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“Jo nera čionai; štai vieta, kame Jį buvo padėję” Mork 16.
Šv. Jono Apaštalo ir Evangelis-

»■

to Jėzaus Kristaus Mirties

PRISIKĖLIMO AIDAI

Liudijimas

(Jono XVIII)

*J0 NĖRA ČIONAI. ATSI
KEIK.” (buk. XXIV, 6).

Anuo metu Jėzus išėjo draug su savo mokytiniais per 
Kedrono upeli, kame buvo daržas; j t:J įėjo jis ir jo moky
tiniai. Žinojo gi tą vietą ir Judas, kurs išdavė jį, nes Jėzus 
dažnai ateidavo tenai su savo mokytiniais. Taigi, Judas, 
pasiėmęs būrį ir tarną nuo vyresniąją kunigą ir parizieją, 
atėjo tenai su žibintuvais, žiburiais ir ginklais- Jėzus, žino
damas visa, kas turėjo ant jo ateiti, išėjo priešakiu ir jiems 
tarė: Ko ieškote? Jie jam atsakė: Jėzaus Nazarėno. Jėzus 
jiems tarė: Aš esu. Stovėjo su jais ir Judas, kurs jį išdavė. 
Taigi, kaip tik jis jiems pasakė: Aš esu, jie pasitraukė atgal 
ir puolė ant žemės. Tuomet jis vėl juos paklausė: Ko ieš
kote? Jie gi tarė: Jėzaus Nazarėno. Jėzus atsakė: Sakiau 
jums, kad aš esu; jei tat manęs ieškote, leiskite šitiems šalin 
eiti. Kad išsipildytą žodžiai, kuriuos jis yra pasakęs: Kuriuos 
man davei, aš nepražūdžiau iš ją nei vieno. Tuomet Simonas 
Petras, kurs turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ištiko vyriausiojo 
kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu 
Malkus. O Jėzus tarė Petrui: Kišk savo kalaviją į makštį, i 
Argi aš negersiu tos taurės, kurią mano Tėvas yra man da
vęs? Būrys, ir tūkstantininkas, ir žydą tarnai nutvėrė Jėzą 
ir surišo jį. Jie atvedė jį pirma pas Aliną, nes jis buvo uoš
vis Kajifo, kurs buvo tais metais vyriausias kunigas. Kaji- 
fas gi buvo tas pats, kurs yra pataręs žydams: Geriau, kad 
vienas žmogus mirtą už tautą. Jėzą sekė Simonas Petras 
ir kitas mokytinis. Tas mokytinis buvo pažįstamas vyriau
siam kunigui ir įėjo draug su Jėzumi į vyriausiojo kunigo 
kiemą; o Petras stovėjo lauke ties vartais. Kitas tat moky
tinis, kurs buyo pažįstamas vyriausiam kunigui, išėjo ir pa
sakė durininkei, ir įvedė Petrą. Ta tarnaitė durininke tarė 
Petrui: Ar ir tu esi iš šito žmogaus mokytinių tarpo? Jis 
tarė: Neesu Prie žarijų stovėjo vergai ir tarnai, nes buvo 
šalta, ir šildėsi; o su jais stovėjo taipogi Petras ir šildėsi. 
Taigi vyriausias kunigas paklausė Jėzą apie Jo mokytinius 
ir apie Jo tuoksią. Jėzus jam atsakė: Aš viešai kalbėjau pa 
šauliui; aš mokiau visuomet synagogoje ir bažnyčioje, kui 
susieina visi žydai, o slapčia aš nieko nekalbėjau. Kam mair 
klausi? Klausi; tuos, kurie-girdėjo, ką jiems esu kalbė jęs' 
štai, šitie žino, ką aš sakiau. Kuomet Jis jam tai pasak'-, 
vienas iš čiapat buvusių tarini užgavo Jėzą per veidą ir tarė: 
Taip tu atsakai vyriausiajam kunigui? Jėzus jam atsakė: Jei 
kalbėjau negerai, įrodyk, kad tai netiesa; o jei gerai, kam 
mane muši? Aunas nusiuntė Jį surištą pas vyriausiąjį kuni 
gą Kajifą. Simonas gi Petras stovėjo ir šildėsi. Taigi, ji< 
jam tarė: Ar ir tu esi iš jo mokytinią tarpo? Jis išsigynė ir 
tarė: Neesu. Tuomet vienas iš vyriausiojo kunigo tarnų, gi
minaitis to, kuriam Petras buvo nukirtęs ausį, jam tarė: Argi 
ne tave aš mačiau draug su juo darže? O Petras vėl išsigynė, 
ir gaidys tuojau pragydo. Taigi, jie atvedė Jėzų nuo Kajifo 
I teismo rūmą. Buvo rytas; jie patįs neįėjo Į teismo rūmą, 
kad nesusiteptų, bet kad galėtų valgyti Velykų avinėlį. Pilo
tas tat išėjo prie jų laukan ir tarė: Kokią skundą atnešate 
prieš šitą žmogų? Jie atsakė ir jam tarė: Jei šitas nebūtų 
piktadaris, mes nebūtumėm tau jo padavę. Tuomet Pilotas 
jiems tarė: Imkite Jį jūs patįs ir teiskite Jį, savo įstatymo 
laikydamies. Bet žydai jam tarė: Mums nevalia konors už
mušti. Kad išsipildytų Jėzaus žodžiai, kuriuos yra pasakęs, 
nurodydamas, kokia mirtimi Jis numirs. Taigi, Pilotas vėl 
įėjo į teismo vietą, pašaukė Jėzų ir Jam tarė: Ar Tu esi 
žydų karalius? Jėzus atsakė: Ar pats iš savęs tai sakai, ar 
tau kiti pasakė apie mane? Pilotas atsakė: Argi aš žydas? 
tavo tauta ir vyriausieji kunigai padavė man tave; ką esi

Ankstį Velykų rytą, atėju
sias į Kristaus kapą moteriš
kes, kad brangiais aliejais pa
tepus Viešpaties Jėzaus kūną, 
pasirodžiusiu angelu jas su

tarp mirusių? (buk. XXIV, 
5). Tr nustebusioms, ir išsigan 
dusioms kapo lankytojoms 
Dievo pasiuntiniai praneša 
žmogaus pajėgoms ir suprati
mui neprieinamą tiesą“ Jis 
atsikėlė...”

Niekuomet negirdėtas daly
kas labiau nustebina žmonių

tat angelai ramina priminimu, 
kad Kristus, dar prieš kančią 
savo iš numirusių prisikėlimą 
buvo pranašavęs: "Atsiminki 
te, ktaip Jis jumis kalbėjo, te
bebūdamas Galiliejoje, ir sa
kė: REIKIA, KAD ŽMO
GAUS SŪNTJS BŪTŲ IŠ
DUOTAS f ŽMONIŲ NUSI
DĖJĖLIŲ RANKAS, BŪTŲ 
PRIKALTAS PRIE KRY
ŽIAUS IR TREČIA DIENA

Netikėjusieji Kristaus iš į Dievas žmogui pavedė nau- 
munirusių prisikėlimo prana- idotis pasauliu. Švietė ir šildė
švstei, dabar turi su gėda nu
silenkti ir pripažinti Viešpa
ties Jėzaus iš numirusių prisi 
kėlimo faktą.

* * »

“KAM IEŠKOTE GYVOJO, 
TARP MIRUSIŲ.” (buk X- 
XIV, 5).

bara: ‘ *K a m ieškote /71/ro atstoves prie Kristaus kapo; P RI^^kkTŲ.”

EVANGELIJA PARAŠYTA ŠV. MATO 28, 1—7.
“Subatai praėjus, kuomet aušo pirmoji savai ės diena, Marija Magdalena ir kita Marija atė

jo pažiūrėtų kapo. Ir štai, pasidarė didis žemės drebėjimas, nes Viešpaties Angelas nužengė iš 
dangaus, prisiartinęs nurito akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo pažvelgimas buvo kaip žaibas, ir jo 
drabužiai kaip sniegas. Dėl jo baisumo tarnai nusigando ir pasidarė kaip numirę. Atsiliepda
mas gi Angelas tarė moteriškėms: Jūs nebijokite; nes aš žinau kad ieškote Jėzaus, kurs buvo pri
kaltas ant kryžiaus. Jo čia nėra, nes jis prisikėlė, kaip yra sakęs; ateikite ir matykite vietą, 
kame Viešpats buvo paguldytas. Ir greitai eikite pasakyti jo mokytiniams, kad jis yra atsikėlęs; 
štai jis eina pirm jūsų j Galilėją: tenai ji matysite. Štai, aš jums tai išanksto apskelbiau.”

Mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus iš numirusių prisikė
limo šventė pripuola pavasa

ryje. Tame laike via lengviau 
mirusių prisikėlimas pajausti. 
Gamta tebebuvo žiemos numa
rinta. Augalai apnuoginti nuo 
žiedų, vaisių ir lapų, —tik 
pliki, liūdni stagarai. Žemė b1 
šalčio sukaustyta, šaltu sniego 
sluoksniu užversta. Vandenvs
— kietu ledu surakinti. Visur

žmogų saulė. Jį nešiojo žemė, 
maitino ir puošė augalai, tar
navo gyvuliai, jį linksmino 
paukščiai...

Jaučias žmogus esąs žemės 
valdovas. Jo klauso gamta, 
jam tarnauja tvariniai,gi jis, 
— žmogus, — nei prieš jų 
vieną sprando nelenkia.

Naudodamasis Dievo tvari
niais žmogus užmiršo Dievo 
tvarkos palaikyti. Užmiršo ir 
patį Dievą. Ėmė gyventi savo 
protu, nepaisydamas Dievo iš
minties taisyklių. Reiškimas 
Dievui dėkingumo, pagarbos, 
priklausomumo, meilės ir klus 
namo nyksta žmoguje. Siela 
tolėją nuo savo Kūrėjo. Die-

įvo tobulybių atspindys ima 
'nykti protingajame tvarinyje

tuštuma, visur mirtis siaučia............. , . , . _.. . , , ir jis menkėja, gvvulėja. ŽmoRodos, visas vasaros darbas . . ;
„ gus ima spausti žmogų ir vers
žuvo. i . . , , -

. Įti vergauti, lyg nebūtų jam 
Bet, ne. Nežuvo! S,ai pa- ,tvariny8.

vasario saulutė prašvito... Iri , . » c,1 1 Užverda zemeje pagieža. Sa
(sutirpo sniegai. Nuėjo ledai. 
Sužaliavo augalai. Susprogo,

jvo posmais ėmęs gyventi žmo 
gus pats save susipaneioja.

(pražys, medžiai, pakvipo..., SlAeltoje suiru,ėje ir 
lišlindo H uolos «vSria.eiulba,:pasirod. troSkuir|(olita Igny 
krykšė.a po medžius pauksfiu- k<1 giwlra ir nžvi.,

.ka,. Dūzgia, birzgia aibės ore į r5 chaMas _ praga.

į lnkstanr-uj vabzdžil,, muši,,, ras. oi l)ž prie5taravim|Į Ka. 
.uodų, mašalų, širšių, biteli,.. va|iai; da,.

Kas sake, kad gan .ta buvo I amžinasis pragaras, 
numirus? Pasaulio Kūrėjui i
niekas nemiršta, niekas neiš-1 Tr paKail° Kūrėini ""PUola 
nvksta... Visagaliui ir tie los fio ir at’iunt5
buvo mirę —kelias, » naujo Mokyta» ~ Atpirkėjų - B-

ganytoją. Juomi buvo pats 
Dievo S£mu.% kuris priėmęs

, kaip tiksliai ?n’ORa"s priKin,‘i ,flp0 * 
gaus sūnumi.

leidžia diegus, vėl gyvena....
Ganita turi 

Kūrėjo ir, oi 
klauso!

klausyti savo-- -

SUNKU TAU SPARDYTIS 
PRIEŠ AKSTINĄ (Apašt. 
Darb. IX, 5).

Ir įkūrė Dievas žemėje žmo 
gą. “Mažą ką mažesnį už an
gelus” jį Dievas padarė. Sa
vo kūnu — nudega, tieša, 
žmogus linksta prie žemės, 
tačiau savo siela — dvasia, 
kurion Įstabūsis Kūrėjas įdė
jo savo gerumą ir grožį, ji 
veržte veržias prie to Amži
no Gėrio ir 'Grožio, prie ža
vinčios tobulyličs, iš kūčios ji 
išėjo.

Ėmė Kristus žmogaus gy
venimą taisyti iš pagrindų. 
Savo šventu gyvenimu jis nu
švietė naują kelią, kad žmogus 
Dievo vaiku netik vadintus, 
bet ir būtų. Nežinėje, priešta- 
ravimuose ir abejonėse klai- 
džiančiam žmogui Jis atsklei
dė dievišką išmintį. Sudraudė 
nuo prisirišimo prie — žmo
gaus vadinamu, “brangių i 
menų.” Gėdino dėl suside 
jimo blizgančiais metalais — 
auksu, sidabru. Barė už rin
kimą turtų. Smerkė už prisiri 
Šimą prie žemės gėrybių. Gi

. . žmonių pažemintą neturtą ir
valdžios, jei tau nebūtų duota iš aukštybių. Todėl kas tau'pamatęs motiną ir stovintį mokytinį, kurį jis mylėjo, tarė J ma? vst Jis pagjsavino ir iš
manė padavė, tas turi didesnę nuodėmę. Nuo tos valandos I savo motinai: Moteriške, štai tavo sūnus. Po to tarė moky- , T» t i

padaręs ! Jėzus atsakė: Mano karalystė ne ii Šio pasaulio; pi|o(a8 ipį|(ojo 8akydami: Jeiitinini; Štai, tavo motina. Ir nuo tos valandos mokytinis pa
jet mano karalyste būtų iŠ Sto pasaulio, mano lama, juk ko- awgi cie80riaU8 prietelia Ne8 kįHkvį,„a8. knr8 ėmė j, pas „ve. Paskui Jėzus, žinodamas, kad visa buvo ii
votų, kad nebūčiau atiduotas žydams; dabar gi mano kara- 
lvstė ne iš čia. Tuomet Pilotas jam tarė: Tu tat esi kara
lius? Jėzus atsakė: Tu tai sakai, aš esu karalius. Aš tam gi
miau ir tam atėjau į pasaulį, kad liudyčiau apie tiesą; kiek
vienas, kurs yra iš tiesos, klauso mano balso. Pilotas jam 
tarė: Kas yra tiesa? Tai pasakęs vėl išėjo pas žydus ir jiems 
tarė: Į Aš nerandu jame jokios kaltės. Yra gi pas jus pap
rotys, kad paleisčiau jums vieną Y dykose. I aigi, ar nori- neturime karaliaus, o tiktai ciesorių. Taigi, tuomet jis dos, ir jie būtų nuimti. Taigi, kareiviai atėjo ir sulaužė blauz
te, kad jums paleisčiau žydų araių. uome ve visi sau- pafiaV(-, jį jjenis prikalti ant kryžiaus. Jie gi ėmė Jėzų ir iš- Į das pirmojo ir antrojo, kuriuodu buvo prikaltu ant kryžių
ke, sakydami: Ne šitą, bei Barabą. 1 arabas gi mvo gava- |r nešdamas sau kryžių jis išėjo į tą vietą, kuri va-Į draug su juomi. Priėję gi prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau
zudis. Taigi, tuomet I įlotas ,n’ 1 nuP a ’• dinasi Kaukolių, ebraiškai gi Golgota. Tenai jie prikalė jį i miręs, nelaužė jo blauzdų, bet vienas kareivis atvėrė jietimi
kareiviai, nupynę is er.kėcių vaini<ą, uz ėjo jam an ga vos, anį |{ry.;jaus jr draUg sn juo kitudu, vienoje ir lytoje šalyje,' jam šoną, ir tuojau išėjo kraujo ir vandens. O kursai ma
ir apsiautė jį purpuriniu drabužiu. r jie v*duryje gi Jėzų. Pilotas parašė taipogi ir parašą ir padėjo i tė, liudijo apie tai, ir jo Rūdijimas yra tikras. Ir jis žino.,

daro save karaliumi, prieštarauja ciesoriui. Pilotas, išgir
dęs šituos žodžius, išvedė Jėzų laukan, atsisėdo teismo kra- 
sėje, vietoje, kuri vadinasi Litostrotos, ebraiškai gi Gabata.

sipildę, kad išsipildytų Raštas, tarė: Trokštu. Buvo gi pa
dėtas indas, pilnas uksaus. Taigi, jie uždėję ant vsopo kem
pinę, pilną uksaus, pakėlė prie jo burnos. Jėzus, paragavęs

Buvo Prisirengimo diena prieš Velykas, apie šeštą valandą, i uksaus, tarė: Išsipildė. Tr nulenkęs galvą, atidavė dvąsią. 
Ir jis tarė žydams: Štai jūsų karalius. Jie gi šaukė: Šalin (Kadangi tai buvo Prisirengimo diena), kad kūnai nepasi-
su juo, šalin! prikalt jį ant kryžiaus. Pilotas jiems tarė: Pri
kalti ant kryžiaus jūsų karalių? Vyriausieji kunigai atsakė:

liktų ant kryžiaus subatoje,' (nes tai buvo didžioji subatos 
diena), žydai prašė Pilotą, kad būtų sulaužyta jiems blauz-

aukštino. Išdidumą, pasipūtil 
mą, pagyrimų geidimą — Jis 
niekino. Besirūpinančius vien 
kūno reikalais skaitė žemos 
rūšies žmonėmis, juos lygino 
pagonims. Graudino geidu
liame pasidavusius ir įsakė 
skaistėti, tobulėti. Skelbė mei
lę. Liepė dovanoti priešams 
ir visiems gerą daryti. Amži
nomis bausmėmis grąsino pa- 
metusiems Dievo įsakymų ke
lius. Priminė, kad nusikaltu-

kė: Sveikas, žydų karaliau! ir mušė jį per veidą plaštakomis. 
Vėl tat išėjo Pilotas ir jiems tarė: Štai, aš išvedu jį jums 
laukan, kad žinotumėte, jog aš nerandu jame jokios kaltės. 
(Taigi, Jėzus išėjo su erškėčių vainiku ir purpuriniame rū
be); o jis jiems tarė: Štai žmogus! Pamatę jį vyriausieji 
kunigai ir tarnai, šaukė ir sakė: Prikalk ant kryžiaus, pri
kalk jį ant kryžiaus! Pilotas jiems tarė: Imkite jį jus ir pri
kalkite ant kryžiaus, nes aš nerandu jame kaltės. Žydai jam 
atsakė: Mes turime įstatymą, o pagal įstatymą jis turi mirti, 
nes padarė save Dievo Sūnumi. Pilotas tat, išgirdęs šituos 
žodžius, dar labiau bijojo. Tr vėl jis įėjo į teismo vietą ir 
tarė Jėzui: Iš kur tu? Jėzus gi nedavė jam atsakymo. Tuo
met Pilotas jam tarė: Tu man nekalbi? ar nežinai, kad aš 
turiu valdžios prikalti tave ant kryžiaus ir turiu valdžios 
paleisti tave? Jėzus atsakė: Neturėtumei prieš mane. jokios

viršuje kryžiaus. Buvo gi parašyta: JĖZUS NAZARfiNAS, kad jjs sako tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Nes tai įvyko, s’erns dar yra vilties rasti pa 
ŽYDŲ KARALIUS. Tą tat parašą skaitė daugelis žydų,; kad išsipildytų Raštas: Kaulo nesulaužysite jame. Tr vėl sigailėjimo, išsižadant nuodą- 
nes vieta, kame Jėzus buvo prikaltas ant kryžiaus, buvo arti J kitur Raštas sako: Žiūrės į tą, kurį jie pervėrė
miesto, ir buvo parašyta ebraiškai, graikiškai ir lotiniškai. T----------- :x *-—
Taigi vyriausieji žydų kunigai sakė Pilotui: Nerašyk: Žydų 
karalius, bet, kad jis sakė: Aš esu žydų karalius. Pilotas 
atsakė: Ką parašiau, parašiau. Karėiviai, prikalę, jį ant kry
žiaus paėmė jo drabužius (ir padarė keturias dalis, kiek
vienam kareiviui dalį) ir jupą. Jupa gi buvo nesusiūta, bet 
nuo viršaus iki apačiai visa numegsta. Jie tat sakė vienas 
kitam: Nepjaustykime jos, bet meskime burtą, keno ji bus.
Kad išsipildytų Rašto žodžiai: Jie pasidalino sau mano dra
bužius ir dėl mano rūbo metė burtą. Taigi, kareiviai tai pa
darė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, ir jo motinos 
sesuo Marija Kleopienė, ir Marija Magdalena. Taigi, Jėzus,

mės ir darant nuoširdžią at
gailą. Aiškiai ir atvirai įspė- 

‘JEI ATGAILOS NEDA
RYSITE — VISI PRAŽŪSI-

kurs buvo anksčiau atėjęs pas Jėzų nakčia, ir atsinešė apie TE.” 
šimtą svarų mišinio myros ir aloės. Juodu tat paėmė Jė
zaus kūną ir aprišo jį marškomis svf kvepalais, kaip yra 
paprotys laidoti pas žydus. Toje gi vietoje, kame jis buvo 
prikaltas ant kryžiaus, bnvo daržas, o darže naujas kapas, 
kuriame niekas dar nebuvo buvęs paguldytas. Tenai tat
juodu paguldė Jėzų dėlei žydų Prisirengimo dienos, nes J0, * Kieta jie šaukė ta 
kapas buvo arti. j (Tęsinys 2 pusi).

Po to gi Juozapas iš Arimatajos (nes jis buvo Jėzaus 
mokytinis, bet slaptas iš baimės žydų) prašė Pilotą, kadi. ,< 
jam būtų valia atimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. / Jis tat J° 
atėjo ir nuėmė Jėzaus kūną. Atėjo taipogi ir Nikodemas,

Jis pajuto žmones, kad! tas 
naujasis mokslas yra įsta
bus, nepaprastas, kad ne že
mės padaras. Pajuto ir suki-
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(Tęsinys iš 1 pusi.) 
kalba, ir kas jos gali klausy
ti.1

Sukruto aukštas vietas ūži- i

taus gerumo, nė teisingumo 
jie nežiūrėjo. Tas Išganyto- 
jaus neišsemiamas gerumas ! 
ir kantrumas juos net erzino. 
Laikytis proto taisyklių jaumantieji. Sukilo išdidume, ga- .

šlume, žemes turtus kraujanti t \ . , , . *
ir kitų išnaudojimu gyvenan-1
tieji. Klaidų iškėlimas tų niek i 
šų neprivedė prie atgailos ir 
gyvenimo atitaisymo. Kaltieji 
užsikirto savo niekšybėje. Jie 
ėmė nekęsti ir šiauštis prieš 
Išganytojų, gi savo kalčių pri 
dengimui, ė«nė pulti dievišką 
Mok} tojų, Jame priekabių ieš 
koti, Jo mirties geisti.

ar teisingai — nebepaisė. Pa 
čios tėvynės likimas atrodė 
menkniekiu, palyginant su su
naikinimu jiems nepakenčia
mo Kristaus. Todėl ir šalies 
okupantų atstovui žydų tautos 
vadai pareiškia: “Neturime 
karaliaus, tiktai ciesorių." 
(Jon. XIX, 15).

Net žmogžudžių paleidimas 
iš kalėjimo jų nebegązdino; 
drąsiai reikalauja nuožmaus 
Barabo paleidimo, bile būtų 
■nugalabintas Šventasis.

Išdidi tautos vyriausybė ne-

pakentė, kad Atpirkėjas buvo 
išmintingas ir atlikdavo žmo
gui negalimus darbus, kad įs
tabiau nekaltumu ir nuoširdu
mu jis geiros valios žmones 
traukė i save. Tamsybės ver
gai negalėjo pakęsti ryškiais 
ruožais prasimušančius dieviš 
kos šviesos spindulius. Mat, 
jie blaškė tamsybės rūkus ir 
pridavė neramumo jos palai
kytojams. Bet ypač niekšai 
netvėrė piktumu, kad Dievas- 
Žmogus, nepaisydamas niekie 
no nei kilmės, nei padėties vi
suomenėje, drąsiai ir viešai 
smerkė nedorėlių veidmainin
gą gyvenimą. Sudarė,tat, pri
eš Išganytoją klastas, sukėlė

? ' j

z K. Barauskas.

KRISTUS KŪLES...

“Jei Kristus neatsikėlė, durnas, Jonas Kv., Jėzaus Mo
tei mūsų pasakojimas tuš- tina Marija nešdami Kristaus 
č\is, tuščias ir jūsų tikėji- kūną į kapą turėjo gyvybę pa
mas” (l Kor. 15, 14). įstebėti, jei būtų nemiręs; 4) 

Žydai nebūtų leidę nuo Kry-Jėzus Kristus iš pradžios
, . , . žiaus nuimti, jei nebūtųnebuvo suprastas. Mokytojas ’ d e

iš Nazareto, kurs ne kartą ke- '*‘s‘
' liavo dulkėtais Palestinos ke-' 
bais j Jeruzalę pasisakyti tau-, 
tos vadam is, kad jis esąs jų' 
laukiamasis Mesijas, baisiau-'

nii-

Kristus mirė ir galėjo atro

Bet pasikėsinimas Dievą —
Žmogų užmušti akmenimis ne 
pasisekė: Jis nesidavė, nes 
dar nebuvo atėjusi tamsybės 
valanda.

Kad! apjakę piktadariai pa- 
iryžusieji negirdėtą baisumą 

— dievažudystę atlikti apsi- 
mųstytų ką jie darą, Kristus 
jiems primena savo darbų 
našumą ir jų pasielgimo ne
tikslumą :

“Aš jums parodžiau ■ daug 
genį, darbų iš savo Tėvo; už 
kurį iš jų jūs norite nUine už
mušti?” (Jon. X, 23).

Gi vyriausiam šalies teisė
jui, kuris turėjo paeigos pri
žiūrėti, kad tiesa būtų palaiko 
ma, Mokytojas priminė;

“Kiekvienas, kurs gra iš 
tiesos, klauso mano balso."
(Jon. XįVIII, 37).

Tačiau užsikirtėliai blogu
me nebenorėjo tieses ieškoti; 
jie veidimainingai klausia:
“Kas tai yra tiesa?,’’ bet, tu
rėdami valdžios kontiolę, jk prjsįęgą jg j0 išgavę prisipa-Į tas, apleistas ... numirtų! dieną palaidotas,' — štai
nelaukia nei atsakymo, nes jų yiRV0, lv kaįp tiems pupd^mėso ‘
protavimu, kieno rankose yra - gYV()J0 SūNUS, užuot, kad apjakėliams rūpėjo, kad Krisi 
valdžia, tam nėra reikalo tie-1ie^kotiĮtus būtų tikrai numiręs! Ir 

smenis ais , pasigail^imo? pe PASMER- i numirusio Jo galybę jie jau-
,. . m .Vedana*’.',ie..paS'iKĖ DIEVA-ŽMOGŲ MIRTI.! čia. Dėl to jau mirusiam pers-!. . .

merkia ir Teisų - teisųjį. I ___s_Jkrodžia sirdį ir kapą apstal gausiame Ietyje išlaksto,

Linksma diena mums nušvito, 
Visi troškom džiaugsmo šito, 
Kėlės Kristus, mirtis krito. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Geluonį mirties išrovė, 
Nuodėmes mūsų nuplovė, 
Pragaro vartus išgriovė, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Vv?:

L. r-j i * • i • 1 dyti, kad su Jo mirtimi vis-siu budu buvo pažemintas ir:, ’
. • ..... kas baigės. Aptemusi saulė,galop, piktai miniai tnumiuo | ° 1 ’

• . „ • 4. 4. , paniuręs audringas dangus,jant, pasmerktas mirti ant kr ,1
yžiaus. Mesijas, ištiesęs vinių rodos’ tegal5)o tik P»tvirtinti 
pervertas rankas ant k,-y-!5lurPuli"«« faktų, kad Me-
v. . . ... , , . sijas mirė ir jau skaisčioji gyziaus... Ar gali būti kas baisės . d J

veninio saulė niekuomet nebe

sos atsižvelgti, 
sumetimais

Angelus siunčia šventuosius 
Pas Mariją ir savuosius 
Mokytinius mylimuosius. 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Per šventą Atsikėlimą,
Duok mums kalčių atleidimą, 
Tegu ir mus džiaugsmas ima! 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

nio'!!
Minios apspiaudytas ir į 

kryžių prikaltas Kristus mi
rė, tikrai mirė Golgotos kalne, 
nes: 1) Pilotas tik iš šimtiniu 
ko sužinojęs apie Kristaus 
mirti teleido Jo kūną palaido
ti (Mk. 15, 14); 2) Piloto ka
reiviai nelaužė blauzdų, bet 
šoną atvėrė, .nes pamatė, kad 
jau miręs (Jon. 19, 33); 3) 
Juozapas iš Arimatėjos, Niko

jų, ir tegul jo vaidas daugiau laikyti Kristų nu-o prisikėli-; mato patį Išganytoją, o ne jo
nebūna minimas. !nio iš numirusių, kuomet jam

Pasmerkę Atpirkėją mirti,'atgJ° valanda prisikelti!
užkriovė pačiam nešti kry- Kas žmogui yra negalima,
žiaus kartuves. Išsivarę už ias p>ievui nesudaro’ sunku 
miesto, budeliai, didelės mi-'ino. užtat, atėjus prisikėlimo 
nios akyvaizdoje, jį išrengė iš(valandai, subiro tamsybių ga- 

prieš Jį minias, besimeldžian-' drabužių, ištempė ant medžio, lybės, kaip ir nebuvusios. Kad 
tį suėmė, valkiojo po teisinusį kojas ir rankas perkalė storo-Įjr nužudytas, kad ir perskros- 
ir kalėjimus, daužė ir spiaudė' mis vinimis, iškėlė su medžiu, fa širdimi, kad! ir pervertom 

i veidan, sukapojo kūną ir po kad^taip išniekintas, išjuok- į rankom ir kojom, kad ir tre- 
tas, apleistas ... numirtų!

Jis vėl gyvenat::.! Gyvena, kad 
gyvenlų visada,: amžinai!...

Gi Kristaus kapą saugojęs 
priešų kareivių būrys? Did-

Bet tas, kuris yra “KE
LIAS, TIESA IR GYVENI
MAS”, negali pakęsti netic- 

/ są. Todėl, kuomet nedorėlis 
Jam, išdrįso kirsti į veidą,

I Suprask, jei gali, 
pasikėsina teisti ir pasmerkti to kareiviais, kad mirusiom 
įnirti savo Išganytoją, savo Į atimti prisikėlimo galybę..-. 
Dievą!

žmones : išpažindami savo negalę kovo
ti Tą, “Kurio vėjai ir jūra 
kluu'so,” kuriam gamta bei 

Kaip žmogus yra ju°kin‘'žmogaus prigimtis nusilenkia,
Ir pirmiau negu Dievas —; gas, kuomet pasiryžta eiti kurįs įr nužudytas gyvena...

Kristus subarė ir priminė lai- Žmogus atėjo į pasaulį jau ži prieš patį Dievą! Ir kaip ap- 
kvtis teisingumo; nojo, kad žmonių nedorumas' gailėtinai jis yra aklas, kuo-

“Jei aš netiesą kalbėjau, i- ligi to pakils, kad daugelis Jo.met žmogišku mastu -apskait- 
rodyk, kad tai netiesa; jeigu nepriims, nekęs, niekins, kan- duodamas, kęsinasi nugalėti 

Dievišką galybę!... Kristaus 
priešams buvo lengva Jį kan-

“Aš esu Jėzus, kurį tu per
sekioji. Sunku tau spardyti 
prieš akstiną.”

tiesa, kam mane 
(Jon. XVIII, 23).

nrušt?” i kins, kėsinsis Jį sunaikinti...
' Daugelį šimtų metų pirm tam

IŠ numirusių prisikėlimas 
žmogaus supratimui yra taip 
neprieinamas, ( prisikėlusiam 
Jėzui pasirodžius apaštalams,, 
tie krūptelėjo iš išgąsčio i

Nedorybės sūnūs jau buvo į įvykstant, pranašas Jeremi-į kinti, kol Dievas — Žmogus 
perdaug pasidavę pagiežai,I jas (XI, R)) paskelbė: j “kaip avinėlis nekaltas, neat
kad kreipti dėmesio į Viespa-J “Dėkime medžio ant jo duo vėrė burnos savęs apgyni-* 
ties Jėzaus įspėjimus. Kris- nos ir išdildykime jį iš gyvų- ircui.” Bet kaip jie galėjo su- tol negalėjo tikėti, kad jie

dvasią, kol Kristus pradėjo 
valgyti; kol jo neprisilietė; 
kol į žaizdų vietas rankose ir 
kojose ir į Jo atvertą’ šoną 
jie neįdėjo savo pirštų..

Sunku tikėti tiems, kurie su i 
lig savo išminties, ar sulig sa
vo pajėgų, kėsinasi matuoti 
Dievo visažinybę ir visagaly
bę!

♦ ♦ #

‘ ‘ J R Z Al’ S VA ftŲJU VI BO K B 
KELIAS PRIKLAUPS, DA
NGUJE, ŽEMRJE IR PG 
ŽEME.”

Kristus po prisikėlimui jau 
nemiršta. Jis viešpatauja sa
vo įsteigtoje karalystėje že
mėje — Šventoje Bažnyčioje, 
— ir nė valandėlei neaplei
džia savo gailestingumo sosto 
Švenčiausiame Sakramente.

Vargstančius ir prispaustus 
Jis kviečia prie savęs ir 
juos atgaivina.

Su juoui nesantieji pareigų 
jungą, pajunta kaip tas daro
si saldus ir lengvėja.

Danguje Jėzus yra šventųjų 
laime.

Ir Dangus ir žemė yra pil
ni jo garbės.

Jo galybįei nėra galo, lr 
kaip apaštalas Povilas prane-
vsa;

“Jis, esme būdamas Die
vas, pats save pažemino, prisi 
imdamas tarno pavydalą, pasi 
daręs pa našus į žmones ir vir 
šujine išvaizda rastas kaip 
žmogus. Jis pats save pasiže
mino, pasidaręs paklusnus iki 
mirčiai, mirčiai gi kryžiaus. 
Todėl ir Dievas išaukštino Jį 
dovanojo Jam vardų, viršesnį 
už visus randus, kad JĖZAUS 
VARDU PRIKLAUPTŲ VI-' 
SOKS KELIAS DANGUJE, 
ŽEMĖJE IR PO ŽEME * 
ir kad kiekvienas liežuvis išpa 
žiiitų, jog Viešpats Jėzus Kris 
tus yra Dievo Tėvo garbei.” 
,(Pilyp. II, 6—11).
Ir vargas tam, kuris Jo kara

liaujančios Bažnyčios nėra iš 
tikimu piliečiu!

Viešpats Jėzus Kristus tei
sia gyvuosius ir mirusius ir 
vargas tiems, kurie Jo meile 
degančią širdį atstumia ir nie 
kiną.

Kun. Jonas J. Jakaitis, M.
I. C.

pasirodys ir nebeišsklaidys 
šios nuodėmingos žemės tam
sybių. Baisioji mirtis, laimė
jusi pargalę, išskierte savo ga
lingus sparnus ir triumfavo.

“Jei jis Izraelio karalius, 
tenužengia dabar nuo kry
žiaus, ir mes jam tikim’’ (Mt. 
27, 47). Rodėsi, tokiose aplin- 
kybėse nenužengti nuo kry
žiaus reiškia tą pat, ką pripa 
žint negalint to padaryti. Jė
zui Kristui mirus, mirė net 
apaštalų tikėjimas į Jj. Apaš
talai kaip artimiausieji ben
dradarbiai galėjo manyti, jog 
Išganytojus veikimas baigės 
kuo baisiausiu- pralaimėjimu. 
Jei taip, ar gi krikščionybė 
dar būtų galėjusi pasireikšti 
pasaulio istorijoj ?

Bet nepraeina ir trijų die
nų — aušta skaistus rytas, .T. 
Kristus kelias iš’ numirusių, 
nors su žaizdomis rankose ir 
kojose, visoj didybėje ir garbė 
je, visiems gerošf valios žmo
nėms įrodydamas savo As
mens Dievybę. Mirtis pirmą
syk nusilenkė Dievybei ir pa
garbino Ją. Nušvito nuodėmin 
go pasaulio tamsybėse naujas 
amžinai jaunas gyvenimas, 
laimėtas iš kryžiaus žygio ka
nčių. Atėjo džiaugsmo, links
mybės ir garbės diena, pate
kėjusi saulė parodė tikrąjį ke 
kelią į tiesą, j gerą, šventu
mą, padarė galą nakčiai. Iš
aušo amžinasis rytas.

Ir vėl susirinko apaštalai ir 
garbino kėlusį iš mirties Išga 
nytoją. Tebūnie ramybė jums! 
—sveikino juos Kristus. 

(Tęsinys 3 pusi.)

KIAUŠINIS VELYKŲ 
SIMBOLIS

Yrra žinoma, kad visos metų šventės 
įsteigtos priminti žmonėn.s Dievo gerada
rybes, kurias Jis suteikė savo Bažnyčiai, 
už jas Jį pagarbinti ir padėkoti. Juo di
desnė suteiktoji geradarybė, juo didesnė 
šventė. Velykos yra viena iš didžiųjų šven 
čių. Su šia švente yra glaudžiai susijęs 
margučių vartojimas. Be jų, atrodo, kad 
Velykos nustotų buvusios Velykomis. 
Mat, bendrai jau žmogus yra linkęs iš
reikšti širdies jausmus kokiais nors re
gimais ženklais, sakysim, miršta tėvas, 
sūnus ima nešioti gedulą, valstybei atei
na brangi ir svarbi diena, ji iškelia vė
liavas. Tas pats yra ir su Velykomis. Ve
lykų šventė yra Kristaus, o drauge ir mū
sų busimojo atsikėlimo iš mirties šventė. 
Vargu kas kitas g riau ir apčiuopiamiau 
atvaizduotų ši dvejopą atsikėlimą, jei ne 
kiaušinis, štai Jėzus Kristus jau palaido
tas, Jis guli Aritnatėjaus karste, kvepalų 
prklususiame, Jis gulės ten amžinai arlia 
kelsis, kaip buvo pranašavęs. Panašiai 
būsimas paukštelis tūni kiaušinyje, pas
kui jis praskels kevelą ir štai gražus gy
vas išriedės.

Kiaušinis du kartu gimsta. Aūtrą 
kartą keisdamas savo pavydalą, jis pas
rūva krauju, ima lyg ir pūti, liet galop 
sueižėja ir — išrieda gražus gyvas pauk
štelis. Ir Kristaus kūnas nuplaktas, su
daužytas, nustojęs pirmykščio grožio gulė 
jo kurį laiką karste ir galop kėlėsi įga
vęs visai kitokį kūną, kūną šviesų kaip 
saulę.

Kiaušinis yra taip pat ir mūsų atsi
kėlimo simbolis. Ar nori kas ar nenori, bet 
visiems teks sulaukti antro gimimo. Ne 
šiandien, tai rytoj, ne rytoj, tai po šimto 
metų, tikras esu, kad mano akys mylin
tys jau tekančios saulutės, o kūnas su į- 
kritusiais skruostais, su išsekusiu krauju 
ir nublėsusiomis akimis gulės sau žemėje 
keisdamasis vėl į dulkes. Niekam jis ne
klius, niekam nebus reikalingas, nebent 
žolei, kuri kas pavasaris augs žalesnė ir 
tankesnė ant neprižiūrimo kapo. Tik pie
vų žiogas atšokuos pagiedoti atsikėlimo 
ir gyvenimo himno. Iš tikro, be prasmės 
būtų žmogui gyventi vargti, jei viskas su 
tuo ir baigtųsi. Bet greit ar negreit ateis 
atsikėlimo diena ir kūnas, kuris buvo “sė
jamas gemląs, kelsis negendąs. Sėjamas 
negarbėje, kelsis garliėje. Sėjamas silpny

bėje, kelsis garbėje. Sėjamas gyvulinis

kūnas, kelsis dvasinis kūnas.” (I Kor. 15, 
42).

Žiūrint į kietą šiurkštų kiaušinio ke
valą, negalima suprasti, kaip gali iš jo 
išeiti gyvas paukštelis. Bet tegu tik susi
darys reikalingos sąlygos ir, žiūrėk, jau 

I btišriedąs geltonas Vištytis. Ne kitaip ir 
1 su tikybos paslaptimis, kad ir kažkaip 
j galvą laužytum, nepajėgsi jų suprasti. 

Bet vis dėlto mes tikime, nes Kristus at
sikeldamas iš mirusių davė pagrindo mu- 1 
ms tikėti tą, ką Jis skelbė. “Jei Kristus 
nėra»atsikėlęs”, rašo šv. Paulius Koriir- 
tiečiams, “tai tuščias yra mūsų skelbi- t 
mas, tuščias ir jūsų tikėjimas.”

Kad ir, pramušę kiaušinio kevalą, 
ieškotume paukštelio, bet veltui, nerasime 
ne tik paukštelio, bet ir jo žymių.' Tačiau 
kiekvienas mus pajuųktų, jei irr.itume tvir
tinti, kad, girdi, iš kiaušinio niekuomet 

1 negalįs paukštelis išriedėti. Nemažinu bū
tų neprotinga sakyti, kad tas, kuris ki
tiems gyvybę grąžino, nebūt galėjęs sa
vęs atgaivinti. Praslinko Didysis šešta
dienis, išaušo Sekmadienio rytas, kėlės 
Kristus, paniekos kryžius tapo palaimos 
medžiu, iš kurio buvo įžiebta mums am
žinojo gyvenimu) viltis.

Raudoni kiaušiniai yra duodami 
kaip velykaičiai savo giminėms. Šis pap- k

rotys yra gana senas. Vienas rašytojas 
EI. Lampridijus pasakoja, kad ciesoriaus 
Aleksandro Severo (t 235) gimimo dienoj 
višta padėjusi raudoną kiaušinį. Šį įvy
kį jo tėvai palaikė geru ženklu. O kai Ale- 
_ksandras tapo ciesorium, raudonas kiau
šinis virto laimės ženklu. Nuo tada įėjo į 
paprotį su linkėjimais siųsti giminėms ir 
draugams raudoną kiaušinį.

■ Vistiek, ar ši istorija yra tkra ar ne, 
liet mums, krikščionims, raudonas kiau
šinis tapo laimės ir džiaugsmo simboliu. 
Kristaus raudonu krapju esame atpirkti, 
o atpirkimo* vaisius yra tas, ką mums 
kiaušinis skelbia ir ko žmogus savo širdi
mi trokšta, būtent; amžino gyvenimo ir 
amžinosios laimės. V k. Šit.

O DIEVE, TIK TAU
Kad atskristų visos žvaigždės 
Ir apšviestų jos mane,
Asai nieko sau neskirčiau, 
Tiktai visa sugrąžinčiau, 
Mano Dieve, visa Tau.

Kad sukiltų visos galios,

Visus priešus išblaškytų — 
Ašai vienas tiktai likčiau, 
Vienas likčiau tiktai Tau, 
Mano Dieve, visas Tau.

Kad apdengtų mane rožėms, 
Visų gražių gražumais — 
Aš nesegčiau nieko sau,
Visa skirčiau tiktai Tau, 
Mano Dieve, visa Tau.

Kad pakilčiau į aukštybes,
Į pasaulio platybes,
Ir išvysčiau peisažus,
Visas spalvas ir spektrus — 
Aš gitdočiau himną Tau,
O Dieve, tik Tau!

Pr. Adomaitis
Kaunas, 1930-XIl-3

Kur prasideda tiesos ieškojimas, ten 
prasideda gyvenimas, kai tik nustojama 
tiesos ieškoti, nustojama ir gyventi.

Džon Reskin
• * i •i

As nežinau nieko šlykštesnių už gir
tą moterį. Romas Striupas
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KRISTUS RELES

(Tęsinys iš 2 pusi.).

vinių yra pažymėję aukštai iš 
kilusiomis amžino akmens tvir 
tovėmis. Šios Velykos tebūnie(kurios apsakinėja Išganytojo

. . ' atliktusdarbus mūsij sielų jį.’pradžia giliau,'tvirčiau, uuo-
k tįstus tikrai prisikėlė, nes ganymuh Rp ga,o dftUg visais sekliau įgyvendinti Kristaus 

knv- mokslų savy irapaštalai ir daugyliė Kristaus 
mokinių sakosi matę Kristų 
po mirties in carne proprio 
et ineorruptibili. Atsikėlimas 
jų buvo naudojamas kaip stip 
riausias tikėjimo argumentas 
ir objektas. Tai Ik1 prisikėli
mo negali būti išaiškinama. 
Kristus prisikėlė: 1) Petras 
neilgai po to.Įvykio skelbia 
Sekminių pamoksle: “Tų tai 
Jėzų Dievas prikėlė ir mes vi
si esame to dalyko liudytojai’’ 
(Apd. 2, 32). Vėliau žydams: 
“Jūs nužudėte gyvenimų da
vėjų, bet Dievas jį prikėlė iš 
numirusių ir mes to esame 
liudytojai” (Apd. 3, 15). Dau 
gely kiti} vietų apd. 1, 24; 4, 
8; 5, 30; 10, 39. I Pet. 3. 2) 
Šv. Povilas. Jis išvardija, kad 
mirė Kristus ir prisikėlė tre
čių diena daugeliui pasirody
damas: Kefui, vienuolikai, 
500 brolių, Jokūbui, visiems 
apaštalams. “Visų paskiau
siai pasirodė jis man” (I kor. 
15, 3). Jis lygindamas su ki
tų pasirodymais, jam pasiro
dymų pasako, kad šis buvo 
toks pat realis, kaip ir anie. 
Jis (šv. Povilas) savo moks
lų remia atsikėlimo faktu (I 
Kor. 15, 12). 3) Keturi evan
gelistai rašo, ir kaip betarpiai 
liudija, kų matė patys ir girdė 
jo ir kų iš kitų patyrė (Lk. 1, 
2). Jų evengelijos turi istori
nės vertės, ergo liudijimas is
toriškai yra tikras.

Pasirašymų ryškumas. Pa
sirodo Įvairiose vietose,dienų 
ir naktį, pavieniams* ir daugy 
bei žmonių. Mato Jį einantį, 
stovintį, sėdintį, valgantį; gir 
d!i — Šv. Raštų aiškinantį; pa 
liečia Jį rankomis; skelbia po 
keturiasdešimt dienų nepasi- 
rodysiųs. ,

Ar galėjo būti kitaip, negu 
liudytojai skelbia? Čia ir iš
keliama haliucinacijos teori
ja. Girdiį apaštalai buvo į Kri 
stų ištikėję fanatiškai ir vie
nam (Petrui) arba vienai 
(Magdalenai) pradėjus ąkelb- 
ti mačius Kristų, kiti Jį visur 
ėmė matyti.

Kritikos neišlaiko toks gal
vojimas. Liudytojai nebuvo 
linkę į haliucinacijas. Jie svei 
ko kūno, aiškaus proto, pap
rasti žmonės ir matė Jėzų tik
rai mirusį i(Lk. 24, 4). “Jie 
4r moterims iš syk netikėjo 

Kk. 16, 13).
Haliucinacijų niekas nega

lėjo sudaryti apie prisikėli
mų, nes Senojo Įstatymo pra-
našvstės tamsiausiai kalba ir * •
rabinai nežinojo. Kristui pa
sakojant apie tai, Petras su
šukęs “anaiptol, Viešpatie, 
tai 'tau neatsitiks” (Mt. 16,- 
22). Kitoje vietoje aiškiau pa 
sakojant “jie nieko iš to nesu
prato...” (Mk 18, 34).

Daug žmonių, vienu kartu 
ir apie vienų dalykų, nesuser
ga haliucinacijomis.

Kur gi dingo kūnas, žydai 
visada jį būtų mokiniams pa
kišę. Ergo ši žymiausi teori
ja netinka.

II

Didis Jėzaus vardas pasau
lio tautose ir brangūs tie raš
tai, vadinami Evangelijomis,

amžiais buvo parašyta 
gų apie Kristų. Nė vienas vei nes Jėzus yra

visuomenėje, 
pamatinis ir

kalas nesulaukė tiek daug ko- kertinis akmuo visokios kul- 
mentarų, kaip Evangelijos, turas ir taip visada turės bū- 
Dėl Jėzaus Kristaus vardo su-(ti. Atmetus šitų kertinį akme- 
skilo pasaulis ir prasidėjo čia nį, sugrius viskas, o kilnioji 
žemėje nesiliaunanti didžiulėj Europa vėl atkris į barbariz- 
kova ir nę vienas, nors kiek mų, 'tik kur kas baisesnį, kaip 
galvojus žmogus, einųs gyveni buvo senovėje.
mo keliu, negali išsilenkti I’o, 
kurs esųs “kelias, tiesa ir gy
venimas.” Taip ar šiaip tas 
klausimas kadaise nukreiptas
į apaštalus.- “Kų jūs manote

Pats idoethe lenkia 
prieš Kristaus mokslų.

“Gali dvasios kultūra, rašo 
jis, daryti nuolatinę pažangų,

galvų

apie Kristų, kieno sūnus jis p<a>P *r visada, gali mokslai
vis plėstis beaugdami savo 
šokamais į visas puses, gali 
žmogaus dvasia ~ kas kart dan 
giau rodyti kūrybinės galios, 
tačiau niekada nesusilygins 
su ana aukštuma blei dorinę 
kultūra, kaip jinai Evangeli
jose kad spindi.” (cit. iš prof. 
Dr. Savickio, gyvenimo pras
mė, vertimas Lomano). “Dėl 
savo turinio, dvasinio gilumo 
bei platumo ta rytų knyga li
ko visų ry.tų ir vakarų knyga,

yrk” — lieka amžinai gyvas 
ir kiekvienas turi pasisakyti, 
kų jis mintija apie Kristų.

Kristus stojo naujo religi
nio judėjimo —krikščionybės 
priešaky ir neatskiriamai su 
ja sutapo, taip, kad Jis liko 
ajt'a ir omega krikščionių ti
kėjimo. Ad. Harnack’as sako:
“Nėra mums žmonėms kito iš 
ganymo, nėra mums jokio kito 
patikėto vardo, kuriuo mes 
norime būti palaiminti, kaip
vien tik vardu Jėzaus Kris- j žanonijos amžinoji knyga” 
taus; tai išpažino balsas krik' (Deissmann, Weiter«etwick- 
ščioniškos Bažnyčios. Šiuo iš- lunS der Religion). Arba vėl 
pažinimo aktu Bažnyčia prasi ^ai kaip apibūdina Jėzaus 
dėjo, šitokio išpažinimo vedini! Kristaus mokslų — Evangeli-
mirė dėl Kristaus kankiniai ir 
tai išpažindama šiandien, kaip

jų pastarųjų laikų moderninių 
mokslų atstovas Elie de Cy-

ir prieš XVIII šimtmečių, se-;On’as (t 1916), pasauliui pla- 
mia jinai vis naujų jėgų. jčiai žinomas fiziologas, buvęs

Niekas negalėjo’ pasigirti, r 40 met>! 
tavęs Mokytojo iš Nazareto I rapill° ° vėliau
mokytojas ir įkvėpėjas. <.A^! persikėlęs į Paryžių: “Kokia 
tam gimiau ir atėjau
lį, kad liudyčiau apie 
(Jon. 28, 37).

pa šau
ti esą”

ITT

Evengelijos tiesa turėjo su- 
refonnuoti žmonių gyvenimų. 
Pirmųjų amžių krikščionys 
greitai išsprendė sunkias so
cialinio klausimo problemas. 
Kristaus gyvenimo tiesa vi
sus geros valios tikinčiuosius 
turėjo jungti į vienų šeimynų 
brolių Kristuje. Žodis tapęs 
kūnu, padėjo krikščioniams 
Evengelijos išmintį paversti 
gyvenimo kūnu.

“Pasaulis, Jėzui Kristui gi 
mus, sako Schell ’is, yra neabe 
jotinai pasikeitęs. Tiesa, žmo
gaus prigimtis liko ta pati, 
kaip buvusi, tačiau žmonija 
turėjo naujo atgimimo Kalė
das. Atėjo žmonijai ir Vely
kos, būtent, prisikėlimas nau
jam aukštesniam gyvenimo- 
ži'ūros stoviui. Jinai tikrai pe 
įgyveno dvasios krikštų; Sek
minių šventės karštis dar neat 
vėso. O kaip tik audringos ko
vos, gyvenimo priešingybių 
susidūrimai bei konfliktai, ais
tringai besireiškianti idealų ri 
valizacija, tas didelis ginčas, 
kurs vyksta visose tautose ir 
visomis kalbomis, yra ryškus 
įrodymas, kad pasaulis nėra 
toks pat, kaip buvo prieš tūks 
tančius metų, kada ^vyravo in 
diškasis ir persiškasis, egip- 
tiškasis ir chaldleiškasis, grai 
kiškasis fatališkas pasidavi
mas gamtai gyvenimo smagu
mų, galvojomo ar valios pas
tangų srity.”

Žmonijos istorijoje Jėzus y- 
ra nepalyginamai stipriau įsi
viešpatavęs, kaip tie Egipto 
fiaraonai, kurie savo egzista-

psięhologiškoji tiesa arba koks 
istoriškas faktas buvo kada 
nors įrodytas cksperiirtenta- 
liais argumentais, nors iš to
lo prisiartinančiais prie tų, k u 
rie parodo dieviškųjį Evangeli 
ji} apreiškimo kilimų? Visa ci 
vilizuotojo pasaulio kultūra ir 
istorija milijardų žmonių, iš
trauktų iš tamsybių ir barba ri 
zmo ir atvestų prie 'tikėjimo 
ir mokslo šviesos, atsako, kad 
joks. Kentėtojų tūkstančiai 
liūdi ja kilnų tiesų turinį.” 
Bet ar suskaityti tuos tūks
tančius ir 'tūkstančius aukštų 
protų, kiblių širdžių geriausi
uose savo veikaluose liūdijan 
čių prisikėlimo Kristaus gar
bę ir šlovę. Ir nenorintiėji ti
kėti į jo Dievy stę, nustebu-

Velykų Ryto Studijos Vaizdelis Vienuolyne-

Kristaus Kančios Pabūklai

- ------------------ g. ■ ■■
arba “Prisikėlimozn ynoje 

bažnyčioje.”.

KRISTAUS _ KRYŽIAUS 
PARAŠAS “Jėzus Nazarie
tis žydų karalius” taip pat y- 
ra dabar Romoje šv. Elenos 
arba šv. Kryžiaus bazilikoje.

IETIS ARBA RAGOTINE, 
su kuria Romos kareivis Lon
ginas perdūrė Jėzui ant kry
žiaus šonų, padalinta į dvi da
lis. Viena dabar yra Paryžiu
je vadinamoj “Šventojoj Ko
plyčioj,” kita šv. Jono latera- 
niškos bažnyčios koplyčioj, 
“Sancta Sanctorum.”

3
tatymų. Jos vidury dabar y-, 
ra šventasis karstas. Tųjų ba 
žnyčių laiko išvien: katalikai, 
graikai ir armėnai. Koptai ir 
gi tenai turi savo maldos na
mus. O syriškieji jakobitai ir 
maranitai turi ten savo alto
rių. J. ti.

NAUJOS KNYGELĖS
Kų tik iš spaudos išėjo, 

kaip tai:
Jėzus Kristus Karalius, pa

rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis, 
kaina .............................. 10c

Švenč. Jėzaus Širdies Troš
kimai, to paties autoriaus 15c

Viršminėtos knygelės yra la 
bai naudingos ir kiekvienam 
žmogui reikalingos, patartina, 
kad ta knygelė rastųsi kiek- 

katalikiškuose na-

t- , , » . .. , . TV ... būna liepos m. 11 d. Tr kiturkur dabar yra šventos he- nika padavė Išganytojui ska- , , , ,
, , .„ . , . dar vra tos drobules sklypeliurų, kad apsisluostytų kruvinakanos: stulpas, erškėčių vaini

kas, ietis, šv. kryžius ir kiti 
^daiktai.

Prieš Velykas, kada apmuš 
tome Kristaus kančių ir viso-

veidų. Apsišluoščius ant ska
ros liko Jėzaus veido paveiks 
las. Toji skara tebėra Romoje 
šv. Petro Bazilikoje įdėta į

se bažnyčiose daromas Jo šv. Puikius renius. Ten tų paveiks 
lų drauge su kitomis švente
nybėmis per tris dienas prieš 
Velykas rodo tuoj po vakari
niu maldų.

kančios iškilmingas atmini
mas, bent 'trumpai paminėsi
me mūsų skaitytojams, kur 
dabar yra kokios Kristaus 
kančios relikvijos (liekanos) 
bei pabūklai.

STULPAS, prie kurio pla
kė V. Jėzų, Įarndausiais am
žiais buvo laikomas drauge su 
kitais palaikais Jeruzalėje 
ant Sijono kalno, kaip liudija 
šv. /Grigalius NazianiŠkis, šv. 
Paulinas, šv. Grigalius iš To- 
urs, šv. Jeronimas ir daug ki
tų. Dabar viena to stulpo da
lis yra Jeruzalėj šv. Karsto 
bažnyčioje, kita Romoje šv. 
Praksedos bažnyčioje mažoj 
koplyčioj stiklinėje skrynioje. 
Trečia dalis taip pat Romoje; 
ji yra rodoma šv. Jono late- 
raniškoje bažnyčioje.

KRISTAUS- ERŠKĖČIŲ 
VAINIKAS iki 1239 metų iš
buvo Jeruzalėje. Paskiau tais

ŠVENTOJO 
DALYS. Kai 
Elena atrado

siuose žvilgsniuos nepajėgia Pa^ me^a’s rugpiūčio 11 d.
paslėpti to slapto tikėjimo, ku 
rio jie nenori viešai pareikšti.

Ties jo aukštu sostu renkas 
minios ir girdėti kaip garbės 
himnų gieda daugelis garsių
jų didvyrių ir mažųjų šios 
žemės vaikų, kurie to Asmens 
akivaizdoje tyliai susitaiko 
su savo paties sunkiu likimu; 
taip garbina savo Viešpatį 
poetas ir oratorius, meninin
kas ir išminčius, darbuotojas 
ir kenčiantysis. Visi jie kiek
vienas savotiškai šaukia: Kris 
tus kėlės! Aleliuja.

Kristus — Prisikėlimas ir

VINYS. Viena Kristus kry 
žiaus vinis yra Romoje šv. 
kryžiaus bažnyčioj, antra vi
nis su kįryžihus medžio ske
veldra yra Paryžiaus tumo
ižde. Paryžiaus katedra taip vienuose 
pat turi dalį šventosios vinies niuose.
ir laiko jų krikštolhiiame inde. Reikalaukite tuojau pas pa-

IŠGANYTOJO MIRTINĖ autorių, 4557 So,Wood St., 
DROBULE, ant kurios atsis- Chicago, III. 
paudęs šv. Jėzaus paveikslas
su visomis mirties žymėmis, 
yra Prancūzijoj Besancon 
mieste, Burgundijos sostinėj.
Jos iškilmingas garbinimas

arba

“DRAUGAS” PUB. GO.
2334 S0. OAKLEY AVĖ.,

Chicago, 111.

kaip pav. Turine (Piemonte). 

KEMPINE, iš kurios Išga-

Tik kų išėjo iš spaudos dai
li, didelė, 350 pusi. knyga:

nvtojui, kybančiam ant krv. (“Švento Kazimiero Seserų Ko- 
žiaus, davė gert acto, iš Jeru- nSreSacija ~ 1907 -1932” it
žalės pateka - viena jos <to- Sesen* K»z™'e™E"( pirmo-
lis Romon ir vra šalk, kitę re |slos mokykloS Knyga
likviju koplyčioje “Sancta Ilhust™ota 33’k,a,s paveiks-
Sanotorum,”' o kita vėl dale-11“.'"’ <lalh’ •do’"i' Jos kaina “
lė apie 1239 m, Sv. Liudvikai!k,etels’ stipriais a'>Klarais $2 
, • v . . , , , .. „ egzempliorius, minkštais ap-Trnv-»T4TTC! I viešpataujant, pateko is Kons | . . 1 .. _ ’ 1KRYŽIAUS ... „ v v darais $1.50.tantinopolio j Paryžių šalia
kitų relikvijų. j Šita knyga turėtų būti kiek-

KRISTAUS KARSTAS JE 'T“"<> k,‘,likO Mm,W-

RUZALEJE. Ji lfrikši

ciesonene sv. 
Jeruzalėje že-

mėje užkastų šv. kryžių, ji pa
dalino j j pirmiausia į tris da
lis. Vienų dalį davė karaliui 
Konstantinui, kitų Romai, ku
ri dabar vra “Jeruzalės Šven

se, nes tai lietuvių tautos bra-
. s< lon' 8 ngenybių aprašymas,

labai garbino. Vėliau stabmel 
sta-džiai pastatė toj vietoj 

bus, bet šv. Elena paskiau lie
tojo Kryžiaus I azilikoje”;, pus nugriauti juos, toj vietoj 
trečių didžiausi:}jų paliko Je-' pastatydino šv. Karsto bažny- 
ruzalė.je “Šventojo karsto ba-! čių su daugybe visokių pris-

CONVENT OF ST. 
CASIMIR,

2601 W. MARQUETTE RD. 
Chicago, Illinois

buvo pervežtas į Paryžių ir 
priiiritas karaliaus šv. Liudvi 
ko. Dabar jis yra Paryžiaus 
katedroj, tik be dyglių, nes 
šiuos po vienų, kaipo Išrau
giąs relikvijas, išsidalino dau 
gelis bažnyčių.

ŠVENTIEJI LAIPTAI ar- I 
ba Piloto laiptai (jų yra 28), j 
kuriais Išganytojas kelis kart j 
buvo vedžiojamas į teismų ir j 
kurie buvo aplašinti Kris- i 
taus šv. krauju. Šv. Elena I 
ketvirtamei šimtmetyje juos 
parveždino iš Jeruzalės j Ro-
mų, 326 metais po Kristaus 
gimimo. Jie kelis kart buvo 

Gyvenimas, Tiesa ir Kelias! kilnojami iš vietos j vietų, kol 

pagaliau buvo padėti j šven
tenybių koplyčių, vadinama 
“Sancta Sanetorum,” arba 
šventųjų šventa. Jais dabar,1 
atėjusieji pasimelsti, lipa ke
liais.

PAL. KUNIGAS J. BOSKO

Nesenai išėjo iš spaudos 
visiems pageidaujama knyga 
apie Par. Kun. J. Bosko. Ši
tų knygų skaitant galima 
daug kų gero sužinoti ir pa-1
simokyti. Patartina, kad kiek) VERONIKOS SKA,RA ar-
vienuose namuose raRtūsi virš ba Jėzaus Kristaus veido pa-
minėta knyga Puslapių '*"**'veikslas. Kai V. Jėzus nsU 
<09; kaina $2.50. Galima gau-‘
ti “Draugo” knygyne. (kryžių, priėjo moteriškė Vero

LAI MUSŲ BANKAS 
BŪNA JŪSŲ BANKAS

Šios įstaigos praeitis yra rekomendacija ateičiai

Kviečiame jus aplankyti mūsų BANKĄ

Būsime daugiau negu laimingi galėdami suteikti Tam
stoms mūsų patarnavimą.

Viršininkai ir Valdyba linki visiems draugams ir 
klientams

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

METROPOLITAN 
STATE BANK

NARYS — FEDERAL RESERVE SYSTEM

2201 West Cermak Road (Buvęs W. 22nd St•k " i

CHICAGO, ILLINOIS



Liūdas Gira.

DIEVO KELIUOS...

f

DRAUGAS šeštadienis, balandžio 15, 1933

Nusagstė su žvaigžjdėm Kūrėjų Kūrėjas 
Prieš amžius pasaulių skliautus.
Tikėk netikėk — o, lyg dulkė prieš vėjus,
Žmogus vis tebėr ir vis bus...

Vien dulkė tebėr jis prieš didžių tų gabų, 
Sietynui kelius kur nustato —
Puikuoli, kur neigti drįsi jų, ant kelių! 
Galia tavo — falsifikatas!

Ant kelių, puikuoli, prieš Dievų mūs didį,
Ant kelių, kol keliai dar linksta!
Kų aklas puikumas kelionėj nulydi,
Ryt sau panieka pasirinks tų...

Ant kelių, puikuoli, prieš tikinčių sielų, 
Nors ji ir kukli ir menkutė! —
Ir rytų ankstybų ir vakarų vėlyvų 
Jai lemta vidudieniu būt.

Jai lemta pažinti prastume šventam savo 
Kas tau nepatirt niekados.
Kiek kartų jau protas žmonija prigavo 
lr sau tik pridarė skriaudos ?!

Kiek kartų jau kėlė žmogus prieš Jį maištų 
lr nūdien dar vis nenurimus.
Bet veltui tik, veltui nerimaudamas gaišta, 
?Vis nulis — jo pastangų žymės...

Puikuoliai, kur neigė Kūrėjų Kūrėjų,
Kur statė save Jojo vietoj —
Nie vienas atatupseias grįžti turėjo 
Ir gėdoj nū smilksta iš lėto.

Nykus ir gūdus jų keliuos vien klaikumas, 
lr naujos betikslios vien aukos.
Ir vis neramesnės, skaudesnės jų godos,
Ir kaktos pikčiau vis jiems raukos.

O Dievo keliuos mirga saulių pasauliai,
Rimti ir tvarkingi ir ramūs —
Ir svetimos tikinčiij sielos apgaulei,
Kai gieda Te Deum landumus.

O Dievo keliuos, nors aplink šėlsta vėjai, 
Palaima švelni vis tebsklysta.
Ir džiaugiasi minios žinia iš Betliejaus,
Ir garbina kėlusi Kristų!

\’ienų dienų įlijięs į Petro vai- suglaustame, tai kų gi besakv ralystę, kalba apie gyvenimo 
ti apie įspūdį, kurį padarė. Duonų, tatai viršija protų, 
tiems, kurie jį patys girdėjo Daugelis atsitraukia. Kųgi da 
ištisai, iš pačio Mokytojo lū- ro apaštalai?
pų, su tuo akcentu, tonu, tuo' Petrui Simonui, tai buvo 
žvilgsniu, pilnu jėgos ir šven- j proga savo ir kitų vardu iš- 
tumo, kuriam nei protas neištarti. Jis .nesvyravo. Tvirtai 
širdis negalėjo

telį, kuris nič nieko nebuvo 
pagavęs, jis liepia užmesti tin
klų; “Viešpatie! sušunka Pet
ras sumišęs, matydamas ste- 
hūklingų žūklę, atsitolink nuo 
manęs, nes aš ošini nuodėmin
gas žmogus!”

“Nebijok, nuo šios dienos kame 
tu būsi žmonių žvejas!” Tuo- sakantis
uiet mokiniai pritraukia vaite 
lj prie krašto ir viskų palieka, 
kad sektų Jį.

Iš Galilėjos, iš Judėos, iš 
Jeruzalės, minios plaukia ves
damos ligonius, apsėstuosius 
visokius vargšus ir nelaimin- 

iguosius; dienų Jėzus moko, 
guodžia ir gydo, o naktį pasi
traukia maldai.

Tėvus, kuris yra danguje, lt-jokite;” tai Mokytojas juos
aš sakau, kad tu esi uola ir 
ant jos pastatysiu savo bažny
čių.”

* * *

Jei kartais Viešpats vaiz
duoja apaštalam,s tamsių atei-

nęsalejo pantis ir jls atsakė: “Viešpatie, pas ki; tį, tai jis jiellls tai
atsiapindejo švelniai į- mes eisim! Tu turi amžinojo pa< NeiMil.l,,,,.,,,
ts Jo Dievo žmogaus gyvenimo žodį...” Nte. “Mos. .

autoritetas?
Toji diena yra lemiama apa

stalams. Nuo tos dienos lydė
dami Mokytojų visur, jo ste
buklų liudininkai, jie naudo
sis mokslu skelbiamu minioms 
ir artimesniems būriams. Jei 
Jis pagydo centurijono tarnų, 
jei Jis prikelia iš numirusių 
Nainio našlės sūnų, jei Jis d’o-

Tai būdavo Jam laimingiau vanoja nuodėmingai moteriš- 
sios valandos. Tuomet išsis- į kei’ į1 Jis numalšina audrų 
kleisdavo be jokių trukdymų išveja demonus, visi šie

Jėzus ir Jo Apaštalai

jo žmogiškos prigimties nepa
liestos galios. Jo protas, per
šviestas Žodžio šviesa, žibėda
vo amžina tiesa, jo valia ir 
Tėvo buvo viena; jo širdis pri 
pildyta Šv. Dvasios, degė ne
užgesinama meile.

Tokių tai valandų ir jis iš
rinko savo 12-kų “Simonų: 
kurį pavadino Petru, ir Aud
rių jo brolį, Jokūbų ir Jonų, 
Pilypų ir Baltromiejų, Matų 
ir Tomų, Jokūbų, Aliojo sū
nų, ir Simonų vadinamų Zelo- 
tu Judų, Jokūbo sūnų ir 
Judų Iskarijotų, kuris tapo iš
daviku (Luk. VI, 14—IG).

Prieš visų besispaudžiančių 
minių su apaštalais priešaky, 
Jėzus skelbia malones, kurių 
sulauks pildantieji naujus įsa
kymus: Palaiminti neturtėliai 
dvasioj, palaiminti nuolankūs, 
palaiminti vargstantieji, palai 

įminti tie, kurių širdis tyra, pa
----------------- j laiminti taikios dvasios, palai

Po daugiau kaip 40 savo penki, ligi sielos gelmių, su-|nij,ntį tje, ,kuric pnrsckįojamį 
apaštalavimo žodžiu ir plunks Į jaudinti Mokytojo kalbų, jįif|gi teisybės.” Ir apatė alums 
na metų kunigas Klein’as yra!lydi į Jeruzalę Velykų šven-1 aĮskjraį .<< jas esate žemės

sako jis, tikėjome ir žinojome, 
kad Tu esi Kristus, Dievo Sū
nus.”

Nuo to laiko, pastebi Klei
nas, santykiai nustatyti po 
kalbos apie gyvenimo duonų 
neišriš; iš vienos pusės apaš
talų ir mažo ištikimųjų skai
čiaus prisirišimas, iš kitos, fa
riziejų ir svyriuojančių nea
pykanta, beveidė minia, kuri 
laiko Viešpaties žodžius “per 
aštriais.” Ši minia laukia ma
terialinės karalystės atstaty-' 
mo.

“Pasakykit, kas aš esu?”-- 
klausia Jis apaštalų. “Tu esi 
Kristus, Dievo gyvojo Sū
nus,” atsako įsikarščiavęs Pet 
ras. šis prisipažinimas paro-

faktai reiškia Jo galybę ir 
gėrį; jei Jis kalba paralelė
mis, tai tik parengimas to mo
kslo, kurį Šv. Dvasia apšvies 
vėliau.

Būti apaštalu — reikia bū
ti kartų perėjusiam per ban
dymų ugnį. Duonos padaugini do maloniu darbo vaisių, 
mas, minios entuziazmas, Jė-Į “Tu esi laimingas, Simonai, 
zaus elgesys, kuris leidžia pa-į nes ne kūnas ir ne kraujas 
sprukti progai Įkurti savo ka- tau tatai atidengė, bet mano
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Z. DOBROWOLSKIS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

2210 West 23rd Place 

-......... ? 1 —g“

Chicago, III 
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išleidęs labai gražių knygų: 
Jėzus ir apaštalai. Šis veika
las parašytas labai gyvai. Vi-

tėms.
Po keleto stebuklų, pirmo

jo savo galvliės pareiškimo, 
si, kas yra sekę jo 35 bančfy-; Jėzus atsitolina nuo miesto; į Įtįmas: j,ntį Dievų pavyzdžiu 
mų ir kritikos tomus, gėrėsis Į Jis pasuka per Samarijų link ! Kįekti begalinės dorybės, gė

li ruska, pasaulio šviesa... my
lėkite savo priešus”ete. Taip 
apibriežiama apaštalų pašau-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Drauyams ir Kostumeriams

T<lephonc Boulevard 1162

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO. 

Not, Ine,
3312 S. Halsted St. . Chicago, III.

J. PETROWSKI, Prop.
........ į. If... ■■ I į . I į. , įįi
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subrendusiu talentu, taniau- Galilėjos. Samarietei, kuri ste 
jaučiu kilniai širdžiai, kaip bisi jo malonumu, jis skelbia 
teikėsi parašyti laiške — pra-! nau jų jį įstųtvmų: “Jei tu ži- 
kalboje kardinolas Verdier. inotuin Dievo dovanų!” Ir 

Didžiausias istorijos siužetas į prieš nustebusius mokinius, 
Nudaro knygos fonų: Jėzus Ijis atveria širdį; “Mano mais

rio, tobulybės kaip ir dangiš
kasis Tėvas.

Toks buvo pamokslas ant 
kalno, aukščiausias religijos 
idealo pareiškimas, kuris bu
vo kada nors skelbiamas žino-

LINKSMŲ ŠV. V E LYKŲ. ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Drauyams ir Kostumeriams

E. E. JANULIUNAS
3133 S. Halsted St. Chicago, III.

Tel. Victory 9163

gįiiijo pasir 
rų trims apaštalams. Vos su
temus, Jėzus nuėjo melstis 
ant Tabor, kur jis pasirodė 
jiems persikeitęs! Šviesus de
besėlis savo paslaptingumu 
gaubė Jėzų, Mozę, Elijų, tuo 
tarpu balsas jiems tarė: “Ši
sai yra mano numylėtas Sū
nus, klausykite jo.” Reginys 
spinduliuojantis ir per daug

paguodžia. Jėzus iš tikrųjų tu
ri pereiti kančių ir mirties ke 
lių; valanda dar neatėjo, jis 
lieka ruoš lamas karalystę, ke 
liūs, kurie j jų veda, rengda
mas protus ir širdis prie ma
lonių.

Besiartinant kančioms, mo
ko nuolankumo; “Būkite, kaip 
tie vaikeliai” — gerumo. “Bū 
kitę gailestingi.” Tai — pa
rabolė gerojo Piemens, gerojo 
samariečio, pasikalbėjimas su 
Morta, ir Marija, pamokymas 
dieviškos maldos; Tėve mūsų, 
kursai esi danguje-

Koki begaliniai ir neištirti 
horizontai. Tėve mūsų: ii’ tai 
buvo visuotinis solidarumas

akinantis vargšams žinone- j Dievo akysb, kuris nori, ka i 
liams, kurie išsitiesė kniūbšti mes būtiunėm broliai, kadangi 
ant žemės! “Kelkitės, nesibi-i (Tęsinys 5-tame pusi.)
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THOMAS higgins
PLUMERIS

2313 South Oakley Avenue
■ ____ ’ Chicago, III.
-L... 3 -:."S........

Tel. Canal 0610

I’HONF, CANAL 1124 1‘TStS’T CLASS
WE i:XT! iM» HEAIITIEST EASTElt <,KEETIN<iS TO AtiE OEK 

CVSTO.MEttN AM) IRIEMJS

JULIUS J. STORGUL
l’I,l MBING —- HEATING — SEAVERAGE — CONTRACTOR

... 'iSrIMAlES la’RNI.^HEI) ON REQUEST
2240 W. 22nd Street Chicago
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KONSERVATYVIŠKA BANKA
DEL KOHSERVATYVIŠKŲ 

ŽMONIŲ
Tarp kitų Drover’io kostumerių 

randasi: Jungtinių Valstijų Valdžia, 
Chicagos Viešo Išdirbimo Kompanijos, 
Mėsos Pakuotojai ir tūkstančiai kon- 
servatyviškų pirklių ir pavieųių. Dau
giau 55% viso Drovers Turto suside
da iš pinigų ir J. V. užstatų.

Kai bume lietu viška i

gyvenus malonės ir tiesos pil.tas — tai pildymas valios To, nėins. Jeigu, po kiek prabėgu- 
nume, Jėzus renkųs ir suda-j kuris mane siautė, kad užbai-:siu amžių, jis dar ir dabar ver'SE 
rus savo apaštalus, Jėzus ruo gčiau Jo darbų.” | čia jį gerbti tuos. kurie tųjį
siųs savo bažnyčių. Be visa | Nazarete, Kafarnaume, Bet'skaito tekste, teisingame, išti- 

— Išganytojo gyvenimas 'side jis sėja dieviškąjį žodį. kirnarne ir tiksliame, bet tiek
nušviestas iš originalaus ma-I---------------------------------------------------------------------- -——————
tymo taško, paremtas tiksliais
moksliais, kruopščia erudicija, 
kuri tačiau nejaučiama dėl sii 
liaus lougvumo ir įdomumo.

Žiemai baigiantis, Jėzus nu 
sileidžia iš kalnų, kur jis bu
vo pasitraukęs po krikšto pri
ėmimo. Jis yra 30 metų gra
žume ir stovi savo veikalų an
goje. Jo pirmas a|>silnuky- 
mas tenka Skelbėjui Jonui.
“Štai angelas Dievo.” Jis su
tinka Andriejų, Simono Pet
ro brolį” ir Jonų numylėtųjį.
“Tai buvo, rašė pašte rasis, 
apie dešimtų valandų (4 vai. 
popiet).i. Mes užsibuvom pas 
jį ligi vėlumos. Jėzus tomis 
vėlyblomis valandomis jiems 
praneša apie meilės ir šviesos 
horizontus. “Broli, tarė An
drius Simonui, mes radome 
Mesijų?“ Ir Simonas išeina 
su jais, paskui truputį toliau, 
atsiranda Pilypas iš Betsaido

S
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Apsaugokie vaikučių dantukus idant užaugę neturėtų 
vaago. Šiandien daugiau yra atkreipiama atyda link dantų 
apsaugojimo nuo išpuvimo negu sugriuvu ius taisyti.

Virš paveikslėlis atvaizduoja DR. A. LAURAIČIO vienų 

iš keleto specialiai įrengtų ir vaikučiams pritaikintų kamba-

ir' Natcuiielius iš Kanos. V isijrių, kurie randasi ant 2423 W. Marąuette Rd. (Adv.)
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J, MACKIEVIČIUS 
REAL ESTATE IR INSURANCE 

2324 S. Leavitt St Tek Roosevelt 7962
■■■■■—,4. ! ! .... ........................................ --.į- ...........

SULAUKUS BRANGIOS VELYKŲ ŠVENTES 
SAVO K OŠTUM ERIŲ S IR DRAUGUS 

S V E / K / .V AI

AUGUSTAS SALDUKAS 
REAL ESTATE IR INSURANCE 

4038 Archer Avė. Chicago, 111

LINKSMŲ XU. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
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LIETUVIŲ POLITIKOS IR PAŠALPOS 
KLIUBAS

1605 Mad.'son St. • Gary, Indiana
GaspLdorlai:

VINCENTAS DEGUTIS IR I. TAMOŠAUSKAS

SE

IROVERS
NATIONAL BANK 

T1UJ5T&SAYINGSHANK
HALSTED IR 42-RA GATVĖ

Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj 

9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
TIESIOGINĖ EKSKURSIJA 

j KLAIPĖDĄ
(Re pcrsėdiir.ų) i

Išplaukia imi.'c mišk uo j u mot orlaiviu

“ G R I P S H O L M” — “ BALTOJI GULBE”
ŠVEDU AMERIKOS LINIJA

IŠ NEW YORKO OEGUŽĖS 27 D. 11 vai. ryte
/ ripldukia Klaipėdą Birželio 8 d. i 

Motorlaivis ‘‘Grlpsholm” yra <H«litauBtes laivas Ift plaukiančių tle- 
•dog į Klaltx*-<lq. Jo dydis: Hario 575 pfidos, ploCto 74 pėdos, 18.000 
reg. tonų, įtalpos 23,000 tonų.

— Iš Neto Yorko į Klaipėdą —
Trečiu Klnae — $92. — Ten ir atgal — $153.50 
Turistine Kluse — $115 — Ten ir atgal — $192.00

J. V. “Itevenue" tr VagalvCs mokesčiai atskirai 
Informacijos ir laivakortes gaunamos IS Tamstos vietinio

laivakorčių agento arba
“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUJE 

2334 S. Oakley Avė. Ch’čago, III.
Autorizuota Agentūra

SVVED'SH AMERICAN LINE



Šeštadienis, bulandžio 15, 1933

VELYKOS LIETUVOJEJĖZUS IR JO APAŠTALAI

(Tęsinys iš 4 pusi.)
visi yra jo sūnus. Kuris esi 
danguje: tai buvo neribotas 
religijos išplėtimas, religijos 
nuo materialiniu, nacionalinių, 
žemiškų rubežių ir perkeltos 
j antgamtinį pasauli.. Tokia 
yra dieviškoji formulė, kurią 
Jėzus mums siūlo melstis, 
taip turtinga savo trumpumu, 
taip gili savo paprastais sa
kiniais, kurios užtenka visų 
amžių sielos reikalams ir ku
rias prasmės neišsėmė amžių 
meditacijos.

Dieviškasis mokslas pilnėja 
Jėzui besiartinant į Kalvari
ją: neištikimas tarnas, Lozo
rius ir niekšas turtuolis, sū
nūs paladūnas, vynuogyno 
darbininkai. Lozoriaus prikė
limas tik suerzina fariziejus 
ir įstatymų daktarus. Dar bu
vo keletas valandų, ramybės 
pas Zakėjii Jeriche, Betanijo- 
je, pas Simoną raupsuotąjį ir 
Lozorių, bet triunlfalė Verbų 
linksmybė nepaslepia Išgany
tojui aukos neišvengiino, apie 
kurią jis nepaliauja galvojęs 
ir kada jis atvyksta pas savo 
draugus Britanijoje.

Sustosime ties šventojo ket 
virtadienio vakariene praleis- 
d'ajmi išdaviką. Jėzus, kuris 
praleido visą popietį Alyvų 
kalne, atvyksta vakare su de
šimčia apaštalų. Petras ir Jo
nas buvo viską paruošę Vely
kų stalui. “Aš norėjau labai 
valgyti šias Velykas su jumis 
prieš kentėdamas.” Jėzus pa
tarnauja, atsiklaupia prieš 
juos, mazgoja kojas. “Žinoda 
mas, kad valanda atėjo jam 
pereiti iš šio jiasaulio pas sa
vo Tėvą, kadangi jis my
savuosius pasauly — jis juos 
mylėjo iki pat galo. įteikia 
perskaityti du skyrius, ku
riuos Klein’as paskiria Didž. 
Ketvirtadienio vakarui, atsis-

Velykos yra lietuvių mė
giama ir visų laukiama šven
tė. .Jau gavėnios metu žmo
nės pradeda nekantriai laukti 
ir skaityti, kiek jau beliko die-

dor! Vai, lalu-lalu!
Tokių svečių lalauninkų, 
Vai, lalu-lalu...
Toliau savo dainoj vadina

mieji lalauninkai ragina Sei
nų ligi Velykų. Velykų šven- mininką kelti, budinti tarnus, 
čių iškilmės, galima sakyti, balnoti žirgus ir joti savo lau- 
prasideda Verbų sekmadieny, ko pažiūrėti. Gale lalaunin- 
Tą rytą kiekvienas stengias1 kai prašo šeimininkę būti ma- 
kuo anksčiausiai atsikelti ir lonia ir duoti jiems “kiauši
savo artimąjį verba (kadagių 
ar žilvyčio šakele) išplakti. 
Plakantysis verba lupdamas 
sako šiuos žodžius:

Ne aš plaku,
• Verba plaka.
Ar duosi Velykių kiauši 

nių? Ką gi bepadarys plaka
masis —prižada jau duoti.

Didžiojoj savaitėj kaimuose 
sunkių darbų nedirba, ir kas 
gali eina į bažnyčią. Ypač 
gausiai bažnyčia lankoma di
džiajame ketvirtadieny, penk
tadieny ir šeštadienv. Per 
tas dienas jaunomenę į baž
nyčią traukia ne tik maldos, 
kiek įdomios ceremonijos. Kai 
kuriose bažnyčiose jos pačios 
jaunomenės dar labiau paįvai
rinamos. Bernai apsirengia 
žydais, Kristaus kankintojais, 
kareiviais, Kristaus grabo 
sargais, mergaitės —angelais 
ir 1.1. Vaikai velka aplink ba
žnyčią dirbtinę silkę (medinę 
lentelę su kreida ar anglimi 
išpiešta silke) ir ja muša: 
trečiadienį vienu kirčiu, ke
tvirtadieny—dviem o penkta
dieny—trims.

Didžiajame ketvirtadieny vi 
sose bažnyčiose nutilsta var
pai. Juos dabar pavaduoja 
berniukai: jie tarškina aplink 
bažnyčią su tarškečiais, o prie 
altoriaus su klegučiais. Po 

° pamaldų tarškintojai leidžiasi 
j miestelį ir į artimuosius kai
mus kiaušiniauti. Įėję į kie
mą jie pradeda bėgti su savo

nių į keželį”, “gelto sviesto 
į dėželę”, “rausvą auksiną 
debatams.” Spėjama, kad tie 
velykiniai lalauninkai seniau 
buvo piemenys pirmą kart pa
vasarį išginę bandą, o vėliau 
jie buvo Velykų Kristaus gra
bo sargai, tarškintojai.

Didžiajame penktadieny ir 
šeštadieny pati didžioji vely
kinė ruoša. (Vienos moterys 
valo pirkias: plauja stalus, 
suolus, langus, o kai kur net 
lubas ir sienas. Tai tikros 
švaros dienos. Kitos mote
rys kepa pyragus, verda koše- 
lieną, dažo margučius. Vyrai 
styrinėja po pašalius: vengia 
be reikalo j vidų koją kelti. 
Mat, moterys pasikaišiusios, 
sušilusios, suplukusios dirba 
ir pamačusios bedykinėjantį 
vyriškį tuoj pradeda gerklę 
laidyti. O su moteriškuoju 
tokiu atveju geriau neprasi
dėk. Ko gero— dar sveikas 
gali ir kailį įdūoti. Didžia
jame šeštadieny iš kiekvienų 
namų būtinai kas nors turi 
eiti į bažnyčią švęsto vandens 
ir ugnies parnešti. Parneštą
ja ugnimi pakuria pečius ir 
pirtį. Pirkioje tą ugnį saugo 
per naktį ligi Velykų ryto.

Pavakarį iš tolimesnių kai
mų daugiausia jaunimas pra
deda traukti į prikėlimą. Jei 
Velykos vėlybos ir šiltos, tai 
mergelės eina basos. Vakare 
pilnas miestelis priguži žmo
nių- Vieni bažnyčioje niel-

tarškečiais aplink triobą arba f džias, o kiti kur pakiemiais 
po kiemą. Susidaro savotiš- i ar špitolėj“susirinkę šnekučio* 
ka tarškečių “muzika”. Šei- ja. Tuoj atsiranda juokdariųveikinimo kalimi, ]x> eucharis 

tijos įsteigimo, malonėmis. Tą mininkės už tą muziką duoda 
minėtiną valancą, Jėzus visus kiaušinių. Mažojoj Lietuvoj 
apaštalus įtraukia į savo sa- kiaušiniautojai pasveikindavo 

šeimininką tam tikra daina: 
Labas vakars, pon gaspa-

cerdotatą. u ,

Nuostabu mums, silpniems 
protam®, silpnavaliams, rašo 
Klein’as, tai, kad toki dalykai 
būtų išreikšti, būtų atlikti taip 
trumpai, taip paprastai: štai 
yra mano kūnas, ir štai eucha
ristija. Darykite tai mano at
minimui ir štai sacerdotatas 
(kunigavimas). Bet toks jau 
yra Jėzaus dieviškas būdas: 
Imki savo lovą ir eik; parali
tikas atsikelia. .Jaunoji mer
gaitė, štai, jaunas žmogau kel 
kis, Lozoriau, išeik iš kapo, ir 
•numirėliui prisikelia. Eikite, 
mokykite visas gimines... ir 
Galilėjos žvejai iškeliauja vie
ni j>atys bei jų įpėdiniai, krik
štyti, mokyti.... visas žemės 
tautas.

Per savo kančias Jėzus bu
vo vienas. Po savo Prisikėli
mo, po apaštalų atsižadėjimo 
ir Petro išsigynimo Jėzu3 pa
sirodė šlovėje savo mokiniams 
ir juos siuntė užkariauti pa
saulį: “Eikite, mokykite, vi
sas tautas krikštydami jas var 
dan Tėvo, Sūnaus iš Švento
sios Dvasios, jas mokydami 
to, ką aš jums apreiškiau, ir 
«š esu su jumis iki amžių pa
baigos. -”2Ž.”

ir visokių prašmatnumų.
Ųar kai kur pusberniai ke

pures maino. Aplamai Vely
kų naktį, Lietuvos bažnykie- 
mv seniau, o dar ir dabar de-
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KAROLIS MAROZAS 
RESTAURANTAS

2343 S. Leavitt St. Tel. Canal 4873
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BEN. J. KAZANAUSKAS
SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO IR BŪD.. 

SPULKOS RAST.

REAL ESTATE
2242 West 23rd Place Chlcago, III.

Telefonas — Roosevelt 8887

=2:

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

W. N E F F A S
YVEST SIDE HOTELIS
RENDON KAMBARIAI 
Savaitėms ar Dienoms

2435 S. Leavitt St Tel. — Roosevelt 3352
Kt
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te.

vynios galybės visokių viso
kiausių įspūdžių. Dėl to, ryt
metį namo sugrįžus yra link
smos kalbos, kaip vandenėlio. 
Kol įsipasakoja užtenka įspū
džių kelioms dienoms.

Gaidykstėj ir šeimininkai 
pradeda ruoštis į prisikėlimą. 
Važiuoja pačiais geriausiais 
arkliais ir gražiausiais leng
vaisiais ratais, kad namo va
žiuojant būtų geriau lenkty
niuoti. Mat, yra toks prieta
ras, kas iš Kalėdų Bernelių 
Mišių ir iš prisikėlimo greičiau 
paršveis namo, tas pirmas ja
vus nuo laukų suvalys. Todėl

kartais ir lekia namo kaip bi
mbalų vejami.

Kristaus pnsikėiimo cere
monijos visur stengiamasi 
kiek galint padaryti gražesnė
mis ir didesnėmis. Ir ištikrųjų 
tos iškilmės ne vienam išspau 
džia džiaugsmo ašarą. Juk tik 
vienas duslus būgno balsas, 
kviečiąs į prisikėlimą, prime
na kažką nepaprastą, ne kas
dienišką. O ką jau besakyti, 
kai visa minia besiversdama 
iš bažnyčios, užtraukia “Link 
smą dieną apturėjom,” kai 
pradeda gausti visi varpai 
Seniau prie kai kurių bažny
čių bajorai buvo įtaisę trum
pas patrankas. Iš jų šaudyda
vo ir Velykų rytą .

Apėję tris kart aplink baž
nyčią, žmonės vėl susmunka 
į bažnyčią. Likusios pamal
dos prabėga greit. Trumpas 
pamokslas, ir žmonės skuba 
namo. Per Velykas niekas 
miestely negaišta, į karėda
mas neina, bet tiesiog traukia 
namo Velykio dbvanų ragau
ti. Sugrįžusieji sveikinasi su 
namiškiais: “Sveiki sulaukę 
Šventų Velykų!” Sveikinama
sis atsako: “Ačiū, ačiū! Duok 
Dieve sveikiems kitų susilauk
ti.” Po to sėda prie Dievo do
vanomis apkrauto stalo. Iš 
pradžių valgo kiaušinius, o 
vėliau tai, kas- kam patinka. 
Pavalgę vieni eina prisnūsti,

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkvh Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

^ALIULIŲ ŠEIMYNA 

2244 W. 23rd Place Chicago, III.

Telefonas Canal 1068

LINKSMŲ SU. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

J. YODIKIS 
SIUVĖJAS 

2214 YVest 23rd Place Tel. Roosevelt 1970

LINKSMŲ S’P. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pacientams

Dr. ATKOČIŪNAS 
DENTISTAS

Vai : 2 to 8 P. M. Pirmadieniais, Trečiadieniais ir Šefttudien.
3147 S. Halsted St. Chicago, III.

Phoncs: 7447 — 7448
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

OLESKA 8C PETKUS
GRABORIAl

FULL MOTOR KQUIPMENT
1231-3 Madlson Street Gary, Ind.

Lady Attendants

a
Phone 9000 . *

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

LACH, KELNER & PRUZIN
FUNERAL DIRECTORS

AMBULANCE SERVICE
620 YV. 15th Avė. Gary, Ind.
In Kettlcment House
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P5
kiti gi margučių mušti, riden
ti ar kur nors pasisupti.

(Velykų metu vartojamus 
kiaušinius dažo, įvairiai juos 
margina. Išmargintus kiauši
nius vadinamo margučiais 
Kaimuose kiaušinius dažniau
siai dažo svogunlapiais, vant- 
lapiais, juodalksnio ir kitų au

galų lapais. Taip nudažytuose 
kiaušiniuose išskutinėja įvai
rius raštus. Tuo būdu mes ga 
uname vadinamus skutinėtus 
margučius. Yra dar ir rašyti
nių margučių. Juos daroma 
šitokiu būdu. Su tam tikru 
vamzdeliu rašoma linijos ant 

(Tęsinys 6 pusi.)

Tel.: Gary 5234 — Res 2-5507

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

BARAN & GREGOR
FUNERAL DIRECTORS

607 YVest llth Avė. Gary, Indiana

& .........  |................ E L .t

LINKSMŲ S’U. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo D raugams ir Kostumeriams

Telephones: Gary 26029 — 21749 — 22425

F. S. SUPERCZYNSKI
FUNERAL DIRECTOR and EMBALMER

Lady Attendant
1425 Madlson St. Gary, Indiana

LINKSMŲ £'U. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo' Draugams ir Kostumeriams

Telephone 288

JULIUS PRUSIECKI
FUNERAL DIRECTOR and EMBALMER 

3801 Maln Street Indiana Harbor, Indiana

S

VISIEMS MŪSŲ RĖMĖJAMS III BEND
RADARBIAMS, LINKIME LINKSMŲ IR 

MALONIŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ, REI
KŠDAMI NUOŠIRDŲ DĖKINGUMĄ UŽ 

PARAMĄ IR SVEIKINIMUS.

MARIJONU KONGREGACI JA.

LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai i Klaipėda
Su Didele Vasarine “Draugo” Ekskursija 

Laivu FREDERIK VIII

Iš New Yorko Birž. 3, 1933
Nereikia nei vizų nei pereiti parubežinį 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt'nieko lengvesnio ir patogesnio.

Del platesnių informacijų, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės į “Draugo” Laivakorčių Skyrių, x

2334 So. Oakley Avė.

SCANDINAVIAN-AMER1CAN LINE
ISO N. I«sall«' SI. 348 Wa»hlngton St 27 \VhitehaJI St. 

Chlcago,111. ItoMton.VIaAK New York, N. Y.



DRAUGAS $eŠtadlwvs, balandžio 15, 1933

VELYKOS LIETUVOJE

(Tęsinys iš 5 pusi.)

kiaušinio paviršiaus. IŠrašy-

mės judinti. Liaudies įsitikini 
mu, kas tą dieną ars ar akės, 
to javus vasarą ledai išmuš. 
Todėl trečiadienis po Velykų 
vadinasi ledų diena. Šiandien 
mes pasakysim, jog tai bur

tas vaškinėmis linijomis kinu- tas, tačiau senovėje, matyt, j 
šinis yra dėdamas į karštus tai kitaip žiūrėjo. Pasak “Ba- 
dažus. Išgriebę iš dažų gauna lanos gadynės” autorius, dar 
įe margutį, išmargintą balto j0 vaikystės dienoj, apie 1862 

m., moterys, pamačiusios vy
rą besivarantį gatve pajung
tus jaučius, nerimdamos šne
kėjo: “Burtas ne burtas. Kas 
gal žinot — gal ir ne burtas, 
kad jau taip visas svietas šne 
ka, gal įr ne burtas. Negali 
tos dienos pakęsti. Dar gali 
Dievas leisti rykštę visam kai 
mui.” Aplamai reikia pasaky
ti, jog Velykų šventės daug 
mažiau turi burtp ir prietarų, 
negu Kalėdos. Kalėdų pirmą 
dieną ir per Naujus Metus se 
nųjų žmonių įsitikinimu daug 
ko negalima dirbti. Velyki) gi 
pirmą dieną, sako, tik ugnies 
negalima esą skolinti, nes jei
gu pirmą Velykų dieną ugnies 
skolinsi, tai tą ūkininką ištiks 
nelaimė. Liaudis mini dar

lis linijomis spalvuotame fo
ne. Dabar galime tas baltas 
spalvas nudažyti viena ar net 

Iiotmis spalvomis.

Daugiausia Lietuvoj papli
tus paprotys —mušti (dauž
ti) margučius. Norint prieši
ninko kiaušinį sumušti, reikia 
tam tikro Įgudimo. Žinoma ir 
čia pasitaiko apgavysčių; ty
čia padaro margutį nepramu- 

[ią (prileidžia kiaušinio ke
palą tirpinto cukraus ar sma- 
ps). Apgavimų pasitaiko 

ug tada, kada margučius 
daužia be pakilojimo ir be pa- 
miklenimo. Paprotys margu
čius ridenti — sako atėjęs į 
Lietuvą iš Rusų. Margučius 
daužti ir ridenti labiau mėgs
ta vyrai (daugiausia pusber
niai), mergaitės labiau mėgs
ta suptis. Kur nėra nuolatinių 
supoklių, ten specialiai Vely
koms paruošia. Seniau lietu
viai, matyt, labiau mėgdavo 
suptis. Turėjo net sūpuoklių 
dainių. Dabar tik vaikams 
per Velykas berengia sūpuok
les. Seniai jų nemėgsta. Sako, 
kad sūpuoklės esančios pasi
korusio Judošiaus primini
mas.

Pirmos Velyki} dienos pa
vakarį kaimynai pradeda vie
nas pas kitą lankyti. Antrą 
Velykų dieną mažiukai lanko 
savo krikšto tėvus, o kai kur 
ir šiaip savo tėvų pažįsta* 
mus. Mažieji svečiai yra apdo 
vanojami velykiniais margu
čiais.

Seniau Velykų švęsdavo' 
tris dienas, tačiau ir ketvirtą’ 
dieną vengdavo sunkių darbų. 
Ypač tą dieną bijodavo že-

^4
niekas nebletki, lygiai kaip ir GIMIMAI SAUSIO MEN. mergaitės, o nemoteryštėje 
Gavėnu ‘juodu užsiliko žino-Į -------------- i gimė 209 berniukai ir 171 mer
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nių kalboje vien tiktai kaipo 
poetiškas tam tikro laiko iš

reiškimas.” — A. Merkelis

dosnųjį Velykių ir Velykų bo
bą. Tas liaudies vaikams mi
nimas Velykius yra labai arti 
mas vaikų gerajam Kalėdų 
Seneliui. “Vienatinis Velv- 
kiaus darbas —sako Vaižgan 
tas —Velykų rytą geri ir pak 
lusnūs vaikai lankyti ir jiems 
dovanas nešti .Velykiumi jau

LIETUVIU SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
| KLAIPĖDĄ

(Per Southamptoną)

Išplauks iš New Yorko

Birželio — JUNE 29 -— anksti ryte
(Keleiviai sės į laivą vakare, birželio 28)

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BERENGARIA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

į Lietuvą keleivis
Kartu išplaukia ir Studentų bei Profesionalų Ekskursija, ku
riai vadovauja SLA daktaras-kvotėjas Dr. J- S. Stanislovaitis 

Laivakortes parduoda visi Cunard Agentai

CUNARD LINE
346 No. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Sausio mėn. visoje Lietuvoj1 
gimė 5,596 kūdikiai: 3/097 ber į 

Į niukai ir 2,499 mergaitės. Ta-

gaitė. Vietos atžvilgiu mieš
tuose gimė 369 berniukai ir '

ŽINO DAUG DAINŲ
Levaniškių kaimo gyv. L. 

Micaitė, turinti 48 nn amž., 
žino per 1,000 lietuviškų dai-
pų. Iš jos mok. Valeikaitė yra 

289 mergaitės, o kaimuose —' užrašiusi apie 2,00 liaudies
2,888 berniukai ir 2,328'2,728 l*'rn. ir 2,210 merg. k"rias, P-

1 ' .ĮMioaitės senele ir prosenelė. ‘

ime skaičiuje moterystėje gi

SEXTON SERVICE
offers you

k. The only nationally advertised brand of foods prepared ex- 
clusively for the institutional marker.

▲ The sęcurity of endorsement by all the leading trade associa-' 
tions in the institutional field in the United States.

▲ The facilities of the only wholesale grocery company oper- 
ating plants in the two principai American markets — Chicago 
and New York.

▲ As rendered by America’s largest distributors of number ten 
canned foods, a distinctive Service on a complete assortment of 
quality foods packed in this institutional size Container.

▲ Home recipe pickles, relishes and conserves from Sexton 
Sunshine Kitchens—delicious and appetizing.

▲ Carefully selected coffees—blends resulting from years of 
careful study—roasted fresh daily at Chicago and Brooklyn.

▲ Special quotations based on major purchases of exclusively 
institutional merchandise—sharing with you the advantages of 
a greater buying power.

J2H1! S EXTON
Established 1883

Edelweiss Quality Foods

CHICAGO BROOKLYN

jr-

KRYŽIAUS
SAKYKLA

la! Kiek mums patstai kryžius pasako! 
O kaip gražiau dabar kalba tasai kryžius 
kuomet papuoštas Amžinojo Gyvenimo 
Žodžiu!

Kaip visi pamokslininkai, užėję sa- 
kyklon, Kristus pasižiūri į klausytojus. 
Jam matyt bažnyčios paauksintas stogas. 
Prie jo sakyklos stovėjo kiek romėnų ir 
graikų, ir Įstatymo žinovai ir pariziejai 
iš Jeruzalės. Ten taipogi stovėjo žydų ba
žnyčios kunigai, kurie Jam liepė nuženg
ti nuo kryžiaus, parodyti savo Dievybę. 
Buvo kurie Jame Dievybės nematė — ku
rie ant Jo spiovė ir iš Jo tyčiojosi. 'Buvo 
tokių, kurie tarp savęs kalbėjosi: Jis ki
tus gelbėdavo, o save negali išgelbėti. Tai 
pogi, stovėjo ir kareiviai. Po kryžiumi 
stovėjo Marija Magdalena — nuliūdusi, 
verkianti. Ten stovėjo tasai meilės apašta 
las, narsusis Šv. Jonas. Jis matė susi- 
griaudinimo pilną, savo mieliausią Moti
ną Mariją, Mariją Magdaleną, Joną. 
Nekaltumas, atgailą daranti ir kunigystė: 
trys rūšys žmonių, kurie visuomet stovi 
po Kristaus Kryžiumi.

Visur viešpatauja' tyla. Tamsu — 
nes nesenai saulė taip spindėjo, žmonės 
baimės apimti. Jie laukia Dievo Sūnaus 
atsisveikinimo kalbos. Jisai pradeda kal
bėti — bet kaip ir visi mirštantieji; Jis 
mąsto apie tuos, kuriuos Jis labiausiai 
myli. Jo pirmas žodis — buvo žodis apie 
savo neprietelius: Tėve, atleisk jiems, nes 
jie nežino ką daro. Jo antras žodis... apie 
nusidėjėlius, Jis tarė latrui gerajam: Šian 
dien su Manimi būsi rojuje. Trečias žo
dis buvo Jojo šventiesiems; Motina, štai 
tavo sūnus. Jo pamoksle matyti, kaip 
Dievas myli žmones. Jis neištarė prakei
kimo žodį savo budeliams, nei paniekini
mo žodį tiems, kurie iš Jo tyčiojosi; Jis 
neištarė neapykantos žodžių kareiviams.

Štai, Jisai ištarė: Trokštu. Jisai Die

Mūsų mylimasai Išganytojas čia gy
vendamas ant žemės, pasirinkdavo įvai
rias sakyklas iš kurių galėdavo skelbti 
savo mokslą — Amžinojo Gyvenimo Žo
džius. Jo sakykla kartais būdavo Petro 
valtis, kartais Jeriko gatvės; vieną kar
tą prie bažnyčios vartų Jis skelbė tuos 
Žodžius, o dar kartą prie Jokūbo šulinio 
(šaltinio). Rodos, bikokia sakykla Jam 
patikdavo — iki tai dienai kuomet Jis 
turėjo pasauliui pasakyti paskutinę ir 
atsisveikinimo kalbą. Tada Jam nebiko- 
kios sakyklos reikėjo — bet reikėjo tokios, 
kurią per amžius visi atmintų kartu su 
Jo Žodžiais.

Didįjį Penktadienį prie Piloto namų, 
rodos, būtų geriausia sakykla, iš kurios 
pasauliui tartų savo atsisveikinimo žo
džius. Ten buvo žmonių minių minios, 
kurių širdys buvo išalkusios tos Amžino
jo Gyvenimo Duonos. Bet, ne, Jis kitaip 
galvojo. Jis palauks keletą valandų, ir 
tada Jam bus duota kita sakykla, kuri 
bus Jam ant pečių uždėta, nešti į Golga- 
tą, ir toji sakykla bus — kryžius. Užėjus 
ant Golgotos su kryžiumi, Jisai pasidavė 
budeliams. Jo rankos — dailydės rankos, 
sumetėjusios nuo sunkaus darbo, iš kurių 
plaukia žmonijai malonės. Jo kojos — 
stebukladario, kurios kur tik eidavo — 
Jis gerą darydavo, o jos jau prikalamos 
prie kryžiaus. Pirmas plaktuko smūgis 
tyloje visų girdžiamas; seka vienas smū
gis po kitam. Marija ir Jonas rankomis 
laiko savo ausis. Garsas yra nervuojan- 
tis, nepakenčiamas. Kryžius keliamas nuo 
žemės, svyruoja. Jau vienas galas įdėtas į 
prakastą duobę — Išganytojas kibo ant 
kryžiaus, Jėzus jau sakykloje paskuti
niam kartui — o kokia garbinga sakyk- į

vas, kursai sutvėrė žmogų, žvaigždes, pa
saulį ir visą kas jame yra, laiko savo ran
koje, troško žmogaus, Jojo rankų padaro, 
Jam padėti, pągelbėti. Jis prašė padluoti 
tą kas Jo troškulį pasotintų. Ne, nepra
šė žemiško vandens — bet prašė meilės— 
trokšu meilės.

Kiekvienoje kalboje žodis “meilė” 
daug vartojamas, bet ir ne visų tesupran
tamas. Meilė — kurią pasaulis pažįsta, 
reiškia: turėti; pasisavinti; turėti tą ir 
tą, pasisavinti tą daiktą, tą asmenį. Mei
lė, tikroj prasmėj, yra savęs pasišventi
mas kito gerovei.

Išganytojo rankos ant kryžiaus yra 
ištiestos priimti visą žmoniją. Tol kol 
turime kūną, meilė negali kitą reikšti, kaip 
pasiaukojimą.. Dėlto, nekartą, matėme pa
veiksluose, meilės vilčia perdurinti Širdį 
— vilyčia kuri padaro žaizdą: tai reiškia, 
iš meilės turime daug nukentėti, pavarg
ti artimo naudai.

Jėzus, Dievas — yra meilės Dievas. 
Iš meilės Jis sutvėrė žmogų. Per Įsikū
nijimą — Meilė (Dievas) tapo vienas su 
numylėtu (žmogumi). Jeigu Dievas būtų 
tik tapęs Žmogumi — ten Jo meilė baig: 
tusi, gal sakytumėte, kad Jis nevisą pa
darė išreikšti savo meilę. Jeigu Dieviško
ji meilė būtų tik pasirodžiusi mūsų tar
pe, žmogus gal sakytų, kad! Dievas nie
kad negalėtų žmogaus širdies kentėjimus 
suprasti; kad Dievas negali mylėti, kaip 
žmogus myli — iki pasiaukojimui. Ar 
žmogus (kurs dirba savo artimui, už jį 
kenčia, ir jeigu yra reikalas už jį ir gal
vą paguldo), gali padaryti tą ką Dievas 
nebegali! Ar šita tobuliausia meilės rū
šis (pasiaukoti už artimą) yra galima nu
sidėjėliui žmogui — o negalima Dievui, 
kurs yra tobuliausias gerumas — pats 
Gerumas! Ar galima sakyti kad kankinys, 
liedamas savo kraują, arba kareivis 
mirštąs už tėvynę, arba misijonierius dar

buojasi svetimame krašte, ten gyventojų 
gerovei, ar galima sakyti, kad visi šitie 
neturėjo Dieviško pavyzdžio danguje. 
Gal jie pareiškė' tobulės- 
n ę meilę už pačią Meilę — 
(Dievą). Jonas ir Povilas yra pasakę, 
kad jeigu žmogus gali būti toks geras, 
kaipgi begaliniai geresnis yra Dievas.

Ten ant Kalvarijos kalno, ant kry
žiaus kibo j o Dievo Sūnus, kurs pareiškė 
tobuliausią meilę — mirdamas už žmo
gų nusidėjėlį —: Dievui atlyginti žmo
gaus skolą per nuodėmę užtrauktą — 
jam pelnyti malonių ir jam atidaryti dan
gaus vartus. Jėzus nebuvo verčiamas, ir 
nejoks sutvėrimas negalėjo iš Jo reikalai! 
ti, kad ateitų žmogui į pagalbą — bet iš 
meilės begalinės dėl žmogaus Jis čia atė
jo ant žemės, tapo žmogumi, ir mirė už 
jį ant kryžiaus, jį atpirkdamas. Štai kur 
pasirodė Jėzaus nepabaigtoji Meilė!

Niekas negali sakyti “Dievas man 
duoda daug skausmų, kentėjimų ir vargų 
išvargti, o Jisai jų niekad nepergyveno.” 
Žmogau, Dievas — Žmogus ant kryžiaus 
pergyveno didžiausius skausmus, vargus. 
Toji Saldžiausioji Širdis jau žino kas tai 
yra būti apleistu, paniekintu. Tikrai ga
lima sakyti, kad Meilė (Dievas) yra mirš
tanti už nT&s, nes niekas neturi didesnės 
meilės, kaip tas, kurs guldo savo gy
vybę už savo prietelius.

Per nuodėmę Kristus vėl miršta, šv. 
Povilas sako, kad kuomet nusidedame pa
tys sau kalame prie kryžiaus Dievo Sū
nų. Žaizdos dar adaros. Jėzaus kraujo 
lašai, kaip puolančios žvaigždės, sukru
vina drabužį kitų Jonų ir kitų Magdale- 
nų plaukus. Kiekviena nuodėmė atnaujina 
Kalvarijos įvykį. Kristus vis yra ant 
baudimo žmonių širdyse, nes kiekviena 
nuodėmė yra elgesys, kuriuo Barakas pa
sirenkamas už Kristų. Dar yra kitų Judų, 
kurie užgauna Jo nekalčiausias lūpas, yra

kitų Pilotų, kurie Jį pasmerkia, kaipo 
Cezario priešą, via yra Erodų, kurie Jį 
apvelka pasityčiojimo drabužiu, vis yra 
kitų Kalvarijų, nes kiekviena nuodėmė 
atnaujina Jėzaus nukryžiavimą. Tas ran
kas, kurios prisirengusios mus laiminti, 
mes jas prikalame. Tas kojas, kurios ei
tų mus ieškoti, mes ir jas prikalame. 
Toms lūpoms, kurios mums išprašytų pa
sigailėjimą, mes joms paduodame uksuso. 
Toji širdis, kuri įpus taip numylėjo, o 
mes Ją nuodėme perduriame.

Papildę nuodėmę, Jėzų vėl prikalę 
prie kryžiaus, tolinamės nuo Kalvarijos 
kalno, ir ne žemės drebėjimas, bet sąži
nės griaužimas mus sutinka, ir šaukiame 
su Šimtininku: Šitas, tikrai yra Dievo 
Sūnus.

Kuomet sąžinės griaužimas ir nera
mumas kankina, žiūrome į Kalvariją ir 
stebimės, kodėl Jis neina mūsų ieškoti, 
kodėl neina paskui savo avelių, kodėl Jis 
neina paskui savo avelių, kodėl Jis mus 
nelaimina!

O! kaip gi tos rankos gali laiminti 
kuomet jos prikaltos! Kaipgi gali tos ko
jos prikaltos eiti ieškoti paklydusių ave
lių ! Ne, jos negali. Jeigu trokšte trokšta
me Jėzaus atsiprašyti, prašyti Jo pasigai
lėjimo, turime eiti ir apsiplauti per išpa
žintų ir apkabinti kryžių, tą meilės sakyk
lą. Ten išpažinkime, kad sužeidėme Jo Sal
džiausią Širdį — Jį ant kryžiaus prika
lėme.

Kokis pasižeminimas stovėti po kry
žiumi —kaip skaudu stovėti šalia skau
smuose paskendusio, šalia To, kurį pa
saulis pasmerkė, paniekino... Gal kas sa
kys, tai padaryti yra sunku. Sunku! Bet 
ant kryžiaus kiboti dar sunkiau!

Vertė Dėdė Bareika.
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A. Rakštelė

MARGUČIAI

Nekalbant apie lietuvių tau mas nevisur vienodai išsisako 
todailės turtingumų, tenka iš-jjęs. Vienur pasižymi raštų 
kelti jos šakų, kuri nemaža' turtingumas, kitur tik viena
reikšmės turi lietuvių dvasios palvis dažymas. Viena spalva 
kūrybinei jėgai nušviesti, tai dažo, ypač pastaraisiais lai- 
margučiai arba velykiniai J kais, šiaurės aukštaičiai ir va 
kiaušiniai. Per Velykas jiems karų žemaičiai. Spalvoms gau 
toikiama daugiausia reikšmės., ti medžiaga vietinė, kaip svo 
Nors kitur, kaip Latgalijo’je,1 girnų žievė (žvinas), beržų la 
margučius muša ne tiktai per pai, alksnio spurgos ir žievė ir 
Velykas, bet ir per Jurgines, • daug kitų. Dabar įė j o madon 
o arkliaganiams tų dienų duo t paprasčiausias dažymas anili- 
da kiaušinienės. Dziūkijoj pau nais (fabrikos gamintais) da- 
tienę (Kiaušinienę) laiko žais bei lakais; toki margu- 
“garbės vaišių” ir “mylėji- čiai vadinami.dažytiniais. Be
mo” ženklu.

Margučiai ne tik krikščiony 
bei atsiradus įgavo reikšmės; 
jų buvo ir seniau ir reiškė 
gamtos atbudimų, o taip pat 
kiekvieno gyvo daikto pra- 

Taip manydavo aigyp-

r“..I gir

\
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«

Mūsų laikais kiaušinius mar 
gina ne vien per Velykas, pav., 
pietų kraštuose pradedant nuo 
pusės gavėnios iki verbų sek
madienio, o vakaruose —nuo 
atvelykio iki Sekminių. Kai 
kur yra laikoma blogu reiški
niu ir net nuodėme kiaušinius 
marginti per pačias Velykas.

Margučiai Lietuvoje atsira
do gan senai, nes Velykų 
kiaušiniai M. Mažvydo, Vait- 
kūno ir Daukšos yra jau KVI 
amžiuje. , '

Senprūsiai ir aisčiai dievai
tei Žemynei aukodavo vištų ir 
gaidį. Nesenai dar letgaliečiai 
tokių aukų aukodavo per ves
tuves, vesd'ami jaunųjų j klė
tį.

Vištos gimtinė yra laiko
mas Persų kraštas, ir gaidys 
Zoroastro (persų) tikyboje 
garbinamas ir laikomas piktų 
dvasių išvarytojų.

Pas mus irgi galima girdė
ti sakant: “Prieš rytų gai
džiui sugiedojus, piktos dfva- 
sios išnyksta” arba vištos gie 
dojimas laikomas blęgu žen
klu ir net nelaimę reiškiu s. 
Panašiai tikinčių galima užtik 
ti ne vien Lietuvoj. Bet visa 
tai neturi jokios reikšmės.

Kiaušinių marginimas kiek
vienoj tautoj turi savotišku
mų, jei ne spalvose, tai raš
tuose. Yra pastebėta, kad kur 
kiaušiniai labiau spalvinami, 
tai jų raštas menkėja, o kur 
mažai, ten raštai daug turtin
gesni. Pietų tautose pastebi
mas raštų atžvilgiu didesnis 
nargučių įvairumas ne kaip 

vakarų, nors kiaušinių spal
vingumui neatsilieka ir vaka
rai.

Lietuvoj kiaušinių margini-

to, yra dar dvejopi margu
čiai — rašytiniai ir skutinėti- 

Rašytiniai daromi su, vaško 
pagalba. Ištirpintų vaškų ima 
špilkos galvute arba tam ty
čia padalytu iš sulenktos į 
triubelę skardos piltuvėliu 
(pritaisytu prie pagaliuko) ir . 
veda kur nori, kad liktų bal-1 
ta — kiaušinio spalva. Po už
dėjimo vaško, kiaušinį deda i 
šaltų atskiesti}, norimos spal-1 
vos dlažų, kol kiaušinis nusida-! 
žo. Išėmus kiaušinį iš dažų, j 
deda į šiltus pelenus, kad nu
tirptų vaškas arba nušluosto 
skepetaite. Kur buvo vaškas, 
kiaušinis arba margutis lieka 
nenudažytas, taip, kad šviesus 
raštas gaunasi tamsiam fone 
(dugne).

Su.

“Marija Magdalena, Marija Jokūbo motina, u- Salomė nusipirko kve
palų, kad atėjusios pateptų Jėzų. Ir labai anksti pirmoje savaitės dienoje 
jo8 atėjo prie kapo, užtekėjus jau saulei. Ir jos sakė viena kitai: Kas 
nuris mums akmen] nuo kapo angos? Bet pažvelgusios pamatė aknienj 
nuristų; buvo gi jis labai didelis. Įėjusios j kapų, Jos pamatė Jaunikaiti, 
dešinėje pusėje, apvilktų baltu drabužiu, lr nusigando. Tasai Joms tarė: 
Neišsigųskite; jus ieškote Jėzaua Nazarėno, kurs buvo prikaltas prie 
kryžiaus; jis atsikėlė: Jo nėra čionai; štai vieta, kame buvo Jį paguldę. 
Bet eikite, pasakykite jo mokiniams lr Petrui, kad jis eina pirm Jūsų 
į Oaliliejų; tenai matysite Jį, kaip jis yra jums sakęs.” (Mork. 16, 1—7).

SUSIPAŽINKIT SU “STU
DENTŲ ŽODŽIU”

“Draugo’ redakcijoje dar 
galima gaut “Studentų Žod
žio” No. 1 ir 2. (sausio ir va
sario mėn.). Tai įdomus, rim- 
tas, patriotinės lietuviškos 
dvasios Amerikos Lietuvių 
Katalikų Studentų Draugijos 
žurnalas. Žemiau paduodame 
abiejų numerų turinius, kas 
geriau negu api*ašymas pa
rodys šio žurnalo turiningu
mą, rimtumų ir literatinį 
brangumų:

Lietuvos Liūdesys (Snau- 
dalis).

Metamorfoza (Jonas Kmi- 
taS).

Dante Alighieri (Kun. K. 
Jenkus).

Kam Mokytis! (J. K. No- 
rankevičiutė).

Reikia Darbo (J. J. Kupre
vičius).

Eilėraščiai (Plytaitis). 
Spauda (J. Naudžius).

r

nę nušluostom vaškų ir gauna 
me norėtų raštų juodam dug
ne. Taip galini spalvinti mar
gučius daugeliu spalvų.

Jei norime margutį i.uspal- 
vittti keliomis spalvomis, da
ro visai taip pat, tik su tuo 
skirtumju, kad kiek norima 
spalvų, tiek kartų reikia deng 
ti vašku ir dėti j atskirus da
žus. Sakysim, norime margu
ti nudažyti taip,’kųdr juodam 
dugne būtų mėlynas ir Ljaltas 
raštas. Tada daroma taip. Pir 
miausia vašku padengiami tas 
vietas, kur norim, kad liktų 
balta. Padengę diedam į mėly
nus dažus. Nudažę mėlynai, 
nenušluostydami pirmykščio 
Vaško, dengiam tas vietas, kur 
norim, kadi liktų mėlynas raš
tas. Dabar dedam į juodus da 
žus. Išėmę iš dažų ir išdžiovi-

Skutinėti margučiai daryti 
sunkiau ir reikia pripratimo. 
Daroma tdip. Pirmiausia kiau 
šinis nudažomas kuria nors 
spalva. Išėmus iš dažų išdžio
vina ir paidhro norimų pieši
nį. Po to aštraus peilio galu- 
ku arba stambia adata skuta 
dažus tol, kol lieka visai bal
tas raštas. ,

Tokius (skutinėtus) margu
čius sutinkam pietų žemai
čiuose, o gražiausius t. y. tur 
tingiausiai išmargintus — 
Marijampolės apskrity.

Mėgiamiausi ir dažniausia 
sutinkami lietuvių margučiuo
se raštai — ornamentai: šluo
telės, eglutės, grandinėlės, 
žvaigždutės, dantukai, gėle
lės, ratukai ir daug kitų, ku
riems vardus nustatyti sunku. 
Iš gyvūnų mėgiamiausi paukš 
čiukai, o prie jų būtinti gėle
lės bei stilizuoti (savotiškai 
pagražinti) augalai. Daug or
namentų yra panašių, kaip 
kad medžio išdirbiniuose ma
tome.

Tokie margučiai ne lik per 
Velykas teikia malonumo, liet 
ir kiekvienu metu smagu pa
žiūrėti į gražiai sutaikintus 
margučių raštus.

Per Velykas tebūnie visie
ms margutis sielos pakilimo 
ir pavasario gamtos atbudi
mo ženklas! (‘Llf. L.”)

Nepriklausomybės 15 metų 
(J. P. Pilipauskas).
Mūsų Gairės.
J. E. Vyskupo Bučio Svei

kinimas.
Lietuvis Aš Esu (J. K.). 
Tautos Sargyboje (Dr. J.

Navickas).
Darbas Viskų Nugali (J. C. 

Morkūnas).
Kęstutis (J. P. Pilipauskas) 
Didžiojo Varpo Legenda

(A. Jurgelaitis). 
Susipraskime Tautiškai (V.

T. Šaulys). ,
Gyvenimo Mįslė (K. Veng

ras).
Mūsų Draugai Lietuvoje 

(J. B. Laučka).
Amerikos ir Europos Stu

dentai (Pr. Galinis).
Praėjo Metai Amerikoj (J. 

N.).
Iš Centro.
Vasario mėn.
Nepriklausomybei 15 metų 

(J. P. Pilipauskas).

=3ft

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
i Ųinkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

A. VALENAS BAKER Y
Baker of Pieš, Cake and Bread

Telefonas 5961 1637 W. 13th Ave

fflE

0£

LINKSMŲ S'U. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkui Visiems Savo Draugams'it Pacientams

Dr. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. Prospect 1028 rary, Indiana 2403 W. 63rd St. 
"V ■ -4" ' "ft "į

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugam/ ir Pacientams

Dr. A. JUOZAITIS 
Dentistas

39
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

39
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pacientams

Dr. J. A. PAUKŠTYS
. ' > DENTISTAS

4193 Archer Ave. Tel. Lafayette 5820
JLL ■. ■ . .- a."r .2—--fc.1—r—.-? t’-:..’- '.r

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pacientams

Menas ir Laisvė (Snaudu
lis).

Vienybėje Pasisekimas (G. 
E. Jurgelionis).

Apžvalga (J. N.).
Iš Mūsų Veikimo.
Jei kas norėtų įsigyti vienų 

arba abu numerus, gali gaut 
redakcijoje arba per paštų. 
Vieno numerio kaina 20 cen
tų. Galima siųst pašto ženk
lais.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams 

f ei. Canal 6850

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils, Glass and .Vamishes

2325 South Hoyne Ave. Chicago, III.
.■ rv..:-. f ■: i1- i .'■.■t ....  i r ■ B , -r:

BSE

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

S. D. TLSER
—- JEVVELER — z

Cash or Terms
2205 West 22nd St Canal 5496 Chicago. III.

6 "■.. . Z ■•■■■■■■'4 1 8 ■
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

KROMEL’S PHARMACY
JOS. M. KROMEL, R Ph. G. t 

Rcg. No. 321
3902 Dearbom St. Indiana Harbor, Ind.

" .B... .. . B11-............... į..— —■ ■■ ^Įį.  ■■"???

!3E 39
LINKSMŲ Ik VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams
J. L. TELŠ E R
FURNITURE & RADIO

£ 2105-11 Wes't 22nd St Chicago, III.
■ Tel. Canal 6138 Įsteigta 1912 [£

— --------- ............................................ ■«.-------------BE

sĮiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimtmiiiHiiiimiiiiimiM

AR VAŽIUOJI Į EUROPA 
S|PAVASARI?

Jei taip, dėkis prie mūsų metinės Pavasarinės \ 
Ekskursijos

f LIETUVĄ IR ROMĄ
Išplaukiant ant didžiojo Prancūzų Linijos laivo

“ILE DE FRANCE”
1933 m. Balandžio 29

Per HAVRE IR PARYŽIŲ
Gėrėsitės smagumu, greitumu, geru patarnavimu 

ir naminiu valgių gaminimu.
Dėl platesnių informacijų, pasportų, sugrįžimo 

leidimo ir tt. kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRĄ

2334 S. Oakley Ave. Chicago, III. E
E

B
cfrerteli J&ns
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S. A. MANKOWSKIS
LIETUVIŠKA APTIEKA

2350 S. Leavitt St. Tel. — Canal 4946

BE

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

SIUVĖJAS
K. KULBIS, Savininkas

Valome, dažome, prūnijame ir “repairing” — 
vyrų ir moterų drabužius j

2305 S. Leavitt St. _________ Chicago, III
■■■ 1 ■■■"" B ■ ' ’ *

LINKSMŲ A-r. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Kostumeriams

ALXANDRAS ŠTURMAS
2462 Blue Island Ave. Chicago, 111.

Lietuviška užeiga — Parduodame gerą alų

—4—......j-'.11., i ate

Dr. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8859 S. VVestem Ave. Tel. Grovehill 0027
■■■■ jįm ■ n ji.........i... fr '' n n.i
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pacientams

Dr. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 S. Ashland Ave. Tel. Boulevard 7042
3E

1
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OFFICE: TF.Ij. CALt'MCT 4039 
REH.i TEIi. HI MIWK 0280

REHIOBNCE:
2059 W. «9lh HTKEE’I

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu. Visiems Savo Draugams ir Pacientams

Dr. A. G. RAKAUSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

3147 SO. HALSTED STREET
ofwce norus:

1-4 At 0-8 I’. .M.
WEI>.KEH»AYK

3E

—-------- a.-^.

L

CHICAGO

«n<l SFNIIAYS BY
4- — 4 -

REN. OFFICE HOI RS 
19-12 A. M. 

APPOINTMENT
=3S

BRIDO E PORT HARDWARE
AND

PAINT CORPORATION
J. 8. RAMANCIONIH, Vedėjau

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų 
ir visokių geležinių reikmenų.

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bar genų: 
Sienoms popiera rolelis . 5c ir aukščiau
SPAB Varnish, galionas ................ $1 J
FLAT I’aint, galionas........................$1 J

3214 80. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKJIROS, RUSIŠKOS StTFERINfcS VANOS TR ELEKTROS 

TREATMENTAI 2 vedi Aki minkštinimai Ir elektros ma.<«inn 
Treatmentai vtaoklų litų, reumatizmo, nervų atitaisymo, Haičio

Ir taip tollaus, au alektrtnlala prUtalaala Violetiniai 8aulėa Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima įSsItethAtl nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėt pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarulnkala nuo « Iki 12 vai. naktlea

1657 W. 45th Street
Kampe. So. Paulina St. Tel. Roulevard 4RR3

— ■■ .a. ♦ M-.- - —.
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UI X. Al.. BAl.TITIs. GIMtlIO ftVEKC. 
PAM'.LftS PARAP. KLEBONAS

. BKIftliA. XI,UAI.TO PRASIU. SVENČ. 
PAM’I ftS PAKAI. KLEBONASKUN. IU. ALBAVIfil’S, DIEVO 

APVEIZDOS PAR. KLEBONAS

Rytoj jau Velykų Rytas. Visi žmo
nės skubinsią i bažnytėlę anksti 
į Kristaus Prisikėlimo pamaldas.
Šioje dienoje žmonių dnosmimas 
neapsakomas. Užtari klebonai pa-

---- :--------------— reiškia yražių sveikinimų ir linkė--------------------
jitnų savo parapijonanis už toki jų didi yerunių ir duosnnnią. Chica 
yoje lietuviai katalikai yra pastatę darų labai yražių bažnyčių, ku 
riose rytoj įvyks iškilaringos procesijos, dalyvaujant kuniyains kle 
bonams, asistentams, raryoninkams su jų yerai toms iškilmėms pų 
ruoštais chorais, mokyklų yražiai papuoštiems vaikučiams ir tt. — 
K ristus prisikėlė iš numirusių įf/oo metų atgal. Visiems kat'alikami
-------------------- šįmet inės Velykos bus didis J abi--------------------
■jRRRRHHHl liejas ir džiauysmas. Katalikai m HHRH^R
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J- M. PRAL. KVN. M. L. KRUŠAS, ŠV. JURGIO PAR. KLEB

DEO G R AT S A S 
Alleluia, Allelulia

KUN. JUOZAPAS S VI RSKAS, ŠV. MYKOLO PAR. KLEB
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