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VELYKŲ 'rytas
iš

kol buvo pargabentas j šingo 
ir čia (matyti iškilmingai) pa 
laidotas

Japonų seni padavimai teigia, kad Kristus 
Japonijoje net palaidotas ir kad Japonijoje 

pagyveno ir Mozė, ir Būda (Budha) ir Mahometas 
ir mongolų karvedys Džingis Chanas 

Kristaus piliakalnis prie šipgo kaimo?
kaime, šiaurinėje Ja- 
dalyje, Aomori prefe- 
yra apie 30 pėdų aukš

smgo 
ponijos 
ktūroje, 
čio kalnelis, sunku atspėti gam 
tos padaras ar žmonių supil
tas, panašus į maža piliakal
nį Lietuvoje. Kalnelio gale 
iškalti akmeniai laiptai tu
ristams užeiti viršun, o viršu
je du po šešetą pėdų aukšti 
kapelai ir ant jų abiejų pasta 
lyta po palyginti aukštą me
džio kryžių; vienas jų gerokai 
pakrypęs, ar nuo senumo ar 
taip reikia-nieko nepaaiškin
ta. Prie jų jokios Kančios ne-.- -------, —. .—-vj- —
prikalta, ir bendrai jokio už- kas tvirtina, kad tai nėra Jė- 
rašo čia nėra. . . . A

Bet kalnelį prižiūri ir, tvar
ko Aomori prefektūra, kuri 
yra išleidusi brošiūrą ir turis
tams duoda palydovą į tą vie- 

. tą palydėti bei gyvu žodžiu pa 
aiškinti, kad čia yra “Kristaus 
Kapas”.,..

Kaip jis čia atsirado? Tai 
tai labai senai “žinoma’’ ir pla 
čiai pasakojama. Net trys kny
gos — mažiausiai apie tai pa- 
rašvta.

Legenda paremta rastų 
senu dokumentu

Iki nesenai tai buvo tik 
gentkartės į gentkartę pafduo 
dama nerašyta legenda ir ja
ponai priėmė ją kaip kokio 
nors senovės didvyrio ar aukš 
to šinto tikybos kunigų pa
gerbimą. Bet 1935 metais į 
šingo kaima buvo* atvykęs vie 
nas šinto kunigas šingo yra to 
kaimo ar “parapijos” vardas, 
o šinto (Shinto) yra japonų 
sava tautinė religija, garbinau 
ti pirmoje eilėje Gamtos siste
mą ir savo tautos protėvius). 
Kitaip ta religija dar vadina
ma šintoizmu (Shin-to-ism). 
Tiek japonų, tiek kinų kalbo
je šin tao (Shin Tao) reiškia 
dievų kelią.

Tas kunigas, Kiyomaro Ta
keuchi, labai senos japonų šei 
mos narys, atvykęs į šingo kai 
mą specialiai patikrinti ir pa
lyginti vietoje istoriją, kuri 
anuomet nemažai sujaudino 
ir supykino pasaulio krikščio
nis, būtent kad jis savo, senuo
se namuose Isohaoje, kuri 
yra Ibaraki prefektūroje į 
šiaurės rytus nuo Tokio, rado 
seną dokumentą, kurs jo šei
mos archyvuose išbuvęs per 
66 gentkartes. Tas dokumen
tas esąs Jėzaus iš Nazareto gy
venimo ir kelionių aprašymas 
ir tasai kalnelis prie Singo Jo 
kapas...

Kad Judėjoje buvo nukan
kintas ir nukryžiuotas jaunas 
vyras iš Nazareto, tai Kiyoma
ro Takeuchi dokumente kons
tatuojama kaip faktas, tik kad 
nukryžiuotas buvo ne Jėzus 
Kristus, kuris dokumente va
dinamas vardu Torai Taro 
Tenkujio, jo jaunasis brolis 
Isukiri; kad Jėzus pabėgęs 
relikvijai pasigrobdamas savo 
nukankinto brolio plaukus ir 
ausis ir po ketverių metų ke
lionių pasiekė Japoniją ir šin
go kaimą, kur pasivadinęs mi 
nėtu Torai Taro Tenkujin var 
du, vedęs japonę motelį var
du Miyuko, turėjęs tris duk- 
ris, gyvenęs iki 118 metų am
žiaus buvęs Šingo žmonių ger
biamas ir mylimas kaip žymus 
mokytojas, ir pranašas. Jam 
mirus, jo kūnas per keletą me 
tų laikinai buvęs paliktas kai 
no šlaite prie Tovada ešero,

Kaip iš legendos pasidaro 
tradicija

Legenda yra derlinga dirva 
istorijai gražinti, bet su laiku 
tiek daug naujų atžalų pri- 
dj’gsta, kad patį augalą nus
melkia. Paklausus, kam tie du 
kryžiai Jėzaus Kapo kalnely
je, turistų vadovai paaiškina, 
kad po antruoju kryžium yra 
palaidoti Jėzaus brolio ausys 
ir plaukai, bet liaudyje daug 

zaus brolio Isukiri ausys ir 
plaukai, o yra pati Jo Motina 
palaidota, o dar kiti, kad tai 
kapas kokio kito Jo brolio.

Kiti japonai iš tos legendos 
padarė “Kristaus festivalį” 
kiekvienų metų gražiausiu lai
ku birželio mėnesį, kuomet 
Šingo kalnelio apylinkė pasida 
ro dainų, šokių ir maldų (gies 
mių) šventė. Tie festivaliai pa 
sidarė tiek populiarūs, kad vai 
džia (Aomori prefektūra) tą 
slėnį : kur šventė vyksta, padi
dino ir priderino skaitlingų dą 
lyvių patogumui.

šingo kaimas nėra kaimas 
mūsų supratimu, bet yra eilės 
kaimelių ir turtingų viensėdi
jų grandine derlingame slėny
je palei migla vainikuotų kai-- 

dele-

turėjo savo vardus, tik 19®5 
metais visi buvo apimti vienu 
Šingo (Shingo) vardu. Toji 
vieta, kur yra “Jėzaus Kapas” 
ar “Kristaus kalnelis”, iki tol 
vadinosi HERAI, kas japonų 
kalboj e - reiškia Hebraj ai (He
brew, Heburai, žydai), ir tos 
vietoves iš nepamenamos se
novės laikų tebėra paprotys 
kūdikiams marškinėliuose įš- 
braeižyti Dovydo žvaigždės 
simboli (žiūr. paveikslą!).
John Justin Smith iš Daily 

Japonijoje
Chicago Daily News 1971 

metais buvo į Japoniją 
guotas gabus bendradarbis 
John Justin Smith specifiniai 
ištirti tos legendos misteriją. 
Smitho palydovas nugabeno jį 
pas vieną japomi farmerį Ta- 
kazo Sasaki, kurs pasisakė 
pats mažas būdamas dėvėjęs 
kimono su tuo Hebrajų simbo 
liu -— du skersai vienas antrą 
perdėti trikampiai, ir jam au
gant visi kiti vaikai turėję to
kiais simboliais išbraižytus, dra 
bužėlius. Sasaki pats nubraižė 
tokį ženklą.

Paklaustas, kam tie simbo
liai buvo reikalingi ir ką jie 
reiškė* farmeris galėjo tik tiek 
pasakyti, kad jo motina ir ki
tos motinos savo vaikus bau
gindavo, esą “jei nedėvėsi tos 
žvaigždės, sutiksi sutvėrimą 
su raudonu veidu ir didele no
sim!” (Pasirodo, Tekeuchi šei 
mos 66 gentkarčių išsaugota
me dokumente legenda vaiz
duojanti Jėzų, kai buvęs sena
me amžiuje, turėjusį raudoną 
veidą ir didelę nosį. Jis buvęs 
baltaodis, beveik visai nupli
kęs..). Negana to, Sasaki iš
traukęs iš stalčiaus kūdikio 
photo, parodė kad nuotrauka 
padaryta su kryžiaus žekleliu 
įrašytu kaktoje.

To dar nagąna, Sasaki Taka 
zo, kurs yra pasiturintis šingo
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Chicago, Ill.— Ketvirtadienis,— Thursday, April 7, 1977
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vyresnis pilietis, per vertėją je (nepripažintoje, atmestoje)vių. negrų laukinėje Woodoo 
pasisakė esąs kilęs iš Jėzaus;.i„ —„■ 
dukters palikuonių.

Legendas išsivysto iš [fakto
Kaip ij--žingeidu būlu skai- 

riti ir šu kitais dalintis talen
tingo autoriaus John : Justin 
Smith “Exploring the legend 
of Jesus in Japari’, deja, le
genda lieka legenda (Legenda 
encikiopėdiškai trumpais žo
džiais nusakyti šiek tek sun
kiau negu ilgesniais, bet gal 
pakaks: Legenda originale lo
tyniškai ' reiškia ■ Skaitymai, 
skirti dalykai,- neistoriniai ar
ba istoriškai patvirtinti neįma 
nomi; pav. “šventųjų gyveni
mai”, iš istorinių f aktų išsivys
tę, bet tradicijos iškreipti, per 
dėti dalykai, fantazija sumai
šyta su tikrove. Bet nėra; daigo 
be sėklos. Sakoma, kad iš gry- 
niaušiame mele glūdi nors vier 
nas tiesos atomas.
Pavyzdžiui, legendos, kad. Jė 

žus, lankydamas anų laikų pa
saulio išminčius, būdamas 18 
metų amžiaus, pirmąjį kartą 
Japonijoj iškėlė Isikiri prefe 
ktūroje, atkeliavęs išminties 
mokytis ir penkeris metus bu
vo japonų šinto šventovėje 
kaip tos tikybos garsaus išmini 
čiaus šinto kunigo Takeogoko 
ro mokinys (studentas). Jokių 
įrodymų, išskiriant tą 1935 me 
tais šinto kunigo Kivomaro se
nąjį dokumentą, nėra. Bet kur 
jis buvo per tuos 18 metų, apie 
kuriuos Naujasis Testamentas 
nė vienu žodžiu neprisimena? 
Minimas nuo gimimo Betlejuje 
ikj 12 metų, o nuo 12 metu am 
žiaus iki 30-visiška tuštuma, o 
kaip istorija rodo, nebuvo tos 
epochos, kad nebūtų buvusios 
žmonių bendruomenės su sa
vo vadais, išminčiais, kultūro
mis ir komunikacija.

Plačiai žinomas jėzuitų uni
versiteto Loyola, Chicagoje 
profesorius, kuo. Francis FT. 
las, S. J., tas legendas Azijos 
Rytuose gretina su Koptų kri
kščionių tarpe (Etiopijoje) po 
puliaria legenda apie Jėzaus 
ilgas keliones po Egiptą, ku
rios aprašomos jų apokripfn*-

literatūroje. Niekas betneįro-, 
dė, kad per 18 metų negalėjo 
ir Egiptą aplankyti, kus dar kū 
dikių -buyp tėvų ^ nugabentas.

■ Krikščonių. misionieriai,' sa
vo misijomis tarpe p.rimityviš 
kiaušių pasaulio tautelių pase 
jo daigų, kurie, vėliau, laikui- 
bėgant, suaugo kartu-su- vietos- 
tautiniais . (^pagoniškais”) pa
pročiais. ^Pavyzdžiu,, .primity-
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JONAS AUGUSTAITIS

MALDEIKIO MONOGRAFIJOS 
APIE KUN. M. KRUPAVIČIŲ 

KRITIKA

Nebuvau manęs rašyti Pet
ro Maldeikio knygos apie kun. 
Mykolą Krupavičių vertinimo 
(Mykolas Krupavičius, Lietu
vių Krikščionių demokr. par
tijos leidinys, Čikaga, 1975 m. 
Spaudė Draugo spaustuvė, 
493 psl., kun. - Krupavičius 
1885. X.I — 1970. NII.4), ta
čiau, kai parašė Aiduose (1976, 
m. 7, rugsėjo m.) Alaušius 
(Dr. Girnius) tos knygos kri
tiką ir kai kur prasilenkdamas 
jau labai žymiai pro šalį, atro
do, būtų visai pravartu dėl 
abiejų autorių raštų padaryti 
po porą pastabų.

Bendrai, Maldeikio knygos 
turinys pasižymi nuosaikumu, 
kuklumu, vengiant aštresnių 
posakių apie asmenis-dalyvius, 
tačiau kritikas Girnius vis dėl
to surado užgaulių epitetų as
menims... Dr. Girnius rašo: 
“Aprašant M. Krupavičių kaip 
Vliko pirmininką, platokai pa 
liečiama tuometinė įtampa 
tarp Vliko ir diplomatų, ku
riems atstovavo S. Lozoraitis. 
Skaitytojui sudaromas įspū
dis, lyg tai būtų buvusios tik 
teisiųjų varžybos su neteisiai- 

Lorenar Elisabeth Taylor čia 
miegojo”). Filas ir sako; kad 
žmonės, norėdami pagarsėti 
ar pasigirti, stengiasi save ar 
nors savo aplinką susieti su 
žymiais asmenimis ir išgalvo
ja visokias istorijas. Deja, la
bai nerimtas aiškinimas.

Viduryje 16 amžiaus vienas 
•žymiausių .krikščionių rnisio- 

rus “The .Magic.IsĮąnd??L^7 ^gritį.švrPranciškus Ksaveras 
Kun. prof.-;Filas lygina tas 

legendas (Japonijoje ir Etio
pijoje) - su' amerikiečių- popu
liaria -pašaipa, kart “GGeorge 
.Washington:čia miegojo” (ar- 
ba paįyairirrkim,'• ykad Sofia

“religijoje” yra- įmaišyta aps
čiai . krikščioniškų į. elementų 
(Kas yra. skaitęs William Sea- 
broock. knygą apie Haiti neg-

41 I

lankėsi Japonijoje, kur įsteigė 
kažkokią krikščionių bendruo 
menę. Po 65 metų vėliau krikš 
čionybė Japonijoje buvo už
drausta ir žiauriai persekiota, 
bet kai 1858 metais Japonija 
savo duris svetimšaliams vėl 
atidarė, buvę rasta dar išliku
sių krikščionybės ženklų. Tai, 
pagal kun. Filas, S. J., teigimą 
“gal ta legenda apie Jėzų Ja
ponijoje atsirado tų pačių li
kusiųjų tikinčiųjų tarpe”. Ne
atrodo, kad toks ką nors įti
kintų. Viena, kad tikintieji sa
vo Dievo nerodo palinkimo 
žmoginti, kita kad legendos 
taip greit, kaip iš šių datų ma
tyti, nesidaro.

Vnipį svwR^dS]D ųjnu$ ’£ '£
Autorius “Exploring the le

gend of Jėzus in Japan, John 
Justin Smith atsakvdamas 
kun. Francis Šilui pastebi:

“Lengva yra nuaiškinti ša
lin visas tas istorijas kaip vaiz 
duotės padarą ar kaip kad 
Chicagos jėzuitas mokslinin
kas įtaigojai, išsigalvojimą 
žmonių, kurie nori prisigretin 
ti prie herojų (didvyrių) isto
rijoje. *

Žinoma, norint galima su
galvoti visa, kas legendose ran 
dama. Pavyzdžiui, mums esant 
šinto papasakojo, kad kitose 
gentkartėse ten būta papročio 
naujagimius kūdikius paženk
linti įrašant jiems rašalu į kak 
tą krikščionių kryželį. Bet tai 
gali reikšti visiškai ką kita ir 
pavyzdžiu nurodo šalimais šin 
go esantį ežerą Towada, kurio 
vardą rašant japoniškai pirma 
sis simbolis (raidė) yra tikras 
kryželis (perfect cross).

Gal sekant kartą panagrinė 
sime, kaip tame Kivomaro Ta- 
kėuchi dokumente aiškinama 
didžioji Kristaus nukryžiavi
mo drama, kas ne tik nemaži
na Jo-pasiaukojima, bet dar la 
-biao^škelia. > J.. Pr. . 
*—■ Tf.fr '■ t ' ' ■ .... 

siais (Vliko su Lozoraičiu J. 
A.). Iš tikrųjų abi šalys turėjo 
savo pagrindus, • tik juos susi
dariusioj įtampoj “pertempė”.

šiaip visur sverdamas savo 
žodžius ir liudydamas simpa
tiškų nuosaikumą, džentelme
niškumų ir taktiškumų M. Kru 
pavičiaus politinių priešininkų 
atžvilgiu, S. Lozoraičiui auto
rius visgi pažeria užgaulių, as 
menį niekinančių sakinių (pal;

Bet tų niekinančių Lozorai 
tį sakinių dr. Girnius nenuro
do, pasitenkina tik nurodęs 
psl. 272 ir 277.) /

Pusi. 272 Maldeikis kalba 
apie vadinamų fiktyvių Kybar 
tų aktų sudarymą, kuriuos Vii 
kas laikė neteisėtais ir Lozo
raičiui nepripažino prezidento 
teisių. “O Lozoraičio pasiskėl- 
bimas einančiu Lietuvos pre
zidento pavaduotojo pareigas 
ir bandymas tuo titulu veikti 
lietuvių vidaus santykiuose su 
kėlė trynimasį ir ilgalaikį ne
susikalbėjimą ir pakenkė pa
ties Lozoraičio, kaip pretenzin 
go suklastotų dokumentų lai
kytojo, autoritetui ir presti
žui”. (ibid. psl. 272, m. pbr.).

Atrodo, visai nereikia man 
kartoti plačiai iš spaudos žino 
mo Lozoraičio ginčo su Vliku 
(Krupavičium) dėl kompeten
cijų, tenka tik priminti, kad 
tas ginčas ėjo per visą dešimt 
mėtį, (visai nesibaigęs iki da
bar), ir kad jo pagrindus suda 
rė fiktyvų dokumentų naudo
jimas, todėl Maldeikio to pri
minimas yra visai “teisėtas. Pri 
menant tuos faktus, negalima 
įžiūrėti Lozoraičio įžeidimo 
bei jo asmenį “niekinančių sa 
kinių”... Parašyta visai teisin
gai, net praleidus kaip iš tik
ro būta (bandymas įsigyti sau 
nepriderančių teisių yra nusi
kaltimas), tai toks nedasaky- 

.mas yra Lozoraičio naudai ir? 
nenaudai antrajai pusei — 
Krupavičiui...

Puslapyje 277 Maldeikis mi 
ni Lozoraitį porą kartų. Ry
šium su Urbšio telegrama, pa
vedant būti jam diplomatijos 
šefu, Maldeikis rašo: “Operuo 
damas” Kybartų aktais” ir di
plomatijos šefo titulu, jis už
simojo vadovauti jau ne Vyk
domajai tarybai (einant Ber
no konferencijos nutarimu 
1946 m. J. A.) užsienio politi
kai, nuo ko jis pats pasitrau
kė, bet ir visam Lietuvos lais
vinimo darbui”.

Toliau Maldeikis pateikia 
Krupavičiaus nuomonę apie 
Lozoraitį:” Jis (Krupavičius, 
J. A.) pažino Lozoraitį, kaip 
nesuaugusį su lietuvių tautos 
tradicija, iškilusį totalistinio 
valdymosi laikais ir nesupran 
tantį tautos demokratinių ide 
alų. Savo laikysena Vliko ir jo 
vedamos laisvinimo kovos at
žvilgiu jis pasirodė kaip bu
vusio nedemokratinio režimo 
ekspozitūra, jungianti jo sekė
jus prieš demokratinį Vliką, 
siekiantį apriboti jo veiklą ir 
tuo būdu sumažinti .jo reikšmę 
bei autoritetą.

Gindamas Vliko padėtį ir 
tęsdamas jo laisvinimo veiklą, 
Krupavičius susidūrė su dau
geliu to žmogaus prieštaravi
mo bei vingių Lietuvos laisvi
nimo akcijoje” (ibid. psl. 277) 
Taigi, ir šitame puslapyje snn 
ku surasti Lozoraitį “niekinau 
čių sakinių”, nes nėra nieko 
parašyta to, ko Lozoraitis, ei
nant tais negaliojančiais doku 

(Nukelta į 2 psl.).

Tf.fr


MALDKĘBO t < ,

(Alkidą ii 1 t r<) 
mentais, nebūty padaręs Lie
tuvos suverenumui atstovauti

V isai priešingai, MaludcikU 
utpaiauo visus los neteisėtos 
U>zora.du veiklos pagrindi
nai, bet tik. užsimena. Kai Mal 
deikis pamindė Lot^raičio hė 
pamatuota? pretenzijas^ tai jis 
turėjo taip pat paminėti Vilko 
(Krupavičiaus) nufarimus, dėl 
ko jis tų Lozoraičio x-eikalavL 
njų nepripažinuj parašyti dėl 
ko tie dokumentai yra niekin
gi, pvz^ kad fiktyvius Kybartų 
aklus negalima naudoti kaip 
tikrus, nes tai yra baudžiamas 
nusikaltimas, o del Urbšio 
1940 m. birželio mėn. 2 d. te
legramos Vliko teisių komisi
ja pasisakė, kad ji galiojanti 
tik diplomatų vidaus santy
kiams derinti, o ne Lietuvos su 
verėnumili atstovauti. Urbšys 
(užs. r. min.), neturėdamas 
pats suverenumų teisių, nega
lėjo jų kitam (Lozoraičiui) su 
teikti, o kad tos telegramos til

rinys nebuvo priimtas vyriau- 
.yb«.s Kaune, Ui įrodo, kad J. 
Audėnas, ūkio numste-
•is apie ją sužinojo tik būda
mas jau tremtyje (žiūr. Audė
no atsiminimai), — Paskutini- 
..Oicdis, Homuva, 1966, New- 
»ork).

Antrame punkte Maldėiklo 
yra dar daugiau apie Lozorai
tį rtdtjlėta: Jr posakis — “jis 
{Krupavičius (Ja.) pažino Lo
zoraitį nesuaugusiti su Lietu
viu tautos tradicija” reikštų, 
kad Lozoraitis, Voroneže, aukš 
tesiliiį klasių gimnazistas (VI 
— VU) skaitė save lenku, at
metęs lietuvių gimnazistų kvie 
Limą (žemaičio -— Zubricko) 
prisidėti prie lietuvių (iiūr.: 
miškų inž. V, žemaičio ir dr. 
J; Zubricko atviras laiškas St 
Lozoraičiui ir lietuvių visuo- 
menei, Naujienos, 1955 m. 
bifii 4 ir 6 d.).

Taip pat, kai Maldeikis ra
šo, kad Lozoraitis iškilo tota
linio režimo valdynlosi laikais, 
tai tas skaitytojui nedaug apie 
jo “iškilimą” pasako, o jo rė
mėjams gali sukelti tik abejo-
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nes, kai nepasakyta to pareikš 
u iškilimu detališkesnių įro

dymų. Reikėju dar parašyti 
(.kaip ir iš tikrųjų bfivo), ko- 
dč Smetuna iškėlė LozcraiQ 
>u 1931 m. biržeio mėn. 7 d.

S.netunus Kariuomenės suki) 
miu ia*m,ji.uu, Kai karu lau

ko teismo nuties bausmėmis 
buvo nuteistas geu. P. Kubilių i 
nas, pi. lt. Navakas ir Bačkos į 
(mirties bausmės pakeistos ka' 
Įėjimu) ir apie 90 karininkų 
mažesnėmis bausmėmis, paša! 
linant iš kariuomenės, Volde
maras — 12 metų kalėjmo, tai 
po to Smetona jau nebeturėjo 
efektingų valdžios konkuren
tų ir vokiečių politikos šali
ninkų (Voldemaro su jo rėmė
jais) ir pasiekė neapribotos ne 
varžomos valdžios viršūnių

Atleidęs užsienio reikalų mi 
nisterį# maž - lietuvįdr. Dovą 
Zaunių ir 1934 m. birželio 13 
d., paskyręs Užsienių Reikalų 
ministeriu Stasį Lozoraitį, Lie
tuvos užsienio politika buvo 
pakreiptą susitaikymo su Len 
kija bei jai nuolaidų linkme L 
Lozoraitis, ministeriavęs nuo 

1934. VI. 13 d. iki 1933. XII. 
5 d., vedęs slaptas derybas su 
Lenkija santykiams atnaujin-j 
ii, privedė prie 1938 m. kovo! 
17 d. Lenkijos ultimatumo Lie 
luvai, kurį Lietuva priėmė.

Iš čia išeina, kad Smetona, 
pasiekęs neaprėžtos diktato
riaus valdžios, galėjo pakvies-

Lozoraitį Užsienio Reikalų mi 
nisteriu ir tuomi pradėti pro
lenkiškų politiką. Kalbant apie 
Lozoraičio įžeidimą, išeina, 
kad tokio Maldeikio raštuose 
visai nėra, bet yra nutylėta tik 
rovė Lozoraičio naudai!...

Be šių priminimų dėl Gir
niaus nurodytų Maldeikio raš
tų puslapių apie Lozoraičio 
įžeidimus, tikrą nuomonę ku
ris kurį Įžeidė — Krupavičius 
Lozoraitį ar priešingai, galima 
sudaryti jd — Krupavičiaus 
su Lozoraičiu susirašinėjimų. 
Pav4 1950 ihi Alikas nutarė pa 
siųsti delegaciją iš Vliko pir- 
iiiininko kun. prel. ALJu’iipavi 
čiaus • (krik-dem.), Vaclovo 
Sidzikausko (ūkininkų parti
jos) ir J. Brazaičio (frontinin
kų) į Romą pas šv. Tėvą išaiš 
kinti sunkią Lietuvos , padėtį 
Sovietų Rusijos okupacijoje.

Delegacija Romoje, kaip 
Įprasta, prašė Lietuvos pasiuii 
linybės prie Šv. Sosto išrūpin
ti pas popiežių, Pijų XII, au
diencijos. Praėjo savaitė, au
diencijos nebuvo gauta. Tuo
met delegacija pasirinko kitą 
kelią. Krupavičius sako: “Mū
sų pradžioje buvo pasirinktas 
kelias, kuris paprastai tokiose 
aplinkybėse ir sąlygose varto
jamas. {Išljaukėiii visą savaitę 
be pasėkų, nepaisant tvirtų ir 
kategoringų rūpintojų pažadų. 
Nustoję, vilties sulaukti, ėmė
mės kilo kelio.

Kardinolas Pizžardo yra di
delis lietuvių ir Lietuvos prie- 
lelis ir labai paslaugūs žmo
gus. Tad buvo kreiptasi prie 
jo. is pažadėjo ir netrukus iš
tesėjo. Audiencija pas šv. Tė
vą gavome birželio 15 dienai”. 
(Audiencija per Pizzardo bu
vo paprašyta birželio mėn. 12 
d., gauta birž. 15 d. šilas teks 
tas buvo paskelbtas Eltos biu
letenyje 1950. VI. IS-d. Dėl ši
lo teksto Lozoraitis laiške kun. 
krupavičiui (1950. X. 17) per 
du didelius puslapius jį išplū 
do, vadindamas to teksto pas
kelbimą insinuacija, pasako
jęs “pasakėčias” mokino dip
lomatijos, prikaišiojo partišku 
iną, priminė Lietuvoje 1925 m. 
padarytus Vatikanui nesmagu 
iniLs ir t. t...

Dėl šitų luozoraičio kun. Kru 
pavičiui priekatištų, ^idzikaus 
kas su Brazaičiu 1950 m. gruo
džio mėn. 27 d. laiške Krupa
vičiui iškritikavo I»zoraičio 
priekaištus ir pateisino Krupa 
Vičių dėl audiencijos žygių.

Sidzikauskas-Brazaitis pir
miausia rašė: “Turime pareikš
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ti, kad šitas AI. Krupavičiaus; ciįoje (kovo 10 d.) kun. Tarno 
padėties (audiencijos išrūpini1 šiūno laiške yra toks sakinys 
mas, J. A.) aprašysiąs atitinka 
tiesą” (ildd. laiškas). Toliau 
jis rašė: “Dėmesiu-vertas ypa
tingas p.- Ložoraičib jautrumas 
Pasiuntinybės atžvilgiu. To 
jautrumo fone yra juo labiau 
nuostabus “ypatingesnės rū
šies”'jautrumas Vliko pirmi, 
ninko (Kiupavičiaus, JA.) alž 
vilgiu. šį ypatingesn ės rūšies 
jautrumą apibūdina laiško (Lo 
zoraičio, 
“Tamstos 
nuacija..-. 
sakėčias...
si įspirti žmonėms, 
liūsileis lig ~ 
lygmens..
nes, kurie yra beginkliai ne lik 
apsiginti, bet ir visuomenės 
klaidinimus atitaisyti... 1926 
pradžios datos netinka Tams
tos partinei aritmetikai... Tams 
ta rūpiniesi savo partijos rei
kalais kaip išmanai. Bet jais 
besirūpindamas ir norėdamas 
smogti kitos partijos vyriausy
bei, Tainsta sudavei smūgį Lie 
tuvos interesams”,

(šitą perteikia laiške idzi- 
kauskas — Brazaitis iš Lozo
raičio laiško 150. X. 17) ir bai
gia tokia pastaba: “Mūsų vei
kiančių diplomatijos žmonių 
raštuos nebuvo tekę matyli 
tokių išsireiškimų. Tokiais gar
sėjo tremtyje lig šiol tik p. 
Gabrio raštai” (maiiG pabr. .J. 
A.). (Gabrys-Paršailis buvo su 
sipykęs su Smetoną, gyveno 
Šveicarijoje, ten ir mirė).

Išeina, kad diploniatijos še
fo kalba yra ne tik nedipionia- 
tiška, bet nevartotina ir ne dip 
lomalų piliečių kasdieniniuo
se santykiuose. Todėl man nė
ra reikalo visai įrodinėti, kad 
ne Krupavičiaus raitai, Mal
deikio pateikti, įžeid^ Lozorai
tį, bet Lozoraitis savo raštais 
įžeidė Krupavičių!— ■-

Kitą ne mažesnį IjWRoraicio 
jautrumą skaitome Lozoraičio 
laiške Krupavičiui, rašytą 1953 
m. VIII. 30 d., kuriaihe Lozo
raitis rašo, kad Eitus Infonna-

J. A.) išsireiškimai: 
priekaištas yra insi- 
Tamsta pasakoji pa-

Tamsta -i stengie- 
kutie ne

gi Tamstos parinkto 
Tamsta puoli žmo-

“Buvo nutarta kreiptis į p. Ld 
zoraitį, mūsų .diplomatų šefą, 
kaip jis tuo laiku save titula
vosi”, (ibid.), šį posakį Lozo
raitis vadna “šlamštu” ir kaip 
toks .“tinka bolševikų spaudo
je vartoti”... “o kas šlamštą 
skelbia, nuo jo neatsiriboda
mas, arba paskelbęs jo neati
taiso, tampa alsakomingas gre 
ta autoriaus” (idib.).

Kai Lozoraitis dėl šio posa
kio rašo Krupavičiui, lai išei
na, kad jis, Krupavičius, “juos 
(Elta) apie tai pamokytų”... 
“o jeigu jie sąmoningai igno
ruoja, reikia juos sudrausti”? 
(ibid.) s Tačiau palyginę Lozo
raičio šiame pačiame rašte pa-

su Tamošiūno laiške posakiu 
—- šefu, kaip jis tuo laiku.- save 
vadino — tai šis pastarasis, pa 
lyginus su Lozoraičio “šlamš
tu”, visai nublunka. Reikėtų 
tad, kad kas iš vyresniųjų Vil
ko narių, prof. Kaminskas, ar 
kas kitas, Lozoraitį būtų pa
mokęs, ar sudnnidęš to nėvar- 
toti, kai tokie išsireiškimai ne 
rodo nei kultūringumo, nei iš-
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; Kai dvylika brolių juodvarniais laksto
j Mūsų tautosaka dar ilgai Nėra vilties ir Paului Jur- 
bus stebuklų aruodas. Daug kui dasikapstyti ligi tautosa- 
jau semta: rašytojai, poetai, kos aruodo dugno. Bet jam nu 
tautosakininkai nori surasti to sisekė su dvylika brolių juod- 
aruodo dugną. Bet ir tautosa- varnjais laksčiusių. Ir parašė 
kos aruode, matyti, randasj už Jurkus. Pasaką-poemą Juod- 
būrimas, — juo daugiau se_ varniai. Pasaką apie dvyliką 
mia tuo gilesnis aruodas rodo brolių įuodvarnias laksčiusių 
si.

kad
. . liūs nekaltintume! čia rašančione venas proa, edenus apra-i . ... , .. . ..* K | šališkumu, štai keli posmai is
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COLLISION EXPERT
COMPLETE MOTOR-BODY-FENDER REPAIRING 
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JONAS STANEVIČIUS, Savininkas

2637 West 47th Street 
r Chicago, Illinois 60632
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
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SHARKO’S WEST, 6301W. 63rd STREET
Telefonas — LUdlow 6-3636

Visuose restoranuose puikios vėdinamos salės tinkamos 
vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vielos 
ir užsienio gėrimai.

Savininkas —
GERALDAS ŠARKOS

šinėjo, tačiau Pauliui Jurkui 
pasisekė visai žmoniškai nu
nešti poemą. Ir skambią, ir 
spalvingą, ir mūsų tautosakos 
dvasią apčiuopiančią. Paulius 
Jurkus Juodvarnių sparnais 
pasiekė mūsų žymiųjų tauto
sakos perkūrėjų gražią aukš
tumą.

Kad jūs pasikėtumėt,

sa
itai

šono eeražs giiausia 
rūko patalą paties.
užmatai platybės javo, 
daug medžioklinių šu-

Šokinėdamas žaidžia sausu 
lapeliu.
Senelis kviečia mergaitę:
“Pasilik pas mane! Kam ieš
koti klajūnų?”
Kam tau vargti jaunai, kam 
sunykti kely ? —
Kas jau kartą išėjo, pražu
vęs lai būna,
Tu pati savo laimę surasti 
gali-
Senelis ne išeilinių, jis turi 

ką pasiūlyti mergaitei, išėju
siai dvylikos brolių ieškoti:

Aš nuo seno valdau debesų

Patikėsiu tik tau paslaptin
gus žodžius:
Kaip sudrausti Perkūną, kai 
griaudėja, lyja,
Kaip tvirtai surakinti nasrus 
jo godžius.
Tu. valdovė jų būsi! Ir žvilgs 
niu pamojus,
Jie pakils ir išplauks prisi
pildę lietaus.

i
i

Adomas Varnas
■ in iTivrinriTwin

A. Bulota
. -............ . i —

"ANT POLITIKOS LAKTŲ"

pasakos-poemos. įvado žodyje 
posmuoja:

Ir staiga pamatai
Kaip keliu aš vartus, — 
Ir pabunda stalai, 
Durų slenkstis kurtus. 
Vėl ugnis kamine, 
Seno svirplio balsai, 
Pasodinus mane, 
Mano žodžių klausai. 
Senam bajorui nejauku 

vam dvare, nors aplink 
kas dedasi:

Ten dunkso kalnas apsi
blausęs,
Egles užvertęs ant peties,—
■Prie 
Jam 
Kiek 
Kiek

• nų!
Tenai žirgais linksmai švyt
ravo
Bajoro dvylika sūnų.
Ten ąžuolai šventųjų gojų, 
Tarytum seniai milžinai, 
Šventyklų aukurus globoja 
Ir šniokščia, šniokščia amži 
nai.
Poema — pasaka gal kiek iš 

tęsta. Bet kitas gali atsakyti: 
Užtat netrumpa. Ilgumas ar 
trumpumas veikalui — dievų 
sprindžiais nepamatuosi. Ir tai 
gal ne pats reikšmingumo gu
zas. Kiir kas svarbiau paklaus
ti: kaip poetas valdo žodį, kur 
padeda, kokius sparnus prisiu 
va žodžiui, ar tik. skurdžiais 
trinyčiais-pakuliniu apvelka? 
Ar įkvepia poetas savo posmui 
šilumą, poeto lyros meliodiją?

Pauliui Jurkui pasisekė. Ne
galima sakyti-pasisekė. Ge
riau, taikliau bus pasakius: 
Jurkus-poetas jau žino kad 
jam pasiseks, nes turi ir para
ko ir užmojį, kuriais jis moka 
verstis poeto valia.

K Binkis, Salomėja Neris, 
Leonardas Žitkevičius, Kostas 
Kubilinskas, Kazys Jokubėnas 
ir dar keletas atokiau stovin
čių kūrė vaikams gražias poe
mas, pasakas. Pridėtinas ir Ber 
nardas Barzdžionis-Vytė Ne
munėlis, kai jis atsisakęs pra
našiško tobulumo” putų ryž
davosi eiliuot lengvai, papras
tai. Paulius Jurkus plakasi 
tarp vaikų ir suaugusių, ir jo 
poema-pasaka Juo dvarniai 
bus skaitomi—ir turi būti skai 
tomi-lygiai vaikų, lygiai suau
gusių. Gal kai kur vaikams nesu
griebs poemos užutekių, gel
mės. Tai maža bėda. Paaugęs, 
būkim tikri, jis grįš prie poe
mos atsiminimų pėdsakais ir 
prakeliaus tokių posmų ta
kais ų

Kai pabudo keleivė mergaitė 
iš miego, ,
žiūri-pilna aplinkui šviesių 
spindulių,
Ir ugnelė gyva, katinėlis jau 
bėga,

Ir pasauly tada bus vešlus 
vasarojus,
Linksmo žmonės susirinkę 
puotaus.

Nebandoma čia rašyti išsa
mesnė peržiūra, apčiupinėji- 
inas poemos-pasakos kaulų, 
raumenų, ivmatavimas kojų 
ir sparnų. Tai bus laiko ir po
ryt, tai bus kritikų — pateptų
jų darbas ir valia, čia norim 
pasakyti: Juodvarnių poemą- 
pasaką reikia skaityti. Ir bus 
visiems ir gerumo ir malonu
mo.

Užsklandai poemos-pasakos 
žodžiai:

žvaigždės puola kieman, 
Lange budi sargai.
Ak, ne pasaką man
Tu, Motule, sakei!

Tai dalužė mana, 
Ir namų užburtų, 
Tai klajūnų daina — 
J pasaulį tremtų. D.
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DR. P. ATKOČIŪNAS
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TULPĖ VALGYKLA
Izidorius ir Juzefą Augaičiai

2447 West 69th Street 
Tel.: 925-1123
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ST. ANTHONY SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
T«l«fona| PrUml«»šl«mt 656-6330, Miestui: 242-4395

VALDYBA IR DIREKTORIAI

Joseph F. Gribauskas

Exec. Secretary
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VANČE FUNERAL KOME
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JEAN VANCE
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ROYAL BLUE STORĖJU
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K. BRENClW/

4359 S. Campbell Ave. Chicago, 'll. 6O(i''2
Tel. BI 7-9475 ■
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BUD’S REAL ESTATE 1 H

& INSURANCE . : j

BALYS BUDRAITIS, sav. į
»

Ši įstaiga tarpininkauja perkant - parduodant namus. Pa- : | 

geidaujant suranda butų nuomininkus be atskiro mokes- < ; < t
čio. Išrūpina visų rūšių apdraudas. |

4243 West 63rd Street Tel. 767-0600 ; į
Chicago, III. 60629 ;■ |
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CRANE SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

*1

i

z Direktoriai ir Valdyba

s

Į
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EUGENE PIETKIEWICZ, Prezidentas

l

l t

I

SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION

47 and Rockwell Street. Tel. LA 3-1083

94th & Roberts Rd.
Hickory Hills, 1111.

Hill Creek Shopping Center 
8653 W. 95th St 
Hickory Hills, Ill.

Tel. 585-9070
I
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Velykų Legendos
Legenda apie Jėzaus brolio nukryžiavimą

Jau mirusi japonų rašytoja vo nuo žydu ir romėnų išgelbė 
Kiku Jamane savo knygoje tas, o Jo vietoje suareštuotas 
“Jėzus mirė Japonijoj” rašo, Jo jaunesnis brolis Izukiri, 
kad jos raštas yra paimtas iš kurs Kristui pasakęs: “Tu dar 
vadinamų “Takeuchi doku- turi daug ką šiame pasauly- 
mentų”, kur aprašomas taria-’je atlikti. Leisk man už Tave 
masis Kristaus buvimas Japo- mirti...” Tai būtų lyg ir pagrin- 
įiijoje Kaip aukšuiau rašyta, jaįdas Jėzaus pasakymui, kad nė 
•ponų šinto tikėjimo kunigas, j ra didesnės meilės, kaip ati- 
vienos seniausių Japonijos šei duoti gyvybę už savo artimą, 
mų narys, 1935 metais paskeį- Tokiu pasiaukojimų iš meilės 
-bė jo šeimos archyvuose per netoli ieškoję rasime mūsų pa 
•Šimtmečius buvusius ir paga- čių gadynėje, pavyzdžiui Mir- 
liau patikrintus užrašus ta te- gos pasiaukojimas už Vytau- 
ma. tą, pasiliekant kalėjime jo vie

", Tuose užrašuose tvirtinama toje ir kunigo Kolbės pasisiū- 
ir įrodinėjama, kad Jėzus bu- lynas vokiečiu naciams mirti

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems draugams ir kostumeriams linki

A. LAURAITIS
INSURANCE AND REAL ESTATE 

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

KKIElVi ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
| LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ į 
š linkime mūsų klientams, draugams ir | 
s pažįstamiems ‘ ■
i MARQUETTE FASHIONS Į
E • ■
£ Moterų Rūbų Krautuvė s
1 S. IR Z. JURKŪNAI ■
£ 2438 W. 63rd St Tel: HEmlock 4-4321 ■ s ■

linkime visiems kostumeriams ir draugams •

A. IR J. MĖSINĖ
NAMU GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS

ANTANAS ir VIOLA PLIENIS, Sav, *

2433 W. 69 St Chicago, HL 60629
TeL: 436-6888

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems

RAMUNE DELIKATESŲ KRAUTUVE 
IR RESTORANAS

ONUTĖ KONKULEVIČIENĖ IR BRONIUS ZABUKAS

2547 W. 69th Street TeL: 925-4254

katele už kitą, turintį rūpintis 
gausia šeima.

Takeuchi dokumente esą ra 
šoma: “Grįžęs (iš savo studijų 
kelionių į tėvynę) Jėzus pasis 
kelbęs žydų karaliumi, o tą ti
tulą gavęs iš Japonijos impera 
toriaus). Kaip tai įvyko? Do
kumente aiškinama, kad Japo 
nijoje Jėzus (pirmosios kelio
nės metais išbuvęs 5 metus, stu 
dijuodamas pas garsų tais lai
kais japonų dvasiškį išminčių 
Takeogokoro (šinto kunigą)...

Šinto kunigas savo talentin
gu studentu buvęs tiek paten
kintas, kad išleisdamas dova
nojęs Jėzui aukso kardą ir 
perstatęs imperatoriui.

Imperatorius svečiu tiek su
sižavėjęs, kad Jį paskelbęs žj- 
du karaliumi, palinkėjęs lai
mingos kelionės į savo kraštą 
ir pakvietęs vėl sugrįžti. Nega
na to, imperatorius paliepęs 
geriausiam dailininkui Hiko- 
futohitoga -— Tazumonomiko 
nupiešti to jaunojo Svečio pa
veikslą. Viršuje minėtoji kny
gos “Jėzus mirė Japonijoje” 
autorė be tos knygos parašė ir 
antrą knygą apie Jėzaus gyve
nimą Japonijoj. Knyga pava
dinta “Autentiška Pasaulio Is
torija, senai žinoma Japoni
joj”. Toje knygoje reproduk- 
t uotas paveikslas vaizduoja 
jauną be barzdos vyrą, dėvin
tį ilgą rūbą} papuoštą šventos 
šęšiolikalapės japonu gėlės 
krizantemos simboliu. Tas por 
tretas tebesaugojamas vienoje 
šventovėje, jo Takeuchi na
muose, kur taip pat yra sena 
nuotrauka grubiai padarytos 
skulptūros, kurią autorė tvir
tina esant paties Jėzaus pada
rytą Juozapo ir Marijos atvaiz 
dą.

Knygos autorė Kįku Jama
ne, pati krikščionė, tą legendą 
vadinanti “dumbfounded but 
true”...
Grįžęs -į Judėją Jėzus Kristus 

pradėjo skelbti, kad Dievo ka 
ralystė ateina. Tolimesnė Dra
ma plačiausiai žinoma visiems 
krikščionim būtent, kad žydų 
dvasiškiams ir okupantams ro 
menams ta Naujiena nepatiko. 
Kai buvo aišku, jog areštas ir 
mirties bausme, išvengiami 
Jėzaus jaunesnis brolis Izuki
ri pasiaukojęs ir savo brolį Jė
zų prikalbinęs sutikti. Šventas 
Petras teisingai sakęs, kad jis 
su tuo suimtuoju nieko bendro 
neturėjo, ir net tris kartus Jo 
užsigynė. O Judas buvęs ne iš
davikas, o artimiausias drau
gas, kurs tik vienas apie pasi
keitimo paslaptį žinojęs ir dėl 
to kareiviams parodęs Izukiri. 
Jį pabučiuodamas...

John Justin Smith legendos, 
trečioje serijoje “Judas an ally 
of Jėzus in Crucifiction“ dar

Liaudies menas

^enos bažnyčios, ir čia mato- panašaus medžią nesą.
mas foto nuotraukoje. Misteri- Kitas ta legenda nusietas 
ja yra ta, kad tas medis žydi padavmąs yra apie šventąją 
kasmet po du kartu, pavasarį Taurę, kurią Juozapas atsiue- 
ir apie Kalėdas. Botanistai nus.šęs iš šventosios žemės. Iš tos 
tatė, kad šis medis yra kilęs! taurės (Holy Grail, kielikp). 
nuo Viduržemio pajūrių jr pra^,Kristus gėrė vyną per paskuti- 
deda augti jau nuo sausio mė^’niają Vakarienę. Apie tą Kle- 
nesjo ir kitur visoje Anglijoje'liką yra Wagnerio paraŠvta

gražiausioj opera Lorengreen.
Vis -tik pasaulis daug gražės 

nįs ir mistingesuis, kad yra le
gendos. ■ .J.'Pr.

Beinkit- ’kiekvieni...
Nes ’•* ruin 4^’ tv„ -

h

LINKSMU ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems kostumerisms ir prieteliams linki

SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMA

VISOS SOPHIE BARČUS RADIJO ŠEIMOS PROGRAMOS « WOPA 1490 kU. AM.

ALDONA DAUKUS IR DUKRA SOFIJA 
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS 

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

t f i
Lietuvių kalba: Kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio 12:30 — 
1:00 vai. popiet, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo fld "9:30 
vai. ryto.

7159 South Maplewood Avenue TeL: HEmlock 4-2413
CHICAGO, ILLINOIS 60629

n. * i ■ • ■■ - ■ ■■ ■ ...............Ll J- . ■ . - ..I „ ............. ...J

■4 — Naujienos. Cldcaso S, TU. — Thursday, April T^.IWTT

primena iš tos rašytojos Kiku 
Jamane knygos, kad Takeuchi 
dokumente paminėtas japo
nas palydovas vardu Muhito 
Tenkubu} kurs Jėzų Kristų par 
lydėjo iš Japonijos.

Popierius yra kantrus ir il
gai išsilaiko. Viena, ir, atrodo, 
silpniausioji to Takeuchi “do
kumento” vieta yra, kad jis 
buvęs rastas beveik po dviejų 
tūkstančių metų po Kristaus 
Pasijos, ir kad jo radėjas pats 
yra dvasiškįs-visiškai kitokio 
tikėjimo šintoizmo skelbėjas.

Juozapas iš Arimatėjos 
Anglijoje

Anglijoje beveik pilnai li
kimą, kad sekančioje legendo 
j e yra daug tiesos ir Glastonbu 
ry pietvakarių Anglijoje skai 
tomą “švenčiausia žem(ė Ang 
lijo j e”, kadangi 63 metais po 
Kristaus mirties, Juozapas Ari 
matietis (of Arimatahea) su 11 

‘kitų vyrų tenai atvykęs ir Glas 
tonbury mieste pastatęs pir
mąją krikščionišką bažnyčią 
visoje Anglijoje.

Ta bažnyčia, pagal senus pa 
davimus' ir legendas, pastatyta 
toje pat vietoje, kur Jėzus, ke
liaudamas per tų. laikų civili
zaciją išminties mokytis, buvo 
apsistojęs ir pats pastatęs na
mą iš molio ir virbų.”

Iš čia Juozapas su savo pa
sekėjais skleidęs Krikščiony
bės evangeliją (gerą naujie
ną) visoje anglų žemėje. Juo
zapas Glastonburyje ■ miręs, 
ten ir palaidotas. Ant jo kapo 
ir šiandien skaitomas užrašas 
(epitaph) : Palaidojęs Kristų 
atvykau pas britus. Aš mokau. 
Aš ilsiuos”.

Ir dėl šios legendos ir ženk
lų lygiai istorikai lygiai teolo
gai kaso savo galvas: niekur 
nerandama jokio tų padavimų 
įrodymo, kad juos būtų gali
ma įtraukti į istoriją. Juoza
pas iš Arimatėjos yra vienas 
iš misterijų Naujajame Testa
mente. Visi evangelistai jį ap
rašo, kaip buvusį narį žydų ta 
rybos Sinedrijono (Senhe- 
drin), kurs nubalsavo Jėzų 
bausti mirtimi. Matas dar pri
deda, kad Juozapas buvo “tur
tingas vyras” ir slaptai buvęs 
Jėzaus mokinys, bet tokiu pa- 

isirodyti “bijojo žydų”.
Jėzų numarinus, Juozapas 

Jo kūnui palaidoti užleido sa 
vo nenaudojamą kapą, nors 
kai kurie istorikai, jų tarpe 
Walles Kolegijos profesorius 
R. F. Treharne mano, kad vi
są šią istoriją išgalvojo vidu
ramžių vienuoliai, norėdami 
priduoti savo abatijai daugiau 
garso ir garbės; bet ir jis at
sargiai priduria, esą “tai graži 
idėja, kurios taip iš ranku ne
galima išmesti”.

Apčiuopiamiausias “įrody
mas” yra, kad šioje legendoje 
kai kas tikrai yra, tai pasakiš
koji gudobelė (priehtališkasis, 
didelis erškėtis, vadinamas 
The Glastonbury thorn), iš- 

i augęs iš Juozapo Arimatėjie- 
čio lazdos, kai jis pėsčiomis iš 
Palestinos atėjo į Angliją r sa
vo lazdą įsmeigė į žemę, tai 
yra “pasodino”, ir tikrai tas 
spygliuotas medis ir šiandien, 
nuo 63 metų po Kristaus veš
liai tebeauga prie Glastonbury
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MENO TALENTŲ VARŽYBOS
čjąmi visi šio amžiaus lietuviu
kai, kurie tik domisi menu ir jau 
yra pažengę kurioje nors vieno
je išvardintoje meno šakoje. Var
žybose kviečiami dalyvauti in
strumentalistai : pianistai, var- 
gonuotojai, akordeonistai^ smui
kininkai, gitaristai, vokalistai, 
baletininkai, artistai — scenos

IM
MENO TALENTŲ VARŽYBOS

R. L. Bendruomenė Cicero apy
linkė skelbia Meno Talentų Var
žybas. Rengia meno talentų va
karą, tikslu skatinti l'rtuviu- 
kus ir jaunimą kreipti a.mesj 
j tautines kultūrines vertybes 
ir šiose srityse siekti laimėjimų.

Šiose varžybose dalyvauti kvie- vaidintojai.
čiami paaugliai ir jaunimas, mer
gaitės ir berniukai nuo 7-nių iki 
19-kos metų amž. imtinai. Kvie-

Varžybų taisyklės
Amžiaus pagrindu yra suda-

Visiems mūšy klientams ir draugams linkime 
gerų ir linksmų Velykų Švenčių

4750 So. California Ave., Chicago, IL 60632
Tel.: YA 7-1200

rytos atskiros grupės: pirma — 
nuo 7-nių iki 12-kos metų amž. 
antra — nuo 12—16 ir trečia — 
16—19 metų amž. imtinai. Am
žiaus grupės dalyviai varžysis 
tarpusavyje, kiekvienoje atski
roje, žemiau išvardintų menų 
srityje, pirmųjų trijų vietų — 
premijų principų: pirma, antra, 
trečia vieta. 

■
Pifmąšiaš tris vietas laimėju

siems y ta skirtos vėrtingos do
vanos, kaip tai: lituanistinio 
švietimo priemonės! Lietuvos 
žemėlapis (sieninis), Lietuvos 
vaizdų albumas, lietuviškos kny
gos bibliotekėlė, lietuvių daili
ninkų kūriniai, nešiojami radijo 
aparatai, ilgojo grojimo plokš
telės ir t. t. Bus teikiamos ir pi
niginės dovanos.

Konkurso atrankos komisija, 
varžybų vieta, laikas bus paskelb 
ti vėliau.

Pirmąsias konkurso premijas 
laimėjusiems bus suteikta proga 
ir garbė atlikti Meno Talentų 
vakaro programą, kur bus iškil
mingai įteiktos ir premijos lai
mėjusiems. Meno Talentų vaka
ras įvyks š. m. gegužės mėn. 5 
d,. Cicero parapijos salėje.

Norintieji dalyvauti konkurse 
registruojasi laišku iki š. m. ba
landžio mėn. 15 d., žemiau pa
teiktu' adresu. Registratas pri-

SKAITYTI DEMOKRATINI

^KAITYK lt fATANfr

CIKNKaSi 4 "NAk/.l į.isbi

valo rašyti aiškiai įskaitomai pil
ną vardą, pavardę. Pažymėti am
žių ir atstovaujamą meno sritį.

Tėveliai ir kiti suaugusieji pra
šomi paskatinti jaunimą irpa- 
auglius dalyvauti Meno Talen
tų varžybose ir Meno Talentų 
vakare.

R. LB Cicero apylinkės
Valdyba

Varžybininkai registruojasi 
šiuo adresu: Z. Juškevičienė, 
1616 So. 49 Ct. Cicero, III. 60650.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
'ĮSIEMS DRAUGAMS IR KOSTUMERIAMS 

Linki

MARQUETTE GIFT PARCEL SERVICE 
VYTAUTAS VALANTINAS, Savininkas

2501 W. 69 St — Chicago, Ill. 60629. Telef. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St — Chicago, Ill. 60608. Telef. 254-3320

LINKSMŲ VELYKŲ IR LAIMINGŲ 
PAVASARIO ŠVENČIŲ 

DRAUGAMS, KOSTUMERIAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS!
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S. Baliekas, JKS. BALZEKAS, III R. BALZEKAS S. BALZEKAS, SR.

*■

Balzekas Motor Sales, Ine
CHRYSLER — PLYMOUTH — Distributor

“U WILL LIKE US*

Telephone Virginia 7-15154030 Archer Avenue

MALDEIKIO . . »
(Atkelta iš 2-ro psi.) 

auklėjimo ir diplomatijos kad 
ruošė visai nepriimtini.

1954 m. kovo mėn. 25 d. Lo
zoraitis rašo Krupavičiui dėl 
Lietuvos atstovų skyrimo į už
sienio kraštus, nesutardomas 
su Krupavičium, kaip jis siūlė, 
kad tuos atštOvus skirtų Mi
kas. Laišką jis baigia tokiu po 
sakiu: . -

“Aš tikiuosi, kad kartą pas
kaitęs savo formulę, Tamsta 
pamatysi jos keistenybes. Šiaip 
jau tenka pastebėti, jog aš 
(Lozoraitis, J, A.) nesu nei Ab
dul Hamidas, nei kaliošių fa
brikantas ir? todėl neturiu jo
kių savo atstovų, kurie veik
tų “Lozoraičio vardu”, (ibid, 
laiškas).

Prisiminę šiuos (labai su
glaustai) Lozoraičio vartotus 
neleistinus Krupavičiaus už
gauliojimus, tenka priminti 
kritikui Girniui, kad prieš kai 
tinfr Maideikį, kad jis “pažė
rė” Lozoraičiui “užgaulių as
menį niekinančių sakinių”, tu 
rėjo pasiskaityti, ir ištisai, Lo
zoraičio . laiškus Krupavičiui 
ir bent kiek teisingiau aprašy
ti tą vietą Maldeikio knygos 
vertinime, bet nepriimti Lozo 
raitį pagal jo titulą už teisin
gai sprendžiamą asmenį!...
Dabar savo kritikoje Girnius 

pasisakė ir prieš savo vyresnį
jį kolegą — frontininką Bra
zaitį, kuris drauge su V. Sidzi 
kausku pasmerkė Lozoraičio 
neteisingus bei nei eistinus 
prieš ’ Krupavičių išsireiški
mus.

Maldeikio rikygos “Mykolas 
Krupavičius” kritikas, fronti
ninkas Girnius, diktatūrinio 
režimo (pereinamojo laikotar 
pio ir organiškosios santvar
kos) šalininkas, neskaitė rei
kalingu nuodugniau susipažin 
ti su diktatūrinio režimo liku
čių veikla egzilyje, bet kalti
no Maldeikį už 
“įžeidimą”, einant 
valdžios tęstinumo 
susipažinęs su jojo 
susirašinėjimo stiliumi.

Kai diktatūros režimas pir
miausia reikalauja autoriteto 
pripažinimo bei garbinimo, ne
žiūrint jų darbų, tai kritikas 
Girnius, kaltindamas Maldei
kį, pasielgė visai pagal dikta
tūrinio režimo mentalitetą. Lie 
tuvoje pėr 13 diktatūros reži- 
tno metų, nesant kritikos, lats 
Vesnės spaudos, tą mentalitetą 
perėmė egzilyje (Girnius ir jo 
draugai frorttininkai), pripa
žindami pirmenybę titulams, 
nesistengdami susipažinti su 
dalyko esme. Tik stipresnė 
opozicija spaudoje tokiai veik 
lai bei tokiems formaliems ras 
tų vertinimams būtų labai pa- 
geidaūlina ir galėtų įvesti į 
teisingesnį veiklos kelią.

Lozoraičio 
skelbiamu 
titulu, ne
veikia bei

K TEHH

HAlUtEMJUS
XEMKITE T cS BiZNIERIUS. 

4uxU£ GARSINASI

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

linkiu visiems savo klientams, draugams 
ir pažįstamiems

COMPLETE AUTO SERVICE
STASYS DAPKUS, Savin.

AUTOMOBILIU TAISYMO DIRBTUVĖ
Av

4542 So. Western Ave. CLiffside 4-2241

PETER KAZANAUSKAS, Prezidentas

3

Phone YArds 7-19113354 So. Halsted SL
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ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS 

3307 Lituanica Avenue Phone YArds 7-3401

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 WEST 69th STREET , REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11023 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

G. F. RUDMINAS
3319 So. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-1138-1139

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572

PAVASARIO ŠVENČIU — ŠV. VELYKŲ PROGA
SVEIKINA CHICAGOS IR 

JOS APYLINKES LIETUVIUS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Linksmų ir Laimingų Velykų Švenčių 
Linki Visiems Chicagos Lietuviams
CHICAGOS LIETUVIU LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIŲ ASOCIACIJA

PATARNAUJAME DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime koplyčias visose miesto dalyse.



VIS1EMS PRIETELIAMS, DRAUGAMS IR 
BIČIULIAMS LINKSMAI IR LAIMINGAI 

PRALEISTI VELYKŲ ŠVENTES

D an Kuraitis

verm rysaĮ

and Loan Association
Chartered and supervised by the United States Government

2212 WEST CERMAK ROAD — CHICAGO, ILL. 60608

Phone: Virginia 7-7747

VADOVYBĖ:

PETER KAZANAUSKAS 
Prezidentas

CASIMIR G. OKSAS 
Executive Viceprezidentas 
WALTER MISEVICH 

Viceprezidentas 
STEPHANIE SIMONAITIS 

Sekretorius - Iždininkas 
ANTHONY L. LAPINSKAS 

Sekr.-Iždininko padėjėjas ir advokatas

DIREKTORIAI:
PETER KAZANAUSKAS

ANTHONY L. LAPINSKAS
WALTER MISEVICH
CASIMIR G. OKSAS

JOAN K. OKSAS

STEPHANIE SIMONAITIS
WALTER SIMONAITIS

'PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS”

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

visiems lietuviams linki

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU:

VELYKOS — DIDŽIOJI ŽMONIJOS PRISIKĖLIMO ŠVENTE

PALATINE
where people make the difference’

Chicago, IL 60608 -

III. 60443 /Phone 747*4100

okaitli-

V. RASČIAUSKAS
J. MILERIŪTŪ
L. LUNECKIENe
V. LENDRAITIENĖ
A. LAURAITIS

CHICAGO MATTESON

Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti. 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių asmenų maršrutus į Lie
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiomis kainomis ir 

geriausiais patogumais.

4647 W. Lincoln Hwy. (at Lincoln Ma||| Mafteton,
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Dr. A. J. GUSENAS

Rūkymas sukelia vėžį ir širdies ligas
Dažnai žmogus savo 

katoš neprižiūri dar "jaunas 
būdamas,''

Taip daro tik dėl to, kad jis 
neturi jokio supratimo apie 
savo kūno ;mašinerijos staty
bą. Užtai gal jis ir neprižiūri 
savo ‘sveikatos, manydamas, 
jog ji jam tarnaus amžinai, o’ 
jis bus sveikas ir niekados ne
si rgs.

Toks manymas yra klaidin
gas, nes ankščiau ar vėliau 
kiekvienas suserga ir už pada
rytas klaįdas, net kartais ir 
mirtimi, užmoka.

Kada žmogus pradėjo rūky
ti, sunku tiksliai nustatyti. Nė
ra paliktų užrašų, žinoma tik 
tiek, kad jau buvo rūkoma 
prieš tūkstančius metų. Bet 
niekad nebuvo rūkoma tiek 
daug, kiek nūdien. Nūnai rūko 
vyrai, moterys, seni ir jauni, 
berniokai ir mergaitės, net pra 
dinės mokyklos amžiaus vai
kai. : :

Nūdien vienį iš jaunuolių 
suardo savo sveikatą narkoti
kus vartodami.

Kiti iš jų paskęsta alkoholy, 
o treti rūkyme papirosų. Nar
kotikai, gėrimas ir rūkymas 
yra labai pragaištingi ir kenks 
mingi žmogaus sveikatai, nes 
jie vien tik įvairias ligas suke-

svei- nės, surinktos sveikatos tyri
mo centrų! Toks skaičus ser
gančiųjų yra užrekorduotas. O 
kiek jų neužrekorduota? To 
nėra žinoma.
Manding, jog rūkymas teikia 

žalą ne vien tik dantims, bet 
kartu ir visai žmogaus kūno 
sistemai.

Brangieji, nustokime savę 
nuodiję rūkalais, o tada būsi
me daug sveikesni ir nuo vė
žio ir širdies ligų laisvesni. O 
labiausiai už viską — saugoki 
me savo vaikus, kad nerūky
tų! Tada jų sveikatingumo lai 
das būs visu šimtu procentų.

Prieš keletą dešimčių metų, 
moteris ar mergina gėdyjosi 
papirosų paimti į pankas ir rū 
<yti viešai publikoje.

šiandien net skaudu žiūrėti 
į jaunuolius — les, o labiausia 
į tas moteris ir senas močiu
tes, kurios-krautuvėn atėjusios 
mitybos nusipirkti, papirosą 
rūko.

Tačiau ir vaikai papirosus 
rūko ne tik mokyklon eidami, 
;ie juos-rūko ir namuose.

Tėvai turėtų savo vaikams 
paaiškinti, kad nerūkytų. Pa
pirosu rūkymas iš jaunystės su 
ardo kvėpavimo, kraujo apy
takos ir širdies organų siste
mas. Vėliau tų sistemų nė ge
riausias gydytojas atitaisyti ne 
jegali.

Sveikatos centrų surinktos 
statistikos rodo visu 100-tu 
procentų, jog žmonių mirtin
gumas turi labai tamprius ry
šius su rūkymu. Ir tik nuo rū
kymo prasideda lūpos vėžys, 
liežuvio, ryklės, plaučių ir šir 
dies ligos.

Apskaičiuota, jog šiemet vie 
nas iš keturių rūkorių, vyrų ir 
moterų^ mirs nuo vėžio ar šir
dies smūgio. Taipgi rūkoriai 
dažnai apserga chronišku bron 
chitu, emphysema, skrandžio 
opomis, augliais ir chronišku 
viduriii sukepimu.

Rūkymas ir dantims kenkia. 
Nesvarbu, ką rūko — papiro
są, pypkę ar cigarą Dantys 
pajuoduoja. Dantų dantenos 
nyksta, mažėja, atkrinta nuo 
rūkymo paruduoja arba praside
da dantenų uždegimas, patini
mas, pūlavimas, ažndikaulio trū
nijimas, dantų klibėjimas ir, pa
galiau, — dantų kritimas.

Dr. G. James, profesorius 
chirurgijos skyriaus Ohio vals 
tijos universiteto, duodamas 
raportą vėžio draugijos suva
žiavime, štai ką pasakė: 99-tas 
procentas cigarečių rūkorių 
mjrsta nuo plaučių vėžio.

Rūkoriai gauna širdies smū
gį prieš 50 metus. 50-tas pro
centas jų miršta nuo širdies 
smūgio pirmiau negu pasiekia 
stacionarinę.

Pranašaujama 1977 metams, 
jog naujų vėžio susirgimų bus 
545.000, o 265.000 jų mirs.

Plaučių ir ryklės vėžio nau
jų susirgimų bus 131.000, o 
100.000 iš jų mirs. Ir vien tik 
nuo papirosų rūkymo. .

1976 metais 360,000 ameri
kiečių mirė nuo vėžio. O 1977 
metais 400.000 amerikiečių 
mirs nuo vėžio.
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9727 So. Western Ave., Chicago, Ill. 60643 |
Tel.: (312) 238-9787-8

Pakyla saulė, čiulba sugrįžusieji paukšteliai, 
susprogsta medžiai, sužaliuoja pievos ir darželiai. 
Kiekvienas jaučiame artėjančią šią prisikėlimo

Mūsų taupytojams, draugams ir visiems lietuviams 
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