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AŠTUNTASIS PASAULIO STEBUKLAS VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ

Gintarinio kambario dingimo paslaptis
j ir didelės reikšmės archeologams 
' ir kitiems mokslininkams patiek- 
■ damas vertingų žinių iš epochos 
j prieš daugelį milijonų metų 
į gintaro galima sužinoti, koks 
; anuo metu Baltijoje buvo 
Į matas, kokie gyvuliai ten
no, kokios gėlės augo. Kai kada 
gintaro gabaluose randamos pūs
lelės ano meto oro, taip 
ar 50 milijonų metų.
randami vabzdžiai atrodo 
gyvi.

Senovėje gintaro vertė 
ne vien kaip papuošalų. Jo 
tingumą iškėlė ano meto žmo
nių tikėjimas į gintaro magišką 
galią, kaip amuletas, atnešąs lai
mę ir gyvenimo pasisekimą 
todėl tolimųjų kraštų, Romos, 
graikų, fenikiečių pirkliai ryž
davosi pakilti į tolimas ir pavo
jingas keliones į Baltijos jūros 
pakraščius, pas žmones iš kurių 
įgydavo gintarą, kuris pas juos ( 
buvo daug brangesnis už auksą.'

Gintaro savybėms buvo pri
skiriama ir gydomoji šalia. Ti
kėjimas jo magiškomis ir 
domosiomis savybėmis truko 
amžius ir dar visai nesenai 
ravo liaudies medicinoje. Smai 
liai nugaląstas 
kas ir įtrintas į vilnonį 
gą tarnavo ištraukimui iš 
įkritusių trupinėlių. Alkoholis 
užpiltas ant gintaro buvo var
tojamas nuo plaučių ligų ir nuo 
slogos, o sutrintas gintaras su 
džiovintom kadugių uogom buvo 
smilkomas patalpų dizinfekavi- 
mui, dabar dar bažnytinėms 
apeigoms.

Pirmieji gintariniai papuoša
lai, amuletai, kuriuos yra sura
dę archeologai, siekia anksty
vąjį, akmens amžių, t. y. apie 
4,009 metų prieš mūsų erą. Se
niausia amžiumi gintaro puoš
mena, amuletas, buvo rasta neo- 
litinio meto sodybos kapinyne 
Lenkijoje, Sandomiero apylin
kėje ir šiuo metu yra Varšuvo
je, archeologiniame muzėjuje. 
Jo amžius siekia 6,000 metų 
prieš mūsų erą.
Aštuntasis pasaulio stebuklas 

ir kur jis dingo?

Prūsijos karalius Fridrichas I 
panoro to, ko neturėjo nei vie
nas pasaulio monarchas. Jis pa
noro sukurti “aštuntąjį pasaulio 
stebuklą” ir 1709 metais visoje 
Europoje pasklido garsas apie 
pasakišką Prūsijos karaliaus 
Fridricho gintarinį kambarį.

Misteriškomis šlifuoto ginta
ro mozaikomis išklota net 55 kva 
dratiniai metrai lubų ir sienų 
ploto. Paveikslų rėmai ir įvai- i 
rios skulptūros taip pat buvo iš i 
gintaro, o kai kurios buvo taip, 
miniatiūriškos, kad detales te- Į 
galima buvo įžiūrėti tik per pa- I oo]'itika7r”net tra?toškieji įvykiai’ 
didinamąjį stiklą. kuriuos nuo 1939 metu rudens

Nors šio stebuklo kūrėjai ti- ly^ visas jo per.
kėjosi atpildo, bet, deja, nesek- daug nejaudino. Tik vienintė- 
mei, vietoj atpildo juos palietė ]?ai kas V€rgė jo aistraa> buvo 
bausmė. Vienas iš jų buvo įka-' intaras. Ginotaro studijavimui 
lintas, o antrasis ištremtas iš, -jg buvo Eidavęs visa širdim 
krašto pakaltinant valstybės iš- | }r buvo laikomas vienu žvmiau_ 
davimu. Nepakankamai germ I iu autoriletu pasaulyje, 
pritvirtintos mozaikos neilgai Paskyrus jj Karaliaučiaus 
trukus sukrito. Gintarinį kam- į mUZėjaus direktorium, jo žinion 
barį išmontavo ir supakavo į dė- pa£ buvo pavestas ir gar- 
žes. lo kelerių metų Prūsijos j SUS]-S karališkasis gintaro rin- 

I karalius norėdamas užsitikrinti I k]-nvs 
Rusijos paramą kare su šve- i b ‘ r)- 
dija visas to gintarinio kamba- j -
rio mozaikas, statulas bei pa- Į u7iku’m‘ū7 Tarį' tokių unikumų 
....—— ' - " ----------- Į buvo didžiauias pasaulyje ras-

I tas gintaro gabalas sveriąs apie 
ji J10 kilogramų, o pats svarbiau- 

vi ' ^as °hjektas šiame išdidaus dr. 
fig&aX i Rode ritinyje buvo gintaro ga-

balas, kuriame buvo voveraitė.
Pasaulyje siautė karas. Kas 

y; ’ bartas vis dažniau virš Kara- 
; liaučiaus pasirodydavo rusų lėk- 
i tuvai. Ir vėl aštuntąjį pasaulio 
I stebuklą — gintarinį kambarį 
reikėjo pakuoti į dėžes ir su
krauti muzėjaus rūeiuoM.

Bronius Kviklys savo knygoje, 
Mūsų Lietuva pirmojo tomo 32' 
puslapyje trumpai taip aptaria j 
gintarą: '

“Gintaras — tai senovėje au-: 
gūsių milžiniško dydžio pušų su
kietėję sakai (derva), geltonos į 
spalvos medžiaga. Jo randama 
Baltijos pajūryje ir Lukšto eže
re. Gintaras naudojamas įvai
riausių papuošalų gamybai: ka
roliams, segtukams^ dėžutėms, 
kandikliams, plunksnakočiams. 
Gintaras jau iš seno garsino Lie
tuvos ir Baltijos vardą visame 
pasaulyje”.

Enciklopedijose apie gintaro 
sudėtį sakoma, kad jis susideda 
iš anglies, deguonies ir vande
nilio, o tačiau tai yra nuosta
bus gamtos kūrinys.

Slavai gintarą vadina “jan- 
tar”, o senovės graikai jį vadino 
“elektron” ir iš to gavosi elek
tros pavadinimas.

Tai buvo gal prieš 45 ar 50 
milijonų metų kaip plotuose, kur 
šiandien banguoja Baltijos jū
ra, žaliavo iki šiol nežinomos rū
šies, didelio sakingumo, milži
niškų pušų miškai. Ten augo 
palmės, vešlūs paparčiai, gyve
no įvairūs žvėrys, pulkai įvai
riausių uodų, margaspalviai 
paukščiai. Samanynuose šliau
žiojo daugybė įvairiausių’roplių, 
kirmėlių, visokiausių vabzdžių, 
augo grybai, uogos.

Milžiniškų pušų liemenimis 
gausiai tekėjo sakai. Į nutekė
jusius ir dar skystus, nesukietė- 
jusius sakus lipdavo musės, uo
dai, įvairūs vabalėliai, prirėplio
jusi prikibdavo skruzdė ar įro
podavo koks roplys. Vėjo nešio
jamos įkrisdavo paukščių plunk
snos, angalų sėklos, gabalėliai I 
žievės ar augalu lapai. Prikib-■; 
davo prisiglaudusių žvėrių plau
kai ar šeriai, prisiklijuodavo juo
se prisilaikančios blusos ar kiti 
parazitai. Kai kada stryčioda- 
mas įstriksėdavo žiogas, įžen
gęs prilipdavo net ir didesnis 
driežas ar nedidelis gyvulėlis vi
som keturiom įklipęs į sakus ir 
prilipęs pilvuku nebepajėgdavo 
iš jų išsivaduoti ir taip būdavo 
aplietas iš viršaus tekančiais 
sakais. Apsčiai tekantieji sa
kai juos apliedavo. konservuoda
vo, o vėliau sukietėję išsisaugo
jo iki mūsų laikų kaip anos epo
chos gyvus liudininkus.

Kaip šiandien, dar tebepasi- 
taiko mūsų žemės rutulyje įvai
riausių kataklizmų, tai anuo me
tu jų būta dažniau ir žiauresnių. 
Ne kartą ir nevienoj vietoj že
mės pluta iškildavo, formavosi 
naujo žemyno plotai, tai kitur 
įdubdavo, juos užpildavo van
duo sukurdamas naujus ežerus, 
jūras-marias. Užplūstančios mil
žiniškos vandens masių bangos 
paplaudavo užliejamų plotų miš
kus, vertė miško medžius, o kar
tu su jais ištekėjusius ir stings
tančius sakus, kurių didesni ir 
mažesni gumuliai šiųdieninėje 
Baltijos jūroje ar jos pakraščių, 
dirvožemyje.

Taip per milijonus- metų šie 
pušų sakai, laiko, klimato ir ki
tų sąlygų veikiami sukietėjo ir 
virto šiųdieniniu gintaru. Taip 
pat juose išliko ir smulkios gy
vūnijos, paukščių pluksnų, pušų 
spyglių, angalų lapų, sėklų. Tai 
liudininkai anuo metu tuose plo
tuose augusios augmenijos, gy
venusios smulkios gyvūnijos.

Senovėje gintaras buvo ver
tinga Vakarų Europos ir Arti
mųjų Rytų pirklių prekė, kurie 
jį parsiveždavo iš Baltijos kraš
tų ir šiam “šiaurės auksui” sen
timento likučiai daugelyje kraš
tų, k. t. Prancūzijoje, Anglijo
je, Vokietijoje ir net šiaurinė
je Amerikoje išliko ligi šiai die
nai.

Gintaras vertinamas ne vien 
papuošalų gaminimui, bet turi

DIDŽIAUSIAS KURIOZAS
Vytautė Žilinskaitė yra vie

na gabiausių jaunųjų rašytojų 
okupuotoje Lietuvoje, kuri savo 
aštria satyros plunksna gana 
drąsiai padilgina Lietuvoj įves

to rusiško “poriadko” vykdyto
jams, žinoma, “aukštųjų ešelo
nų” neliesdama, ir, kaip atrodo, 
į Sibirą komunistinės satyros 
pastudijuoti dar nebuvo išsiųs-

intare 
) kaip

iškilo
> ver-

gabaliu- 
medžia- 
iš akies

ANKSTYVI PAVASARIO SVEČIAI

veikslams rėmus padovanojo Ru
sijos carui Petrui I-jam.

Gana ilgą laiką
pasaulio stebuklas” liko užuo-

mefio, kurinius iš užimtų kraštu

; 1945 metų kovo mėn. 4 d., vos 
1 mėnesį prieš rusams užimant Ka- 

aštuntasis raliaučių šį muzėjų, esantį kara
liškoje pilyje, aplankė Bytprū- 

maršyje. tik, pagaliau, 1775 me- siu prezidentas, okupuotos Ūk
tais carienė Kotryna pavedė ar-. rainos Reicho komisaras Erich 
chitektui W. W. Rastrelli, naujų ' Koch, kuris save skaitė dideliu 
Carskoie Selo rūmu vienoje sa-’meno žinovų į^ąl.todėl grobė 
Įėję rekonstruoti šį stebuklą.

šešias dienas 76 stiprūs gvar- muzėjų.
diečiai nešė dėžes su vertinga1 Kochas stabtelėjo salės vidu- 
įtalpa iš Petersburgo į Carskoie! ryje, kurioje buvo gintaro eks- 
Selo, o architektas Rastelli ke-I ponatai.
lėtą mėnesių kūrė tai. kas vėliau Į —'O kur yra gintarinis kam- 
buvo pavadinta gintaro poema, barys?
Tuo keliu gintarinis kambarys 
įgavo naują tėvynę ir kūrėją.

Praslinko veik du šimtmečiai ! 
kaip II pasaulinio karo metu prie 
rūmų, Carskoje Selo. dabar pa
vadinto Puškino, sustojo dėžė
mis ir bunduliais vatos prikrau
ti vokiečių kariniai sunkveži
miai. Rūmus apsiautė ginkluoti 
vokiečių kariai, o kaimyninių 
namų languose pasirodė kulkos
vaidžių vamzdžiai. Po kurio laiko 
iš rūmų vokiečių kariai pradėjo 
nešti į sunkvežimius dėžes. Dar
bas užtruko keliolika valandų. 
Pagaliau sudūzgė motorai ir 
sunkvežimių kolona pajudėjo ne
žinoma kryptimi.

Daktaras Rode nesidomėjo

— paklausė Kochas.
Dr. Rode gerai pažinodamas 

savo svečią ir dar geriau jo cha
rakterį. nuo atsakymo susilai
kė, bet Koch klausimą pakarto
jo jau daug aštresniu balsu ir 
dr. Rode klusniai atsakė:

Tai buvo tikrai nuosta- 
kinys. kuriame tarp 70 

tūkstančių eksponatų netrūko ir

— Jis randasi supakuotas rū
šyse.

— Dar neišvežėt? Ar tamsta 
supranti kuo tas gresia ? — Rik
telėjo Kochas.

Dr. Rode išbalęs tylėjo. Nie
kas nežino, kokius tolimesnius 
patvarkymus jis gavo iš Ko- 
cho, nes pokalbiui prasidėjus, 
kiti buvę tarnautojai patalpą 
apleido ir liko tik juodu du, bet 
sekančią dieną, t. y.. 1944 m. ko
vo mėn. 5 d. dieną dėžės su gin
tarinio kambario mozaikomis vis 
dar tebebuvo pilies rūsyje, ta
čiau ta dieną dingo ir pats dr. 
Rode. Po penketos dienų — ko
vo 10 d. vėl jį matė mieste, bet 
niekas nežinojo, kur jis buvo 
dingęs tas penkias dienas.

Kada į Karaliaučių įžengė bol
ševikų kariuomenė, tai muzė
jaus rūsyse dėžių su gintarinio 
kambario mozaikomis jau nebe
buvo.

Niekas nesaistė daktaro Bode 
su Karaliaučium. Muzėjus karo 
veiksmų motu buvo sunaikintas: 
jo suaugę vaikai gyveno kažkur 
vidurinėje Vokietijoje, o čia jis 
neturėjo net 
ir su žmona 
me bute. Tar 
klausimas — 
raliaučiuje?

nuosavo namelio 
gyveno išnuomota- 

1 kyla paslaptingas 
kcdėt jis liko Ka- 
Gal įsipareigojo

kurios paslapties saugojimui?... 
Vos tik rusams užėmus Kara- 

buvo gi- 
Maskvos 

Barsow 
ekspona- 

jvo

liaučių. o Karaliaučius 
namas labai ilgai, iš 
atvažiavo profesorius 
ieškodamas muzėjinių

os hitlerininkai
pagrobę iš užimtų Rusijon mies-

Apie Vytautę Žilinskaitę Lie
tuvių Enciklapedijos XXXV to
me psl. 343 parašyta:

Žilinskaitė Vytautė (g. 1933 
Kaune) rašytoja. Baigusi žurna
listiką Vilniaus univ., nuo 1955 
dirba Jaunimo Gretų redakcijo
je. Debiutinis eilėraščių rinki
nys Nesustok, valandėle, 1961, 
satyrų ir humoreskų rinkinys Ne 
iš pirmo žvilgsnio 1962, doku
mentinė apysaka (iš Raseinių 
pogrindinės komjaunimo orga
nizacijos veiklos vokiečių okupa
cijos metais) Mano neapykanta 
stipresnė 1964. humoreskų kny
ga Ir aš ožius ganiau 1965.

Žerto au iš “Karuselės” per
spausdintoje jos humoreskoje 
gyvai pavaizduojama “komuniz
mo statyba” Lietuvoje:

Vieno nemažo miesto organi
zatoriai sumanė ypatingą rengi
nį. kuris, esą, įpūs gaivaus oro į 
suplėkusius masinių renginių 
planus.

Šaltą ir lietingą popietę (ko
kios visada būna, kai vyksta ma
siniai renginiai gryname ore) 
prie Dūdų kalno suplaukė pusė 
miesto gyventojų, prisidengę 
skėčiais ar tiesiog laikraščiais.

Vyriausias organizatorius, pa
sistojęs ant kalno šlaito, paten
kintas apžvelgė gausius viršpla
ninio renginio dalyvius ir per 
mikrofoną sugriaudėjo;

— Brangūs piliečiai! Mes su
kvietėme jus į nepaprastą kon
kursą. Mes norėtume, kad jūs 
papasakotumėte patį neįtikimiau 
šią, patį keisčiausią įvykį iš mies
to gyvenimo. Tai, be abejo, išeis 
mūsų brangiam miestui į svei
katą... O tam, kuris papasakos 
didžiausią kuriozą, mes paskirsi- 
me stambią premiją!

Suūžė subangavo minia, žmo
nės įniko šnibždėtis, galvoti, 
trinti kaktas. Žurnalistai kūrė 
namo pavartyti bloknotų. Stu
dentai pranašiai markstėsi. Meš-

Deja. vietoj gin- keriotojai ir medžiotojai gudriai 
mašinų dalys iš šiepėsi vieni kitiems.
Mercedes Benz
dėl nežinomų ir Į šeimininkė. Prisiartino prie mi- 

, krofono ir, leipdama iš juoko, ta
rė:tų muzėjų ir išvežę Į Rytprūsius. 

Barsow tuoj susirado daktarą 
Rodę, kurio moksliniai rašiniai 
jam buvo žinomi, bet prof. Bar
sow ieškojo paveikslų, o ginta
riniu kambariu nesidomėjo.

Neilgai trukus daktaras Al
fred Rode Įgavo prof. Barsovro 

i ir rusų karių pasitikėjimą ir 
kaip tik tada profesorius Barso^iv 
padarė klaidą. Jis neatkreipė 
dėmesio i tai, kad dr. Rode net 
keliais atvejais darė pastangas 
pasikalbėti su sovietų kolega 
akis akin.

Tų metų gruodžio mėn. 14 
dieną daktaras Rode kiek il
giau stovinėdamas uždelsė prof. 
Barsowo kabinete, aiškiai vil
kindamas išeiti, bet prof. Bar
sow buvo labai užsiėmęs ir ne
atkreipė dėmesio j keistoką dr. 
Rode elgeseną.

Rytojaus dieną daktaro Ro
de ir jo žmonos jau nebebuvo 
gyvųjų tarpe. Juos rado stings
tančius savo bute.

Dr. Paul Erdman išrašęs mir
ties paliudijimą jame mirties 
priežastį nurodęs dizenteriją, iš 
■miesto dingo.

Su dr. Bode mirtim dingo ir 
vienintelis svarbiausias liudi
ninkas, kuris galėtų atskleisti 
gintarinio kambario . paslaptį.

šio meniško kūrinio ieškoji
mas vyksta jau arti trisdešimt 
metų. Apklausta šimtai liudinin
kų, atrasta pundai įvairiausių 
dokumentų, įvairiose vietose 
vykdyta ieškojimo darbai ir nors 
keletą kartų jau atrodė, kad pa
galiau paslaptis bus išaiškinta, 
deja, visos pastangos veltui.

1949 metais lietuvis Adomas 
Grosas, kuris dar prieš karą gy
veno Rytprūsiuose, pareiškė, 
kad jis žinąs, kur yra paslėptas 
gintaro turtas.

Grosas nurodė Baltijos jūros 
pakraštį, kur 1945 metais dar 
prieš Karaliaučių rusams uži
mant. didžiausios paslapties gau- Į

bimu, į pajūrį buvo atvežtos kaž 
kokios dėžės, kurias sukėlė į ku- 
terį ir išvežę jūron, apie 150 me
trų nuo kranto, paskandino. Jo 
nurodytoje vietoje narai be di
delių pastangų jūros dugne su
rado 30 dėžių, 
taro jose buvo 
Karaliaučiaus 
įmonių, kurias 
sunkiai suprantamų priežasčių 
vokiečiai mėgino- paslėpti jūros 
dugne.

1965 metais, Erich Kocr, kaip čiuko išvirė mazįotę>„’

Pagaliau i prieki išėjo namu

— Mano kaimynė vietoj viš-

karo nusikaltėlis kalinamas Len
kijos kalėjime, pagaliau sutiko 
prisipažinti ir atskleisti gintari
nio kambario paslapti. Jis tvir-

Ji ėmė su visom smulkmenom 
narplioti šį įvykį ir ilgai dar ki
keno, Įsitvėrusi į mikrofono sto- 

. i va.
• tino, kad višas gintaras buvol ‘— Užteks, — pritrūko kantry- 
paslėptas viename Karaliaučiaus ; bės organizatoriai. — Toliau' 
priemiesčio bunkeryje, tačiau I§ minios atsiskvrė dar vie_ 
negalėjo tiksliai prisiminti vie- , nas pilietis.
tos" — Aš, — pasakė, — nusipir-

Ir taip legendarinis gintaro kau kepaliuka duonos ir radau 
kambarys, aštuntasis pasaulio i įkeptą dantų šepetuką. Suval- 
stebuklas, retas meno kūrinys, gjau duoną ir išsivaliau dantis, 
kuris vertinamas apie 6 milijo
nų dolerių, paslaptingai dingo ir Niekas net nešyptelėjo.
iki šiai dienai per 28 metus ne- Būna, būna, — numykė Vy- 
navyko jo surasti. riausias. — Dar kartą paaiškin

siu, — kreipėsi jis į minią. — Pa
pasakokite tokį faktą, kurį išgir-

Gintaro vertė ir šiomis die- dę, kaip toje pasakoje, visi šauk- 
nomis nėra nusmukusi. Iš jo pa- i tų: “Negali būti!”
gamintus papuošalus galima Miestiečiai dar uoliau suska- 
rasti žymiausiuose New Yorko to raustis atminty.
Penktosios Avenue, Paryžiaus, i prie mikrofono vėl priėjo pi- 
Romos ar Londono brangenybių ! lietis ir tarė:
prekybose. j — Aš savo akimis mačiau, kaip

Baltijos jūra vis dar dosniai j iš ryto perdengė stogą, o popiet 
atiduoda gana gausią duoklę to 1 ant jo nutūpė karvelis ir įlūžo... 
šiaurės aukso Lietuvos, Rytprū- i Prišoko kitas:
siu ir Lenkijos pajūriui. Prieš į — O aš mačiau, kaip, pliau- 
karą Rytprūsiuose veikė ir da-! piant lietui, mašina laistė van- 
bar veikia net kasyklos, kuriose , deniu gatvę...
apsčiai buvo iškasama iš žemės, 
gintaro.

Rudens meto audringos Bal
tijos bangos paraližuoja žvejy
bą. ir žvejų laivus i 
prie uostų krantinių. Tačiau yra 
žmonių, kuriems audringa jūra 
ir švarūs vėjai teikia daug nau
dos ir jie laukia. Tai gintaro 
rinkėjai. Kaip tik vėjas kiek ap
rimsta, jie skuba pajūrin ir ati
džiai apžiūri išmestus dumblius 
(maurus). Jiems audros išmes
tieji dumbliai teikia nemaža 
naudos, tarp jų jie randa gin
tarą. Jie surankioja, kad ir ma
žiausius gintaro gabalėlius, o ne
kartą nusišypsojus laimei užtin
ka ir svaro ar kelių, didesnius 

j gabalus ir tai bųna jiems tikra 
šventė.

Lietuviai kaip seniau, taip ir 
šiandien surenka bangų išplau
namą gintarą, iš jo dirbtuvėse 

! meistriškai gamino puošnius ir 
brangius papuošalus, ■ kuriuos 
eksportavo j užsienius. Gamina 
juos ir eksportuoja ir šiandien, 
tik ne lietuvis, o iš jo pasigrobęs 
Volgos burliokas.

B. Jacikevičius

Kai kas vėl pritariamai palin- 
' gavo galvą; būna: būna,et...

O prie mikrofono ėjo ir ėjo 
pritvirtina * nauj’ žmonės. Vienas tvirtino 

1 regėjęs, kaip į rakto skylutę ki
šo raktus trys šeimos ir visos 
trys laikė orderius į tą patį butą; 
kaip vakar asfaltuotą gatvę pra
kirto septintą kartą, kad ryt vėl 
prakirstų aštuntą, kaip... kaip...

Pasakotojų srautas plūdo ir 
plūdo, kol galop išseko. Bet nie
kas dar nebuvo sušukęs: “Negali 
būti!”

Ir štai pačiu beviltiškiausiu 
momentu prie mikrofono atkiū
tino sena senutė. Tyliu, dreban
čiu iš senatvės balsu ji porino: 

Aš paprasta sena senutė. 
Mezgu ir adau drabužėlius anū
kams... Bet čia ne dyvų pasakoti 
atėjau. Sakau, jei stovi čia toks 
galingas aparatas. — ji baikš
čiai pačiupinėjo mikrofoną, — 
tai, musėt, imsiu ir kai kam gar
siai padėkosiu...

— GyveYiu. — toliau kalbėjo 
ji. — mažame kambarėlyje. Kar
tą nuo lubų nukrito gabalas tin-

(Nukelta į 2 psl.)



DIDŽIAUSIAS KURIOZAS ANTANAS RUKUIŽA

(Atkąltą iš l pU)
ko. Nuėjau į namų valdybą. Ma-

atsieti Atsisėdau ir paprašiau 
suremontuoti lubas. Atsakė, kad

ate:s darbininkai ir suremontuos. 
Rytojaus dieną vienuoliktą va
landą vienųolįka minučių tikrą! 
atėjo darbininkai ir viską su
tvarkė. Ačiū namų valdybai, tiek 
ir norėjau pasakyti.

Senutė kuklia: pasitraukė.
L alną sukaustė tyla. Tūkstan

tinė minia stovėjo netekusi ža
do. Apstulbo net patys organiza
toriai. Reporteriai nieko negalė
jo užrašyti, nes ją pirštus su
traukė mėšlungis.

Pagaliau minia atitoko, ir at
skrido balsai:

— Ką ji paisto?... Kur tąi gir
dėta!... Negali būti!

Atgavo žadą ir Vyriausias ar
gą ai satorius.

— Rytojaus dieną... vienuolik
tą valandą vienuolika minučių. 
Paprastai senelei... — padrikai 
murmėjo jis, — adančiai koji
nes... ?■’ B

Ir visi vienu balsu nutarė, kad 
tai ir bus didžigusias neėsto ku
riozas.

Iškilmingai griiaudžiąnt, dūdų 
orkestrui, nustėrusį aeiiutšbuvo 
užkelta ant pjedestalo, o jąi aąt 
skarutės užmaukiamas ąžuolo 
lapų vainikas. Vykusias pasa
kė: s*?• .V. •

— O dabar, brangioji senele 
laureate, mes tąve premijuoąjme.

\kiSA“ ūTmiji tiiliTr.

UN
Sv

Sakyk, kokios dovanos norėtum ? 
Rinkis, ko širdis trokšta: “Vol
ga”, šaldytuvą, televizorių, butą 
su visais patogumais... Nesidro
vėk, mūsų dideliame mieste vis
ko atsiras!

Senutė kiek pagalvojo ir tarė:
-= Aš paprasta wU... Kiek 

ten man reikia. Mezgu ir adau 
drabužėlius anūkams. Todėl no
rėčiau...

Pakalnėje stojo žingeidi tyla.
— ...Norėčiau antpirščio. Pa

prasto antpirščio, kad siuvant 
adata nefcądytj pirato.

Organizatoriai lengviau atsi
duso.

— Iš tikrųjų, kokia jūs kukli 
ir nereikli senelė! — Jie susi
graudiną patapšnojo ąžuolo vai
niką. — Tučtuojau išpildysime 
jūsų norą!

Kurjeris nudūmė I parduotu-

iPo kiek laiko grižo, Let ant
pirščio neatnešė.

— Neradau, — pasakė.
Tada kelios dešimtys pasiun

tinių iškurnėjo į visas pramoni
nių prekių ir galanterijos par
duotuves. Minia kantriai laukė.

SUDĖTINGAS IR ĮDOMUS 
MIŠKO GYVENIMAS

Ant a aukšto Nevėžio kranto, 
prie Babėnų kaimo, netoli Kė
dainių yra gražus ir gana įvai
rus pušynas, Babėnų mišku 
vadinamas, šį mišką kėdainiš
kiai labai mėgo, gausiai lan
kydavo ir vadino Kėdainių ku
rortu. Nuo Nevėžio upės miš
ką skyrė plačiai užliejamos 
Justinavos pievos. Savo iki 
juostos aukštumo žole jos su
darė saugų prieglobstį ir gerą 
ganyklą zuikiams ir stirnoms.

GIRININKO PASTABUMAS 
MIŠKE

Iš vakarų pusės šliejasi gra
žus 40 akrų medelynas ir sodas. 
Toliau, už geležinkelio stoties, 
abi Dotnyvėlės upės pusės puo
šia gražus Kėdainių dvaro par
kas. Tarp medelyno ir miško 
stovi kukli girininko sodyba. 
Girininkas senas žmogus visą 
savo amžių praleidęs miškuo
se ir su mišku artimai susigy
venęs. Jis mėgdavo vakarais

avie-jo, kur daug žemuogių, 
ėių, mėlynių ir bruknių, kur 
kokie paukščiai sukrovė lizdus, 
kur Upės ir barsukai iškasė 
naujus urvus, kur yra zuikių ir 
stirnų takai bei jų poilsio vie
tos. Ten, kur prie Babėnų už
liejamų pievų miškas palaips
niui leidžiasi žemyn, yra daug 
tankumynų, avietynų ir auga 
aukšta žolė. Čia visų miško gy
ventojų mėgiamiausia vieta. 
Čia lapės ir barsukai šlaite iš
kastuose urvuose veda vaikus, 
o tankių krūmų ir avietynų 
priedangoje nuo jų neatsilieka 
stirnos.

B«t ir ši. grįžo nieko nop«ę. po darbo llsdtis savo darže|vje
Tąi kuriozas! — sutriko Vy- 

rjįuaias organizatorius.
Jis dar Įmikteįėje, matyt, ti

kėdamasis, kad antpirštis nu
kris U dangaus. Paptelėjo lie
taus lašąs. Minia ėmė skirstytis. 
Ir 
liūtį

rlausiaš organizatorius 
įirėf
uja, sgneję, visame mūsų

k gąa^-į L.T .-to -.uTu ■

HŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
įme savo klientus ir visus pažįstamus

LAVERGNE PHARMACY
-Klibame lietuviški ~

3<Hh Avė. ir 14fh Street Cicero, HL 6065#
Phone 652-lūia

E. Osmotak ft Ph. • A. Liutkus R. PR. • R. Beimąn R. Pb.

ir žiūrėti į stovinčius geležin
kelio stotyje arba pro šalį rie
dančius traukinius, klausytis 
paukščių čiulbėjimo ir miško 
ošimo. Jo akys dažnai pasiek
davo Kėdainių parką ir susto
davo ties iš medžių viršūnių iš
sikišusiu minaretu, kurio smai- 
lagalyje, saulei leidžiantis ir 
mėnuliui tekant, auksinis pus
mėnulis gražiai žibėjo. Senas 
girininkas, per visą savo amžių 
dirbęs miškuose, susigyveno 
su mišku ir jo gyventojais. Jis 
gerai žinojo miško paslaptis; 
žinojo, kur ankstyvą pavasarį, 
dar balandžio mėnesį, auga 
bobausiai, vasarą baravykai, 
raudongalviai, lepšiai, o rude
nį grūzdai ir pakarkliai. Žino-

Iš STIRNŲ GYVENIMO

Kaip tik viename tokiame 
tankumyne girininkui teka pa
matyti ir stebėti tik ką gimu
sio stirniuko judesius ir jo pir
mąsias gyvenimo valandas bei 
dienas. Taip pat teko matyti 
motinos elgesį su vaiku ir rūpes
tį juo. Iš naujagimio akių ga
lima buvo sėti, kad jis žino tik 
tiek, jog turi gyvastį. Stirniu- 
kas stovėjo prisiglaudęs prie 
motinos, kuri rūpestingai jį lai
žė. Po kiek laiko, motinos glo
bojamas, atsigulė ant minkštų 
samanų bei lapų patalo ir už
migo pirmuoju miegu.

Valandos bėgo, saulė pasis
lėpė už miško. Ramus vasaros 
vakaras apgaubė mišką. Tyla, 
joks lapelis nejuda. Tačiau to
li savo galingu snapu sukaleno 
į sausą šaką genys trr... trr... 
trr... Strazdas sugiedojo savo 
paskutinę vakaro giesmę. Stir- 
niuką pažadino iš miego alkis. 
Motino tuojau jį pamaitino. 
Dabar jis sotus. Jo akys žva
lesnės, kojos stipresnės. Jis jo
kio dėmesio nebekreipia į ap-

liuką, nes iš visu jokio baimės 
jausmo dar neturį. Vienintelis 
dąbąrtink jo turtą# ir užuovė
ja — Gintina. Jis stovi visiškai 
prisiglaucL's prie jos. kuri ati
džiai dairosi į visas puses. Ji 
gerai pužjata visus miško bal
sus ir žino visus pavojus. Di
džiausias jos rūpestis — tąi be
jėgis vaikas, todėl ir nepalie
ka jo vieno, visą laiką kartu 
su jute. Stirna ėią pat savo juo
du snukučiu graibo jaunus krū
mų auglius, pumpurus, skabo 
žoleles. Ji irgi alkana Staiga 
išgirsta kažkokius garsus. Gal 
priešas? Atsargumo dėlei prie
šakine koja treptelėjo į žemę, 
duodama pavojaus ženklą šer
niukui. Bet jis šio ženklo dar 
nesuprato ir liko stovėti kaip 
stovėjęs. Tada motina atsargiai 
snukučiu prispaudžia jį prie 
žemės. Bet po kelių dienų, ka
da medyje sukranksėjo varna 
ir atsargi motina vėl sutrypė. 
Stirniukas pats prigulė prie že
mės. Taip ramioje miško tank
mėje stirniukas praleido savo 
pirmąsias gyvenimo dienas. Po 
kiek laiko stirna su savo vaiku 
jau pradėjo vaikštinėti po tan
kumynus. Stirniukas prisilai
kė motinos ir atidžiai sekė jos 
judesius. Kada senė sustodavo 
ir savo ilgas ausis kraipydavo 
į visas puses bei nosimi vedžio
jo aplinkui ir uostė, stirniu
kas darydavo tą patį. Tokiu 
būdu jis mokėsi iš motinos, 
kaip atskirti savo draugus nuo 
priešų. Dabar stirniukas su
prato, kad gyventi pasaulyje 
ne taip jau malonu ir lengva, 
kaip atrodė pradžioje. Vieną 
kartą stirniukas norėjo, kaip 
paprastai, sekti savo motiną. 
Ši pastūmė jį atgal. Stirniukas 
paklusniai liko vietoje, o mo-

■ tina pranyko tankumyne. Lai- kia jauni lapiųkū*, kwkms 
’kas bėgo, stirniukui jau bau- turi parūpinti iy parnešti maįs- 
gu, kad ilgai negrįžta motina, ta Lapė norėjo jau pasukti į 
Nevėžio pakrančių karklynuo- priešingą pusę, bet kaip tik 
se gieda lakštingala, miško pa
kraštyje kukuoja gegutė, o mo
tinos vis dar nėra. Kur dingo 
mano mamytė? stirniukas 
riiųauja. •

LAPUTĖS KĖSLAS
Tyliai ir paslaptingai savo 
joną apeina lapė. Visur aplin
kui pilna jaunų paukštelių, o 
lizduose kiaušinių. Maisto la
pei netrūksta. Bet urve jos lau-

ne-

ra-

tuo metu jos nosį pakuteno jai 
pažįstamas stirnienos kvąpąs. 
“Jis turi būti čia netoli**, gal
voja tapė, ir atsargiai slenka 
pirmyn. Bet staiga netoli iš 
girdo paukščių balsus: cirr... 
cirr__cirr... pik... pik. La
pė žino, kad tai blogas ženklas. 
Tai įspėjimo ženklas kitiems 
gyvuliams apie pavojų. Ji pa
greitina žingsnius ir pasileidžia 

(Nukelta į 3 psl.)

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA
Sveikinu visus draugus ir visus pažįstamus, 

linkėdamas visokeriopos laimės, geros 
kloties ir dar geresnės ateives

KAZYS ŠIMULIS, Lemont, Illinois

........................................... ... ..............................

Daug pavasariško džiaugsmo ir linksmai geros nuotaikos 
VELYKŲ proga savo klientams, bičiuliams bei 

pažįstamiems linki

J. BUBNYS
VALOME KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių grindis

J. BUBNYS, Telęf, RE 7-5168

■' 'V- LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ linki visiems savo klientams ir draugams

visiems savo bičiuliams ir kostumeriams linki

A. AND A TAVERN
TAI TĖVŲ PALIKIMAS — LIETUVIŠKA UŽEIGA

ANTHONY and MARY TAMALUNAS

1447 So. 49th Avė., Cicero, III 60650
TeMoaas: TO 3-9571

Reg — Pool Table jauniems ir suaugusiems

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems Savo Kostameriams h* Draugams 

linki

SIUVĖJŲ DIRBTUVĖ
PRANAS ir l«V4 NAVAKALSKAL Sav. 

('leaning. Pressing and Repairing

2653 W. 43rd St. Teh: LAfayctte 3-4116

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems save klientams 

ir draugams

SOFIJA IR KOSTAS BUIKAI
VISKAS NAMŲ PAGERINIMUI 111 PAGRAŽINIMUI 

Metalo ir šliklu; stogeliai, durys, langai, rynos, turėk liai, 
tvoros ir pan.

3407 West 71 St., Chkaga, Ill. 60629 
Telef.: PR 8-2781

j L MAVJtWoV CHICAGO t, ILL.l- F^AY^FTdL io. 1373

BRUNO KLEMKA
Home Builder and General Contractor

10040 So. Kilpatrick — Oak Lawn, HL 
Telef.: 424-3810

i. ......................    ..i.. Į ■■■ JBR.HI. in

j LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ ! 
J linkime mūsų klientams, draugams ir ■
■ pažįstamiems i

S MARQUETTE FASHIONS :
Į Moterų Rūbų Krautuvė ■
! S. IR Z. JURKŪNAI i
■ 2438 W. 63rd St. Tel.: HEmJock 4-4321 S
I■■m.>■.1,.....■11.I.1■,1II■IĮ..

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ ' 
linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems

ROYAL BLUE STORE
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS

4359 S. Campbell Ave. Chicago, lit 60632 
Tel. BI 7-9475

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki draugams ir pažįstamiems

BALYS IR EMILIJA PAKŠTAI 
38th ST. ir SO. CALIFORNIA AVE. (kampas) 

Chicago, Illinois 60632 

Tel.: YA 7-8722 
SALĖ ĮVAIRIEMS PARENGIMAMS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime

pacientams, draugams ir pažįstamiems

DR. & MRS. P. ATKOČIŪNAS
DENTIST

1405 So. 49th Ct Cicero, IIL 60650
Tel: OL 2-4276

IRENA IR LEONAS KRIAUČELIŪNAI
ŠVENČIŲ PROGA

sveikina draugus ir pažįstamus, linkime linksmų Šv. 
Velykų švenčių. Tegul švenčių nuotaika lydi mus visus 

ištisus metus.

LINKSMU IR LAIMINGU VELYKŲ ŠVENČIU
LINKIME VISIEMS LIETUVIAMS, BESIRŪPINANTIEMS

gimtinio savo KRAŠTO LAISVE

Marija ir Antanas Rudžiai su šeima
LITHUANIAN RADIO FORUM
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SUDĖTINGAS IR ĮDOMUS • ’ .ipamaiiina. nos .*S-i.«yo V-Uv '
MIŠKO GYVENIMAS Jaltos.

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
pirmyn, paskui visiškai prigu
la prie žemės, jos pilvas šliau
žia žeme. Tačiau jai rūpi savo 
vaikams jaunos stirnienos pie
tūs, todėl pamažu artinasi prie 
stirniuko. Kadangi ji nežinojo 
ar sena stirna čia pat, ar jos 
nėra, tai su dvigubu atsargu
mu slinko pirmyn. Savo aštrų 
žvilgsnį įsmeigė ta kryptimi, 
iš kur sklido taip malonus kva
pas. Dabar ji jau visai arti prie 
stirniuko. Bet tankus krūmas 
pastojo jai kelių. Ji turi iš ku
rios nors pusės šį krūmų apeiti. 
Turėdama mintyje savo alka
nus vaikus, lapė visai nekrei
pia dėmesio į paukščių keliamų 
aliarmų. Juk ir jos penki vai
kai turi gyventi. Aplenkusi 
krūmų, ji buvo pasiruošusi 
šuoliui. Pasigailėjimo vertas 
buvo stirniukas. Tačiau kaip 
tik tuo metu sudundėjo žemė ir

sušlamėjo krūmai. Dideliais 
šuoliais, plačiai išplistomis 
juodinus akimis atskubėjo mo
tina stirna. Greičiausiai paukš
čiai jų prišaukė. Lapė susifrau 
kė, išsižiojo ir parodė savo aš
trius- dantis. Stirna kaip vie
sulas puolė prie žemės prisi
plojusių lapę. Savo pirmuti
nėmis kojomis, dažnais, kaip 
kruša, smūgiais pradėjo žaloti 
lai>ės kūnų. Stirnų kojos nagai 
labai aštrūs. Tai pavojingas 
ginklas. Sužeista ir apdrasky
ta lapė išsigelbėjo pabėgusi j 
tankų avietynų. Senoji stirna 
dar patikrino artimuosius krū
mus ir įsitikinusi, kad lapės 
nėra, sustojo ir garsiai sublio
vė —be, boe. boeob. boeb. .. 
Tas jos triumfalinis didelio 
džiaugsmo išreiškimas buvo 
girdėti toli, toli miškuose. 
Stirna ilgai negalėjo nusira
minti. Pagaliau nuėjo prie sa
vo vaiko, apuostė, aplaižė ir

T( )L 1M ESNfcS < STIRNIŲ KO
DIaNGS . . ..

Po'ke'.ų dienų vėl naujas Įvy
kis. Iš Kėdainių Į miškų atėjo 
tėvai su dviem vaikais pa
sivaikščioti, paiKti. Binkda-1 
ini žemuoges ii * kvepiančiai 
konvalijas. nuėjo per toli. 
Vaikai nuo lako pasuko į šalį
ir pamalė žolėse gulinti stir-l 
niekų. Pirmas jį pamatė Vytas 
ir suriko: “Žiūrėk, čia yra ma
žas stirniukas •” Tada pribėgo 
ir Jonelis. Abu vaikai nustebę, 
kaip į žemę įbesti, žiūrėjo Į 
jaunų sutvėrimėlį; Jų pilnos; 
meilės akys buvo nukreiptos Į j 
gulintį stirniuką. “Jis visiškai: 
vienas, neturi motinos; mes Į 
turime jį paimti ir nunešti gi-į 
liniukui, kitaip jis mirs iš ba
do”, pasakė vyresnysis sūnus 
Vytas ir kreipėsi į tėvus: “T ė-Į 
ti. mama, ateikite greičiau. Į 
čia guli visiškai jaunas ir ma-, 
žas stirniukas; jis neturi mo->

prie savo vaiko. Sulaukęs dvie- 
•< .‘-.■.vairių amžiaus, stirnin
as linksmai šokinėjo apjiiir 

kui savo motimĮ. Dabar pavo
jui atėjus, jis jau nebegalė j 
'olę, bet kariu su motina bėg
davo į saugesnę vieta. Jis jau 
z no, kokių didele reikšmę jų 
pačių gyvenime turi gera uos
lė ir klausa.

Vienų kartų su motina jie pa- 
.raukė giliau j miškų. Stirniu
kas visa laikų sekė savo moti
nų. fijo jie per avietynus, šoki
nėdami per kelmus, rastus. 
Laikas nuo laiko stirna susto
davo, apsidairydavo ir skabi 
minkštus lapelius ir auglius. 
Miške pasidarė šviesiau, nes 
saulės spinduliai prasiskverbė 
pro medžius. Jie artėjo jau Į 
palaukę. Galvos judesiu moti
na davė ženklų stirniukui sto
vėti vietoje. Medžių apsaugoje, 
patyrusi nemažai pavojų, stir
na atsargiai žengi keletu žings
nių pirmyn, sustojo, klausėsi 
ir uostė. Buvo visiškai saugu. 
Tada ji patraukė keliasdešimt

I • I * 
sauKs. Kiek jo akys užmatė.,} kurį įlipęs Įfaiyjo patogiai at 
Ųuyo ‘didelė pievoj? toliau nię-».<K<išt+trW4»R>Ti>ž»ėi*iu inpaukš 
tižiais ir krūąiais apaugę

£ ■ € ■» £
tų • sutvarkyti tą biaurųjį rudį.

Vakaras buvo gražus, me
džiuose čirškėjo žiogai, straz-

KITI PAVOJAI IK 
Kl SPESTINGAS MIŠKO. 
žVtBEŪU GLOBĖJAS

Anapus upės Vilainių dvaras! 
ir didelis malūnas. Bet stirna Į 
neleido sayo vaikui džiaugtis!

t-fėh.i gyvenimą. Dčd/nai rytais ir
! f Vakarais- ’gi^Fni^kas,

jrmis toje kėdėje, -■stebėdavo su į
'vaikais išėjusias stirnas Ir su tirštas
gražiais ragais stirniukus. šį pieva, 

ikarlų jis irgi įlipo į “sostą”, bet stirnų
u su šautuvu rankoje. įkainio
Dabar jis pasiryžo nors k ar-1 (Nukelta į 4-tų piG.}

sėdėda- dai linksmai giedojo. Saulė jau
nusileido. Ties pieva pakilo 

ūkas. Mėnulis apšvietė 
kur jau ganėsi keletas 
su vaikais. Justinavos 
Ūkininkai ėjo užkelti

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
klientams, draugams ir pažįstamiems linki

A LAURAITIS
INSURANCE AND REAL ESTATE

4645 So. Ashland Ave. Chicago, HI. 
Telef.: LA 3-8775

tinus. todėl mes turime jį pasi
imti namo'”.

— Ne. nejudinkite”, atsakė 
tėvas.

— Jis yra labai lepus; mes 
noriai jį paimtumeme, bet ne
galima šito daryti. Matyt, stir
na išsigando kaž ko ir nuo jo 
laikinai pasišalino. Tikrai ji 
yra kur nors netoli”.

Vaikai dar kartą tyliai pažiū
rėjo į stirniukų ir pasitraukė. 
Po kelių minučių stirna sugrįžo

žingsnių į vieną pusę, vėliau j 
kitų pusę. Atidus . ir klusnus 
jos vaikas sekė visus motinos 
judesius. Jis suprato, kad miš
ko pakraštyje ypač yra pavo
jinga. Pagaliau abu priėjo miš
ko pakraštį. Motina padarė di
delį šuolį pirmyn ir iššoko iš 
miško. Stirniukas šoko kartu 
su ja. Auksinių saulės spindu
lių apakinti po poros žingsnių 
jie sustojo. Čia stirniukui atsi
vėrė dar nematytas naujas pa-

LINKSMŲ VELYKŲ
Linkime visiems geros valios Ketūnams 

Valdyba ir Pareigūnai

'nauju gyvenimu. Greit jie pp-j 
įtraukė giliau į pievų ir prany-1 
ko aukštoje žolėje, čia jautėsi! 
vangūs. Motina ramiai pradė
jo ėsti žole. Stirniukas ilgai šo-l 
kinėjo ir išdykavo, kol pajuto] 
alkį. Tada jis pats surado mo
tinos tešmenį ir numalšino ai-J 

įkį. Taip jie kas vakarų išeida
vo Į pievų ir anksti rytą grįž- , 
(tavo atgal j miškų. Atėjo lie
pos mėnuo. Jau kelios savaites 

[praėjo, kai mūsų čia minimos! 
(stirnos paliko miškų, kuriame 
(pavasari jautėsi taip gerai. Va
saros karščiai, musės, bimba
lai ir uodai nedavė joms rainy- 

įbės ir privertė trauktis iš miš? 
ko lauk. Pievos jau buvo pli
kos. todėl jos išėjo į kaimyni
ni Justinavos kaimo rugių lau
ką. čia buvo gerai, oras ne- 
tvankus. dažnai papūsdavo vė
jelis, kuris išblaškydavo muses; 
ir uodus. Dienos metu rugiuo
se tūnojo, o vakarais išeidavo 
sultingų dobilų bei avižų pa
ėsti. Tačiau neilgai truko toks; 
laisvas, nerūpestingas gyveni-1 
inas. j

Atėjo rugiapiūfė. Ūkininkai; 
nupiovė rugius, vasarojų ir do
bilus. Stirnoms reikėjo trauk
tis vėl atgal į mišką. Dabar 
senoji stirna ypatingai buvo at
sargi. Ji vakarais vėliau išei
davo į pievą atolo paėsti, o ry
tais su aušra grįždavo miškan. 
Tačiau ir čia nesijautė saugi. 
Sutraškės, būdavo, lūžusi ša
ka, stirna su vaiku bėga į kitą 
miško galą. Grybus, uogas ar 
riešutus renkantieji -žmonės 
nuolat jas gąsdindavo ir vers
davo bėgti iš vienos vietos j ki
tų. Toks neramus gyvenimas 
truko iki žiemos, kol pašalo ir 
pasibaigė; jžmonių antplūdis; į 
mišką.

Didžiausi stirmi priešai bu
vo palaidi šunys. Girininkas 
daug kartų girdėjo vakarais ir 
naktimis miške skalijant kai
myno šunį. Kartų miške jis ra
do apgraužtus stirnos kaulus. 
Jam buvo aišku, kad šunys 
gaudo stirnas.

Girininkas kartą susekė, kad 
Justinavos kaimo ūkininko di
delis rudas šuo, vakarais pa
leistas nuo grandinės, nesaugo 
savo šeimininko sodybos, bet 
išeina į mišką pamedžioti. Miš
ko pakraštyje, kur sueina miš
ko kampas su Justinavos kai
mo lauku ir Justinavos pieva, 
girininkas įrengė ant ilgų kar
čių šešių jardų aukščio “sostų”,

LINKSMŲ šV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo kostumeriams 

draugams ir pažįstamiems

BRIDGEPORT DELICATESSEN
: ■' ROMUALDAS URBONAS, Sav.

3263 So. Kalsted St., Chicago, Ill. 60608 
Phone CA 5-6696

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki savo klientams, draugams ir 

pažįstamiems

A. G. AUTO REBUILDERS
3518-24 West 63rd Street 

Tek: 776-5888
Chicago, III. 60629

ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.

LINKSMŲ VELYKŲ IR LAIMINGŲ 
PAVASARIO ŠVENČIŲ

linkime visiems Chicagos ir jos apylinkių lietuviams

Norėtume, kad geros valios lietuvių tarpe gy
vuotų vienybė, stiprybė ir brolybė. Tik tada mes ga
lėsime pasididžiuoti, kad esame lietuviai.

STANDARD
FEDERAL SAVINGS

ant LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
in4192 ARCHER AVENUE TEL VIRGINIA 7-1141 CHARLES P. KAL DARWIN KAL
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SUDĖTINGAS IR pOMUS 
MIŠKO GYVENIMAS

Wjo prie gMnfnto "josto*. G!- Tada gMnfnYas pasate?: tal- (BačHs, NaraEas) Be! maJoralf’M*'^ Banfinamas, fr tada Py- tots buvo fragmentas. iHustruo-

sodybų vartus ir ruošėsi nak
ties poilsiui. Išėjo ir tas ūkinin
kas kuris turėjo tą rudą šunį, 
paleido jį nuo grandinės ir nu
ėjo miegoti. Paleistas šuo ap
suko visą kaimą ir, ilgai nelauk
damas, peršokęs per tvorą, at
sidūrė prie miško bulvių lau
ke. Čia jis sukinėjosi, stap
telėdavo, uostė ir pagaliau su
uodė, kad čia zuikio būta. Ko
kias penkias minutes jis bėgo 
zuikio pėdomis,' būdamas tik
ras, kad jį suras, nes turėjo, 
kaip visa jo giminė gerą uoslę. 
Pasigirdo aštrus skalijimas ai, 
ai, aijai... šuo vijo zuikį, kol

dintos stirnos neramiai bėgio
jo pievoje. Senas girininkas iš navos kaimo ūkininkui Bliū- 
savo “sosto” viską matė ir m džiui, tai girininkas pasielgė

klausė geram kaimynai, Justi-
k* •» miške — nušausiu”, tarė

šuo priartės. Neteka jam il
gai laukti, šuniui užtrukę gal 
dvidešimt minučių, ir zuikis 
jau buvo suėstas, savo krauge
riško instinkto vedamas; jis vėl

ėjęs į Justinavos kaimą pas šuns 
savininką, paklausė, kw jo 
kiemsargis esąs. Bliūdžūns aki-

masis save šuns, e girininkas.

Tą vakarą girininkas, eida
mas namo, buvo puikiai nusi
teikęs, nes viskas gerai baįgė-

gerai Žinojo, kad vakarais pie
voje ganosi stirnoj, su stirniu- 
kais, todėl ir patraukė pievos 
link.

Nuo kalne šuo pamatė pie
voje stirnas ir ristele pradėjo 
bėgti jų link. Bėgdamas priar-

šia: ‘fAr girdi — miške skalija buvę sudrumsti. O naudingi 
šuo, ar tai ne jūsų šuns b ai- žmonėms gyvuliai lauke ir miš- 
sas?” Ūkininkas pakrapštė pa- ke vakarais bei naktimis ra- 
kaušį ir tarė: “O gal ir mūsą!*, miai ganysią

■as), bet neturėjo jie jokio pa- pradėjo siūlyti' kandidatas. Pa
siūlytasis Škirpa iškart buvo 
prezidento atmestas kaip socia- 
tistas. Busimuoju vidaus rei
kalų, ministeriu pasiūlytasis pik. 
Itn. Matulevičius buvo ir man 
juokingas, nes tai buvo nuola
tinis mėgėjas — lankytojas 
centrinės kar. Ramovės poke
rio kambario. Škirpa buvo ge
ras karys — pirmasis 5 pėst. Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Kęstučio pulko vadas, be to ir 
diplomatinėje tarnyboje rodė 
sumanumą ir sveiką logiką. Tai

SUKILIMAS
1933 m. rudenį ir 1934 m. an

kstyvą pavasarį Kauno įgulą

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų klientams, draugams ir

BROMUS ZABUKAS, 
Maisto kraitinė

ONUTĖ KONKULEVIČIENĖ IR BRONIUS ZABUKAS

ir Kriščiūną ir prisaikdino, kad 
jokių planų ir sukilimų neda
rytų, nes jis ir kiti vadai taip 
pat pažadėję ir būtų tuščias 
darbas ką nors bandyti.

Tačiau po to kiti, jaunesni, 
karštesni ir neramesni karinin- 

mimsteris kalp Bačkis’ Pyragas, 
Stankevičius, Puodžius, Ivanaus
kas, Petkūnas, Gumbinas, Lap- 
šys, Taunys ir kiti, na, o tarp tų

4064 South Artesian

Nuotaikingai smagių pavasario švenčių — VELYKŲ 
linkt draugams ir klientams

EDMUNDAS VENGIANSKAS IŠ

PREKYBOS
5370 So. Western Ave. Tėtei. 476-7000

Pavasario laikui prasidėjus nepamirškite apsilankyti šioje 
prekyboje, čia rasite gausiai naujų ir vartotų automobilių. 
Lietuvius šioje įmonėje mielai aptarnauja Edmundas 
Vengianskas r

savo klientams ir draugams linki

A & B CLUB
Savininkai BARBORA ir ADOLFAS VIRKEČIAI

UŽLAIKOME VISOKIAUSIUS GĖRIMUS

riau sakant, planavo pakeisti 
valdžios aparato santvarką. 
Svarbiausia priežastis — ka
riuomenės viršininkų pasipik
tinimas, kai nelabai vykęs 
krašto apsaugos
pik. Giedraitis (lenkuojantis) 
sutiko įvesti kariuomenėn sau
gumo policijos vadovaujamą 
sekimą. Tam reikalui kai kurie 
karininkai buvo kooptuoti 
sekti ir pranešinėti apie save

Tel 247-7871 bendradarbius.
h Kad sukilimo priežastis at
rodytų labiau pagrįsta, išsiaiš- 

-kinta, kad būta išeikvojimų 
statant Kauno geležinkelio sto
ties tunelį. Ruošiau tieji sukili
mą jautė nepasitenkinimą, pa
blogėjusia ūkininkų padėtim. 
Tai buvo faktai, bet anot pre
zidento, kuri valstybė neturi 
opųl

Nežinau sukilėlių sudėties 
kitose Kauno įgulose, bet 3 
pėst. Dš K. KęStu^o pulke bu
vo pulko vadas- pik. Ji Vidugi
ris, adjutantas kpt; V; Skan- 
žinskas ir veteranas 1936 nu 
sukilėlis kpt. J. Kriščiūnas. šį 
planą sukilti kažkaip išsiaiški
no prof, fe. Tamošaitis. Kaip 
geras prezidento bičiulis; jis, 
aišku, papasakojo prezidentui. 
Tai prezidentas sukvietė įtaria
muosius sukilimo planuotojus 

Į su gen. Kubiliūnu priešakyje. 
Gen. Kubiliūnas labai nesugy
veno sn pasipūtusiu ir darbą 
trukdančiu pik. Giedraičiu. Ne
turėdamas įrodymų, o tik įtar
damas prezidentas pareikala- 

( vo, kad' tie įtariamieji duotų 
papildomą priesaiką ir garbės 
žodį, pasižadėdami jokių pik
tų išdaigų nedaryti. Vėliau 
man kpt Skaržimtia* sakė, 
kaip pulko vadas pasišaukė jį

tyrimo, kaip ruošiami pervers
mai. Atliko demonstraciją be 
plano. O buvo planuota ir tar
tasi apie mėnesio. Vienas 
sukilėlių celės posėdžių buvo 
mano bute Klevo gatvėje. A. 
Panemunėje. Vėliau kažin ko
dėl buvau perkeltas į pulko ra
joną ir turėjau butą, turėjusį 
bendrą frontinį įėjimą su pul
ko vado butu.

Žinoma, dabar rašau suaugu
sio žmogaus galvojimu, o anuo
met mes, jaunesnieji, buvome 
paiki entuziastai, gal būt, 
idealistai ūkininkų vaikai.

Jau “Europos Lietuvyje” 
minėjęs, kad delegacija, 
pirmą kartą nuvyko į preziden
tūrą, turėjo paprastą šablo
nišką planą: prašyti, kad pre
zidentas leistų Voldemarui su
daryti vyriausybę. Tam tikslui 
Voldemaras jau buvo skraidi
namas iš Zarasų “arešto na
mų”. Prezidentas, išklausęs 
visų priekaištų, kuriuos mjr. 
J. Pyragius labai ryškiai ir 
energingai išdėstė ir išvardijo, 
kategoriškai atsisakė pavesti 
Augustinui Voldemarui suda
ryti naują vy riausybę, net pri
segdamas jam nelabai gražų 
epitetą. Prezidentas pareiškė: 
ponai, mūsų valstybė jauna, 
nespėjo dar prisiauginti paty
rusių administratorių. Dariau 
ir darau kas žmoniškai įmano
ma, bet jei turite gerų pasiūly
mų, kandidatų į vyriausybės 
narius, prašau man pateikti. 
Štai čia organizatoriai ir buvo 
pagauti, kaip slapukai. Jie vi
siškai neturėjo jokio paruošto 
plano. Tik palaidą projektą. 
Jie-manė, kad prezidentas, su
sidūręs su sukilimu, sutiks pa
vesti Voldemarui sudaryti nau-

Nesistebiu dabar, kad prezi
dentas nesutiko su daugeliu pa
siūlytųjų kandidatų

Delegacija grįžo į kar. štabą 
pasitarti, štabe kaip avilyje 
dūzgė apie 60 karininkų Keli 
jauni, kaip j. Itn. Taunys, kė
lė teroristo įspūdį: apsikaišio- 
jęs granatomis, reikalavo griau
ti viską ir toliau vykdy ti sukili
mą. Vyresnieji laikėsi šalčiau 
ir jau buvo pabūgę dėl rezulta
tų, nes žinojo, kuo kvepia toks 
karinės drausmės laužymas,

(Nukelta į 5 psl.)
net

esu
kai

tojas ir ūkininkų užtarėjas, nu
sprendė tęsti pradėtąjį suokal
bį. Sakiau: karštesni, bet pik. 
Narakas mj. Puodžius; kapito
nai Skaržinskas- ir Kriščiūnas 
tikrai buvo šalti, ramūs- ir san
tūrūs. Apie pirmąjį planuotą 
šešėlinį perversmą maža tėra 
žinomai nes jis buvo likviduo
tas kabinetiniu būdu. Taigi čia 
išvardytoji karininkai, žinoda
mi, kad viršininkai, davę pre
zidentui žodį, nebandys toliau 
planuoti, o dargi jie yra pasi
žadėję tuoj pranešti apie bet 
kokį riaušių ženklą, nuspren
dė atskirai ir slaptai nuo virši
ninkų įvykdyti perversmą, ją vyriausybę, ir reikalas bus

Deja, nors ii* Deja, prezidentas ne-

LINKSMŲ iV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems save kostumeriams ir

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki Roosevelt Furniture Bendrovės direktoriai: 

Len Blatz, Nellie Bertulis ir visas štabas visiems savo 
kostumeriams ir draugams

ROOSEVELT FURNITURE 
BENDROVĖ

Mrs. NELLIE BERTULIS IR LEN BLATZ

2310 W. Roosevelt Road SEeley 3-4711

r

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 
MSHMi

PETKUS b SŪNUS

2533 W. 71st Street — TeL: GR 6-2345

1410 So. 50th Avė. TeL: TO 3-2108

3601 South Lowe Ave. TeL 247-7351

visiems lietuviams linki

JOES TAVERN
JUOZAS SUTKUS

S. BALZBKA8, M

AMERICAN TRAVEL SERVICE
Balzekas Motor Sales, Ine

Telephone* Virginia 7-15154030 Archer Avenue
Cicero, Illinois 60650

ffiHd

Norintieji važiuoti, privalo tuojau užsiregistruoti mūsų 
įstaigoje.

WALTER RASK, Savininkas
JOSEPHINE MILLER, Manager 

LAIMA LUNECKAS, Travel ConaalUnt

9727 So. Western Ave., Chicago, Ill. 60643
TeL: (312) 238-9787-8

Vladas Rask — Rasčiauskas
Ruošiame ekskursijas ir sutvarkome pavienių asmenų 

keliones į visus pasaulio kraštus, įskaitant ir Lietuvą.

4916 West 14th Street Cicero. 66650
Tel. TO 3-9618
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LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ IR ŠV. VELYKŲ 
DRAUGAMS, KOSTUMERIAMS UVLAMS!

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
savo klientams ir draugams linki

LIEPAI IR PURTULIAI

z

CICERO LIQUOR HOUSE

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

EMILIJA IR MARIJUS KIELOS
M. K. LIQUORS AND FOOD 

SAVININKAI
5620 W. 87th Street TeL 857-9525

BURBANK, ILLINOIS 60459

OL 2-5245 TO 3*9*87
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

VANCE FUNERAL HOME 
ADVISERS & DIRECTORS 

JEAN VANCE



SUKILIMAS
(Atkelta ii 4 pel.) 

teigi nervinosi. O kpt J. Kriš
čiūnas ta* senas revoliucionie
rius, 1926 m. sukilimo dalyvis 
pareiškė M: norėčiau būti 
toli nuo šios vietos.

Po gana gyvų ir prieštarau
jančių diskusijų nuostabiai 
greitai prieita sprendimo. Ka
dangi prezidentas geruoju nesu
tinka su mūsų pasiūlymu, o 
jėga versti jį pavojinga, nes 
visų beveik bendra nuomonė 
buvo ta, kad prezidentas dar 
vis labai populiarus visoje tau
toje, tai reikia vykti atgal ir 
bandyti išsiderėti kiek galima 
švelnesnes sąlygas. Antrukart 
delegacija vyko mažesnės su
dėties ir dar kartą prašė prezi
dentą geruoju sutikti su sukilė
lių reikalavimais. A. Smeto
na, nedidukas už didelio stalo, 
stovėjo truputį palinkęs, abiem 
rankom lengvai remdamasis. 
Jis tarė: “Jūs tik jėga mane iš 
čia priversite išeiti. Aš dar kartą 
tvirtinu, kad darau, kas gali
ma. Ir tautos - valstybės gyve

Maloni nuotaika telydi visus mano arti
muosius, draugus ir pažįstamus Pavasario 
Šventėse — Velykose bei pavasario žiedais 
tesipuošįa jūsų gyvenimas per ištisus metus.

Jonas Janulaitis
Chicago, Illinois

nimas nesukuriamas per 20 me
tų, nes tai tik viena diena”. Ta
da J. Pyragius, nes gen. Kubi
liūnas nėra prataręs nė žodžio, 
paklausė: “O kaip bus su mu
mis?*

Seniukas susimąstė. Po kiek 
laiko pakėlė galvą ir tarė: “Po
nai, jūs padarėte didelį nusi
žengimą prieš karinę drausmę. 
Aš beveik kiekvienam iš jūsų 
įteikiau kardą sakydamas “Be 
reikalo nepakelk, be garbės 
nenuleisk”. Jūs sugriovėte 50% 
mūsų policijos autoriteto. Ta
čiau aš matau, jūsų yra daug 
įvelta į šį nelaimingą įvykį, tad 
jeigu tuojau grįšite į savo vie
tas ir tęsite savo kasdieninį dar
bą, aš sutinku šią dieną pamirš
ti”. J. Pyragius pradėjo nedrą
siai mikčioti ir aiškinti, kokia 
gi bus šio pasakymo garantija. 
Tada prezidentas truputį pa
sitempė ir tarė: “Ponai karinin
kai, štai jūsų štabo viršininko 
gen. Kubiliūno akivaizdoje aš 
sutinku ir pažadu pamiršti šią 
dieną, jei tuoj pat grįšite prie 
savo darbo”.

Sumušę kulnimis, delegnci- 
joe nariai išėjo į kitą kambarį, 
kur tik tada Kubiliūnas prabi
lo sunkiu ir paniurusiu balsu: 
“Girdėjote, ką prezidentas pa
sakė. Tuojau pat veskite dali
nius į kareivines ir tęskite nor
malų užsiėmimą”. Pyragius 
pastebėjo, kad grįžti gali būti 
kliūčių, nes 2 pėst Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Algirdo 
pulko ir Pirmojo Lietuvos Pre
zidento A. Smetonos Karo Mo
kyklos daliniai yra išsidėstę 
kautynių tvarka. Tada Kubi
liūnas nurodė, kad jis vyksiąs 
pirmasis ir pašalinsiąs kliūtis. 
Taip ir įvyko. Mes, uodegas 
pasibrukę, grįžome “namo”. 
Kadangi pavadavau atostogose 
buvusį kuopos vadą Urboną, tai 
grįžau su 3 kulk, kuopa ir surin
kęs kovos šovinius, išvedžiau 
aikštėn užsiėmimams. Užsiė
mimuose kartu dalyvavo j. Itn. 
J. Lapšys, kuris buvo labai nu
siminęs, nes paliktas kontro
liuoti pulko telefono centrinės 
labai aštriai pasikalbėjo su 
gen. Jackumi — Karo Mokyk
los viršininku. J. Lapšys buvo 
tik naujai atvykęs, baigęs Ka
ro Mokyklą.

Tą dieną apie 11 vaL visus 
mus, dalyvavusius, po vieną 
surinko ir pasodino namų areš
te viename pulko štabo kam
baryje. Išbuvę ten dvi paras su 
sargybiniu prie durų, buvome 
perkelti su kitų dalinių sukilė
liais į 6 fortą. Kubiliūnas, Bač- 
kis ir Narakas sėdėjo atskira
me namelyje prie forto, o mes, 
apie 53 asmenys, ankštame po
žemio kazamate su kareivišku 
maisto daviniu.

Kai kurių priekaištai, kad 
prezidentas neišlaikė žodžio, 
buvo aiškinami tuo, kad pre
zidentas labai kovojo už savo 
pažado tesėjimą, bet turėjo 
nusile.isti visapusiškai ir vien
balsei opozicijai. Vis dėlto Jo 
Ekscelencijos užsispyrimo dė
ka bausmės sukilėliams, paly
ginti, buvo švelnios: keli de
gradavimai, ilgalaikis kalini
mas, pašalinimas iš karinės 
.tarnybos.

Man pačiam buvo gaila Vol
demaro ir gen. Kubiliūno, nes 
jie dėl blogo organizavimo nu
kentėjo daugiausia, būdami tuo

maloniai kviečia

Senas jaunuolis ' •
Karkiami© šeimoje pokylis. 

Renkasi svečiai. Atvyksta senai 
bematytas Karklaičio jaunys. 
tės draugas su savo žmona ir sū
num — teisių fakulteto studen
tu ir supažindina savo sūnų su 
Karklaičiu.

— Malonu. Tai tamsta ma
no draugo sūnus. Džiaugiuosi 
tamsta pažinęs. Gal stikliuką 
Whisky? ■ 
Karklaitis.

— Ne, ačiū. Negeriu, —atsi
liepia draugo sūnus.

— Cigaretę? — svetingai siū
lo Karklaitis.

— Ačiū, nerūkau.
Tuo metu pasihuosavo viena 

vieta tarp lošusių bridžą.
— O gal būtum linkęs suloš

ti bridžą? — toliau gerinasi Kar
klaitis.

— Dėkoju, nelošiu kortomis, 
— vėl atmesdamas pasiūlą atsi
liepė jaunuolis.

— Nuostabu, tamsta nuosta
bus jaunuolis. Jokių Uogų po
linkių, kas labai retai pasitai
ko mūsų laikais Tamsta ištik
tųjų, pavyzdingas jaunuolis. 
Leisk man pristatyti tamstai ma
no dukterį.

— Dėkui, nenoriu, — manda
giai atsiliepė. B. J.

metu mažiausiai kalti. Volde
maras leidosi vežamas užtik
rintas, kad viskas atlikta ir tik 
jo asmuo reikalingas vairui pa
imti. Gen. Kubiliūnas, netikė
tai iš lovos prikeltas ir pama
tęs gen. štabo patalpas ir rajo
ną apsuptus kariuomenės da
linių, nesusiorientavo duoti 
įsakymą skirstytis. Be to, gal 
jis jautė, kad pilni entuziazmo 
Pyragius, Baikis ir Stankevi
čius nesutiks įvykdyti tokio įsa
kymo. Jie tikėjo ir užtikrino 
generolą, kad viskas jau at
likta, reikia tik vykti pas pre
zidentą, kuris įvykusio fakto 
akivaizdoje sutiks su visomis 
sąlygomis. Važiuojame! Ir dvi 
mašinos, iš viso apie 11 asme
nų, nuvyko pas A. Smetoną. 
Antrą kartą važiavo jau tik vie
na mašina,- o joje 5 ar 6 asme
nys.

Sic transit gloria mundi!
V. Andruškevičius 
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NapdeoqM dašąai mėgdavę 
pasivaikštinėti Paryžiete gatvėm 
mis. Kartą, civiliuose rūbuose 
bevaikštinėdamas jis susitiko 
gerokai jsigėrusį vyriškį, kuria 
mosikuodamas rankomis rėka
vo:

— Esu žinomiausias žmogus 
Paryžiuje. Visi lankstosi prieš 
mane!

— O kas tu toks esi? — pa- 
klausė stabtelėjęs Napoleonas.

— Aš esu geriausias Pary
žiaus skanėstų kepėjas. Visi 
mane pažįsta ir gerbia. Minis
terial mušasi dėl mano kepinių.

jis Napoleoną.
— Napoleonas, Prancūzijos 

imperatorius.
Kepėjas nutilo rėkavęs ir kiek 

pagalvojęs pareiškė:
— Na, ką gi, irgi neblogas 

amatas.

• Pesimistas: tai vedęs op
timistas.

DIDŽIŲJŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ
— VELYKŲ PROGA

linkime mūsų šeimos bičiuliams, draugams ir pažįsta
miems jas praleisti saulėtai giedrioje, smagioje 

nuotaikoje.

BIRUTE IR JONAS BAUFELDA1 
BaafeM Truck Refrigeration Service

1500 W. 33rd ST.

KUO SKIRIASI GENIJUS

Pas Mozartą atsilankė jaunas 
kompozitorius ir pasikalbėjimo 
metu kreipėsi į garsųjį kompo
zitorių;

— Malonėk tamsta man pa
tarti, kaip parašyti simfoniją.

— Tamsta esi dar labai jau
nas, — atsiliepė Mozartas. — 
Patarčiau pradėti nuo ko nors

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

SPOT LITE FOOD MART
Importuoti ir vietiniai gaminiai

C. GELAŽICNAS ir BRONIUS UNDERYS, Savininkai
Savininkai

!ETTE ROAD. — TeL WA 5-1133 
Chicago, Illinois 60629

džių.
— Bet juk tamsta pats para

šei savo pirmąją simfoniją te
būdamas vos devynerių metų am
žiaus?

— Taip, tai tiesa, bet aš nieko 
nesiklausiau, kaip tai padaryti.

REMKI't g TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“N AUJIBNCSF

TEL: 927-2749

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. VELYKŲ DAUG DŽIAUGSMO PAVASARIO ŠVENČIŲ — VELYKŲ PROGA 
SAVO KIENTAMS LIETUVIAMS LINKI

visiems tautiečiams linki

MARGUTIS
Vedėjas — PETRAS PETRUTIS 

2422 W. Marquette Rd., Chicago, Ill. 60629
Telef. GR 6-2242, GR 6-2271

Margučio radio programos transliuojamos pirmad. — 
penktad. nuo 8 iki 9 vai. vakaro — banga 

WXRT - FM 93.1

• A ILL — FRIDAY, AJ%a 38,

NORMAN BURŠTEINAS
KAILIŲ KRAUTUVE IR SIUVYKLA,

Priima užsakymus naujiems ir pataiso ir persiuva dėvėtus. Toj srity 
dirbo Kaune, o nuo 1950 m. Chicagoj. Jis aprengs jus lietuviams tin

kamu skoniu ir jo patarnavimu būsit patenkinti.
Priima kailius valymui ir apsaugai.

185 NORTH WABASH AVENUE — 2 aukštas.
Telef.: 263-5826. Read., 677-8489

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems

COMPLETE AUTO SERVICE
STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVĖ '

4542 So. Western Ave. CLiffside 4-2241

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu visiems savo kostumeriams 

ir draugams

GRANT FUEL CO.
• . -r . ž A 

ADAM BERNADBIUS, Sav.

1546 South 49th Ct Cicero, III 60650 
Phone OL 2-9311

VISIEMS PROTELIAMS, DRAUGAMS IR 
BIČIULIAMS LINKSMAI IR LAIMINGAI 

PRALEISTI VELYKŲ ŠVENTES

Dan Kuraitis



M. D. BlLYS JACIKEVICIVS |tha ji pati turėjo jam tai pa-

GYVUOJAM GYVENA KAIP KARALIENĖ... reikšti, nes pagal papročius 
niekas kitas to daryli negalėjo

k i am s tu aukštų postų asme-Įlo ėdžių ir gėrė iš aukso kibi- 
nims. Jis ėdė iš dramblio kati-iro.

(Anglijoj kaip Amerikoj)
čia visokios šventės, Čia draugų vardinės, 
lyg kaladė bičių paūžiam gražiai.
Dažnai sunkios galvos, sunkios ir sėdynės, 
jas parnešt namolia vargo nemažai.

Gimė kam sūnelis ar riebus anūkas, 
tuoj krūvon sušokę džiaugiamės visi.
Bar labiau tą džiaugsmą kelia buteliukas, 
nes arbatos puode ūpo nerasi.

Kas nors užaugino dukterį kaip rožę, 
pasipiršo britas jai rudais plaukais. 
Sveikinti supuolę ir kalbas išdrožė, 
už jaunųjų laimę traukiam ne juokais.

Eidami viešnagėn buteliuką nešam, 
papročius mūs saugot miela ir gražu. 
O kai prisitašom, tai net, atsiprašant, 
šeimininkei tenka pavalyt ražu.

O tautiečiui mirus, skausmu širdys plaka, 
buvo jis tarp mūsų linksmas ir miklus.
Duok, Dievuliau geras, jam dangaus valaką, 
o mes čia nuliūdę pakeliam stiklus.

Mylim mes sueiti, mylime ir juoką, 
jei tik gėrimėliai plaukia upeliu.
O tie šeimininkai taip vaišinti moka, 
kad net ant rytojaus vos paeit galiu.

Linksma, kai apkrautas buteliukais stalas 
ir kai už jo sėdi tuzinas draugų.
O tą Tautos Fondą, tegu jį kur galas, — 
jam mūsų kišenėj nėra pinigų.
Europos Lietuvis, 1970 m. Nr. 41

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
savo draugams, klientams ir pažįstamiems 

linki

JONAS IR NATALIJA VAZNELIAI
GIFTS INTERNATIONAL

2501 West 71st St Tel. 471-1424
Chicago, Ill. 60629

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo klientams ir draugamsBALTIC BAKERY

JUOZAS ANKUS

4627 So. Hermitage Ave. Tel. LA 3-1510
ir antra krautuvė

2616 W. 69 St. Tel. 737-6784

Anglijos karalienei. Su Alber
tu ji turėjo 9 vaikus. Kai mirė 
jos vyras, Viktorija įpuolė me- 
lancholijon, iš kurios neatsi
palaidavo iki mirties. Buvusį 
vyro kambarį užlaikė tokiame 
stovyje kokiame jis buvo jo 
mirties dieną. Kas vakarą jis 
buvo taip puošiamas lyg saky
tum karalius gyvena.

Jos valdymo melu Anglija iš
plėtė savo <:.':(/inišką imperiją 
ir tapo didžiausia 
valstybė.

ELIZABETlf

Dažnai tenka išgirsti sakant. 
!kad asmuo jaučiasi ar gyvena 
kaip karalius, 
vimas, 

i sunkus

džius ir 
11avinės

Tačiau karalia
uti ir šiais laikais, yra 
amatas — asmeniškos 
apribojimas, nuobo- 

varginaik ios reprezeu- 
pareigos.

Šis tas apie Anglijos karalienes
nuo kūdikystės. Protestantų 
deginimas laužuose prasidėjo 
Anglijoje jos viešpatavimo 
melu, kai kraštas susitaikė 
su Vatikanu ir t. t. Visa tai pa
veikė ją kaip psichiniai, taip 
ir fiziniai ir ji mirė būdama 12

reikalaujam; melų amžiaus, persenusi, gyve- 
ėios didelės įtampos susivaldy- u:mo išvarginta, 
inui; kiekvieno judesio, išsi- Fl IZ \.B!
reiškimo, veido išraiškos kon

trolės ir t. t., o ankstyvesniais j 
'laikais su didele atsakomybe ir 
dažnai net ir su dar didesne ri
zika.

šiandien Anglijos karalium 
yra Elizabeth II, o praeityje 
taij> pat keletas moterų yra bu
vusios Anglijos karaliaus sos
te.

JANINA

moteris.

rn i pasaulio

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų draugams, klientams ir 

pažįstamiemsTULPĖ VALGYKLA
Izidorius ir Juzefą Au^aičiai

2447 West 69th Street 
TeL: 925-1123

Trečia iš eilės 
buvo panaši j 
Ji buvo Henri- 
kuris buvo pa- 

mainikavimu

karalienė bu
ivo Elzbieta. Ji 
Bloody Mary, 
ko VIII duktė, 
garsėjęs žmonų 
ir žinomas kaip anglų bažny
čios atskyrėjas 
Elzbieta buvo 
žmonos Onos Boleyn duktė, 
iki 3 metų amžiaus ji buvo le
pinama ir paikinama. Vėliau 
įvyko tragiška jos gyvenimo 
pamaina. Tėvo Įsakymu jos 
motina buvo nužudyta, o ji 
buvo paskelbta kaip gimusi iš 
neteisėtos moterystės. Jos liki
mas buvo vertas pasigailėjimo. 
Bet metų bėgyje politiniai Įvy
kiai vėl iškėlė ją gyveniman ir 
įvedė istorijon kai būdama 25 
melų amžiaus buvo vainikuo
ta Anglijos karaliene.

Iš savo tėvo ji paveldėjo už
sispyrimą ir savo valią kitiems 
primetantį charakterį, tačiau 
buvo šviesi karalienė — jos 
valdymo metu žydėjo mokslas 
ir menas.

Nežiūrint, 
mėgėja, mirė neištekėjusi.

MARIJA II

nuo Romos, 
jo antrosios

ll

malonės'

kad ji dide 
ir taktu ei- 

Stropiai ir

9

Dabar “iš Dievo 
viešpataujanti Didžiosios Bri
tanijos ir šiaurės Airijos kara
lienė Elzbieta II yra 41 - niasis 
Anglijos karalius.

Apie ją sakoma, 
liu pareigingumu 
na savo pareigas,
be didelio susidomėjimo lanko 
meno parodas ir klauso kon
certų, nors gal maloniau tuo 
metu stebėtų arklių lenktynes,' 
kuo ji ypatingai domisi. Jos 
žmonės stebi savo karalienę 
atidžiai. Stebi jos vyrą ir ke- 
turius vaikus ir kitus artimus 
šeimos narius, ir tai verčia ją 
nuo savo asmeniškų pomėgių 
susilaikyti. Minios anglų, ypač 
moterų, net po keletą valandų 
laukia gatvėse, kad galėtų pa
matyti savo karalienę važiuo
jančią Londono gatvėmis. 

i' . - - - -

Pirmoji į šį sąrašą patenka 
karalienė Janina, kuri Angli
jos karaliene tapo 1553 melais, 
būdama vos 16 metų amžiaus 
ir viešpatavo vos tik 9 dienas.

Janina Grey buvo auklėja
ma labai griežtų tėvų ir ji savo 
užrašuose yra užrašiusi, kad 
motina ją dažnai kumščiuoda
vo ir žnaibydavo taisydama jos 

I į laikyseną. Nuo šių naminių 
nemalonumų pabėgdama ji ra
do nusiraminimą moksle ir ne
žiūrint savo jauno amžiaus ji 
stebino plačiu žinojimu — ji 
puikiai kalbėjo ir rašė lotyniš
kai. graikiškai, prancūziškai, 
hebrajiškai ir arabiškai.

Ji buvo karaliaus Henriko 
VII anūkė ir pasėkoje politi
nių intrigų, prieš jos valią, bu
vo paskelbta karaliene, o po 9 
dienų iš sosto ją pašalino ka- 

„ paliaus Henriko VIII dukters 
Marijos šalininkai ir neilgai 
trukus po pašalinimo buvo nu- 
žudvta. *

BLOODY įMARY

Marija, kuri istorijos lapuo
se Įėjo kaip “Bloody Mary” — 

i kruvinoji Marija jau dviejų 
(metų amžiaus buvo labai iš
kilmingai sužieduota su Pran
cūzijos sosto Įpėdiniu, tačiau 
karų ir kitų politinių nesėk
mių pasėkoje šios sužieduotu

vės iširo ir kai ji turėjo šešerius 
metu amžiaus buvo antru kart 
sužieduota su savo pusbroliu 
Ispanijos karalium Karoliu V, 
kuris tuo metu buvo 23 metų 
amžiaus. Kaip pirmosios su
žieduotuvės. taip ir šios buvo 
nesėkmingos ir galop po keleto 

į tolimesniu ji susituokė su savo I . cbuvusio sužadėtinio, Ispanijos 
i karaliaus Karolio sūnum Pily
pu. kuris po metų ją apleido ir 

I grįžo Ispanijon.
Jos pergyvenimai prasideda

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime visiems savo kostumeriams 

ir draugams

kad buvo flirto
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Marija antroji, kuri valdė 
nuo 1689 iki 1691 metų dar bū
dama jauna mergaitė buvo skir
ta kaip žmona kunigaikščiui 
Wilhelmui. bet. matyt, kuni
gaikštis Wilhelm ;S nelabai bu
vo sužavėtas šia jam suteikta 
propozicija ir j šią pasiūlą at
rašė keistokai išsisukinėda
mas esą jo finansinis stovis ne- 
leidžiąs jam vesti, bet kiek vė
liau, gal apsisvarstė, o gal pa
gerėjo jo finansinis stovis, nes 
jis susituokė su Marija, kuri 
tuomet buvo 16 metų amžiaus. 
Kunigaikštis Wilhelmas sirgo 
astma ir nors Marija neturėjo 
iš jo pusės džiaugsmo, bet ji 
mylėjo nuoširdžiai. Vienuoli- 
ką metų Marija su savo vyru 
gyveno Olandijoje, kur buvo 
visų mylima, bet ios vyras bru
taliai jai draudė bet koki ben
dravimą su savo tautiečiais 
anglais. Po vienuolikos metų 
grižo Anglijon ir buvo karū
nuota Anglijos karaliene. Val
dė savistoviai, gi jos vyras nors 
oficialiai liko Anglijos karalium, 
bet visą laiką gyveno užsie
niuose.

Jos gyvenimas buvo kupinas 
nemalonumų ir mirė būdama 
vos 33 metų amžiaus.

ONA

IMPERATORIAUS ARKLYS
Kai kurie peikė ir peikia po

etus ir jų satyrinius eilėraščius 
“Karaliaus šuva”, taip pat “Ka
raliaus blusa”. Betgi istorijoje 
buvo daug blogesnių dalykų. 
Romos imperatorius Kaligula 
(12 — II AD) paskyrė senato
rium bei konsulu ir vicevaldo-l 
vu savo mėgiamiausia arkli, o v y
vardu Incitatus. Jam buvo tei
kiama garbė ir privilegijos, tei (

Hollywood Inn
RELMONDAS RUDAUSKAS

Užeiga ir salė pramogoms

TeL: VI 7-9780

LINKI LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS KLIENTAMS IR RĖMĖJAMS

MH
wrrmt

VISIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS 
LINKI

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE 
VYTAUTAS VALANTINAS, Savininkas

2501 W. 69 St. — Chicago, Ill. 60629. Telef. WA 5-2737
3333 So. Halsted St. — Chicago, Hl. 60608. Telef. 251-3320

Sekanti Anglijos karalienė 
buvo Marijos sesuo Ona. kuri 
buvo taip ligotai nutukusi, kad 
karieton ji buvo įkeliama spe
cialaus krano pagalba. Jos gy
venimas su vyru, danų kimi-j 
gaikščiu Jurgiu buvo labai lai
mingas ir juodu turėjo 1 I vai
ku. iš kurių tik vienas gyveno 
iki 11 metu amžiaus. Visi kiti 
mirė kūdikystėje

Ji buvo didelis blogų Įpro
čių priešas ir dvarą tvarkė ge
ležine ranka.

VIKTORIJA
Paskutinė savarankiškai val

džiusi moteris prieš dabartinę 
Elizabel H) buvo Viktorija, 
kuri viešpatavo 63 metus - 
nuo 1837 iki 1901 metų.

Prieš tapdama karaliene. Vik 
torija nei vienos nakties ne
miegojo kitaip kai tik kariu su 
savo motina. Jai neteko nei vie
no žingsnio žengti l>c palydovo 
ir be liudininko-palydovo nete
ko ištarti nė vieno žodžio suau
gusiam vyrui. Kai vyru jai 
buvo parinktas kunigaikštis 
Albertas Saxen — Coburg Go-j
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VADOVYBĖ: DIREKTORIAI:

PETER KAZANAUSKAS 
Prezidentas 

CASIMIR G. OKSAS 
Executive Viceprezidentas 
WALTER MISEVICH 

Viceprezidentas 
STEPHANIE SIMONAITIS 

Sekretorius - Iždininkas 
ANTHONY L. LAPINSKAS 

Sekr.-lždininko padėjėjas ir advokatas

PETER KAZANAUSKAS
ANTHONY L. LAPINSKAS

WALTER MISEVICH

CASIMIR G. OKSAS
JOAN K. OKSAS

STEPHANIE SIMONAITIS

WALTER SIMONAITIS

ANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS”
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