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Kinijos sportininkė Hu Na turėjo būti 
pavyzdys komunistiniam jaunimui

VK.EMIN1STERIS ĮTEIKĖ GRIEŽTĄ NOTĄ AMERIKOS 
AMBASADORIUI PEKINE; PAKENKS SANTYKIAMS

PEKINAS. — Kin jos vyriau 
sybė nutraukė kultūrinius san 
tykius su JAV, daugiau kinieči 
neišleis Į Ameriką. — sako of 

| cialus Kinijos radijo praneš

MIRĖ BANKININKĖ ANNE 
CHELĖDEN-ČĖLEDENIENĖ

’PHILADELPHIA, Pa. — Ko
vo 18 d. 7 vai. ryto, širdies smm

- gio ištikta, Chestnut Hill ligo
ninėje mirė plačiai žinoma bau.- | 
k-ininkė Anne M. Pranckūnaitė 1 
Cheleden-čeledenienė, sulaukusi ,| 
79 metų. Ji buvo Liberty Fed-1 \ 
erai Savings and Loan Associa- RAN 
tion lietuvių bankinės įstaigos —.

. devynių skyrių vedėja.
i Velionė dalyvavo ir visuome- 
..ninėje veikloje. Tarp kitko, pri-< 
. sidėjo pre išEikymo St. Joseph.

senelių namų Holland, Pa., kup
riais rūpinosi lietuvaitės vienuo-, 

■lės kazimierietės.
Palaidota kovo 22. dieną Holy. 

Sepulcher kapinėse, po pamaldų .
iHoly Angels bažnyčioje, aptar
naujant Juozo Kavaliausko Įsi- : 
doluvių biurui.

Liko nuliūdę: vyras (ądvJ. 
Charles Cheleden), su kuriuo 
išigyveno. 49-erius metus, dvi . 
dukterys — Rūtfi Kerber, Carol 
Alėom'; sūrius Charles George

į. Cheleden, 15. anūkų ir velionės 
sesuo;iPrabčkūnai tė MaEtin. - . .
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GROMYKA SUŠAUKĖ 
MINISTERIŲ PASITARIMĄ

VIENA, Austrija. — Andrei 
Gromyka sušaukė Varšuvos 
Pakto valstvbiu užsienio veika- A
lų ministerių pasitarimą. Atvy
ko, be Gromykos. Rytų Vokieti
jos. Vengrijos, Lenk'jos, Rumu
nijos, čekoslovak'jos ir Bulga
rijos užsienio reikalų ministe
rial. Tiktai Rumunija atsiuntė 
prezidentą Ceausescu, ne užsie-

> nio reikalu min’sterL t-
Aiškus daiktas, visi 

riai patvirtino Andropovo padik
tuotą dr Gromykos paskelbtą 
planą atominių raketų kontrolei. 
Jis dar pastebėjo, kad Sovietų 
Sąjunga atveš tiek raketų į Ry-; 
lų Europą, kiek jų rengiasi at
vežti Amerika į Vakarų Europą.

Ceausescu priminė, kad “mes 
čia susirinkom mažinti atomi
nių raketų skaičių, ne didinti”.;

mas.
Kinijos užsien'o reikalų m 

nisteris prašė sekretorių G.org 
Shultz, kai pastarasis buvo P( 
kine, kad sportininkė Hu Na Ii 
ri būti priversta grįžti Į Kinijj

Kinijos vyriausybė buvo p: 
skelbusi, kad-19 metų teniso ža 
deją Hu Na nebus baudžiaift: 

i jeigu ji parvažiuos į Kiniją. » 
i ministe- Į galės žaisti tensią ar rūpintis k

ta-sporto šaka. Josios tėvai labi 
nusiminė, kai patyrė, kad ji m

WASHINGTON, D.C. — Dr. 
Kazys Bobelis, Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto pir
mininkas, vakar atsiuntė NaiU 
jienoms Europos parlamento su-' 
darytą rezoliucijos projektą ku
nigui Alfonsui Syarinskuj. išl'ais-' 
vinti iš kalėjimo. . _

Europos.parlamenjiii.rezoliu
ciją apie kun. Alfonso Svarins- ' 
ko laisvę pasiūlė šie Europos/ 
parlamento ^pariai : , Wedekind, I- 
Clinton. Klepšch.; D’Ormesson. 
Bocklet/ pbrtijrPfiĮivj 'Paftęrsoft;' 
Adonniįio,Tlabsbriig,- Vęrrbkėn, 
Ingo FĄėderięhį; ponia Leiįz, Aig
ner/ Pofterihgv Konrad - $chi)er; 
I lelios, -von” Wogan, Parsl ey ir 
Hahn. /ttĄ? . • -L ;

-Turėdamas galvoj Sovietų val
džios Liėtfiyb} suimtą kun. Al-i 
fpnsę Svarinską;. Europos, parlž- 
mentas . pareiškia, kad .' Ą

aj Sovietų Sąjungos vyriau
sybės" įkalinimas kun. Alfonso 
Svarinsko yra aiškus pagrindi
nių žmogaus teisių ir specialiai 
tikėjimo laisvės teisių laužymas;

b) Tvirtinimas, kad kun. tė
vas Alfonsas Svarinskas nusi
kalto prieš Sovietų valstybės 
įstatymus, kad jis rūpinosi tik
tai krikščionių katalikų perse
kiojimais Sovietų Sąjungoje;

c) Turėdami galvoje ypatin
gą Eurępos Bendruomenės atsa
komybę, jaučiamą pavergtoms 
Baltijos valstybių tautoms,

1. K Pasmerki a tėvo Svarinsko
įkalinimą; <

2. Prašo pirmininką persiųsti 
šią rezoliuciją, smerkiančią šių 
institucijų tokį žingsnį, ir

3. Prašo Sovietų Sąjungos vy
riausybę tuojau išleisti Maisvėn 
įkalintą kun. Alfonsą Svarinską.

< ĄĘ /■*. į?;. ų - •'

GROMYKAĮTĘIKĖ P® <’
CŪZAMS PROTESTĄ

MASKVA;’ Rusija. — Andrei 
Gromyka, patyręs iš grįžusių ru
sų apie pracūzų vyriausybės iš
varymą 47 aukštų .ambasados

MILĖS

Kinijos vyriausybe nutraukė “kultūrinkis ryšius” su JAA’ visiems 1983 me
tams dėl to, kad leido sportininkai Hu Na pasilikti Amerikoje.

Kinijos užsienio reikalų m 
nisterija trečiadienį papras 
JAV ambasadorių Arthur V 
Hummel Jr. 9:30 vai. vak. a 
vykti į užsienio ministeriją.

Mlnisterio pavaduotojas Ha 
1 Chu žodžiu išdėstė Kinijos v; 

riaiisybas griežtą protestą d 
^-sportininkės Hu Na negrįžime 
Kiniją. Kinijos vyriausybė n 
vėjo iš jos padaryti pavyzdi! 
Sportininkę, bei nieko iš to n 
išėjo.

Vicemmisteris paneigė ivirt 
nimą, kad kas nors būlų pri 
variavęs tepti Kinijos komuni 
tų partijos nare. Niekas Kiniji 

. jį- ; j ' - ; ■■ —— - ~ . jaunimo neverčia įstoti į komi
Andropovas planuoja pa- n'stų partiją, — tvirtino vic 

miriisteris.
Viceministeris priminė, kj 

Kinija norėjusi gerų santyk 
—Ą:------ ------- - su Amerika, bet pastaroji visi

— Demokratų partijos vadsi daranti, kad tie santykiai bl 
pripažįstą, Ųad prezidentas Rea- gėlų: negrąžina sporf'ninkč 
ganąs mokšė labai logiškai argu- sunkina prekybą, pardavinė 
menlųoti. ginklus Taivanui ir t.t.

— Britų, socialistai-demdkra- 
lai nelaimėjo papildomuose rin
kimuose tiek, kiek jie tikėjosi, o 

■.darbininkų unijų šalininkai ap-. 
^ynė savo* pozicijas.

’ ROMON "ATVYKO KETURI 'PA
VERGTOS LIETUVOS VYSKUPAI

jtO^'T-KGtVYSKL’PAI LIUDAS .POVILONIS, ANTANAS VAj- 
^lUS, ROAIUALDAS KRIKŠČIŪNAS, VINCAS SLADKEVIČIUS

nis, Panevėžio vyskupas Ro
mualdas Krikščiūnas, Kaišiado
rių vyskupas Vincentas Sladke
vičius ir Telšių bei Klaipėdos 
vyskupas Antanas Vaičius.

Kartu su šiais keturiais vys-' 
kupais Romon atskrido ir ka
nauninkas Algis Gutauskas. Pas
tarasis yra tikras Vilniaus vys
kupijos valdytojas, vietoj iš
tremto vyskupo Julijono Stepo
navičiaus.

' ROMA, Italija. — Iš pavergtos 
Lietuvos ketvirtadienį atskrido 
į; Romą keturi vyskupai. Juos 
atlydėjo du kunigai. Keturi vys
kupai ir du jų palydovai skrido

tarnautojų, pasipiktino ir padik- -į Maskvą; o vėliau iš Maskvos 
tavo prancūzų-vyriausybei pro- skrido tiesiai į Italiją. Pagal vei- 

kad/ kiahčias taisykles ir papročius, 
kiekvienas vyskupas kas penke- 
ri metai privalo pasimatyti su 
popiežium ir informuoti jį apie 
vyskupijos būklę.

Turėjo būti Romoje ir vysk. 
Julijonas Steponavičius, bet ru
sai jį suėmė ir išvežė į gimtini 
jo kraštą. Jis neturi jokios tei
sės įžengti j Vilniaus vyskupiją, 
Sovietų valdžia jam yra tai už
draudusi. Tvirtinama, kad po 
piežius vysk. Steponavičių pa
kėlė į kardinolus, bet šio nuta
rimo negali jam pranešti, kad 
rusai stipriau jo nepersekiotų.

Gerėja Vatikano ir Mask
vos santykiai

Keturių vyskupų vienu metu 
atvyk:mas iš rusų pavergtos 
Lietuvos laikomas
Maskvos santykių pagerėjimu. 
Iki šio meto rusai išleisdavo iš 
pavergtos Lietuvos vieną ar du 
vyskupus, bet niekad neišleisda
vo visų vcikianč'ų katalikų vys-

■ ISSIUSTTVYRIAUSIEJI 
SOVIETŲ ŠNIPAI

PARYŽIUS. — Prancūzi-jąSi 
premjeras Pierre Mauroy, infori. 
mavęs prezidentą apie Sovietri: 
šnipų gaujos veiklą Prancūzijoj-, 
gerokai nusiminė. Jis manė, kad , 
ir jis pats bus išprašytas iš. riti- Į pasiryžęs _ kovoti prieš 

konstitucijai . .' . ...

— Tių-kų vyriausybė su:ma 
kiekvieną Irano arabą, kuris yra?

turkų'
nislerių vadovybės. ;

Prez’dzntas Miterandas, Sifžp. 
nojes pulkininko Nut riužttdyį^ 
aplinkybes, nenorėjo daugiąii 
nieko klausyti.- Jis liepė viriėmą; 
eiti savo pareigas ir sudaryti sąįi 
rašą visų Sovietų šnipų. Pirmom 
eilėn išsiuntė Četverktkova, visu 
Sovietų šnipų vadą. į

Tvirtinama, kad prez. Mite
randas nutarė pasitarti su prez. 
Beaganu apie Sovietų šnipų sau
valę Prancūzijoj. Ką prezidnfas 
Beaganas galėjo atsakyti Mite- 
randui, niekas nežino, bet prezi
dentas Fr. Miterandas pakvietė 
premjerę Mauroy ir įsakė duoti 
rusams 
tyli iš 
Sovietų 
sivežė.
mas. Kiekvienas nusivežė savo 
asmeniškus daiktus.

keisti .višąx žemės ūkio' vadovy
bę, bet nėš:rengia nubausti at
sakingo ’ ministerio.testo notą. Jis tvirtina 

-prancūzų vyriausybė savo nuta
rimą padarė paskubomis, pa
remtą netiksliais duomenimis. 

. A. Gromyka nesiteisino, nėjo į 
smulkmenas, bet jis įsakė So
vietų ambasadoriui pareikšti 
prancūzams protestą.

Užsienio diplomatai stebisi, 
koks bus Sovietu valdžios atsa- 
kymas prancūzams. Jeigu pran
cūzų daviniai tikslūs, rusai, 

.greičiausiai, nieko' nesakys, nu-' 
tylės ir pasitenkins Gromykos 
padarytu protestu.

Toks griežtas prez. Miterando 
nutarimas išmušė rusus iš lyg
svaros. Iki lio meto jie nieko 
nepadarė, oficialiai nereagavo. 
Jie tiktai tardo parvežtus šni
pus, kad galėtų nustatyti, ką 
kiekvienas, jų-dirbo ir kuo jie 
taip griežtai’ nusikalto. '

YRA VILTIES IŠLYGINTI 
SATELITĄ

HOUSTON, Texas.— Sujung 
Ii geriausi astrofizikai priėjo 
nuomonės, kad yra galimybė 
išlyginti nevykusiai paleistą sa
telitą. Satelitas bus naudingas, 
jeigu jis suksis apie Žemę 21 va
landų orbita. Dabartiniu metu 
satelitui trunka 16 valandų ap
sisukti aplinkui žemę.

Paleistas satelitas sukinėjosi 
aukštyn galva, bet dabar, kai 
pavyko satelitą atsukti į Saulę, 
lai yra vilties išlyginti jo orbitą. 
Satelitas galės pratęsti savo 
elipsę, o kai išsilygins, tai tada 
bandys pakilti auktšyn.

Dabar bandoma pratęsti šiau
rinę elipsę, kol apsisukimas bus 
lygus. Kai suksis vienodai, tai 
tada bus lengviau prailginti or
bitą. šia kryptimi dirba spe
cialistai.

24 valandas išsikraus- 
Prancūzijos. Atskrido 

lėktuvas ir visus 47 iš- 
Čctvertkovas buvo pir-

Vatikano ir

ar-

I

11

j

Bomon atskrido Kauno vys
kupas dekanas Liudas Povilo-

pa
su-

f
i

— Britų prekybos laivyno 
jūrininkai nutarė nestreikuoti, 
nes streikas pakenktų prekybai

— Persijos įlankos valstybių 
atstovai spaudžia Irano ir Irako 
valstybes susitarti, paskelbti 
liaubas, kad galima būtų 
stabdyti išsiliejusią naftą.

Dr. Ilans Habsburg pasiūlė rezoliuciją Europos parla
mentui, k-d išlaisvintų be pagrindo kalinamą 

kunigą Alfonsą Svarinską. t .

Britų valdžia apmoka; 
tintųjų keLonę į Falklando salas 
žuvusių karių kapams aplankyti.

KALENDORELIS

Balandžio 8: Dionizas, Girtau
tas, Gangailė, Slaugirdas, Plėta, 
Žadmenas.
j Saulė teka 5:23, leidžiasi 6:23.

Vakare gali lyti.

BRAZILIJA RAMINA SAO 
PAOLO ALKANUOSIUS

SAO PAOLO. — Brazilijos 
prezidentas Figueiredo, pasakęs 
kalbą v’siems krašto gyvento
jams ir apraminęs alkanuosius.
atkreipė ypatingą dėmesį į Sao policininkų, kurie metėsi ramin- 
Paolo miestą. Jis aiškiai matė, Hi ma štininkus.
kad ten sutrauktos didesnės jė-l Pulk. Joao Perrūo do Nasci- 
gos, norinčios išardyti krautu- me’nto vadovaujama policija, 
ves ir sudeginti maisto atsargas, padedama fotografų, išvalė 
Jam buvo aišku, kad maištą kė- miesto centrą nuo maištininkų, 
lė ne badaujantieji, bet dabartį- Jiems buvo paruošta šJto mais- 
nės tvarkos priešininkai. ' * to. bet maištininkai prie kati-

Prezidentas įsakė lėktuvais ir j liukų neskubėjo, o prie gatvės 
kitomis transporto priemonėmis akmenų. Be policijos, preziden- 
sutraukti į Sao Paolo miestą ir'taį įsakė pasiųsti karius tvar- 
apylinkes 10,000 gerai paruoštų ■ kai atstatyti.

KRUVINOS PERU MAIŠ
TININKU SKERDYNĖS

LIMA, Peni. — Praeitą pir
madienį Peru Respublikos Mao 
šalininkų gerai ginkluota grupė 
įsiveržė į Lacanamarca kaimelį, 
esantį 315 mylių atstmnoje nuo 
Limos, išžudė 80 ūkininkų, pa
degė daugelį namų ir visą kai
melio centrą. Tvirtinama, kad 
maoistai maištininkai keršijo

ūkininkams, kurie sulaikė 15 
maištminkų ir juos sušaudė.

Maištininkai, sunaikinę Lacaz 
namarca, traukėsi Andų kalnais 
toliau į šiaurę. Peru aviacija i( 
kareiviai seka Andų pašlaites ir 
apšaudo bėgančius, maištinin
kus. Keli buvo nušauti, bet dau
guma jų pajėgė pasislėpti pa
šlaitėse ir tarp kalnų. Peru vy
riausybė yra pasiryžusi nugink
luoti maištininkus, kad jie pa
liktų ramybėje ūkininkus. *

G.org


Lietuvių liaudies menas - kryžiai
piais. Tokie pilkapiai . būdavo 
supilami net kelių metrų aukš
čio (5-10 m.). Pilkapyje buvo 
(ik vieno asmens kapas. Bet yta | 
pilkapių, kur yra daug kapų, j 
kur galėjo būti laidojami vienos 
gimmes žmonės. Tokie pilka
piai buvo statomi in<k>europie- i 
čių tautų.

Pilkapiai yra baltų tautų se 
niausioji laidojimo ferma. Lie-1 
tuvoje, Rytprūsiuose ir Latvi-į 
joj pilkapiai buvo praktikuoja ! 
mi iki ankstyvojo geležies am- i 
žiaus. Iš senų laikų, yra užsili
kusių gražios formos pilkapių — 
dalis jų buvp tyrinėti Kretin
gos apskr. ir Prūsų žemėje.

Lietuviai ir latviai pilkapius 
pylė priešistoriniais laikais iki 
krikščionybės Įvedimo. Tokių 
supiltų pilkapių yra išlikę ir da
bar Lietuvoje, ypač miškuose.

Pilkapiai yra vadinami dą? if 
milžinkapiais, apie kuriuos, yrą 
sukulta gausių padavimų (Vin
co Krėvės kūryboj ir kt.). 
2Taigi, pilkapiai buvo statomi at
žymėti mirusioms šeimos rtą- 
riams. Pirmiausia mirusįjį lalr 
dojo padarydami jam kapą, į 
tą kapą sudėdavo dar miruąildi 
daiktų — reikalingų jo portrirti- 
niam gyvenimui? ? ?•’’

Antkapių paminklai •>.

Antkapiniai paminklai 
mi pumą kartą 1426 m. Zarribi- 
j.os vyskupo M? Junges, o .apie 
medinius paminklus turime Ži- 
nių iš XVI a.-Pradžioj panSif®- 
lai statomi buvo tik mirusiųjų 
atminimui kapinėse: - Vėliau. 
dėjo kryžius statyti, ir tam tiktų 
svarbi ų įvykiųčpris imi ni miįi, -ax’’ 
kžymedavo vietas, kur 1^'syąy- 
baus įvyko. Tokiū *'painfl^tra 
statymas iapai jiššiplėtė jLie^Įy^

XX-a. pradžioj.' 

skatino tokių kryžių 
statymą?

Lietuviai ne 
statė kryžius,

Yra sakoma — Lietuva kry
žių kraštas. Ir iš tikrųjų, kada 
uiii nors važiuoji Lietuvoj per 
kaimus, pakelėse privažiuoji vie
ną kitą, kryžių, ypač kelių san- 
..^,zose, p;it sodybų, ar net so- 

ujuų kičine. Vargu kuriam ki
tam krašte buvo tiek daug pri- 
. -aiy;ų k yžių. o ypač -daug jų 
bu v c Žemaitijoj. 
*ok savo krašte
bei ii svt<ui. Po Antrojo pasau
lin o kino, kada lietuviai pabėgė
liai (tik no tremtiniai, kaip kas 
linicęs save vertinti, bet pabė
gėliai nuo žiauraus Lietuvos 
okupanto) buvo apgyvendinti 
Vokietijoj stovyklose, ir ten pra
dėjo statyti kryžius ir gana puoš 
mus — rūpinosi jų priežiūra. 
Išemigravus lietuviams iš Vo
kietijos, liko jų statytieji kry
žiai apleisti. Vokiečiai į tuos 
paliktus kryžius nekreipia dėme
sio ir jų likimu nėsirūpina 
kryžiai nušepę ir reikalingi 
monto.

re

Kada pradėta Lietuvoj 
statyti kryžius?

Eunku tikrą datą pasakyti, bet 
reikia manyti, kad kryžiai sta
tomi nuo senų laikų, kada žmo
gus jau turėjo įrankius kryžiams 
padaryti. Kryžius statyti galėjo 
tik žmonės jau kultūroje pa
žengę. Kryžius statė ne kokie 
mokslo žmonės, bet paprasti kai
mo meistrai. Jie statė krikštus, 
kryžius, koplytstulpius, koplytė
les,’ stogastulpius.

įdomu, kokiu tikslu buvo sta
tomi šie paminklai? Be abejo, 
pradžioje buvo statomi’mirusių
jų atminimui. Pirmieji šios rū: 
šies paminklai buvo statomi tik 
kapinėse, šeimos nariams atnlin. 
ti.

Dar prieš kryžių statymą lie
tuviai statė ne kryžius, o tik su? 
pildavo, kur šeimos narys palai- ■ 
dotas. iš žemių ir akmenų pa
aukštinimus. vadinamus pilkai

Rryiiy kalnas Meškuičiuose. Lietuvoje _

I&L j*

T ■ ,V'' ;

m

______ __  kepurės 
f n* pagąsdydavę vaiką, kad jį Die
vulis nubaus, neužaugins. Tai-

reBA zim, stcg<LStufp*—*, koplytstulpiai 
yra sukrauti muzieėuj.

patys liaudies meistrai jautė pa
traukimą, turėjo įgimtus gabu
mus tokiems darbams. Ir reiki;: 
stebėtis, kad tie kryžių gamin
tojai p imityviomis priemonė
mis sukurdavo gana meniškų 
kūrinių, ir savo išradingumu at
kreipė net meno tyrinėtojų dė
mesį. Ir kad jų aukštesnio lygto 
kūryba nežūtų — pradėjo dary
ti jų (kirbų nuotraukas, pieši
nius, nes tai yra lietuvių tautos 
tartas. Kaip kad Mąujlies tauti-

miesto
<■ .r

fB>paprastų 
įr ^pakelės 
-i'įsubsiamas

a >. ■ ? ■ . ..ąš.tynne-
fiijįtes kū-

: žios haeR^T/^iginiu

jijnu. 0 tai kūrybai paskatą da- 
vėrelrgSąS'bažnyčia? Bet ne-

rnęnžs ir kžįlt-ūra tūrėjo. įtakos 
lietjRių Ifididies rpeiiui, o ne

- vien tfėfrgija ar ibažnyčia. Juk 
Ksfštaiis kašikirtimo' įrankiai; ie
tys, tykstės, viny  šj- -plaktukas, 
replės, kopėčios, pateko į lietu
vių paminklus ’ iš Europos per

nieks; jų neskatino — 1 borokinį meną. ’ i;

Paprastos formos kryžius jau Rūpintojėlis — vaizduoja ūu- * 
žinojo prieš krikščionybę, kaip Į plaKtą, apnuogintą, erškėčių 
tam tikrus simbolius. Seniausiai vainiku ant galvos, sėdintį, tan- 
kryžiaus forma svastika, t. y. j ka paiėmusį veidą Kristų — 
Kampuotas kryžius.
Kryžius, kaip bausmės įrankis

Ne visos tautos pagarboj laike 
kryžių. Senovės rytuose Kryžius 
buvo naudojamas kaip mirties 
bausmes įrankis, diuziausiems 
nusikaltėliams ir vergams baus
ti.

Romėnams kryžius • neturėjo 
simbolinės reikšmės, p tik buvo 
negarbingas bausmės įrankis. 
Jų kryžiaus forma — stulpas, 

. viršuj nusmailintas,- ant kurio 
pririšdavo nusikaltėlį — mirties 
auka, t- >«- r~-

Vėliau romėnai kryžių (stul
pą) kiek pakeitė: pridėįo viršuj 
skersinį (kaip ir Ritų kryžių) ir 
toki kryžių atnešė į Palestiną. 
Ir čia tokios rūšies kryžius bu
vo. pavartotas Kristaus mirties 
iianKiu.

Krikščionybės .persekiojimo 
laikais krikščionys kryžių slė
pė, kad išvengtų žyaų ir stab
meldžių išjuokimo, nes jiems 
kryžius buvo žemiausias panie
kos ženklas. Bet pasibaigus 
krikščionybės persekiojimo lai- 
kotarpiui; Kristaus mirties įran- 

' kis — kryžius, pasidarė krikščio- 
; nybės simboliu — Kristaus kan
čios ir žmonių atpirkimo ženklu.

Kryžius mene

Kryžius, patekęs menininkų 
i fantazijon, įgavo įvairiausių iš

raiškų. Ypač daug fantazuos 
menininkai įdėjo į kryžiaus r.e- 

į. Šimo sceną, kur vaizduojama, 
i kad pats Kristus neša didžiulį 
sunkų kryžių, suklupdamas po 
sunkia kryžiaus našta. Iš kry
žiaus nešimo menininkai sukūrė 
vaizduojantį pilną Kristaus kan
čios vaizda — 14 stočių — staci
jų. Tuos kryžiaus nešimo stočių 
vaizdus sukūrė skulptūroj Ri_'-. 
menschneidėr ir Krafft. Seniau 
Lietuvoj kunigas kariais už ko
kią retesnę jaunystės nuodėmę 
uz.-uouavo ‘pakulos” apeiti sta
cijas.

Kryiių įvairumas

Neįmanoma čia juos visus pa- 
m lieti trumpam rašinėlyje. Pa
prasčiausi kryžiai — krikštai, tai 
iš storos len.os. padaryti kry
žiai. kryžiai ir koplytėlės prie 
medžių kamienų, (koplytėlėse 
medinės statulėlės), kryžiasto- 
g.ai, kryžiastulpiai, stoginės ko
plytėlės. koplytstulpiai.

gi baimė vaiką vertė pagarbiai 
elgtis su kryžiais.

Kažkaip žmogus, praeidamas 
pro kryžių, savo gyvenimo var
gus rišdavo su kryžiaus stovė
jimu pakelėje. Jį kryžius nu
teikdavo mistiškai. Kryžius jam 

^neteikė džiaugsmo, bet nusira
minimo, lyg tas kryžius jį ap
saugotų nuo nelaimių. Ir dažnaj 
žmogus savo sunkų gyvenimą 
nusakydavo: “Nešu kantriai sun- 
ku gyvenimo kryžių”.

Kryžius su kaimo meistro me. I dę vieversiai, 
niškai padaryta iš medžio sta-j (špokai), kurių čirenimas vi- 
tuleie yra tik fizinis daiktas, j siems smagus ir džiuginantis, 
nieko neišsis'kiriąs iš kitų me-j pQ pernykščių lapų plutos 
ftfekai pagamintų diaiktųj- Bet savo galvutes violetinės 
žmogus mėgsta daiktui, turin- žibuoklės, o šiek tiek vėliau ir 
cram tik fizinę dalį, duoti -jam piukės. Lazdynai ir aks- 
ir atrą dalį — dvasinę, jį sudva-1 nynai jau žydi ir apkibę gelto- 

i sina, priduoda tų ypatybių, ku- Į nais, dulkėtais žirginiais.
nos jį išskiria is kitų fizinių į Kaj kur ant femės, ant sū

Apie iį laiką į Lietuvą at
skrenda vieversiai, kovai

Pagal kalendorių jau sulau
kėme pavasario, tačiau mūsų 
apylinkėse je dar nesimato, nes 
oras šaltokas, o daug kur riog
so neištirpusio ledo gabalai.

Lietuvoje, tačiau, šiuo metu 
pavasario ženklai jau daug ryš
kesni. Papučia švelnus vakarų 
vėjas, saulutė mieliau šviečia ir 
daugiau kaitina. Jau yra atskri- 

kovai, varnėnai

: ka
i vaizduoja Kristaus kančią. Kitur 
svciuo Jono Krikštytojo koply
tėlės.

švento Izidoriaus statulėlė — 
vaizduoja s^.ėją, šalia jaučių 
jungas, kur angelas aria jau
čiais.
Dvasiškių pažiūra į šį liaudies 

meną — kryžių statymą

Tenka pasakyti, kad dalis dva
siškuos šj liaudies meną neigia
mai vertino, net buvo atsitiki- 
thų, kad draudė pakelėse statyti 
kryžius. Vysk. M. Junge drau
dė statyti kryžius, net liepė juos 
nugriauti (Prūsijoje). Žemaičių 
vyskupas Tiškevičius uždraudė 
liaudies pagamintas skulptūras 
statyti.

Po 1863 m. sukilimo, pamink
lai buvo statomi sukilimo vieto
se, kur žuvo kovotojai — kovo- 
uįams pagerbti. Caro valdžia 
draudė paminklus statyti, Mu
ravjovo įsakymu uždrausta sta
tyti paminklus pakelėse, laukuo.; 
se ar miškuose.

1 enka priminti, kad ir kun. 
A. Jakštas savo straipsnyje: “Ke-, 
lėtas žodžių apie mūsų kryžius”,! 
neigiamai rase apie kryžius. “Ne
žinome, ar yra kame ant svieto , 
tiek kryžių, kaip Lietuvoje. Bi-; 
ni keliu — kas vorstas, kas ant- i 
*as — kryžius. Važiuoji per kai- ■ 
mą — beveik kiekviename kai
me regi kryžių. Atėjai ant kryž- 
Keles ir čia stovi kryžius. O jau \ kryžius naikinti po T863 m. su- 
apie kapus ir šventorius, tai „au ’ kilimo, šiandien tą Muravjovo 

pradėtą kryžių naikinimo darbą! 
tęsia Lietuvos pavergėjas ir jam į 
parsidavę lietuviai. Veltui šian
dien ieškotume pakelėj, ar kryž- 

liaudies meistrų pagamintų kry-' kelėj. ar sodybos kieme kry
žių originalumas. Kun. A. Jakš- žiaus! šiandient Lietuvoj pake-l 
lui atrodė kryžiai — statulėlės lių, sodybų kryžiai yra jau tik 
lyg tyčia pagamintos pagonis-' muziejinė liekana ir tik patys 
kos baidyklės. Jis net siūlė jų 
gaminimą uždrausti. Bet liau
dies meistrai, nors daugis ir nei
giamai žiūrėjo,, statė kryžius ir 
i-ciiau, nes kryžių statymas jau 
buvo virtęs lietuvių tradicija.

Lietuvoj, ypač kaimo žmonės 
kryžių laikė pagarboj. Niekas jų 
negriovė. Kryžiai >u statulėlė
mis jiems atrodė kažkas šven o 
nepaprasto ir praeidami pro kry
žių dar ir kokią maldelę sukal
bėdavo. Dažnai ir vaikus mokė, 
ypač seiliau, kad eidami p^o 
kryžių nusiimtų kepurę, o ko
kia davatkėlė kartais net ir pa
bardavo vaiką, kad jis eidamas

rios jį išskiria is kitų iizimųį 
oaiKių. Taigi žmogus duoda kry trūnijusių žagarėlių pamatome 
ziui turiių — įtiki, kad tas daik- nepaprastą dubens pavidalo gry- 
tas turi antgamtinės galios (jį raudonu paviršiu, o kartais 
tokiu laiko), Kad jis žmogų ga-’
ii apsaugoti nuo nelaimių ir jam pufkiais nepaprastai kvapniais 
teikia didelę pagarbą. Skirtingaį violetiniais žiedais. Tai žalčia- 
žmomų pažiūra į kryžius, kaip hmkis — viena iš nuostabiausiu

grets jo nuostabu krūmelį su

žmonių pažiūra į kryžius, kaip 
ir jų skutinga pažiūra į pomit- 
tinį gyvenimą oei dangų. \ie- į- apie šį laiką Tfetnvoje
meins kryžius tik memsKai pa- Į 
darytas daiktas, kitiems kryžius i 
turįs antgamtinės galios, teikiąs 
žmonėms dvasines stiprybės k - 
apsaugos nuo nelaimių.

jau žydi gluosniai, žilvičiai ir sa
vo maloniu kvapu viEoja biteles.

sielą, o ypatingai po tokios ilgos 
ir sunkios žiemos, kokia esame 

Bet yra ir tokių, kurie lietu- ■ turėję. Jis yra ypatingai lau- 
Viams primeta, Kad jie garbina ' kiamas tų, kurie neturėjo pro- 
m&uiį — Kryžių ir iš rneozio pa- gos paviešėti Floridoje.
darytas statulėlės, vaizuuojan-Į 

, cias kazKokius šventuosius? Na, 
gal ir perdėta lietuvių pagaila' “New Štai

“Išnuomojamas.^tm^ys, 25 
šilingai i savaitę/?Nera virtuvės 
įrengimų ir vonios. Tinka mu- 

„ - ... „u.. zikui, aktoriui, rašytojui ir pan'.”dar vartojamas posakis: Bijo, j ’ J J
kaip velnias kryžiaus”.

ivryžiai Lietuvoj buvo pake
lių, kryžkelių ir net sodybų pa- 
gi akinimas, teikiąs, žmogui dva
sinio pasitenkinimo. Deja, taip 
buvo, bet atėjo laikai, kad ne 
tik lietuvis savo žemej negali 
laisvai gyventi, het dr -kryžiams 
neiiko pakelėse vietos, kryžke
lėse prie sodybų, ar sodybų kie
muose.

Muravjovas Lietuvoj pradėjo ’

tymo. Juk. seniau lietuviai ir Į 
velnius — piktas dvasias išvary
davo su kryžium, net ir šiandien

Kas

Deja,

Cold war.
gražiausieji meniškiausieji krv-

«r 
■ »

ne. a ką ir kalbėti”. I
Dalis kunigų, kaip ir kun. A.;

Dambrauskas, buvo priešingi1 
kryžių statymui. Jiems patiko

stoc!
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Tričienes pastabos apie Kviklį esminės (
buvo Kremliaus valdovų patiki
mas, o raudonajai armijai už
ėmus Ylakius, grįžo ir Leiba 
Balchinas (kaip yra prie Sovie
tų santvarkos) kompartijos pa
vaduotojo pareigoms. T e p va
duotojai duoda įsakymus tardy
tojams, liaudies teisėjams, kiek 
kurį nubausti, ką nužudyti ir t.t. i 
Pagal turimas žinias, suimtųjų 
tardymai vyko dviejose vietose: 
Napoleono Vindašiaus name ent' 
Sedos kelio ir Strėlio name, kur Į 
nepr klausomos Lietuvos laikais J 
buvo A. Mikutos prekybe.

N. Vindašiaus name suimtųjų .' 
tardyinus vedė N. VimLšius lie
tuvių ka.ba (gal buvo ir kitas
ardytojas) ir tardymo patalpo-Į 

je sėdėjo du, be abejo, enkave- ’ 
lislai, o jiems N. Vindašius ru-! 
sų kalba pranešdavo, kaip su-- 
mtasis atsakinėjo į kaltinamus 
klausimus. |

Jei kaltinamasis neprisipažin- j 
iavo prie kaltinimų, tai N. Vin
dašius pakeltu tonu surikdavo' 
ir, atsivertęs bylą, pacituodavo Į 
kaltinimo “faktus”. Ar N. Vin
dašius buvo toks griežtas tar
dant suimtuosius, kaip idealis
tas komunistas, ar tą griežtumą 
rodė vaidybai, norįs pasirodyti 
ištikimas savo pareigose prieš 
enkavedistus rusus, paaiškės ka
da Lietuva bus laisva.

Turiu žinių, kad Leiba Balchi
nas su dviem palydovais, žydiš
kai kalbančiais, nuolat lankyda-

■ vosi lardvmo melu N. Vinda-1 Po Strėlio namu, kur buvo *■ Isiaus dideliame name. Manau, Į parduotuvės patalpos, buvo apie 
kad ten buvo suimtųjų teismo
bylos ir, kaip yra praktikuoja- ro sluoksnio cemento ir be lan- 
ma prie Sovieįų, iš anksto pa
skirtos suimtiesiems bausmės,

I (Tęinys)
siek tiek žinių turiu ir aš apie 

įvykius, Sovetams .okupavus

Lzanų kovas su okupanto pati- 
k* ‘.inia sv kaip jie save vadina —

au.iks .gynėjais”. J. Dauman- 
s savo knygoje “Partizanai” 

liaudį's’ gynėjus vadino 
x oVI) agentaisyr stribais (Stri-

i ya surusintas žodis — nai- 
-įtoja ). žymiais iš ylakiškių

t .u.i vadais buys Kazys 
s ir Fortūnatas Ašoklis.

; žuvo partizano nrrtitnL 
. zys Venskus buvo pugrirAiz.ie

las Ylakių valsčiuj per pirmą
■ etų okupaciją 1940 11 me- 
s. ‘yj):e .šiuos patriotus lieiu- 

■ s, žymius partizanų vadus
• i t joje parašysiu atskirai ki- 

\ karla. ,kad^ngi abu yra iš to 
paties Lietuvos valsčiaus ir ar- 
‘ ::r ka inynai. Su’K. Venskumi 

: m artimai bendradarbiauti, 
pogrindžio veikloje per pirmą 
Sovietų okupaciją Lietuvoje, o 
su'F. Ašokliu —per vokiečių 
okupaciją.

šiame rašinyje aš paliesiu šiek 
Uek iš įvairių šaltinių gautas ži
nias apie įvykius Ylakiuose, So
vietams okupavus Lietuvą ant
rą kartą. Kai kuriuos asmenis 
paminėsiu, buvusur. žymius ko
munistus, taip save prisistačiu
sias, sakydami kalbas mitinguo
se už prisijungimą prie “išlais
vinto jų” —: Sovietų.

Visi žino, kad prieš važiuo
jant į Kremlių parvežti Stalino 
“saulės buvo ruošiami mitin
gai. Į tuos mitingus buvo priva
loma eiti ir kompartijos Įsakyta 
uždaryti įstaigas, prekybą mies
tuose, o kaimuose ūkininkams- 
tą dieną paliuosuoti darbininkus 
nuo darbo. Ylakiuose toks mi
tingas įvyko P. Janutos erdvioje 
daržinėje. Tam mitingui vado
vavo Leiba EąĮchinas, žydų 
liaudies banko vedėjąs^ir. Juo
zas Žukas, Ylakių..pieninės bu
halteris. ■- ■ '• ‘ •

Leiba Balchinas, pradėdamas 
kalbą, pabrėžė: “Ruvąu šaulys 
vien dėl to, kad galėčiau mas
kuotis nuo fašistų, dirbdamas 
komunistinį darbą, platindamas 
komunistinę spaudą. Dėvėda
mas šaulių ženklą ir medžiagi
niai remdamas šaulių veiklą, 
nebuvau įtariamas darbu už iš
laisvinimą liaudies iš buržujų 
vergijos”.

Antrą kartą Sovietams oku
pavus Lietuvą, Leiba Balchinas ausys, nosys ir Lt. N. Vindašiaus 
už nuopelnus komunistų veiklai name tardomi kai kurie suim-

Dotnuvos Žemės ūkio akademija

• tieji buvo varomi į Strėlio namą 
vaiva lardvmo kambariu ir tuo
se kambariuose buvo ne tik grin-

• dys, bet ir sienos kraujuotos, o 
' ant grindų rasdavo nupiaustvtu 
■ austi, nešiu, liežuviu ir t.t. Tie 
Į kaliniai buvo nužudyti vietoje, 
i bet jų palaikai neatiduoti gimi- 
j nėms. Kur jie buvo užkasti, yra 
1 tik spėliojama. Gal kada nors la 
} paslaptis, kada Lietuva bus išsi

vadavusi iš Sovietų okupacijos, 
paaiškės, kur buvo užkasami 
nužudyti politiniai kaliniai, ž- 
noma, kad Strėlio name vi.na iš 
tų žiauriųjų su suimtais kali
niais per tardymus buvo Buza- paaiškintų šiuos L. F. atliekamų

j lija Dapkaitė-Jakštienė.

7 pėdų gylio rūšys. išlietas sto-

gų. Ant viršaus rūsio buvo grin
dys, kurios taip pat buvo ce-

KAI KAS APIE LIETUVIŲ FONDA
Berods šio mėn. 9 d. ChjcagO- 

je įvyks Lietuvių Fondo narių 
visuotinis susirinkimas. Stebė
damas du paskutiniuosius šio 
Fondo metinius susirinkimus pri 
ėjau išvados, kad Lietuvių Fon
do vadovybė visiškai panešėjo 
į vaidintojų (artistų) grupę, b 
visi nariai buvo tik statistais.

Manyčiau, kad šių metų L. F. 
visuotiniame susirinkime reikė
tų stipriai pasireikšti ir “statis
tam” (nariams), reikalaujant, 

i kad to fondo vadovybė pilnai

-------—...........--------------------- ,. . , - c- —- 
o tardymai — tik “demokrati-- mento. Į rūsį galėjai įeiti tik a;- 
jai” nepažeisti..................................kėlus storų lentų duris, kurios

N. Vindašius tardė ir mano, buvo apkaltos iš apačios skarda 
brolį Petrą, kuris buvo, nuteis-j saugumo sumetimais prieš gaiš
ius ilgiems metams griežto rėži-1, 
mo kalėjimu prie sunkių darbų, 
ir bausmei atlikti buvo7 išsiųstas 
prie Maskvos. Apie mano brolio 
Petro likimą vėliau paminėsiu 
šiame rašinyje.

.Dabar apie tardymus Strėlio 
name. Ten buvo vadinami mir
ties tardymo namai. Tuokė na
muose buvo tardomi įtartieji da
lyvavimu partizanų veikloje, i 
Per tardymus buvo žiauriai kan
kinami. Kas neprisipažindavo 
prie pateiktų kaltinimų ar ne
sutikdavo tapti savo brolių, išda-; 
vikaiš-šnipais komunistų 'nau
dai, tiems per tardymus buvo 
prieš nužudant nupiaustomos

rą, nes rūsyje buvo laikpnri vai
siai ir kitos negendamos prekių 
atsargos. Pagal mano manymą, 
tame rūsyje buvo uždaryti mir
čiai pasmerkti politiniai kaliniai 
ir tardomi, kol buvo nužudyti.

D. Tridienė rašo Naujienose: 
“Tą sadistišką darbą atliko jau
na lietuvaitė komunistė Rozali
ja Dapkaitė-Jakštienė. Jos.vy- 

; ras buvo siuvėjas iš Jedžiotų 
kaimo”. Vyras Jakštas dėl-žmo
nos žiaurių darbų . su kaliniais 
pasibaisėjo ir paliko ją. Tuo me
tu R. Jakštienė galėjo būti apie: 
30 metų. Rozaliją ,-Dapkaitė- 
Jakštienė rietuvių jyfe.yįdinama 
tautos išgama ir žrttOgžude.

(Bus ddugiair} -.
Juozas šarapnickas

St. Catharines ,Ont., Canada

t Gera prekė pati save giria.

darbu neaiškumus:
1) Kokia dabartinė vertė yra 

tos žemės (farmos), kuri buvo 
isigvta už virš 400.000 doleriu, 
kurie buvo paimti iš neiudomo 
kapitalo? Ar ši žemė, esanti tarp 
Illinois ir Wisconsin© valstijų, 
duoda pelną ar nuostolį? Jei pel
ną — tai kokį nuošimtį iš to 
investuoto kapitalo?

2) Kaip yra su dail. Domšaičio 
paveikslais, kurie nupirkti negu, 
domo kapitalo pinigais, ir kokį 
nuostoli duoda L. Fondui? Reik 
žinoti, kad atsikūrus nepriklau
somai Lietuvai, jai bus reika
lingi doleriai, o ne kažkieno pa-, 
veikslai.

3) Turi būti pilnai paaiškinta 
nariams, ar mirusios sielos turi 
teisę per visuotinį susirinkimą 
balsuoti, jas valdybos nariams 
pasisavinus? Toks klausimas, 
atrodo, privalėtų kilti, nes po 
visą Chicagą kalbama, kad su 
mirusių narių teisėmis kažkas 
netvarkoj.

4) Lietuvių Fondo valdytojai 
dažnai spaudoje pabrėžia, kad 
to fondo “nejudomas” kapitalas 
bus perkeltas tiesiai į atsikūruį 
sios Lietuvos iždą, bet įstatuose, 
nei pradiniuose, kurie buvo Lie
tuvių Bendruomenės priimti ir 
patvirtinti 1962 m. vasario mėn.

4 d., nei pakeistuose tokio para
grafo nėra.

5) Kaip gi, pagaliau, yra su 
gauto iš investuoto pastovaus 
kapitalo pelno paskirstymu? At
rodo, kad pagrindinį sprendimą 
daro tik Lietuvių Bendruomenė, 
kuri, nežiūrint, kad ir labai kul
tūriniam žingsniui atlikti reika
lingi pinigai, jei tas žingsnis ne 
jos plauko žmonių daromas, jo
kios piniginės paramos neduoda.

6) Kalbama, kad L. F. valdy
tojų žinioje yra tam tikras pa
likimas, kuris nepaskirtas į ne- 
judbmą kapitalą. Įdomu, kaip 
tas palikimas skirstomas? Yra 
žinių, kad ir čia laikomasi tos 
pačios linijos, kad nei vieno 
cento ne Lietuvių Bendruome
nės plauko žmonėms..

7) Ar tik 'vienos Lietuvių 
Bendruomenės (ir jos padalinio 
Lietuvių Fondo) vadovybė gali 
pilnai disponuoti Lietuvių Fon
do kapitalą, kai to kapitalo, dide
lę dalį yra suaukoję ir jų rusiš
ku vardu vadinamos “redrgų” 
Bendruomenės žmonės? Kokią 
moralinę teisę turi tik Lietuvių 
Bendruomenė vien jos vardu dą-

, ryti galutinius sprendimus/ 
nekreipiant dėmesio į Visai 'kul
tūringai Įveikiančią Reformuo
tą Lietuvių Bendruomenę?

šie visi klausimai turėtu būti 
keliami š. m. metiniame Lietu
vių Fondo susirinkime. Metinis 
visuotinis susirinkimas ..turi pil
ną teisę pakeisti ne tik Lietu
vių Fondo Tarybos pateiktą su
sirinkimui dienotvarkę, bet ir 
pačio Fondo įstatus.

Jonas Preibys

• Kai kurie labai mėgsta 'mu
zika “rock and roll’. Bet, ma- 
no supratimu, toki triukšmą 
būtų galima pakęsti tik ant skęs
tančio laivo.

TARNAVIMAS LIETUVIŲ PRIEŠAMS
Mūsų būgnininkai, iš kurių 

veikliausias yra profesionalus 
propagandistas, tarnaudami Lie
tuvos priešam, mūsų bajorų spau 
doj nuolat skriaudžia lietuvių 
tautos istoriją. Įrodinėjama, jog 
Lietuvos kunigaikščiai buvo už
kariavę daugybę rusiškų bei sla
viškų žemių, kad senovės Lietu
vos valstybė buvo rusiška, kad 
Diilžioroj Lietuvos kunigaikšti
joj etninėė Lietuva sudarė ma
žytę dalį ir t. t.
i Kad Lietuvos valstybė bei se
nosios Lietuvos valdovai tik at
kariavo lietuviu žemes, seniau 
slavų okupuotas, Įrodė žymus 
latvių istorikas K. Stalšans savo 
kapitaliniame veikale “Latviešu 
un Lictuviešu austrumu apga- 
bulu likteni” (1958 m.). Pačių 
gudų istorikas prof. A. Veržbovs- i 
kij savo studijoj “Beloiussko- 
litovskie leksičeskie vzaimosvia- 
zi” (1961 m.) konstatavo, jog vi
sa Gudija, prieš užimant ją sla
vams, buvo lietuvių gyvenama 
bei lietuviška.

Ir pačių rusų istorikas prof. P. 
Tretjakov savo veikale “Vostoč- 
noslavjanie plemena”- (1968 m.) 
akcentavo (83 p.): “Senovinė 
istorinė literatūra anaiptol aukš
tupio Dniepro baseine nelaiko 
slavų žeme, bet priskiria dabar
tiniams lietuvių protėviams”.! 
Prof. S. Solcvev (Istorija Rossii”, 
1962 m., 11., 69 p.) nurodė: “Lie
tuvių kraštas kartu su jotvingių 
sritimi yra tarp upių Vyslos, Ne
muno ir Dniepro, kuris turėjo 
svarbią reikšmę Rytų' Europos 
istox«joj”i Tokios pat nuomonės 
yra ir kiti objektyvūs rusų is
torikai. - -

Gi pačią senosios Lietuvos va! 
stybę (ne kunigaikštiją, kid ir 
didžiąją, kaip mū>ų būgniniu, 
kai pataikaudami svetimiesiem -, 
reklamuoja), ku.i buvo laikon t 
Lietuvos karalyste (dr. R. Bue’Ų 
Poland, 1939, 258 p.) ir net dvi 
savo didumo — galinga Lietuves 
imperija (pagal dr. Gimbutienės 
Lietuvos imperija savo galybės 
epochoj apėmė 350,000 kvadra
tinių mylių) sukūrė patys lie
tuviai, kaip 
istorijai:

1) Dr. F. r

ir byloja bešališki

duramziuc. 
tu Europoj

ge imperiją 
tijes ligi J.

ta ir įstei
5 nuo Eal

o) rroi. ar. iii. o-runam 
Governments of Eastern Europe 
New York, 1927 m., 352 p.): “To
lygus didesnio žavumo viduram. 
žiu Lietuvių imperijos išsiplėti
mas nuo Bąlifos krantų Ugi Juo. 
dosios jūros", (“greater glarncui 
of a mediaeval Lithuanian cm 
pire”).

Anot anglų istoriko prof. J 
Buchan (The Baltic and Cau 
casian States. 1923) lietuvių ge 
nijaus (“by the genius of th( 
Lithuanians"), sukurta Lietuve 
imperija buvo pakankamai stipr 
sulaikyti teutonų veržimąsi 
Rytus ir apsaugoti Europą nu< 
totorių antplūdžio bei okupaci 
jdę.

(Nukelta į šeštą purlapį'

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yn seniausi*, dJdfbusls tr turtingiausia lietuviu vatem*iw» —■ 

2ani»ciji, lietuviam* ištikimai tarnaujanti jau per £2 jx-tu*.

SLA — atlieka toltūilniut dxrbox- gelbsti ir kitiems kuri© 
dai bus dirbc. /

3LA:— ižmokėlc ‘diį^/tarp AŠTUONIS MILIJONUS dcteria
' < 4 tpdraudu e&vn aariams

SLA--apdraudSa pigiausiomis kainomis &A neie&o b>« 
rfsnu patarnauja tik savišalpos cajp^ndn ’ ’ * ' * * a ■ . ’ • -
Kiekrieruss lietuvis ir lietuviu draugą* jnl 
Sutivienijįni« apsidrausti iki $10.000.

£LA— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endoxiueut 
Insurance,', kuri ypač naudinga jaunimui. nekiBn&» 
aukštojo' mokslo Ir- ju gyvenimo pradžiai.

£LA — raikuri apdraudžia pigia terminuota spdrauda: už 
1Ų000 apdraudot sumą temoka tik $3.00 metams

BLA — kuopu Tyra rlsofc lietuviu knlonijcee. Kreipkite: 
j savo apylinkėj SLA kuopn veikėjus jie Imu 
mielai pagelbėt i-SLA įsirašyti

Galit* kratpCli .'te tferiri j SLA Centra;

LITHUANIAN ALLIANCB OF AMERICA
NwrYart, N.Y. W 

M7 W. MtRS*. 
Tri. dll) MS-SEI?

■3 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokai 
I°e4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinet 
V'ržvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankui 

Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir I 
’eCaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 

? i. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kaiuboo, A. Rūkitelės ir JL Yars' 
kūrybos poveikalais. 365 puri, knyga kainuoja tik |3.

© DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, palytojo* Ir Irt 
* nlų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daln\ 
šventes bei^ jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
Lems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!? 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
Us Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hta 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf?

MAISTAS Iš EUROPOS SANDŽLIŲ

1605 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 TeL >25-2787

Dideli* pasirinkimas gero* rūšies {vairių prekių.

MARU A NOREIKIEN1

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T*m*I*tttiti 
Įdomiai paraiyta įtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienas 
lietuviui. Leidinys ffitustruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritovardžlų pavad1nlma\fr jų vertini*! J voklefių kalbą- Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių iemilapli. Kaina SS,

V KJ EAUMfS EIMfi, rašytojo* Petronėlė OrintaRėl atfi 
mfuAnal Ir mintys sple asmenis tr vietas neprfk. Lietuvoje Ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik W. ' , * .

'• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupra
to Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų tr po* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui žmogaus teisei 
Knyga yra didelio temato, 265 puslapių, kainuoja fū.

> SATYJUNCS N0VELC3, M. ZosČenko kūryba, J. ValafiK*

W<

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71st St, Chicago, UL

■ irflSJINGAI IŠPILDOMI RSCZrTAI • FAFOJIX MAT 1AU 
DŪMYNAI • KOSMETIKOS RKKMXNY8%

Atdara Šiokiadieniais nne
| rat ryto iki 10 rak vakar*.

@a£EB31tfdaT| nuo R vai. ryto Iki JdĘI Ttl. .vai,
EL KQBX3CAN, RagUtraota* yalatiilalaa f

TeL 476-2206

parašė 700 puslapių Knygą, kurios sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet Kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina *25. Kieti viršeliai. Paštas FX
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Laimėtojas jau susirūpinęs
Haroldas Washingtonas, nieko rimtesnio nepadaręs I 

laimėjo demokratų partijos pirminius rinkimus. Jis gavo 
36% balsavusių demokratų balsų. Jis žinojo, kad Chica- 
goje 64% balsavusių demokratų pasisakę už kitus kandi
datus, kad reikėjo juos Įtikinti remti jo kandidatūrą, bet 
Šiuo reikalu Washingtonas visai nesirūpino. Be kovos jis 
laimėjo pirminius rinkimus, tai jam atrodė, kad balan
džio 12 d. rinkimai'nukris kaip mana iš dangaus, bet jis 
^pspriko.; . %

Vietoj Įtikinėti likusius bąlsuotojusį-Washingtonas, 
gavęs dešimtis tiĮkstanpių dolerių, važinėjo po kraštą ir 
įtikinėjo tuos, kurtė neturėjo teisės Ghicagojė: balsuoti, 
kad jis turi laimėti Chicagos rinkimus. Pirmon eilėn jis 
įtikino George Dunne.

Majore Jane Byrne visiškai sumurdė George Dunne, 
kaip ji sumurdė ir Richard M. Daley. George Dunne tu
rėjo teisės kovoti Cook apskrities pirmininko teisėms gin
ti. Jis turėjo kovoti prieš tuos, kurie .iš pirmininko pa
darė mazgotę, bet jis paliko savo priešus ramybėje. Vie
toj kovoti už savo teises, George Dunne galva apsisuko, 
jis pradėjo kovoti už Harold Washingtono teises. Chica- 
gos eisenos pradžioje, George Dunne išvilko Washingtona 
iš jam priklausančios vietos, pastatė ji šv. Patriko eise
nos priešakyje. Iš ten Harold Washingtonas, netikintis 
žmogus, kuris šv. Patriko šventės tradicijų visai nepa
žįsta, vadovavo airiams, įsivaizduodamas, kad jis jau lai
mėjo visus Chicagos balsuotojus.

George Washingtonas apsuko galvas ir tokiam poli
tikui, kaip Walter Mondale. Pastarasis buvo protingiau- 
tikui, kaip Walter Mondale. Pastarasis buvo tinkamiau- 
gcms, bet padarė didžiausią klaidą. Jis patikėjo Washing- 
tonu, visai jo nepažindamas. Jis pamanė, kad Washing
tonas atiduos Walteriui Mondale visus Amerikos juoda
odžių balsus, kaip Chicagos juodieji vieningai pasisakė 
už H. Washingtoną pirminiuose rinkimuose.

Chicagos juodaodžių tarpe yra didokas skaičius gal
vojančių žmonių. Jiems buvo aišku, kad reikia įtikinti

juodąją masę, duoti rinkiminius faktus, papasakoti susi-, 
dariusias problemas, bet paties Washingtono entuziazmas 
paveikė protingesnius. Jie rezignavo ir nutilo. Jie leido 
Washingtonui vesti negalvojančius. Keli juodaodžiai ly
dėjo Washington^ į Springfieldą, Los Angeles, New Yo£- 
ką ir Washingtoną. Tos kelionės jam brangiai kainavo, 
bet tuo Harold Washingtonas negalėjo įtikinti tų 64% 
demokratų, kad remtų jo kandidatūrą. Washingtonas jų 
neįtikino. Jis jautėsi New Yorke, kaip Arafatas Amane 
Karalius Husejinas klausėsi Arafato, bet nieko jam ne
atsakinėjo. Jam nereikėjo atsakinėti, nes karalius ŽĮBoię. 
kad Arafatas palestiniečių neatstovavo. Palestinje&sJ 
buvo pervargę. Izraelitai juos sumušė, jie metė ginklus 
ir išvažinėjo. Pabėgo ir Arafatas, palikęs palestiniečius.

Trečadienį, kada liko tiktai kelios rinkiminės propa-t 
gandos dienos, Washingtonas pajuto, kad jis įtikinėjo ne 
tuos žmones. Jis pamatė, kad padarė didelę klaidą. Vie
non bažnyčion jo neįsileido, o kai užsuko pas graikus, 
tai tie jam parodė duris. Plakatai aiškiai sakė: Tu gali 
sau eiti, bet nemanyk čia grįžti. Matyt, kad vienas kitas 
juodaodis neiškentė ir Washingtonui patarė apsidairyti 
bent paskutines dienas. Jis gali ne tik nelaimėti, bet gali 
labai žiauriai pralaimėti.

Washingtonas buvo sudaręs komisiją Chicagos mies
to administracijai perimti. Washingtonas, turėdamas W. 
Mondale pritarimą, manė, kad jis gąh negalvoiančius či- 
kagiečius labai lengvai savo pusėn patraukti. Tuo tarpu 
Bernard Ep^onas, užmiršęs visus pralaimėtojus, nė vienu 
žodžiu neužsiminė apię sušlapusią ir nupeštą Jane Byrne, 
nė žodžio netarė apie prokurorą Daley, bet surinko faktus 
apie Washingtoną. Pirmuose debatuose Eptonąs Wash- 
ingtoną taip išmuilavo, kad jis clar ir šiandien akis trina. 
Jeigu jis vieną kitą dalyką užsimiršta, tai čikagiečiai jam 
primeną ir muiluotas akis dar patrina.

Pataręs savo skaitytojams balsuoti už Wąsthingtoną, 
Sun-Tįmes parodė visai Chicagai H. Washingtono ir jo 
brolio išdaužytais langais ir apleistą namą, užkurį Wash- 
ingtonas nemoja mokesčių, kuriam netaiso stogo ir nesu
stabdo tekančio vandens. Nespėjo jis apsiginti nuo namo, 
kitas biznierius iškėlė jo skolas už dujas, elektrą ir puų- 
mą už butą. Kur Washingtoųa,s pasisuko, iš ten turėjo, 
bėgti, nes faktai buvo garsesni, negu jo: atsikąlbejimai.

Užmihšęs komisiją miesto administracijai' pėrimti, 
Washingtonas trečiadienio vakare pranešę savo drau
gams ir priešams, kad jis gali ir nelaimėti. Didelio laimė
jimo jis nesitiki, bet jeigu laimės 30,000 balsų dauguma., 
tai turės būti patenkintas.

Kada paskutinėmis rinkiminės kampanijos dienomis 
“laimėtojas” paskelbia tokio nusiminimo mintis, tai reiš
kia, kad jis gali ir pralaimėti. Pralaimėti ne tik Chicagą, 
kurios jis niekad neturėjo, bet jis gali pralaimėti ir tas 
pozicijas, kurias jis dabar turi. Bernardas Eptonąs pir
muose debatuose Washingtoną išrengė nuogutį ir parodė 
jį aiškiausioje šviesoje. Faktai yra svarbesni, negu gra
žiausios politikų kalbos. Eptonąs tylus ir ramus vyragt 
bet jis turi gerą nugarkaulį. Pirmųjų debatų metų pa
skelbti faktai paveikė laikraštininkus. Jie pradėjo tik
rinti Eptono davinius. Paaiškėjo, kad jie rado, daugiau 
faktų, kurie Washingtonui buvo labai nemalonūs.

Žurnalai ir didieji dienraščiai klausinėja Washing
tona. Už dujas, elektrą ir namų nuomą nemokėta ne tik 
Chicagoje, bet ir Springfięlde. Trečiądenį Washingtono 
artimiausias patarėjas paneigė žinias, kad reikalas klas
tingas. Ketvirtadienio rytą tas pats patarėjas atsiprašė ir 
pripažino, kad Washingcnas nesumokėję nuomos.

Chicago Tribune, raginusi skaitytojus balsuoti už 
demokratą Harold Washingtona Chicagos mero parei-

tyb±ų, paėmus pinigus, bet į teis
mą nepasirodęs.

bylų, respublikonų kandidatas į užanka pisižiūrėti, kokie 
mę.us Be.naid Epton. Tąd, ar - kultūringi yra juodaodžiai ir 
uvfe-s asmuo gali buu renkamas į kaip atrodo jų gyvenamieji ra- 
mc.m- u vadovauti Chicagos jonai. O kuomet jau viskas su
mieštai? į naikinta, tai tuomet vėl veržiasi

romi a rodo, kad kandidatai j bąHųjų rajonus. Dabar jiems 
v-suomei yra renkami padorūs, labiausiai rūpi Marquette Par- 
asmenys, o ne sukčiai. 19 metų1 kas. Jie nieko netaiso, nestato. 

jUOAŽiar ko negauna,'tai tuojau! nemoką o federalinių mokesčių' Pažiūrėkime, kas atsitinka su 
I ir buvo nubaustas 2 metams ką- tais rajonais, kur juodžiai užima, 

Aukščiausias III. teis- kiek ten yra puikiausių -namų

Nebus tvarkos, kol nesusitarsime
1983 m. balandžio 4 d. vakare 

Balys iirazožionis per radiją pa-
kaa kxrd. Bei naram *avo

Velykų pamoksle pasisakė p.ieš 
lenkant Cnicagos me-

.ą, u p.ies ginklavimosi lenk
tynes. -

Visi gerai žinome, kad jei kur '

kaltas rasizmas. O. j ei baltas ne
gauna, tai nė~rasbjilas ir ne dis-. Įėjimo. -y*-'. ---------
krimjnačija/■ Bęt; tas rasizmas! mas atėmė Washingtonui advp- su išdaužytais ląngaįs. Kas at- 
jau tiek nūėjbj- kąd demo
kratai 'j įslaiga^ '^ukišo vien tik 
juodžius. 3 ‘ ■ •

Pažiūrėkime į pąąto įstaigas, 
Marquettfe Paids^ Brighton Par- 

'■ ke, kodėl čia /ttegalį būtį balti 
tarnautojai? Ne, dauguma sukiš
ti juodžiai, tad. ar nevertėtų bal
tiesiems ruoši i ■ demonstracijas 
prieš rasizmą?'"

Kodėl 'kard. Bernardi n .negir-
dėjo apię ----- - - ——
Washingtono' $495.91 ’ nuostolių. Nesumokėjo 
riuo^^a^elb^'d^rgX if^teismo gazo sąskaitų, o kiek padarė suk- 
•i- i•Z.-WL- --1:.'-> M 4 --•>►/' r , __ ■ _____ j - i_____ -

kate teises penkiems ir pusei me
tų. Washitngtonas praleidę 40 
i Cook apskrities kalėjime, bet 
nesilaikė 'Aukščiausio I1L teis
mo sprendimo: nenuėmė nuo sa
vo namo durų advokato lente
lės.

1972 m. kovo mėnesį Chicagos 
miestas pradėjo H. Washingto
nui' bylą už elektros įrengimų 
sudaužymą; netoli 3000 Lakę 
Shore priye. Padarė jniesUū

goms, dabar pirmame puslapyje spausdina Y|Orkt 
Times, Newsweek ir kitų žurnalų bei/dienraščių praneši
mus apie “negražius Chicagos mero rinkimus”.

Chicago Tribune komentatorius Bill Granger pakar
toja New York o laikraščių tvirtinimą, kad pulk. McCor
mick. buvęs Chicago Tribune redaktorius, karste apsi
verstų, jei patirtų dabartinę Tribune poziciją. Bill Gran
ger paskelbė, kad. pulk. McCormick per paskutinius metus 
karste būtų turėjęs taip dažnai vartytis,' kad. būtų pra
trynęs urvą į Kiniją..

Harold Washingtonui labai nepatiko' laikraštininkų 
klausimai apie nemokėtas sąskaitas. Jis pirmą kartą pa
bėgo nuo, ląikraštininkų. Bet tai nereiškia, kad jis negali 
laimėti. Reikia turėti galvoje, kad balsuotojų sąrašus tik- 
rinąnti komisija paskelbė išaiškintą didelę agpaulę : 14,000

sitiko su South., town 63-čia ir 
Halsted, tomis gatvėmis jau tie
siog pravažiuoti negalima. Kai 
prasidėjo, didžiausias krautuvių 
plėšimas, tai miesto valdžia pra
vedė gatves pro abu šonus, o 63 
ir Halsted St. gali važiuoti tik 
autobusai ir eiti pėsti. O kas 
atsitiko su 10 aukštų pastatu 57 
ir Island Ave. Stovi tuščias su 
visais išdaužytais langais. Kaip 
komunistai, kur.užima, ten pir
miausia privalo viską sunaikint 
tį, o ne pagerinti- ». .• J - 
i, Pįg9ą.>p£|yį^Į)iįtyš sukultū- 
rėti, V paskfeu veržtis vadovauti. 

;H. Washington^ gaudamas 60 
tūkstančių, vis vien skaitosi
yargšas, Turbūt tik už tai, kad 
jis yra juodas.

Antanas Marma

— Antradienį 530' britų susė
do į du milžiniškus britų trans
portu lėktuvus ir išskrido į Mon
tevideo, Uruguajaus sostinę. Iš 
ten laivu pasieks Faiklando sa
las, kur pagerbs atminimą savo 
giminių, mirusių Faiklando sa
lų kovose prieš argentinieėius.

— Faiklando salų aukščiau
siame kalne britai stato radijo 

balsuotojų užsirašė dviejose balsavimo vietose. Jeigu jų , stotį, iš kurios galėtų pasiekti 
nepagaus, jie galės balsuoti du kartu, Ąntąrktiką, Ameriką ir britų

' ' ' /į salas. ■ '
Kiekvienas, turįs teisę balsuoti, turi balsavimuose; 

dalyvauti ir savo balsą paduoti, kad sukčiai negalėtų 1 7 -.į Faiklando salas skrenda 
apgauti ir nenusineštų Chicagos mero rinkimų. Balandžio 1W britų vaikų, kurių tėvai žu- 
12 dieną — kiekvienas prie urnų. Kas neųžsiregistravo, vo kovose uz sai4 laisve.
tai gali pradętr pirštus graužti. Daugelis registravosi ir t. M ~ , .
balsavo, kad galėtų lengviau gauti pilietybę; kiti dviejose suSaukti penkiu va|st;biu kon, 
vietose registravosi, kad galėtų du kartu balsuoti: bet ferenciją Vidurio Amerikos rei- 
bus sąžinės graužimas tiems, kurie visai nesiregistravo. kalams aptarti.

— Honduras vyriausybė pr išo

HEArUKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Sprendžiant iš jaunikaičio ūgio ir iš plačių, 
glaudžiai aptemptų pečių, tvirtų blauzdų ir pla
čios krūtinės jis atrodę visąį subrendęs vyras, bet 
viršum šitos figūros buvo iškilusi beveik vaikiška 
jaunuoliško veido karališkojo pažo galva, kaktoje 
lygiai nukirptais, o ant pečių nugulusiais plau
kais. Ėjo lygiu, spyruokliniu žingsniu, išbalusiu 
veidu. Tarpais tarytum sapnuodamas žvelgė Į mi
nią, tarpais kėlė akis aukštyn Į bažnyčios bokštus, 
kuosų būrius ir į siūbuojančius varpus, skelbian
čius paskutinius jo gyvenimo akimirksniu*-

Kartais jo veide atsispindėdavo nusistebėji
mas, kad šitas varpo gaudimas ir merginų verkš- 
nojimas ir visos tos iškilmės yra tik jam vienam 
skirta. Iš turgavietės, dar iš tolo pamatė pastovą 
ir raudoną budelio apsiaustą. Tuo metu jis su
drebėjo ir padarė kryžiaus ženklą, o kunigas pri
glaudė prie jo lūpų nešamą kryželį. Už kelių žings
nių po jo kojomis nukrito erškėčio šakelė, mesta 
' iei.us merginų. Zbyška pasilenkė, pakėlė ii pa
galiau nv išypsojo merginai, prapliupusiai grau- 
dž'u verksmu. Bet jis, matyt, pagalvojo, kad.šitos 
r.n; *š langų moj ojaneių skarelėmis mergi- 

’ je numirti drąsiai ir palikti
; \ j v. rsaus jaunuolio” prisiminimą. To- 

■gi ■< ja/J sįu atmetė plaukus, pakėlė galvą

dar aukščiau ir ėjo taip tvirtai ir tiesiai, kaip 
eina laimėjęs riterių rungtynes, vedamas paimti 
laimėtąsias dovanas. Pirmyn tačiau judėjo pa
mažu, nes priešaky jų esanti minia vis tirštėjo ir 
nenoromis traukėsi iš kelio. Veltui pirmieji ėję' 
lietuviai kas akimirką šaukė “Eik šalin! Eik ša
lin Niekas nesistengė suprasti šitų žodžių 
prasmės, ir spūstis kas kartą didėjo. Nors du treč
dalius Krokuvos miestelėnų sudarė vokiečiai, ta
čiau visur girdėjosi pikti šauksmai prieš kryžiuo
čius: “Gėda, gėda! Kad pastiptų tie kryžiuęęių 
vilkai, jei vaikai turi mirti tik dėl to, kad juos 
patenkintų! Gėda karaliui ir karalijai!” Matyda
mi priešinimąsi, lietuviai nusiėmė nuo pačių lan
kus, tačiau paleisti šūvių be įsakymo neišdrįso. 
Jųjų vadas Į prieki pasiuntė alebardininkus, nes 
jiems buvo lengviau daryti kelią, ir tokiu būdu 
priartėjo prie riterių, stovinčių kvadratu apie 
pastovą.

Riteriai pasitraukė nesipriešindami. Pirmie- 
Ji įėjo alebardininkai, o paskui juos Zbyška su 
tunigu ir raštininku. Bet dabar įvyko, ko n ideas 

nesitikėjo. Staiga iš riterių tarpo išėjo Povala sų 
Danute rankose ir griaudžiančiu balsu taip su
šuko “Stok!”, kad visas būtys sustojo, kaip įkas
tas į žemę. Nei sargybos vadas, nei joks kareivis 
nedrįso priešintis ponui ir tikrajam riteriui, ku
ris kasdien buvo matomas karaliaus pilyje ir daž
nai tardavosi su pačiu karaliumi. Pagaliau ir kiti 
įžymesnieji pradėjo šaukti įsakomuoju balsu:

l“Stok! Stok!”, o ponas iš Tačevo prisiartino prie 
Zbyškos ir padavė jam baltai, apsirengusią 
Danutę.

Zbyška, suprasdamas, kad tai yra atsisveiki
nimas, sugriebė ją, apkabino ir prispaudė prie 
krūtinės, bet Danutė, užuot prie jo glaudusia ir 
apkabinus jo kaklą rankomis, ko greičiausiai nu
traukė nuo savo šviesių plaukų, iš po rūtų vaini
kėlio, baltą kaspiną ir apvyniojo Zbyškos galvą, 
kartu šaukdama visu savo išverktu vaikišku 
balsu:

/ —- Jis yrą mano, maną!
— Josios jis yra! — pakartojo galingi riterių 

balsai. — Pas. kaštelioną!
1( Jiems atsakė panašus- į griaustinį žmonių 
šauksmas: —

i K* į-

— Pas kaštelioną! Pas kaštelioną!
Kunigas pakėlė aukštyn akis, teismo raštinin

kas sumišo, o sargybos vadas ir aįbardihinkai 
nuleido ginklus, nes visi suprato, kas įvyko.

Krokuvos krašte, Podhalėje, ir net kituose 
kraštuose buvo senas paprotys, tvirtas, kaip pats 
įstatymas, kad. jei ant vedamo pasmerkto mirti 
jaunuolio netekėjusi mergina užmetą baltą kaspi
ną, tai reiskįa, jog ji nori už jo ištekę^ ir tuo pa
čiu jį išvaduoja nuo mirties ir nuo bausmės, šitą 
paprotį žinojo riteriai, karaliaus sargybos žmonės 

į ir vietiniai lenkai, o apie jo jėgą buvo girdėję ir 
Lenkijos miestuose ir pilyse gyveną vokiečiai. Se
nasis Macka net nualpo iš susi jaudinimo, o rite

riai. nustūmę lankininkus, apsupo Zbyšką ir Da
nutė. Sujaudinta ir džiūgaujanti minia kas kartą 
vis garsiau šaukė: “Pas kaštelioną! Pas kaštelio
ną !” Minia pradėjo staiga siūbuoti,, kaip milžiniš
kos jūros bangos. Budelis ir jo padėjėjai bema
tant dingo nuo pastovo. Kilo sąmyšis. Visiems pa
sidarė aišku, kad Jaskai iš Tenčyno nenusilenkus 
šitam šventam papročiui, mieste kiltų grėsmingas 
sąmyšis. Žmonės kaip lava pradėjo slinkti ant 
pastovą Akies mirksniu pastovą dengianti me
džiaga buvo nutraukta ir sudraskyta į gabalus, 
o paskui buvo kirviais suskaldyti ir ištąsyti ir 
rąstai, ir lentos. Treškėjo, lūžo ir skilo ir per ke
letą akimirksnių pastovo neliko nė ženklo.

O Zbyš&a, vis dar tebęlaikydamąs rankomis 
Dąnutę, grįžo į pjlį, bęt šitą įąi-tą kąip triumfuo
jąs nugalęįąjąs. Jį apsiautę ėjo. džiaugsmingais 
veidais pjrinieji karalijos, ritęriai. o iš visų pusių 

Jgiii<|o§i tflkąt£h0ąi moterų, vyrų ir vaikų, šauk
dami, dainuodami ir mojuodami rankomis Danu
tei ir didžiuodamiesi jos drąsa ir abiejų gražiu. 
Iš langų ploję rankomis turtingos merginos, 
džtąūgsmo ašaromis pririnkusiomis akimis. Ro- 
žjų ir lelįjų vainikų, kaspinų ir net auksinių juos
telių lietūs krito po laimingojo jaunuolio kojų, o 
jis, nušvitęs, kaip saulė, dėkingumu pripildyta 
širdimi, kas valandėlė pakeldavo aukštyn savo 
baltąją merginą, kartais pabuawdamas jos kojas.

4 _ Naujienos, Chicago, in _ 'Frulav. April S, 1983



Tel: 562-2727 arba 562-2728

1

TEL. 733-8553 
fcarvice 855-4504, Pa?* 04058 

DR. A B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SVECIALYBt: AKIŲ ulGOi 

1907 West 103rd Str»* 

Valandos pagal susitarimu

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo narių susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, balandžio 7 d., 1 vaL popiet, 
Anelės Kojak salėje, 4500 So. Tai- 
man Avė. Narės kviečiamos atsilan
kyti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Po susirinkimo bus vaišės.

A Kalys

r

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikm 

Medicinos direktorius
1933 S. Minheim Rd., Westchester, Iii.

VALANDOS: 3—9 darbo dienom i >

VAKARŲ VEJAI
112 Hiodemios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pini

tokiu adresu:
NacųieauOB, 1739 S. Halsted St- Chicago, IL 6060

SUSIKINKIMT]

įvairios ūsiis vitoHiiuų, kurie 
pažymimi efidžiesionus alfabeto

Norint gauti būtiną kiekį vi- 
tairhnų, suvalgyidn® kasdien 
mažiausia tokį kiekį maisto: Pu
sę kvortos pieno, vieną kiaušinį, 
siek tiek mėsos, žuvies, vištie
nos; vaisių, daržovių, bent vie
ną bulvę, duonos, avižinė ar 
Kitokios košės, 2 uncijas grieti
nės, 1 unciją jiviesio, truputį 
saiaumynų — “desert”.

Mūsiškė kopūstų ar barščių 
sriuba turi nemažą kiekį vita
minų, proteinų ir mineralų. Pri- 
_iJa.<ant tokios ctetos, ’^lerei- 
xes pirkti bonkutės ekstra vita
minų.

Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

assgssssEg

OR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
241* W. 71* St TeL 737-5149

ir “contact lenses”.

Or. LEONAS SEIB UTIS 
INKSTU, PŪSLOS IK 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandos; intrad. 1—4 popiet,

Oftot telefaoM: 774-2800, 
Bari teaidi|ee t«Ma44t»«

FLORIDA

UŽSILIKUSIOS IŠ SENŲ
LAIKŲ PRANAŠYSTĖS

Prieš pusantro šimto metų ra
šytojas L. Jucevičius yra užre- 
kordavęs Aukštaitijoj sekančius

. spėliojimus ar pranašystes:
Kai du žmonės pasako vienu- 

kart tą patį žodį, būtinai svečias 
į namus ateis.

Jei dūmai driekiasi pažemiu, 
bus lietaus, o jei stačiai kyla, 
bus gražus oras.

Jei vištos ligi tamsos neina 
tūpti, jei varnos ligi vėlumos 
skraido, tai rytoj bus audra.

Baltos dėmelės ant nagų ženk
lina laimę tam, kas jas turi.
Kai niežti dešini delną, svei

kinsies su mielu žmogum, kada 
kairį — pinigų gausi.

Gulbės, jei išgąsdintai klykia 
įies kuriais namais ar sodžiumi, 
gaisrą pranašauja, j'ei gieda — 
laimę.

f

Prostatos, inkstų ir žlapuoo 

takų chirurgija.

St Petersburg, Fla. 337If
TeL (813) 321-4200

^ERKRAUSTYMAI

< KNOW YOUR HEART

Leidinul — Piku apdrao*
ŽEMA KAINA i

Fru num Master Chai* f
ir VISA korteles.

R. 4ER1NAS. TeL 925-3041

Apdraustas perkraustymat 
H įvairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TsL 374-1832 arta 37M99*

I

I

HELP MO U R HEART FUND

HELP YOUR HEART

SOPHIE BARČUS Nuo 1914 metų
RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Šeštadieniais ir sekmalianiaiT“ 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta.
Stoti* WOPA . 1490 AM 

truuliuojamo* ii mūšy etudijo* 
Marquette Parka.

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 

i namų paskolų reikalus visos 
! mūsų apylinkes. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Ved»|a — Aldone Deufaa
Tokt: 773-1543 Sąskaitos apdraustos 

iki $100,000.
7159 So. MAPLEWOOD AVB 

CHICAGO, IL 60829 2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

“Lietuvos Aidai’
XAZO BRAZDŽIONYTS

8919 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

Kuetten nuo pirmadienio Dd pent- 
tefiwrio Txtl. vriore 

VUOr laido* ii WCEV stotine

KAD ŠIRDIS NEPAKRIKTŲ
Daktaras Howard B. Sprague, 

ouvęs amerikiečių kardiologinės 
-raugijos pirmininkas, tikrina 
jog geriausia priemonė išvengti 
-.uaies at<.kų yra nuolatinis fi- 
-inis darbas ar sportas, nors ii 
įvarginąs.
Tik nesigriebkite iš sykio sun. 

.esnio daroo, bet laipsniškai prt- 
yroskite prie jo.

A. Marčiulionis Keturi Evangelistai

Naudingi patarimai rr įdomūs dalykai
• - - - L r- 7

PIENAS YRA NAUDINGAS 
MAISTAS

Pienas yra nebrangus. O į jo 
maitrnimuisi naudą atsižvel
giant, jis yra vienas iš sveikatai 
naudingiausiu valgių, nes turi' 
savyje beveik visus gyvybei pa 
laikyti būtinus elementus.

Tik vienas pieno stiklas su
teikia žmogui 125 energijos ka
lorijas. Be to, piene randasi 
kalkės bei kiti mineralai, o tarp 
kitų sudėtinių dalių — ir rie
balai. Pieną galima gerti gry
ną, dapildant į kavą ai arbatą, 
į kakavą, ar su šokolado milte
liais.

Pienas padidina sriubų, pa
dažų, miltinių patiekalų ir keps- 

■ nių — pyragaičių bei pyragų 
maistingumą. Pienas tinka ir 
tyrėms (košėms) užbaltinti, o 
taip pat paskaniną ir kitokius 
valgius. Nuo kūdikystės iki gi-

’4

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

AMD LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 2S4-4470

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

a

yra 
pie-

lios senatvės kiekvienas mūsų 
' gali gerti pieną ir turėti iš to 
sveikatai naudą.

Mokyklinio amžiaus jaunimui, 
dirbančiam raštinėse, sunkių 
fiziniu darbu duoną pelnusiems, 
sportininkams, namų šeiminin
kėms, kūdikio laukiančioms mo
tinoms bei ^.įvairaus kitoniško 
darbo ar skirtingiausių pašauki
mų žmonėms nėra tinkamesnio 
gėrimo kaip pienas.

Pieno vartojimas atstato su
nykusias kūno ląsteles, papildo 
išeikvotą energiją, o taip 
padidina prieš susirgimus 
sparumą.

Yra ligų, kurios iš dalies 
gydomos, geriant daugiau
no.. Pienas dradžiamas gerti tik 
labai retais atvejais. Vadinasi, 
pienas yra veik stebuklingas 
maistas ir nemenka sveikatingu
mui palaikyti arba sveikatai at
statyti priemonė.

Pienas su kiaušiniais padeda 
jaunuoliams augti ir prisideda 
prie nusidėvėjusių kūno audi
nių atstatymo.

Ne vien grynas pienas ar 
įjungtas į kitus valgius, bet ir 
pieno gamir ai, kaip antai svies
tas, saldžioji grietinėlė, rūgščio- 
ji grietinė, sūris, varškė, rūgš- 
tusis pienas, kefiras ir t. t. yra 
naudingas ir sveikas maistas.

Paprastas karvės pienas yra 
ypatingai turtingas vitaminu A. 
tačiau nugriebtas (skin milk) 
šios savybės nustoja ‘Mūsų lai
kais pienas gaunamas miltelių 
pavidalu ir iš dalies išgarintas 
bei išgarintas ir pasaldintas.

* * »
KAD GAVUS REIKALINGĄ 

KIEKĮ VITAMINŲ i

Mūsų organizmui reikalinga

MORKOS — GAUSUS 
ŠALTINIS VITAMINO A

Iš visų daržovių, morkos su
teikia mums daugiausia vitami
no A, kuris užgrūdina mūsų or
ganizmo atsparumą įvairioms 
ligoms, yra naudingas regėjimui 
ir akims. Morkose taipgi esame 
vitamino B- ir C.

Morkų galima gauti ištisus 
metus, vasarą ir rudenį savo apy
linkėse arba daržuose, o paskiau 
jos ateina iš'Floridos ir Kalifor-

■ nijos. Nepatartina morkų laiky
ti rūsyje arba konservuoti; ge
riau valgytojas šviežias, kai jos 
pilnos sulčių.

Morkas galima valgyti žalias, 
o sutarkavus panaudokite įvai
riems salotams arba į jello, nes 
jos visur tinka.

* ♦ *
KELI NURODYMAI KAIP 

VALYTI GINTARĄ
Gintaro papuošalai valomi šal

tu vandeniu ir muilu. Kad. jie 
gražiau spindėtų, reikia patrin
ti skepetaite pamirkyta alieju
je, o paskiau nušluostyti flanele 
(flannell).

Labiau pajuodavusio gintaro 
gabalus galima įmerkti keliom 
minutėm į vandenį, į kurį įdė
ta keli lašai amoniako arba tru
putis citrinos sunkos. Paskiau 
patrinti vata su aliejum ir nu
šluostyti flanele.

* * *
ARBŪZAS IR OBUOLIŲ

Paimti:
l*/2 svaro arbūzo,
4-5 obuolius,
2-3 kiaušinius,

stiklinės monų kruopų,
1 šaukštą sviesto, j
cinamono,
2 stiklinės grietinės padažo.

Daroma taip: arbūzą nulupti, 
išimti sėklas, sutarkuoti ir įpy- ( 
lūs vandens (pridėjus sviesto), 
pašutinti. Po to pridėti: tarkuo
tų obuolių ir dar kiek pavirinti

Nukėlus puodą nuo ugnies 
ma.->ę atvėsinti, sudėti piene iš
mirkytas monų kruopas, su cuk
rum ištrintus trynius, cinamo
ną, druską, viską išmaišyti ir 
paskui sudėti baltymus. Viską 
supilti Į paruoštą formą, apdėti 
sviesto gabaliukais ir iškepti or
kaitėj.

Prie šio apkepo duoti grieti
nės padažą. <

Magdalena šulaitienė

Good Health Habits, Begun Early, Can
Add Years to Lives of Your ChildrenSt Petersburg. FU., 12:30 vai. p.p. 

ii WTK rtotiea, 1110 AM bang*

2646 W. 71st Street

Chicago, niinoct 60621
Trief. 778-5374

o»
SFfiNG 
DOCTOR 

Qf6ULAClX

CMLCWtN-

TEACH
5 FOR MEA4.TM.

MATTS. 
O PAT. 

SUBSTITUTE IMMTBMUIJ FAT.

HEART AND HEALTH bablts started early In childhood Its 1969 Heart Fond Campaign here and in 8500 other 
can reduce the risk of heart attack in later life, according commmtfties through February. The Heart Fund supports 
u> vQvr Heart Association, The Association is conducting research, education and community service programs.

TĖVASIR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C, LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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TARNAVIMAS LIETUVIŲ...
(Atkelta iš 3-čio puslapio)

Kad senosios Lietuvos vals\. • 
bė nebuvo rusiška, bet lietuvis-’ 
ka, tai konkrečiai nurodė Lietu
vos maršalka L. Chreptaviėiu* 
1492 m. savo kalboj Lietuvos 
valdovo Aleksandro j >ostą pa-, 
kėlimo pioga: ‘ Mes esame nei Į 
italai, nei vokiečiai, nei čekai,! 
bet tiki i lietuviai” (plg. T. Czac. 
ki “O Litewskich i polskich I 
Prawach, 1800). Tą patį pakar
tojo ir karalius Žygimantas Au
gustas 1569 m. savo prie Liub 
lino unijos rašte, pažymėdama^

u»>\o Aleksandro pasiuntinio' F- 
V’.iellus 1501.111.13 d. pas po
piežių Aleksandrą VI pasakyti 
žod ’' “Kad~’Jgi rusai (stačia

tiki.;) užima beveik (arti) pusę 
Lietuvos kunigaikštystės, tai la
biau vartojama jų kalba, kuri 
yra švelnesnė ir lengvesnė” (A- 
Their

’-is be> kanceliarijoj buvo var
tojama plačiai lotynų kalba ir 

i kitos kalbos, o teismuose u lie
tuvių kalba ir t. t:

Tad kyla klasimas, ko siekia 
mūsų dabartinių lietuvių bajozų 
spr ud.a, talpindama >avo leidi
niuose Lietuvos bei lietuvių tau
tos skriaudikų rašinius?’...

Z. KapwitL

ja”. Net pačių gudų istorikai V. 
Percev. K. šabun ir Aberdars- 
ki (Istorija Belorusskoj SSR, 
Mensk, 1954 m.) konstatavo, kad 

’ senoji Lietuvos valstybė buvo 
' lietuviška, bet ne belarusiska. 
; Ypač reikšminga, kad ir net Bi

zantijos istorikas N. Gregoros 11 
amž. viduryj savo veikale Lie
tuvos valdovą Algirdą, kuris val
dė Lietuvos valstybės rytinę da
li (arba provoslavišką jos dali), 
vadino "lietuvių karaliumi” 
(plg. R. Batura, Lietuva kovoj 
prieš Aukso Ordą, 1975 m., 309 
p.).

Kaip žinoma, senoji Lietuvos 
valstybė buvo susidėjusi iš dvie
jų pagrindinių dalių: 1) iš ka
talikiškos ir 2) iš provoslaviškos, 
kuri dar buvo vadinama rusiška, 
nes krikščionybę ji gavo iš Ru- 

•iš'jos (Kijevo). Prof. S. Dirman- 
tas (Tautos praeitis, II t., 3 kng., 
213 p.) paaiškino, kad senosios 
Lietuvos valstybėj ir po Liub
liną unijos vakaruose gyveno 
lietuviai katalikai, d kitur lietu
viai gudai arba dabar vadinami 
belaru^ais. J. Gabrys (Lietuvių 
literatūros apžvalga, 1924 m. 58 
p.) nurodė: ‘‘Prakalboj prie Lie
tuvos -Statuto Į latynų kalbą 
(1576 'vertime-. "Prakilnieji 
iš gudų tarpo taip jau yra tos 
pačios ką ir lietuviai kilmės, tik 
jie atsiskyrė nuo lietuvių išpa
žindami klaidingą stačiatikių ti
kėjimą”.

’ š Gi ir provoslavų taip vadina
mų rusų senosios Lietuvos vals
tybių nebuvo nei pusės gyven
tojų, kaip liudija Lietuvos val-

H t., 278 p.). Ir istoriko 
dr. Wolter (Mittcilun-

IV Bd., 58 p.) surinktomis 
žiniomis, senovinėj taip vadina
moj "Lietuvių-gudų” valstybėj 
lietuviai dominavo. »

O kad -enovinėj Lietuvos vai-, 
itybėj buvo rašoma dokumentai 
bei Lietuvos statutis parašytas 
senąja slavų kalba, tai prof. Z. 
Ivinskis (plg. dr. A. Šapoka, Lie
tuvos istorija, 1950, 156 p.) iš
aiškino: "Viduramžiuose neveik 
visur pasaulyj raš"to kalba sky
rėsi nuo šnekamosios kalbos. 
Kaip Europos vakaruose buvo 
rašoma lotyniškai, taip Lietuvoj 
ir visuose rytuose specialia sla
vų kalba. Bet nei Vakarų Euro
pa nebuvo lotyniška, nei Lie-; 
tuva nebuvo slaviška” Dr. C. 
Jurgėla (History of Lithuanian 
Nation, 1948 m. 186 p.) paryš
kino: "Maskvoj 16-17 amž. "ru
siškoji” Lietuvos kanceliarinė 
kalba buvo vadinama lietuviška ' 
kalba (prof. J. Lappo)”. j Jonas Paukštis, Vyčių “CI

Svarbiausias iš šios senosios 
Lietuvos valstybės kanceliari
nės kalbos likučių yra Lietuvos 
Statutas, kurį stropiai paruošė 
žymiausi lietuvių teisininkai (A.; 
Goštautas, dr. A. Rotundas ir 
kiti), kodifikuodami senovės lie
tuvių papročių teisę, Lietuves 
valdovų suteiktas privilegijas ir

no teisyną. Anot prof. dr. -V. \\\' griežtai įsakė baigti žudynes

Paukštis organizuo
ja Balandžio šokius

John Paukštis

! doką skaičių nekaltų žmonių.
į Kariuomenės vadovybė prane 
!šė visiems gyventojams, kad 
1 jiems įsakyta atstatyti tvarką 
■ visame Amane ir kad jie neleis 

indams pulti musulmonų. Ka
riuomenės vadovybė atstatė

oun- 
cil 36” pirmininkas, šių metų 
balandžio 16 dieną organizuoja V 
Yril? _Bala"d^ , tvarką “nepriklausomybės" pra

džioje. Kariai sustabdė indų ir 
musulmonų tarpusavio žudynes. 
Nuo šių metų pradžios vėl pa
kilo a;stros ir pradėtos musul
monų žudynės. Buvo žudomas

■ kizkvienas bengalų kilmės gy- 
į ventojas. Kariuomenės vadovy-

salėj, esančioj 2155 W. 17th St. Į 
Pradžia 8 vai. vakare. . ‘

Vadovaus Raymond Vertelka 
ir Waltz r Kalvaitis. Bus geras 
lietuviškas maistas ir labai leng
va muzika. Bilieto kaina lik Į 
.$2.50. Juos galite gauti pas pre- Į

J . /T . . h . . Jis laukia visu pažįstamu bei oruogienes (Lietuvos istonia, , . ‘o™ v t - * ‘ draugų vakare.19o6 m., 379 p.), nors Lietuvos ( 
Statuto kalba slaviška, bet jo 
dvasia grynai lietuviška. Antrojo, 
Lietuvos Statuto prakalboj net. 
akcentuota "Ad decisiones Lit-' NEW DELHI, — Indijos ka--įvedimą atsakingi bus kariai, 
vanicas”, vadinasi, tai rodo Lie- riuomenės vadovybė įsakė savo! 
tuvos Statuto lietuvišką pobū-‘ kariams atstatyti tvarką visoje; .
di. ■ Į Amano provincijoje. Iki šio me-11

Prof. K. Jablonskis savo vei- to kariai globojo puolamus irŲ 
kale "Lietuviški žodžiai seno
sios Lietuvos raštinių kalboj” 
(1941 m.) joje nurodo daugybę įsakyta sustabdyti indų sauvalę 
lietuviškų žodžių ir kitų litųa* 
nizmų. Be to, senovės Lietuvos

INDIJOS KARIAMS LIEPĖ 
ATSTATYTI TVARKĄ

ir prašė gerbti kiekvieną pilietį. 
Kovų metu žuvo 6,000 žmonių 

j ir dešimtys .tūkstančių liko be 
Į pastogės. Indira Gandhi dau- 
j giau kalbų nesakys. Už tvarkos

yuvianmj h . 
žudomus bengalų kilmės Asamo Į 
gyventojų, bet nuo šios dienos j • *1 1 1 ■» v - • • «• • * ■
šiaurės’ Amane sprogo dvi ga
lingos bombos, užmušdainos dr

A. L. PILIEČIŲ KLUBO 
PRANEŠIMAS

Kamai, žemi — PardavJimd 
63AL ESTATE FCR SALI

4 Nemel, žemi — Perdarissw
{ REAL ĮSTATE FOR SALI .

FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL’SKAS, Prezidento

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tek 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS 
f MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Anelės Kojak salėje, esančioje* 
1-500 S. Taiinan Avė.

Nariai prašomi atsilankyti 
nes yra svarbių reikalų aptarti 
Bus ir vaišės.-

Rožė Didžgalvis, rast.

— SLA 134-tos Moterų kuopos 
susirinkimas balandžio 9 d. ne
įvyks. Sekantis susirinkimas bus 
šeštadienį, gegužės 11 d. Plates
nes informaci jas paskelbsime j 
vėliau. Valdvba }

KAM MOKĖT! NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

__ __ __
MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
nutui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash- 
ienaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto IeWf*tą, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningeL 
KLAUDIJUS PUMPUT11

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

e- -r- ................... II -1'1 —

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel: 436-7878

DĖMESIO 
62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI i 
Tiktai $120 pusmečiui automebilio 
Liability apdraudimas pensinle- 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVL 
! - TeL 523-8775

— Šakių Apskrities klubo pik
nikas įvyks š.m. balandžio mėn; 
10 d. Vyčių salėje, 2455 W. 17Įh 
St. Pradžia 12 vai. šokiams gros 
Ewaldo Knoil orkestras. (

ESTATE SALE. 3 bedroom in
come bungalow near transpor- L A ,1>csJ lation, churches, school, hospi- 

(Pr) tais. After 7 P.M. call
LU 5-9359

KONKUPvSAS BE PASEKMIŲ J ~

Studentas vienos 
mokyklos Detroite 
surengti konkursą 
gražiausios mokinės, 
i Visos lankytojos 

slaptame balsavime,
jog kiekviena studenčių gavo... 
po vieną balsą.

aukštesnės 1 
nusprendė 
išrinkimui

dalyvavo
Pasirodė,

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo eilinis narių su
sirinkimas Įvyks sekmadieni, 
balandžio 10 d., 1 vai. popizt, yra daug drėgmės.

9 Gėlė saldžiausiai ] 
prieš audrą ir dienomis, kai o

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

U ,. • i' Aleksas Ambrose,
J/ ' A ... . . -

; CHICAGOS lietuvių istorijos
autorius, 

paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 
, . . Chicagos lietuvių istorija .

(1869 — 1959 metai). ”
664 psl., vardynas.

. Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

t

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

DO YOU HAVE FRIENDS OR .RELA
TIVES WISHING TO IMMIGRATE TO 
USA OR CANADA? OUR EXCLU
SIVE FOREIGN EMPLOYMENT 
BOOKLET EXPLAINS THE NECES
SARY STEPS TO UNDERTAKE IN 

. ORDER TO APPLY. ALSO LISTS 
Į THE COMPANIES HIRING FOR 

OVERSEAS COUNTRIES SUCH AS 
į KUWAIT, VENEZUELA, SAUDI 

THE MID-EAST, ETC.

ERS "NEEDED ARE TRADESPEOPLE 
LABORERS. PROFESSIONALS, ETC. 
FOR FULL INFORMATION SEND A 
SELF-ADDRESSED, STAMPED EN
VELOPE TO:

AMERICAN OPPORTUNITIES, 
Dept. 5032, 701 Washington Street, 
BUFFALO, N.Y. 14205, U.S.A.

kvepia ! ARABIA, THE MID-EAST, ETC. 
, . J PERMANENT /TEMPORARY^ WORK-

? A. T VERAS
Laikrodžiai ir brtngenyM* 

Pardavimas b Taisymas 
U44 West <9th Stroot 
Tai. REpublIe 7-1M1

> i ■■■■ ■

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDĄS, 4059 Archer Avenuė, 
Chicago, 11|. 60632. Tai! YA 7-5980

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Are.

Tel. 523-3685 (Pr.

M. ŠIMKUS į

Notary Purlio 
INCOME TAX SERVICE'

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra • 

Jymai ir kitokie blankai.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Mr. K. Januta,

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
Siusti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St. ”
Chicago, IL 60608

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vianomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimu*.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pak liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ii 

tuairūpinim^---------------------------------------------- >8.00

Dr. A. J. Gossen — DANTYS, jų priežiūra, rvetkata ir 
grožia. Kietais viršeliais ------------------------- R4.00

Minkštais viršeliais, tik$3.00

Drt A. J. Gowen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik |2.06

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kaino© pri

dedant $1 persiuntimo išlaidom*.

NAUJIENOS, 

la. MAU5TXD BT, CHICAGO, IE

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
žadėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėto Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos11 
Ateistą knyga su legališkomie 
□rmomis.

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja" lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama "Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave . Chicago. IL 60629.

PATS SKAITYK IR DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS”

, HOMEOWNERS POLICV
P. Zepolla, Apeirt 

w. 95th n

40642, . 424-1654
State Farm Hie and Casua-l* >

I
 Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo 

9 vai ryto iki 6 vaL vakaro.

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, RL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
šeštadieniais pagal susitarimą.

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

ILI,, r 3 — Naujienas, Chicago, 8t HL Friday, April $, 1983


