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kingai pravedė atsisveikinimą^

Chicago, Ill. — Ketvirtadienis.' . Thursday, April 12, 1979^

AUDRA IR PERKŪNIJA UŽMUŠĖ 48, SUNKIAI SUŽEIDĖ 850 ŽMONIŲ
’ ' PRASIDĖJO PIETUOSE IR TRAUKĖ

, •' r ' • Į ŠIAURĘ IR VAKARUS

DALLAS, Texas. — šiaurės
Teksas—valstijoje—antradiemo- 
vakarą pradėjęs siausti vėjas su

visiems—kariams-
1 kams ginti sostinę nuo tanzan ie
čių, pats praeitą naktį dingo, i 
Tvirtinama, kad jis ir trys as- j 
meniniu

mylių nuo Kampalos, I ko motina.
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SUKILĘ UGANDOS KARIAI DŽEME KAMPDETROITO LIETUVIAI VIENINGAI ATSI-.-SVEIKINO ELZBIETĄ PAURAZIENĘ
ALTOS VARDU ATSISVEIKINO VICEPIRMININKAS 

KUNIGAS ADOLFAS STASYS
Moterų organizacijų vardu 

velionę atsisveikino Magdalena
Smiley ir dabartinė Moterų 
34-tos kuopos pirmininkė M. 
Bubonas. Šaulių Sąjungos var
du atsisveikinimo žodį tarė Vin
cas Tamošiūnas.

Pauražienė rėmė
Fondą, tai šios organizacijos 
vardu kalbėjo ' V, Kutkus, A. 
Rugienis ir kiti 

Paurazienės mirtis sutraukė 
visų srovių lietuvius, nes jie 
pripažino, kad ji, dirbdama su 
Amerikos Lietuvių Taryba, su- 

' traukė visus Detroito ir jo apy
linkių lietuvius.

Ji buvo didelė lietuvė patrio
tė,- riipiribsi' Li etų vos laisvės 
reikalais ir rėmė visų pastan
gas Lietuvai ir pavergtai lietu
vių tautai būti naudingais. Bet 

'bendradarbiavimas su

DETROITAS, Mich.— Antra
dienio vakarą Charles Step šer
meninėje Detroito ir jo apylin
kių lietuviai atsisveikino įtakin- koks 
gą katalikų veikėją Elzbietą priešu ir lietuvių vienybės ar- 
Paurazienę. y įdymas jai buvo svetimi. . '.j

roito Lietuvių Organizacijų 
Centro sekretorius Stasys Šimo- 
liūnas, Šias- žinias telefonu—Nau- 

____ jienoms pranešančio korespon- 
dento Sauliaus šimoliūno tėvas.

Į atsisveikinimą atsilankė la
bai daug lietuvių, gyvenančių 

• pačiame Dtroite ir . jo apylinkė
se. Šermeninėje buvo : vifš 250 

- Žmoriių. Svarbu;; kad •• jos atsi
sveikinti atėjo visų politinių įsi
tikinimų lietuviai, ries - visiems 
teko vienoje ar kitoje srityje 
su veikliąja Elzbieta Paurazie- 

----- ne- dirbti. -4-^ — - ■■■-■•.- — — - -
Svarbiaušią a t s i sveikinimo 

kalbą pasakė kun. Adolfas Sta
sys, ALTos vicepirmininkas. Jis 

------ priminė-susirinkusjemsv-kad-ve- 
lionė visą laiką buvo ALTos 
Centro narė, dalyvaudavo AL
Tos metinėse konferencijose ir 
Detroite gynė ALTos pozicijas. 
ALTos vardu pareiškė užuojau
tą Paurazienės artimiesiems ir 
giminėms. a

Trumpą kalbą pasakė Marija 
Rudienę, BALFo pirmininkė. Ji 
priminė, kad prieš 35 metus 
Detroite buvo įsteigtas BALFas 
Verbų sekmadienį, o Verbų 
sekmadienio rytą Elzbieta Pau- 
razienė staigiai mirė. Ji primi
nė klausytojams, jog tai esąs 
labai keistas supuolimas. Anta
nas Rudis automobiliu atvežė 
Detroitan savo žmoną ir kuni
gą Stasį.

Pauražienė visą laiką aktyviai 
dalyvavo BALFo veikloje, va
dovavo Detroito BALFo sky
riui ir važiuodavo į BALFo me
tines konferencijas. •

Įspėjimas atomo 
energijos pečiams

..WASHINGTON, D.C. — Atcr. 
mo energijos komisijos vadoyy-' 
bė informavo, kad 42 atomo 
energija varomų pečių elektros 
energijai gaminti savininkai, 
gavo įspėjimą apsvarstyti, kas 
daryti su. išleidžiamu vandeniu, 
kuris sudarys pavojų netolimoje' 
ateityje, jeigu jis dar 'šiandien 
jo nesudaro.

Middletown, Pa., supleišėjus 
I

vienam pečiui, pradėjusiam leis
ti praskiestas nuodingas dujas, 
sukėlė ant kojų visus panašios 
konstrukcijos pečius, kad neat
sitiktu nelaimė.

Mokslininkams ir specialis
tams pavyko išvengti nelaimės 
Middletown, Pa., bet nežinia, ar 
pavyktų išvengti nelaimės, jei 
dujos ir kitur pradėtų veržtis. 
Verčiau iš anksto sustabdyti ne
patikimą pečių, negu laukti, kad 
jis sudarytų pavojų.

Irane sušaudė 
dar 11 karių

KALENDORfiLIS

Balandžio 12: Didysis ketvir
tadienis, Jūratė, Liepsnelė, Gi
mlis, Nemunas.
- Saulė teka 5:20, leidžiasi 6:24..

TEHERANAS, Iranas. — Re
voliucinis Irano komitetas,, va
dovaujamas mulos Chomeini, 
oficialiai praneša, kad trečia
dienio rytą buvo sušaudyti 11 
karių. Iš viso dabar . oficialiai 
paskelbta, kad jau. sušaudyti 
109 aukštesni kariai. , f. . ,

Kalėjime dar ...tebėra apie 
1,100 įvairių aukštų pareigūnų. 
Vieni siūlo juos visus sušaudyti 
ir. baigti žudynes, tuo tąrpu kiti 
pataria juos, paleisti, kad. nekiltų 
daugiau nesusipratimų. Įvairaus 
laipsnio karininkai bėga iš Ira
no karo tarnybos. . :

' _ Irano premjeras nenori nu
traukti ryšių su Amerika, nors 
mūla Chomeini JAV dažnai

r j t”’
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IZRAELIO LĖKTUVAI LIBANE GRIOVĖ Baigia tyrinėti
Korėjos kyšius

PRAEITĄ SAVAITĘ PALESTINIEČIAI SPROGDINO 
BOMBAS TEL AVIVE IR JERUZALĖJE

kaltų žmonių nužudymai ir 
sprogdinimai yra palestiniečių 
suplanuoti ir vado Arafato įsa
komi. Kol palestiniečiai dės 
bombas Izraelio transporto au
tobusuose arba rinkose, tol Iz
raelis bombarduos palestiniečių 
centrus, iš kurių bus ruošiamasi 
įsiveržti Į Izraelį arba sprog
dinti tiltus, namus ir žudyti ne
kaltus žmonesr Visi Izraelio la
kūnai, atlikę paskirtį, grįžo Į sa
vo bazes.

Libane esančios Jungtinių 
Tautų karo jėgos nepajėgia su
valdyti palestiniečių nė tik Iz
raelio pakraštyje, bet ir kitose 
Libano vietose.

Pranešimai iš Beiruto sako, 
kad izraelitai nužudė daug žmo- 

■niu ur išgroivė libaniečių gyve
namus namus, bet nieko nesako 
apie palestiniečius, apmokamus 

•partizaniniems karo veiksmams.

TEL AVIVAS, Izraelis. — 
Sprausminiai Izraelio“ lėktuvai 
trečiadienio rytą bombardavo 
kelias palestiniečių bazes,, vei
kiančias pietų Libane. Izraelis 
savo laiku buvo pranešęs, kad 
už kiekvieną palestiniečių iš
mestą bombą Izraelyje arba-iz
raelitų laikinoje teritčrijoje bus 
bombarduojami arba artilerija 
apšaudomi palestiniečiai parti-- 
zanai.

Labiausiai nukentėjo St. Alin 
miestelis, esantis kelių mylių 
atstume nuo jūros. Palestinie
čiai buvo r pasistatę kareivines 
jauniems -vyrams, apmokyti. 
Išmestos bombos .pataikė į karei
vines iš aukšto, sukėlė gaisrus ir. 
apšaudė miegojusius - teroristus. 
Kiti. lėktuvai . puolė palestinie
čius, įsitaisiusius .abiejose Lita
nijos upės pusėse. Lėktuvų skai- 
*čius buvo didesnis' ir išmestos 
bombos buvo galingesnės. Iz; 
raelis baigs palestiniečių bom
bardavimus. kai jie sustos 
sprogdinę, . bombas . Tel Aviye__________ _________
arba bet .kurioje izraelitų uziią-dvo” mėnesi prekyba padidėjo

-WASHINGTON, D.C. — Sta
tistikos duomenys rodo, kad ko- 

— Sukti pirkliai pardavinėja 
plikiams vaistus plaukam atgai
vinti. Specialistai pataria neap- 
sigaudinėti, pliku negalima ap
želdinti.

— Rodezijos aviacija bom
bardavo Zambijos įsteigtas dvi 
partizanų bazes, kad negalėtų 
įsiveržti į Rodeziją.

toje teritorijoje. - ! v.-,
' VISI IZRAELIO LĖK- *

‘ ’ TUVA1 GRĮŽO /

Izraelio aviacija visuomet yra 
pasiruošusi pulti palestiniečių 
karo centrus. Izraelis turi žinių, 
kad cvisi. Jxrat4yje »^cdoini ne-Iniašė*M kfel»Mųi:

pilnu 1^. Nuošimtis nedidelis, 
bet krašto ūkyje jis teigiamai 
atsiliepia ne tik į finansus, bet 
ir į 'pramonės pagyvėjimą.

-^•.Ispanijoj. Saragozos pten- 
te, amidfirė du autobusai ir ož-

— Viename Lafayette, Ind.,
name rasta sprogstamos me-‘šių žmonių užverčia namų 
džiagos dėžė. Visiems kaimy-^nas. Kitur pakeltus stogus 
nams liepta iš namų išeiti, kol t neša ant kitu namų ir juos 

palaidoja su dviem stogais.
. - LABAI DIDELIS LIETUS ‘ į

. _______

šiaurės Teksas Mr Oktahomaa jtolių.

nepraeis sprogimo pavojus.

- --u?* Vežikų unija susitarė riū 
savtnfnikafI’ dėl naujo kontrakto.
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IDIAMIN, ŽADĖJĘS GINTI KAMPALA, PABĖGO Į -JINJA MIESTELĮ_
KAMPALOS GYVENTOJAI SVEIKINO ĮŽEN

GIANČIĄ SUKILĖLIŲ KARIUOMENĘ

NAIROBI, Kenija. — Sukilę 
Ugandos kariai, iš Entebės ae
rodromo atžygiavę į Kampalą, 
trečiadienio rytą įžengė į Ugan
dos sostinę, sako pranešimai iš 
Ugandos fronto. Sostinės gyven
tojai džiaugsmingai sutiko at
žygiavusius karius, nes 
jau Įgriso diktatoriaus 
valia.

Diktatorius Idi Amin,
ir policiniu

Libijos diktatoriui atsisakius 
i siųsti daugiau jėgų Į Ugandą 
diktatoriaus ginti. paaiškėjo, 
kad Idi Amin neturi jokios rim
tesnės jėgos prezidentūrai ir 
diktatūrai ginti: Y"ra pagrindo 
manyti, kad Idi Amin bandys 
pasiekti Ursa miestelį, kur nu
gabentos visos trys jo žmonos 
ir vaikai.

Paaiškėjo, kad Ugandos suki- 
- Ausiai kariuomenei vadovauja 

Ugandos kariuomenės pulkinin- 
> kas, kurio visi draugai buvo Idi 
j Amino kulkosvaidžhj išžudyti 

į sargu automobiliai, pa—j -Tanzanijos-balose. U

Pabira še Įstatymą 
________________ Taivano prekybai-----  
perkūnija atnešė tokius didelius į
vandens kiekius, kad padarei WASHINGTON. D.C. — Pre- 
milijoninius nuostolius ne tiktai į zidentas Carteris pasirašė Įsta- 
turtui. bet ir žmonėms, (tymą prekybai vesti su Taivano

Trečiadienio rytą atėję prane- salos piliečiais ir jų sudaryto- 
kad perkūnija, mls prekybos bendrovėmis. Įsta- 

tymas pasako, kokios rūšies pre
kyba bus apsaugota. Atrodo, 
•kad komunistinė Kinija nebijo 
Taivano -prekybos su kitomis 
valstybėmis, jų skaičiuje, ir su 
Amerika. Kinijos vyriausybė 
norėtų, kad Taivanas pristab-

Šimai sako.
smarkus vėjas ir nenumatytas 
lietus užmušė 48 žmones ir 850 
padėjo į ligonines arba paliko 
namų laužuose, bešaukiančius 
pagalbos.

Labiausiai nukentėjo Teksas 
valstijos šiaurėj Wichita Falls ir

WASHINGTON. D.C. — Kon
greso komitetas, sudarytas ištir- ______,
ti Korėjos valdžios agento tei-i Austin miestai. 
kiamus kyšius įvairiems_JK.Qm-aštisus gyvenamų namų kvarta—__
greso atstovams ir Įtakingiems lūs, nunešdamas stogus, išvers- valstijose iškrito labai daug lie- 
biznieriams, baigia savo darbą, damas sienas, o perkūnija su- taus. Vanduo sustabdė visą tra-

Komitetas nesirengia siūlyti 
prokuratūrai traukti teisman 
Kongreso atstovų, gavusių ke
liasdešimt arba net kelis šimtus 
dolerių rinkiminei kampanijai 
vesti, bet jie rengiasi siūlyti 
traukti teisman vieną buvusį 
įstatymų leidėją, gavusį labai 
stambią sumą ir ne rinkiminei

i kampanijai.
; Kyšius davęs ryžm pirklys 
Park liudijo Kongreso komite
tui apie kiekvieną amerikie
čiams įteiktą kyšį, didelį ar 
mažą. Pats Park nebus’traukia- 
mas teisman Amerikoje.

Vėjas išgriovė ‘ d-ytų propagandą.

keldama gaisrus. Laimė, kad Tiką, apsėmė tiltus, o visoje sri- 
tokią baisią audrą sekė“ nepa- ‘ tyje apsėmė farmas. Nukentėjo 
prastai smarkus lietus, kuris į stambesni ir mažesni ūkiai. Str- 
apgesino gaisrus ir iš gatvių | sisiekimas lėktuvais sustabdy- 
padarydamas upes, o iš miesto'tas- nukentėjo keli aerodromai, 
aikščių — ežerus. I Teksas gyventojai atsimena
_ L.4BIAUSIA1 NUKENTĖJO ! *T'es vaudras

OKLAHOMA j bet n.ete neatmena tad ka-
* I da nors butų iškritęs toks dide-

Baisios audros metu, siautu- lis vandens kiekis ir padaryti 
sios vakara ir visa nakti, labiau-' tokie dideli nuostoliai.
šiai nukentėjo pietinės Oklaho- 
mos miestai, ūkiai, keliai ir ae
rodromai. Pietinėje Oklahomos 
valstijoje yra pats didžiausias 
užmuštų ir sunkiai sužeistų

VĖJAS LIETU NEŠA 
Į ŠIAURĘ

Teksas valstijos šiaurėje susi
dūrė ke'i ’’bai dideli debesys, 

skaičius. Pirmuosius užmušė ne-1 ėję priešingom: kryptimis. Jie 
tikėtas vėjas, nuo kelių nukel- j sus*'’ Wichita Falls srityje ir 
damas automobilius ir užmušda- patraukė į šiaurę. Daugiausia 
mas jame buvusius keleivius, vandens išliejo Oklahoma vals- 
Daug žmonių žuvo Wichita Falls tijoje. o vėliau praplito į šiau- 
miestelyje, kai tornadas prade- rę, rytus ir vakarus. Labai smar- 
jo plėšyti stogus, griauti namus kiai lijo Mississippi deltoje, 
ir žudyti namuose buvusius Missouri ir P. Dakotas valsti- 
žmbnes. Namuose rastas pats jose. Lietus pasiekė Indianą ir 
didžiuasias užmuštų ir sužeistų Illinois, patraukė į Wisconsina 
skaičius. Pirmiausia audra nu- ir Minnesota. Illinois valstijoje 
plėšia ir nuneša stogą su lubo- buvo smarkus vėjas, bet lietus 
mis, o vėliau ant viduje buvu-1 buvo ne toks smarkus. Visoje 

šie-Į Illinois valstijoje, ypač pietuose, 
nu- j lijo visą naktį ir rytą.
ten ! Greitas apskaičiavimas sako.

I kad ši audra ir 'perkūnija pada- 
. irė ■ valstijom^ ir'"gyvėntojams

I šimtus mįlųonų-^oĮęriH nuos- 
į x v v • < • <
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERBIAVIČIUS
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Išsikalbėjimai vyksta
Naujienų apžvalgininkas, pa

skelbęs išsikalbėjimų doktriną, 
gali būti patenkintas, nes ta 
doktrina, nekaltai prasidėjusi ir 
gimusi, gražiai auga ir stiprėja. 
Po daktaro iš St. Louis gražaus 
pasisakymo, jau gan plačiai išsi
kalbėta. Miela skaityti, kad išsi
kalbėjimai vyksta apie didžiuo
sius mūsų veiksnius, būtent 
VLIKą, ALTą ir originališkąją 
Bendruomenę. Visuose išsikal
bėjimuose atspindi pageidavi
mai, troškimai, linkėjimai ir in
telektualinių jėgų susigrupavi- 
mas. Daktarai ir diplomuoti 
žmonės veiksniams prirėmė sa-
vo petį- Dabar Lietuvos vada- 
vimas turėtų esti daug sparčiau.

Bet ir dabar rfe visa lietuviš
koji spauda palanki veiksniams.
Tūli laikraščiai, trūks laikys, no
rėtų tuos veiksnius, išėmus pir
mąją bendruomenę, r. bėt< ‘kokiu

viuš, dabar atsuko mufts nuga
rą, ir išsikalbėti nebenori. Mat, 
mes pasenom, o jie tebėra jauni. 
Mes, laikui bėgant, mirsim, o jie 
dar gyvens. Jiems nepatinka 
mūsų meilė tėvynei, nes mūsų 
tėvynės žemė maža. Jų Tevyn.'Ss 
žemė nuo Baltijos iki Leduoto- 

mėsjo vandenyno! Žinoma ■ 
negalim prie Jų lygintis.

Apie lygybę nei nekalbėkim, 
nes tai senstelėjęs obalsis. Ry- 
gybė gal turėjo reikšmę pran
cūzų revoliucijos laikais, bet ū’e 
dabar. Dabar savųjų akiračių 
gadynei Kieno “akiratis“švieses
nis, tas garsesnis
giau. pagarbos priklauso. Dabar 
išgarsėjimas nustelbia lygybės 
princfpą. ' ’

Bet ir. išgarsėjimas nevisuo- 
mėt apsaugoja asmenį nuo šmei-

tam dau-

žimėlib. Kartais garsusis pikčiau 
apšmeižiamas, negu

Ir šmeižtas dabar plūsta iš ne-
Bęndruomenė, ačiū dievams, tikėtinų versmių: doros moky-

būdų sugriauti. Anie nevengia! tasiš. 
šmeižimėlio nei piktų 'žodžių.

MODERNUS SAPNININKAS
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Pagal seną lietuvišką sapnininką ^r. 
(Tęsinys) ’' .

ŠARDINKOS reiškia naminius vaidus ir behdruo- 
meninę nesantaiką. ■ 
meninę nesantaiką. •

= SAULĖ tekanti — geros žinios,: SAULĖ tekanti — geros žinios, beseilėidžianti — 
blogas ženklas, aptemusi — pavojus, blizganti — garbė,
raudona — karas arba didelė gamtos nelaimė, saule
šviečianti link tavęs — turtas, krintanti — mirtis arti- .. 
mo giminės.

SAVIŽUDYBĖ yra įspėjimas, kad kreiptum dė
mesį į savo: dvasinį stovį ir tinkamiau tvarkytum gyve
nimo reikalus. -į

SĖDYNĖ arba į sostą panaši kėdė reiškia apgau- ; 
lingus pažadus. . ; . .

SEGTUKAS arba špilka reiškia mažus naminius 
bei šeimos barnius._____

SEILĖS: jasTfufyU 
“desys““ar“nelaime ir liga.

SĖKLA reiškia gerą derlių, gūltohas javų-varpas

džiaugsmas, TšspiaulF^Iiū
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Detroito naujienos
Dainuojančio, šokančio jaunimo vadovą ir 

listy bei korespondentu popietė
Popietė įvyko ponų Veselkų sudarytas specialus komitetas, 

gražioje eglėmis ir krūmais ap-. Kadangi viso komiteto vardai

zurna-

augamoje pilaitėje. Dalyvavo nebuvo žinomi, tad paminėjo
*■ _ _ « — . v . • • • _ _• ^r.T

> lT!g~ AM AŽfffiSF
^£. e Vaisvį panaši į tuos sun-

matyti, reiškia, kad savo reikalus gerai tvarkai-^ 
.u-l .- .... į.‘ -■■■■': ' '■ ' -.7 :.

SĖMENYS linų reiškia turtą irlaim'ę, 1 kanapių-muo 
štolius ir nelaimes, bet jas pirkti2— ’

SEMINARIJA reiškia skolas, būti joje.

f
i

• Mokslas Ir menas taip-tamp- ;
1
ir plaučiai su širdimi.’Jei vieno įnus vynus, kurie yra maistingi

1- 
prąhiMięms prie jų žmonėms; 
silpnuosius ir švelniuosius, ku
rie nėra sukurti takiems daly
kams, jie pritrenkia, nugirdo 
ir sunaikina.

•• ?J. 4 . *

nai susiję vienas su kitu, kaip kius, sodrius produktus arba st

veikla sutrinka, kitas | ir naudingi stipriems bei prorgano 1
-taip pat negali tinkamai funk

cionuoti. Mokslas tyrinėja ir 
pateikia žmonių sąmonei tuos 
faktus bei žinias, kurios to meto 
žmonėms yra pačios svarbiau
sios. Menas gi perveda tas tie
sas iš žinių pobūdžio į jausmų 
pasaulį.

t

r

1929. A VIRSMĄ

-faE HA^ri IS KEPT IM A

■■

f
An arA6

RE5P6CT TOWARD APBC5OH 
BY 'TVRKING

bEiNG TO....

FiREPRoof SW=FĮ

u 
0 1 .■n^

fa

Russo
A'

tiktai keletą; štai jie: ponia Ve- 
selkienė ir mergaitės Bajalytė, 
Veselkaitė, Matvekaitė, Abariū- 
tė ir kitos. Baliaus pradžia 7 vai. 
su kokteliais, 8 vai. akademinė 
dalis, vaišės, organizacijų bei 
pavienių sveikinimai. Meninėje

būrelis žurnalistų su žmonomis. 
Buvo pakviesti ir dalyvavo me
no vadovai: Tautinių šokių an
samblio “šilainės” vadovė Ga
lina Gobienė ir mergaičių voka
linio ansamblio choro vadovas 
muzikas Stasys Sližys.

Detroito Žurnalistų skyriaus 
pirm. Stasys Garliauskas pra
dėjo posėdį pareikšdamas, kad 
šis posėdis yra skirtas aptarti 
Tautinių šokių "Šilainė” 30 me- 

—tų -jubilie jųir-dainuo  jančio_beL 
—Šokančio jaunimo reikalus. Po- 

pjptės meninę_dalį—atlikti pa
kvietė Anelę Ziedienę, kuri pa
deklamavo eilėraštį “Aisčio Ši
lainė” ir dar kažką papildė, bet 
nenugirdau , ką. Toutinių šokių 
“Šilainės” vadovė G. Gobienė 
papasakojo apie tautinių šokių 
šventę, kuri įvyks sekančiais 
metais Amphitheatre salėje Či
kagoje. Ruošia Tautinių šokių 
institutas, vadovės G. Gobienė, 
Nijole Pupienė ir ALTos narys 
Jonas Talandis. Šoks jaunimas, 
studentai ir vaikai, šventė dar 
toli, tad apie ją dar yra laiko 
smulkiau aprašyti.

- Toliau pokalbiai tęsėsi apie 
ruošiama Detroito Tautiniu šo
kių “Šilainės” 30 metų jubiliejų 
gegužės mėn. 19 d. Kultūrinia
me centre. Minėjimui ruošti yra

Į"- ~ ~.

dalyje tautiniai šokiai grupėmis, 
pradedant nuo jauniausių iki se
niausių buvusių “Šilainės” šo
kėjų. Šios šventės proga bus iš
leistas specialus leidinys, kurį 
paruoš Stasys Garliauskas.

Po meninės programos

niausiu buvusiu “Šilainės ’

HfiM
Pt HeiRtGOM FOR ZT YEARS

was INSURED For $1O, COO/
Žmonės ieško malonumo, 

mesdamiesi iš vienos pusės į ki
tą todėl, kad jaučia savo gyve
nimo tuštumą, bet dar nejaučia 
tuštumo tos pagundos, kuri juos 
vilioja. (Paskalis)

S

SOMS
RDT/^SęiUM ON TtP
Or A CiGAReTHE.YOU 
Cfts uGt-rL rT W\Th

EūGtAKID, <s -A —

SObJ ft Fue FARM IM LA^CRSHief 
. e •_eiz'siAiw

Jeigu visas pasaulis, kaip 
vaidinimas, yra tik regimybė, 
tai menas yra tos regimybės iš-< 
aiškinimas, kamera, kuri parodo 
dalykus švariau, aiškiau, leidžia 
juos aprėpti iš visų pusių pa- Atrodytų, kad paprasta kai-
veikslas po paveikslo, scena po . ba yra lengviausia parašyti, bet 
scenos, kaip “Hamlete”.
----------------------- Šopenhauerio

1 patirtis rodo, kad nieko nėra 
sunkiau už tai. Ciceronais

^vai- 
sės ir šokiai, grojant R. Kaspu- 
čio “Romantika” orkestrui.

Buvo pakviestas tarti žodį 
mergaičių Vokalinio Ansamblio 
vadovas muzikas- Stasys Sližys. 
Jis trumpai nupasakojo choro 
veiklą, paminėjo, kad šiuo metu 
yra registruojamos į chorą mer
gaitės nuo 13 metų ir vyresnės, 
o taip pat ir berniukai. Galvoja
ma sudaryti mišrų chorą. Dabar 
chore yra 36 mergaitės. Pasta- 
boje pridūrė, kad ne taip jau 
greitai išlavinami balsai, tik po 
dvejų metu galima jausti, kad 
gali dainuoti.

— Choro vadovas St. Sližys yra 
numatęs rudeniop suruošti mu
zikinį veikalą — operetę. Reži
suoti pasikvietė Justą Pusdešrį. 
Choras ruošiasi savo dainas įre-

V\/Ęj<SHEO

J- MilF 
loh<3! 2 . . z^N4-3'-FV/AS - special-/

I 
COPEHHAGW, DEVWARK

WITH HQgNS
UKE‘ A COV/H-

LINKSMŲ- š V. \ EI. Y K ; -ŠVENČIŲ
savo klientams lietuviams

7

NORMAN BliRŠTEINAS
KAILIŲ KRAUTUVĖ IR SIUVYKLA

bus pokalbis su Stefanija Kau- kuopos kapelionas kun. A. Bau- 
neliene ir dr. Algiu Barausku, bonas.

Supažindinimas su Lietuvių- 
Anglų Enciklopedija įvyks Lie
tuvių Namuose. Kviečiami en- 
ciklopedijų leidėjas Juozas Ka~ 
počius ir rašytojas Stasys Sant
varas, abu iš Bostono. Susiraši
nėjimą veda DLKK pirmininkas 
Antanas Musteikis. į

Tarpininkaujant 7-tos stoties,

gistruoti į juostelę.
Posėdis su meno vadovais už

sibaigė geroje nuotaikoje. Yra 
džiugu, kad vadovai G. Gobie- 
nė ir S. Sližys pasižadėjo dar- 
buotis—su—jaunimu—tki—jėgos 
jiems leis. Mieli šeimininkai po- 

e M  •• * * --- - —‘ “nai
pyragais,

turto padidėjimas. . jį,*-,-. -

- - “• - r “ • .T,. . ,7.-* 9

-to SENIS reiškia gudrumą ir; garbę, a^ sS^ių
matyti—-geras-ženklas.- —-^7 ' 7 > , ; \ 7 ? 7 <■ -

• . • ' '7-- -to.7'7 ?7'to-to.:to

SESERĮ matyti ar su ja kalbėti nieko gera- nereis-

I
* *

Šaulių Z. ir A. Vasiulių vasar
vietėje rugpjūčio mėn. 5 dieną 
įvyks mūsų šaulių iškili gegū-i 
žinė. Ant. Sukauskas

•Ja

185 NORTH WABASH AVENUE — 2 aukštas. 
Telef.: 263-5826. Rezid., 677-8489- pranciškonai ir rnarijo- 

ęarmaūja Šmeižime!
perskilo į dvi ir, dėl jų, Lietu- . tdjai_

: 1- - « - \ ’ --- 7- nai -
Keistas ‘dalykas; rirad : ta .pir- - Isiūdira;- bet-taip yra. Išsikal- <

vos .vadavimas nenukentės.

moji 'bendruomenė,' užsimojusi bėjimai -paduoda faktus.
apjun^’visūŠ'^tiierikdš' 'lietu- ' ’ J.'šmote

L -

1 Senas žmogus nuėjo pas dak- 
i tara ir skundėsi, kad su jo kairetarą ir skundėsi, kad su jo kaire 

akimi .kažkas negerai.
Daktaras apžiūrėjo ir sakė:
— Nieko blogo su ta akimi 

nėra, šioksTtokūrėgėjimo susilp
nėjimas dėl senatvės.

a •>

r

Mąnaū, P- talentai tie yra beverčiai, 
Kurie žmonijai nepraverčia.

kada jie žmones 'slebma.

Pirklį i^Wigę audeklų atsi^beno. r

Veselkai visus pavaišino 
skaniais cepelinais, 
kavute ir kokteiliais.

Sfi Būtkaūs šauliv 
kuopos veikla

Gegužės mėn. 6 d. tuojau po 
10.30 vai. šv. mišių šv. Antano 
klebonijos rūsy įvyks Stasio 
BūtTčaūįš“kūopos visuotinis narių 
susirinkimas. Sąjungos įkūrėjo 
Vlado Pūtvio minėjimas. Valdy
bos rinkimas. Vaišės. Nedalyva
vimas susirinkime be svarbių 
priežasčių — nusižengimas šau
lių drausmei.

Stasio Butkaus šaulių kuopa 
ir Detroito Lietukų Kultūros 
klubas didesnius užmojus vyk- 

-dyti nutarė kartu, nes daug na-

kia, tik- kasdieninius šeimos' rūpesčius. ’‘ L.

SFINKSAS reiškia greitai artėjančią ^sehąt^ęi 
praeities'apnrastytnūs; ‘ ; \ J■

SĖJĄ sapnuoti arba paČiaįn;tsėti-;rė^iai^Ž^ą pasi
sekimą turtingumą. •« - - ; : įi.- ■ "37

> .. . ; 7^ ’• . - . “ •• -

-SIDABRAS reiškia nuostolius.ir jiųdesį->J 'matyti....
— apgaulė, ra|U j7- nęIaifeė,/pąmę^^įWii&7^<^ <

H

ir

Linksmų Velykų - Laimingų Pavasario Švenčiųv*aukštai pareigūnei Mildai Sko- j 
rupskienei,. lietuviams pažadėta, 
pusvalandžio programa. Numa
tyta filmuoti Lietuvių Kambary 
Wayne universitete. Programa 
būtų istorinė, kultūrinė. Bus pa-

X v, ' t j^r - 7 * - ** - ; i . . — ’..*  J/- _ \ - j r -

-f ūtai ibkia prekė, kurios visiems prireikia, 
lįui šia prekyba nebereikia skųstis.

L— Tai tau gražiausiai! Juk 
mano dešinė akis yra lygiai to- 

■ į kio pat senumo, kaip . ir. kairė.

j -h”

SENMERGIŲ DIALOGAS

— Ar7 .esi tikra, kad jis tave 
myli? . ’ -...!-

— O, taip! Jis užtikrino, jog 
dėl manęs sutiktų ir mirti.

1 a
T

i

Tad pirkliui šia prekyba nebereikia skųstis. ' 
'^e į>ąt preky-stalio...pirkėjų spūstis, ' ‘ 
Net,jkai: kada peštynei susigundo veikiai. 
-Matyliams, kad prekė bėgte iš rankų bėga, ■ 
Čia 'vbraš pavyduolis negirdėtas, 
fMdžiaiš pelnais prekybos sužavėtas, 
Siųoianė austi ir parduot, kiek neša jėgos 
Kąd pirklį iš gerds sėkmės jis išvarytų, '• - 
Nugjrendė krautuvę lange atidaryti. . 
Patiesęs metmenis, čia kiaurą naktį audė. 
IšdėstėWvo’prekę,, kad viliotų liaudį, r ..... . 

-I^atsa'Ė gi-’jsitaisė pasipūtęs laukti. —-------- —
Nūb'krautuvės nėr.‘žingsnio nesitraukti. 
"Galvojo: vos tiktai sulauks dienos, 
.Visus 'pirliėjus. šaų jis pavilios/ - : 
jjieną išaušo. Ra gi? Mūs gudruolį “ • 

■:Irisų 'riša; jo ferautave nušluoja, -
Iš. apmaudo pašėlsta Vo'ras.

— sakb, -laukiė atpildo teisingo, doro.
- galėtų

Net
'į 4

:> t

nelaimė,, pąmęstį

■ j : . i l’jVvy.'

DRAUGAMS, KOSTUMERIAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS! . /

rodyti mūsų dirbiniai: medžio,
Yyh; jį pirkti — blogai, parduoti

. SIEKIMAS Numatyto dalyko raislša' Y^WmBiina 
ir hudstoliuS. jf y> :.7\7f47 '7 -

SIETAS nieko gera nereiškia,, tik - tiehialbnūmus Ir 
■ smulkius nuostolius. Tto .. ,*

SIJONAS baltas reiškia moterųi-ąT mergaičių prie*

šiaudelių, gintaras, audiniai, bū
dingi patiekalai. Kanklininkių 
meninė ~
Stefanija Kaunelienė, Viktorija ] 
Norvilaitė, Rita Garliauskaitė, 
dr. • Algis Barauskas ir įvairių 
tautodailės sričių specialistai. 
Numatyta - .filmuoti - balandžio 
pabaigoj ar gegužės pradžioj.

bibliotekoje vėl gauname patal- 
pas suruošti savo menu turtų- 
parodą. Paruošiamus darbus at
lieka Detroito Lietuvių Kultū
ros klubo pirmininkas Antanas 
Musteikis^

ATEITIES DARBAI. Balan
džio 28-29 dienomis Los Angeles, 

į Calif., Juozo Daumanto , kuopa 
ruošia savo veiklos. 15-mečio 
šventę. Vyksta kuopos pirmi-

JAY DRUGS VAISTINĖ į
2759 W. 71 st St., Chicago, III. |

e RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY S AL- »
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS «

> „ -------------- -- ------------------------------------.------ — ----------------

Atdara šiokiadieniais nuo |
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. ;|!

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.___ |

D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

: Tel. 476-2206

programa. Dalyvauja: Į ■ 
_________ T T * 1 ••• 4-o«■> •

gina nenori Yėkėti. Motina įkal
binę ją;.. . 1 _.

Kaip g: aš ėjau už tavo

• Bepigu -tau buvę eiti už

I 
i
I

ĮVYKO. KAS TURĖJO
i ĮVYKTI

Aštuonetą metų rieia tu negali ^tiį

pažvelgdavo' į>b Tovap prieš ėi--
ŲLant_gūfi5to!^Ūfti,_atvkas nors- 
nesfslepia po lova.

Taip neseniai ji užtiko po lova

m

i

nant_gaB5į_^ffiAif_^ė'--žis
•tėtės, bet' man reikia- už sveti
mo eiti.“.“

vyrą, kuris leidosi bėgti: j
—■ Sustok, nės šausiu! — gra

sinančiai suriko mergina. Po

. čC ..M,/.: 

KONKURSINIS UŽRAŠAS 

Kai .mirė. jauna Hollywobdo
kiek laiko pridėjo švelniu balsu
]" u■ -1- r-Li.__________

jei tik bandysi apleisti šį kam-|pr ftiftų užpiYdę štbtoką knygą 
barį.- • — • ■ vi

ir su šypsena Veide: — Šausiu,*-
žvaigžde, kanos meilės tiūoty-

^tof;

POILSIO VIE^A

VJėną dieną žmona atsikreipė 
į E^žony----- - ----------------------- r

toyKada gi, pagaliau, išva- 
žiupsf '-atostogoms? Juk tau rei-. 
Ralingas poilsis. j

—- Bet kur gi važiuoti? — pa-> 
klausė Edisonas.

-- Pasirink vietą, kuri tau ge 
riatšiąi patinka.

—-'Gerai! Jau turiu! Rytoj aš. 
ten būsiu._______________

lt-

kiai feūvo vištoms gerai žmomi
7 77\ ’ / 7 ‘7 7 i<
jos ’draugai paŠtatė jai pammk-

\Jfca ant jč pa- 
rašy’ū, todėl paškeięfe konkursą. 
Laimėjo toks. pasiūlymas:

ją, bet h^inojū,

— Kiekvienas Jų taip sako. 
Netikėk iki to neįrodys!

. V h
' GALĖJO SUPRASTI- | 

~Žmona: — Atrodo, jog apri- 
vėdžiau su tavimi tik tam, kad I 
patirti koks tū kvailys esi...

— Vyras: — Galėjai tą aspėti 
ir anksčiau, jau vien iš to, kai 
ėmiau tau pirštis.

Pasuko į Gerą Pusę

Juoddis sunkia 
čių uždegimu.
’r kliedi. Prie lovos stori gj'dy 
tėjšš ir Žfiidna’:

— krA'ŪšiVk?. 
>aukė .YttodeVik I

r**f*W*-. .. !

■

Sekančią dieną žmona surado 
tą išradėją jo... laboratorijoje.

r'?

— Pagaliau ji fniėga Vienų, 
viena. - ' .

$

TEISME

— Tas niekšas elgiasi kaip

sMa meilė nerVdyja ' pnes
Mergaičių gimnazijoje, che-- 

rnijoš pamokos -metu, mokyto^ 
jas aiškina apie metalus, kurie' 
hėriįSMa. j . -

5

u?

i
. t - . ■ v A Z ■' —

Tankumą, dėvėti sijoną reišlda, k-ad:-^irnKiji -arba -Sena
_ • > * “ F t * • "

meilė nerūdija, nuvilkti. sijoną reiškia bėšWįfeš fftim- 
tlš ir gašlumą. ■ - -tiš ir gašlumą. ■ •<. _

.J8- i) :■ „ i.. ' < ’ . * v

SILPNĄ asihęhį ar daiktą matuti,,.. i^ęiskįą.iA’^VAjiį
juo Silpnesnis, tuo didesnis 

htčsimifi^as ir įyaiirūs'

rių priklauso abiem orgamzar 
-eijoms.----------------------—— 

NUMATOMA. Balandžio 14 d.
4 vai. per televizijos 56-tą stotį

serga plau- 
.ils tūri karščio

Štai;
Pasauliu remsiuosiu visu
Paliudyti, kad ba&iškėtų, •
Katras pfenęsnis būtų audinys —

patirti

.j SIRAtA. aTba našlaitis raiškia naudą, būti pačiam 
h^Wciu — pateksi į gera tTraug^stię.

SIRENA reiškia apgaulę tr nuostolius-.

w. •(Bus čfeiigiau)

r«
i

KVIEČIAME Į NAUJIENŲ :
■3

v J

Jauk-
piktoji ra-
čiaK:CS ’<S

gana, n'es 1Š\v užkuišugslū . . .
— JAVn JA u gėV-fA’u -- atsako ji— 5AYn JA u gėYi'A'u
— yėu p&žiūd ifrctnV.

Maaaryci'čs

■

....e -Nepažystamtfs žmoi.e- svei
kina ir bučiuoja -polit-ikiuriai tik 
iries rinkimus. Po rinkimu at

suka nugarą.

teismą kaltintojas. .
— Tokią nesąmonę gali paša-1 

kyti tik as'las. — pasakė kalti - 
namasis.

— Kadangi pažintis yra nu
— ’Dabar suminėkite keletą* stžftyta, tai pradėsime nagrinėti 

' bylą; — ‘nusprendė teisėjas.
fe

SUŠiKAiiBĖjO

tokiiį ^metalų. — prašė Jis.
— Auksas, sidabras...
—-Suminėkite dar vieną kitą,'

— rįtgrna toliaa mokytojas.
—> SėnA Tnėifė,

Balzekas Motor Sales Ine.,
CHRYSLER — PLYMOUTH — Distributor

“U WILL LIKE US” ------ —

4030 Archer Avenue Telephone Virginia 7-1515

S

’J

« VicTHlS TDŪSl] 
tižkciū|.>, kiti niefio,

-a-strmtomij-I -s-.-rfdifUojžt, tretieji,
■ meną naiĮvirtą su

•rtiū. S|ū-kfte, kurie iš jų gaus.
premiją:?

Tnrrrintnkus

Manėšfe, Ar t9% pi$dio —
“Tavasis! Akėjo ^ėY to nebuvo niekada, —

Jei jis nedengm ir nešildo?’ ■ ■

įk A' pa^tėčTų Hh-

—Atsako-Bitė

L Vafeitife, ’$4, NaYijiert'Čfeė)

2

• Dolerio vertei -sumažėjus, > Heidelbergo Vėžid tyrinėji-f: JL/UlcllV Vcivd Lm 1 CULi w llCltlCTUUl-gU V Z. IV Vy L 111OJ

kelionė Europoje -ufepigf. Vienai ftio Centras surado-, kad ahis su- 
i
žfttohėtnš piėtūs — €9(H Lėktų- rūšių dauguma turi hitrosamr
nakčiai viešbutis ^125-. Dviem kelia vėžį. Iš 111 europinio alaus

vu kelionė papiginta, bet kai nu- nų, kurie

. b
-skrėhdi, fat snži

- •mis” ĮgiškĮū.
y / . -Hi -/

ė-Katiforiiijos ^vidurines mo

BANKET
; v

MMninkas V. Tamošiūnas su vė
liava.

LšST atstovų suvažiavimas 
Įvyks gegužės mėn. 19-20 dieno- 
mis Čikagoje, Vytanfo-Didžiojcr 
šaulių rinktinės namuose.

šiuo metu šv. Antano parapi
jos kavinėje vyksta siuvimo 
kursai, kuriuos surengė vadovė 
Adelė Poderienė ir Leonardas 
Šulcas. Kursus veda šaulė Onu
tė Ambrozė.

* -K
Verbų sekmadienį ŠV. Antano 

parapijos kavinėje kuopa suruo
šė įvairių lietuviškų dirbinių ir 
gintaro parodą. Buvo išstatyta 
daug naujų, dar nematytų dir
binių. Buvo galima nusipirkti. 
Birutininkės turėjo ir margučių. 
Šv. Antano lietuviškos- parapi
jos klebonas yra Stasio Butkaus
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Sekmadieni, š. m, balandžio 29 dienąv Turime po kelias
RETAS KNYGASMartinique Restorane

2500 W. 94th St. Evergreen Park, Illinois
: -g&li būti vėžio šukė1- 

ką “matomi- /Įėjai. Tai parodė daromi ekspe^
7 *7:7 . Įrimentai su gyvuliais. Vokiečiai, 

I ypač bavarai, daugiausia išge- 
j Ha. alaus (pėr metus 55 galonus 
Vfenras ^žmogus). Bravorai štėn- 
§iąši Va negėrovę taisyti. 

.
Švedija uždraudė gaminti

ivo nemokšišku- kykios mokytojas 'pasitraukia 
ėėl -išdykusių fnofcinTų. YfėYie*? 
nori mokytis, sabotuoja pafito-j 
kas, gadina įrengimus, apmtiša pardavihėfi šaūna-

:. taip pat ir člirbti-

iį. iĮ.

Medis au^i is fekrin. ne is 
viršūnes.
Mtznio mėgėjams

- ■-* *■' -

— Daktare, rictfbėkite, mano r 
sūnelis išgėrė rašalo, — ragina

rtimiai «t-!
s'akė jmmiausia klasės mokmė.’

tėvas telefonu. .
į — Tuojau atvažiuoju. Ar ban- 
. dėte ką nors daryti?

— Taip, žinoma. Aš pradėjau 
(pieštuku rašyti.

>■

l BVNA IR TOKIV VEDYBŲ

71
RXir atsikraTyYi?

—'Sakyk, ar dar vis esi Ma
rytės sužiedoiinis?

Ne.
— Įdomu 

kratyti?
- Visai paprasta

'1
Iv’ 4
1-^

*Atfcfclavo

kaip dejai atsi- , ■

•±
Ė*

Aėl išdykū&ų mokinių. Jife

mokytojus,/; išprię^feųja W-|Wt£- &fsfuS

.72^:7

y

‘ j.-

-

s#

rs. re-^j kytojas, r ūko; vaAoja^nancdti*j^<j^ ^cMreiVfus. į>srchdld§al

^a'udfPfėnis, paritftfytų kriibTh’a-
«z .

Mat

Tcuš ir itžsiifta ¥rėmtft1rd, kad laikai, 'vą’rtodami

| lišfefe.
to

1 vedžiau. -a- Pasakykite, tamsta, iv jūs 
rredžia-

BAILI DUKTĖ

piršliai,r

.1 *>
.X

I
n 

apsivogėte jš meilė 
gmfari sunretimaTs?

— Jeigu nprite. kad atvirai
bet Tflėb ^rirt^WiL Mi..

',^*1 € rrj- * V

ar

"A k Viltu,uO-
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•DAINOS

• SVEIKINIMAI
• VAKARIENĖ
• IR ŠOKIAI

I
i

1. P. I. Kušnerio PIETRYČIO PABALTIJO ETNINE
_____ ___ PRAEITIS

Kieti viršeliai, 214 psl. ... ......$10.00

4:30 vai. po piety
Vakarienė ir gėrimai asmeniui 20.00 dol.

know Your heart

L į

2. V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir II dalis.

Minkšti viršeliai ... ... $10.00

3. A. Ambroses CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA.
Minkšti viršeliai ......................  $15.00
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NERAWNYfetS

J Bėt žmonės šaukia: Dr. valio!
Pas mus Jau nėra vienybės, 
Kas gi Lietuvą vaehiės?
Kai frontas siekia galybės, 

KacafišYh Jie ranką paduos.
Kas būtų, jei Vliko nebūtų, 

.. t Kazį Bobelį pakartų.
Didvyrių žemė eitų velniop.

■
l

...

f-
K

BANKETĄ RUOŠIA
s—«

4. A. Šerno ETNOGRAFIJA.
Minkšti viršeliai ... ... $10.00

*
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?.A 1 2 NAUJIENOS,

m

Kai pas mus yla Velykos-.
Taip smagu ir gera —
Už jas ^anruVbolšeVfk&s **
Sibiran išvaro. (

------------------------------- 1 ....... ■-*............. ............... ......................‘ <r.U • ,

iOS, CH^A9Q I. ^Thutoday.^Ąj^TtrijtJlTgį^Į',

NAUJI ENO
Vietas prašome rezervuoti iš anksto

1739 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
arba telefonu HA 1 - 6100

Viši'ISCTUViAI MALONIAI ESATE LAUKIAMI BANKETE

Mm pm
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Čekį reikia išrašyti:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St 
Chicago, Ill., 60608

Pridėti dolerį pašto gaidoms.
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l _ NAUJIENOS, ghicago s, įkL. Thuttday, April 12, 1972__

i

i 

s

j



_ -v. ;■ ■■-
■■■ . Y:?.

'•--■'-ty
4“^ .4' v - - v - .L v'-'

. •••■ • 7^ž
•»-. •■. -s'--- < . x-,'

-:~Z'

i Y •

.Wx. ■'••
t ...

, •• ■—• ■- •• . ■

t ri'-Ž-
3SW

T.'.\

rvvrrv

'•f (

- *

I

į-
i-

rs.

ysgfrEsog
THl LITHUANIAN DAILY NRWI

Dtijy Exept Sunday by The Uthnanian Neva Pub. (X, inc-
17* Se. Hala+ed ftreet, Chka«a, III. 6060*. Talo^bene 4X1-41M

SECOND -CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

B

fe

S
į;

p’
’ft£

t
i 

s

5.

I i 
i

u

-U (H 1, 1f77
Subscription H*tw:

Chicago $33.00 per year, $18.00 per 
<ix months, $10.00 per S month*. In
>ther USA localities $30.00 per year, 
>16.00 per dx months, $9,00 per 
hree months. Canada $33.00 per year; 
rtber countries $34.00 per year.

20 cents per copy.

Hua gruedžU ph 
DtenraJži© ka

•hicagoje ir priemiesčiuose:
metanu______________ __
pusei metu ____________
trims mėnesiams  
rienammėnesiui 7^—__
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Kitose JAV Tietose: 
metami _____

pusei meru ------- -
tnins mėnecUms 
vienam, meneaiui

>10.00
I 9.00
« S.00

Kanadoje: 
metama -------
pusei metu — 
viena ra mėnesiui

>33.00 
>18.00 
> 8J0

Užsieniuose: 
metama -------

pusei metu _____
vienam mėnesiui

>84.00
>18.00
> €00

Naujienom eina kasdien, IfaMriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 

r3J0|llL 80608. Teist 4S1-6100.
.Pinigus raikU fiuvti pešta Money 

Orderiu kartu ra užsakymu.

>33.00
>18.00
>10.00

00.00

NAUJIENŲ raitinė atdara kasdien, Išakyrm sekmadienius, xim 
S vai. ryto iki 5 vai. vikaro, žeštadieniab — iki 11 viLLietuvių Charta ;

Atsidūręs tremtyje VLIKas, praslinkus keturiems 
metams-nuo karo pabaigos, išleido mažo į

rių puslapių dokumentą, pavadintą Lietuvių Charta.
Pagal šią. Chartą buvo paruošta Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės konstitucija, turėjusi apjungti viso laisvojo
pasaulio lietuvius.

-Visame - dokumente :nė vienu .ž.odžiu neužsiminta 
apie demokratinės Lietuvos atstatymą, apie demokra
tinius idealus, laisves ir teises. Bendrai, žodis “demok- 

“demokratinis” nė viename paragrafe nebu
vo pavartotas. 7 i? . ' \
ratija” ar

išlaikymu ir mendrai lietuviškos kultūros puoselėjimu. 
lALTai paliekama politinė veikla ir išimtina teisė veik- 
|ti ir kalbėti visos Amerikos lietuvių išeivijos vardu 
•JAV valstybiniuose ir politiniuose organuose. LB įsipa
reigojo ALTos veiklą remti visomis išgalėmis ir pi
niginiai- ^.. 7. *> T 1 '

Kaip žinome, šis susitarimas, užvaldžius frontinin
kams. buvo sulaužytas ir prasidėjo velniava, kuri tebe
sitęsia po šiai dienai. - —?- ‘----------------- —

Prieš Lietuvių Chartą pasisakė visi žymūs ALTos 
veikėjai. Pirm. L Šimutis įrodinėjo, kad LB monoli- ■ 
tinė struktūra nepritaikoma politiniai ir ideologiniai 
įvairiopai lietuvių išeivija, kuri jau turi sudariusi sa
vo bendruomenę demokratiniais pagrindais. Dr. P. 
Grigaitis savo straipsniuose įrodinėjo Lietuvių Chartos* 
nedemokratiškumą ir vien dėl to nepriimtina Amerikos 
išeivijai. A. Olis, IV ALTos Kongrese, pasisakė prieš j 
abejotino lojalumo Amerikos lietuvius, kurt’e savo nei- 
giamu nusistatymu prieš Amerikos .idealus ir jos veda- __
mą politiką, pakerta ALTos Lietuvos laisvinimo pa-  
stangas- ■

Lietuvių Čhartos kūrėjai nesuprato Įvykusio "esmi
nio istorinio pakitimo po II Pas. karo, kurio pasėkoje 
negalėjo būti kalbos apie atstatymą Vak. Europos 
prieškariniuose rėmuose. Rašant Lietuvių Chartą jau 
plačiai buvo diskutuojama apie Jungtinių Europos Vai- 
stybių sudarymą. Dėl susidariusių apsijungimų sunku-ambasadoriai i 
mų, buvo pasitenkinta pradžiai Europos Bendrosios

1 i
i

jss,.

& 

O3 
h fe

•?> A

Dr.
fc

vf*1

U 
E 
J 

t.iY
L
L_
r_J

> I

i

p"

^230^
n-

i

-

H r« - A.'

//

IJ

7F"

"Vilniaus Vizija'’
< •

bet jie. neša

T7 f f

k

Dail. Mikalojus Ivanauskas

rwi w■
* a

‘-■S

w

g

a

Pabaltijo mos pakaitomis.
Buvo pakviestos visų kraštų

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA. 
>449 So. Pulaski Rd. (Crewford 
Medical Buildino) TaL LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą-

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004

DR. C. K. BOBELIS
GENltOURINARY SURGERY

BNDD No. AB 3878711 
5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, FL 33710 
Tel. (813) 321-4200

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 $• Manheim RcL, Westcneeter, Ik 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomig ir 

kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
Tel.; ^62-2727 arba 562-2728

TEL. — BE 3-5893

OMNES VIVUM EX 0V0 t

I.. ,.t (VISKAS, KAS GYVĄ.K £IAU6INIG)
Kalbant ap;e lietuvių liaudies vą stilių, būdingą tik savajAi 

tūeną, visuomet turėtume palie- laidai. Dalis ornamentų yni
sti margučių marginimą, kaip bėndfi visoms margučius mari
vieną m '^ų liaudies meno šakų, ginančioms tautom: kiti ėharak- 
glaudžiai susijusią su senovės tėrihgi tik hėftivlftnis, kurie iš 
religiniu kultu. Margučių kilmę šimttiiėčio į šimtm'etį pyn;ėši 
sunku nustatyti: ji senesnė net Ynūsų iėudies mėno dirbiniuo- 
už kfikŠcibhj^ę. Jah šeiiovės «e. Dar kiti i-andatiii visai fckft-

glaudžiai susijusią

formato ketu- į Rinkos įsteigimu.________
VLIKas neturėjo ateities vizijos, į kurią sąmonin

gai galėtų vairuoti Lietuvos ateitį, nes savo visai kon
servatyvia galvosena tebegalvojo apie atgyventos epo
chos vertybių išlaikymą ir buvusios valstybingumo for
mos atstatymą, kas atspindi Lietuvių Chartoje.

Tokiomis mintimis ir dvasia negalima laimėti lais-

Tolygiai visame dokumente nėra nė vieno paragra-
f o, kuris atatiktų Visuotino Žmogaus Teisių deklara
cijos nuostatams- Neužsiminta apie lietuvio teisę pri
klausyti įvairioms politinėms partijoms ar ideologi
nėms grupėms, nepasakyta apie sąžinės laisvę ir tole- 

Neužsiminta nė vienu žodžiu apie 
Lietuvos mažumas, Įsikūrusias nuo DLK valstybingu-
rancijos principus.

vės kovą. XIII amž. lietuvių gentys, norėdamos išveng
ti sunaikinimo ir. išlaikyti savo tautinės kultūros savi
tumus, turėjo priimti Rytų ar Vakaru krikščionybę, 
drauge su jų nešama kultūra ir civilizacija.

Panaši padėtis pasikartojo XVI ■ amž 
DLK pasiekė renesanso, humanizmo 
idėjos. Tuomet irgi prieš lietuvių tautą- atsistojo dile
ma — Įsijungti Į gimstanti naujųjų amžių pasauli, arba 
pasiliekant viduramžiniame — žūti.

Panaši situacija pasikartoja mūsus amžiuje.Jei

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
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''Vakare ir ryte ir vidudieny ai dejuoju ir šaukiu, o jis išgirdo ma
no balsį". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad geriausias vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug praimti Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusi© žmogaus gyve- 
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėja arba Gynėją pas Tėvą, 

dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.
IV. KmITO ttrinitojai

j. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

no balsą". — Psalmė 55:17.
Nėra abejonės, kad 'geriausiais vyrais ir moterimis pasaulyje yra tie. 

kurie reguliariškai meldžiasi kurie atsiklaupia, kaip kad darydavo Dievo 
mylimasis Danielis. (Dan. 6:10). Taip sunaudotasis laikas suteikia žmogui 
nepalyginamai daug p^aimų Palaiminimų gauna patys maldų darytojai ir 
kiti su kuriais jie susieina. Negalima gyventi pasišventusi© žmogaus gyve- 
nimą, o nepaisyti maldų privilegijos. Dievo žmogui malda darosi dar svar
besnė, kai jis atsimena, kad mes turime Užtarėja arba Gynėją pas Tėvą, 
■Jėzų Kristų, Teisųjį, kurio šventuoju vardu mes galime drąsiai artintis i 
dangiškos malonės sostą ir gauti reikalingos pagalbos.

rv. km*to ttrinitojai

sunku nustatyti: ji senesnė net mūsų iėifdies mėno dirbiniutr 
už krikščionybę. Jah šefovės Dar kiti randant visai Škfr- 
egiptiečiai, rohYėh&i ’ bei žydai tih^i, tik margučių biArginiitiū. 
laikė kiaušinį pavasario ganitos M igučiai marginami dVėj%- 
atgimimd simboliu. Europoje' pu būdir. išskutinėjant peiliuku' 
margučių atkasta IV-jo šimtm.jar šiaip aštriu daiktu nudažy-Į 
kapuose. Jie plačiai paplitę sla-jtą kiaušinio paviršių, arba iš-; 
vų tautose ir jau Xll-hie šimtm.l braižant raštus vašku. Seniau, 
randami susiję su Velykų šven- kol dažų dar nebuvo, margučiai 
timu. Spėjama, kad lietuviai tą Būvo dažomi įvairiomis natūra- 
paprotį pasiėmė iš ukraiiiieriu Komis gamtos prieinelnėmis:

i nu bei lazdyno, šermukšnio, ai- ? 1 • V v* _ • •

Juos maišant Išgaudavo s&ir-

laikė kiaušinį pavasario ganitos 
atgimimo : ,

vų tautose if jau Xll-hie šimtui. I braižant raštus vašku. Seniau,

timu. Spėjama, kad lietuviai tą Būvo dažomi įvairiomis natūra-

ar lenkų, nes Vakarų Europos, Žolėmis, svogūnui lukštais, šie- 
tautdse -jų nerandame. Į nu bei lazdyno, šermukšnio, ai-

Nors margučių marginimo ksnio, ąžuolo žievėmis.

■ plito iš kaimyninių tautų, bet tingus atspalvius. Vaški mari-
- 7 - ' T ------ •------- --------- - --------- T------ K-----■ ■ --- ---- _ . 1 L .

hi? -A R* Pi AC pafl otys Lietuvoje, gal būt, pa
aJ-Iv. £>« VxLzlii V „’l+n 1<S Vaimvninin tautu hpi

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

i907 Wast 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

lietuviai susidarė skirtingą ša- ginti maYguciai tam-—
aae

’ iI
I

Mažeika Evans
i a

>^K
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE.

•<

■'.1

Trys Modemiškos Koplyčios
Mašinoms Vieta---------- -----
Tel. 737-8600
Tek 737-8601

£3

J
DR. ERANK PLECKAS 

; OPTOMETRISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

26M W 71 Št. TeL 737-5145
Tikrink akis.. Pritaiko akinius ir 

i “contact lenses’” -
VaL agai susitarimą. Uždaryta tree.}

- . - ■ »

DR.LEONAS SEIBUTIS 
'.INkStų, pūslės IR 

: PROSTATOS CHIRURGIJA 
. . >s, ** ..... a

•f e

■“ ės

i
IT

valstybių atstovai: dr. S.A.
Bačkis, dr. A Dinbergs ir E.i Vašingtone reziduojančių am- 
Jaakson su žmonomis. Vakarie- 
nėje pirmą kartą dalyvavo ir 
Kinijos Liaudies Respublikos 
ambasadorius, su kuriuo Pabal- 
tijos atstovai turėjo progą susi
pažinti.

Iškilmingoji vakarienė. užtru-
• _ L- 4 *- • * « t - _ 'f 1 ‘ “ ♦

ko'. nuo 8 vai. iki 1 vai. 30 m. 
Vaišių mėtu; buvo Ar muzikali.

basadorių žmonos, kurios buvo? 
garbės viešnios. 

Salėje buvo iškabintos visų 
Amerikos valstijų vėliavos ir 
stalas apkrautas įvairiarįsiais 
skanumynais su užrašais iš ku- 
riosy aisti jos koks valgis. Jau
nimai su smuikais, arfa ir pia-

1 1

11iŠ ^“contact lenses’”

J 
I

EUDEIKISsaus tono, juodo ar rudo, išra- mėgtaš kiekvienoje lietiri-iskd- 
je šeimoje.

(Dirva) — Nijolė Vedegytė 
Palubinskienė.

augali- 
eglutės,
irsyti geometriniais

niais ornamentais:
dantukai, kriputė. lankeliai. Ra
šytinių margučių linijos drąsios

< 2656 WEST 63rd STREET
’ VaL autrad. 1—4 popiet, 

, r. ketvirta, d—7 vai. vak,
- A Offtb TeFėE: 776-2S80 ___.

RLezidencilos telef.: 448-5545
• * ' m - - — -» V- * —— w— * ~

DR VYT. TAURAS
OYDVTCJAS IR .SSIRURGAs 

3indra prakfiita, ip*e. MOTERĄ ll#cs.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
vfeiiėlffis savo draugams ir pacientams linkiM. ir MRS. PETER L BRAZIS

Gydytojas ir Chirurgas

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA -> Taikos sutartis tarp Egip-ir ryškios, ibeUselankscios/todel 

rašytinių margučiu 
turtingi
yra spalvingesni,’ jų linijos 
lankstesnės, grakštesnės, labiau 
nutolusios nuo primityvumo, 
nes skutinėjimas nevaržo darbo 
technikos.. Čia randama ir geo
metrinių ir augalinių ornamen
tų, kariais nueinančių net iki 

Tiek vienuose, tiek 
g

nįus lėktuvus, 
nuostolius. Amerikos inžinieriai 
yra praktiškiausi, jie priėjo iš
vadą, kad “Concorde” neapsi- 
mokės. Rusai sustabdė pačius 
greičiausius lėktuvus, o britai su 
prancūzais kiekvienais metais 
ieško pinigų nuostoliams apmo
kėti. Boeing 727 lengva išmokti 
valdyti ir pažintu Kiniečiai už
sakė Amerikos Boeing 727 ke-

ninu išpildė muzikalinę progra- leiviams vežti, 
mą. . ;

Čia buvo proga susipažinti ir 
pasikalbėti svetimų kraštų at
stovėms su Amerikos senatorių 
ir kongresmenų žmonomis ir iš
girsti, jų kaip moterų,; pasiten
kinimus . ir musiskundimiĖs “ry
šium su jų pačių profesija ir jų 
vyrų užimamais postais bei rin- 
Kimais. Daugelis jų, atrodo, 
tiesoginiai ar netiesioginiai ve
da biurus vietovėse, kur jų vy
rai renkami. į

O. Bačkienei buvo’ ypač ma-

motyvai nė- to ir Izraelio, istorikų nuomo- 
Skatibėti margūčSa ne, Meko naujo .neatnešė. Tar 

spalvingesni,’ jų

nė programa, kurią išpildė JAV 
kariuomenės dalinių trys skir
tingi orkestrai. Po to protokolo 
šefė, ambasadorė Do belle, pris
tatė operos solistę Robertą Pe- 

ir reformacijos I terš, kuri padainavo kelias ari
jas. - ;

Vaišėms baigiantis žodį tarė 
Valstybės Sekretorius, kuris 
pabrėžė, kad svečiai vaizduoja 
tai, kas yra gražiausia diploma
tinėse tradicijose, nes jie dalosi 
“platesnėmis taikos ir žmoniš
kumo vizijomis.'

J kuomet

kuris

mo pradžios, ir nieko nepasakyta apie jų teises Lietu- mūsų politiniai veiksniai nepagauna istorinio kryptim
vių Bendruomenėje t r v ’ ii “ 5 £ A

Visa Lietuvių Chąrtos mintis—suvedama—į lietuvy- _______ __
bėsJšlaikymąJdiasporoje ir Lietuvos valstybės atstaty- jr tai demokratinių tautų šeimoje, tai toje, dvasioj/ trr-

■Į _ {gurno ir nesupranta, kad lietuvių tauta tegali išlaikyti
savo “tautinj savitumą-tikr^kaip—demokratinė—valstybėj

mą, bet nedasakyta kokiais pagrindais. Valstybė galinėjo būti parašyta Lietuvių Charta.
Amerikos lietuvių išeivijai priklausp didelis kredi-būti totalistinė, despotinė, diktatūrinė, sąjunginė 

demokratinė.
Pasisakant 11-me paragrafe,-kad tautinis solida-}Sakė demokratijos idealų, čia glūdi jos stiprybė .ir vii" 

rūmas yra aukščiausioji tautinė dorybė”, Yuo pačiu pa- - • 1 • •
• sisakoma už monolitinę ideologiją ir.: diktatūrinę 

sistemą. L
Kaip žinoma, Amerikos lietuvių išeivija iš pat pra

džios pasisakė prieš primetamą jiems Lietuvių Charta, 
tuo labiau, kad Chartos kūrėjai nerado reikalo tartis 
su Amerikos lietuviais dėl jos principų nustatymo.

Teko V. Sidzikauskui padėti nemaža diplomatinių 
pastangų, kad apraminus Amerikos lietuvių priešišką 
nusistatymą prieš Chartą ir surasti kompromisą Lie
tuvių Bendruomenei Įkurti.

ar
tas, kad nepasidavė diktatūrininkų vilionėms ir neatsi-

tis-laimėti Lietuvai laisvę. ....
Apgailėtina, kad pačioje pradžioje ALTo Kongre-

Ugandos karius vadina 
Tanzanijos kariais

Idi

■ Amin sukilusius Ugandos ka
NAIROBI, Kenija.

i rius vadina Tanzanijos kariais.
. Jis sąmoningai sėja šį sąmyšį.
Žinių agentūros kartais paskel
bia tokią neteisingą žinią. Idi 
Amin tvirtiną kad. Tanzanijos 
kariuomenė įsiveržė į Ugandą

kūmo vizijomis.”
—Diplomatinidkorpusodeka-)Lnuatrasti.__ia.ubo muzięjuje 
nas, dr. Guilermo Sevilla-Saca- 
za, visų diplmomatų vardu pa-
dėkojo Valstybės Sekretoriui ir 
poniai Vance už nuoširdų; priė
mimą ir pakėlė tostą už JAV bių 
Prezidentą ir po- ir už Valstybės
Sekretorių, ir ponią Vance, ku
riuos visi pagerbė atsistdjiniTL

i
s

a

r

1

kės sutartis buvo pasirąžytą

WEST 5Tth ŠiRGET 
L_;- T«L PR a-1223 . 11

OFIŠO VAL: pintu autrad., tteciad. = 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. rak. &3tadfe- • > 
oiaij 2-4 vaL popiet ir kita latru: 

čag»l tasitaitaiį. į

Wi West 71st Street Tel: HEmluck 4-5849
. — ■ _ _ ...   ...  -------------- J - - ■ —      ~ .

—Kaamsa -iri-mu i ■

prieš 3,000 metų karaliaus Sa
liamono' ir Egipto faraono, tik

ES

i>. -X

dabar Beginąs ir Sadatas ją at
naujino. Nežiūrint to, premje
ras Beginąs Baltųjų Rūmų spau
dos sekretorių Tlamiltoną Jor-

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
Tek 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440 __________ .

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

se nebuvo priimtas nutarimas, kad Lietuvių Charta yra 
nepriimtina Amerikos lietuvių išeivijai/ kuri kaip bu
vo, taip ir liko ištikima Amerikai, jos idealams ir jos; 
pasaulinei politikai. .

CONGRESSIONAL CLUB

tarp kitų tautų ir mūsų lietuviš- 
ką lėlę su užrašu LITHUANLA, 
kurią ji įteikė prieš porą metų
buvusiai to Klubo pirmininkei
.dcGlory.

Pardovė lėktuvų 
už bilijoną

ir paėmė Entebės aerodromą, 
kada Tanzanija neturi kariuo
menės.------- -——- ■■ —-- :

Tikrovė yra- kitokia : -diktato~- 
riui Idi Aminui nušovus Ugan
dos aviacijos vadą, lakūnai! ir 
kiti kariai pradėjo" bėgti į už
sienį, daugiausia į Tanzaniją. 
Ten jie sudarė batalioną ir pra
moko modernaus karo amato. 
.Ugandos kariams sukilus, bąta-

ORTHOPE^Aš-PROTEZJSTAS, 
A-paritai - Protezai. baž- 
dažai. Speciali pagalba kj|oms.< 

į..
vii.-. 9—4 ir _^?^cteniai 9—1

O

iJ t

lfc& Wait ^rd Št., thfeagč,. ifL 80629
 ftltf<PRtttp»čt<-50iai

perkra'ūštYMai
M&vUng

Leidimai — PHha npdraodt

-y 
/

ŽEMA. KAINA 
R. lERėNAS 
TeLWA.5-8063

LINK^iVšV.VEtYKŲ-ŠVENČIŲ

LOS ANGELES, Cal.—Boeing lionas grįžo į Ugandą. Tai yra 
■ aviacijos bendrovė pardavė nau- Ugandos tremtiniai, sudarę ba- ' • T. A. m. V •- w • e •

dan vadina Judėja ir Samara. įrealizmo, 
kituose, įdedama dau. 

į jos ir fantazijos.
Paskutiniojo šimtmečio mar

gučiuose atrandama daug raštų 
sugyvuliais, plaštakėmis, paukš
čiais ar net tštišų vaiždų šit 
žmonėmis, vaizduojančius įvai^ 

įri§s papročius. Lietuvos nepri-- 
! kfeusomybės metu randama 
i da’ug patriotinių temų.

Kiaušinių niargiftiinas Tf da*' 
žarnas prasidėdavo Didijį Ke
tvirtadienį Ir tęsdavosi iki šven- 
čaų. Paprastai jų dažydavo net 
po kelis kiekvienam šeimos na
riu ir dar pintinėlę Velykų sve
čiams; kaimynams, jų 
kam s, krikštavaikianrs-. 
rids buvo paprotis, kad mergina 

niaigūčiūš savo 
arija bdpnelis savo 

merginai.' Taip pat labai papli- 
tės paprotys buvo ritinėjimas 
niargučių per Velykas ir Atve
lykį. Yra žinoma kad kiaušinius i 
dažydavo ne tik per Velykas,! 
bet per šv. Jurgi iiėi Sekmines, j 
Tačiau tikras margutis yra la- 
biąiiš'ai susijęs su Velykomis.

Tas gražus paprotys, ėjęs iš 
kartos į kartą, toks gausus-ir 
turtingas mūsų liudies raštais ir 
tradicijomis, neturėtų būti Iš
mirštas, bet praturtintai Ir pa-

tradici-
• Meksikos vyriausybė per 

radiją paskelbė, kad Amerikž 
prasilenkia su žmogaus teisė
mis sąryšyje su nelegaliais imr- 
grantais. -Jie mano, kad pažei- 
džiautos žmogaus teisės, jei nė- 
legaTus-—imigrantas—^pėšiuhčia-- 
mas atgal į savo tėvynę.

TĖVAS LR SŪNUS g

$

MARQUETTeTuNERAL HOME——linkirn visiems savo kDStuinėriains 
it draugams- — WANT FUI. CO.

A. BEkNA^IšIUS, Šav.

1546 SoHth 49th O. Cicero, Ilk 60650 
Phone OL 2-9311 

r * s n 1 n —

ė

į kfeusomybės randama

ENERGY

6
X ■/ 2533 M7. 71st ’Street

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

L

ij

k

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BuV > ‘Clr W f&rgef xx 
more powerful you 
need.

bony tx a Bom I osed

MOVING
Apdraustai perkraustymaš 

iš jvairip atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 arba 376-5996

i;
i- T*-’ * J . *

Š. m. balandžio 5 d. senatorių jų Boeing 727 lėktuvų už vieną talioną Tanzanijoje ir grįžę į kaimynams, vai-
Vietc-

-t.ir kongresmenų žmonų kviečia
ma' O. Bačkfenė dalyvavo jų su
ruoštuose pietuose Congressio- 

....... ................... nal Club, kuriam dabar pirmi- 
ruoče iškilmingą ■
Valstybės Departamente diplo tė. šiam moterų klubui pirmi-

bilijoną dolerių. Lėktuvus nu-1 Ugandą. Jie yra Ugandos ka- 
pirko Amerikos ir užsienio 
transporto bendrovės, priėjusios 
išvadą, kad Amerikos keleivių 
transporto lėktuvai yra patys 

.__ . .z--,-...... ..- -į.,______ .— r----- .saugiausi, geriausi ir pigiausi.
š. m. balandžio 6 d. Valstybės misijų šefų ir jų žmonų ninkauja du metu respublikonė Britai su prancūzais, Iškaitant ir

Diplomatai svečiuojasi 
Valst. departamente

V- K. riai, grįžę kovoti prieš žiaurų 
diktatorių.

1
i v

EYster Gdftfectioh
vakarienę ninkauja ponia Smith-demokra-

saugiausi, geriausi ir pigiausi.

Buvo sutarta, kad LB pasitenkins vien lietuvybės Sekretorius ir ponia Vance su- Serbei. Joje dalyavo visų kraš- ir du metu demokratė, renka rusus, norėjo pastatyti greites-

ANTANAS RYLIŠKIS ■FRAGMENTAI IŠ PRAEITIES MIGLU
IV. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE 

LIETUVIŠKOS PROBLEMOS PRAEITYJE
(Tęsinys)

reikalų tvarkyti bei

R

Lietuvos reikalų tvarkyti bei inkor
poruotiLitbelskaja respubliką buvo paskir- 
ti komisarai be portfelių Mickevičius-Kapsukas 
ir Aleksa-Angarietis ir tos jų laikinosios valdžios 
reikalų vedėju buvo advokatas Požėla. Tai buvo 
Savotiška apjungimo skraistė bei savotiškas ma
žoms tautoms rusifikuoti Lenino planas. Mat, 
Litbelskaja respublikos valstybinė kalba būtų bu. 
vusi “internacionalinė” — rusų. Lietuvos ir Bal
tarusijos žmonės tik namuose būtų galėję kalbė
tis savo gimtąja kalba. Pagaliau, tai nebuvo fede
racija, bet abi tautos buvo inkorporuotos į 
SR. Lietuvių ir gudų kalbas Kremlius loikė 
pilnavertėmis, nes jomis literatūra buvo nežymi

RSF-
ne-

ir universitetų auditorijose tos kalbos neskambė
jo- Kadangi gudų buvo apie 8 milijonai, o lietuvių
^■L
tautų sukelti vaidus ir lemti jų likimą.
LiElcV 'S KARININKAI ORGANIZUOJA 

LIETUVOS KARIUOMENĘ
teko Varėnoje susitikti su Alytaus

pie 2,5 milijonų, tai reikale Kremlius galėjo tarp

19-8 in.

— Už gydytojo, operavusio
26 metų jaunuolį, padarytą klai-
dą 'Pittsburgh^ ligoninė turės 
jaunoliui sumokėti $825,000. I

r

pasienio policijos baro viršininku, pulkininku 
Bilmanu.. Besikalbant, pulk. Bilmanas prisimi-

1918 m- lapkričio mėn. 23 d. Tas įsakymas tik
vieno paragrafo ir mini karininką Gilvydį-By- 

nė 1918 m. pabaigą Vilniuje, kur buvo pradėta_ kauską, kad jis skiriamas pirmojo pėstininkų 
pulko vadu.

Lietuvių karininkų tarpe nebuvo nė vieno, 
baigusio generalinio štabo akademiją. Po 1863 
m. sukilimo rusų buvo išleistas-slaptas įsakymas 
Į generalinio štabo akademiją'lietuvių kilmės ka- 
rinįnkų nepriiminėti, šiaip lietuvių karininkai 
buvo baigę tik karo mokyklas. Rusijos karo mo
kyklose kariūnus junkerius mokindavo taktikos

organizuoti Lietuvos kariuomenė.
Pulkininkas Bilmanas, kaip vienas iš mūsų 

lietuviškosios kariuomenės kūrėjų, štai ką pasa
kojo apie tų ląikų pirmuosius N.Lietuvos kūrybos 
darbus.

Lietuvos Valstybės Taryba 71918._^m.Japki’ii
čio 5 d. pavedė prof- A. Voldemarui sudaryti pir
mąją Lietuvos vyriausybę.

Kalbėjo, kad generolas Nagevičius 1918 m. ir rikiuotės. Toks karininkas galėjo būti būrio 
spalio mėn. už kažkokias dovanas vokiečiams bu- kuopos, bataliono ir net pulko vadu, bet ne’di- 
vo gavęs iš okupacinės valdžios Artilerijos ka- dėsnio karinio junginio vadu.

buvo baigę tik karo mokyklas. Rusijos karo

gavęs iš okupacinės valdžios Artilerijos ka- dėsnio karinio junginio vadu, 
reivines Alytuje ,kur pradėjo organizuotis pir
mas pėstininkų pulkas. Lietuviai karininkai, grį
žę j tėvynę, 1918 m. davė pradžią mūsų kariuo
menei. Pulko štabas buvo susiformavęs 1918 m. 
lapkričio mėn. 1 d- Buvo keli rikiuotės kariniu-1 
kai, dvi kuopos kareivių ir etapo komendantūra-

Organizuojant Krašto Apsaugos ministeri
ją Lietuvoje, daugelis pramatė kovas su priešais. 
Taigi buvo reikalingi karininkai, žinantieji ka- 
rinę strategiją, galį paruošti kovų planus.

Lietuvos Taryba savo posėdyje 1918 m- lap
kričio mėm, iš kelių kandidatų pasirinko rusų ’ge
nerolą Kondratavičių, kaip baigusį generalinio 
štabo akademiją. Kitų dviejų kandidatų vDnie- 
Čių-tuteišių politinės pažiūros kėlė abejones.

Vilniuje dar prieš Lituvos vyriausybės sudary
mą jau buvo komendantūra. Karo komendantu 
buvo poetas Liudas Gira, o jo padėjėja karinin
kas Škirpa. 5

Oficialiai pirmas Lietuvos vyriausybės ka
binetas pradėjo veikti 1918 m. lapkriSo mėn. 11 
d. (vokiečių kapituliacijos, pirmojo kasaulinio 
karo pralaimėjimo dieną). Pirmasis karinome 
nės įsakymas buvo pasirašytas A Voldemaro kėjo. Krašto apsaugos ministerija tokiu svarbiu

(vokiečių kapituliacijos, pirmojo kasaulinio
V • • • •___ X. ' ____ -.trr A IrA «*««« ~ 1-----

atsikūrimo momentu veikė labai lėtai, nerangiai 
ir nerodė iniciatyvos. :

Lietuvos vyriausybės, pirmininkas A Vol- 
cfemaraš proklamavęs taikingumą ir demokrati- 
ją Lietuvoje manė, kad to užteks ir pasitikėjo 
Antante, kurią sudarė: Prancūzija, Japonija, 
Italija, Anglija ir JAV- Tuomet tikėta, kad pas
taroji garantuos Lietuvai nepriklausomybę- 
Pagaliau gesikuriančios Lietuvos kariuomenės 
karių daliniai neturėjo ginklų, šaudmenų, o val- 
stybės iždas buvo tuščias. Tuomet Tarybos p-kas 

m.A. Smetona, A. Voldemaras ir M. Yčas, 1918 
gruodžio mėn- viduryje išvyko į Berlyną organi
zuoti paskolos, įsigyti ginklų. Jie pasiėmė su sa
vimi vokiečių okupacinės valdžios 1915 — 1918 m. 
išduotus žmonėms rekvizicijos kvitus bei tos rū
šies įvairius raštelius.

I į

v

yor’HIE BARČUS
RADIJO lEtMOS VALANDOS
/Iuh £>roęr»mėi Ii W0Wt~”

MOT Wti 4. M.

Lietuviu kai be Kasdien nuo pir-- — - y — - j
—3:30 vai popiet Šeštadieniais
madįemp , Iki vehtfadiemb 3:00 

ir sėt&adiWi^i^ nuo R:30 iki 0:30 
'ii ryto.

V#di|a Aldona O* U km

HEmlock 4-2413
154 So MAPLEWOOD AVB 
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PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-3401
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Generolo Kondratavičiaus politika neigiamai 
nuteikė lietuvius karininkus. Vieni jautėsi sveti
mųjų apeiti, kiti įžiūrėjo generolo Kondratavi
čiaus veikloje išdavystę.

Nepasitikėjimo gen. Kondratavičiaus inicia
toriais buvo karininkai S- Grigaliūnas-Glovackis 
ir K. Škirpa, šie karininkai žinojo, kad vyriausy
bės nėra Vilniuje ir susirinko Lietuvos Valstybės 

titulu. Jo vedama politika būvo prorusiška. Mat, | Tarybos būstinėje 1918 m. gruodžio mėn. 15 ‘ d.

Generolas Kondratavičius dirbo štabe Lie
tuvos valstybės karšto apsaugos viceministerio

jis protęgavo rusus karininkus, skirdamas juos į | Jie trypė,kojomis, šūkavo, švilpė, deinonstruoda-
aukštesnes vietas, nors jie lietuvių kalbos nemo- imi nepasitenkinimą.
• • ♦ v* • • j • • » t • i • zT%(Bus daugiau)
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Kisdiėn nao pirmadienio iki 
penktadienio 9 vaL vak. 
šeštadieniais 7—8 vai vak. 

Visos laidos iš WOPA stoties, 
banga 1490 AM.

St. Petersburg, Fla., 5:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties 1110—AM banga.

2646 W. 71st Street 
Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374
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Easter with homenfode treats I Hee the^e 
_______L_ 1 

fruit and chopped nub, flavored with rum

Brighten
Fruited Coconut-Rum Rolls. Ttfcse gems fillpd with candid 

and rolled in Baker s
are

Angcl edednut.;They’re sure to please the youngsterr
and oldsters alike. Make several Yor gift-giving too.

Fraifetl CocotYut-ftum Holls

Angei vwv.-v,,
and oldsters alike. Make several Tor gift-giving

7

Jei ftaote ūmenls, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, >ra-
iome atsiųsti jų adresus. Mes 
nAnis aiusime Naujiena* dvi »a-Jiems siusime Naujiena* dvi 
vaite* nemokamai.

* t

I

1/4 k:u p hot mashed 
^otatd’ės

1 teaspoon mriterl

2 cups sifted
confectioners sugar 

1/2’ teaspoon salt |

^otatd’ės

buiter or mbr^arine

1 1
1-1/2 teaspoons ruin*

<— r « 
cherries

*0r use 1/2 tcKspoon rtfrrt extr&t

1/^; iMin .

1 /4 cup diced caftdled 
cherries

1/4 cup dicįd candied 
pineapple ' ;

1 /4 cup chopped pecaM 
1 cup flaked coconut

pineapple

Combine potatoes and butdfe.tybdwfl. Gradually »dd sugar.Ill Uli MVW*Vv/v.v » -*rA ~*3|
Weeing •unifl thorobrfily bWdld. 9twJn salt, rum, frtnts and 

Into ž YoWs. aWut 14/4 inches in diameter. Kbitnutš. Shape ?nto 2 rofls, aboVt 1.1/4 Inches-----
in coconut. Cut Into sttcA. MskVs about 24 slices.

f

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Teh: LAfayėtte 3-3572

Ij
r

r

R

A.
MYKOLAS O’KSAS

Gyv. Brighton Parko apylinkėje, Chicago, Illinois M

Mirė ba'įarrdžio 9 d.. 1979 m., sulaukęs blaivės.

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyyeno 70 metų.
P?^ l‘ko diddMAie rMnMimč sfinus Cašimir, marti Joan. 2 duk-^® 

^erys He on Kijauskas ir Frances Klumbis, žentas Frank, 4 anūkai Ja- w 
r<t, George, Stephen ir Mary, brohs John, ir kiti jfiTMrfčs, draugai k J| 

pažįstami. S
Kūnas pašarvotas -Petro Bieliūno koplyčioj^ 43<į8^Soųth^Califor-B

n:a Avenue. 1W15&, ligci&dicAį, įkHL is! koply
čios 9 f &č. m. Marijos Nckalfo Prasidėjimo
parap bažnyčią, kurioje įvyko gedulingos pamaldas už velionio sielr. 
?o pamaldų bu\o nulydėtas j šv. Kazimiero lietuvių kapines.

Nuliūdę: *Sunu$, d iA t e rys, marti, žentas ir anūkai.

f;ai&>lnvhi xKiWL Petras Bieliūnas, telef. LA 3-3572.

..A

BUTKUS - V AS ADIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL ^Te*!.: OLympic 2-1003

GEORGE F. KUD.MINAS
3319 So. LITUANTCA AVE. Tel.: YArds 7-1138 -I13S

STEPONAS C. LACK IR SŪNUS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill.. 974-4410

REpublic 7-1213P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

. ‘ IIT"------- —-----------------------------------

tel. YArds 7-1911

5 -SK. MRUJOKSS, X MA. TbtHrdVy- -April 1V
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1

T.

f u j
V. Palitifionis nsrinktas Pa

nevėžiečių klubo pirminu, P. 
MasilioiMėnė ^4 jvleąpihUr|$- 
Kaulėnienė — šekr., 1*. Peleckifs 

ižd., J. Skania — parengimų 
vadovu, V. Rutkąuskas ysp 
dvbcs nariu. - - * "

Muz. Vytautas Kerbelis.

Muz. Mykolq^Ciba.^ ,^uV 

nurinkąs, New Yorke, Nla&hat- 

 

W ^.2^?.letis ,°P4e^s 
('noro yęsie^įis, visą laiką pūko 

ii
i k

Centro Valdybos ptrm? It “Mil- nemoką in tolimas- Į
zikds žiiritj” rėdaktorhis, "dabar hiarii = gydyniuif Turį jjroblį-riių 
vargonininkaują' Maspetfib VfeŠ- kįvieėiann !advvktHf "kliniką jii' 
paties Atsimainymo parapijoj. 10 rj to fki f>' val?-va&/o sešta^li 
Jis paskutiniu laiku turi para- ni iki 2 vai. popiet, Kc’legij 
šęs nemažą bąžnytii^u ^iesHVi/.-prefe’; cfrJRiefjai^l Berg pareigi 
ii; .šiais metais yra išleidęs savo kad apie 85% Įvairaus amžj£, 

nors

652-5531.

e

areigose.t*
S-gcs Centro Valdyboj, daugiai!- 
sėli

— Illinois College °f Pohidr 
ric Medicine, 1001 No. Dcarjfofn 
SI., kojų Sveikatingumui sk^tps 
šąvaĮtėę balandžio ‘43-28 
d. nemokamai tikrins Įvairias

n

niai kviečia atvykti. Tik bilietus 
reikia įsigyti iš anksto. Kaina 
$9 asmeniui; Teief.? HE 4-7916 
arba

American Federation of Astro---’--'-

v; — ZąrasiskitĮ klubo pavasari’ ' —f’Jį «« • ab esš
banketas įvyks /balandžio fjį ffa HMM I

tį'ili-SJo .^eštadienĮ^ 7. vai ..vakaro wC f SA g| y* K flJl I
Vyčių salėję, .2455- W. 47t)i St. AĮL.ImbH SBMM S S ai 9 KMm *

' JjBuš šalta ir karšia vakarienė,1
“gero apetito”, muzika šokiais. ~ ~ _ Pardevimul

1 '.’J gausu, fantų. Rengėjai malo-j real ESTATE FOR SALE
Žemi — Pardavimui 

REAL ESTATE FOR SALI

V~ba

Dailininkas ir skulptorius 
— abu poetai, bvt skulptorius 
biekatia nęužšiihia šaržu, Skulp- 
,lųęą,;nepakenčia juokų, šaipy
mosi, linksmybių, net ir komiš
ka. Marmuras nesijuokia.

Didro

Paskolos perkant namus, daromos ilgiems terminams 
(R ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS

' DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L ’ z

- - ■ ’ PETRAS KAZANAUSKAS, Pree’dentaa

2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7741

3 T

WISEpinigu kolėkcHas. i

1

■i
f

a?3

& 
£

t

r —Kristijoni) Donelaičio W condition),: Mokarjie ąukščiau- . . .. . r
kykht ^tigR,^ėtaljKhiHejbais. sias-kainas už-sidabrines imme- ‘

.-'minėjimas - Įvykssekmadienį, ženklus' in ■ M tall M 1

1

i

h- ^DAU^ jvAmrv puošME .... .
;NŲ. Mokame $6.4 už sidabri-j STATE St., Rm. 1717. Mes kaL 
HŪus dolerius (V. F. or better 925-8392. Professional Membez

4207 So. Sacramento, ‘

- Kelionių j VilnĮų 1979 m

BlLk

su formomis — $3.90.
L Pašto išlaidoms pridėti 90c

1 E

Juozo šmotelio. .>
.■ .'fv. i-RAMUTĖ IR VYTAS BUTKAI, Sav

LŽ. V --

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems mūsų klientą iųs,4raugąms’|r 

^pažįstamiems įįiriki

NERINGOS RESTORANAS
ALEKSANDRA BUIVYDIENE, Sav.

i 1 A I -> < < £ . J ■ ‘ ■ '. * - ■ * . *

2632 West 71st St, iChieago. IH. 60629 
iTel?476-S^

unksmųšW Velykųšvenčių
linki visiems savo kostum eriams

- —- - - irdraugams-

• Kaip ir visada, nelaimės 
atveju, geriausias sprendimas 
būna priimtas po laiko.

T - Tacitas—r
•v ; ' ■ ' ? __________ L i

i

Registruokite savo namus, 
biznius, sklypus pardavimui jau 
26-tus metus veikiaačioj Įstai 
goj, o pirkdami pasiteiraukite.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Publie

-----Insurance, Income Tax 
2951 W. 63rd St Tel. 436-787S

2539 West 69thStreet .•■ ■ » r^r,39 -

"'TSąlanclžio mėn7~22 d.” 3:30 vai.
■po ; pietų^ Jaunimo /Centro di- 

. 1 tižiojoje salėje, šia proga pro-
- gramą atliks aukštesniosios .i? 
'žemesniosios mokyklų mokiniai.

—Atitinkajnąi-^atžyniėU^iF—Įvęr- 
. -tinti šį jubiliejų kviečiami daly
vauti mokinių tėvai, abiturien- 
i'tai ir visa Čikagos bendruo-
• menė. Tz KL1_

jąu paruoštas^ Marius Kiela 
į (£12) f737M717. (Pr.)

— Horoscopes or Astrologica 
Tarot Card Readings. Saturday 
ll\to5 no appointment necea. 
sary. ELINOR JAKŠTO, 17 N:

— Gausus namų paslrin kimas_
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY

■ [vairi apdrauda —INSURANCE 
BUTŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St., Chicago 

Tel. 767-0600.

0 GERIAUSIAI CIA
LABAI ŠVARUS 2 butu namas ir 

garažas, elektrinės durys, atskiri ga- 
zu šildymai, Brighton Parke. $37,000.

$7,500 lengvu pajamų iš gražaus 
mūrinio namo Marquette Parke. Ga- 
zu šildymas, apsauga nuo potvynio, 
kaina $57,000.

2 AUKŠTŲ mūro namas ir-2 auto 
garažas. Apie $6,000 pajamų. Nau- 
jas ^stogas, gazu šildymas.-'apsauga 
nuo potvynių, -aluminum langai, ga
lite pirkti už $41,800. \

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
L butai ir profesionalui - laikaus ofi
so patalpa. Daug priedai ;Marquette

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
pie $18,000 pajamų. Gerčš sąlygos. 

Marquette Parke.
• * -1. • * z

VALDIS
REAL ESTATE ‘ ■’

2625 West 71st Street
Tel. 737-7200 arba 737-8534

HELP WANTED -- MALE 
Darbininkv Reikia

- MARUA NOREIKIENfi

Sfth St, Chicago, ĮU. eom^ Tei, WA 5-2787 
Įhd^s pasir^nnas rūšies jvairiu prekių. .

v't.-.;-. : . jį* .-’-“r . -į --

KIM.

Limit use of diswasber 
to once a day, after the 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
and electricity.

WELDING — Setup Men. Must read 
blueprint, also layout man. Excellent 
salary. 10 hrs, a day, 4 days a week.
SUPERIOR TANK & FABRICATING; 

CORPORATION ’ /,
6551 S. Lore! j

Call J. Solek between 8-4 582-5154

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą,
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotaiirsąžiningai.
--KLAUDIJUS fUtygUTJSp 

4358 So. Washtenaw Ave.
. Tel. 927-3559 , A 

3 MACHINISTS NEEDED
D Ė M E S LO •_ 

62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 
-Tiktai $98 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkėms 

Kreiptis: - .

BURNING Machine Operator, for 
operator’s electric eye flame cutting 

Į machine or familiar with plate burn- 
{ing to learn operation. Some draft- 

;} ng experience preferred.
'« EXCELLENT SALARY . 1 

Call 666-1151 .

MACHINIST
Experienced on Lathes, Mills, Drills 
Days. Medical benefits. Northwest, 
area. Call Monday through Friday. , 

736-7500

■|- KAIP SUDAROJ-n f _•_ __ ’j
TESTAMENTAI

įf —, ' ’V ' į£ ’1 5 V1- I I Tuo/reikalu . Jums gali dau į 
L jpa-dėti teisininko Prano š ų 1 Į 
?' paruosta, — teisėjo Alphonsd 
x [ Wells peržiūrėta, ‘‘Sūduvos i 

t., Chicago,,in. 6Q629. — Tel. WA 5-2737 Ljgeista knyga su legališkomi

- c j j: . Knyga . su/formomis gauna
,/i?na T'Faiijienq administracijoje

J1739 South Halsted St., Chica

CofWS-ParcefeE5P^ess..Corp^
MARQU^IUE UJFT PARCELS SERVICE

Naujienų skaitytojus ir mūsų įąt^gos .
T^aęjlįsi...^ .J/.’'P
L •'Xp- Kri ■>. ' ■ ':Į' : -■ ? - c

Dr. "T. Siivija'Ktuimįriiėnė, Nijolė- Skirpstūnięnė.
Raimundas MeAys ir«Pętras Leipus. -

ŠIMAITI S
4ija.{’476:9572

REALTY

Tel. 436-7878

I
r

SU VELYKŲ ŠVENTĖMIS!

-

HELF WANTED — FEMALE 
Da rbtnlnkiv Reikia

EXPERIENCED MAID

To livė in. References required. Top 
wages. Excellent living quarters 
Green inmigration card required. Must 
speak English.

446-1418

HOUSEKEEPER—BABY SITTER

Experienced, mature woman wanted 
to live in private Oak Uawn home 
Includes laundry, lite housekeeping 
and care of 2 children ages 13 and 
18 months. Sundays off. Some Cook 
ing. Salary Open. Must speak Eng 
lish -415 443259T7700

VAIKO PRIEŽIŪRA IR LENGVA 
NAMŲ APŽIŪRA

Gyventi vietoje, privačiame kambary
je su vonia ir TV, profesionalu poros 
šeimoje. Hyde Parko-Kenwood apy
linkėje. Reikia-kalbėti angliškai.

Skambinti angliškai. Tel. 536 0380.

LIVE IN COMPANION for older wo
man in Northbrook. Lite housekeep
ing and cooking, own room and bath 
Non-smoker, references required. 
437-9300, ext. 201 Monday thru Fri
day 541-6464 evenings.

£951West63rdSt
r-tn

‘ VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA ‘ 

sveikiname gimines, draugus, pažįstamus 
ir lietuviškų- organizacijų bendradarbius. : 
Taip pat sveikiname mūšų Elektros Jren- : 
girnų ir Pataisymų Bendrovės „klientus.

Visiems linkime LAIMINGŲ 1' 
ŠVENTŲ VELYKŲ!'r i-?

Birutė ir Klaudijus Pumputis
4358 So. Washtenaw Ave.

Chicago, IL 60«32. Tel. 927-3539-

.Graži, lengvai skaitoma ir 
Įdėmi 250 puslapių .knyga su. 

-grautą autoriaus troboje.
Čikagos ir Apylinkės lietuviai, 

skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti iri knygą'pasiimti. Kitui 
gyvenantieji, prašomi užsisa 
kyti paštu.'j; '.

Knygos kaina --^ 5 doleriai.
Autoriaus adresas: '

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, TL. 60629.

ENGINE LATHE
^Experienced.- Day-shift. Top wages. 
Full or part time. Good ■working 
conditions. Employees parking lot.

CHAS. F. L’HOMMEDIEU
& SONS COMPANY

4521 W. Ogden Ave.
Chicago, Illinois

521-3992

Man wanted to yearn glass and mir
ror trade. Experience preferred, but; 
will train. Small shop. • - 

Mon. thru Fri. 8 to 5.
X FRANK GLASS CO.

1418 N. Wells St.
642-9553

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinmk'v reikia

STENO—TYPIST

Į Have We Got A Job For you . . . 
And You . . . and you!

1 That’s right . . . Victor has all types 
of temporary job assignments.

We Currently Need: 
SECRETARIES TRANSCRIBERS

ADDING MACH. OPRS.
(Compare the Difference) 
VICTOR TEMPORARIES

: (Sub. of Walter Kidde Co.) 
100 W. Monroe - 782-6244 
(Call Raima Plechavičius)

; 4013 N. Milwaukee - 685-4904

■ Equal opportunity employer M/F

4645 So. ASHLAND AVE. 
__  523-8775

Laikrodžiai ir brangenybes 
Pardavimas ir Taisymas
- 2646 West 6<?th$treet—

Tel. REpublic 7-1941 ‘

Siuntiniai i Lietuvę

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer At. 
Chicago, III. 60631 TeL YA 7-5980

N*t»rr PwWte —
INCOM! TAX JIRVIC1 

4259 S. MtalwdL Tel. 254-7458 
Taip pat daromi vertimai, glninlu 
ijfrriptimit, pildomi pilietybė* pra- 

iymai ir kitokį blankai. #

■ BEST THINGS IN LIFE

7»ll ?r*ftk Z*p«ll» 
nciw w.’sm s* 

GA

IUT1 FAtM

i Lffe Insurance Company

KURASH PRESS
' COMMERCIAL PRINTERS&.PIJBLIS
- . 2531-37 South Western Ave. •

" SVEIKINA VISUS LIETUVIUS

Stanley A. Kurash, Sav.
Tel. 254-7608-09

REGISTERED NURSE 
part-time. 11:00 to 7:00 a.m. 

R. N. or LPN

LIVE-IN BABY SITTER 
'or 1 small child, room and board j 
>lus salary. References require^. j
Veekends off.’ .-»# I

Phene after 6 — 747-5348. *

IOUSĘKEEPER-COMPANION for in 
alid lady. Prefer mature woman 
'ermanent live-in position. Room A 
loard plus weekly pay. Own room, t 
iundays off. Must speak English.

1405 S. Clinton, Berwyn. 
Call 522-2218

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street.
Tel. 776-5162 

Trečiadieniais S anksto susita 
rus. šeštadieniais iki 12 v. 
Vakarais tel. RE 7-5047.—
Raštinė veikia jau daugiau kaip 

40 metu, patarnaudama klientams.

MONTICELLO CONVALESCENT 
CENTER

600 W. Ogden. Ave.
Hinsdale

Call 325-9630

The Anti-Gas Antacid. /

NAVJĮiNOS, CHICAGO % ILL Jfcwjdafc ĄgfJ UJ|



ANTRA DALIS

Sena

aikščiota, o jaučiai
— Apie Tverečių 

v. -Jurgio dieną

Velykų pirmos dienos vakare 
susirenka būrys bernų ir naktį 
eina lalauti. Gali dalyvauti ir 
vedę, bet jie nelabai, yra pagei
daujami maišytis jaunimo tarpe, 
be to, dar ir patys lankomieji 
nelabai būna patenkinti, jei la- 
lauja vedę vyrai, tad daugiausia 
lalauti eina nevedę bernai.

Dažnai su šiuo būriu vaikšto 
smuikininkas ir armoškininkas. 
Būrio skaičius nenustatytas; 
dažniausiai esti nuo 8 iki 14 as
menų, iš vieno ir to paties kai- 
jno. Pačioje pradžioje pasiskiria 
vieną iš savo tarpo kiaušiniams 
nešioti.—Pradeda lalauti 4š va
karo ir nuo svetimųjų kaimų, o 
pabaigoje, jau. antrosios Velykų

Kur esti merginų, tai ten dar 
giedama vadinamoji “ląlinka” 
(nuo žodžio “laluoti”). štai vie. 
na tokiu lalinkų:

savo kaime: mat, savam kaime 
ne taip svarbu gerai pasirodyti 
su giesmėmis, be to, ir kiaušinių 
nereikia toli nešioti.
- Vienas asmuo būna paskirtas 
prašytis prie langų; kad leistų 
pagiedoti, “palinksminti name
lius”. Priėjęs prie lango tas pra
šytojas pirmiausia sako: ^‘Gar
bė Jėzui Kristui” ir pabeldęs į 
langą šaukia: “Tėveli, tėveli, pa* 
velyk; palinksminti inamelius !'’

Kadangi nuo šv. Jurgio malo
nės pareina didžiausias ūkinin
ko turtas — gyvuliai ir derlius, 
tad nenuostabu, jei šiam šven
tajam gausiai ir aukojama. Pa 
prastai .Turginėse neša i bažny
čia visokius valgius, ypač kiau
šinius ir pieno produktus, sude
da juos kalnais prie švento Jur- 

ave.’kslo.

Toks lalavimas Velytose yra 
dar ir dabar Varėnos apylinkė
se daromas. (Užrašyta 1937 m.)

Jurgi, geras vakaras! (2 k.) 
Jurgi, auginfk žo'lę! ; 
Jurgi, augink Įolę! < 
Jurgi; gerovė karas!
Jurgi, pali<£ .ipsą! (2 k.)
Jurgi, dėl artęjelių!
Jurgi, dėl kšflreelių! . -
Pafdium fpri deda: “Mes 

prašom Jurgio, kad atšiltų, kad 
žolės būt greičiau.” Tačiau to
kių “Jurginių” lietuviškai ne
daug - tebuvę giedama (kartais 
jas vadina ir “kopalijomis”) ir 
čia yra aiškus skolinys iš slavų. 
Rusai kreipiasi . šiuo atveju 
kia.< .jnnliri: “Jurgi, atsikelk

nys yra naminių gyvulių globa, 
jo diena yra arklių šventė. Tą 
dieną mazgc'ja ir valo arkuius,' 
supina jų karčius ir papuošia 
margais kaspinais^ nuo galvos 
iki uodegos nugldsto velykiniu 
kliaušiniu, veda arklius prie 
cerkvės, kur po pamaldų apš
lakstė juos švęstu vandeniu. 
Tądien arkliai ypač gerai liuo- 
biami ir laisvai laksto ganyklo-

tes jie pasitikdavo labai iškil
mingai ir rišu nuoširdumu. Iš 
kur gi atsirasdavo pas juos tiek 
entuziazmo?

nu.. Todėl visoje Lietuvoje tiki
ma, kad šv. Jurgio dieną nieko 
negalima laukuose su arkliais 
dirbti, negalima judinti žemės, 
bet reikia duoti ir arkliams 
pailsėti, nes tai jų šventė, — ki
taip užrūstinsi šventąjį gyvu
liai ims sirgti ir kristi, ypač ne- 
iseks su arkliais, juos išpjaus 
vilkai, arba pasėlius ledai iš
muš. Tikima, kad šv. Jurgis rū
pinasi gyvuliais, kol jie ganosi 
lauke, — Todėl per Turgines pir
mąkart išgena bandą į lauką,— 
o rudenį, uždarant; gyvulius L 
kūtę; jų globą 'iki pavasario pe
rimąs Šv. Mykolas (Biržai, Ve
geriai). Bet ir tvartuose kai kur 
laikdmas šv. Jurgio paveikslas, 
kad‘f gyvuliai gerai veidtųsi 
(Varėna, Simnas). Per Jurgi- 
nes stengiasi gyvulius kuo ge
riau pašerti ir prižiūrėti, negali
ma Ijų mušti (Aukštadvaris, 
Girkalnis). Dažnai Jurginių ry
tą, dar prieš saulėtekį, veda ar
klius išmaudyti, tada jie būną 
gražūs ir neturį gyvio (Alytus). 
Iš Antalieptės ąpyl. pasakoja
ma: “Seniau mano tėvas per 
Turgines visus savp arklius šu* 
kuodavo/jų kanoms švarinda
vo arba vesdavo ež^rasį^ąinau- 

arkliai niežų

♦ Belaisvis yra kiekvienas 
Žmoguj kukio širdyje sukaus- 
tvta

ginti. Pasakotojos tėvas buvęs 
kelionėje ir turėjęs nakvoti. Per 
miegus juntas, kad kažkas pa
traukė jį už plaukų ir sako: 
“Kelkis ir sukalbėk tris poterius 
j šv. Jurgį — tavo jaučiai Du- 
baklonyjc guli ir du vilkai ei
na.” Poterius jis sukalbėjo, o’ 
parvažiavęs sužinojo, kad tikrai 
jo jaučių ten būta, aplink dvie
jų vilkų ' 
gyvi- išlikę 
piemenys šv. Jurgio dieną ne
šasi laukan miltų ir verda su 
sviestu košelę, kurią su šaka
liukais valgo ir mini šv. Jurgi, 
kaip jis, išsiviręs puodelį koše
lės,; privalgydinęs visus vilkus, 

padarius tokį būrimą, vilkai

sėti Jin
•tino koja (Piestų 
čia u ne visados 
želia žalia žolelė 
tas sėti, kartais 
šalta ir sniegti, - 
ma. kad šv 
(širmo žirgo) atjoja (vakarinė 
Lietuva). Tačiau Ir šalta .Turgi
niu diena esąs geras ženklas: 
bus geri metai (Kuliai), bus 
storai šieno (Veliuona).

šv. Jurgis yra ne_tik_-naminiu- 
gyvulių globėjas, bet jo žinioje 
yra ir didžiausi pastarųjų prie
šininkai — vilkai, kurie esą ne 
kas kita, kaip šv. Jurvio kurtai: 
ką šventasis paskiriąs vilkui, 
tai tą vilkas ir papjaunąs, jokio 
išsigelbėjimo nėra, žmogus, ku
ris bandė gelbėti Jurgio vilkui 
papjauti paskirtą savo arklį, 
pats ta]>o vilkui paskirtas ir iš-j 
sigelbėti nepavyko. (Panašiai I 
pasakojama ir Archangelsko! 
gub.) štai dar vienas įdomus' 
pasakojimas iš Liškiavos apyl.Ą 
reikia sukalbėti j šv. Jurgį tre-
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^Būdingas yri! toks plačiai už
tinkamas mergaičių tikėjimas: 
kad rūtos gražiai augtų ir bū- 
±ų_garbiu i notos,—reikia—j as—pa. 

niu rylą ir užakėti ka- 
Lietuvoj). Ta- 
Jurginėse jau 
ir galima rū- 
dar esti gana 
- tuomet sako- 

Jurgis ant šyvio

VELYKŲ LALAUNINKAI DZŪKUOSE . 
IR PAVASARIO PRADŽIA LIETUVOJE

(Iš dr. Jono Balio knygos “Lietuvių Tautosakos Skaitymai”)

VELYKŲ LALAUNINKAI
DZŪKUOSE r

gis visa tai valgo, kiti tiesiog 
atiduoda kunigui, užpirkdami 
mišias prie šv. Jurgio už gyvu
lėlių sveikatą. įdomu, kad kar
tais aukoms skirtus valgius pir
ma apnešdavo apie savo lauko kad kiaušini 
ežias, todėl ūkininkai seniau 
ankstų rytą eidavo j laukus “pa
jų r gi nė C*.

Be bažnytinės kilmės auko
jimo šv. Jurgiui, dar yra užsi
likę ir senesnių laikų aukojimo 
atgarsių, tai tam tkiros-duonos 
su kiaušiniais kepimas kuti- 
vėliau išvirto “ubagų duo
na”. Keletas jiavyzdžių. Seniau 
per turgines kepdavo du kepa
liuku duonos ir kiekvienan 
įkepdavo pę 5 kiaušinius. Tas 
bandutes pemešdavo per lauką 
net 12 kartų. Vieną kepaliuką 
žemėsna įkasdavo, o kitą suval
gydavo, tai vilkai avių nene- 
šioją-ir-karvės visus—metus—Iri
ną sveikos. T aip darydavo Ger
vėčių apyl. Tai aiški auka že
mei. Apie Tverčių prieš .Turgi
nes kepa ubagams duoną ir šei
mininkas iš iyto apeina su ke
palėliu visus laukus, tada parė
jęs namo padalina tą duoną vi
siems šeimynieėiams, — taip 
daro, kad derėt rugiai. _Ąrba 
ten pat sakoma, kad kai Turgi
nėse kepa duoną, tai negalima 
niekam tešlos paragauti, kolei 
ubagams duona nepakepta. 
Paskum kepa duoną “už gyvu
lius”: kiek turi arklių, tiek Tė
velių padaro kepale; kepalą ke
pa dėl kairių, o dėl mažų gyvu
lių nekepa. Tuos duonos kepalus 
suraiko ir išdalina ubagams, 
prašydami, kad melstųsi prie 
šv. Jurgio už"arklius ir apskri
tai gyvulius. Piemenėliui bande- 
lėn per Turgines reikia įkepti 
kiaušinis, o valgyti tą kiaušinį 
turi paskiausia. — Rusų ūkiniu-

Labai paprastai. Tos sunkes
nės aplinkybės, kuriose gyveno 
mūsų protėviai, verste vertė 
juos laukti pasikeitimų į geres
nę pusę, ir kai tie pasikeitimai 
įvykdavo, jie buvo pasitinkami 
ypatingomis iškilmėmis ir džiū
gavimu. Gamtos atgimimas 
jiems buvo realus ir prasmin
gas. turįs lemiančios įtakos i jų 
kasdienini gyvenimą.

Tigi. gilesne Velykų švenčių 
prasr - gr.lima nuprasti tik pri- 
sį'.-.e,: ..-;t mūsų protėvių rūpes
čius. dži’ugsmus ir jų neužge
sinamą ' optimizmo nuotaiką. 
Toks optimizmas mums yra rei- 
kajingas ir Šiandien. Sykiu su 
gaištos ^atgimimu, mes privalė- 

‘■tufAėm prisiminti ir laisvės at
gimimą pavargtiems savo bro
liams; 'ir seserims Lietuvoje. Ir 
ne tik prisiminti, bet ir siekti to 
atgimimo visomis išgalėmis ir su 
giliu įsitikinimu, jog Lietuva 
rrtgimš'įr bus vėl laisva ir ne- 
pr i klausoma.

Įdomią' apeigą . apry.šo Jurgis 
Banaitis iš Pa skalvių. Apie Jufe 
ginęs gimęs vaikas ir pakrikšty
tas Jurgio vardu, buvo laiko
mas palaimą teikiančiu žmogu
mi. Sodams žaliuojant ir mez
gant pumpurus, toks vaikas tap
davęs labai vertingas. Jam duo
davę visokių skanumynų, nurė- 
dydavę nuogą ir Saulei nusilei
dus vedžiodavę aplink po sodą. 
Ir kaimynai mielai tokį Jurgu- 
tj pas save- kviesdavę. Taip 
trukdavo su tokiu vaiku tolei, 
kolei jis nesigėdydavęs merge
lių. Ir su pačiu sies žinios užra

kai anksti Jurginių rytą apeinaišytoju esą taip nusidavė.

aplink apsėtus laukus su pyra
gais, degtine ir valgiais, apibe- 
džioja dirvas kauleliais, liku
siais nuo Velykų stale'.

Jau buvo galima pastcliėti, 
senas vaisin

gumo ir naujo gyvenimo sim
bolis. Jurginių apeigose ir au
kose turi didelės reikšmės. Tad 
nenuostabu, jei seniau pas mus 
Turginėse kliaušiniai būdavo da
žomi ir jais daužaujama lygiai 
taip, kaip Velykose. Kai kurio
se mūsų krašto vietose Turginė
se būdavo daromos didelės ar
kliaganių šventės. Jie ruošdavo 
vaišes, panašias kaip Sekminė
se, kuriose kiaušinienė būdavo 
svarbiausias patiekalas.

aukojimo būdą Jurginė- 
grynai stabmeldiško po

būdžio. pateikia mums šis labai 
įdomus,aprašymas iš Antaliep- 
tės apykr "l)ar ri<4li Tiaimynai 
seniau (dabar taip nedaroma*, 
pjaudavo juodą gaidį ir to gai
džio krauju aptaškydavo tvarte 
visus gyvulius, o taipogi arklių 
lovius ir ėdžias. Tikėjo, kąd tas 
būdas apsaugo visus gyvulius 
nuo ligų, burtu ir visokiu nelai
miu.” I1'

atidaryk žemę, nuleisk nekliutlą kalyių 
karštoj vasaroj rasą ast dy 
stančiu javu.”

Tačiau tuomi Velykų reikšmė 
neišsisemia. Su jomis rišasi ir 
šiek tiek gilesnė prasmė, jun- 
gianti mus su praeilimi_ ir su
šiandieniniu gyvenimu. Pasek
dami Velykų švenčių kilmę am
žių eigoje, mes pastebėtumėm. 
jog šios šventės yra jungiamos 
su pasikeitimais gamtoje, su pa
vasariu ir žemės “atgimimu”. 
Tai yra šviesios nuotaikos, opti
mizmo šventė. Mūsų protėviai 
džiaugėsi žiemos užsibaigimu, 
gyvybės pasireiškimu aplinkine- 

gio altoriaus arba paveikslo, je gamtoje ir netolima pradžia 
Naivesni net tiki, kad šv. Jur- darbu laukuose. Velykos buvo

tinėje Lietuvoj* ?a..u uiie prie
tarą, kad Turginėse negalim?, 
esą attstirtreikią išimt’ ?"—nus
iuvu skietą, ; t.y. rū"’.įeis, kad 
nebūtų audeklo žitcių. — kitaip 
vilkas, ariši:išiiešiosrąsr Dėl tbš 
pačios priežasties Jurginių die
ną ir per laukus negalima esą 
nešti skieto, o jeigu jau nešama, 
tai reikią įdėti į maišą ir užriš
ti, arba šųrišti virvute ir užra
kinti spyna, čia liaudis daro a- 
nalogiją tarp riko ir audeklo 
žiočių. Kad surakintų vilkui na
srus, Jurgio dienoj Saulei nete
kėjus triskart apneša aplink 
avių tvartą užrakinai spyną: 
tuo metu niekę neskolina, kai 
vilkas neišnešiotu tu namu tur

Su gyvuliais ir ganymu ankš- 
taL yra susijęs -ganyklų^ir'žolės 
reikalas. Todėl šv. Jurgis yra 
prašomas atrakinti žemę, duoti 
gaivinančią rasą, leisti augti žo
lei. Apie Adutiškį labai popu
liarus yra paprotys per vad. 
“tarpujurginius” (tai laikas 
taip seno ir naujo kalendoriaus 
Jurginių) vakarais giedoti ant 
tvorų sulipus tam tikras Jur
ginių dainas. Gieda tik mote
rys, pirmoj eilėj merginos: pa
silipa ant tvorų ir gieda, o vy
rai veja ja.s 'ir. plaka botagais, 
nes mano, kati jų giesmės ne tik 
nieko—nepadeda,- l>et atvirkšriai ji pcfteriai. tai bus gyvuliai njr 
— dar ilgiau užtrunką šalčiai, 
štai viena tokią “jurgine dai

ne turėtų; gerai juos pašerdavo, anksti, 
kad visus metus ėdrūs būtų ir 
nusiganytų; jokio darbo' ar
kliams neužduoda vo, sakvda- 
mas,—kad^rilūfginės tai arkliu 
šventė.’’ Rusai irgi tiki, kad 
svarbiausias šv. Jurgio uždavi-

JURGINĖS—PAVASARIO 
PRADŽIA

Šv. Jurgis, kurio paminėjimui : 
skirta balandžio 23 d., buvo nu- \ 
kankintas ciesdriaus^Diokletia^ : 
no laikais. Tik XII a. susidarė ; 
legenda apie _šį_ šventąjį, kaip ; 
apie raitelį (riterį) ir slibino7 
nugalėtoją. Labai populiarus 
šis šventasis yra lytinėj Euro
poj, pirmoj eilėj rusuose. Jo die
na .įgavo pavasario pradžios 
reikšmę. Kadangi legenda šį 
šventąjį vaizduoja kaip raitelį, 
todėl jis pasidarė arklių ir iš vi
so' gyvulių globėju.

I

— Lietuvoje- Jurgis yra’ vienas 
populiariausių šventųjų. Kaip 
ir kitur, taip ir 'lietuviuose, jis 
yra laikomas gyvulių, pirmoj 
eilėj arklių, globėju arba patro?

dovanėlių: 
Pirmam bernužėliui aukso 

žiedelį,
Antram bernužėliui šilko

skarelę, 
O trečiam neteksiu — pati

. - jauna teksiu,
Vynelis vyno žaliasai.

Už tokią dainą mergina turi 
duoti kiaušiniu atskirai.

Oi ant dvarelio stov žalia 
, . grūšelė,
Vynelis vyno žaliasai.
Pagal tą grūšelę rūtelių 

darželis.
Oi niekam, niekam nei in tą 

darželi.
Oi tiktai eiti Onutei mergelei, 
Rūtelę skinti ir prikalbėti:
— Dyki, rūtele, dyki, žalioji! 
Vai ir užaugo žalia rūtelė. 
Tai ji suskynė rūtų vainikėlį 
Ir užsidėjo sau ant galvelės. 
Vai ir papūtė-šiaurus-vėjelis" 
Vai ir nupūtė rūtų vainikėlį, 
Rūtų vainikėl, gilan Dunojėlin, 
Gilan Dunojėlin, bistran

vandenėliu.
žiūriu — atplaukia trys 
žvejukėliai.
— Oi jūs žvejeliai, jauni

_______— bernužėliai.
Oi jūs sugaukit rūtų vainikėlį, 
Oi jum suteiksiu didžių 
dovanėliu: i u

kių linksmintojų, nenori, tai vi
sai neatsišaukia. arba atsako 

Tiesič^; kad netiiri kiaušinių. Di
delė gėda: būna tiems namams, 
kurie neduoda lalauninkams 
giedoti, ypač jei dar tuose na
muose yrą merginų. Kai namų 
šeimininkai leidžia —Halaunin- 
kams giedoti, tai pirmiausia esti 
giedamos Velykinės giesmės: 
“Kristus IMevas mūsų” arba 
“Linksmą dieną' apturėjom”. 
Po tokių šventų giesmių, išmok
tų iš kantiškų, esti sakoma ora
cija, pvz.: ■ .
-“Anksti nedėlios viytelį Sau. 

—liutė tekėjo, Panelė,, švenčiausia 
po' dangų vaikščiojo/ savo sū
nelį už : rankos. vedžįū^. Dave
dė in mėlynas (marias/ Pas tas 
marias trys grabai paštuos gra
bus žydi trys, lelijos'. Iš. tų lelijų 
išlėkė paukštelis, — tai ne pau
kštelis, o Dievo Sūnelis. Aleliu
ja, aleliuja. ■

Jei namų šeimininkė duoda 
mažai kiaušinių, pvz.,- vieną ar 
du, tai tuos kiaušinius čia pat 
sumuša į duris. Jeigu visai ne
duoda, tai padaro kokį pokštą, 
pvz.: nugriauna malkų rietuves, 

------vartus išverčia .duris užriša, ar- 
ba šulinį primeta akmenų, ir 
taip palikę nueina. Be to, dar 
ir su šeimininke barasi, pvz., 
sako": “Kad tu> gaspadine, nesu
lauktai nei vieno kiaušinio, kad 
tavo vištos akmenis, o.ne kiau
šinius dėtų.” Arba dar kitaip; 
“Kad tavo visos vištos po pe
čiuj ištintų, kaip kupetos šieno, 
kad tu jų su arkliu neištrauktai, 
o traukdama
sugriautai. Ir kad kai tu aplei
si vištą, tai kad ne viščiukai, o 
vanagėliai išeitų.” Jei duoda 
6 -8 kiaušinius, tai tada gražiai 

_ __ padėkc&u - ——--- r—y--------

jiems persilaužimo periodas iš 
rūsčios ir sunkios žiemos Į links
mesnį pavasarį. ~~

Šių dienų-akimis, žiūrint, gali 
atrodyti gan- keistai mūsų pro
tėvių džiūgavimas tokiais pa
prastais, natūraliais pasikeiti
mais gamtoje. Tuo labiau, kad 
ir be jų laukimo ir celebracijų 
pavasaris ateitų savaime, be jo
kių susitrukdymų. Ir, pagaliau, 
kuom gi jie turėjo džiaugtis? 
Juk žmonės seniau gyveno 
sunkiose aplinkybėse/ be mo
demiškų patogumų, ’sunkiai 
dirbdami ir vargą kęsdami. O 
visgi, nepaisant į tą viską, Ve- 
lykas ir kitokias panašias šven-

Kiekvienais metais? sutikdami 
šias Pavasario šventes — Vely- 
kas, mes bandome pažvelgti ir 
į gilesnę jų prasmę. Margučių 
dažymasrprašmatnių ragaišių if 
kumpių kepimas? svečiavimasis 
pas kaimynus ir dalyvavimas 
vaišse yra tik paviršutiniai Ve
lykų reiškiniai. Žinoma, gerai ir 
tas viskas, nes be margučių, be 
vaišių ir stipresnių gėrimų ne
žinotumėm, kad yra šventės, 
negalėtume atsikvėpti ir pasi
linksminti.
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ISTORIJA, SAKOMA, KARTOJASI, BET 
DAŽNIAUSIAI IŠSIGIMUSIOJ FORMOJ

IRANĄ PAVERTUS ISLAMO VALSTYBE

to ka p atsidūrė dvasininkų mu
lų pinklėse ii' vietoje svajotos 
laisvos demokratinės respubli- ! 
kos pa^ juto atsidūrę Islamo 
valstybėje, kurią Korano įstaty- 1 
mais. pasiremdamas valdo paties 
Alacho įgaliotinis mula “ajato- • 
la” Chomeini...

Prieš keliolika metų Afrikoje

Iranas, iš senovės laikų buvu
si garsioji rasių (arijų), kalbų 
(sanskrito), religijų (Islamo) 
sudievintų dinastijų neriboto 
absoliutizmo valdžios puoselėto
ja ("Tūkstantis ir viena nak- 
t:s") Pers-jo, savo dabartinį — 
Irano — vardą gavo tik 1935 
metais, kuriai^ jaunas visagalis
valdovas šachas Mohąmmed Re- i Ganos kolonija gavo nepriklau- 
za Pahlevi, hemodemindamas i somybę ir pirmąjį prezidentą 
savo paveldėtą Persijos monar
chiją, išmetė laukan ne tik dau
gybę amžiais nusistovėjusių pa
pročių, tradicijų, prietarų, bet 
išmetė ir patį garsųjį Persijos 
vardą ir pagaliau pats savo sos
to neteko.

Šachą nu vertę ir jo monarchi
ją apvertę iraniečiai nė nepaju-

Kvame N’Krumah, kuris tuojau 
pradėjo Ganą valdyti kaip pa
ties Alacho vietininkas. Ganos 
piliečiai pradėjo garbinti, kaip 
paties dievo vietininką. Žingei- 
du bus sekti, kokį ritualą mu
los nustatys Irane a j atolai Cho- 

i meini garbinti.
Ganos piliečiai liaupsinimus

pradėdavo šiais žodžiais:
«■

Nkrumah niekada nemiršta!”

tų, tačiau suprantama, jog tai 
Nkrumah mūsų atpirkėjas! buvo Azija ir Afrikos šiauriniai

nuoja Ganos jaunimui klaidingą viešos įstaigos ir pastatai p a va
ldė ją, esą, jų prezidentas Nknr dinti jo vardu.
mah yra nemirtingas išgany
tojas.

Ex oriente lux (Iš Rytų švie- periją Vakarus pasiekė religijos, 
sa), sakydavo senovės romėnai, filosofijos ir mokslo daigai. Bet 
Nepasakyta, iš kurių kontinen- Afrikos kontinento gilumos bu-
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VELYKOS - DIDŽIOJI ŽMONIJOS

PRISIKĖLIMO ŠVENTE

/ . Pakyla saulė, čiulba sugrižusieji paukšteliai.
susprogsta medžiai, sužaliuoja pievos ir darželiai. - 

Kiekvienas jaučiame artėjančią šią prisikėlimo šventę.

' Mūšą taupyto jams, draugams ir visiems lietuviams 
linksmai atšvęsti ŠVENTAS VELYKAS linki —

DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI IR TARNAUTOJAI

Į vo ir pasiliko “tamsioji Afrika”, 1 
i juodasis kontinentas. Pasiliko 
ikj pačių paskutiniųjų metų.

Kur visai dar neseniai kani
balai keptus misionierius valgė, 
šiandien jau pilna nepriklauso
mų valstybių, kurios jau savo 
misionierius ruošia ir iš tamsos 
naują šviesą skleidžia.

Viena tokia “žvaigždė” sušvi- 1 
to neseniai nepriklausomybę ga
vusioje murinų Ganos (Ghana) 
respublikoje^ iš kurios bent jos 
krikšto tėvai tikėjosi padaryti 
pavyzdingą demokratiją, o jos i 
pirmasis prezidentas Kwame 
Nkrumah tokiam eksperimentui 
atrodė visiškai tinkama me
džiaga.

Ilgai nereikėjo laukti, kai Ga
nos gyventojų “demokratiškai” 
rinktas’ seimas su dieviška pa- 
garba savo prezidentui suteikė 
Osagyefo, tai yra .nemirtingojoj 
neklaidingojo, atpirkėjo ir išga
nytojo titulus ir vienbalsiai nu
tarė, jog Ganoje yra . ir tegali 
būti tik viena vienintelė partija, 
tai yra Osagyefo Nkrumos par
tija. Visi, kas kitaip drįso ma
nyti, — o tokių, pasirodo, bū
ta, — atsidūrė naujai pastatyta
me kalėjime. Atsidūrė net du 
Ganos seimo nariai, vienas iš jų 
kaip tik tas, kuris sugalvojo ir 
per seimą pravedė tuos šūkius 
“Nkrumah yra mūsų atpirkėjas, 
Nkrumah niekada nemiršta!”

Tiesa, kad ir tikyba paversta, 
dažniausiai tėra reliatyvi tiesa. 
Tad neilgai trukus teko šūkį 
“Nkrumah niekada nemiršta!” 
side tiek pataisyti. Praeitos va
saros bėgyje prieš Nkrumah 
įvyko keli pasikėsinimai, o ■ 
dviem atvejais net sū žmonių 
aukomis. Rugpjūčio 1 d. mesta 
į Nkrumah bomba užmušė ke
turis jo palydovus, o rugpjūčio 
20 d. mesta bomba užmušė pen
kis ir sužeidė 42 žmones. Nors 
pats Nkrumah išliko gyvas, ta
čiau ilgą laiką po to nesirodė ir

Ganos sostinės Akros turgaus 
aikštėje pardavinėjami atviru- _ 

Tas Ganos jąųnimąs (kai l^u-jjcai, su paveikslėliais, ,yaįzdųą« 
rie jaunesni kaip 1 d metų) pary jančiais kaip’Jėzus ir Nkrumah1 
tijos darbuotojų yra apmoko
mas giedoti tokią giesmę:
“Nkrumah yra mūsų vadas,
Nkrumah yra mūsų mesijas, 
Nkrumah niekada neklysta, 
Nkrumah niekada nemiršta!”

SU JĖZUM KRISTUM KAIP
DU GERI DRAUGAI

Ganos Jaunieji pionieriai toli 
gražu nėra vieninteliai “atpir
kėjo"” garbintojai. K. Nkrumah 
turi ,iš viso 22 titulus, tokius 
kaip minėtasis Osagyefo (atpir
kėjas, išganytojas), Kasapreko 
(Jis, kurio žodis yra galutinis), 
Uyeandieyie (Tas, kuris kuria, 
tveria) ir pan. Nkrumo atvaiz
das yra atmuštas Ganos pini
guose, pašto ženkluose. Gatvės, Nkrumah įeinant, jį pasveikina 
mokyklos, ligoninės ir įvairios ant kelių atsiklaupęs.

su didele meile ir gėrėjimusi
į vienas kitą žiūri.

Accra Evening News, valdžios 
oficiozas, kurį kontroliuoja’ K. 
Nkrumo partija CPP (Conven- 

j tion Peoples Party), viename 
vėdamajahte parašė, ęsą “kada 
mūsų istorija bus parašyta, tai 
Kwame Nkrumo.vardas istorijo
je švitės, kaip išlaisvinimo, me
sijo, mūšų dienų Kristaus var
das. Jis yra'mūsų mesijas ir j s 
yra nemirtingas”.

“Nkrumanizmas yra didi naų- , 
ja filosofija, kuri greit pakeis 
krikščionybę”. ....

žinąntieji Ganos vidaus rei
kalus tvirtina, kad Nkrumo mį- 
nisterių kabinetas, prezidentui
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mis naujais žodžiais, būtent: 
“Bomba - ne - bomba, Nkrumah 
niekada nemiršta!” Bet nežiū
rint visų pastangų įrodyti, kad 
Osagyefo jokia cholera neima, 
pradeda vis daugiau atsirasti 
“eretikų”, kurie patys mano ir 
kitiems pašnabžda, kad Nhru7 
mah bijosi būti užmuštas.

DIEVIŠKASIS NKRUMAH 
IŠTRĖMĖ DU ERETIKUS

Eretikų jokia tikyba nemėgs
ta, ypač kol ji pati tebėra nau
ja. Tokių nemėgiamųjų tarpe 
greit atsidūrė ir du stambiau
sieji iki tol buvusios Ganos neg
rų oficialios tikybos viršininkai 
— anglikonų bažnyčios galva 
Ganos valstybėje, Vakarų Afri
kos arkivyskupas Cecil Pater
son ir Akros vyskupas dr. Rich
ard Rosevaere. Abudu praeitą 
vasarą buvo ištremti kaip nepa
geidaujami ir kenksmingi ele
mentai. Mat, jiedu pasisakė 
prieš K. Nkrumah dievinimą.

Apie tą staigų dviejų krikš
čionybės galvų ištrėmimą rašė 
S. Hempstone Chicagos spau
doje: , ,

“Vyskupas Rosevaere užsi
traukė Nkrumo pyktį, pasaky
damas prieš jį savo diecezijos 

. sinode yakarinėje, J(įapoje. šis 
bažnyčios ^adas pakritikavo Ga- 

. ros valdančiosios; Konvencinės 
^Liaudies partijos, jaunimo sek
ciją — Jaunuosius pionierius, 
pabardamas, kad * jie indoktri-
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97. Didyji ketvirtaaien

VALDYBA IR DIREKTORIAI LINKI JUMS LINKSMŲ VELYKŲ! 
ŠVENČIŲ, STIPRIOS SVEIKATOS, SU JŪSŲ PAGEIDAUJANČIU 

NORU, KAD VISKAS IŠSIPILDYTŲ.

STANLEY ŠAKENIS
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Dažo namus iš lauko ir S vidaus. Darbas garantuotas

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
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ši įstaiga tarpininkauja perkant - parduodant namus. Pa 
geidaujant suranda butų nuomininkus be atskiro mokes 

čio. Išrūpina visų rūšių apdraudas.

Jau keli mėnesiai ar net il
giau, kai daugelio miestų ir 
miestelių parduotuvėse tarybi
niai piliečiai iŠ viso nėra matę 
šviežios mėsos. Net dešros yra 
liuksusas: Novosibirske ar Ode
soje stovi ilgiausios eilės prie 
parduotuvių, kuriose jos pasi
rodo. Dažnai net milicijai tenka 
tas eiles kontroliuoti.

Tik pačiuose didžiausiuose 
miestuose, Maskvoje, Leningra
de ir Kijeve, nėra mėsos trūku
mo. Kasdien žmonės atplaukia 
j Maskvą, kai kurie atvažiavę 
kelis šimtus kilometrų nusipir
kti ne naujos suknelės arba ap
siaubto, bet svarą dešros namo 
parsivežti.

Dėl blogo derliaus 1977 m. 
buvo pašarinių grūdų trūku
mas, o. 1978 m. sov. valdžia, no
rėdama tausoti užsiesio valiutą, 
beveik, visai liovė pirkusi mėsos

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
draugams ir pažįstamiems

4845 West 14th Street Cicero, III. 60650 
Tel.: OL 6-1355
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118. Jei Didyji penktadienį 
nuo dvyliktos nakties iki dvy
liktos valandos dienos nei žo
džio nesakytum, tai ką manai, 
tas tikrai išsipildytų.
tas tikrai išsipildytų. (Alytus).

127. Didyji penktadienį mer
ginos stato prieš save veidrodį

kelią, — jei pasiseka, tai tuomet 
greitai ištekės: jei ketvirtadie
ni, tai už turtingo, o jei Did. 
penktadienį, tai už neturtingo, 
bet dievobaimingo, čigonas tai 
pamatęs stengiasi, kad mergai
tė kelio nepereitų, nes tada jis 
nustos čigoniškos laimės, ne
gaus lašinių ir kiaušinių. (Dukš-

dirbti
daiktai. Viena merga audė, tai 
atėjęs velnias ją uždusino. 
^Tauragnai).

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkiu mūsų klientams ir draugamsMARQUETTE DELICATESSEN

DANUTĖ KURAUSKAS

Skanus namie darytas ir importuotas maistas 
Priimam užsakymus pobūviams

(Veliūc užgiedos “per Ta\o šventą pri 
sikėlimą”, reikia sušukti: “Būg 
nų tūzas pas mane!” Tada visa 
da išloši. (Suvalkija).

DENT 1ST

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

duodama 
žvilgiu 
jektą apleidžia, nes negauna 
sau ir savo šeimoms tinkamo 
maisto.

A t r c’ d o, kad svarbiausios 
priežastys dėl mėsos trūkumo 
bus žemės gyvulininkystės lygis 
bei negeras 
mas. '

Geriausia 
tam rusui 
mėsos vra

iš užsienio. Dabar, kai net sov. 
spaudoje rašoma apie mėsos 
trūkumą, Sov. Sąjunga vėl pra
dėjo pirkti mėsą už užsienio va
liutą. Australija ir Naujoji Ze
landija praneša, kad, praėjus 
beveik metams, Sov. Sąjunga 
vėl užsakinėja mėsą iš jų.

Sov. valdžios atstovai prisi
pažįsta, kad valstybinis gyvuli
ninkystės sektorius neišpildė 
mėsos produkcijoje 1978 m. 
plano. Tačiau, pagal oficialius 
duomenis, galvijų šiame sekto
riuje turėtų būti 88.900.000, 
kiaulių 56.000.000, o avių ir ož
kų 115-(X)0.000-

Vakarų diplcinątams šie duo
menys neaiškūs. Jie apskaičiuo
ja, kad sov. pilietis turėtų gauti 
maždaug pusę tiek mėsos, kiek 
gauna, sakykime, vidutinis au- 
stralietis. “Tai reiškia, kad 
kiekvienas (Sov. Sąjungoje) tu
rėtų gauti mėsos bent du kar
tus į savaitę”, pasakė vienas di
plomatas. “Tačiau daug kas, at
rodo, mėnesiais nevalgo mė
sos”.

Prieš kelias savaites vienas 
sov. laikraštis atspausdino žinią 
apie mėsos trūkumą, taip pat ir 
vaisių, pieno3 ir šviežų daržovių, 
darbininkuose, kurie tiesia BAM 
transsibirini geležinkeli. Auks 
čiau buvo paskelbta, kad šio 
projekto darbuotojams kaip tik

Iš Jono Balio “Lietuvių Ka
lendorinės šventės" parinko ir 
Jūsų velykiniam džiaugsmui 
pateikė.

4343 West 63rd Street Tel. 767-0600 
Chicago, Ill. 60629

Prieš Velykas negalima
Velykoms nereikalingi

35. Didžiąją savaitę stengiasi 
nelikti skolingi vieni kitiems, o 
ypač neskolina nieko. (Žasliai). 
38. Prieš Velykas Did. ketvir
tadieni, penktadienį ir šeštadie
nį reikia vengti bet kam ką nors 
skolinti, nes nesiseka gyventi. 
(Veliuona).

45. Vaikai pasidaro lentelę su 
skyle, pro kurią Įveria virvę. 
Ant tos lentelės anglimi ar krei
da nupaišo silkės paveikslą, 
velka ją aplink bažnyčią ir pla
ka rykštėmis. Did. trečiadienį 
tai daro' vieną karą, ketvirtadie
nį — du ir penktadienį 3 kartus. 
Paprotys tebėra. (Skaudvilė).

46. Didyji ketvirtadienį reikia

6245 So. WESTERN AVENUE CHICAGO, ILL. 60636
GRovehill 6-7575

galimybė papras- 
reguliariai valgyti 
darbovietės valgy

kloje. Aukštieji partijos parei
gūnai bei Sov. Sąjungoje nuo
lat gyvenantieji užsieniečiai ga* 
Ii apsiprekinti specialiose par
duotuvėse, kur visados yra mė
sos ir kitų maistų produktų, ku
rių kitur negausi.

Kaip bebūtų paprastas nus
kriaustas rusas dar nepametė 
humoro-jausmo, štai viena iš 
plačiai paplitusių humoristinio 
pobūdžio minklių: “Ar galims 
arklių nujoti nuo divyriško Le
ningrado miesto' iki didžiojo 
Maskvoj miesto ?” Atsakymas: 
“Teoretiškai tai įmanoma, bet 
ne praktikoje, nes arklys bus 
suvalgytas Kalinine”, čia dar 
viena: “Kas yra 50 metrų ilgio

135. Didyjį šeštadienį mergai
tėms reikia palierti grūdų ir pa
šaukti gaidį: iš kurios mergai
tės grūdų ims lesti, toji greičiau 
šlekės. (Židikai).

137. Jei Velykų šeštadienį pu
čia pietų vėjas, tai būna šilta 
vasara, jei rytų —- javai užde
ra, jei žiemiu esti šalta vasa
ra, o jei vakarų — tai lietinga. 
(Kalvarija).
1 10. Tik pranešus švęstos ugnies; 
kurdavo pečių ragaišiui ir ki
tiems Velykų valgiams kepti bei 
virti, taip pat ir pirtį kurdavo. 
Velykų kiaušinius Imtinai rei
kia virti švęsta uginimi. (Visur 
Lietuvoje).

157. Velvku ryla kai kurie 
ateina į bažnyčią persirengę žy
dais. Jie nešiojasi kopėčias, kir
vį ir kūjį. Kai žmonėms eina 
aplink bažnyčią, tai jie eina 
prieš žmonės su visais paminė
tais daiktais. (Laukuva).

201. Jei nori, kad-lošiant kor
tomis sektųsi, tai reikia pasiim
ti viena kortą, duokime būgnų 
tūzą, ir nusinešti jį Velykų ry
tą į bažnyčią. Kai tik kunigas

Eilė Įlįsti Į vandeni, kokią upę ar 
balą, žinoma, greit vėl išlįstų 
kad neperšaltum, — kas turi 
niežų ar šiaip spuogų, tai pa
sveiks. Dėl to šią dieną vadina 
“čystuoju ketvirtadieniu”. (Ši
lavotas) .

48. “Cystajam četverge” rei
kia prieš saulei užtekant nusi
prausti burną — bus švari, nes
puoguota. (Salakas).

Gražioji Elena reikalauja teis
me 1(1.000 dolerių atlyginimo iš 
vieno vyriškio, kuris nutraukė 
su ja sužiedotuves.

Sutikusi po keleto dienų sa
vo draugę, pasakoja jai su pasi
piktinimu:

— Žinai, ką tas 
padarė?

— Nejaugi jis ir 
keti?

— Kur tau! Jis 
ka mane vesti!

Cicero, Illinois, Phone 6524070 Kalbame lietuviškai

E. Osmolak, R. Ph. A. Liutkus, R. Ph. — R. Reiman. R. Ph.

rmenybė maisto at- ir valgo kopūstus?” 
Tačiau kai kurie tą pro- prie sovietinės mėsinės 

IŠ “E Lietuvis

“Kas yra ilgas ir žalias ir at
siduoda dešromis?” Atsaky
mas: ‘Traukinys, važiuojąs iš 
Maskvos geležinkelio stoties”. 
Kaip rašo anglų laikraščio “Dai
ly Telegraph” (U. 8) korespon
dentas Richard Beeston, lai yra 
vienas ir daugelio panašių hu
moristiniu pobūiižio minklių, 
paplitusių Sov. Sąjungoje ir 
iliustruojančių mėsos trūkumą 
ten.
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PARAKO RADĖJAS AR IEŠKOTOJAS?Aną dieną Naujienų pirmo t’mas ausį rėž:a. puslapio redaktorius, pranešdamas apie Amerikos mokslininkų išrastą sprogstamai medžiagai surasti detektorių, pavadino jį “sprogstamos medžiagos radėju”. f*Kai žinią reik’a tuojau versti ir nėra la»ko pasižiūrėti į geresnius žodynus, tai dažnai tenka paimti pirmą po ranka pasipainiojusį žodį, kad skaitytojas suprastų ap;e ką eina kalba.Ant greitųjų “radėjas” gal ir netbūtų toks blogas, bet kai perskaitai apie “sprogstamos medžiagos radėjas”, tai skamba labai jau nelietuviškai, žodžiai lietuviški, bet žodžių dvasia labai jau nelietuviška. Tokius žodžius būtų galėjęs prieš Pirmąjį Pasaulinį karą Amerikon atvažiavęs lietuvis, kuris domėjosi lietuvių kalba ir turėjo jiems paruošti lietuviškus ir suprantamus vertimus. Bet Antrojo Pasaulinio karo metu ar vėliau at- siradusiems dipukams toks ver-

Pirmiausia, dėl “sprogstamos medžiagos radėjo” reikėtų pasakyti, kad jis ne visą sprogstamąją medžiagą randa. Atomas taip pat sprogsta, kąi moka jį patrinti. Kai gerai jį patrina, tai jis taip sprogsta, kad net žemė sudreba. Tas drebėjimas toks stiprus, kad tolimiausiame žemės užkampyje jį užgirsta. Jeigu mokslininkų pagamintas radėjas praeis pro sprogimui paleistą atomą, tai jis nieko nepastebės ir nieko neras. Išrastas instrumentas randa tiktai paraką, todėl tiksliausiai lietuviškai jį pavadinti būtų “parako radėjas”.Jis randa parako pripiltas bombas. Jis nurodo, kur parako pilni šoviniai guli. Jis atkreipia dėmesį į vamzdyje supiltą paraką.Jeigu “parako radėjas” nurodo, kur parakas yra, tai gal būtų tiksliau jį pavadinti “parako rodytoju”. Jis parodo, kurioje 
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
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ST. CASMR MONUMENT COMPANY HAROLD E. NELSON, Sav.
3914 WEST 111th STREETVienas blokas nuo Šv. Kazimiero kapinių Tiesiog ten, kur busai sustoja; Dėl gražesnio, geresnio. paminklo prieinamesne kaina — kreiptis prie Mr. Nelson

Telefonas BE 3-6335

valizoje parakas padėtas, kurioje spintoje užrakytas ar pakištas po balkiu. Galima būtų jį pavadinti “parako rodytoju”, “nurodinėtoju”. Galima būtų jį net pavadinti parako rodikliu. Ro<įikl;u, greičiausiai, vadinasi rankutė, kuri sukinėjasi ir nurodo, kur parakas gali būti.Dar lietuviškiau skambėtų, jei “parako radėją” pavadintume “parako ieškotoju”. Jis pagamintas parakui ieškoti, ji surasti ir nurodyti, kur tas parakas yra. o ka^p nuo jo apsisaugoti, Lai jau ieškotojų dalykas.Bet parako ieško žmogus, o ne detektorius. “Parako ieškotojas” šiam instrumentui kaip ir netinka. Tada gal geriausiai parako detektorių lietuviškai tiktų pavadinti “parako rodikliu”. Jeigu jau norėtume rodikliu pavadinti rankutę, kuri nurodo, kur tas parakas yra, tada galėtume pavadinti “parako ieškikliu”. Jis parako bombų ieškančiam žmogui nurodo, kur tos bombos gali būti.Gali būti ir geresnių pavadinimų parako detektoriui. Jeigu kas turi, tai prašome siūlyti. J eigų nieko geresnio neturėsime, tai gyvenimas parinks vieną iš minėtų ir jį vartos.Kad būtų aiškiau, kaip detektorius paraką suuodžia ir nurodo, kuria kryptimi verta jo ieškoti, tai turime pasakyti, kad parakas garuoja. Senovės lietuviai paraką laikydavo gerai užkimštuose medžiokliniuose raguose. Kol parakas- būdavo sausas, tai jis šaudavo, bet kai su- drėgdavo, tai medžioklei jau nebetikdavo. Medžioklei reikalingas sausas parakas.Kol parakas būdavo sausai užkimštas ir neišsikvėpdavo, tai jis būdavo geras. Nereikėdavo parako drėkinti, kad jis jam nebetiktų. Sausas ir neužkimštas parakas išsikvėpdavo. Jis ir užkimštas per ilgą ląiką išsikvepia. Gerai užkibti ir suspausti šm

VELYKOS IR KIAUŠINISPavasario pradžia ir kiaušiniai, kiškeliai ir lelijos yra sugretinami nuo labai senų laikų. Jau primityviai laukiniai paste- 
viniai per ilgą laiką taip pat išsikvepia,Amerikos mokslininkai išmoko tą parako kvapą pagauti. Jie padarė tokį instrumentą, kuris pagauna kartais, ir nosimi nesu- uodžiamą parako kvapą, Prie tos uodžiamos noselės jie pritaisė lengvai besisukinėjančią rankelę, kuri nurodo, kur reikia ieškoti parako.,Kalba eina, kaip lietuviškai pavadinti parako., detektorių: parako ieškotoju, ieškikliu ar rodikliu. Parako radėjas, mums atrodo, kaip ir netiktų.

Str. Liietuvninkąs

misteriško, kad jame slypi gy
vybė, kuri nuo šilumos “stoja-Romėnai iš senų senovės paskelbė aksiomą, kad “visa gyva paeina iš kiaušinio”. Nors nėra tikrų žinių, kaip kiaušiniai žiloje senovėje buvo vartojami gyvybės ir gyvenimo dievams ruoštose šventėse, bet iš to, kaip aplink visą žemės kamuolį kiaušinio kultas iš priešisto- ra laipsnio tebėra paplitęs, tenka spėti, kad kiaušiniui buvo skiriamas sakramentalinis vaidmuo. - .t x ■ 
palikimų apie kiaušinio kultą pas indus, persus, kinus, mongolus, arabus, egiptiečius, grąį.

kus, romėou*, germanus, sla- 
'US £ ttIndai tebeturi gražų mitą, 'h b “seųįąį seųiąi” iš dangaus nukrito žemėn mUžįniškę didumo k.ąuąipis. Kiaušinis ųęsuai- ųldamąa ųųtūpė Eufrato upė* ę. u nieko netrukus taip pat Š dapgaųg nusileido karveliai* pr e ėmėąi kiaurų. perėti^ ir žiūrėkite iš jo iŠskUo • grą; žįaus:oji dievaitė. Astra-Astarta- Aserot-Ąušrinė, ..kurią romėnai oavądino Ven.ua — Venera.Kiškiųzuikio vaidmuo gyvybės atgimimu šventėje atrodo iebė tięk aiškus, kaip kiaušinio, >et žinant, kaip senovės žmonės, gyvendami gamtoje, artimame kontakte sų įvairiais žvėrinis, gyvuliais ir paukščiais, žinodami visų jų savybes įr papročius, pastebėjo ar nusiklausę, kad kiškiai patys pirmieji krūmuose nakties metu ūbaudami pradeda skelbti, kad pą-.; vasaris p a r e i-ų a. Egiptiečiai

LINKSMŲ ŠV, VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo kostumefiains ir draugams linki

MR. ir SŪNUS PAUL PUTRIM- 
BUCERNĖ ir GROSBRNS / ? : -

1446 South 49th Ct * Cicero, IIE 60650
Phone: OLympic 2-7529

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime mūsų klientams, draugams ir 

pažįstamiems
- - ■ ■ -5

RAMUNĖ DELIKATESŲ, KRAUTUVĖ.:;
IR RESTORANAS

ONUTĖ KONKULEVIČEENĖ-IR BRONIUS ZABUKĄS ‘į į Į

r 2547 W. 69th Street 

ypač vertmo. k^kįų “mistiką”, palikdami ąavip . mitologijoje tvirtinimą, kad kiškiai turį, antgamtines galias ir kad. pavąsa-. ria pirmos dienos nąktį per dįeųos sų naktimi susūyginimą —. kiškiai deda kiaušinius. Ta* . gi, velykinių kiąųšįnių prądžįą yrą kilusį ne iš vištos, q iš kiškio! Kadąngį egįptięčiai tvirtaina” Žmonių sielos, juo labiau, bus ąišku, kodėl kiaušiniai tokie populiąrūs. ’
- - < . ’ - ‘ -..ji l’.U-L-Apie pavasario gėlę — leliją iek žinoma, kąd jau 3,000 metų1 or es krikšč'oniškąsias Velykas Eufrato upės slėnyje prie pirmųjų pavasario skelbėjų priklausė lelijas, kurios būdavo vartojamos kaip svarbiausia pavasario džiaugsmo puošmena.
• Šioje šalyje yra apie 1,400 geležinkelių tunelių, kurių ilgis iš viso yrą 300 mylių.

Tel: 925-4254 >

LINKI LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS KLIENTAMS IR RĖMĖJAMS

Federal Savings 
and Loan Association

Chartered and supervised by the United States Government

2212 WEST CERMAK ROAD — CHICAGO, ILL. 60608

Phone: Virginia 7-7747
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LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS
LIETUVIAMS J

One Hour Dry Cleaning Service -
Obq Day Shirt Service

’ THE MARQUETTE LAUNDRY 
and

ONE HOUR DRY CLEANERS "
2416 West 69th St Chicago, Ill. 60629(on 69th Vz block west of Western)

Phone PR 8-9155
» ------ i

FRANK ZAPOLK IR ŠEIMA 4- • . t ;- .
Įvairi apdrauda — Insurance

320854 W. $5th St
Evergreen Park, Hl 60642

; • . Tel.: GA 4-8654

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

DOVYDAS P. GAIDAS
ir

GERALDAS F. DAIMID
EUDEIKIO KOPLYČIOS 

4605-07 So. Hermitagę Ąvenue 
Tel.: YArds 7 -1741-1742

4330-34 So. California Avenue

Telefonas: LAfayeUe 3 «044(1--------- --

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOfLYCiaS

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ 
linki visiems klientams, draugams 

ir pažįstamiems
fė X' A P • Y’ ’ r. !’

BRIGHTON BAKERY ’
ANTANAS MACKEVIČIUS, Sat

---- ------ .Tektų. Virginia ________
2457 West 46th Place Chicago, III, 60632
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9837 So. Kedzie Ave
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kas vėl balta, kad net akis skau- raudonos spalvos l»alioną. Prisėda. Žavingas, perimantis yra tas gęs laišką, j baltumas. Lik sveikas, balčiau-į sias baltumėli; pas mus apačioje jau vyšnios, gal būt. žydi.(Iš čekiško)

linki savo klientams, draugams ir 
pažįstamiems

3518-24 West 63rd Street 
Tel.: 776-5888 

Chicago, I1L 60629
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ST. ANTHONY SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

Istorija, kurią aš čia noriu papasakoti, nėra išgalvota, aš nieko joje nepakeiėiu, išskyrus berniuko vardą. Be to, aš nepasakysiu, kur visa tai įvyko, nes tai, pagaliau, ir nesvarbu.Velykos būna visada pirmąjį sekmadienį po p: vasario pirmosios pilnaties. Senais laikais žmonės tikėjo, kad mėnulyje gyvena senas susikūprinęs žmogelis, nuolat nešą- ant nugaros žagaru glėbį. Ir iš tikro, jei jūs ęsižiūrėsite į mėnulio dėmes, ■įsižiūrėsite- tą—žmogelį.- - žinoma, jei turite šiek tiek vaizduotės lakumo; Bet vaikai ten pamato kai ką kitą, būtent, maža, velykinį kiškį, dumiantį su suglaustomis ausimis. Gal iš čia iš viso kilo velykinė tradicija Vokietijoje puošti stalą ne tik margučiais, bet ir saugančiais juos kiškiais.

& LOAN ASSOCIATION
8929 S Harlem Ave., Bridgeview. Illinois 60455 • Phone 598-9400

4040 Archer Ave.. Chicago. Illinois 60632 • Phene 254-4470

♦n.v-ų vi^buč'u kaitros* yra. ta*ai tnristikai ručare labai daug pastangų ir -« -;c A kšteiėse aplinkui to- -:’r v ešb-’č ns ;šauga išt’si kp- ■varp hi’u žmonių ku, Vyru ir merginų dideliuose unkiuose batuose. V si jie ieš- ’<d na'o-’es'rvų vietų pre kavos s’a’hika, kad galėtų parašyti atvirukus, Vaizduojančus met- r Iv.mo ‘snie d klode įgriirz- urį v*'erbutį. Tokius atvyrukus velyk niai turistai su malonu-

Velykų metu kalnai prikišu- 'p” -is* ka kainuose reiškiasi v s -'-aUmf ^vVb ‘nar’fu vė^hb? u ’eš-arba šventadienių turistams, ’-ci'mu. kv- da- nenakvota. nors skdnėjmio sportas tuo metu yra jau t ek išsemtas, kad smego tenka ieškoti. Kur krūmokšniuose ar miške nors kęt- v’rta:n;o metro sniego baltuojančią dėmelę pamtysi, ten — būk tikras — ir slidinmką pamatysi, kuris savo sjidž’ų vidurių č uožinėja, kadangi visam sl’džių ilgumui sniego ploto neužtenka. Žmogus laikui bėgant su tais slidininkais apsipranta ir iš jų nebesityčioja, net ant jų nebepyksta.

Visa tai buvo žinoma ir še šiamečiui Kilijanut Troliui, gyvenusiam viename Vokietijos didmiestyje. Prieš. Velykas jis užsimanė gauti margučių iš kiškio' mėnulyje. Kadangi Kilija- nas jau mokėjo šiek tiek rašyti, tai nutarė nusiųsti laišką mėnulio kiškiui. Kilijanas prašė būtinai atsiųsti dilelį lizdą, pilną margučių. (Vokietijoje yra paprotys dėti margučius į lizdus, o lizdus — slėpti kur nors sodelyje prie namų). Laiškas buvo adresuotas šitaip: “Didžiai Gerbiamam Ponui Velykų Kiškiui Mėnulyje”. Kilijanas taip pat nepamiršo ir savo adrese’. Pašte tarnautojai nežinojo, ką daryti ir kur siųsti šitokį laišką. Pagaliau jie nutarė iškrėsti juoką ir pranešė Kilija- nui, kad jis turi siųsti šitokį hišką oro paštu. z\nuo me£i< oro paštas dar nebuvo tiek visiems suprantamas ir įprastas dalykas, kaip kad šiandien. 0 Kilijanas tai jau visai savotiškai vaizdavosi sau šitokią instituciją. Jis atidarė savo dėžutę, kurioje birvj sutaupęs keletą skatikų, ir nusipirko ryškios

Kilijanas šokinėjo iš džiaugs* Ils berniukas žemėje, gavęs mo, perskaitęs: “Nuo Kiškio iŠ margučių iš Mėnulio!Mėnulio”. Ir iš tikro buvo ko Vertė L U.šokinėti: juk jis buvo yįeninte- “N” 1961 M. Velykos

mu perka ir siunčia savo namiškoms, ,-r dar patys juose įrašo “i-'ve k n mai iš kalnų!” (Sau-ė kalnuose garbinama vpat'ngais ritualais. Iš vienos;ė- pati saulė daro ką galėdama ir sp’rgina kol akys pradeda sepėt;, iš k tos pusės ji tampa ypaUngų apeigų priežas- '•'m. Ana žrrorės įvairiomis, mes irnis tepasi ve;dus, gulasi v:ešbuč‘o kieme pastatytose at- k ai t nėrė kėfėse ir akis užmerkę nes'duoda sau’ės nuspinduliavi- mtr. karts nuo karto maldingai-Viešpatie. ka;p gražu!”'-'tu'ė kepina, bet oras tebėra ledo artruir.o, ir o-e kvepia turistų batais. Šitaip bes.kepinant laikas smagiai praleidžiamas, kol žmonės pradeda jausti, kad š apač;os darosi šalta.Kartais žmogus pataiko į plotus, kur per ištisus kilometrus n:eko daugiau nėra, kaip sniegas, blizgantis, žvilgantis, akinantis, o tolumoje stačiai liepsnojantis. Tokie sniego plotai yra tirštai nusėti juodų taškelių ir brūkšnelių, kurie juda kruta lyg bakterijos buljone tai ilgomis grandinėmis, tai poromis, o nereitai ir pavieniui. Tai yra slidinėj antiej i slidininkai. Tie žmonės iš tolo atrodo tartum nuo galvų žemyn jie susideda š dviejų po du metrus ilgų ko- ų, kurios viršuje laikosi suka- b:ntos norvegiškos kepurės arba plaukų perrišamosios juostos. Tik kai toks slidinėto] as pradeda’slides aukštyn iškėlęs savo kojomis spardytis, jis pasijunta esąs sutvertas iš stebėtinai didelio skaičiaus įvairių sąnarių ir kūno dalių, kurias nebe taip lengva vėl sudėlioti į vietą, kad galėtum sveikas ir visas ant kojų atsistoti.Ir slidinėtojos-kalnuose jaučiasi esančios niekas kita, kaip dvi ilgos, liaunos kojos; stačiai stebėtis reikia; kokia laisva ir gyva Dianos dvasia moteryse apsigyvena, kai jos kelnes užsivelka! -. ':Tegyvuoja slidžių sportas ir pavasario saulė! Tik staiga vienur ir kitur pasirodo balzganos miglos padraikos, kurios tokios šaltos ir drėgnos stačiai pro nosis- praplaukia (taigi čia tokiu būdu debesys yra sudaromos), ir netrukus iš tyro skaistaus dangaus pradeda sniego dribsniai kristi. Kitą rytą anksti vis-

paleilo balioną į orą. Balionas ėmė kilti, mažėti ir greit dingo iš akių.Žinoma, balionas nepasiekė mėnulio, bet laimei pateko į vieno ūkininko lauką. Eidamas iš bažnyčios Didįjį Penktadienį jis pamatė savo lauke kažką ryškiai raudona -- tai buvo Ki- lijano balionas.! Parėjęs namo, ūkininkas sušaukė tikrą šeimynos susirinkimą, kuriame buvo nutarta nu- siųsti Kilijanui visą tuziną nš»r- gučių. Tai kokiu būdu Kilijanas gavo margučius Velykų sekmadienį. Laiškanešys pasakė:— Iš tikro, tu esi gudresnis už mus visus! Perskaitvk siuntėjo adresą!

6845 So. Western Ave. Chicago, Ill.
Evergreen Park, III.-

" „ ■■■

1447 S. 49 Court, Cicero, Hl. 60650 MF
JOSEPH F. GRIBAUSKAS, EXEC. SECRETARY



BIRUTE SALDUKIENE-TUVNAITEBALTIJOS “GINTARINIAI MIŠKAI”
Kį *

Baltijos gintaras, dieviškasis 10'taipf, amžiuje prieš- Kristų, 
saulės akmiKi, stebino žmones’- Ir ' dabar, kiekvienais inetilš, 

pasaulio žurnfaje 
Ša 

d/.ių sakai, jau buvo 'įroclinčją-Japięj gintarą. Tobulėjant tyrimo 
ma paskutiniais amžiau pri£Š| priemonėms ir metodams, Vis 

suakiHcnėju^us■ d^J.gUu ‘langiau papildomų

nuo priešistorinių laikų. Kad 
gintaras esąs suakmenėję me-

kuriame nors 
pasirodo straipsnis ar kny
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Kristų, šiuos
sakus, turinčius sukęinŲą^^g- 
šlies, mokslininkai priskyrė 
Gintarinei Pušiai, pirmiaušia 

i pavadintai Pinites succinifer^ o 
vėliau Pinusr succiąjfėriL Mims- 
ralogiškai Baltijos'grntm-as' biri 
vo pavadintas^ Sičcinite. CheĮ1 
miškai buvo .nustatyta,'kąd”ša-

ilųpiucną „užtinkama apie ginta
ro miškus, jų augmeniją ir gy- 
vūnJjąĮjjų h’Dižiįų ų- išplitimą.!: į 

Leiskite man priminti, kąd 
jieg.JiČO'tnU^on&^netų ir per 
šas gęotQ|>tnėv*ėras bei periodus 
žemyUiįJir jūrų konfigūracija 
pąkąrtutinai kaitaliojosi. Kaip 
zmorajwr istorija, taip ir žemės 
js't’oi^iŲšyią dalinama į priešfe-' 

utQ^faMslajkus, senuosius, vidų-, 
šinys su bendra' JormnĮęp^fdjranrgius^ir naujuosius, vadiną-:

I mus; t Prekambrium, Paleozpr’ 
•jum, 
jum. 
prieš
dalinama į’du periodus: į senes
nįjį — Terciarą ir jaunesnįjį: 

‘ KųartėH. iTeriuhto periodas

'ri A

K.

m*-

o

kartotinai užliedamos ir pakai- ją supantieji kraštai įgijo da 
tolinai nusiūgdaiiics, ardė Tėr-“bailine geografinę išvaizdą.”

riciare ‘žėnrynff*’krarih’!s;*’Kiffn(Į
I upės nešėsi su savim miško že- 
; mes su gintaro gabalais į jūt^.i 
; Bangus ir srovės transportavu

sios ir susluoksniavusibs ginta
rą su kitų uolienų grūdeliais.

; Su Kvartero periodo- ledynhd- 
tarptaujiškai vadi- 

Pleistocebu, *ę>rasidėjęs
| kio epoŲia 
narna

. terciarinio žemvno dramatiškas
_____  /'-u____ t„.i______ s _____naikinimas.,. Galingi ledynai, jpa.- 

kartotinai saukdami nuo Skarn' 
dina rijos. Rainy žemyti,į.visas 
puseį stūmė, ardė, maUė, nįaiė

mi ir kad Baltijos gintarą ^sudiį- 
rė kelių organiniųjungĮni^iui" 
<
1164 O-l. Taip jĮat paaiškėjo, 
kad gintarinių spy^iuočiųrla
puočių ir krūmų turėję būti 
daug rūšių.

Baltijos gintaras „yra randa-. 
, mas tarp Britanijos salų ir Ura

lo, tarp Ledynuptbjo yadėnyno 
ir Juodosios jūrc’s^JJaugtąusia 
gintaro yra randama Baltijos 
jūrą - apsupančiuose kraštuose, 
pradedant Lietuva, Latvija, Es-: 
tija, Suomija, Švedija, Daniją, 
Vokietija bei Lenkija. Didžiau
sios pasaulyje gintaro kasyklos 
yra Sambijos pusiasalyje, Ryt
prūsiuose. Iki IĮ Pasaulinio ka
ro’ vertingiausieji radiniai buvo 
saugomi Karaliaučiaus univer-,. 
siteto Gintaro muziejuje. # Mu-_ 

:ziejaus direktorius prof. /Karl 
Andree leido specialų žurnalą 
‘‘Beinsteinforschung”, skiria* t 

:mą gintaro studijomis spaus- 
dinti. Gausiuose radiniuose už- ‘ 
konservuota paslaptingojo' gin
tarinio miško augmenija ir. gyy 
vūnija stebino ne tik. prūsų, bei 
ir visų kraštų mokslininkus;.is
torikus ir archeologus, geograr 
fus ir geologus, rašytojus, poe
tus ir menininkus. Apie Baltijos 
gintarą keli šimtai tyrinėtojų 
yra atspausdinę kelis šimtus 
ivairių darbiĮ. Gintaro- aprašy
mai yra randami seniausiuose 
senovės rašytojų darbuose, nei

Mezozojum ir Kainozo-
Kainozojus, prasidėjęs

65 milijc'nus metų, yra

Ankstyvąjį, vadinamą -Paleoge
nu, trukusį-- daugiau- 'kaip - 400 
milijonų metu, ir Vėlyvąjį, va
dinamą Neogenu, trukusį dau
giau kaip 20 milijonų metų. Pa
leogeno seniausioje epochoje, 
vadinamoje Paledtenu, buvęs, 
vėsesnis klimatas. Sekančiose 
vėlyvesnėse epochose, vadina- 

. juose Eocenu ir Oligocenu, kliz
ma tas .buvęs-, šiltasr-ir drėgnas; 
panašuš į Viduržemio jūros, 
Floridos ar Kalifornijos. RemĮ- 

:antis -augmenijos ir gyvūnijos 
liekanų bei sluoksnių tyrinėji-’ 
maiši,’/ -manoma, *0x1*■’ gintaro 
miškai galėję augtį. Eoceno ir 
■Oligoceno^ epochose, -tarp kokią' 
40-35 milijonų metų. Per kelio-: 
liką?: milijonų metų daug gintą-- 
rinjų sakų buvo' pagaminti. 
noma, kad ne tik daug spyg- 
liuočių, bet ir lapuočių medžių 
rūšių galėję sakus gaminti, ypa
tingai daug, kai jie žaibų ir „ąit- 
drų, kenkėjų ir ligų Jjųdąyę su- 
žėŠti7~~——-__

Kur augo gintariniai miškai?

Į šį klausimą yra ąvairių 'atsa- mitų, visokių musių, kirmėlių 
kymų. Bendrai paėmus, šie ypa
tingi miškai galėję augti ant 
senobinio Terciaro žemynų, ku
ris buvo apėmęs Pabaltijo kįraš- 
tus ir tada dar neėzgištavusios 
Baltijos jūros plotus, Fenoskan- 
dijos kąlnus ir beveik visą’ry
tinę Europą. Miškai turėję tur
tingą augmeniją, šalia .painų 
pušų, maumedžių, kadugių, 
ąžuolų, kaštonų, bukų, klevų ir 
daugybės augmenijos radinių 
yra rasta net kelios,, rūšys pal
mių, alymedžių,-' laurų, sandal- 
medžių, magnolių, kiparisų, se- 
kvojų ir daugybė kitų šiite kra
štų augalų. Be to; yra’rasta’gy
vulių plaukų, paukščių, plunks
nų, įvairių mažesnių gyvūnų kū-- 
no dalių, kaip varlių, gyvačių; 
driežų, straigių, tūkstančiai vi
sokiausių vabzdžiųr'bičių, šir
šių, skruzdėlių, petįliškęį ir vo
rų, daug rūšių tarakonų ir tar- ’.Teirciarinių/ epochų jūros, pa-

ir<-vabalų ir daugybė įvairių 
vairiausių sutvėrimų, mėgstan

čių vėsesni ar šiltesnį, drėgną 
ar saųsesnį klimatą. Dabar ne
žinia, kas atsitiko su tais gin
tariniais miškais. Gal jiems ne
patiko vėliau pasikeitusios kli
matinės sąlygos, o gal buvo sii- 
naikinlir geologinių katastrofų 
pųr vėlyvesnes epochas.
'■: Neogėrie klimatas palaipsniui 
pradėjęs vėsti ir sausėti, kol vi- 
sįškaį.'ątsaliO. šiltiy'kraštų aug- 
ifienija negalėjusi išsilaikyti ir 
turėjusi palaipsniui išnykti, o 
šiitų kraštų gyvūnijai buvę 
fėngvfeuli^isitaikyti, nes galė
jusi ..pasitraukti j tinkamesnius 
kt^stųš.';;,’#
-^Atrodo, kad tų laikų šiauri
nės Europos žemėvaizdis buvęs 
gana panašūs į dabartinį, išsky. 
rus - upių- ir jūrų išsiplėtimą'

■‘-Reikta ‘ Stebėtis gintaro at
sparumu, nes jis yi^i, palyginti, 
minkštas . mmei-alas. Baltijos 
gintaras pergyveno ilgą ir nepa
prastai sudėtingą geologinę ke
lionę, trukusią keliasdešimt mi
lijonų metų, nuo gintarinių me
džių sakų susidarymo, .jų vąr- 
vėjimo šakomis ir kamienų; ąnt 
miško žemės, gulėjimo žemėje, 
sakų suakmenėjimo į gintarą, jų 

. transpoųtaeijos sudėtingais f ir 
vingiuotais kėliais, įvairių viir

• • >-:s .„.nj
vimd su i kitiį uoliena n nusėdo 
mis, persiklostymo Baltijos jū
ros ir įlankų dugne bei pakraš
čiuose ligi audrų išjudintų van
denų pagalba išmetimą ant Bal
tijos krantų, kaip dovana Bal
tijos kraštų gyventojams.

Ne be reikalo protėviai ginta
rą ąbrangino, ne be reikalo jis 
pasidarė garsus visam pasaulyje,

jdenų pagalba ,jų susisluoksnia-

- bei pęrkeldinėjo viską,, ką lik; 
; sutiko pakeliui. Per milijonme- 

lį jie galėję sunaikinti gintari
nius miškus ir taurinę Europą 
paversti į šaltą dykumą.

Ir vėl, keičiantis geologinėms 
sąlygoms, šiaurinės Eif.-opos 
klimatas palaipsniui ėmęs šiltė
ti. Prieš kokį dešimtį tūkstan
čių metų prasidėjo Dabarties 
epocha, tarptautiškai vadinama 
Holocenu. Tirpstančių  j ų; ledynų 
vandenys papildomai ardė ir 
keitė žemėvaizdį. Daug kartų 
keitėsi Pabalti jis, kol Baltijos 
jūra įgavo dabartinę formą; o

ne be reikalo mes jį vertinam 
Yiilyra vienas iš 

vertingiausių ’mokslinių radinių, 
saugojamų ne tik "Palangos Gin
taro muziejuje, bet ir kituose 
Europos bei pasaulio jnuzie- 
juose.
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ŽALIOS LIEPOS 
neklauski manęs, mylimojiTu

Kur poryt mano kelias nueis.1 
Pakeliais žibios liepos šnštęjo 
Parif|iiift ėhėmiš4dr būriais. , 
'Akt; tos liepos jįaijj uošvės I 

: bernelį
Glaus rytoj, ir poryt, ir vėliau. 
Rūsčiai kalba ir gėlės prie ;

kelio, 
Kad palikti ilgiau negaliu.
Taip seniai aš apleidžiau~ 

tėvynę,
Nuo klajonių apsvaigo galva. 
Tavo akys mane atgaivina, 

Faustas Kirša.
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Chicago, Ill. 60608 
Telef. CA 6-0970 |

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
visiems draugams ir klientams linkiV & G HARDWARE

« 1733 S. Halsted St. d

Vietos ir užsienio gėrimai pigiausiomis kainomis.

f

V. ANDRIJAUSKAS IR ŠEIMA 
TAVERNA IR DEGTINĖS KRAUTUVĖ

2500 W. 69th St. Tel.: GR 6-9092

V

M. NAVARRO.

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
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- ! VISIEMS LIETUVIAMS LINKI
AMERICAN TRAVEL ‘SERVICE BUREAU:

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
savo klientams, draugams ir pažįstamiems 

linki

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ !' '■ r— » w j
K v visęms lietuviams Tinki -

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo klientams, draugams 

ir pąžįstamieriis ■;:ANTANAS VILIMAS
SU ŠEIMA-

: . ■ . -- - - -J <.

3400 So. Lituanica Avenue 
arba ■- 

376-5996 ■ "
CHICAGO, ILLINOIS 
Tel.: FRontier 6-1882

649 EAST 162nd >
South Holland, Illinois 

r t'.

Ū Phone 264-2228
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LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
DRAUGAMS IR RĖMĖJAMSUNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION DIREKTORIAI IR VALDYBA

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
draugams ir visiems lietuviams

SSVIt!

A. LAURAITIS
V. RASČIAUSKAS 
JULIJA LIUTIKIENĖ 
•L MILERIŪTĖ
V. LENDRAĮTIENft 
L-> LUNECKIENĖ 

' A. PAULIKAS
v -X; VENGRIS- ' '

VITANT P. ir ANNE GALSKIS
Telephone 312-455-4620 

9612 W. Grand Ave.
Franklin Park, 

ILLINOIS 60131

fc. - . -i

Sudarome dokumentus giminėms iš Lietuvos iškviesti 
Ruošiame ekskursijų ir pavienių .asmenų m 
tuvą ir į visus pasaulio kraštus pigiausiom 

A * ; geriausiais patogumais. T'
& . - ... '''■ . - f ’

kainomis ir

■ -A

VYTAUTAS GALSKIS, sav.

BUREAU 1
9727 So. Western Ave., Chicagd, HI. 60643 

Tel: (312) 238-9787-8.
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PAUL J. RIDIKAS..........1:......  Prezidentas
OLGA RYPKUS . ..... Sekretorė ir biznio vedėja ’
NORBERT JANKOWICZ, Vykdomasis Viceprez. ir

m| , Sekretorės pavaduotojas
. Iždininkė- .<

K. M. AUGUST
JOHN E. HARTNETT 
EVELYN LYTHCKE . 
NORBERT JANKOWICZ 
PAUL J. RIDIKAS

/ DIREKTORIAI:
OLGA RYPKUS 
BETTY J. SANN 
LILLIAN A. TOTU 
ARTHUR E. TUMOSA

UNIVERSAL SAVINGS
i LOAN ASSOCIATION

1800 SO. HALSTED STREET
Telefonas? 421-3070

CHICAGO, ILL. 60608
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