
———  'T 1 •••». 1 ----------- — — — ———

Šeštadienis, Balandžio 
8 d., 1939TREČIOJI DALIS

i

PART THREE
Saturday, April 8th, 

1939

Aleliuja
Nudžiugo, suskambo slėniai Palestinos... 
Sujudo Golgota ir uolos jos grnios,

Džiaugsmingasis skanub Aleliuja!
Štai pergalės vėliavos jau supleveno 
Ir ūždamos, bangos Jordano

Galingai, linksmai: Aleliuja!

1
Pasakojimas apie Pilotą ir drobule

Du tūkstančius metų tasai atminimas,
Kai vasaros vėjo malonus dvelkimas 

Kutena taip širdį giliai
Pragysta ten Romos šventi kapinynai,
Ir skamba lig Kinų geltonai šeimynai,

Net Afrikos smilčių keliai.
Tr mūsų tėvynė vergiją kentėjus 
Sutąsiusi pančius, išsklaidžiusi vėjus

Linksmai, Aleliuja, giedos
Palaimink, Kristau — iš kapo prisikėlęs
Džiaugsmingas, tamsiąsias — skurdžias valandėles 

Palaimink vaikus Lietuvos!

E*. Yentys

Ugią laika} Tiberijus neišėjo 
iš savo rūmų ir niekam nesi
rodė. Žmonės nebesitikėjo jį 
pamatyti. Kur tik keletas su
eidavo, prie šulnių, maldyklo
se, prie žaidimų... visi kalin
davo .-

— Mūsų valdovas, mūsų įs- 
tatymdavys jau miręs. Mes

Ir iš jo rankų pasipylė į mi
nią skambantis pinigų lietus* 
— ciesoriaus meilei ir ramy
bei.

Trečią dieną pasirodė tau
tai pats Tiberijus. Jo veidas 
buvo lygus ir skaistus, jo akys 
žėrėjo sveikata ir gyvenimo 
džiaugsmu. Jis stovėjo liek-

skiriame duokles savo cieso-lna8» status ir išdidus. Jis bu-

VELYKŲ MELODIJA
Pūskit, auksiniai trimitai, maloniai, skaidriai, 
Pūskit ant kvepiančio oro nuoširdžiai, ramiai. 
Kvieskit nuliūdusią žemę prie džiaugsmo giesmės, 
“Kristus skaistybėje kėlės iš grabo, mirties!”
Žinią sulauktą lai nuneša vėjai visiems:
Širdgėlos, rūpesnio, žydinčios valios žmonėms; 
Skelbkit pasauliui melodiją rengtą dausos, 
“Kristus vėl sėja ant žemės idėją tiesos!”

Žodžiai lai skrenda ir ant debesuotų sparnų,
Lai jie nuaidi per dangų, per aug.štj kalnų. 
Gauskit, auksiniai trimitai, malonei žmonių, 
“Kristus mums dangų atvėrė stebuklų kilnių!”

M. W. Delarul — laisvai vertė Eglės Šaka

LEKCIJA 
I K4r. 5, 7-9

B
ROLIAI: Išvalykite senąjį raugą, kad 
būtumėte naujas įmaišymas, taip kaip 
jūs ir esate nerauginti. Juk mūsų vely
kinis avinėlis Kristus jau paaukotas. Taigi, 
švęskime šventes ne senu raugu, ne pikte
nybės ir nedorybės raugu, bet nerauginta 
tikrybės ir tiesos duona.

' EVANGELIJA 
Mork. 16 i—7

A
NUO metu: Marija Magdalena, Marija 
Jokūbo motina ir Salome nusipirko kve
palų, kad atėjusios pateptų Jėzų. Labai 
anksti, pirmą savaitės dieną jos atėjo pas 
kapą, saulei jau užtekėjus. Jos kalbėjosi tarp 
savęs: Kas mums atris akmenį nuo kapo an
gos, Bet pažvelgusios pamatė akmenį atriš
tą; buvo gi jis laibai didelis. Įėjusios į kapą 
jos pamatė jaunikaitį, sėdintį dešinėje pusė
je, apvilktą baltu drabužiu, ir nusigando. Jis 
joms tarė: Nenusigąskite, jūs ieškote Jėzaus 
Nazarėno, kurs įbuvo prikaltas ant kryžiaus; 

jis atsikėlė, jo nėra čionai; štai vieta, kame 
jį buvo padėję. Bet eikite, pasakykite jo mo
kytiniams, ir Petrui, kad jis eina pirm jūsų 
į Galilieją; tenai jį matysite, kaip jis yra 
jums sakęs.

riaus lavonui. Šiurpulinga bu
vo jo liga. Tie, kurie prie jo 
buvo, dar šiandien dreba pri
siminę jo baisias kančias. 
Jiems negera darosi, kai pa
galvoja apie mirštančiojo no
sies dvokimą, apie jo pūvantį 
kūną. Ar jis dar galėtų būti

vo toks tyras, tarsi tas balta
sis rūbas, kuriuo jis vilkėjo. 
Po dešine stovėjo moteriškė 
piligrimės rūbuose, it mažutis 
laivelis pridengtas plačių bū
rių. Romėnai džiūgavo.

Po to užviešpatavo tyla, vi
sų akys nukrypo į ciesorių, ku

gyvas? Kodėl nepasirodo, kad ris pilies aukščiausiame kuore
mes jį galėtume matyti?

Ir jie rinkosi būreliais, slan 
ikiojo apie ciesoriaus rūmus, 
puolė sargybas ir šaukė:

— Parodykite mums vietą, 
kur jį palaidojo, grabą, kuria
me trfina jo kūnas, nebeslėp
kite ilgiau tiesos ir mes rink
sime naują ciesorių!

Tada aukščiausiame pilies 
kuore pasirodė sargybos vir
šininkas. Jo šarvai blizgėjo 
saulės šviesoje; šalmo kuokš
tas šnerėjo pietų vėjelio pūk
štomas. Ir jis sušuko miniai:

— Karalius gyvas taip, kaip 
mane jūs matot gyvą. Laukite 
jo pagarbiai. Dabar jis mel
džiasi ir daro apmąstymus. —

Maras V. Irais Kainos (raokiai
J. Butkevičius

ATALTKALS būdami, visi mes gerai ži- j Žemę, kurioje Brangiausias mūsų Išganyto-
nome, kad žydams nukankinus, o paga-

■^liau ant Kryžiaus numarinus Brangiau
siąjį mūsų Išganytoją V. Jėzų Kristų, — po 
Jo dėl mūsų išganymo ant kryžiaus mirčiai, 
liko visi Šv. Jo Kančios įrankiai arba pa
būklai. Žydai, Jo užmušėjai, degę visą laiką 
prieš V. Jėzų didžiausia neapykanta ir kerš
tu, suprantama, ramia širdimi ir be keršto 
jie nebegalėjo žiūrėti ir ant tų visų įran
kių, kuriuos jie vartojo Jį kankindami. Po 
V. Jėzaus ant kryžiaus mirties, žydai sten
gėsi tuos visus įrankius kuo greičiausia įvai
riose vietose, kaip galint labiau paslėpti, sn- 
kavoti. kad tik jie nepatektų į Jo įsteigtos 
ir paliktos Naujo Testamento Katalikų Baž
nyčios narių, tikinčiųjų pirmųjų krikščionių 
rankas. Vienus tų įrankių, kaip kai kurie 
padavimai sako, žydai jūrose paskandino, o 
kitus, žemėn užkasė. Tik kaip vienoje, taip 
ir antroje vietoje, nuostabiai V. Dievo Ap
vaizdai tvarkant, vėlesniu laiku dievotų as
menų rūpesčiu, visur jie buvo pasekmingai 
atrasti.
' Kad kartais netikėtai nesuklaidinus gerb. 
“Kristaus Karaliaus Laivo” skaitytojų, ar 
nesukėlus jų tarpe kokių bereikalingu gin
čų ar abejonių, reikia visų •pirma priminti, 
kad apie Šv. V. Jėzaus Kančios įrankius, jų 
paslėpimą ir atradimą, padavimai yra kar
tais labai nevienodi. Paimkime, pavyzdžiui, 
kad ir šv. Kryžių, ant kurio Brangiausias 
mūsų Išganvtojas, dėl meilės mūsų išgany
mo mirė. Vieni padavimai sako, kad žydai 
šv. Kryžių paskandino Tiberijados jūrose, o 
antri, kad ant Golgotos (Kalvarijos) kalno, 
buvo žemėn užkasę.

Taigi bus snvisu nenuostabu, jeigu šis ma
no apie Šv. V. Jėzaus Kančios įrankius ap
rašymas. kuriam visą medžiagą ėmiau iš ško
tų katalikų Trečiojo šv. Pranciškaus Ordino 
mėnesinio žurnalo “The Franciscan Maga
zine ”, būtų skirtingesnis kaip kiti aprašy
mai, kuriuos ne vienas genb. “Kristaus Ka
raliaus Laivo” skaitytojų, gąl bus kur nors 
kitur, jau pirmiau skaitę ar mate.

1) 8v. Jeza/us Kristaus Kryžius. Šv. Elena, 
Konstantino Didžiojo, Bizantijos imperato
riaus motina, visą savo gyvenimą aegdama 
didžiausia V. Jėzaus meile, kiek laiko po 
Išganytojaus mirties, nukeliavo į Šventąją

jas, praleido visą savo žemiškąjį gyvenimą, 
žmonėms gera darydamas, su tikslu pirmiau
sia surasti Šventąjį Kryžių, ant kurio Bran
giausias mūsų Išganytojas, dėlei atlygini
mo Dangiškąjam Savo Tėvui už mūsų nuo
dėmes mirė. Dievota karalienė (daugelis is
torikų ją vadina dviem pavadinimais: ir ka
raliene ir imperatoriene!), klausinėjo visų 
tikinčiųjų žmonių patarimo bei nurodymų, 
kur randasi Jėzaus Kristaus Kryžius, ir ki
ti visi Jo kančios įrankiai. Greitai ji buvo 
informuota, kad šv. Kryžių, ir kitus visus 
Šv. Jo Kančios įrankius, ji galėsianti rasti 
toje pat vietoje, kur Kristus buvo nukry
žiavotas, t. y. ant Golgotos (žydiškai toji 
vieta vadinosi Gabota!) kalno. Mat žydai, 
kaip vieni padavimai sako, nukryžiavoję V. 
Jėzų, šv. Jo kryžių ir kitus visus Švenč. 
Jo Kančios įrankius, ten pat žemėn užkasę, 
su kuriais tik jie V. Jėzų kankino.

Po kiek tai laiko, maldinga karalienė, ant 
Golgotos kalno pradžjo Kristaus kryžiaus 
ir visų kitų Jo kančios įrankių rūpestingai 
ieškoti. Tuo laiku Golgotos kalne, stovėjo 
didinga Venaus dievaičio pagonų šventinyčia, 
kurią Šventosios Žemės užkariautojai — ro
mėnai, ten buvo pastatę lygiai toje pat vie
toje, kur V. Jėzus buvo nukryžiavotas. Im- 
peratorienės rūpesčiu, ten buvo padaryta gi
lių kasinėjimų — ieškojimai. Pagaliau, ir 
Kristaus, ir piktadarių (latrų) kryžiai, buvo 
pasekmingai atrasti. Daibar imperatorienei 
šv. Elenai ir visiems kitiems, kilo gan painus 
ir sunkus klausimas: kaip išskirti ir pažinti 
iš jų visų trijų, tikrąjį Jėzaus Kristaus kry
žių, kuomet ir Kristaus ir piktadarių kry
žiai, buvo veik tokie patys T

Makarijus, tuometinis Jeruzalės vyskupas, 
tvirtino, kad visus tris kryžius, reikia nu
nešti pas sunkiai sergantį ligonį (arba pas
tarąjį pas juos atnešti) ir padaryti bandy
mą, o tikrasis Jėzaus Kristaus kryžius, esą 
greitai paaiškėsiąs. Taip ir įvyko! Palietus 
mirštantį ligonį abiem piktadarių kryžiais, 
jis paliko lygiai toks pat, kaip ir pirma, ta
čiau palytėjus jo kūną tikruoju Jėzau* Kris
taus kryžiumi, mirštantysis ligonis vienu aki
mirksniu atsikėlė visiškai sveikas! Dabar im- 
peratorienė, vyskupas, ir kiti visi kurie ten 
buvo, tai matydami, nė vienas nebegalėjo

abejoti, kuris iš jų yra tikrasis Jėzaus Kris- i buvo įdėta krištolinin, brangaus darbo vamz- 
taus kryžius. Imperatoriene liepė šv. Kryžių delin. Ši šv. Kryžiaus dalelė, buvo rausvai 
padalinti dalis: mažesniųjų dalį .pa: durpinės, spalvos, apie 9 colių ilgio, vieno
siuntė Konstantinopolio katedrai, o didės- ir pusės colio pločio, ir apie 9 iš 10 colio
niąją — Šv. Tėvui Romoje. ’

614 m. po Kristaus gimimo, persams ka
rėje pergalėjus romėnus, tikrasis Kristaus 
kryžius, pažeminimui pergalėtojų (geriau pa
sakius nugalėtųjų), tapo atgabentas Šven- 
tajin Miestan (Jeruzalėn). 626 m. po Kris
taus gim., patys persai buvo nugalėti. Hera- 
klijus, kuris juos (Persus) nugalėjo, atėmė 
ir dalį šv. Kryžiaus, kurią jie buvo pasi
savinę. Tuomet toji likusioji dalis, buvo pa
dalinta į daugelį dalelių, ir saugumo dėliai, 
išsiuntinėta į įvairias žemes bažnyčioms. Kai 
arabai Jeruzalę užėmė, jie labai nusivylė 
niekur nebegalėdami rasti nė dalelės šv. Kry
žiaus. Mat didžiulė šv. Kryžiaus dalis, pirm 
to laiko, buvo patekusi Georgijonų valdovo, 
karaliaus Dovido rankosna.

1109 m. po Kristaus gimimo, kai lotynams 
pateko Jeruzalė, toji dalis tikrojo Jėzaus 
Kristaus kryžiaus, kokiu tai būdu, pateko 
Paryžiaus Praleto nuosavybėn, kurs ją tuoj 
patiekė vyskupui, o pastarasis nieko nebe
laukdamas, patalpino ją Paryžiaus kated
roje, kur ji gerai buvo preservuota ir atsar
giai bei rūpestingai užlaikoma. Ten ji pa
talpinta, ramiai ir saugiai išstovėjo net iki 
1793 m. (Prancūzų revoliucijos metų). Tais 
pačiais metais, prancūzų revoliucijonieriai 
įsiveržę katedron, smarkiai ją apiplėšė; tar
pe kitų įvairių daiktų, revoliucijonieriai iš
sigabeno su savimi ir tikrojo kryžiaus relik
viją. Garsus tuomet visame Paryžiuje savo 
asmenine įtaka, Mounsieur Quyot, paprašė 
revoliucijonierių, atiduoti jam šv. Kryžiaus 
relikviją. Revoliucijonieriai nematydami joje 
nė jokios medžiaginės vertės, greitai ponui 
Qayot ją ir atidavė. Taigi ši dalelė, nors ir 
dar ji tapo padalinta, vėl sugrįžo Paryžiaus 
katedron, kai revoliucijai praėjus, taika vėl 
buvo Prancūzijoje atstatyta.

Kiek vėliau, Baudoninas, Konstantinopolio 
imperatorius, šv. Liudvikui XV, Prancūzijos 
karaliui, dar vieną dalelę šv. Kryžiaus pa
dovanojo. Šventasis karalius ją, kaip di
džiausią brangenybę, patalpino privatinėje 
savo rūmų koplyčioje. Prancūzų revoliucijos 
laiku, ir ši dalelė, kaip ir visi kiti įvairūs 
daiktai, perėjo per kelias paeiliui rankas, 
Pagaliau ir ši dalelė Paryžiaus katedrai ati
teko. Ją patiekė viena dievota ponia, ku
rios rankose ji buvo pakliuvusi. Toji dalelė

dalelių storio.
Toje pačioje katedroje, yra taip vadina

mas Palatino kryžius, kurio rekvilijoriuje, 
yra taipogi viena maža tikrojo kryžiaus da
lelė. Kazimieras, Lenkijos karalius, šią da
lelę padovanojo Onai Klevietei, o ši ją, Pary
žiaus katedrai.

2) Jėzaus Kristaus šv. Kryžiaus parašas.
Šv. Kryžiaus parašas, kurį Pontijus Pilatus, 
romėnų okupacinės valdžios teisėjas, Jeruza- nes> 
Įėję, Kristų nukryžiavojęs parašė, buvo lo
tyniškas (kadangi visi romėnai vartojo lo
tynų kalbą). Jis susidėjo iš keturių raidžių, 
reiškiančių keturis skirtingus žodžius, bū
tent: T. N. R. I., kas lotynų kalboje reiškė: 
“Jėzus Nazarėnas Žydų Karalius”. Šis para
šas buvo atrastas visai netoli šv. Kryžiaus 
žemėje užkastas, ir kartu su kitais Šv. V. 
Jėzaus Kančios įrankiais, pasiųstas Romon. 
Raidės atrasta jau gerčkai nuo lentelės nu
dilusios, ant kurios jos buvo parašytos.

3) Viešpaties Jėzaus Nukryžiavojimo Vi
nys. Vinys, kuriomis Švenč. mūsų Brangiau
sio Išganytojaus rankos ir kojos ant kry
žiaus buvo prikaltos, kaip šv. Grigorijus 
Tursietis, šv. Ciprijonas, šv. Augustinas ir 
Popiežius Inocentijus III, tvirtina ir yra tos 
nuomonės, kad Kristaus nukryžiavojimui, bu
vo pavartota ne trys, bet keturios vinys! 
Pavyzdžiui, Lucąues katedroje, yra vienas 
kryžius, apie kurį padavimas sako, kad jis 
yra dar Nikodemo, kuris kartu su Juozapu 
Arimatiečiu, Švenč. mūsų Išganytojaus Kū
ną nuėmė nuo kryžiaus, darbo. Tas kryžius 
atvaizduoja Kristų ne trimis, bet keturiomis 
vinimis, buvusį prie kryžiaus prikaltą. Tas 
pats vinių skaitlius (t. y. keturios), yra vaiz
duojamas ir Ankonos katedroje, viename kry
žiuje, kuris sulig padavimo, esąs šv. Luko 
Evangelisto darbas.

Viena tų šv. Vinių, su nutrūkusią dalele 
savo galvelės, yra laikoma šv. Kryžiaus ka
tedroje, Romoje. Ją padovanojo pati šv. 
Elena imperatorienė, minimai katedrai. Gi 
ta nutrukusioji nuo šv. Vinies galvelės da
lelė, buvo įdėta į Konstantino, Italijos ka
raliaus vainiką, kurs dabartiniu laiku yra 
vadinamas: “Geležinis Italijos karalių vai
nikas*.

Paryžiaus katedra (Notre Dame), taipogi 
(Tęsinys 2 pusi.)

stovėjo ir kur, lyg atmerkia
ma iš miego akis, prasivėrė 
bokšto durelės, — išleisdamos 
tris vyrus. Kaip ereliukai šū
kavo ir šokinėjo jie ten aukš
tai, bet niekas jų negalėjo su
prasti. Viens kito laikydanūes 
kabojo ant paskutinio akmens 
kuoro tū rėklio, kadangi raiš
čių, kurie juos laikė, sujudin
tame ore nesimatė, tai atrodė 
lyg jie skraidytų. Jie vėl suli
ndo į bokštą. Nematomų kūnų 
rankos atėjo pagalbon, jos stu 
mė ir tempė blizgantį stiebą Į 
saulės šviesą. Pasigirdo kūje
lių dundesys, tarsi dangaus 
medžiai lūžtų, ir aukštumoje 
spindulių apibertas iškilo kry
žius. Vyrai, kaip driežai į olų, 
sušliaužė atgal į bokštą. Tibe
rijus puolė ant kelių ir sušuko 
tautai:

— IŠ jūsų akių matau, kad 
regite tą, ko aš iš čia negaliu 
matyt. Bet širdy aš pajautai 
Taip, visu kūnu aš jaučiu JĮ 
—Viešpatį, aš — ciesorius. 
Štai jūs matote ženklą, kuris 
mane išgydė. — Ir Tiberijaus 
galva, kaip pribrendusi varpa, 
pamaldžiai nulinko ant krūtl- 

Moteriškė atėjo ir at
nešė man Jo paveikslą, kuris 
su tokia didele meilę ir geru
mu į mane pažvelgė. Jis nieko 
kita manyje nerado, kaip nuo
dėmių. Bet Jis padovanojo 
man dideli turtą — maldą ir 
jėgos.

Valandėlei tylėjo Tiberijus, 
paskum vėl tarė:

—Šioji moteriškė, kurią jus 
matote mano dešinėje, yra to 
stebuklingo paveikslo atneše- 
ja. Ji veikiai iškeliaus savo te 
viškėn. Juk tiesa, Veronika T 
— Piligrime linktelėjo. — It 
paveikslą tu paimsi kartu? — 
Vėl linktelėjo tamsiai prideng
ta galvutė.

— Keliauk, Jo vardas telai
mina tave, — tarė ciesorius; 
susirūpinimas prislėgė jo bal
są. — Bet prieš išeidamas pa
girdyk ištrriškusią mano tautų, 
kaip mane pagirdei.

Šilkiniais kilimais išklojo 
kelią nuo rūmų iki Tiberio U- 
pės, kur stovėjo laivas, ir juos 
išbarstė gėlėmis ir palmių Sa
komas iš ciesoriaus sodų. Žmo
nės sustojo iš abiejų kelio pu
sių į dvi ilgas eiles ir lankė.

Moteriškė keliavo koja už 
kojos, xnesu8todama ir nesku
bėdama. Rankose ji nešė linl- 

(Tęsinys 2 pusi.)
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Pasakojimas apie 
Pilotę ir drobulę

(Tęsinys iš 1 pust)
nę skepetų, kurioj© buvo atsi- ' trupinėlio duonos, nei sųrūdi- 
mušęs paveikslas, y yriškas jusi° skatikėlio. Ir tada jis 
vaidas, tamsus iš skausmo ir Pasišaukė tų tarnų, kuris prie 
kraujais aptekęs. Žmonės, 3° naktimis budėdavo: 
kaip lankos žolynai piautuvo Pasakyk jiems, kų aš

ja, stovintieji pastebėjo jo a- 
kysa ašaras. Jis verkė, kaip 
verkia iš turtingų namų išėjęs 
elgeta, kai jam neduoda nei

paliesti, puolė ant kelių į dul
kes prieš šilkinių kilimų. Mel
dėsi ir verkė. Smarkiai plakė 
krūtinėse jų širdys, nors ir 
niekas negalėjo pasakyti, ko- 
dėL

Ciesorius klūpojo balkone 
virpėdamas, it paukštytis liz
delyje, kurį tėvai paliko. Ilgai 
jis žiūrėjo į šūkaujančius, į 
bėdinų šakutę, kuri nešė bran
giausių pasaulyje vėliavų. Ji

tau liepiau man pačiam pasa
koti liūdesio ir susikrimtimo 
valandomis. Papasakok apie 
tų patį, kurio čia žmonės taip 
išsiilgo. Aš pats dabar nega
liu kalbėti.

Pašauktasis šnekėjo:
— Tas, kurio paveikslų jūs 

matėte!, buvo Kristus iš žydų 
tautos. Būdamas gyvas, Jis 
visiems darė gera. Bet pyk
tis gyvenime yra gėrio prie

DRAUGAS

Linksma diena nušvito jau 
Keliesi, Išganytojau,
Mes garbę duodam visi Tau, 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Ačiū, jogei mus atpirkai, 
Apleidai grabą garbingai, 
Atvėrei dangą meilingai. 
Aleliuja, Aleliuja,' Aleliuja!

lipo į laivų. Didįjį žmonijos ’•sas* žydų tautoj atsirado
vąiruotojų paslėpė prie krūti
nės. Burės išsitiesė, irklai sus
migo į Vandenį ir laivas nup-

išdavikiškos rankos. Tai buvo 
Pilotas. Jis įsakė Kristų nu
kryžiuoti. Ant medinio kry-

Ląukė į tų šalį, iš kurios saulė ^aus Kristus ir mirė.

teka.
Ilgai kalbėjo žmonės apie šį 

stebuklų ir teiravosi apie jo 
kilmę. Kai patys nieko negalė

Ir ciesorius pridūrė;
— Kristus miręs, — jis ra

nkomis pridengė akis. Skaus
mingai sušuko pasuntiniai,

kietų medžio kryžių, bet vėl Dvariškai atsakė: 
išsiveržė dejavimas. Atvesime jį. *!

— Pilotai, Pilotai, kaip tu Po to jie apsiginklavę nu- 
kitam pasmerkimų ištarei, vyko į uostų, parengė getų 
t&ip ir pats privalai būti pas- laivų ir dar prieš pasveiki- 
merktas. Kaip nukankinai nant pirmam saulės spindu-

je suprasti, siuntė pasiunti- b’g patys būtų nukryžiuoti.

nius pas ciesorių. Klausiamo
mis akimis stovėjo vyrai prieš 
jo sostų;

— Ten buvo tik paveikslas 
rir jis išnyko, bet jo neužmirši
me, kaip saulės mėnulio ir ant 
tavo rūmų kryžiaus. Mūsų mo
terys, kurios tai matė, pasida
rė malonios ir noriai atlieka 
prigimties joms uždėtas parei
gas. Luošieji numetė lazdas, 
nebylių dainos pripildė įmes
iu, aklieji praregėjo ir tu, cie
soriau, pasveikai. Kur tas, ku
rio paveikslas mūsų akims va
landėlei pasirodė? Pakviesk jį 
Čionai, pakvieski dėl savęs ir 
dėl mūsų visų, jis bus mūsų 
ramintojas, nes gyvenimo ke
liai tokie aštrus...

Išbėgo iš rūmų ir visiems tų 
patį pasakojo, kurie linksmos 
naujienos buvo laukę. Ir Bo
luos gatvės suvaitojo.

Naktį ciesorius nebegalėjo 
užmigti. Jam rodėsi, jog vi
sas miestas dejuoja, kaip pa
šautas liūtas. Įsakė uždengti 
lempas. Ir jo nuogas kūnas 
švitėjo, kaip dramblio kaulas. 
Tas pats kūnas, kuris kų tik 
buvo pilnas sopulingų žaizdų, 
lyg juodo varno iškapotas.

— O Pilotai, Pilotai, — kai 
bėjo jis, Jo siela, netekus pir 
mojo suramintojo, vėl ieškojo 
pagalba®. Jis keitė savo ir 
tų žmogų, kuris vienintelį iš
gelbėtojų prie kryžiaus pri
kalė. Pradėjo plėšyti lovos

Teisingiausiųjį, taip pats tu
ri būti nukankintas, o netei
singasis. Tai įvyks, prisiekiu 
ciesoriaus žodžiu.

Kūnas ir siela degė kerštu, 
nes jis matė tik Kristaus pa- 
viekslų, ir neinate Jo Širdies. 
Lengvas snaudulys suėmė 
ciesorių. Bet kaį paskutinis 
mėnulio spindulėlis iš jo kam
bario išnyko, susikvietė jis 
pilies gyventojus. Parodė pir 
štu ir tarė:

— Kaip jūs matote štai ši
tų purpurų suplėšytų ir šiuos 
pagalvius išblaškytus, taip iš- 
pėlštas man džiaugsmas ir 
ramybė.

— Kas tai padarė? — do
mėjosi dvariškiai. ■»

— Tas, kurį jūs privalote 
suimti ir man pristatyti. Jo 
vardas — Pontijus Pilotas, 
Jeruzalės valdytojas.Sugraudintas ciesorius tylė- patalus, kati galėtų apkloti
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Švenčiausios V. Jėzaus Kančios Įrankiai
(Tęsinys iš 1 pust) amžių krikščionių, labai gerai buvo uziaiko-

, . . v- , * x . ... . , nias ir rūpestingai saugojamas. Tačiau smulk
turi vienų cie ų sv. Vinį, o antiosios tik smai- meniškai nieko apie jį nepasako. Kiek vė

liau po tam laikui, kaip padavimas sako,

lėliui pilies kryžių, išplaukė 
ciesoriaus arkų į tų šalį, ku
rion nukeliavo moteriškė su 
šventuoju paveikslu. Cieso
riaus pasiliko ugdydamas šir
dyj© keršto jausmų. Bet tar
pais parpuldavo ant kelių ir 
maldaudavo, kad menkutėj jo 
širdyj rusenanti gėrio lieps
nelė neišplėštų. Kaip sodinin
kas puoselėjo brangų krūme
lį, kad piktžolės jo nenustelb
tų.

Išsiųstas laivas veikiai persi 
yrė vandenis. Dievas davė, 
kad jo nei audra nepalietė, 
nei vėtros būrių nesuplėšė. 
Sparnuotos žuvys skraidė a- 
pie plaukiantį namų ir vaka
re, saulei nesileidus, švietė 
vilnys, tarsi būtų persisotinu
sios praeitos dienos saulę. 
Jūreiviai buvo linksmi, atro
dė, jog jie pramogauja, o ne

sunkų savo uždavinį atlieka. 
Ir vėjas krypties nepakeitė. 
Gėlaus vandens taip pat nep
ritrūko ir tas pagelbėjo sku
bančiam laivui. Po ilgokos 
kelionės jis pamatė krantų. 
Ir tada ątsiminė tautos ircier 
soriaus valių. Kaip tamsūs 
audros debesys, išsiveržė ka
riai iš laivo į saulėtos šalies 
kraštų. Ir žygiavo, it apsišar
vavęs šimtakojis vabalas per 
dykumos smiltis, kol prieš sa
ve neišvydo septynių Jeruza
lės bokštų. Tada iškėlė jie 
kumščius ir grasė Jeruzaliui, 
kaip žmogžudžių ir plėšikų 
miestui. Vienas vis dėlto ki
taip pasakė;

— Kaip jūs galit© keikti 
tų vietų, kurioje kartu su 
žmogžudžiais keliavo Nukan
kintasis, kaip dangaus saulė 
tarp tamsių debesų...

Tada jie nurimo ir suėjo į 
miestų. Jie klausinėjo Ponti- 
jaus Piloto namų. Ir jiems 
buvo parodyta, kur jis gyve
na. Bet jo viduj nebebuvo, 
nes tauta buvo jį prakeikusi

ir ištrėmusi už išeikvojimų 
miesto pinigų. Jis buvo išsių
stas į Lugdunumų. Prie jo 
namų buvo brangūs laiptai, 
kurio marmuras spindėjo, 
kaip mergaitės nuraudę skruo 
štai, kai kas ištaria tų vardų, 
kurį širdis išrinko iš visų vai 
dų. Kariams atrodė, kad šiuo
se laiptuose jie mato Kris
taus pėdas, kurios užlipo pas 
Pilotų ir vėl nulipo nuteistos 
mirti. Prie namu dar stovėjo 
aukštas statinys su tuščiavi
durėmis kolonomis ir lankais, 
ten skraidė kregždutės ieško
damos maisto. Čia buvo graži 
aikštelė brangakmenimis ir 
auksu išpuošta. Ir papasako
jo pasiuntiniams, kaip Pilo
tas sėdėdamas dramblio kau
lo kėdėje, sidabriniame dube
nyje, kurį laikė vaikutis, sau 
rankas nuplovė. Nuteistasis 
šalia stovėjo surištomis ran
komis, kuriose buvo lendrė į- 
kišta. Kregždės, kaip užgau
tos, suriko ir tylios toliau tę
sė savo darbų. Stebėjosi ka
riai kilnia širdimi mažučių 
sutvėrimėlių. Jie teiravosi ir 
apie Veronikų. Bet ji buvo 
mirusi, švelniai ir greitai, 
kaip vandens lašelis nuo tau
rės krašto nubiro į gelmes. 
Paveikslų dar prieš savo mir
tį ji atidavė Nukryžiuotojo 
draugams. Kalbėjo ji pama
žu ir spindinti:

— Man jis nebereikalingas, 
nes veikiai aš Jo veidų maty
siu per amžius.

Šias ir daug kitų žinių iš
girdo romėnų pasuntiniai ir 
jų širdys paplūdo kraujais. 
Tuokart jie nuvyko į Lugdu- 
numų ir naktį apstojo Piloto 
namus, kad jis negalėtų pabė
gti. Kaip piktos dvasios, vi
duje lojo šunes. Šviesos lan
guose užgeso. Ir nuo stogo 
moteriškas balsas paklausė:

Velykų Šventes • 
Linkėjimai
Tegu Velykų ryto aušia 
Būna tau širdinga, giidu; 
Tegu varpų gaudimo ba ai 
Būna tau malonės garsai.
Tegu darželio gėlė p ,,.m, 
Kaip Velykų šventė linksma, 
Krūtinę tavo puošia dažais— 
Jauno žiedo rūbais margais.
Tegu ši Kristaus garbei diena, 
Naujo žemės jausmo pilna, 
Vien lydi tave saulės taku, 
Džiaugsmo, vilties, darbo 

laiku.

Tegu rami Velykų naktis 
Duoda tau galingas mintis; 
Tegu užrašo amžių rašte 
Darbus tavo žemės krašte.

Eglės Šaka
Kovas, 1939

lų viršūnėlę. Pirmoji relikvija, priklausė 
’ Charlemagnui, kurs jų gavo tiesiai iš Je

ruzalė® Patrijarko rankų. Kazimieras Plika
sis, paėmęs jų iš Aix La Chapelle katedros 
archyvo, patalpino šv. Deniso šventinyčioje. 
Antroji relikvija, šv. Vinies smailumą, pri
klausė Palatino kunigaikštienei. Jį yra vie
no ir trijų ketvirtadalių kvoterių colio il
gio, ir yra įdėta specijalin kristalinin rekvi- 
fijoriun.

Treves katedra, Vokietijoje, turi trečiųjų 
šv. Vinį, kuriomis Brangiausias mūsų Išga
nytojas buvo ant kryžiaus prikaltas. Jį yra 
netoli 7 colių ilgumo, tačiau neturi viršū
nės. Ta jos viršūnėlė, kaip begaliniai bran
gus fragmentas, manoma, kad randasi pre- 
aervuotas Toulon katedroje.
- Keliose kitose vietose, taipogi galima nž- 

.Ukti šv. Vinių relikvijų, tačiau kurios tik
renybėje apart realaus savo originalo, te
turi vien tikrųjų šv. Vinių išvaizdų, ar pa
našumų; arba tikrąsias šv. Vinis jos tebuvo 
vien tik palietusios! Tai galėjo atsitikti, per 
klaidų, ar per didelį tikėjime susijaudinimu!

4) šven/iausios V. Jėzaus Galvos Erškėčių
Vainikas. Yra tikras faktas, kad šv. Erškė
čių Vainikas, nebebuvo kartu su kitais 6v. 
Jo Kančios Įrankiais atrastas, pats savaime 
lengvai išsiaiškina. Kodėl? Dėl to, kad šv. 
Erškėčių Vainikas, giliai buvo įspaustas Švč. 
[To Galvon, laike Jo Kančios; Kryžiaus ke
lionės, ir pagaliau šv. už mus visus nusidė
jėlius ant kryžiaus mirties. laibai galimas 
dalykas, kad kai mirnsis mūsų Išganytojaus 
Kūnas, buvo nuimtas nuo kryžiaus, ši brangi 
relikvija, nuo mūsų Dieviškojo Mokytojo Gal
vos, buvo šv. Apaštalų, arba Juozapo Arb 
mariečio su Nikodemu, kurie Švč. mūsų lš- 
ganytojaus Kūnų nuo kryžiaus nuėmę, uo
loje iškaltame karato palaidoję paėmė ir kur 
gerai paslėpė.

Sv, Paulinas 409 m. po Kristaus gimimo
kalba, kad iv. Erškėčių Vainikas, pirmųjų

kurį laikų jis buvęs Bizantijos imperatorių 
nuosavybe. Dar kiek paskiau, jis jau atsi
randa pas šv. Liudvikų, Prancūzijos kara
lių, kuriam jį prisiuntė lotynų imperatorius 
Baudovinaų. Nuo to laiko, autentiškai nėra 
minimas, kur jis buvo. 1793 m., šv. Erškė
čių Vainikas, buvo išimtas iš savo vietos 
(tam tikro relikvijoriaus), ir padalintas. Ku
rį laikų pabuvęs Tautiniame Prancūzijos kny
gyne. Pareikalavus kardinolui Belloy, Pary
žiaus arkivyskupui, šv. Erškėčių Vainikas, 
patalpinta Paryžiaus katedroje. Dabar šv. 
Erškėčių Vainikas, yra euvisu be dyglių. 
Jo dygliai, laikui bėgant, tapo išdalinti po 
visų pasaulį. Gulima rąsti pasauly daug to
kių katedrų, kurios didžiuojasi turį visų šv. 
Erškėčių Vainikų, ir jį garbina. Tačiau tas, 
suvisų nėra tikra tiesa. Dabar nė viena ka
tedra pasauly, viso. šv. erškėčių Vainiko ne
beturi! Kurios turi, tai ne visų šv. Erškė
čių Vainikų, o tik vienų jo dyglį, arba ma
žiausių paties šv, Erškėčių Vainiko dalelę.

5) Švenčiausiojo V. Jėzaus Šono Pervėn 
mo Ietis ir Kempinė. 6v. Kempinė kurių su
šukus Brangiausiam mūsų Išganytojui ant 
kryžiaus mirštančiam: “Trokštu”! vienas 
kareivis pamirkęs acte, prikišo prie Dieviš
kųjų Išganytojaus Lūpų, Jam atsigerti, yra 
užlaikoma šv. Jono Laterano Bazilikoje, Ro
moje. 6v. Ietis, kuri pervėrė fivenč. mūsų Iš
ganytojaus Širdį ir Šonų, taipogi randasi 
Romoje. Tik šv. Ietis yra jau be savo smai 
luinos. Dėlei didelės Saracėnų užplūdimo bai 
mės, — iš Jeruzalės pirmieji krikščionys šv 
Ietį atgabeno Antijochijon ir ten paslėpė 
Šv. Ietis per ištisus šimtmečiue laiko būva 
pražuvusi.

1098 m. po Kristaus gimimo, šv. Ietis ne
tikėtai tapo atrasta. Iškarto d*r buvo abe
jojama, ar čia yra tikroji šv. Kristaus Šono 
ątvėrimo ietis. Tąčįąu staigų išgydžius jos
palietimu kelis sunkiai sergančius ligonius,

visos visų abejonės staiga prapuolė. Atski
ruose istorijos laikotarpiuose, šv. Ietis vis 
būdavo arba Jeruzalėje, arba Konstantino
polyje. Kiek vėliau, imperatorius Baudoui- 
nas II, Venecijos respublikos valdovas, pa
siskolinęs dideles iš Venetijonų pinigų su
mas^ ir greitai nebegalėdamas tos skolos at
silyginti, kaipo laidų ir užstatų, jiems už
statė šv. Ietį. Tačiau šv. Ietis, Graikų im
peratoriui ir Venecijos respublikai, pasiro
dė permažai garantuojųs laidas. Pradėjo dė
lei tos skolos kilti nesusipratimai. Tai ma
tydamas, šv. Liudvikas, Prancūzijos kara- 
liūs, užmokėjo visų skolų, ir parsigabenęs 
šv. Ietį Paryžiun, patalpino jų privatinėje 
savo rūmų bažnyčioje. 1292 m., Turkijos sul- 
tanas Bajazetas, .prisiuntė dalį šv. Ieties Po
piežiui Inocentijui VIII, pranešdamas jam, 
kad Prancūzijos karalius Liudvikas A V, tu
rįs ir pačių šv. Ieties viršūnę.

6) Šv. Drobulė. Torino miestas Italijoje, 
šiamdienų gali pasididžiuoti prieš visų pa
saulį tuo, kad jis turi šv. Drobulę, į ku
rių šv. Juozapas A r ima t ietis su šv. Niko 
dėmu, nuleidę Švenč. mūsų Išganytojaus Kū
nų nuo kryžiaus suvyniojo ir uoloje iškal
tame karste (grabe) paguldė. 1506 m. po 
Kristaus gimimo, šv. Drobulė iš Jeruzalės 
tapo atgabenta Torinan. Jos pagarbinimui, 
Popiežius Julijus III, paskyrė jos šventę, 
II d. gegužės. Torino parapija, taipogi kiek 
vėliau, pasisavino šv. Drobulės vardų.

Lisabonos, Besancono ir kitos žymios ka
tedros, didžiuojasi, šv. Drobulę turį. Tačiau, 
matomai, jos turi tik mažutėlę dalelę, tik
rosios šv. Drobulės, kuri randasi Torino ka
tedroje. Arba jeigu ir turi, tai su visu ki
tas drobules, nes žydų paprotys buvo dau
žau negu į vienų drobulę, savo mirusiųjų 
kūnus suvyniotu Taip be abejonės atsitiko 
Ir su mūsų Išganytojum.

7) Švenčiausiojo V. Jėzaus Veido Veroni
kos Skarelė arba rankšluostis. Neidamas sun
kų medžio kryžių ant Savo pečių, Rrangiau- 
lias mūsų Išganytojas, Jėzus Kristus, neap
sakomai buvo kankinamas, mušamas, išjuo
kiamus, krauju aptekęs ir Svenč. Vęidan žy
dų spaudomas. Matydama Jį tokiame ap

gailėtiname stovy, viena dievota ir gailes
tinga moteris, vardu Veronika, prasiveržusi 
jėga pro įtūžusių minių, keikiančius ir ble- 
vyzguojančius romėnų ir žydų kareivius gi
liausiai susijaudinusi būdama, padavė mūsų 
Išganytojui baltų skarelę, nusišluostyti sau 
nuo Veido betekantį kraujų, prakaitų ir žy
dų apspiaudymus. Išganytojas to jos gailes
tingo darbo nenorėjo veltui. Jis jei apsčiai 
už tai atsilygino! Jis paliko jei ant tos ska
relės, Švenčiausiojo Savo Veido kančios pa
veikslų!

Dievoti žmonės, jau nuo pat pradžios, ro
dė ypatingų savo pamaldumų ir pagarbų, 
tam jaudinančiam Išganytojaus Kančios Pa
veikslui, žinomam vardu “Švenčiausias Vei
das”. Iki dabartinių laikų užsilikusi tradici
ja arba padavimas sako, kad šv. Veronika, 
tųjų šv. Skarelę, kuria Brangiausias mūsų 
Išganytojas nusišluostęs, ūmai paliko joje 
Šveač. Savo Veido paveikslų, atidavė Šven
čiausiajai Panelei Marijai, Jėzaus Kristaus 
Motinai, kur Ji gyveno, kad Ji visuomet ga
lėtų matyti Dieviškojo savo Sūnaus kenčian
tį veidų

— Ko jūs norite!
— Mus atsiuntė ciesorius 

ir įsakė atvesti jam Pilotų.
Tuo metų pro didžiausius 

vartus išėjo pats Pilotas. 
Rankose jis nešėsi sidabrinį 
žibintų su septiniomis žvakė
mis, nes jis manė, jog cieso
rius jo reikalauja tam, kad 
didelėmis dovanomis apdova
notų. Jis buvo linksmas ir 
draugiškai užkalbino pasiun
tinius.

Pasiuntiniai gi sunkiais re
težiais surišo jo rankas ir ko
jas. Pilotas verkšlendamas 
paklausė.

— Kaip tai? Kų jūs man 
darote? — Pilotas buvo labai 
baikštus.

Jie sudavė dejuojančiam 
ir atsakė;

— Ar ne tu pasmerkei žmo 
gų, kuris vųdinosi Kristumi?

Pilotas trė:
— Ne aš, tai buvo tautos 

valia. Paleiskite mane.
Daugiau jo nebemušė, nes 

jie galvoje, jog jis nėra ver
tas jų rankų smūgio. Ir išve
dė jį.

Piloto žmona tikėjo Kristų 
ir nežiūrint to, ji mylėjo savo 
vyrų, skausmingai mylėjo jį 
ir meldė daugaus jam atlei
dimo. Kai ji pamatė išvedant 
Pilotų, išbėgo ir prašė karių 
lūktorėt nors valandėlę, kol ji 
su šeima atsisveikinsianti. Ji 
vilkėjo ilgu rūbu, kuris jų 
dengė iki kojų, jos veidas bu
vo gražus, tik išblyškęs, kaip 
lelija. Visų jo® kūnų dengė 
žaizdos — atgailos žaizdos. 
Kaip Pilotas nuteisė Kristų, 
ji ištisas naktis meldėsi ir var 
ginosi už didelę ir sunkių vy
ro nuodėmę. Jos silpnas kū
nas stipriai pernešė saldžios 
kamuos atsiveriančiose žaiz
dose didėjimų. Pilotas to no

... , , , , , _ . žinojo. Kareiviai sutiko tru-
. >?iL,e«eD.d» kod ..mperato-, tį |Ml ir moterikkė

rim Tiberijui, užsikrėtus juodaisiais raupais,
(juodieji raupai siaučia Azijoje, Afrikoje nU8'kubėjo' į savo kambarėlį, 
ir kitur, kur yra labai šilta) — jis staiga Į Ten pasilenkė ji prie vienos 
prisiminęs Pontijų Pilotų, kurs jam kadaise dėžės, atidarė jų su ašaromis 

ir išėmė lininę drobulę, kuri, 
kaip brangus kūnas, rūpestin 
gai buvo mirų apibarstyta. 
Ji buvo tokia pat, kaip ir 
daugelis drobulių, kurias žy
dų moterys savo vyrams ir 
sūnums apsisiausti parengda
vo ir su sultimis, tik jų pie
menėliams pažįstamų augalė
lių nudažydavo. Moteriškė 
baimingai saugojosį, kad bra
ngųjį rūbų ašaromis nesutep
tų. Su juo ant rankų, nemato
mo balso suramina ir paguos- 

((Tęsiny* 3 pusi.)

buvo sakęs, kad Jėzus Nazarėnas, gydyda 
pias visokius ligonius, daro didelius stebuk
lus. Tiberijus nieko nebelaukdamas, pasiun
tė Palestinop savo pasiuntinį, kad jis pa
kviestų V. Jėzų, kuris atvykęs, jį ūmai iš 
rauplių ligos išgydytų. Tačiau pasiuntiniui 
Jeruzalėn atvykus paaiškėjo, kad Jėzus Na- 
zarėnas, jau buvo nnkryžiavotas. Tuomet pa
siuntinys buvo nuvestas pas šv. Veronikų, 
kuri taip karštai V. Jėzų mylėjo. Ji suži
nojusi visų reikalų, sutiko kartu su impera
toriaus pasiuntinių Romon keliauti, ir šv. 
Skarelę su savimi neštis. Atvykusi Romon, 
šv. Veronika uždėjo ftvenč. V. Jėzaus Vei
do Skarelę ant supuvusio imp«ratoriaus Ti- 

(Tęsinys 3 pusi.)
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Pasakojimas apie
Pilotę ir drobulę

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ta, drųsiai nubėgo prie karei
vių, kurie biauriais žodžiais 
keikė Pilotų. Tyliai sekė triu
kšmaujančių būrį, neprisimin 
dama, kad dabar jai teko visi 
vyro turtai ir rūmai. Jie liko 
ten užpakaly atviromis duri
mis, gilioj nakties tamsoj, 
didelio miesto pakrašty. Pa
kilo vėjas, kardai ir Piloto 
retežiai niūriai žvangėjo. Ant 
moteriškės rankos, fakilų, 
šviesoje, lėtai plevėsavo dro
bulė.

Ir ši kelionė buvo sėkmin
ga. Veikiai bokšto sargas pra 
nešė ciesoriui apie laivo sug
rįžimų. Virš būrių plevėsuo
janti geltona vėliavėlė skelbė, 
kad Pilotas yra gyvas. Pilo-

— Ir dėl jo jis kaip tik ir 
turėjo mirti. Kų gi aš galė
jau padaryti prieš žmonių va
lių? Ar mane Teberijus nužu
dys?

Pilotų išpylė šaltas prakai
tas. Ir jis paslėpė savo veidų 
žmonos drabužiuose. Jo dan
tys iŠ Imimės kalenosi. .Jo ko
jos virpėjo, kaip išpolęs iš 
lizdo varniukas.

— Imk štai šių drobulę, — 
tarė Piloto žmona. Jos akys 
su pasibaisėjimu žiūrėjo j vy
ro silpnumų. — Tu nepriva
lai toks mirti, ne, — irmaldin 
gai pakėlė aukštyn akis.

Neramiai plakėsi bangos j 
laivo šonus ir mažas šunelis 
kraipštėsi prie kajutės durų. 
Moteriškė išbalo. Ji ištiesė 
Pilotui suvyniotų drobulę, 
norėdama, kad jis jų savo lū
pomis paliestų. Jis išplėšė

tas buvo vidurinėje laivo ka- audinį iš jos rankų, susierzi-
jutėje. Savo žmonių bardama
si jis iš ten išvarė. Jis pasiti
kėjo savo smailiu liežuvėliu 
ir kai kuriais nešvariais dar
beliais, kuriais kadaise cieso
riui patarnavo. Kai laivui 
sustojus pamatė Romos mū
rus, jį vėl apėmė baimė. Jo 
pasitikėjimas taip greit jį 
apleido, kaip apleidžia prasi
lošusį draugai. Laivo langus, 
aptrauktus kiaulės oda, plakė 
bangos, kaip ir tos žuvys, ku
rios apspitusios laukė išpuo- 
lančio žmogaus, kad jo kūnu 
galėtrj pasisotinti. Kajutės 
sienos dvokė puvenomis. Pi
lotas virpėjo.

Įėjo žmona:
— Tu turi pasirengei, Pilo

tai.
— Kur?
— Pas ciesorių.
— Jis turi pas mane ateiti, 

nes jis nė kiek negeresnis už 
mane. Kų reiškia mano vienas 
pasmerktasis prieš jo tūks
tančius išžudytų.

— Bet šis vienas daug dau
giau reiškia, kaip visas pasa
ulis.

nęs nubloškė ir ėmė mindžio
ti kojomis, staugdamas, kaip 
pasiutęs žvėris. Žmona iŠ 
skausmo krito be sųmonės ir 
siaurų grindų ruoželį užden
gė savo kūnu.

Laivo laiptais karių žings
niai vis artyn ir artyn žvan
gėjo. Dar durims neatsivėrus, 
Pilotas pasilenkė ir paėmęs 
sumindžiotų drabužį juo ap
sisiautė. Tikru laimėjimu ir 
išdidus kopė laiptais jis aukš
tyn. Kareivių ragotinių miš
kas jį aplinkui siautė. Ir kai 
jo akis ilgai dienos šviesos 
nemačiusios, pasiekė pirmieji 
saulės spinduliai, jis pasviro. 
Vienas karių kardo rankena 
jį sulaikė. Aukščiausioje kuo
ro viršūnėje, rudens saulėje 
paskendusiam mieste, švitėjo 
kryžius. Oras kvepėjo prino
kusiomis vynuogėmis. Pilotas 
sumerkė akis. Jo ranka tvir
tai suspaudė jį gobiančių 
drobulę.

— Pirmyn, — sukomanda
vo kareiviai.

Kai kurie jūreiviai juokėsi:
— Ar ne mirties marški-

BflSTTSIS

Pradžiukite chorai dangaus giesmininkų, 
Sulaukę linksmybės Šventųjų Velykų,
Nes paslaptis Kryiians, kaip saulė nušvito.., 
Štai Kristus laimėjo, o pragaras krito.

Pradžiuk ir tu, žeme šviesybe nutvinus, 
Galybių Karaliaus gerumų pažinus: 
Sutriuškino Kristus šėtono vergiją; 
Paleido iš pančių Adomo ainijų.

nius jis ten nešasi eidamas 
prie kartuvių, — jie džiūgau
dami plojo rankomis. Ir bū
rys nukeliavo per Romių. 
Žmonės veržėsi iš namų ir 
kiemų ir gĮėdino Pilotų, bet 
daugiau jam nieko nedarė. 
Pilotas vis drųsėjo ir drųsė- 
jo. Ciesorius jau žinojo apie 
prisiartinančius. Pyktis, kurį 
jis per šį mėnesį išugdė, prit- 
vindė gyslas kraujo ir jos iš
vagojo jo kaktų. Jis sėdėjo 
soste ir rankomis laikėsi jo 
atramų, kurios vaizdavo įnir
šusius liūtus.

Pilotų įvedė. Kada jis 
prieš Tiberijų atsistojo su 
drobule ant pečių, romėno 
viedas pasidarė malonus. Cie 
soriaus balsas liūdnai ir mei
liai suskambo, kai jis prabilo 
į Pilotų. Dvariškiai ir kariai,

Jūreiviai murmėjo:
— Mes dėl to tokių tolimų

ir pavojingų kelionę atlikome 
ir tų lapę iš jo urvo dtvilko- 
me, kad ciesorius jam malo
nius žodelius kalbėtų?

Kai kurie dar pridūrė:
— Užmušt Pilotų.
Bet ciesoriaus pyktis, kaip

nuo vėjo dūmai, išsiblaškė. 
Jis įsakė pavalgydinti ir pa
girdyti Pilotų ir parengti jam 
guolį viename iš gražiausių 
savo kamliarių. Ir jis nė žo
džio neprasitarė apie Piloto 
užmušimų ir kankinimų ir

jis ant jų ąpsisiautė drobulę. 
Tarnai manė, kad jam šalta. 
Po to jis valgė ir gėrė. Iš pa
žiūros Pilotas atrodė gana 
gražiai. Jo kūnas buvo taisy
klingų formų.

Kai Pilotų išvedė, pyktis 
vėl apėmė ciesorių. Tarnai 
nustebę;

— Kas jums yra cieso
riaus ?

— Aš noriu nužudyti Pilo
tu

Šie atsakė:
Jis ką tik prieš tave stovė

jo, bet tu jam buvai meilus

dėlė — Kristus. Ir ciesorius į 
įsakė atvesti Pilotų į jo mie- 
gamųjį, kur jis lovoje blaš
kėsi skausme.

Jie įvilko Pilotų. Bet kaip 
motina verkiantį kūdikį nu
maldo, taip sušvelnino Piloto 
pasirodymas ciesorių. Lygiai 
tas pat atsitiko, kaip ir prieš 
tai.

Tas pats kartojosi tris iš
tisas dienas.

Ciesorius manė, kad jis pa
mišo ir pakvietė gydytojus. 
Bet jie kraipė galvas ir ligos 
nerado. Tuo tarpu laive Pilo
to žmona karščiavo ir kliedė
jo. Ji nesuprantamų* žodžius 
jūreiviams kalbėjo. Jai atro
dė, kad jos vyras yra kartu 
su ja kamliaryje. Ji šaukė jį 
vardu ir sakė:

— O Pilotai, nužudyk ma
ne Jo vietoj, aš menkas Die 
vo sutvėrimėlis, o Jis — Die
vo Sūnus. t

Ir ji gružė rankas. Jūrei
viai visa tai girdėdami kalbė
josi;

— Ji kalba apie Nazarietį. 
Kurį jie patys nukryžiavo. Ir 
davė jai gerti vandens. Ji 
verkė ir dejavo:
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— Kų jinai kalbėjo api 
drobulę? Kas buvo per rū
bas, kuriuo apsisiautęs išėj 
iš laivo Pilotas? Gal tai
šarvai? Ne, ne šarvai ten

buvc
bu-

jam neprikaišiojo neteisingo įr atlaidus. Ko tu dabar vėl 
Kristaus pasmerkimo. Po'nori? **
pasimatymo Pilotas nuėjo 
pakelta galva ir jo plonos iš
blankusios lūpos ironiškai 
šypsojos. Jis leido sau nus
kusti barzdų, nukirpti plau-

Tada jis nuėjo į savo kam
barį galvodamas, kas su jo 
širdimi atsitiko, liet joje kilo 
pykčio andra, tarsi viso pa
saulio žaibai trenktų į vienų

vo. Gal apsiaustas? Ne, ir n«
- Šis vanduo yra gėlus, o apsiau8taa. Ten huvo tik <ir< 

Tu dėl mano nuodėmių tarė- bulęj kuriomis žydai eiau{i 
jai gerti tulžį su uksusu mai- loi

. ■/' Bet dėl drobulės spalvo:
Jie davė jai uksuso, nes ji|jįe nebuvo vienos nuomonės 

jo norėjo. Valandėlei užmigo, ’.yienok nusiuntė vaikutį pi 
po to pravėrė akis ir vėl Pra“-ciesorių, kad šis praneštų 
šneko. 'pastebėjimus. Vaikas matė jo

— Jei jūs norite mesti bur Ji(lenylį sėdintį soste, Pilo
tus kauleliais, tai meskite dėl tas gi be retežių prieš jį sto- 
šios brangenybės, bet duokite vėjo. Gavęs ciesoriaus leidi- 
man drobulę To, Kuris ten 'mų, vaikutis papasakojo apie 
ant kryžiaus kenčia, — ir ji moteriškės kliedėjimus, 
ištiesė tuščias rankas, tary-1 _ Kas tai per drobulė, dėl
tum siektų nuo savo lieso ka-1 kurios tie, kurie po kryžiumi 
klo nuimti grandinėlę. Įsėdėjo, kauliukais būrė? Ko-

Tuo pačiu metu laivų pa- dėl užtemo saulė ir mėnuo, 
siekė žinia, ked Pilotas malo- ko(lėl drebėjo žemė ir pers- 
niai ciesoriaus buvo sutiktas. k^o bažnyčios uždanga? Kam 
Moteriškė nieko negirdėjo, buvo paduota tulžies vietoj

JU

vandens už mūsų nuodėmes?
Visi nustebo drųsia vaiko 

kalba ir dairėsi viens į kitų.
nytojas dėvėjo, buvo pačios Švenč. Panelės Plotas suvirpėjo. Minioje 
Marijos, Jo Motinos, numegsta, Jos rankų buvo vergas, kuris žuvies že-

kurie kaip gyvas mūras supėjkus ir išsimaudęs brangiais medį— į Pilotų. Bet tos audjnes ji jau su mirtimi kovojo, 
juos, nesuprato Tiberi jo. .rūbais apsivilko. Ir vis dėlto Iros tamsumoje žibėjo žvaigž-j Jūreiviai betgi susiraųstė;

Švenčiausios V. Jėzaus Kančios Įrankiai
(Tęsinys iš 2 pusi.)

berijaus kūno ir staiga jį išgydė, iš baisios 
ir nieku būdu nepagydomos rauplių ligos.

Atlikusi tų kilnų gailestingumo darbų, šv. 
Veronika paliko tų didelę brangenybę Po
piežiui, šv. Klemensui III, nuo šv. Petro, 
Žvejo Apaštalo. Nuo to laiko, šv. Skarelė ir 
apsiliko Romoje, Vatikano Bazilikoje. Kiek

ir iki šiai dienai, jis randasi šv. Praksidės 
bažnyčioje.

Vienoje minimos bažnyčios sienoje, yra iš
likęs parašas, kad 1213 m. po Kristaus gi
mimo, Popiežiaus Legatas, Kardinolas Jonas 
Colonna Šventajai Žemei, Popiežiaus Hono- 
rijaus III, Pontifikato laikais (popiežiavi
mo), iš Jeruzalės šv. Nuplakimo Stulpas, ta
po pargabentas Romon. Pats šv. Stulpas, yra

po to laiko, Mounsieur Dupont iš Prancūzi- žilos mozaikos, ir turi vienų ir pusę pėdos 
jos ir vienas Karmelitų Ordino vienuolis, bu- ! ilgio ir vienų pėdų diametre storumo palei 
vo šv. Tėvo išrinkti ir paskirti propaguoti į apačių, o 9 colius palei viršų. Iš viršaus
Švenč. V. Jėzaus Veido maldingumų ir gar
binimų po visų platųjį pasaulį.

8) Šv. V. Jėzaus Nuplakimo Stulpas. Romė
nai prasikaltusiemg prieš jų įstatymus asme
nims nubausti, turėjo dvi baudimo arba 
bausmės priemones. Pirmoji, tai buvo nupla
kimas. Pretoriume, Pontijaus JPiloto Teismo

yra dar gerai išsilaikiusi geležinė rinkė (žie
das), prie kurio plakamojo asmens rankos 
būdavo pririšamos. Prie tos rinkės dar ir 
ilgoka virvė, pririšta iki šiol tebestovi...

Popiežius Benediktas XIV, vienoje savo 
parašytų knygų, labai išaukština kardinolų 
Jonų Calannų, kurio vardas tvirtai yra su-

i • ™ v. x z -u x *•, rištas su šv. Stulpo iš Jeruzalės Romon par- Rumų kieme, buvo žemėn įkastas tam tik- . - T. \ . , , , ., , ’ , . ,. , . . . . i gabenimu. Jis pažymi, kad pirm pargabeni-raa ctnlnoc nrio lramn hririovn Tinfoiatoaio ° r ‘ * r o
mo Romon, šv. Stulpas jau buvo garbina-ras stulpas, prie kurio būdavo nuteistasis 

prasikaltėlis pririšamas ir skaudžiai nupla
kamas. Kai kuriems dideliems kaltininkams, 
teisėjas priteisdavo kirsti iki 80 kirčių tam 
tikrais bizūnais. Daugiau kai 80 kirčių kal
tininkui kirsti, romėnų įstatymai drausdavo, 
nes kaltininkas neišlaikydavo. Antroji ro
mėnų bausmės priemonė buvo ta: nuteista
sis kaltininkas būdavo vedamas siaura gat
vele, kurios abiem pusėm buvo žmonės vie
nas palei antrų sustoję; kai kaltininkas pro 
juos eidavo, visi su tam tikrais botagais 
jį plakdavo.

Veik visi Evangelistai mums tikrų žinių 
apie tai nepaduoda, o tik visi aiškiai pa
sako, kad Brangiausias mūsų Išganytojas, 
V. Jėzus buvo nuplaktas Pontijaus Piloto 
Rūmų Pretorijume. Pats stulpas, prie kurio 
Kristus buvo nuogas nuplakimu! pririštas, 
pasiremiant šv. Grigoriaus Tursiečio tvirti
nimais, pirmiausia buvo laikomas ant Siono 
Kalno Jeruzalėje. Paskiau kelių šimtmečių 
laikotarpy, jis buvo atgabentas Romon, kur

mas Švenč. V. Jėzaus Kraujo Bazilikoje Je 
ruzalėje, tikrojo savo originalo vietoje, nes 
šv. Stulpas visas yra Švenč. V. Jėzaus krau
ju aplaistytas I

9) Švenčiausias V. Jėzaus Kraujas. Dalis 
Švenč. V. Jėzaus Kraujo, padavimų sakoma, 
buvo surankiota šv. Juozapo Arimatiečio. 
1149 m. po Kristaus gimimo, Jeruzalės kara
lius Baldvinas III, tų Švenč. Kraujo dalį, 
pavedė savo švogeriui Tietrarkui D’Alsace. 
Gryždamas iš Kryžiaus karo, 1150 m. po 
Kristaus gimimo, Tietrarkas D’Alsace, par
sigabeno kartu su savimi ir Švenč. V. Jė
zaus Kraujų, kurį jis su didžiausiomis iš
kilmėmis patalpino Bruges katedroje, Belgi
joje. Švenč. V. Jėzaus Kraujas yra preser- 
vnotas vialo mišiny, ir patalpintas specialy, 
brangaus darbo, kristaliniame inde.

Pirmame pirmadienyje, po šv. Kryžiaus 
Atradimo šventės, Bruges mieste, kas metai 
yra suruošiama per miestų iškilminga Švč. 
V. Jėzaus pagarbinimui procesijos eieena, per

kurių esti viešai Švenč. V. Jėzaus Kraujas, 
procesijoje nešamas. Laike tų procesijų ei
senų, tikinčiųjų tikėjimas ir dvasinis susitel
kimas, galima palyginti prie pirmųjų amžių 
krikščionių laikų.

Netoli Hotel De Ville, randasi pastatytos 
dvi bažnyčios. Pastatytos viena ant antros 
viršaus. Žemutinėji bažnyčia yra šv. Bazi- 
liaus, kuri originaliai, dar vadinasi ir Bruges 
Pilis, kurių 865 m. po Kristaus gimimo, pa
statė Baldwin Bras De Fer. GI viršutinėji — 
originaliai yra Švenč. Kraujo bažnyčia, kuri 
visa yra išpaišyta Simboliniais paveikslais, 
atvaizduojančiais visų Švenč. V. Jėzaus kan
čių.

Švenč. V. Jėzaus Kraujo minimoje bažny
čioje įstatymui viešam žmonių pagarbinimui, 
pietinėje bažnyčios daly, yra pastatomas ka
napinis, iš ųžuolo padirbtas sostas, ant ku
rio Švenč. V. Jėzaus Kraujo Relikvija yra 
pastatoma. Matuo’s katedra, Italijoje, tai
pogi turi Švenč. Kraujo mažų dalelę, kuri 
kiekvienais metais V. Jėzaus Dangun Už
žengimo šventėje, būna išstatyta žmonėms 
viešam pagarbinimui. Pamaldumas į Švenč. 
V. Jėzaus Kraujo garbinimų, Katalikų Baž
nyčion tapo įvestas Popiežiaus Leono IX, 
1089 m. po Kristaus gimimo.

Var Departamente, Prancūzijoje, randasi 
mažas miestelis, vadinamas šv. Maksiminas, 
kurio bažnyčioje, taipogi maža Švenč. V. 
Jėzaus Kraujo dalelė randasi, šis miestelis 
randasi kaip tik toje pačioje Provincijoje 
kurioje buvo apsigyvenusi šv. Marija Mag- 
dalietė, kai po mūsų Išganytojaus mirties, ji 
apleido Šventųjų žemę. Senas Flamijos mies
tas Bruges, Belgijoje, Švenč. V. Jėzaus Krau
jo turėjimo kiekiu, yra turtingiausias ir gar
siausias, kaip kitos visos katalikų švento
vės visame pasauly, krūvon jas visas su
dėjus.

10) Balta Megstinė V. Jėzaus iv. Suknelė 
arba Jupelė. Istoriniai rašytojai sako, kad 
balta, ilga megstinė Šv. V. Jėzaus Suknelė 
arba Jupelė, kurių Brangiausias mūsų Išga-

darbo. Šv. Evangelija sako, kad kai Kris
tus buvo uukryžiavotas, “kareiviai metė bur
tus dėl Jo rūbų; jie pasidalino juos į ketu
rias dalis, kiekvienam kareiviui po dalį; o 
apie Jo suknelę, kuri buvo nesiūta, traukė 
liosų”.

Raudonoji Tunika, kurių V. Jėzus ant vir
šaus savo Suknelės dėvėjo, kaip daugelis 
jstorikų tvirtina, vėliau pirmųjų krikščionių 
iš kareivių Jt>uvo atpirkta. Pati šv. Suknelė, 
šv. Elenos įimperatorienės, tapo padovanota 
Trevės kateįdrai, Vokietijoje, kur ji ir dabar 1 
randasi. Tačiau kol ji Trevės katedrai pa
teko, ji perėjo per daugelį paeiliui rankų bei 
vietų. 1844 m., Trevės vyskupas, tame pat 
mieste, įsteigė labai didelį katalikams insti
tutų, kuTį pavadino šv. Suknelės vardu.

Argenteuil katedra, netoli Paryžiaus, turi 
dar vienų V. Jėzaus Rūbų, vadinamų “Šven
tasis Rūbas”. Brangiausias mūsų Išganyto
jas, V. Jėzus, žemėje gyvendamas, turėjo ke
lis Savo Rūbus, kurie atiteko įvairioms baž
nyčioms arba katedroms. Tačiau po visų 
Rūbų, teturi tik dvi šventovės: Agenteuil ir 
Trevės katedra (mėgstu šv. Suknelę).

11) Kitos Šventųjų Rūbų Relikvijos. Aix
La Chapelle katedroj, Vokietijoje, randasi 
dar ir tie vystyklėliai, kuriais Švenč. P. Ma
rija pagimdžiusi Švenč. Kūdikėlį V. Jėzų 
suvystė, ir Betliejaus kūtelėje gyvulių ėdžio
se Jį paguldė. Švenč. P. Marijos Mėlyna Tu
nika, tas lininis audimas, kuriuo Švenč. mū
sų Išganytojaus Kūno liemuo, kai Jį nukry- 
žiavojo, buvo aprištas, ta ilgoji Drobė, ku
rioje Švenč. mūsų Išganytojaus Kūnas, nuo 
kryžiaus Jį nuėmus, karstan palaidoti buvo 
nešamas ir Sudariam (taip romėnai jį va
dindavo) audinys, kuriuo sulig žydų papro
čio, .mirusiojo karste gulinčio kūno galva 
ir veidą® būdavo pridengiama, randasi gerai 
preservuoti (apsaugoti nuo sugedimo) Kor- 
nelimunster šventykloje, netoli Aix La Cha
pelle, Vokietijoje.

nklų nešioję ir jis drųsiai su
šuko:

— Aš kalbėsiu vardan To, 
Kurio valia žemė drebėjo, 
saulė ir mėnulis šviesos nete
ko. Drobulė gi dėl kurios žy
dai kaulelius metė yra toji 
pat, kurių Kristus buvo apsi
siautęs, ir kurių Pilotas pas 
ciesorių prisidengęs atėjo. Aš 
tai gerai žinau, nes aš mačiau 
Kristaus mirtį.

Tada jie paėmė iš Piloto 
drobulę. Ir baimė vėl sukaus
tė jo sųnarius. Žvėriškai da
bar išsiveržė ciesoriaus pyk
tis ant Jeruzalės valdžios. 
Tiktai ant jojo kelių rusvai 

(Tęsinys 4 pusi.)

I



įsakojimas apie 
lotą ir drobulę

(Tęsinys iš 3 pusi i

udonavo drobulės spindėji- 
is sulaikė jį nuo žmogžudy- 
s. Jis įsakė nuvesti Pilotų

aiusiausių kalėjimų, kol 
s begėdiškai įnirčiai pas- 
rktas. Ciesorius pasikvietė 

v o patarėjus ir tų j į vergų 
pasakė:

— Tu matai mirštantį ir 
nčiantį Kristų, išgalvok da 
r tokių mirtį, kuria galėtų
Jo nužudymų atgailojan- 
numirti.

Vergas susimąstęs papurtė 
lvų:
— Tokios mirties nėra. Jū
rė už mus ir nė vienas ne 
Ii už Jį mirti. Palikite Pi-

nintelis žodis mus nuteikia
džiaugsmingai, tarytum iš jo

, , ... . trykštų skaistūs žydinčios sau& gyvų, kad jis galėtų at-T. 7. ’ . . ....... les spinduliai, tarytum gaiva-'il/iti K 1 ietim tukimo mint

“Linksma Diena”
D. MereSitovskio

“Linksma diena” bažnyčioj gieda.
bet aš tyliu: širdis liūdna...
'l iek ašarų pasauly rieda,
liek kraujo liejas! Kų jie gieda,
l ai — lyg užgaulė kruvina.

Kad Kristus, grįžęs, pamatytų,
Kuo girias amžius šis puikus,
Kaip brolis brolio ein žudytų,
Koks žemas liko nūn žmogus*,

Ir, jeigu čia išgirst turėtų ,
Tų “Linksmų dienų” giedant juos: ,
Karčių kiek ašarų išlietų,
Giliai paskendęs sopuliuos!..

Vertė M. Vaitkų*.

Šv. Velykos
Velykos • jau tas vienas vie credo. Jame yra vienas žodis,

loti. Kaistus nusidėjėlių 
rties netrokšta.
Ir jie ilgai apie tai dar ta-

linga srovė apgaubtų mūsų 
gyventi besiveržiančias širdis.

Velykos! Ir prisikėlimo var
pai sugaudžia mūsų ausyse 

i nenutildomai ir galingai. 
Velykos! Ateina pavasaris,

Pilotas kalėjime rado šukę 
nugalandęs jų į akmeninę 

enų, perplovė ja sau gerklę.
s mirė ir jo žmona mirė.
Kai ciesorius nuvyko pas 
ilotų, kad praneštų jog duo- 

laiko atgailai, jis rado jį 
n atšalusį. Ant jo burnos 

apėjo biauri rupūžė, lyg li
ūtinis išėjęs iš jo lūpų gar-

— Norite jūs Kristaus ar
abo?

kuris išreiškia viskų: apreiški 1 
mą, tikėjimo paslaptį, Dievo Į 
Apvaizdų, žmogaus likimų, 
džiaugsmų, jėgų, filosofijų, ti
kėjimų — tas žodis: Crueific- ' 
sus — Nukryžiuotasis.

Kryžiaus ženklu kiekvienas 
krikščionis katalikas pradeda 
ir baigia dienų, kryžiaus žen
klų jis deda prieš darbų ir 
prieš maldų, prieš atgailų ir 
prieš džiaugsmo giesmę.

Kristaus mirtis kryžių įpra
smino, Kristaus prisikėlimas 
jį iškėlė.

Prieš Kristų taip pat buvo 
švenčiamos Velykos. Šventė

upės Įaudžia ledų, iš žemės 
lenda primoji žolė, kalinsi me
džio pumpuras, dangum skre
nda grįžtantys paukščiai — 
nauja gyvybe alsuoja žemė ir 
dangus.

Gyventi, gyventi — aleliu-
jos aiduos aidi pavasario šau- jas graikai, šventė žydai, šven 
ksmas. Ir aukščiau, negu bun- tė kitos tautos. Bet anos Ve
dančios žemės dvelkimas kyla lykos neturėjo dieviškos pras-

— Pridengęs veidų ir nusi
ginęs išėjo ciesorius iš kalėji

baltosios bonios, šviečia spin
dintis kryžius. Kryžius nebe 
paniekas ženklas, kryžius — 
gyvenimo pergalės simbolis. 
Kryžius nešantis gyvybę, nes 
mirtis nugalėta, nes Nukry-Piloto kūnų įmetė į giliau-

Ir demonai šoko aplinkui 
ktybės šokį, kol aušra pas- 

eikino kryžių ir jo spindu- 
iai piktąsias dvasias išgainio 
o. Bet krikščionys pasigailė- 
0 nelaimingojo. Jie palaido- 

ir pavedė jo širdį Tam, 
vuris noriai šio žmogaus ra
iboms ir valiai buvo kartų 
laidavęs ir kurį išsirinko į- 

•’ankiu mirties, per kurių mes 
risi tapome išlaisvinti.

ų Tiberio vietų, bet srovė tų žiuotasis kėlėsi, 
iių naktį jį išmetė į kran-' Garsusis jaunimo knygių au

torius Tothas vienam savo vei 
kale rašo, kad vienas rašyto
jas sugalvojęs keistų mintį. Jis 
panoręs parašyti knygų, ku
rios būtų tik vienas puslapis, 
tame puslapy tik vienas saki
nys, tame sakiny tik vienas 
žodis... ir tas žodis turėjęs pa
sakyti visa, kų jis norėjo iš
reikšti. Ilgai jis sukęs galvų, 
kol pagaliau supratęs, kad tai 
padaryti neįmanoma.

Ko negalėjo padaryti tas 
rašytojas, sako Totli, tų leng-Tėvų Marijonų 

Vedamų Misijų 
Tvarkraštis

PITTSBURGH, PA., kun. J. 
Misiaus klebonaujamoje baž
nyčioj, bal. 10—16 — kun. V. 
Andriuška, M.I.C.

Pitteburgh, Pa., kun. J. Vai i 
šnoro klebonaujamoje -bažny ■ 
čioje balandžio 9—11, 40 va 
andų atlaidai — kun. J. M a 

čiulionis, M.T.C.

Kiekvienas amžis turėjo sn 
vuosius didvyrius, ir juo sun 
kesnės buvo valandos, tuo na r 
sesni kovon ėjo karžygiai.

vai išsprendė krikščioniškasis gsmu plasdančios krūtinės!

B Sausio 8 d., 1937 metais, 
Chicago katalikiškose bažny
čioje pradėjo nesibaigiamoji 
novenų į Motinų Dievo Sopo- 
b ilgųjų. Juo toliau, tuo dau
giau kas penktadienį žmonių 
pradeda novenų lankyti. Nuo 
novena į Motinų Dievo Sopu- 
novenos pradžios iki šiol 41 
žmogus nėra apleidęs nei vie
no penktadienio.

Melskis, kariaukie, darbuo 
1, nes tai priedermė kiekvie 
kataliko. Tarp Velykinių gėlių

DRAtrcJjCfe

BRIGHTON PARK BRIGHTON PARK

!R S
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JUSTIN MACKIEWICH
4192 Archer Avė. Chicago, Illinois

• Telefonas Lafayette 0461

f

mės.
Dieviškosios Velykos žmo

nijai neša ne tik Prisikėlimų, 
bet ir Išganymų.

Verbos sekmadienis, šven
tadieniškai džiūgaujanti Jeru
zalė, “Osanna” šaukianti mi
nia ir Jėzus įjojantis į mietų
— kiek čia laimės ir kiek fa- 

rizėjiškumo... Nes dar Libano 
kalnais tebeaidinti “Osanna” 
minia jau šaukia “Nukry
žiuok!” O paskui — artėjan
čios Velykos... Jei Nukryžiuo- 
tasai nebūtų kėlęsis, jos niekad 
nebūtų įvykę. Tačiau Velykos 
įvyko. Ne tos, kurių žydai lau 
kė — įvyko Velykos visam pa
sauliui.

Aleliuja — skamba iš triniu 
fo giesmės.

Aleliuja — iš Velykų džian-

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

JONAS IR ONA PAUKŠTAI
BUCERNĖ IR GROSERNĖ

4069 So. Sacramento Avė. Tel. LAFayette 5563
J

f

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

FULE OHIEF MARFAK

TEXACO GASOLINE
JONAS BALTUTIS

IR
ŠONAI
IŠVEŽIOTOJAI 

THE TEXAS CO.

2625 W. 47th St. Tel. LAFayette 0376

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

YOUR NEAREST UNIVERSAL 
FOOD STORE

JAS. JANUŠAUSKAS

4601 So. Washtenaw Avė. Tel. LAFayette 6095

LINKSMŲ S V. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Cisterna Savo Kostumeriams ir Draugams

WHITE STAR TAILOR
Pranas ir Ieva Navakauskai, Sav.

Cleaning, Pressing & Repairing 
Suits Made To Order

2653 W 43rd St. Tel. Laf. 4116

CHICAGO

<30* *

V

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

J. KONCEVIC
UNION BARBĖK SHOP

2557 W. 43rd St. Ohica<o, Illinois

J?

ŠeStadinis, Balandžio 8, 1939
T-g,

L1NKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MOZART TAVERN
Albert Yakimauskas Peter Rymkiewicz

U. S. A. Pilsen Beer On Tap 
Imported and Doinestic Liųuor

4356 S. Mozart St. Tel. Laf. 7555

1^ ' ------ ~ ~ ===^i
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CALIFORNIA INN
M. BIAGO, Prop.

Wines, Wliiskey, Good Beer, Sandwiches 
SANDWICHBS

Siga; 
ijj -

4358 S. Califomia Avė. LAFayette 1490
CHICAGO, ILLINOIS

J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. Tel. Yards 2246
arti 47th st.

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare. Seredoj pagal sutartį

• LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JURGIS IR ELENA 
KWAINAUSKAI
Royal Blue Gorsemės ir Bučernės

2500 V/est 45th St Tel Lafayette 2561

t?

J?

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ARCHER MARKET
JOHN WAIDZUNAS, Prop.

4214 Archer Avenue LAFayette 4247
C1HCACO

---------- —
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Jankiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GREEN VALLEY PRODUCTS
Švieži Kiaušiniai — WM. J. KAREIVA, Sav.

4644 So. Paulina St. Tel. Blvd. 1389

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

VINCENT PAUKŠTIS
HARDWARE, PAINTS, VARNISH, GLASS

2714 West 47th St. Tel. LAFayette 1237

LINKSMŲ *V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Antanas ir Anastazija Tebelskis
UŽEIGA

*>1» to. BaokveU Bt Otctto. QL M3O



Šežtadiuis, Balandžio 8, 1939

Ramybė jums!
“Haec dies, ųuam fecit Do- jam matyti supuvimo” (Psal. 

minus: exsultemus, et laete- 15,10). Jeigu Kristus nebūtų 
mus in ea!” — “tai diena, i prisikėlęs, pasaulis būtų pasi
kūrė} Viešpats yra padaręs: likęs tamsybėje ir abejonėje 
džiaugkimės ir linksminkimės ir joks žmogus nebūtų galėjęs 
joje!”. — Šiais džiaugsmin- tikėtis savo prisikėlimo iš nu
gaiš žodžiais Bažnyčia mums mirusiųjų.
apreiškia garbingu Kristaus 2. Kristus, savo dieviškai 
prisikėlimų ir ragina tikiu- galybei ir pasiuntinybei įrody 
čiuosius iškilmingai švęsti ti, kaipo aiškų ženklų rodė
Šv. Velykas. Vtelykos yra Mo
tinos Bažnyčios didžiausia 
šventė, nes ji primena mums

savo garbingų prisikėlimų. 
Išvaręs bepirkliaujančius žy
dus iš bažnyčios, Viešpats Jė-

mūsų dieviškojo Išganytojo žus jiems pasakė, “Sugriauki 
pergalę ant mirties ir mūsų te šių šventyklų, o aš per tris 
išganymo darbo jvykdinimų. dienas jų pastatysiu’’. (Jon.

Pirmieji tėvai per savo 2,19). Kristus tada kalbėjo 
nuodėmę užtraukė sau ir vi- apie savo kūno šventyklų; 
sai žmonijai mirtį ir pražūtį, tik paskui, Jam atsikėlus iš 
Tačiau, Visagalis Dievas iŠ numirusių Jo mokytiniai at- 
begalinio Savo gailestingumo siminė, kad Jis tai buvo sa-
pažadėjo atsiųsti Išganytojų, kęs. Kitoj vietoj, kai žydai iš nybėje su milijonais pasaulio 
Mesijų, kuris pilnai ganapa- Kristaus pareikalavo ženklo, katalikais dalinamės Velykų 
darysiųs Dievui už žmogaus Jis jiems atsakydamas, tarė, Avinėlių, linkime mūsų bran- 
prasikaltimų. Mūsų Išganyto-,

DRXT7GFXS

Velykų džiaugsmas. (Acme photo).

5

18th STREET

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime-Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

IG. IR ONA PIKELIAI
Čeverykai ir Vyriški Drabužiai

1818 So. Halsted Street Chicago, Illinois
s

e? '
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK ORAVOA1U
Walters Tailors Cleaners Shop

Ijullo’ aiig GuiLs Gamu'iil Cleanetl, Prvssed and Kcpalred 
PUONE CANAL ŠOU WEST ltUh STREET

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTI MEKIAMS IK DRAUGAMS

Dom. ir Karolina Vaičiūnai
722 W. Ceimak Rd.

Tel. Scvley 5316

--------g—- u u 
------------Vi

Chlcaca, Illinois

jo karti kančia ir mirtis kaip ir tris naktis Imnginio pilve, 
tik ir buvo to ganapadarymo taip žmogaus Sūnus bus tris 
auka Dievo įžeistam, majes- j dienas ir tris naktis žemės 
totui atlyginti už žmogaus širdyje’’ (Mat. 12, 40). Ir 
neištikimybę savo Sutvėrėjui kitur Evangelijoje randame
ir Viešpačiui. Įsikūnijęs Die
vo Sūnus savo garbingu pri
sikėlimu Velykų rytų žmoni
jai grųžino visas amžinybės 21; 20, 17— 19
ir laiko teises, kurių žmogus Tobulas gi šių

Velykinė Šv. Komunija
Velykos yra triumfo ir gos atlikimo laikas prasideda 

Kaip Joną buvo tris dienas įgiems skaitytojams tos tikros džiaugsmo šventė. Didžiau-,nuo Verbų Sekmadienio irtę- 
ramybės ir artimo meilės, ku sias mūsil įganytojo stebūk- siasi iki Atvelykio. Vyskupai 
rios Amžinasis Karalius ilas iv>ko anaine pirmame Ve- turi teisę tų laikų prailginti, 
mums šioje garbingoje šven- ^ų rytmetyje, kada Išgany
toje taip g|ausiai išlieja. Lin- t°j° siela išėjo iš Limbo, kur 
kime, kad ta trejopa Kris-' Praleido tris dienas su Seno- 
taus mums nupelnyta ramybe Į*)0 Testamento Šventaisiais

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO l’ACIJENTAMS IK DRAUGAMS

Kazimieras Pansima
FOTOGRAFAS

1601 So. Halsted Kt. Tel. Caual 2655

TO WN OF LAKE

užrašytų, jog Kristus aiškiai 
pranašavo savo kančių, mirtį 
ir prisikėlimų, k. k. Kat., 16, 

Luk. 9. 22. 
pranašyščių

per nuodėmę buvo praradęs, j išsipildymas, taip kaip Kris- 
Priderančiai, tat, Bažny- tus buvo pasakęs, yra neuž- 

čia- Velykose taip kryštauja ginčijamas įrodinėjimas, jog 
iš džiaugsmo skambiais Alle- j Kristus kalbėjo ir veikė kaipo 
liuja!, nuoširdžiom džiaugs- Dievas. Kristus, tiesa, darė 
mo/'pilnom giesmėm, visais ga ir kitus stebuklus: permainė
limais būdais reikšdama savo 
linksmų nuotaikų. “Kėlės 
Kristus, mirtis krito, alleliu- 
ja! alleliuja! alleliuja!” Tai 
ištikrųjų diena, “kurių yra 
padaręs Viešpats”. Visi džia
ugiamės, kad (Kristus nugalė
jo priešų, nupuolusiai žmoni
jai atidarė dangaus vartus. 
Šiam džiaugsmui, tarsi, pri
taria ir atgimusi gamta, kuri, 
paprastai, Velykų laike rodos 
knibždėte knibžda nauju atgi
mimu. Sultys jau apibėga 
medžius, žiedai puošia me
džius, krūmus, vijokles: žeme 
lė pasidabina žaliu žaliutėliu 
žolės divonėliu. Visa tai 
mums primena, jog Kristaus 
prisikėlimas neša ir mums 
naujų atgimimų, apštesnį gy
venimų. < J

Kristaus garbingus prisikė
limas yra mūsų tikėjimo ker
tinis akmuo, nes a) jame iš
sipildė Mesijo pranašystės, b) 
juo Kristus įrodė savo dievi 
škų galybę ir pasiuntinybę,c) 
jame atsispindi ir mūsų gar
bingas iš numirusiujų prisi
kėlimas.

1. Buvo apie M ('sijų prana
šauta, jog trečioje dienoje Jis 
prisikels. Jeigu gi Kristaus 
nebūtų prisikėlęs, nežiūriu 
kad ir kokių kitų įrodinėjimų. 
Kristus nebūtų galėjęs vadin 
tis Mesiju. Jau Sename įsta
tyme randame pranašysčių, 
liečiančių Mesijo prisikėlimų. 
Štai pas Ižai jų pranašų pasa
kyta: “i’agpnys Jį maldaus 
ir jo kapas bus garbingas” 
(Iz. 11, 10). Psalmistas, gi, 
dar aiškiau šių tiesų apie Me
sijų išreiškia “Tu nepaliksi 
mano sielos mirusiųjų buvei
nėje ir neduosi savo šventa-

— ramybė su Dievu, ramybe 
su artimu, ramybė, su savim

ir Patriarchais, ir, po to, su
sijungė su mirusiu savo Kū-

ko ilgiausiai viešpatautų šir- nu' Prisikėlęs Išganytojas 
skubinosi pasirodyti savo my
limai Motinai. Nors šis Kris
taus savo Motinai pasirody
mas nėra niekur Šventame

dyse visų tų, kurie, priėmę 
šventus Sakramentus, prisi
kėlė sykiu su Kristumi nau- 
janu gyvenimui

vandenį į vynų, stebuklingai 
gydė ligonius, prikėlė kitus iš 
numirusių. Šiuos stebuklus, 
tačiau, darė ir kiti Dievo iš
rinkti pranašai. Bet vieninte
lis Pranaša, Jėzaus Kristus, 
prisikėlė iš numirusių. Kris
taus, tat, garbingas prisikėli
mas yra neužginčijamas, ajš- 
kus Jo dievybės ir pasuntiny- 
bės argumentas.

3. Kristus savo kančia ir 
mirtimi nuplovė mūsų nuodė
mę, prašalino ir bausmę už 
jų; todėl per Jo klusnybę ir 
ganapadarymo aukų, mes vėl 
tapome Dievo vaikeliai. Ta
čiau, liko dar vienas nenuga
lėtas priešas — kūno mirtis.
Šį priešų Viešpats Jėzus nu
galėjo sava garbingu prisikė
limu; ir štai išganymo dar- 
l»as pasidarė pilnai užbaigtas. 
Gavome ir mes viltį ir paža
dų, jog ir mes kelsimės taip 
kaip Kristus kėlėsi Velykų 
rytų. Šv. Povilas mums tai 
liškiai užtikrina laiške Kori- 
ntiečiams “Kaip per žmogų 
dėjo mirtis, taip per žmogų 
-š mirusiųjų prisikėlimas, it 
;aip Adome visi miršta, taip 
r Kristuje visi bus atgaivin- 
i, bet kiekvienas savo eilia: 
tirmonė Kristus, paskui tie, 
durie yra Kristaus, kurie, ti- 
:ėjo į jo atėjimų”. (1 Kor. 
15, 21—23).

Artinkimės, tat, prie gar
bingai prisikėlusio Išganyto- » 
o, ir, jei Vųlykų dienų būsi-' 

me dvasiškai pasipuošę*, gi rai 
prisiklausę, išgirsime mūsų 
širdyje iš Viešpaties lūpų tų 
palaimintų Velykų sveikini
mų, “Ramybė jumsl”

A. J. M

AUKSO GRŪDELIAI
Jeigu nemokėsi kariauti dėl 

gero, pakliūsi pikto vergijon.
Tiesos liusybė duoda laisvę 
tiems, kurie moka įgyti tikrų
jų laisvę.

Jei šiendien pageidauji vie
no, o ryt kito, daug trokši, o

Rašte aprašytas, visvien Šve
ntieji numano kad Kristus 
visupirmiausia savo Motinai 
apsireiškė.

Motina Bažnyčia
ma padaryti šių Velykų dienų 
tikrai atmintina jungia prie 
šiuo laikotarpio atliktinų kie
kvienam katalikui pareigų, 
būtent: — priimti Velykinę 
Šv. Komunijų. Šios Velykinės 
pareigos atlikimo laikas įvai
riai atsižiūrimas, įvairiose ša-

būtent: — pradedant nuo ket
virto Gavėnios sekmadienio 
ir baigiant Švč. Trejybės sek 
madieniu. Jungtinėse Valsty
bėmis laikas daugelį diecezi
jose prasideda pirmu Gavė
nios sekmadieniu ir baigiasi 
švč. Trejybės sekmadieniu. 
Kuriose šalyse šas laikas dar 
daugiau prailginamas. Jis 
prasideda nuo Septuagesima 
arba Senosios Gavėnios sek-I
madienio ir baigiasi Dievo 
Kūno šventės oktava. Kiekvie 
nos diecezijos parapijos kle-

trokšda- ^onas kasmef Gavėnios eigoje 
primina tikintiesiems apie šių 
Velykinę pareigų praneša. 
Jei kuriam kada nors tenka 
abejoti šiuo reikaliu, jis pri
valo atsiklausti savo klebono.

mažai padirbsi.
Abejingumas nėra galimas' lyse. Vietose, kur yra užtek- 

ir pats save apgaudinėja. įtinai kunigų Velykinės parei-

Nors katalikai savo Bažny
čiose turi mūsų (Viešpatį ir 
Išganytojų Švč. Sakramente, 
noTS džiaugiasi privilegija 
priimti Kristų kasdien, vis- 
vieiį Motina Bažnyčia rado 
reikalinga nustatyti šios Ve
lykinėse pareigos atlikimo lai 
kų, kad tokiu būdu galėtų ap
saugoti savo vaikelius nuo 
mirtinos nuodėmės. Daugelis 
tikinčiųjų pro pirštus žiūri į 
šį Bažnyčios parėdymų ir ne
paiso kad tuomi jie papildo 
mirtinų nuodėmę. Yra tai 
skundus ir kartus liūdnas f ak 

Išganytojas kaip tik ir 
tokių skundėsi šv. Mari

jai Alekok, kad jie visai šal
tai žiūri į švč. Sakramentų. 
Krie gyvai atsineša j švč. Sa
kramentų, tuos .Išganytojas 
kviečia užganapadaryti už ki
tų klaidas ir nusikaltimus. 
Atlikdami savo Velykinę pa
reigų , prisiminkime šį taip
reikšmingų faktų.

Klaipėdos uosto akmeninis molas, per kilometrų įsikišęs 
\ elvkų dienų kai džiaugs- Baltijos jūron. Šioj nuotraukoj matome ramios jūros vaiz- 

mo kupina širdimi, mes vie- dų prieš saulėleidį. (VDV photo)
Katalikiškas Laikraštis Yra Jūsų Geriausias Draugas. 

Kaipo Toksai, “Draugas*'' Užsipelnija Jūsų Pilnos Paramos.

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTI MEKIAMS IR DRAUGAMS n 
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ VI

Frank ir Bennett Cicėnai
4*45 So. Halsted St.

GROSERNfi
Telefonas Ruulevard 1466

f^
LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IK DRAUGAMS

Placidas ir Ona Piktumai
TAVERNAS — Foi Head Alos, Vynas, Degtinė 

1425 YVest 45tli Street Telefonas Yards 0406

BRIGHTON PARK

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOKANTAS BRO.

:^i

4138 Archer Avė. Tel. Lafayette 3052
CHICAGO, ILLINOIS

% -■ - .

f

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LbtTtme Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

THREE STAR BREAD

MAROZAS BAKING CO.,
Ine.

CHAS. L. MAROZAS. President
4332 S. Califomia Avė. Tel. LAF. 1515

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ARCHER AVENUE FURNITURE CO.
JOE KAZIK, Sav.

PARLOR SUITE MANUFACTURERS

4140 Archer Avenue Chicago, Illinois
Tel. LAFayette 3516

J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PRECIN PHOTO STUDIO
PHOTOGRAPHS. OF HIOH QUALITY

Wedding Photographs a Specialty
4309 Archer Avė. Tel. VIRginia 2481

5 doors west of Albany

,7/'Į//R//VG

eVes

Night and Morning
Dėl *A-lw pavar-gud^ ■**« Kaulė*.
Vėfct ar Dulkiu, rartukltr- h«4l» la
4u> Mtirtoe- Palrocdma au*ar|p.
-la-. akta
aauaua Kd-liklania Ir Huaiifru.i.nta 
Vtaoaa Vahtllnėae

i Writ» for Freo Boofc
I “A WwM U Kr V..r

MURINĘ COMPANYcV.EljŠ j

“DRAUGO” PAVASARINIS PIKNIKAS ĮVYKS BALANDŽIO-APRIL 30 D., VYTAUTO DARŽE, T15th IR SOUTH POLASKIROAD



fl DRAUGAS Šežtadinls, Balandžio 8, 1989

Nėra didesnės meilės
Mūsų Išganytojas, mus la

bai mylėdamas, pasiliko Švec. 
Sakramente, kad būtų su mu
mis iki pasaulio pabaigos. Yra 
žmonių, kurie tų Jo meilę tin
kamai įvertina, bet daug Mei
lės Karalius patiria iš savo vai 
dinių ir nedėkingumo', įžeidi
mų, išniekinimų. Ir nėra Kris
tui nieko skaudesnio, kaip Šv. 
Sakramento niekinimas, nes 
ir, iš viso, nėra didesnio skaus 
mo, kaip paniekintos meilės 
skausmas. Kad bent mažo šv. 
Sakramento įžeidimo dadelė 
būtų atlyginta, Bažnyčia yra 
įsteigusi Dievo Kūno Šventę, 
kurios metu visas katalikiška
sis pasaulis teikia garbę iš
kilmingose procesijose neša
mam E<ucharistiškajam Kara
liui. Negana to, nesyki ir pats 
Dievas prikielia pasaulyje di
dvyrių, kurie taip karštai my
li Švenč. Sakramente pasislė
pusį Viešpatį Jėzų, kad net 
savo gyvybę paaukoja apgin
ti Jam nuo išniekiniirto. Vie
nas tokių didvyrių žemiau ir 
aprašomas.

Tai buvo protestantų didiko 
sūnus Artūras. Kartų jis, be-

sivožinėdamas po svetimas ša
lis, smalsumo vedamas užsu
ko ir į krikščionijos sostinę, 
Romų. Buvo kaip tik Dievo 

.Kūno šventė, kuri ten minima 
! nepaprastai iškilmingai ir 
puošniai. Tūkstantinės minios 
bangavo gatvėse ir aikštėse, 
nukreipusios žvilgsnius į tų 

iposę, kur turėjo praeiti Šv. 
Tėvas, nešdamas monstranci
jų su Gyvuoju Dievu.

Tuo tarpu, kai visi pamal
džiai lenkė kelius, pagerbdami 
Kristaus Vietininko nešamų 

i Dieviškųjj Keleivį jaunasis 
didikas stovėjo tarp jų lyg 
sustingęs su išdidžiu paniekos 
šypsniu veide ir niekšiška min 
timi gavoje, kad tiesiog stab
meldiška esu taip aukštinti 
“paprastų duonos gabalėlį”. 
Staiga šio jaunuolio žvilgsnis 
apsistoja ant žėrinčios monst
rancijos ir įsminga į Baltųjį 
Ritulėlį.

Tų akimirkų jaunasis prote
stantas, lyg sunkios naštos 
priblokštas, krinta keliaklups
čias ant žemės. Jo veide jau 
nebėra nė pėdsako pašaipos. 

[Jis išbalęs, kaip drobė, o akys

pasruvusius karštomis ašaro
mis.

Iš kur tas nelauktas perver
smas? leiskime pasisakyti pu 
čiain išgyvenusiam tų nepap
rastų įvykį: “Vos aš pažvel
giau į monstrancijų”, —prisi-

mingai taria:
— Viešpatie, gelbėk mane! 

Mano jėgos mane apleidžia!
Grįžta nuo ligonio klebonas, 

atbėga išgirdę šūvį artimes
nieji žmonės, liet pagelbėti su- 
žeistųjam jau nebegali — jis

pažįsta šis naujųjų laikų Sau-J guli paplūdęs kraujuose mir- 
lius; “pasijutau, lyg būčiau tinai Išblyškęs. Karštomis sa- 
veriamas skausmingo ir prie- 1 vo ašaromis plaudamas didvv- 
kaištingo paties Išganytojo rio krauju apšlakstytų mons- 
žvilgsnio. Mano nusistatymas trancijų, paima senelis klebo- 
staiga pasikeitė, draųg su ki- nas Svenčiausiųjį iš šųlančių 
tais puolia ant kelių prieš 8ve didvyrio rankų ir padeda jį į 
ntųjų Šventąjį”. nuolatinę buveinę.

Netrukus jis metė klaidingų — Didžiausias mano troški-

Dodge City, Kansas, gatvė prie geležinkelio stoties. Virš 
30,000 žmonių iš visos apylinkės t&uplūdo norėdami pama
tyti atvykusius iš Hollywood kino artistus judomųjų paveiks 
lų veikalo “Dodge City”, kuris pirmų sykį buvo rodomas 
tame mieste. (Acme telephoto)

Vėliausia pagamintas judomųjų paveikslų veikalas vardu 
“Dodge City” pirmų kartų buvo rodomas Dodge City mies
te, Kansas valst. Šioj nuotraukoj matome judomųjų paveiks
lų artistus, atvykusius iš Hollywood, į Dodge City po seanso 
puotaujant. Kairėj Kansas vai. gub. Payne H. Ratner. (Aome 
telepsoto)

savo kelių ir virto karštu ka
taliku. O po keleto metų jis 
jau žengė prie altoriaus, pa
sipuošęs kunigo drabužiais. 
Po kiek laiko jaunasis atsiver 
tėlis visiškai savęs išsižadėjo 

— įstojo į Jėzaus Draugijų 
ir būva garsus misijonierius.

Tapęs vienuoliu, greit jis 
suspindėjo didžiomis dorybė
mis, o jo Švetnč. Sakramento 
meilė ir pamaldumas buvo tie
siog nuostabūs. Kiekviena kar j 
tų, kai pasiekdavo jaunąjį Te-; 
vų žinia apie niekinamų ku
riuo nors būdu Švenč.Sakra- 
mentų, jo< veide galima būda
vo išskaityti gilus skausmas.

Vienuolyno vyresnieji ski
ria jį vykti į Romą, o iš ten į 
Sabinų kalnus Velykų šven
tėms padėti vienam senam 
klebonui. Jaunasis ganytojas 
visu uolumu rūpinasi sielomis 
naujoje vietoje, atsisakyda
mas kartais net nuo būtiniau
sio poilsio.

Kartų, prieš pat vidurnak
tį klebonas vyksta pas ligonį. 
Padėjėjui vienam likusiam 
kažko nejauku. Tuo metu juk 
vo gaujos plėšikų. Vienuolio 
dažnai šioj aplynkėj siausda- 
širdis jaučia kažką negero. 
Prisiartinęs prie lango jis me
ta neramų žvilgsnį į Dievo na 
mus. Staiga, šiurpas nukrato 
visų jaunojo Tėvo kūnų — 
bažnyčioje nuo amžinosios 
lemputės krinta kažkoks įtar
tinas šešėlis. Vienuolis eina į- 
sitikinti, ar tai ne akių apgau
lė. Žiūri bažnyčios durys pra 
viros. Jo nerimas auga, širdis 
ima smarkiau plakti. Dar žin
gsnis, ir jaunasis Tėvas suak
menėja: prieš atvirų altoriaus 
namelį dvi pabaisos, pasiren
gusios griebti brangųjų mons
trancijų ir išniokinti Švenčiau / ___ 
siųjį. Kraujas užverda Eucha- 
ritijos mylėtojo gyslose, ir 
jis vos nepuola jėga niekadė- 
jų. Bet, argi gali susitepti 
žmogaus krauju ranka, laikiu
si Šventųjų Duonų?! Bandys 
gelbėti Švenč. Sakramentų ki
tokiu būdu. Sulaikęs alsavimų, 
tyliai prisiartina nedorėlių no 
pastebėtas Švenč. Sakramento 
gynėjas prie altoriaus ir pag
riebia monstranciją tų pačių 
akimirkų, kai vienas iš švent
vagių jau buvo betiesiąs į jų 
savo niekšiškų rankų. Plėšikai 
pradžioje kiek sudvejojo, bet 
greitai jaunasis Tėvas pajun
ta skaudžius jų smūgius. Ta
čiau jis tvirtai stovi atsirėmęs 
į altorių ir vis labiau spau
džia prie krūtinės monstran
cijų su savo Mylimuoju, kol, 
pagaliau, nakties glūdumoje 
suaidi šūvis, ir misijonierius 
mirtinai sužeistas sukniumba 
ant altoriaus laiptų. Savo sil
pstančiom rankom tebespau- 
džia didvyris prie krūtinės 
Brangųjį Turtų ir, sutelkęs 
besibaigiančias jėgas, skaus

mas įšsipildė — aš mirštu už 
Švenč. Sakramente pasislėpu
sį Dievų! — buvo paskutiniai 
šio Eucharistijos kankinio žo
džiai, kuriuos jis ištarė su 
džiaugsmo kupinu žvigsniu.

Kai rvtmečio saulė žadino iš

VELYKŲ RYTAS
Jau rytai vara patvino 
Reniia dangų aukso bonės.
O iš pilkojo erdvyno,
Krinta pirmos šviesos srovės. 
Krinta, krinta gaubia žemę,
Ir sušvitusios kūrenas;
Jų šviesa pasaulį semia,
Žavi sielų džiaugsmo tvanas. 
O iš varpo skrenda, plaukia, 
Pirma ryto valandėlė,
Neša žinių jį mums jaukių; 
Prisikėlė! Prisikėlė!
Varpo garsas oru plaukia: 
Alleliuja, Alleliuja!
Žmonės meldžiasi suklaupę. 
Alleiuja, Alleliuja!

.Žilvitis.

miego žmones, kilnusis misijo
nierius jau miegojo amžinu 
miegu. t J- Raulinaitis

W E S T SIDE

Valdyba ir Direktoriai Linki
VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR RĖMĖJAMS

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

METROPOLITAN 
STATE BANK

NARYS FEDERAL DEPOSIT INSURANCE 
CORPORATION

IR
NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM

m

2201 West Cermak Rd.
CHICAGO, ILLINOIS

:'§i

J

SVEIKINAME VISUS SAVO DRAUGUS SU 

LINKSMOMIS VELYKŲ ŠVENTĖMIS!

Savininkai

WEST SIDE CLUB

2244 W. 23rd Place Chicago, Illinois

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

LEADING WET WASH LAUNDRY

2420-22 South Western Avė.
Visi Telefonai Canal 7096

Chicago, Illinois

A - ----- ------- '
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
MATILDA ARDZIJAUSKIENE

SŪNŪS IR DUKTĖ SOFIJA
UŽEIGA

2124 W Coulter St. Chicago, Illinois
J

BRIDGEPORT

Sveikinu Visus Savo 

Kostumerius, Drau

gus ir Pažystamus su 

Linksmomis Velykų 

Šventėmis!

JOS. F. BUDRIK
3417 So. Halsted St. Chicago, Illinois

CHICAGO, ILLINOIS

LINKIU LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS

DOMINIKAS KURAITIS, Sav.

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

Tel. Victory 1696

MARQUETTE PARK

LINKSMŲ ŠV.
VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams 
Draugams ir Pažystamiems

ir Būsimiems Kostumeriams

FRANK’S BARBER SHOP
KRANK DRUKTAINIS, Sav.

2354 W. 68th St. Chicago, III.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MAPLEWOOD INN
2539 West 69th St Tel. Grovehill 1960

P. A. ir ONA MUREIKOS, Sav.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

RAPOL. IR ELŽBIETA ANDRELIUNAI
MARQUETTE JEWELRY STORE

6324 So. Westem Avė. Chicago, Illinois
Telefonas Republic 4932

rZ
LINKSMU flV. VF.I.VKV ŠVENČIŲ 

LINKIU VISIEMS 8AVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

A. Rajauskas
GROSERNft, MOKYKLOS REIKMENYS, CIGARAI IR TARAKA 

a«M Weet esth St. Telefonas Republic SS»4

AMERICA’S 
LEADER AT

ppOBA^ P
8IA0E5 r



bcštadinls, BalaudBo 8, 1939

Prisikėlimo džiaugsmas
Velykų laikotarpis dvelkia 

kilnia džiaugapio dvasia. Bal
ti Bažnyčios arnotai, šviesias 
altorių papuošimai, linksmos 
chorų Aleliujos, atgaivina tų 
naujų mūsų širdyse kilusį 
Prisikėlimo džiaugsmų. Malo
ni saulute gaivinančia šviesa 
apipila dirvas. Jos gajūs spi
nduliai šildo sustingusių nuo 
žiemos šalčių augmenijų. Lai
tuos žoliutės galvos džiūgiai 
pūpso iš pievų. Linksmi pau- 
kštučiai čiupčiuoja, gražų pa
vasarį skelbia. Sprogstančiu 
džiaugsmu pumpurai žalučiai 
atsigaubia ir skelbia naujų 
Prisikėlimo džiaugsmų. Kaip 
pirmiau gamta buvo apsigau
busi liūdesio rūbu, taip dabar 
Velyklaikiui atėjus ji nusivel 

šį liūdesio drabužį ir už- 
įdengįa plonytėliu skaisčiu 

it šilko džiaugsmo rūbeliu.
Kodėl mūsų širdys nudžiu

nga, kodėl mūsų jausmai at
bunda? Ar dėl to, kad liturgi
ja pasikeitė, gamtos veidas 
pakito? Bažnyčios liturgija 
giliai mus sujudina; gamta 
tikrai paveikia. Bet kas ap
sakys, kas aprašys tų laimę, 
kurių Velykų rytmetys žn» 
gaus širdžiai atneša! Nelai
mingi, iš tikrųjų nelaimingi, 
būtumėme, jei liturgijoj ir 
gamtos grožnoj glūdėtų mūsų 
laimė. Velykos tuomet tikrai 
būtų nelaimingos.

Liturgija ir gamtos gražu
mas yra vien išoriniai papuo
šalai, nykstu su laiku. Vely- 
kų džiaugsmas nėsųs tik pra
einantis. Jis yra pilnas ir am 
žinąs. Jis glūdi mūsų viduje; 
ir šie išoriniai .pasireiškimai 
esu vien lingvučiai gyvenimo 
jūros paviršio rukšliai. Vely
kų džiaugsmas, tai giliausias 
kurį kada žmogus patyrė; 
Velykų laimė, tai pilniausia 
kuria Dievas žmogų apipylė. 
Šis antgamtiškas džiaugsmas 
jungia mus su Kristumi ir 
skelbia Atpirkimo gilių tiesų.

Jei mes trokštame gyvai ir 
pilnai suprasti ir įvertinti Ve 
lykų džiaugsmų, privalome 
pamųstyti apie visa tai, kas į 
vyko prieš pirmųjį Velykų 
rytmetį; turime grįžti prie 
pasaulio sukūrimo ir Adomo 
nupuolimo; turime atjausti, iš 
kokio didelio vargo ir nelais
vės likome išvaduoti. Kada 
Adomas nusidėjo, tada ir vi

lna žmonija nusidėjo. Adomas 
gu Ieva valgė uždraustojo 
vaisiaus Rojuje. Tikrenybėj 
jiems vieniems tegalime pri
mesti prigimtos nuodėmės 
papildymų.

Bažnyčios teologai moksliš 
kai išdėsto prigimtos nuodė
mės reikšmę ir pasėkas. Mes 
nesileisime į tas jų moksliš
kas gvaldąs. Užtenka mums 
žinoti kad Apreiškimas mums 
pasako, kad kuomet Adomas 
nusidėjo, visa žmonija su A- 
domu nusidėjo. Žmonija nu
aidėjo ne kaip koks žmonių 
rinkinys, bet kaip vienetas, 
kaip vienas žmogus. Adomas 
buvo žmonijos galva. Kada 
mūsų galva — Adomas nusi
dėjo, mes, visi, kurie gyveno 
arba kurie dar gyvens, išsky
rus Kristų ir Jo Motinų, ku- 
?i ypatingu savo Sūnaus — 
Dievo parėdymu liko apsau
gota nuo prigimtos nuodė

mės, kartu su juo nusidėjome. 
Iš to nusidėjimo plaukė pasė
kos, kurios amžinai mums 
užtemdė dieviškų šviesų, be 
kurios kaip žinome neišgali
me būti laimingais.

Bet Čia nesibaigia pasaulio 
kūrimo istorija. Gerasis Die
vulis pirmuosius tėvus ūmai 
nenubaudė. Savo meilėje ir 
gailestingume sujudintas Jis 
prižadėjo mūsų primiems tė
vams Išgelbėtojų. Teisingieji 
Senojo Testamento patriar
chai ir šventieji psiilgusiai 
laukte laukė Jo atėjimo ir pa
dėjo visų savo nuodėmių atlei 
dimo viltį ateisiančiuose nuo
pelnuose kuriuos Kristus sa
vo mirtimi žmonėms turėjo 
pelnyti. Advento ir Kalėdų 
liturgija ryškiai apsako Kris
taus atėjimų. Nes kų tiktai 
pergyvenome iškilmingų Ka
nčios dramų — Išganytojo 
Kančių ir baisių Mirtį. Vely- 
koše mes švenčiame Jo gar
bingų Prisikėlimų. Keturias- 
dešimts dienų vėliau švęsime 
Jo Dangun Įžengimų.

Įsikūnijimas; Kančia; Pri
sikėlimas ; Dangun Įžengi
mas; kų jie mums tikrenybėj 
reiškia? Kame glūdi jų gale 
mus taip sujudinti ir pripil
dyti tokiu kupinu džiaugsmo 
saiku? Priežastis tame, kad 
jie nesu vien Kristaus sųvas- 
tis, bet kiekvieno iš mūsų. 
Įsikųnijime Dievo Sūnus ne
tiktai tapo1 žmogumi, bet Jo 
žmogiškai prigimtis tapo ne
atskiriamai sujungta su Die- 
vumi. Kristaus Kančia su 
amžinais savo nuopelnais 
priklauso kiekvienam katali
kių.' Tai yra turtas kuriuomi 
kiekvienas gali sau įsigyti 
amžinų dangaus džiaugsmų. 
Kristaus Prisikėlimas yra 
mūsų pačių prisikėlimas ir 
Dangun Įžengimas yra mūs 
pačių dangun įžengimas.

Ir visa tai tiesa! Nes kaip 
mes Adome nupuolėme, taip 
dabar Kristuje atsikėlėme. 
Jei mes prigimtyje buvome 
Adomo, taip dabar, tiktai be
galiniai daugiau, malonės tei
se tapome Naujo Žmogaus, 
Kristaus Kūno nariais. Die
viškos meilės nusprendimu, 
Naujasis Žmogus, naujasis 
Adomas, Žmogus naujos, nuo 
latinės su Dievumi vienybės, 
yra Kristus Viešpats. — Nes, 
— kaip šv. Povilas rašo, —

Velykinė gėlė

jei dėl vieno nuodėmės mir
tis viešpatavo per tų vienų, 
daug, labiau tie, kurie gauna 
malonės, dovanos ir teisybės 
apstumų, viešpataus gyveni
me per vienų Jėzų Kristų. 
Taigi kaip per vieno nuodė
mę pasmerkimas atėjo vi
siems žmonėms, taip ir vieno 
teisumu gyvenimo nuteisini
mas ateina visiems žmonėms. 
Nes kaip vieno žmogaus nek
lusnumu daugelis pasidarė 
nusidėjėliais, taip ir vieno 
klusnumu daugelis bus pada
ryta teisiais. — Rom. 5, 17— 
20. Šv. Povilas Apaštalas da- 
ųgelyj vietų skelbia Mistiško 
Kristaus Kūno mokslų, tų 
mokslų kuris teisingai nuro
do, kas Katalikų Bažnyčia y- 
ra, būtent — Kristaus Misti
škas Kūnas. Bažnyčia nėra 
tas kūnas kurį Kristus turėjo 
prisikėlęs iš numirusių. Iš ti
krųjų ne. Bažnyčia yra Kris
taus Mistiškas Kūnas sujun
gtas su Jo švenčiausiu asme
niu antgamtiškos malonės ry
ši ūmi.

Mūsų Išganytojas su kūnu 
Dangun įžengė. Bet mes žino
me kad Jis mus našlaičiais 
nepaliko; kad Jis grįta pas 
mus ir pasilieka su mumis 
netiktai dvasioje, bet visas, 
visoj savo čielybėj, su savo

Kūnu ir Krauju, su savo Šie 
la ir Dievyste Švenčiausiame 
Altoriaus Sakramente. Čia ir 
reiškiasi toji didi meilės ir 
gailestingumo paslaptis. Pats 
Išganytojas šv. Komunijoje 
ateina pas mus ir- peni mus 
dangišku valgiu — savo Kū
nu ir Krauju. Kuomet mes J| 
priimame Kristus taip arti
mai su mumis susijungia kad 
mes galime su šv,. Povilu 
šaukti: — Esu gyvas, tačiau 
jau nebe aš, bet yra gyvas 
manyje Kristus. — Gal. 2. 20. 
— Kuomet Kristus atvyksta 
pas mus Jis padaro mus to
bulesniais ; mus sustiprina 
ir mūsų siela dorybėse sutvir 
tėja; žmogus tampa atspara- 
snis pagundoms.

— Nes mano Kūnas, — sa
ko Kristus, — tikrai yra val
gis, ir mano kraujas tikrai 
yra gėrimas. — Jon, 6, 56. — 
Tuomi Kristus įrodo kad Jo 
Kūnas ir Kraujas yra tikrai 
sielos penas — penas kuris 
palaipsniui prirengia mus 
prie garbingo iš numirusių 
prisikėlimo. Toliau Kristus 
tvirtina sakydamas: — Kas 
valgo mano Kūnų ir geria 
mano kraujų, tas turi amži
nąjį gyvenimų, ir aš prikel
siu jį paskutinę dienų. — Jon. 
6, 55. — Kaip tai visa įvyks

ta? Kristus pats į tai atsako.
— Kas valgo mano kūnų ir 
geria mano kraujų, tas pasi
lieka manyje ir aš jame. — 
Jon. 1, 57. — 6. Komunija 
taip artimai sujungia mus su 
Kristumi, kad Jis tikrenybėj 
gyvena mumyse ir mes Jame. 
J uo dažniau mes Kristų savo 
širdyje priimame, tuo glau
džiau mes tampame Jo Baž
nyčios, Jo Mistiško Kūno na
riai.

Šv. Povilas vadina tų Kū
nų Kristaus “pilnybe”. Kį 
tai reiškia? Tai reiškia, kad 
mes pašvenčiamos malonės 
ryšiumi priklausome prie to 
Kūno ir, jei mes Jame gyven 
sime, Jame mirsime, tai iš 
tikrųjų Jame ir atsikelsime 
kaip ir mūsų Galva — Kris
tus atsikėlė ir dangun įženge. 
Dievas troško kad visas Mis
tiškas Kristus būtų tobulas; 
ir jei Jis turi būti tobulas, 
tuomet Jo nariai neatskiria
mai turi su Juoini jungtis.

Tame ir yra Velykų džiau
gsmas. Kristus atsikėlė, Kri
stus mūsų Viešpats ir Galvų 
Atsikėlė, Aleliuja! Mirtis li
ko nugalėta. Tat ar veltui že
mė ir jos gyventojai džiau
giasi?! Čia ir esti ta gili dva
siška tikrybė, kuri glūdi kiek
vieno naujo pavasario atgi
mime. Čia dėl to ir skamba 
tos linksmos Aleliujos Bažnj- 
čios liturgijoje.

— Jei Kristus neprisikėlė,
— šaukia Povilas Apaštalas,
— tai mūsų skelbimas yra 
tuščias. Tuomet būtų rastas, 
kad mes esame ir netikri Die
vo liūdytajai, nes liudijime 

į prieš Dievų, kad jis prikėlęs 
(Kristų, kurio neprikėlė, jei 
jau mirusieji nesikelia. Jei 
mirusieji nesikelia, tai nė 
Kristus neprisikėlė. Jei Kris
tus neprisikėlė, tai jūsų tikė
jimas yra tuščias, ir jūs dar 
tebeesate savo nuodėmėse. 
Todėl ir užmigusieji Kristu
je yra žuvę. Jei tik šiame gy
venime turime vilties Kristu
je, mes esame labiau apgailė
tini už visus žmones. Bet iš 
tikrųjų Kristus yra prisikėlęs 
iš numirusių kaip užmigusių
jų pirmomė... Kaip per žmo
gų atėjo mirtis, taip per žmo- 
gų ir mirusiųjų prisikėlimas.

— 1 Kor. 15, 14—22. — Šiais 
žodžiais Tautų Apaštalas skel 
bia linksmų Prisikėlimo 
džiaugsmų.

Dėkokime dangiškam Tė
vui kad davė mums tokį At
pirkėjų; dėkokime Sūnui, ku
ris uė mus kentėjo ir mirė, 
kad Jame gyvendami ir Jame 
mirdami, su Juo ir Jame gar
bingai prisikeltumėme; dėko
kime Šv. Dvasiai, kurios die
viškoji malonė jungia mus su 
Kristumi, mūsų galva; dėko
kime gerajam Dievuliui, kad 
teikėsi mums duoti savo Mo
tinų būti mūsų Motina, Kris
taus Mistiško Kūno —Jo Ba
žnyčios. Prašykime kad Ji 
savo užtarymu mus visus su
stiprintų, kad mes vis glau
džiau ir artymiau susijungtu
mėme su Kristumi, — iki vi
si pasieksime tikėjimo ir Die 
vo Sūnaus pažinimo vienybę, 
pilnų žmogaus subrendimų. 
Kristaus pilnybės amžiaus 
saikų. — Efez. 4, 13.

SVEIKINIMAS
> Džiaugsmingų Velykų — di
džiosios Kristaus pergalės ir 
dvasinio žmonijos prisikėlimo 
Šventėje iš Tėvynės nuošir
džiausiai sveikinu visus ge
ruosius mano vedamojo dar
bo rėmėjus tolimoje užjūrio 
žemėje. Iš širdies dėkoju už 
brangių Jūsų paramų statant 
Paminklinę Prisikėlimo Šven
tovę, kuri įamžins Dievų ir 
Tėvynę mylinčiųjų lietuvių ki
lnumų.

Kun. Feliksas Kapočius,
Vykd. Komiteto Pirm.

Chicagoj, kaip žinoma, jau 
pradėti darbai požeminiam ge 
ležinkeliui (subvvay). Niies 
Center dirbtuvėse Chicago Ra 
pid Transit jau gamina vago
nų modelius. Visam judėjimui 
reikės apie 200 vagonų.

REMKITE IR PLATINKE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

TOWN OF LAKE

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

REO PACKING CO.

4538-40 So. Marshfield Avė. >

m

.. ‘ .4.. — . JaT.-

NAPOLEONAS C. POCZULP
*■ r

CHICAGO, ILL.

Telefonai Yards 6040-6041

J

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Jonas ir Anelė Kinčinai
BUCERNB IR GROSEKNĖ

4441 So. Honore St. Chlcafijo, minais

IjIUi v visiJiiięj hvl.iltv 1

LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Aug. ir Ieva Misevičiai ir Sūnus Česlovas
GROSERNĖ IR PIENO KRAUTUVĖ 

4080 So. Hermltagc Arame. TeL YARds 5030 Cbicagn, m.

! Kunigai turėtų įsigyti
Vyskupo Petro Pranciš-j 
kaus Bučio, M.I.C. para-J 

“šytą I
PAMOKSLŲ S

Kaina #1.75
“DRAUGAS”
2334 So. Oaklcy, Avė.

Chicago, III.
400 puslapių knygą.

f

/Z

šioj nuotraukpj matopae Nėw York policijos apsiaustų namų, kuriame buvo užsidaręs plė
šikas J. Naumo. Ginklu grasino policijai. Pagalios, plėšikui pareiškus norų pasimatyti bu 
katalikų kunigu, atvestas kun. X Quinn, kuriam plėšikas atidavė ginklų ir pasidavė poli
cijai. (Ame telephotoĮ

■REUMATIZMAS . 
Z SAUSGELE J
■ Nesikankyktte savęs skaua- _
_ mals: Rcumatlamu. Hauaaeia. ™
* Kaulų Gtllmu, arba MMliun- ■
■ tfu — raumenų sunkumu. nes 

akaudAJtmal naikina kūno KT- ■
■ vybę Ir dainai ant patalo pa- —
h guldo. "
" 'CAP8ICO COMPOUND mos- ■
■ t,a lenrvąl praiallna virAmtnt-
_ tas Ilgas: mums Alandton 4au- • 
B aybė amonių siunčia padtkones «
■ pasveiko. Kaina 60 centų. Per ™ 

paitą 66c. arba dvi ui f 1.06. ■
■ K nyra: "MALTINIS SVETKA-
_ TOS", eurai eis rydytls—kaina ■ 
*60 centų. a

s Justin Kulis ’
S 3269 S. H&lsted Street, . 

Chicago, Illinois ■
’■ ■■■■■■«■■■■■

LINKSMŲ AV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

ONA’S BEAUTY SHOPPE
1820 W. 47th St
Lafayetet 8038

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME. VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Kajetonas Ir Domicėlė Kavalčikai
BUCERNĖ IR GROSERNĖ

4404 So. Wood St. Tel. LAFayette 1784

f
LINKSMU fiV. VELKU ŠVENČIŲ 

* SAV —LINKIU VISIEMS SAVO KOHTIMERIAMS IR DRAUGAMS
Joe’s Market

lt motų Motyje
Tel. IiAFayette 41611814 Vert 47th St. J

LINKSMŲ AV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
I4NK1ME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Bruno ir Stella Belunskiai
BVCERNĖ IR GROSERNĖ

4630 So. Haiore 8t. Tel. I.AFayolle 8686

LINKSMŲ AV. VELYKŲ »VEN<5<Ų 
LINKIME VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Ona Brazauski ir Dukterys Joana ir Martha
KO ENK J BRAU ALUS

466S So. Paulina st. Tel. Yards 06»3

f



Šaštadinls, Balandžio R, 1933

Šv. Kazimiero parap., Philadelphia, Pa., choTas, vedamas varg. muz. J. Mickūno, Velykų dienų rengia vakarų, kurio 
programų sudarys lietuviškos liaudies dainos ir vaidinimas. (Plačiau žiūrėk korespondencijų).

ROOSEVELT FURNITURE CO.
Sveikinu Visus Savo Kostumerius ir Draugus Su 

LINKSMOMIS VELYKŲ ŠVENTĖMIS

šv. Kazimiero Parap. 
Choro Koncertas

SOUTH PHILADELPHIA, 
PA. — Ne dažnai matos žinių 
iš Šv. Kazimiero parapijos 
choro veikimo. Rodosi, kad 
mūsų chore visai jokio veiki
mo nėra. Tai ne tiesa. Mūsų 
choristai yra labai darbštūs 
ir pasišventę darbininkai. Jie
ms nei joks darbas nėra sun
kus.

Kaip įspėti koks bus oras?
Orų spėti yra kelios prie

monės: barometras, vėjai, de
besys, garsai, šviesa, gyvulių 
bei paukščių elgimasis ir t. t. 
Stebėdami šiuos gamtos reiš
kinius, galėsime geriau patik
rinti ir skelbiamus per radio 
oro pranešimus. Tokiu būdu 
išmoksime visai tikrai sužino
ti ar reikia laukti lietaus ar 
giedros. Juo daugiau pastebė

Štai, balandžio 16 d. ren- jkiarn oruj juo tikresnis bus ir 
gia koncertą - teatrą - šokius. 1 
Visi darbuojasi, kad paren-

damas savo krypties, tai lai
kinai bus ramus oras. Bet po- 
to gali kilti ir audra, tik iš 
kitos pusės, kaip vėjas buvo 
pūtęs ligi nurimimo.

3. Debesuotumas

1. Jeigu plunksniniai debe
sys slenka iš vienos vietos va
karuose j rytus ir jeigu jų ju
dėjimų galima akimis pastę-

taus. Bet šie ženklai gali pa
sirodyti, jei ore yra dulkių ar 
dūmų.

3. Didelis žvaigždžių mirgė
jimas, ypačiai paryčiu, reiš
kia netolimų lietų. Taipat ga
li būti lietaus, net audrų, jei 
aiškiai girdėti silpni garsai.

Sulietuvino B. R.

JONAS BERTULIS ir MIKAS JOVARAUSKAS 
Savininkai

2310 W. Roosevelt Road
CHICAGO

Tel. SEEley 8760

sime ženklų tokiam ar kito-,bėti, tai reikia laukti ilgesnio

musų spėjimas.

1. Ką rodo barometras?
1. Juo lėčiau krinta baro

metre gyvo sidabro stulpelis 
ar sukasi kairėn jo rodyklė ir 
juo daugiau laiko praeina 
nuo pradžios kritimo ligi lie
taus pradžios tuo ilgesnio rei
kia tikėtis lietaus.

2. Juo lėčiau ir per ilgesnį 
laikų l>arometras kyla ar su
kasi dešinėn jo rodyklė, juo 
pastovesnės reikia laukti gie
dros.

3. Staigūs barometro svy
ravimai nelemia pastovaus 
oro. Barometro kilimas daž
niausia reiškia giedrų — kri
timas — lietų.

Ką sako vėjai?
Apie oro stovį daugiau pa

sako vėjo sukimasis. Sakoma 
kad vėjai sukasi dešinėn — 
pasauliu, t. y. iš rytų į pie
tus, vakarus ir t. t. arba kai
rėn — prieš saulę, t. y. atvir
kščiai — iš vakarų į pūdus, 
rytus ir t. t. Vėjo sukimąsi

girnas būtų sėkmingas. Cho
ras yra pasižadėjęs dalyvauti 
Lietuvių Dienoje, kuri įvyks 
Pasaulinėje parodoje, New 
Yorke, todėl pelnas šio vaka
ro skiriamas tam tikslui.

Koncerto programa susidės 
iš gražių lietuviškų dainų. Va
dovaus parapijos varg. muz.
J. Mickūnas. Skambantieji 
dainų aidai primins atsilan
kiusiems tas dieneles, kuriose 
ir jie susibūrę jaunimo būre
liuose dainuodavo gražioje 
dainij šalyje — Lietuvoje.

Fo muz i kalės programos 
choristai suloš dviejų veiks
mų komedijų. Vadovaus kun.
Martusevičius. Sekantieji da
lyvaus lošime: 0. Rimdeikiū- 
tė, J. Tribuliūtė, B. Norkus,
P. Burokas, A. Balilionis, E.
Žalnieraitis, K. Baltrukonis,
V. Jurgaitis, A. Rupšis, P.
Kryžanauskas ir A. Naujokas.
Jie jau nekartu yra pasirodę
senoje, tad ir Jį sykį visus n,ikia stl.Mti ka8 lį4 _ 2 
prijuokins.

Po programos bus šokiai 
Grieš populari ir visiems ži

noma orkestrą.
Šia proga choras nori šir

dingai padėkoti visiems, ku
rie prisidėjo prie mūsų pa
rengimo, ar tai darbu, ar fi
nansinę pagalbų duodami ske
lbimus programos knygon.

Kviečiame visus atsilanky
ti balandžio 16 d., 6:30 vai. 
vakare į Šv. Kazimiero salę, 
331 Earp St. Lauksime visų.

vai.
Jei vakarų vėjas krypstų 

dešinėn — reikia lankti lie
taus. Dešinėn kripstų rytų vė
jai reiškia giedrų. Šių vėjų 
pasisukimas į kitų pusę rodo 
priešingą orų.

2. Pietų vėjas, ar jis suk
sis kairėn ar dešinėn, beveik 
visada neša lietų, o žiemų 
sniegų. Toks pat šiaurės vė
jas giedrų.

3. Lietaus greičiau ir tik 
riau bus, — jei pietų vėjas

Choristė sukasi į vakarus. Tikresnė 
giedra — jei šiaurės vėjas su 
kasi į rytus.

Jei barometras krinta, o 

vėjas stiprėja, beveik nekeiR-

Bartley, Nebr., buvo toks 
įvykis: John Proud melžiant 
karvė užminė katei uodegų, 
įdreskė karvei kojų. Karvė 
spyrė ir pataikė melžėjo žmo
nai, kuriai smūgis nulaužė ko
ją. Vyras lenkėsi žmoną pa
kelti nuo žemės, karvė antru 
kart spyrė ir šiuo ayk patai
kė pačiam melžėjai, kuriam 
smūgis taip pat nulaužė koją.

drėgno oro po 1—2 dienų 
Lietaus tikrai bus, jei debe
sys slenka iš pietvakarių j 
priešingų dangaus pusę.

Jeigu dangus dar apsiden
gia plonais sluogsniuotais de- 
besiemis, tai dar tikriau bus 
apsiniaukęs oras su lietum 
ar sniegu.

3. Jei plunksniniai debesys 
išsitęsia ilgais sluogsniais, 
užima žymių dangaus dalį ir i 
rodosi lyg išeinu iš vienos 
vietos, tai tas rodytų, kad 
bus lietaus (ar sniego) be be- 
vėjo ir be griausmo.

3. Jeigu į vakarų kamuoli
niai debesys neišsisklaido, tai 
reikia laukti oro pablogėjimo 
ir lietaus.

Taip pat oras pablogės, jei 
debesys slenka į vienų pusę, 
o vėjas ant žemės pučia į kitų 
pusę. Tai tikras lietaus ženk
las, kai atsistojus pavėjui, 
debesys krypsta ir slenka į 
dešinę, nuo ant žemės pučian
čio vėjo.

Jei dienų aiški giedra, o į 
vakarų debesys pradeda rink
tis ir tirštėji — irgi bus lie
taus.

4. Šviesos ir garso ženklai
1. Jeigu apie saulę yra ar

ti jos maži spalvuoti žiedai
— bus lietaus. Didesni žiedai
— giedroR ženklas, šių žiedų 
spalvos paprastai tokios: iŠ 
vidaus fioletinė, arčiau kraš
to raudona, geltona. Jei žie
mų žiedų spalvos stovi atvir
kščia tvarka — bus didelių 
šalčių.

2. Jei saidė, dar aukštai 
nuo laidos, slepiasi už debesų 
iš po kurių pasirodo ilgi, tie
sūs spindulių pluoštai, tai tas 
rodo, kad ore yra daug drėg
mės ir todėl reikia laukti lie-
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/F

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 
LINKSMU AV VF.IA’KU AVENCTU

ALEX SHINKUNAS
Pirmos Klasės Bučernė ir G.rosemė

2200 W. 23rd St. Tel. Canal 7927
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIU 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

WEST SIDE 
VIEŠBUTIS

KAMBARIAI RENDON, DIENAI 
AR SAVAITEI

Salė rendon dėl visų parengimų 
vestuvėms, šokiams, baliams. 

Walter Neffas, sav. Virtuvė ir sidabriniai indai dykai

2435 So. Leavitt St. Chicago, Illinois
Tel. CANal 9585
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

M. IR K. KAMINSKAI
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Šviežios mėsos, daržovės ir kiti maistai 
Mandagus Patarnavimas 

fti

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams

GOLD SHIELD BAKERY
BARBORA KAMINSKIENĖ

Kepa juodų, baltų duonų ir skanius keksus kasdieną

2306 W. 24th St. Tel. CANal 0393
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOS. BALSEVIČIUS
HARDAVAKK IR MALIAVŲ KRAUTUVE

2325 S. Hoyne Avenne Tel. CANal 6850

LINKSMŲ »V. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

4652 So. Avcnue Chicago, Illinois

2300 W. 23rd St. kampas Oakley Avė. 
Tel. Canal 7178

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

MARSHALL SQUARE 
LAUNDRY

John’s Barber Shop
JONAS VALENTINAS, Savininkas

J

2617—19—21 W. Cermak Rd. Tel. RockweU 9208-09
Siųskite savo plovimą pas mus.

LINKSMŲ AV. VELYKŲ ftVENCIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

J. Medžius
230* So.

RHOE REPA1RING 
Hojmc Avenue

SHOP
Chicago, Iltlnola

J

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams
BLLINGTON PHOTO ART STUDIO

2006 W«ft Cermak Road Tel. Canal 1807
Adomas Zalatoris, bendradarbis

J

LINKSMŲ AV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

KAZIMIERAS TAMANAUSKAS
BARBERYS

2224 South Leavitt Street
CHICAGO, ILLINOIS

LINKSMŲ ftV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Peter P. Demskis
2203 W«t Cermak Road

BARBERYS

Jr

Chicago, mindi
J

LINKSMŲ AV. VELYKŲ AVENCIŲ 
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JOSEPH PERKO
SHOES FOR THE WHOLE FAMILY 

2101 West Cermak Rd. Chicago

LINKRMTT AV. VELYKŲ AVENCTŲ 
LINKIŲ VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Zelis Tavem
JOHN ZELIS. aav. --- Genu altu, vynaa Ir degtini’

“ “ Rd. Tel. CANal 7673
£


