
ANTROJI DALIS Penktad., balan. 20 d. 
1962 m.

VELYKINE MOZAIKA
Minčių ir faktų margutis

Juozas Prunskis
t

nį liežuvį, kuris ištartų prisikė- 
lusid Kristaus vardą. O betgi •— 
koksai istorijos sprendimas? Is
torijos žodis yra žodis apie tuš
čią grabą.. Ne .krikščionys išmi
rė, bet žuvo Roma. Ne Kristus : 
mirė, o mirė pati mirtis. !

Iš tėviškių sodybų pelenų, iš 
partizanų kapų, iš Sibiro tai
gose nuskendusių mūsų brolių 
mus pasiekia Prisikėlimo vilties 
spinduliai. Nepralenkiamas toli
mųjų erdvių tyrinėjimo moks
lininkas dr. Werriher von Brausi 
spaudoje yra paskelbęs:

— Viskas, ką mokslas mane 
yra išmokęs ir toliau moko, su
stiprina mano tikėjimą į dvasinį 
egzistavimą po mirties... Tikė
jimas į Dievą ir nemirtingumą 
duoda mums moralinės jėgos Ir 
nurodo etinį kelią.

Dėlto net ir Massachussets 
konstitucijoje yra įrašyta:

— Žmonių laimė ir gera tvar
ka pagrinde pareina nuo dievo
tumo, religijos ir dorovingumo.

Amžinosios idėjos pergalė

Prisikėlimo diena užakcentuo
ja amžinosios idėjos pergalę.

I Tai pagrindinis ramstis,, kuriuo 
remiasi mūsų religinė tiesa, o 
jos reikšmė didesnė, negu kad 
mes randame laiko į tai įsijaus
ti. Tą įžvelgti mums gali padėti 
valstybininkės Chėang Kaishe- 
kienės priminimas:

— Religija, prieš kurią diplo
matija, atrodo, yra duris užtren 
kusi, yra pagrindinis civilizaci
jos-ramstis. Be jos negali būti 

I tarptautinio teisingumo, pado
rumo, duotojo žodžio laikymo 
garantijos... Jeigu religiniai 
principai tvarkytų sutarčių: da
rytojus,, nebūtų sutarčių laužy
tojų. Jeigu, religiniai jausmai 
plaktų naikintojų širdyse, nebū
tų naikintojų. Kai tautų ir at
skirų individų sąžinė išsivystys 
religiniu tikėjimu, kai religija 
bus priimta centriniu varikliu 
ir motyvuojančia gyvenimo jė
ga bei vadove, tik tada bus iš
vengta civilizacijos pražūties, 
bet tik tada.

“Mane atpirko, ir daugiau 
savęs nebeparsidavinėju

Tačiau, nors didžioji religinė 
idėja pergalingai apimtų visą 
pasaulį, nors Kristus ir tūks
tantį kartų prisikeltų Šventojo
je Žemėje, jeigu Jis nė karto 
neprisikels mūsų širdy,, ką tai 
padės? Anot Vaižganto: “Kūno 
vargą atmokėti piga; turto pri
gyventi vėl nesunku, o kai dva
sioje tuščia, kiti turtai tavęs 
nepatenkina”.

Vienas italas buvo sugalvo
jęs ypatingą būdą vyturėlius 
gaudyti. Išgirdęs čirenant, jis 
veidrodžiu paleisdavo saulės 
spindulį į tą pusę. Vyturėlis, 
spindulio apžavėtas, čiulbžda- 
mas iš dangaus mėlynių'aukštu
mos leisdavosi prie to žibėjimo 
į žemę ir... žūdavo grobiko ran
kose.

Žemė turi daug klaidinančių 
šviesų, kurios nori nutraukti 
žmogų iš dangaus mėlynių. Čia 
tektų pasekti šv. Augustinu, tvir 
tai tarusiu: “Nuo to laiko, kai 
Jėzus mane atpirko, daugiau 
savęs nebeparsidavinėju”.

Tai idėja, kurią mums įkve
pia Prisikėlimas, nes, anot di
džio kalbėtoj.o Ch. Spurgeon, 
“mes, krikščionys, netikime, 
kad Kristus buvo vienintelis, 
kuris kėlėsi ir kelsis iš numi
rusių. Mes tikime, kad kiekvie
na mirties lova yra ir prisikėli
mo priminimas, — kad nuo 
kiekvieno karsto akmuo bus 
nuristas”.

Maironio idealų tęsėjas poe
tas Bernardas Brazdžionis vie
name eilėraštyje rimavo:

Pražydo žemėj Velykų verbos, 
Prisikėlimo varpai — širdy. 
Nutilo vėjai, nutilo žvarbūs, 
Pražydo i ?mėj Velykų verbos. 
Ir pro senųjų psalmynų

skarbus,
Vėl Aleliujos giesmę girdi. 
Pražydo žemėj Velykų verbos, 
Prisikėlimo varpai širdy.

Didžiosios Prisikėlimo šven
tės proga mumyse varpų garsu 
nuaidi Šilerio priminimas.

— Jeigu norite skrajoti viršū
nėse, numeskite nuo savęs že
miškus sielvartus, palikite siau
ras gyvenimo ribas ir kilkite į 
idealų pasaulį.

Tai kvietimas pakilti iš kas
dienybės karsto ir mesti žvilgs
nį i gyvenimą Prisikėlimo spin
dulių šviesoje.

Istorinė tikrovė
Visų pirma — Prisikėlimas 

tai istorinė tikrovė. Vokiečių is
torikas Augustas Fr. Gfroerer, 
netikintis, bet ieškojęs tiesos, 
ėmė tyrinėti pirmuosius istori
nius krikščionybės šaltinius ir 
apie Prisikėlimą pareiškė:

— Jeigu aš tų liudijimų apie 
Prisikėlimą nepriimčiau, netu
rėčiau teisės jokių senovės is
torijos faktų tikrumo priimti, 
nes nė vienas iš jų, kas liečia 
liudijimų patikėtinumą, negali 
prilygti Prisikėlimui.

Tie tyrinėjimai jį taip pavei
kė, kad šis istorikas, jau turė
damas 53 m. amžiaus, tapo ka
taliku.

Prisikėlimo jėgą, kryžiaus 
mirties pergalę, turtingai nusa
ko mūsų poetė J. Augustaitytė:

Iš tūkstančio kryžių pasaulio 
Golgotoj

tik vienas vienužis išganymu 
žiba;

ir saulė, ir žvaigždės, ir
žydintis džiaugsmas

tik vieno medinio kryželio
kūryba.

Dėl to ir tapybos genijus Mi- 
chelangelo dailininkams patar
davo:

— Tapykite Kristų; ne miru
sį, o prisikėlusį. Tapykite jį ko
jomis ant kapo, kuriame jie ti
kėjosi Jį nutildyti per amžius. 

Projekcija amžinybėn
Prisikėlimas1 tai didysis liudi

jimas,. kad žmogaus gyvenimas 
prasitęsia amžinybėn. Didžiojo 
tapytojo Alberto Duererio kapo 
paminkle jo gimtajame Nuern- 
bergo mieste, Vokietijoje, yra 
iškaltas žodis: “Emigravit” — 
lotyniškas liudijimas, kad didy
sis kūrėjas tebėra gyvas ten, 
anapus.

Vienas iš pirmaujančių gydy
tojų, anestezijos atradėjas dr. 
James Simpson ant savo vyriau
siojo vaiko kapo pastatė obelis
ką, kuris, kaip laiko nesunaiki
namas uolos pirštas, rodė į dan
gų,. o dar daugiau pasakė jame 
iškaltas įrašas: “O vis dėlto aš 
gyvenu.” .

Didžiosios idėjos ■ ir 
kryžiuojamos nenumiršta

Prisikėlimas tai kartu liudi
jimas, kad didžiosios idėjos, 
nors ir kaip budelių kryžiuoja
mos, priespaudos akmenį kada 
nors nuris. Gražų to visko isto
rinį liudijimą mums primena 
radijo, televizijos kalbėtojas ir 
ypatingo pasisekimo susilaukęs 
rašytojas Fulton Sheen, tardo
mas:

— Buvo diena, kada Roma 
manė, kad jau nupiovė paskuti
nę ranką, kuri galėtų daryti- kry 
žiaus ženklą, ir nutildė paskuti-

Dalyviai Kristaus byloje
Dr. J. Urbonas

Kristaus byla yra viena tra
giškiausių žemėje, nes joje žmo 
gus teisė Dievą. Didžiosios Sa
vaitės ii' Velykų švenčių proga 
pravartu arčiau pažvelgti į tos 
bylos dalyvius. Kas gi jie bu
vo? štai keli iš jų.

Erodas Antipas
Kada Pilotas sužinojo, kad 

Jėzus yra iš Galilėjos, kuri pri
klausė Erodo Antipo valdžiai, 
jis pasiuntė Jėzų pas Erodą. 
Erodas buvo Galilėjos tetrar- 
chas ir tuo metu viešėjo Jeru
zalėje. Bet Erodas Antipas, jau 
turėdamas ant savo sąžinės Jo
no Krikštytojo nužudymą, dau
giau nenorėjo ir girdėti apie 
pranašus ir pasiuntė Jėzų at
gal pas Pilotą.

Kas gi buvo tas Erodas An
tipas? Istorija nepalieka abe
jonių dėl jo charakterio men
kumo. Jis buvo Erodo Didžio
jo sūnus,, vienas iš daugelio jo 
žmonų — Kleopatros, kuri bu
vo kilus iš Jeruzalės. Erodas 
Antipas augo to meto gana pa 
laido dvaro aplinkoje ir, turė
damas 17 metų, pradėjo valdo
vo karjerą. Mirus jo tėvui Ero
dui Didžiajam, Romos impera
torius Augustas davė Antipui, 
kaip jo tėvo palikimą, valdyti 
didelę dalį Galilėjos. Kada Ro
mos imperatoriumi tapo Tibe
rijus, Erodas Antipas keliavo 
Romon ir pasisiūlė imperato
riui šnipinėti savo brolius ir 
kitus Romos valdininkus Pa
lestinoje.

Romoje viešėjimo metu Ero
das, nors būdamas vedęs, įsi
mylėjo savo brolio dukterį He- 
rodiją, kuri irgi jau buvo iš
tekėjusi. Ji paliko savo vyrą ir 
su Erodu išvyko į Galilėją. 
Erodo žmona, Arabijos kara
liaus Arėto duktė, sužinojusi, 
kas įvyko, pabėgo į savo tėvo 
namus, Erodui dar esant kelio
nėje. Arabijos karalius Arėtas 
už tai paskelbė karą, kurį Ero
das pralaimėjo.

Kada Jonas Krikštytojas pa
smerkė Erodą už tokią jo “mo
terystę”, Herodija prikalbėjo 
įmesti Joną į kalėjimą. Vėliau 
Herodija per savo dukrą priver
tė Erodą nukirsti Jonui Krikš
tytojui galvą.

Imperatoriui Tiberijui mirus,

Erodas naujojo imperatoriaus 
Kaligulos buvo nubaustas ištrė
mimu. Senovės žydų istorikas 
Juozapas mini, kad Erodas An
tipas paskutines savo gyvenimo 
dienas praleido Ispanijoje..

Galilėją jis valdė 43 metus.

Pontijus Pilotas
Pontijus Pilotas tapo Judėjos 

prokuratorium 26 m. po Kr., Ti
berijui valdant Romos imperiją. 
Tai buvo kariškai nusiteikęs 
skeptikas, be takto ir lengvo bū
do žmogus. Nuo pirmos jo at
vykimo dienos vietos gyvento
jai jo nekentė. Jis žiūrėjo į žy
dų tautą su panieka. Pagal jį, 
žydų tauta — paskendusi prie
taruose ir maištaujanti tarp sa
vęs dėl įvairių religinių dalykų, 
kuriems Pilotas neturėjo jokios 
meilės.

Dar prieš Kristaus bylą Pilo
tas jau du kartu buvo privers
tas nusileisti maištaujantiems 
gyventojams arba rizikuoti sa
vo tarnyba. Pirmą kartą tai bu
vo, kada jis įvedė kareivių įgu
las su jų tvarka bei gyvenimu 
į Jeruzalę, tuo suprofanuoda
mas žydų tautos šventąjį mies
tą. Po penkių maišto dienų Pi
lotas išvedė karius iš miesto, i

Antrą kartą žydai privertė jį 
pašalinti romėnų religinių apei
gų lenteles iš Erodo rūmų, ku
riuos jis Jeruzalėje buvo už
ėmęs. Gyventojai tada kreipėsi 
į patį imperatorių, ir šis įsakė 
grąžinti jas atgal į Cezarėją.

Pilotas žinojo, kad Kristus 
yra nekaltas. Jis turėjo slaptų 
sekėjų, kurie jam pranešdavo 
kasdien apie Jėzaus Nazariečio 
veiklą.

Yra pagrindo tikėti, kad Pilo
to žmona Klaudija buvo viena 
iš Kristaus mokslo slaptų išpa
žinėjų. Kristaus bylos metu ji 
pasiuntė Pilotui raštelį, kuria
me prašė savo vyrą “nieko blo
go nedaryti šiam kilniam žmo
gui”.

Kada Pilotas pamatė, kad, ne- 
išpildžiūs žydų reikalavimų, vėl 
bus maištas, jis nusiplovė ran
kas, tardamas: “Aš esu nekal
tas dėl šio žmogaus kraujo”...

čia Pilotas vėl nusilenkė mi
nios spaudimui, nors šiaip dėjo
si drąsiu romėnu.

Tradicija sako, kad Pilotas

UNAMUNO

Nukryžiuotasis

Apleistas tavo Dievo ir Tėvo, 
kuris savo rankomis priėmė tavo dvasią, 
Tu iškyli tam skausmingam soste 
vienumos, Kaukolės nuogo kalno 
viršūnėje, virš miško mirusiųjų sielų, 
kurios laukė tavo mirties,
nes ji yra jų gyvybė. Kietas vienumos 
sostas! Tu, vienas, apleistas 
Dievo, žmonių ir angelų, 
grandis tarp žemės ir dangaus, miršti, 
o Judėjos Liūte, dykumų 
ir vienumos Karaliau! Vienumomis 
pripildai sielas ir iš vienišų žmonių 
padarai žmogų; Tu mus sujungi, 
ir tau pūstelėjus sielos rieda 
toje pačioje bangoje. Tad, Kristau, 
mirei, kad sujungtum Dievo vaikus, 
kurie vaikšto išsibarstę, 
į vieną vieno ganytojo kaimenę.

niekad'neužmiršo šios tragiškos 
valandos.

Kelis metus vėliau jis ištrė
mime nusižudė.

Klaudija Prokula

Šv. Matas savo Evangelijoje 
Piloto žmoną tik labai trumpai 
mini. Evangelistui buvo svarbus 
tik tas jos gyvenimo momentas, 
kuris lietė jos intervenciją Kris
taus byloje. Ji prašė savo vyrą 
išgelbėti Jėzų, nes ji “daug ken
tėjo šiandien sapne dėl ‘Jo”.

Vienas apokrifinis rašytojas 
nurodo, kad jos vardas buvo — 
Klaudija Prokula (Claudia Pro- 
cula). Tas duoda pagrindo spė
ti, kad ji buvo kilusi iš kilmin
gos romėnų giminės, žinomos 
tuo vardu Romoje. Faktas, kad 
Pilotas galėjo ją pasiimti į Je
ruzalę, tą patvirtina, nes kitų, 
t. y. nekilmingųjų luomo žmo
nų, valdininkai su savim į sve
timus kraštus pasiimti negalėjo.

Jos pasakymas raštelyje savo 
vyrui apie Jėzų, kad nedarytų 
nieko blogo “šiam kilniam žmo- 

i gui”, prileidžia, kad ji jau anks 
čiau žinojo apie Jėzų. O gal ji 
buvo slapta Kristaus mokslo iš
pažinėja, kaip pvz. toks Nikode
mas? Toks prileidimas yra gail
imas, nes keletas istorikų mini 
'faktą, jog to meto Romos mo
terys rodė didelį susidomėjimą 
Rytų religijomis.

Šv. Raštas nieko nesako apie 
Piloto reagavimą į žmonos pra
šymą, bet, aišku, jis sustiprino 
Piloto nusistatymą Jėzų išgelbė
ti.

Ne jos kaltė, kad Pilotas ne
turėjo asmeniškos drąsos pasi
priešinti minios spaudimui net 
ir savo tarnybos rizika. Ji liko 
Kristaus bylos istorijoje, kaip 
nuoširdi Kristaus gynėja. Gal 
būt, už tai graikų pravoslavų 
bažnyčia ją gerbia kaip šventą
ją.

Judas Iskarijotas

Iš visų dvylikos apaštalų Ju
do charakterį labiausiai dengia 
paslaptis.

Evangelistai nieko nesako 
apie Judo gyvenimą ir praeitį 
iki jo susitikimo su Kristumi. 
Mažai minimi ir jo santykiai su 
Jėzumi, bet visur pabrėžtas jo 
nusikaltimas — išdavystė.

Aišku, Judas turėjo didelių

“Į tavo rankas atiduodu savo dvasią!” 
pasakei savo Tėvui, prieš kurį dreba 
vandenys ir drebėjo visa žemė 
agonijoje gimdama. Ir buvo ilgo laukimo 
siela, Adomo, Įsimylėjusio, 
kuris, pajutęs savo kauluose tavo kraujo

• drėkinamą, nusikratė motiniško molio 
pluta, jį dengusia.
Per jo burną Dievas jam įpūtė sielą, 
o tu Jam įteikei savo paskutinį atodūsį 
savo burna, Jėzau, amžinasis šaltini, 
dainuojąs miško tankmėje.

“Į tavo rankas atiduodu savo dvasią!”
Į tavo Tėvo nematomas rankas, 
prarajos pamatus ir stogą, 
į rankas, kurios pagal savo paveikslą 
mus sukūrė; į jo kuriančias rankas 
atrėmei savo dvasią, skausmo nugalėtą!

Vertė P. G AUGY S

Ištrauka iš Unamuno poemos “ Velaząuezo Kristus” (Prado mu
ziejuje šio pastarojo “Nukryžiuotasis”), kurioje sukauptu mistiškumu 
ir plačiu poetiniu skrydžiu išvardina visas dvasines ir plastines dieviš
kojo Mokytojo savybes.

P. G.

CARLOS BOUSONO
<■

Kristus vakare
“Aš esu šviesa”. Žiūrėjo vakaro link.
Pilkos ir retos dulkės krito iš lėto.
Gyvenimas buvo pūtis, maloni apgaulė; 
šešėlis, atodūsis, sapnas.

Jau jo pavidalas tarp alyvmedžių 
pradėjo sklaidytis
vienumoje. Nebuvo nė vieno paukščio.
.. .Diena vakarėjo.
“A š esu šviesa”. Tyla. “Aš esu... Klausykite”.
Erdvė. Alyvmedis. Padangė.
“Aš esu šviesa”. Jo balsas buvo šnabždesys.
Oras — peleninis.
“Aš esu..,. aš esu...”. Tamsa jį apgaūbė.
Užtemo naktis. Šnarėjo vėjas.

Vertė P. GAUGYS

Carlos Bousono! (sk. Bousonjo) yra vienas žymiausių jaunosios 
kartos ispanų poetų. Jo lyrikai būdingos trys temos! Kristaus, Ispa
nijos ir žmogiškos meilės. Kristaus tema yra pagrindinė ir vienas 
šviesiausių ir labiausiai pavykusių jo laimėjimų. Bousono, išsiskirda
mas iš kitų ispanų poetų, apdainuojančių Kristų tragiškiausiose jo 
akimirkose — ant kryžiaus ar Kalvarijos kalne — vaizduoja jį kas
dieniškai žmogišką ir, jeigu kartais paliečia kurį svarbų jo gyvenimo 
įvykį, jis iškelia na patį įvykį, bet to dieviško įvykio šviesą, jo atmos
ferą. C. B. vaizduoja Kristų kaip šviesą, kaip Meilę, akivaizdoje žmo
nių, kurie jo nemyli ir jam prieš pastato tamsą ir kurčią tylą.

P. G.

T

silpnybių, kurios buvo tiek stip
rios, kad jos darė jį visiškai be
jėgiu prieš blogį.

Kokios gi buvo jo tos silpny
bės? Iš Evangelijų tekstų lyg 
būtų galima išskaityti — kad 
gobšumas pinigui buvo viena 
didžiųjų jo silpnybių. Ši silpny
bė turėjus būti didelė, kad net 
vėlesnieji rašytojai jį įtaria vo
gus nuo savo brolių — apaštalų.

Jei tai būtų tiesa, tai neaišku, 
į kodėl jis buvo paskirtas apašta
lų kolegijos iždininku. Jis gi 
priiminėjo aukas ir jas apašta
lų vardu išdalindavo!

Vienas apokrifinis šaltinis nu 
rodo kitą Judo silpnybę, būtent 
— vyną. šv. Rašte šiai nuomo
nei pagrindo nėra, bet šiaip ra
cionaliam bei psichologiniam aiš

kinimui ji tinka, nes alkoholikas 
ir šiais laikais kartais gali pa
aukoti savo idealus ir myli- 

jmiausius asmenis dėl savo ne
laimingo įpročio — išgerti.

Evangelijos mums sako, kad 
Judas po išdavimo nunešė 30 si
dabrinių atgal sinedrijonui, bet 
šis atsisakė juos priimti. Gi
liam nusiminime ir neviltyje Ju
das pasikorė. Atrodo, virvė trū
ko, ir jis, pagal Apaštalų Dar
bų (1:18) nurodymą, krito ant 
bedugnės briaunos ir buvo per
laužtas pusiau.

Papini savo knygoje “Kris
taus gyvenimas” sako: “Tik du 
pasaulyje žinojo Judo paslaptį: 
Kristus ir išdavikas”.

(Nukelta į 3 psl.)



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 20

t?

Kristaus Prisikėlimo šventės proga sveikiname visą 
Aušros Vartų parapiją, visus parapijiečius ir visas 
draugijas. Tegul Viešpaties Prisikėlimas suteikia 
Jums Dangaus malonių, palaimos ir didžiųjų vilčių 
išsipildymo. Šv. Velykos tesuteikia visiems tyro 
džiaugsmo ir skaidrios krikščioniškos nuotaikos!

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KUNIGAI
Kun. Jonas Savukynas, M.I.C.
Kun. Bonifacas F. Vaišnoras, M.I.C.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linki Taupytojoms ir Skolintojams

CRANE SAVINGS & LOAN MSN.
2555 W. 47fh St. R. R. PIETKIEWICZ, President

LA 3-1033

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems lietuviams

ŠIMAITIS
REALTY, INSURANCE

2737 West 43rd Street, TeleL CLiffside 4-2390

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems savo klientams ir draugams

FRANK’S TELEVISION 
& RADIO, INC.

SALES & SERVICE
3240 S. Halsted St., Chicago 8, III.

Tel. CA 5-7252
TV — Kadio — Hi-Fi — Air Gonditioners — Electric Appliances 

Savininkai Paulius Entlzelis, Juozas Bendoraitis

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

linkime klientams ir draugams 

MARQUE,TTE FOODS DELICATESSEN

VIKTORAS IR EUGENIJA 
BAŠINSKAI

2943 West 7 Ist Street, Chicago, III.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki savo klientams

KRISTINA ir EMILIS KURAIČIAI 
MAISTO KRAUTUVĖ

Vietiniai ir užsienio gaminiai

2500 West G9fh Si, Chicago 29, Iii.
Telef. PRospect 6-2229

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą’

JUOKAS, KURIUO NIEKAS 
NESIJUOKIA

Mes jau matėme, kad daugu
ma filosofų savo mąstyme apie 
daiktus suklupo dėl to, kad pa
stebėjo daiktus kintant. Bet jie 
suklupo ir dėl kitos daiktų sa
vybės, būtent, kai jie pastebėjo, 
kad daiktai vieni nuo kitų ski
riasi. Nors mes čia negalime 
leistis į visą šio klausimo plotį, 
bet porą žodžių reikia pasaky
ti apie nominalizmą, arba apie 
abejonę daiktais, pagrįstą tuo, 
kad jie skiriasi vienas nuo kito.

Žinome, kad nominalistai mo
kė, jog daiktai perdaug vienas 
nuo kito skiriasi, kad juos būtų 

i galima net klasifikuoti- Akvi- 
nietis buvo tvirtas, bet saikin
gas realistas. Jis tikėjo, kad 
daiktai vieni nuo kitų skiriasi, 
kad yra daiktų rūšys, kad žmo
nės yra žmonėmis ir dar į kito
kius paradoksus. Jeigu jis būtų 
buvęs kraštutinis realistas, tai 
jam būtų reikėję perdaug žmo
nes suglaudinti, panašiai, kaip 
tai atsitinka platonizme. Jis lai
kėsi nuomonės, kad individualy
bė yra realus dalykas, bet jis 
kartu manė, kad ji yra suderi
nama ir su žmogiškumo sąvoka. 
Dėl to apibendrinimas yra įma
nomas dalykas. Tai pagaliau sa
ko ir sveikas protas, jeigu inte
ligentiški eretikai jo neiškrei
pia. Nors tai dažnai atsitinka. 
Atsimenu, kaip H. G. Wells 
triukšmingai išėjo su visa eile 
knygų už nominalizmą. Jis tvir
tino, kad kiekvienas yra uniku
mas ir ne tipiškas dalykas; kad 
žmogus yra daugiau individas, 
negu jis yra žmogus. Išėjo kuo
ne juokingai, kad šiuo mokslu 
susidomėjo kaip tik tie, kurie 
visada skundžiasi visuomeninė
mis netvarkomis ir stengėsi jas 
prašalinti labai suglaudinan
čiais socialistiniais potvarkiais. 
Tie patys žmonės, kurie sako, 
kad nieko negalima suklasifi
kuoti, taip pat sako, kad viskas 
privalo būti sukodifikuota. Ber
nardas Show sako, kad vienin
telė aukso taisyklė yra, jog nė
ra jokios taisyklės, tačiau prak-

G. K. Chesterton

tiškaį jam geriau patinka gele
žinė taisyklė, tokia, kaip Rusi
joje.

Kūrybingosios evoliucijos ša
lininkai tariasi nugalėję meta
fizinį priekaištą, daromą evo
liucijai, sakydami, kad kitimas 
visada vyksta į gerą. (Nors ne
aišku, kodėl tai turėtų būti.) 
Šią pažiūrą galima apginti tik 
savotišku agonijos argumentu. 
Kada yra viskas jau taip blogai, 
kad blogiau negali būti, tada 
kiekvienas judesys, kokia kryp
timi jis beeitų, atrodo, kaip pa
lengvėjimas.

Gerai, kad evoliucijos šalinin
kai neskaito Tomo Akviniečio, 
kitaip, jie nusigąstų pamatę, kad 
jie iš tikrųjų su juo sutinka. 
Ką jie iš tikrųjų mano, kalbėda
mi apie keitimąsi, tai nėra pa
prastas keitimąsis, bet kažko iš
sivystymas. Net jeigu tas kaž
kas dar nėra išsivystęs; net jei
gu tas vystymasis tęstųsi ir 20 
milijonų metų; jau jis yra da- 
bdr. Kitais žodžiais betariant, 
jie sutinka su Akviniečiu, kad

visur yra daug galimybių, ku
rios dar nėra pasiekusios savo 
apsireiškimo pabaigos.

Bet jeigu yra kuri nors gali
mybė ir jeigu ji gali pasiekti 

I savo aktualumo, kodėl nėra Di
džiosios Būties, kurioje visos 

| būtybės jau egzistuoja, kaip vei
kimo plane?

Kai kurie teologai kaltina To
mą Akvinietį, kad jis Dievo pri- 

’gimtį paliko perdaug protinėje 
i atitrauktybėje. Tačiau užtenka 
mūsų pačių sveiko proto, kad 
toje atitrauktybėje pamatytume 
gyvą asmenį. Sakyti, kad prad- 

i džioje turi būti kažkas, ką mes 
galime vadinti tikslu, yra tas 
pat, ką sakyti, kad tas tikslas 
turi būti asmenyje. Tikslas nega 

l Ii pats vienas kyboti ore. Taip, 
kaip negali būti atminties, ku
rios niekas neatmena, ar juoko, 
kuriuo niekas nesijuokia. Tuo 

: atveju vienintelė galimybė iš
vengti asmens yra pabėgti į 
bedugnę irracionalybę.

Vertė V. Bgcl.

Jėzuitų provincija ant atominių pelenų

Nė viena jėzuitų provincija 
nėra taip greit augusi, kaip Ja
ponijos. Iš 87 jėzuitų misionie
rių, kurie išliko po atominio II 
Pasaulinio karo, dabar išaugo 
iki 426 asmenų. Tarp jų yra 
tėvas Tomas Oki, karo metu 
tarnavęs dviejų žmonių valdo
mame submarine, ir tėvas My
kolas Yanase, kuris paliko daug 
žadančią teorinio fiziko karjerą 
Tokio universitete ir įstojo į 
jėzuitų ordiną.

Jėzuitų namai Hiroshimoje, 
stovėję pusę mylios nuo atomi
nės bombos sprogimo vietos, bu 
vo visiškai sunainikti. Dabar iš 

j tų griuvėsių išdygo aukštu bokš 
tu jėzuitų bažnyčia. Jos pilki,

1 nenudailinti cemento blokai sim-

bolizuoja miestą, kylantį iš ato
minių pelenų, šalimais yra jė
zuitų vedama muzikos mokyk
la, kitoj pusėj — jėzuitų namai 
ir vyskupo rūmai. Dabar jėzui
tai Japonijoje veda tris jaunių 
aukštesniąsias mokyklas, kurios 
taip aukštai pastatytos, kad 
kandidatų susidaro kelis kartus 
daugiau, negu gali priimti. Iš 
tų mokyklų atsiranda nemažai 
konvertitų.

Jėzuitų vadovaujamas Sophia 
universitetas Tokio mieste jau 
turi 4,000 studentų su 262 pro
fesoriais, kurių 84 jėzuitai. Ir 
to universiteto garsas tiek pa
kilęs, kad kovo mėnesį kandida 
tų atsirado net 8,000, o priimti 
tegalėjo tik 1,000.

-------- ' ' %
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Prisikėlimo ALELIU

JA visam pasaulyje gie

dant, savo bičiuliams ir 

draugams, Draugo lei

dėjams Tėvams Mari

jonams, Draugo skai

tytojams ir visiems lie

tuviams linkiu gražiau

sių’ Velykų švenčių.

WALTER S. BALTIS
TRUSTEE (Trustistas)

Metropolitan Sanitary District of Greater Chicago

r?
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

proga sveikinu Šv. Mykolo parapijiečius, visuome
nes veikėjus, draugus ir pažįstamus. Linkiu visiems 
sutartinai darbuotis, kaip parapijos darbuose, taip 
ir visuomeniniam veikime.

Kun. A. Valančius
Šv. Mykolo Parapijos 
Klebonas

LVt-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime savo lietuviams klientams ir 

pažįstamiems

MtMAHOH & HOBAN, Ine.
KATALIKŲ ĮSTAIGA “SECURITIES”

105 So. LaSalle St.
Tel. CEntral 6-3088

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime visiems savo klientams ir draugams 
PAULINA PIAULOKAS-STROUD 

Savininkė BEVERLY GLENN CATERERS 
7042 S. Campbell Avė., Chicago 29, III. PR 6-7790

BEVERLY GLENN CATERERS
1832 W. IO3rd St., Chicago 43, III. BEverly 8-9744
Paruošia valgius pilnai vaišėms, vestuvėms, ir įvairiems paren
gimams grupėms nuo 5' asmenų iki kelių šimtų asmenų. Susi
tarimui iš 4 anksto pašaukite telefonais: BEverly 8-9744 arba 
namų telef. PRospect 6-7790.

------  -------------- V
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki savo klientams, draugams ir pažįstamiems

RED’S PLACE
Naujai atremontuota

Kur galima netik išgerti, bet ir gerai pavalgyti 
WALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav.

2200 West Cermak Rd. Chicago, III. 
Telefonas VIrginia 7-8874

HAPPY EASTER TO ALL OUR FRIENDS
WEST LAWN SERVICE STATION

NORM & PAUL
Tuneups - Brakes - Mufflers - Tires - Wheel Balancing - Batteries

4425 W. 63rd Street, Chicago 29, III.
63rd and KENNETH

Phone POrtsmouth 7-9762

<fr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKIU VISIEMS SAVO KLIENTAMS 
IR DRAUGAMS

‘PAŽANGA’
NAUJAS GARAŽAS, NAUJI ĮRENGIMAI 

SINGJjAIR GAZAS. 2641 W. 47tli ST.
Garažo

■k________
telef. IjA 3-9663.

ANTANAS
Namu telef. YA 7-7315 

STANI3VIČIUS, Sav.

V
______________ ■

J.............

Juozas ir sūnus Naujokaičiai su šeamomis
Lanki visiems savo draugams, buvusiems ir būsimiems klientams

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
BALDŲ IR PIANINŲ 
PERKRAUSTYMAS

2022 W. 69th St., Tel. WA 5-9209 Chicago 36, III.

GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI
Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ................................................  $2.00
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktine ...................... $2.50
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ...............................  $2.00
Jurgis Blekaitis: Vardai vandenims ir dienoms ...................$1.50

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, Chicago >29, Illinois



Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki parapijiečiams, draugams ir pažįsta
miems. “Draugui” ir visam jo štabui linki 
sėkmingai skleisti Kristaus idėjas lietuvių 
tarpe.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS KUINIGAI:
PREL. A. MARTINKUS 
J. Kuzinskas 
L Vaišvilas 
B. Būdvytis 
J. P ui n skis

DAN KURAITIS
Savo prieteliams, draugams ir bičiuliams linkiu 

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENŲIŲ
' ...

r^
Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems savo klientams ir draugams

COMMUNITY PHARMACY
Lietuvių vaistine

C. KARECKAS, R. Ph.

5000 W. 16th SU Cicero, Illinois
Phone OLYMPIC 2-0951

y ............. ...................................... ........................................................................................................................ ...............................

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ.
visiems draugams ir klientams linki
VIKTORAS KOŽICA 

Gazolino stotis ir automobilšy taisymo dirbtuvė
SHELL BENZINAS

Kampas 58-tos ir S. Western. Tel. PRospect 8-9533

&

m

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki visiems savo klientams ir draugams

JONAS TAVERN
Jonas Andrišiūnas ir Steponas ir Stasė Visčiai, sav.
700 W. 3lst St. Tel. VIctory 2-9440

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams, kuriems 

per daugelį metų bandėme mandagiai patarnauti

UNIVERSAL SHOE STORE
3335 So. Halsted St.,. Chicago, III. Tel. YArds 7-0525 

A. ZALESKIS IR J. MARTINKAUSK VS, Savininkai

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime visiems savo klientams ir draugams

KAZIMIERAS ŪKELIS
Degtinė, vynas, alus ir malonus patarnavimas

3436 S. Lituanica Avė. Chicago, III.
Tel. VIrginia 7-9601

Lf

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge"

Dalyviai Kristaus byloje

(Atkelta iš 1 psl.)

Kaifas

Vyriausias sinagogos kunigas

i tardamas: Jis piktžodžiauja! Ar 
gi mums dar reikia daugiau įro- 

I dymų ?.
Kadangi bažnytinis teismas 

Kaitas norinčiam išgelbėti Jė- neturėjo galios pasmerkti mir
ties bausme, jie nuvedė Jėzų 
pas Pilotą, kuris tai atliko.

zų Nikodemui pasakė esminius 
Kristaus bylai žodžius: “Geriau, 
kad vienas žmogus mirtų, negu 
nukentėtų visa tauta! Girdi, jei 
paliksim Jį gyvą, visa tauta įti
kės į Jį, ir romėnai tada visiš
kai sunaikins mus!”

Kai žvelgiam arčiau į šį. as
menį, matome didelę veidmai
nystės dozę jo charakteryje. Pi
nigų mainikautojai ir pirkliai, 
kuriuos Kristus, išvarė iš bažny

čios, tą darbą dirbo ne tik su 
vyr. kunigo leidimu, bet jie visi 
priklausė Annui, kuris buvo Kai 
to uošvis. Viskas, ką, Jėzus skel
bė ir mokė, buvo prieš jų garbę
ir piniginę.

Kaifas priklausė sadukėjų 
sektai, kuri neigė, kad morali
niai įstatymai yra dieviškos kil
mės. Jie neigė ir tikėjimą į po
mirtinį prisikėlimą.

Kada Jėzus buvo atvestas pas 
Kaitą, jis, kaip vyriausias kuni
gas, teisė Jį pagal rašytus įsta
tymus. “Aš prisaikdinu Tave 
gyvojo Dievo vardu ir atsakyk: 
ar Tu esi Kristus, Dievo Sū
nus?” Kristus, kuris visą laiką 
tylėjo prieš tai, dabar atsakė: 
“Taip, tu pasakei — aš esu.

Išgirdęs tai, Kaifas, pagal tra 
diciją, perplėšė savo drabužius,

Nikodemas
Nikodemas yra šių dienų 

“drungnojo” tikinčiojo simbo
lis. Nikodemo širdis ir siela pri
ėmė Jėzų, bet protas kėlė abe
jonių. Girdi, tu esi įtakingas as
muo savo mieste, o Jis — tik 
praeivis. Tu esi mokytas įstaty
mų žinovas, o Jis kalba apie ka
ralystę anapus įstatymų ir ana
pus gyvenimo. Jeigu būsi paste
bėtas su Juo, susikompromituo
si savo draugų akyse.

Todėl Nikodemas nuėjo pas 
i Jėzų naktį. Jis norėjo būti slap
tu Kristaus mokiniu. “Mokyto
jau, tarė Nikodemas, mes žino
me, kad Tu esi iš Dievo, nes 
joks žmogus negali daryti tokių 
dalykų, kuriuos Tu darai, ne
bent Dievas būtų su juo.”

Jėzus atsakė: “Jeigu žmogus 
negims iš naujo, jis negalės 
matyti Dievo karalystės”. Se
nas ir protingas Nikodemas šių 
žodžių — gimti iš nauja — su
prasti negalėjo.

Vėliau, kada vyriausi kuni
gai ir pariziejai susirinko posė
džio pasmerkti Jėzų mirtin, Ni
kodemas tik tiek turėjo drąsos 
priminti, kad, pagal įstatymą, 
joks žmogus negali būti teisia
mas, nedavus jam galimybės

Londono darbininkas, kaląs ce
mente skylę netoli ligoninės, kad 
nebūtų triukšmo, ant pneumatinio 
kalto uždėjo triukšmą 'sugeriantį 
maišą. (UPI)

Astronautas Glenn apie 
tikėjimą į Dievą

Amerikiečių astronautas John
H. Glenn žurnale “Parade” ba
landžio 1 d. išspausdino straips
nį: “Kodėl aš žinau, kad yra 
Dievas”, čia jisai sako: “Mus 
supančioje visatoje yra tvarka 
nuo mažiausių atominių dalely
čių iki didžiausių, kokias tik 
mes galime įsivaizduoti: žvaigž 
džių galaksijos, kurių skersmuo 
sudaro milijonus šviesmečių, su 
kasi tiksliomis orbitomis atitin
kamame santykyje su viena ki-. 
ta. Argi tas viskas galėjo su
sidaryti tik atsitiktinai? Argi 
koksai atsitikimas išbloškė gru
pę tų erdvės kūnų, ir jie staiga 
pradėjo suktis orbitose savai
me? Negaliu įtikėti, kad tai bū- 1 
tų tiesa.

Aš manau, kad tai įvyko pa
gal tam tikrą planą. Tie dan
gaus kūnai tai toks didelis da
lykas, kad jie man rodo, jog 
yra Dievas, kaž kokia jėga, kuri 
tą viską iškėlė į orbitą ir ten 
palaiko. Tai nebuvo tik pripuola 
mas atsitiktinumas”.

’ Tame straipsnyje Glenn dės
to apie krikščionybės' principus, 
kurie formavo jo gyvenimą:

! “Svarbiausias dalykas, kad Jė- 
! žus turėjo savus įsitikinimus 
1 ir turėjo ryžto veikti ir gyventi 
I pagal juos. Jis tikėjo ir Jis vei
kė. Tie dėsniai vadovavo Kris
tui Jo kasdieniniame gyvenime, 
kai Jis buvo ant žemės. Tie dės
niai, kuriais jis naudojosi, yra 
galimi mums pasisavinti šian
dien, ir jie yra taip pat aktua
lūs dabar, kaip jie buvo Kris
taus laikais. Jie pritaikomi vie
name versle, kaip ir kitame. Bet 
mes turime pasirinkimo laisvę 
ir apsispręsti turime mes pa
tys. Dievas nepasakė: “Tu bū
tinai darysi taip”. Mes esame 
palikti laisvi apsispręsti, ar mes 
gyvensime pagal šiuos dėsnius 
ar ne. Pasirinkimas yra mūsų”.

Tame pat žurnale astronauto 
Glenn dvasininkas Frank Er- 
win liudija apie jo nuoširdų ir 
paprastą tikėjimą. “Jeigu mili
jonai amerikiečių, dabar įkvėp
ti jo pavyzdžio, turėtų tokį pat 
tikėjimą, jie galėtų taipgi tu
rėti tokį pat ryžtą, kaip jis, su
tikti savo kasdienio gyvenimo 
problemas”.

ROOSEVftT FlIRMTURE 
BENDROVĖ

2310 W. Roosevelf Rd. SEeley 3-4711
Sveikina visus savo klientus, esančius ir būsiančius

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linki Visiems Jas Laimingai ir Linksimai Praleisti

ROOSEVELT FURNITURE BENDROVEE DIREKTORIAI 
Mrs. Nellie Bertulis, Fėlix A. Raudonis

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKI

SOPHIE BARČUS
ŠEIMOS RADIO

ALDONA IR FELIKSAS DAUKAI

7159 S. Maplevvood Avė. Tel. HE. 4-2413 
CHICAGO 29, ILLINOIS

£

Č

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

MR. ir MRS. PAUL PUTRIM
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

1446 South 49th Ct. Cicero, Illinois
Phones OLYMPIC 2-7529

e? 'Y

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
linkime klientams, draugams ir pažįstamiems

HANDY HARDWARE
A. ir P. STAISIUNAS, savininkai 

2652 W. 7lst St., Chicago 29, III. Grovehill 6-88524
4*

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems savo klientams ir pažįstamiems

MIDWEST STORE
I. ir J. GRIGAIČIAI, savininkai 

3200 S. Lowe Avė. Tel. VIc. 2-6242 Chicago, DL

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 20

Linksmų Sv. Velykų Švenčių
linkime visiems

PRELATAS JURGIS PAŠKAUSKAS,
Gimimo Švč. Paneles Parapijos klebonas

ir
parapijos kunigai:

Kun. Vladas Urba,
Kun. Jonas Vyšniauskas sr 
ta, Vadovas Zakarauskas

J*

gintis. Bet jis greit nutilo, kada 
visi sužiuro į jį. Jis neišdrįso 
viešai atsistoti Kristaus pusėje. 
Jam trūko drąsos panaudoti sa
vo įtaką ir reikalauti teisybės, 
o ne vien tik ją priminti.

Taikliai Papini pastebi: “Ka
da jo gerbiamas asmuo buvo 
nukankintas ir užmuštas, kada 
Jo priešai jau buvo pasitenkinę 
ir kada jau nebuvo pavojaus su
sikompromituoti — tada jis at
ėjo su balzamu žaizdoms, kurios 
atsirado dalinai ir dėl jo bailu- 
mo ...

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu savo klientėms, draugams ir pažįstamiems

CAL FORNIA BEAUTY SALON 
2751 W. 7lst St Tel. HE 4-0271 Chicago 29, Iii. 

Sav, Mrs, Barbara Rogo
............ --------------------------------- -

-— '^1

Valdyba ir Direktoriai
linki visiems savo kostumeriams ir rėmėjams

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

METROPOLITAN
STATE BANK

2201 Wesi Oermak Road, Chicago 8, III.
Y

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems savo klijentams ir draugams

GRAY’S SHELL SERVICE
Savininkas PETRAS GRAŽINSKAS

6654 S. California Avė., Chicago 29, III.
Tel. PR 8-9676

J?
f

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime visiems savo kostuimeriams ir draugams

JOHN’S BARBER SHOP
JOHN WAKENTYN, Sav.

Vyrų, moterų ir vaikų plaukų kirpimas
4652 S. Wesiem Avė, Pilone YArds 7-8527

•N.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams

Šukys - Doody - Autonisen
INC.

3252 So. Halsted Street CAlumet 5-2520

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

ALFRED J. FANTOZZI
KEAL ESTATE

AUTO LOANS and INSURANCE

2414 So Oakley Avė.

NOTARY PUBLIC Phone VIrginia 7-7766

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Visiems lietuviams linki 

SHIMKUS DRUGS 
FRANK A, SHIMKUS, R. Ph. G.

3301 S. Halsted St, Phone; LA 3-8863, Chicago, III.
P

Biznieriams apsimoka skelbtis dienr. “Drauge"



DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 20

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems parapijiečiams, giminėms 

ir draugams.

GARY ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
KUNIGAI:

J. DANIELS

L URBONAS
Phone 882-1171

%-

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems savo klientams ir draugams

FIRST
SAVINGS & 10AN ASSOCIATION

OF GARY

MAIN OFFICE

545 BR0ADWAY, GARY, IND.
JOSEPH PAURICKA 

Tel. 833-S623

Easf Gary Office....................... 3709 Central Avė.
Brunswick Office............... 4640 VVest JSfh Avė.
Merriville offic............................... G350 Bro®dway

Dabar mokama 4% dividendas

Jr
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime Visiems Savo Kostųmeriams Ir Draugams

George C. Rogge Agency, Ine.,
INSURANCE

504 Broadway Phone 885-6284 Gary, Ind.
r/

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime savo klientams, draugams ir pažįstamiems

TOLLESTON MEDICAL CENTER
TOLLESTON REKALL PHARMACY 
SERVING GARY FOR OVER 35 YEARS

1900 Wesf llth Avenue at Garfield, Gary, Ind.
PRESCKIPTIONBRUGGISTS 

YOUR REXALL STORE E. LEVINSON, R. Ph.

Tel. 882-S430
r-

Jr

r

Pmkaitp Hion "llranča” dnakifo ii kitiem*

ŠIUO ŽENKLU NUGALĖSI
Prūnys Alšėnas 

Kry- Šių metų Velykų švenčių vil
tis — susilaukti šviesesnių die
nų ir mūsų tėvynės Lietuvos

Kai Kristus mirė ant 
žiaus, šėtonas triumfavo...

Tačiau, nežiūrint to, žmogus 
žemėje nebuvo galutinai sužlug
dytas savam tikėjime ir savoj 
vilty. Jis laukė ir kažko išganin
go, didingo ir nepaprasto. Ir tos 
viltys neapvylė žmonių! Kristus 
kėlėsi iš numirusiųjų, ir žmoni
ja buvo liudininkas to didingo ir 
triumfališko Prisikėlimo.

Kristus kėlėsi!..
Šioji gaida, tarytum aukšto 

tono muzikos instrumento gar
sas, Velykų metu skamba sker
sai ir išilgai visą pasaulį. Ji gy
va ir nūdien tikinčiųjų lūpose 
ir širdyse, nežiūrint ir šiuo me- j 
tu šėtono siautėjimo žemėje tiks į 
lų. Gi tas šėtonas, nepaisant, ko
kiu vardu jį vadino žmonija am- I 
žiu bėgyje, šiandien žymimas 
raudona spalva — komunizmu.

Kristus mirtį nugalėjo! Jis 
nugalės ir šėtoniškąją jėgą že
mėje, sutramdys jos siautėjimą. 
Žmonija tuomet lengviau atsi
dus: ištremtieji grįš į savo na
mus, kalėjimai, užkimšti nekal
tais kaliniais, ištuštės, nudžius 
nuo skruostų ašaros vaikams, 
kurių tėvai ištrėmime, atsiras 
pažemintųjų ir nuskriaustųjų 
veiduose šypsniai ir pasiilgtie
ji žodžiai, už kuriuos teko ken
tėti bei eiti į kalėjimus ir trem- 
tin.

Velykų šventą rytą suklups 
prieš altorius viso pasaulio ti
kintieji. Suklups tie, kurie karš 
tai tiki į Dievą, bet klaupsis ir 
apydrungniai: vieni dėl kitų 
žmonių akių, kiti — vis nebaig
dami sąskaitų su dvasinėmis 
abejonėmis.

Daugeliui, deja, Kristaus var
das dar tebėra tik įrašytasis į 
istorines knygas, kaip tolimas, 
nors didingas, simbolis, bet nei
nąs žingsnis į žingsnį su jais. 
Savaime aišku, tokie nepagal
voja: “O gal ir manasis kelias 
netinkamas Kristui vaikščioti?
Gal ne tuo keliu, ir aš einu, ku
riuo ir Kristus mielai mane pa
sektų?”..

Žinome iš Evangelijos, kad,
kai Kristus buvo pakeliui į Je- J/ 
ruzalę ir į savo didžiuosius ken
tėjimus, priėjęs prie Jo žmogus, 
pažįstamas dar iš saulėtų Galilė
jos laikų, prataręs Jam: “Aš 
seksiu Tave, kur tu eisi”. Jėzus 
gi jį įspėjęs, kad tas kelias bus j 
labai sunkus ir vargingas...

Ar dabar galima žmogui eiti , 
su Kristumi žingsnis į žingsnį, < 
nors Jis nūdien žmogiškajam I 
pavidale žemėje ir nebevaikšto?
O taip — galima. Reikia, tik bū
ti žmogum ir gyventi Jo įsteig
tosios Bažnyčios ženkle, reikia 
kovoti su blogiu, nežiūrint, kad 
šios žemės piligrimams yra dau
giau beviltiškai atrodančių tam
sių slėnių, negu saule apšviestų 
romantiškų aukštumų...

Kur Kristų galima rasti? — 
Klausimas tikrai konkretus. 
Nors katekizmas mus iš mažens 
moko, kad Dievas yra danguj, ; 
žemėj ir kiekvienoj vietoj, bet 
daug kam ima atrodyti, kad 
Jis nesilanko ten, kur nesantai
ka tautų ir tautiečių viduje, kur 
valstybės su valstybėmis pyks
tasi, kur žmonės gyvena varge 
ir skurde, kur ligos siaučia ir 
bendra apatija žmones slegia.

Nenoriu sumažinti šių dienų ! 
žmonių vargų ir netikro ryto
jaus situacijos. Tik todėl mes I 
ir turime daugiau pasitikėti i 
Prisikėlusiu Kristum, o Jis pra
skaidrins nūdienes sutemas ir. 
šėtoniškąją jėgą nugramzdins i 
ten, kur jos tikroji vieta.

laisvės. Mūsų viltys turėtų at
siremti į mirties pe'rgalės ženk
lą — Kryžių, švytintį Velykų 
rytmečio fone, kuriame daug 
pasako jame dažnai įgraviruoti 
žodžiai: “Šiuo ženklu nugalėsi!”

Jr

HAPPY AND 
JOYFUL 

EASTE R
TO ALL OUR 
FRIENDS and 
CUSTOMERS 

Gary, Indiana 
Pilone PS3-943I

Member of Federal Deposit

Insurance Corporation

12 Locations, One Near Vou 

to Serve You
J?%

Linksmų Sv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

PRLZ1N FUNERAL ROME
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

GERAS AMBULANCE PATARNAVIMAS 
Located in the Heart of Tolleston

1111-17 Roosevelt St. Tel. 886-9000
GARY, INDIANA

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems savo klientams ir draugams

SPASOFF STUDIO
VISOKIOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 

Babies — Portraits — Candids — Weddings 
824 VVest 15th Avė., Gary, Ind. Tel. 882-2338 Jr

J?

Įstebi

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

-f
Linki

FE DERA L SAVSNGS
AND

LOAN ASSOCIATION 0F EAST CHICAGO

SUORGANIZUOTA 1910 METAIS

HOME OFFICE VV00DMAR BRANCH

4902 Indiianapęlis Bivd. 7135 Indianapelis Blvd. 
Easf Chicago, Ind. Hammond, ind.

Populiarumui atnaujinti

Prancūzų dainininkės ir ak- • 
torės Greco populiarumas pas- į 
taruoju laiku ėmė blėsti; net 
laikraščiai nustojo apie.ją rašę. 
Julietei Greco besirūpinant sa
vo populiarumo išlaikymu, atė
jo į galvą originali mintis: ji 
nusipirko prijaukintą leopardą 
ir ėmė ant auksinės grandinės 
ją vedžiotis po miestą; tai pa
sidarė sensacija ir spauda vėl 
prabilo apie garsią aktorę.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

linkiu
visiems lietuviams, draugams ir pažįstamiems iš 
Gary, Ind., East Chicago, Ind., ir kitų vietovių,

FRANK RĖALTY COMPANY
GENERAL CONTRACTING
Real Esfate —- Insurance 
3684 Connecficuf Street

Gary, Indiana, Tel. 887-3641

GARY IR NORTHERN INDIANA SVEIKINIMAI

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIU

“Draugo” Administracijai, Redakcijai, giminėms, 
draugams ir visiems “Draugo” ir “Laivo” per mane 
skaitytojams Gary, Ind., East Chicago, Chicago, 
Harbor, Ind., Calumet City, III., Chicago Heights, III., 
Detroit, California, Miami, Fla. Rome ir kitur.

J. J. AUKŠKALNIS
“DRAUGO” IR “LAIVO” AGENTAS 

1354 Harrison St. Phone TU 3-5039 Gary, Ind.
Si

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems savo klientams ir draugams

BOWMAN DAIRY CO.
6600 W. 9th Avė. Gary, Indiana

949-9205

Jr
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime visiems savo klientams ir draugams

a&c

ACME DECORATING CO., Ine.
■

Paint, Wallpaper, Painters’ Supplies & Glass 

Minors, Table Tops, Picture Frames

HARDWARE

1240 Broadway Tel. 885-1922
GARY, INDIANA

J?

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME SAVO KLIENTAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS

m

S O KITS
LIETUVIŠKA KEPYKLA 

MŪSŲ SPECIALYBE YRA 

BAI IŲ TORTAI ( CAKES)

5217 West 5th Avė. Gary, Indiana

Telephone 949-1774
J?

Jr

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime visiems savo klientams ir draugams

MARIS ROOFING CO.
“GARY’S LEADING ROOFER”
Roofing — Siding — Insulation

1901 West llth Avenue Gary, Indiana
Phone 885-8515

"Na
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI

BOZNAK’S SINCLAIR SUPER SERVICE
GAS, OILS, TIRES, RErAIRS

1501 Pierce St. Gary, Indiana
Tel. 883-6190

J?



Linksmų Šv. Velykų Švenčių

linkiu

visiems savo-parapijiečiams, veikė

jams, draugijoms ir pažįstamiems. 
Sveikinu taip pat "Draugo" štabą ir vi
sus katalikiškos spaudos platintojus 
linkėdamas.jiems kogeriausio pasise
kimo.

KUN. P. LUKOŠIUS
Visų šventų Parapijos 
Klebonas

Jf
Jr %

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Doctor Walter Swiatek
OPTOMETRIST 

2209 VVEST CERMAK RD. VIRGINIA 7-6592 

CHICAGO 8, ILLINOIS

------- r-------- -----------------------

J^...

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems klientams ir draugams

LIETUVIŲ UŽEIGA
ANELE BELINIS — Savininkė

122 East 105th Street
Jj

Jr
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

linki visiems

- LITHUANIA HOTEL
1606-1603 So. Halsted St. Tel. TAylor 9-2733 

Savin. S. J. DARGUSH

Jr
Jj

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu visiems lietuviams

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

10821 So Michigan Avė. Chicago 28, III.

Jr

f

grįsta labiausiai istoriniais vei
kalais.

P. G.

Nesunku susidaryti aiškų vaiz 
dą, ką žydai valgė Kristaus lai
kais: yra daugybė užuominų 
tiek Senajam, tiek Naujajam 
Testamentuose apie maistą ir 
gėrimą, virimą ir valgymą. Sa
vo prilyginimuose Kristus daž
nai minėdavo daiktus, susietus 
su valgymu, gėrimu ir laiky
musi prie stalo. Tą rašytinį liu
dijimą patvirtina bei papildo 
tos srities augmenijos bei gy
vūnijos studijos, jeigu būsime 
atsargūs ir vietines rūšis nesu
plaksime su neseniai įvestomis, 
kaip pvz. pamidorai, kriaušės, 
obuoliai, bananai, saulėgrąžos 
ir kukurūzai; fazanai ir kalaku
tai.

Kuklus valgis
Bendrai imant, Kristaus lai

kais žydai valgė kukliai, kaip ir 
visos Rytų tautos šiandieną. Jų 
valgyje duona buvo pagrindinis 
maistas. “Valgyti duoną” he- 
braiškai reiškė “valgyti”, — 
tiksliai tą patį, ką Homeras 
“Iliadėje” ir “Odisėjoje” posa
kiu “duonos valgytojas” vadino 
žmogų. Su duona reikėjo elgtis 
pagarbiai: buvo draudžiama ža
lią mėsą ar ąsotį padėti ant 
duonos ar prie jos prišlieti 
karštą lėkštę, ar mėtyti duonos 
trupinius. Jie turėjo būti suren
kami, jei buvo didesni už alyvą. 
Duoną ne raikydavo, bet laužy
davo.

Vargšai valgydavo miežinę 
duoną, o turčiai kvietinę. Daž
niausia moterys girnom malė 
miltus. Ilgas malimas duodavo 
geriausius miltus, iš kurių bū
davo kepami pyragaičiai ir kai 
kurie ritualiniai kepiniai. Mote
rys minkė tešlą, šis namų dar
bas jau minimas net “Exodus” 
knygoje. Tada, išskyrus nerau
gintą Passoverio duoną, jos ką 
nors pridėdavo jai iškelti. Buvo 
svarbu, kad mielės būtų švie
žios ir veiklios, nerūgščios, be 
priemaišų, “kaip fariziejų”, iš 
kurių Kristus tyčiojosi. Stiprios 
soros ir miežių mielės buvo nau 
dojamos iškelti sunkiai mieži
nei tešlai, tačiau pakako vienų 
kvietinių mielių iškelti gerą 
kvietinę tešlą. Paprastai mote
rys ją apipavidalindavo apskri
tais kepaliukais, “duonos rutu
liais” liaudies kalboje. Galiau
siai tokie kepaliukai būdavo pa
dedami ant anglių krosnyje — 
toje pačioje mažoje šeimos 
krosnyje, Levitico minimoje, —

Jr

Tel. COmmodore 4-2228

Jj

ALEX SUKUKENĄS, Sav.

Velykų Švenčių
linkiu visiems savo 

kostumeriams ir draugams
RINKTINIŲ VYNŲ, 
LIKERIŲ IR ALŲ

WESTWOOD
LIQUOR
STORE

2441 West 69th St. 
PRospect 6-5951

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Visiems Savo Klientams ir Draugams!

M. J. KIRAS

VALGIS KRISTAUS LAIKAIS

Žydų nuostatai, ką galima valgyti 

H. DANIEL-ROPS

Prancūzų
Daniel-Rops — vienas žymiau
sių katalikų rašytojų, kurio kny 
gos naudojamos plačiausiu pa
sisekimu. Jo Kristaus biografi
ja yra išversta į penkiolika kal-

rašytojas Henry ir atidžiai prižiūrimi, kad nebū
tų .perkopę ar nedakepę. Duona
būdavo kepama kas antra ar
trečia diena, nes nepaisant di-

, delio rūpestingumo, ji greit su-
bų. Jis yra parašęs apie dvide- džiūdavo, ypatingai per vasaros 
sunt romanų, bet jo garbė pa karščius.

Kelionės maistas

Grūdai būdavo vartojami ir 
kitokiam pavidale. “Pagruzdin
ti kviečiai”, kuriuos mini Šv. 
Raštas, buvo grūdai naudojami 
karo metu ar keliaujant. Jie 
taip pat būdavo valgomi su mė
sa, kaip kukurūzai mūsų die
nom. Rupiai sumalti jie būdavo 
išverdami ir paduodami itališ
kos polentos pavidale ar kaip 
arabų kuskus. Žuvies paplotė
liai būdavo gaminami iš gerų
jų miltų, gerai išmaišomi alyva 
ir paskaninami kmynais, mėto
mis, cinamonu ir netgi skėriais. 
.Taip pat būdavo daromi iš me
daus ir miltų spurgai, kurie ir 
šiandieną tebevalgomi visuose 
Artimuose Rytuose ir kurie 
taip jaudina vakariečių gomurį. 
Ypatingais atvejais pietų pyra
gaičiai būdavo kepami įvairių 
gyvulių ar rūmų pavidalu, nau
dojantis žydų Egipte patirtom 
priemonėm. Bevirindami grū
dus, jie gaudavo krakmolą, ku
rį sumaišydavo su medum ir 
rožių ar jazminų vandeniu ar 
fistaškų riešutais ir pagamin

Jr

davo saldimą, labai panašų Ry
tų chalvai.

Medaus ir pieno kraštas
Ar Palestina iš tikrųjų buvo 

“šalis, tekanti medum ir pie
nu”? Tiedu dalykai, tokie bran
gūs senovės žydų klajojančiom 
gentim, buvo labai dažnai var
tojami ir žydų, apsigyvenusių 
Pažadėtoje žemėje. Karvės pie
nas buvo ne tik retas, bet ir 
mažiau branginamas už avies 
ar ožkos pieną. Kadangi pienas 
greitai surūgsta šilumoje, su
krekėjusi varškė buvo valgo
ma. žydai taip pat žinojo, kad 
“mušamas pienas duoda svies
tą” ir prie to “Patarlių” knyga 
įdomiai pastebi: “O nosies 
spaudimas iššaukia kraujavi
mą”. Kaimuose sviestas būda
vo daromas iš lėto spaudžiant 
pieną avies kailio maiše, paka
bintam ant trikojo pastovo. 
Taip pat būdavo nemaža susle
giama ir sūrių; gal dėl to Jeru
zalės Tyropoeono (sūrių dirbė
jų) slėnis tokiu vardu buvo pa
vadintas, nes ten buvo senovės 
sūrių turgus.

Medus buvo daug plačiau var 
tojamas, nei pienas. Juo labiau 
jis buvo reikalingas, nes cuk
raus išspaudimas iš nendrių ne
buvo žinomas, šventojoje Žemė 
je tiek daug surinkdavo me
daus, kad jis netgi buvo eks-

(Nukelta į 6 psl.)

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

CHERRY MEAT PACKERS, INC.
M

4750 S. California Avė., Chicago 32, III. YA 7-1200
J?

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkime visiems savo klientams ir draugams

BONNIE BEE SUPER 
FOOD MART
MRS. JOHN GUSTAINIS Sav.

1800 Main St. Tel. Fllmore 3-3033
MELROSE PARK, ILLINOIS

J?

Ši Progresyvi Taupymo ir Skolinimo Bendrove

Siunčia Savo Nuoširdžiausius Linkėjimus

LINKSMŲ ŠV, VELYKŲ ŠVENČIŲ! %
Jr

JrPtOPffi FEDERAL SAVINGS
and LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 

1618 West 18th St. (at Ashland Avė.)
S. W. ROPA, Pres. Phone HAymarket I 5500

Chartered & Supervised By The United States Government

Sąskaitos yra APDRAUSTOS iki $10,000.00 per F.S.I.C. 
Accounts INSURED up to $10,000.00 by the F.S.L.I.C. 

užtvirtintos ir Federalinės Vyriausybės prižiūrimos
Jj

DRAUGAS, penktadienis, 1862 m. balandžio mėn. 20

Jr
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

linkime
PACIJENTflMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

DR. and MRS. P. 
ATKOČIŪNAS

1405 So. 49th Ct., Cicero, III.
Tel. OLympic 2-4276

VASARIO 16 GIMN. VELYKINIAI 
SVEIKINIMAI - PRAŠYMAI

Vasario 16 Gimnazijos Vadovybe, Mokytojai ir moksleiviai 
nuoširdžiai sveikina šv. Velykų proga visus savo geradarius (es) 
— būrelių narius su jų vadovais, o taip pat institucijas bei 
atskirus asmenis — ir linki Jiems visiems džiaugsmingo ir pa
laimingo Aleliuja!

Šiuos nuoširdžius visokeriopos palaimos linkėjimus lydi ir 
gilus dėkingumas bei viltis, kad tauriųjų rėmėjų geraširdingu- 
mas dar labiau pasireikš dangiškosios malonės gaivinamas, šia 
proga noriu trumpai pabrėžti, kad pragyvenimui paskutiniais 
metais žymiai pabrangus ir keitimo kursui į DM. dolerio ne
naudai pasireiškus, būrelių aukų, jei jos normaliai ir visoje 
pilnumoje būtų siunčiamos, toli gražu nepakaktų metinėms 
išlaidoms apdengti.

Todėl drauge su džiaugsmingo Aleliuja linkėjimų garsais 
kreipiamas į visus lietuvius bei institucijas nuoširdus prašymas 
dar gausesnės paramos Vasario 16 Gimnazijai — lietuvybės 
ugdytojai mūsų tremtinių jaunoje kartoje.

Tikimės, kad šis moksleivių vardu reiškiamas prašymas 
ras atgarsio Aleliuja paliestose širdyse ne tik nuolatinių Va
sario 16 Gimnazijos rėmėjų, bet ir tųjų, kurie iki šiol menkai 
ar visai dar nėra atlikę savo tautinės pareigos šio mokslo ir 
lietuvybės ugdymo židinio atžvilgiu.

“Belskite ir bus jums atidaryta, prašykite ir bus jums 
duota”... Taigi su Aleliuja linkėjimais beldžiame ir prašome!

L. Gronis
VASARIO 16 GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Lietuviams

BRIGHTON BAKERY
JADVYGA ir FELIKSAS MACKEVIČIAI

savininkai
2457 West 46 Place Chicago 32, III.

Tell. Vlrginia 7-1250

Jr

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems klientams

MARQUETTE FASHIONS
MOTERŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ 

2438 West 63rd Street 
S. IR Z. JURKŪNAI

Tel. HEmlock 4-4321

Jr
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

linkime klientams, draugams ir pažįstamiems

SUZANS PLACE
Zuzana ir Jonas Sadauskai, tavernos savininkai

3238 So. Halsted St. Tel. DA 6-9460
jJ

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
savo klientams ir draugams linki

VILIJA” LIQUOR
JANINA IR ANTANAS KIESYLIS, Sav

3529 So. Halsted Street YArds 7-0171
% ........... ■■ .........——

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkime savo klientams, draugams ir pažįstamiems

KAZYS KARAZIJA
GENERALINIS KONTRAKTORIUS

5316 S. California Avė., Chicago 32, III. RE 7-5060
JJ

Pasinaudokite "Draugo” Ciassificd skyriumi.
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linksmų Šv. Velykų Švenčių linkiu savo para- 

pijonams, draugams ir pažįstamiems. Tegu Prisi
kėlęs Kristus suteikia ištvermes, kaip gyvenan
tiems Amerikoje, taip ir kenčiantiems pavergtoje 
Lietuvoje.

Kun. P. Katauskas
Šv. Kazimiero Parapijos 
Klebonas
Chicago Heights, III.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkiu Savo Pacijentams ir Prieteiiams

DR. ir MRS. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

--------<?

JOHN T. ZURIS
LAWYER ,AND COUNSELLOR 

11 SO. LA SALLE ST. 
Ketom 1415

--------------------------------------- -A

Linksmų Velykų

Švenčių

Linkiu visiems 
Lietuviams

. VELYKŲ ŠVENČIŲ
visiems draugams ir kostumeriams linki

KAUNAS PARK INN
ANNA IK RAY KAUNIETIS

2650 West 69th St., Tel. GRovehilI 6-9753
.......... 4*

--------- ........... ................................. %
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ONA IR JURGIS PAULIKAI
BACK OF THE YARDS 

TAVERNAS
1425 West 45th St. Telefonas LA. 3-9750

-------

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkime visiems savo kostumeriams ir bičiuliams

J. & M. TAP
JONAS IR EMILIJA MOTEJUNAI, sav.

“Kur geri draugai susitinka”
2638 W. 69th St. GR 6-9894 Chicago 29, III.

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems savo klientams ir draugams!

JULIA’S RESTAURANT
STANLEY, JULIA IR SŪNUS BENEDIKTAS, Sav.

4656 S. Western Avė. Tel. VI. 7-9400
CHICAGO, ILLINOIS 

%............. ....... .................... ....—.
# ...... ......... ...

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linki savo klientams ir draugams

A. KAIRYS
REAL ESTATE

2501 West 69th St. Tel. 436-5151

Valgis Kristaus laikais

(Atkelta iš 5 psl.,

portuojamas. Tačiau tas pava
dinimas apėmė ne tik naminių 
bičių medų ir laukinių bičių ait
rų medų, bet taip pat ir syru- 
pą, pagamintą iš vynuogių ir 
datulių. Žydai nepaprastai mė
go saldumynus. Įvairiausios me- 

: daus rūšys būdavo naudojamos 
kepant pyragaičius, o taip pat 
ir medicinoje. Šv. Raštas giria 

j medaus gydomąsias savybes.
Iš kitos pusės, kiaušiniai bu

vo retas daiktas. Jie niekad ne
minimi Senajam Testamente, o 
Evangelijose vien tik šv. Lukas

Kristaus lūpomis juos užsime
na. Palestinoje paukštiena te- 
pradėta valgyti tik po tremties, 
ir netgi tada vištų kiaušiniai 
(kuriuos romėnai įvairiausiais 
pavidalais paruošdavo) pasiro
dydavo tik ant turčių stalo.

Ezavo lęšiukų sriuba

Tuo tarpu daržovės sudarė 
svarbią palestiniško maisto da
lį: labiau už viską pupos, lęšiu
kai (garsūs raudonieji lęšiukai 
Ezavo “puodelyje sriubos” bu
vo žinomi jau Genezės lai
kais), agurkai — buvo taip

.. ...............

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
Linkiu Visiems Savo

Kostumeriams ir Draugams

WEST SIDE
EXPRESS

Moving, Pečiams Alyva,
Anglys ir Malkos

2146 S. Hoyne Av.
Chicago, III.

Tel. VIrginia 7-7097 
S. T. FABIONAS, sav.

........... _ ..... ............... ......
J • - .... ...... ~ ' XV

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
proga sveikiname savo

prietelius, pirkėjus ir visus lietuvius ir linkime 
jums daug laimės ir džiaugsmo švenčių proga

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Furniture Center, Ine.

62 N S. Western Avė. 3267 S. Halsted Sh
JUSTAS LIEPONIS, Pres.

v. . .............. —

0FF5ET- LETTERPRES5

SLAYOUT • ART • TYPE • COLOR PRINTING 
CARBON INTERLEAVED FORMS • STATIONERV 
BOOKLETS « PHOTO REPRODUCTION • WEI

IONERV • BUSINESS FORMS 
• VVEDDING INVITATIONS

10646 South Michigan 

Chicago 28. Illinoii

Pratupi SeAoice.

ĮNrHoct.N 8-3344 7

PAPKVJ Fotui
---------- . ’ —

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkime visiems savo kostumeriams ir draugams

ROYAL BLUE STORE
A. VALAVIČIUS, A. ČEPĖNAS, K. BRENCIUS

4359 S. Campbell Avė., Chicago 32, III. B! 7-9475
■ -■   ................... ------------------------------------------------------------------------------------------ --------------- ---------——

" •• \

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems mūsų klientams ir draugams

Grant Works Coal & Oil Co.
ADOMAS BERNADIŠIUS, Prop.

WE SELL FUEL OIL
16th St. and 49th Court, Cicero, III.
Res.: 1601 S. 49th Court Res. Pilone Oiympic 2-9311

Office Phone Oiympic 2-9311
 -............................................................................................. ---------------------------------------------

<į> ........ .. -..... ..
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams

Midwest produktų krautuvė
V. TALLAT r- KELPŠAI

2300 W. 23rd St. Tel. VI 7-6771 Chicago 8, III.
% ------------ ------------- -------------

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Liukime visiems mūsų klientams ir draugams

ŠIMKUS
R.EAL ESTATE — NOTAKY RUBLIU

4259 So. Maplewood Avė., Chicago 32, IBI.
Tel. CLiffside 4-7450

....... ,..... ....................-........ ... ..

aukštai vertinami, kad jie buvo 
auginami dideliuose laukuose, 
kur būdavo saugomi nuo klajo
jančių šakalų, ir svogūnai, ku
riais išrinktoji tauta išmoko 
skonėtis Egipte. Jie valgė pie
nes ir salotus, virtas ir žalias 
šaknis, kaip pvz. salsifi ir arti- 
šokus.

Mėsa buvo prabanga ir jos 
sočiai pavalgydavo tik labai tur 
tingieji, tiek pasiskonėdami, 
tiek norėdami pasigirti. Kuk
lesnieji žmonės pasipiaudavo tik 
šeimos šventėms; tokiais atve
jais “atpenėtas veršiukas”, ku
ris figūruoja Sūnaus Palaidūno 
prilyginime, buvo ypatingai mė 
giamas, bet už vis labiausia 
ožiukas ar avinėlis. Jie papras
tai kepami ant malkų ugnies. 
Jie galėjo būti ir troškinami. 
Tada lęšiukai su aviena būda
vo mėgiamiausias patiekalas. 
Žydai neužsiėmė paukštininkys
te, bet karveliai būdavo pigūs. 
Jie taip pat mėgo sumedžiotus 
žvėris ir paukščius, ir visi kara
liai nuo Saliamono ligi Erodo 
daug jų valgydavo. Elniena ir 
stirniena buvo labiausiai bran
ginamos, bet kurapkos ir put
pelės buvo laikomos skanėstais, 
panašiai kaip Viduramžiais gra 
žusis Indijos povas.

Paprasti žmonės daugiau vai 
gydavo žuvies, nei mėsos; žuvis 
su duona buvo visuotinis val
gis. Kristus tai aiškiai parodo 
savo klausimuose: “Kuris jūsų, 
jeigu jo sūnus prašo duonos, 
jam duos akmenį? Arba jeigu 
jie prašo žuvies, jam duos gy
vatę?” Jo mokiniai rado “dvi 
žuvis”, greičiausia džiovintas, 
kurios kartu su penkiais kepa
lais duonos pasotino minią. 
Prisikėlęs iš numirusių, Kristus 
įrodė nesąs šmėkla, prisidėda
mas prie savo mokinių ir val
gydamas žuvį. Talmudo “Bera- 
kotho” traktatas netgi teigia, 
kad žuvis paskatinanti žmonių 
vaisingumą .. . Kadangi žuvis 
laibai greit genda, ji dažniausia 
būdavo džiovinama. “Muriės” 
konservuota žuvis, garsi netgi j 
Romoje, būdavo pardavinėjama 
Magdalos mieste, Genazareto 
ežero pakrantėje. Žuvies suvar
tojimas buvo toks didelis, kad 
ji turėjo būti importuojama. 
Talmudas poilsio dieną draudžia 
džiovintą silkę ir ispanišką tu- I 
ną mirkyti karštam vandenyje, i 

Keistas valgis —skėriai
Vienas keisčiausių valgių — 

bet ar gali būti kas keistesnio 
už gyvačių ir varlių mėsą, lai
komą tokioje prancūzų pagar
boje? — yra skėriai. Kiekvie
nas žino, kad Jonas Krikštyto
jas tyruose valgė “skėrius su 
laukinių bičių medum”. Tačiau 
jis nebuvo vienintelis. Talmudas 
pažymi, kad jų esą apie 800 
valgomų rūšių, priklausančių 
klajojančių skėrių giminei, bet 
jis jų neišvardija. Šiaip ar taip, 
tik kelios jų rūšys buvo visuo
tiniai valgomos. Dažniausiai jie 
būdavo verdami sūriam vande
nyje ir turėjo vėžiukų skonį, 
kai kurie jų netgi ir savo spal- 
va panašėjo į juos. Kartais jie ■ 
būdavo džiovinami saulėje ir su 
malami į miltus, aptepdami me
dum ar marinuojami acte. Su
malti skėriai, kurie turėjo leng
vai kartų skonį, būdavo sumai
šomi su miltais ir kepami spe
cialiais macais, labai panašiais 
tiems, kuriuos kiniečiai vadina 
“vėžiukų duona”.

Sviestą žydai vartodavo re- ! 
tai, nes jie viską kepdavo alie
juje. Palestinos alyvų sodai bu
vo tokie gausūs, kad puikioji, 
kvapioji alyva netgi buvo eks
portuojama. Anuomet, kaip ir 
dabar, alyvas valgydavo sūdy
tas ar mirkytas aliejuje. Daž
nai alyvų aliejų išspausdavo na 
rninėse spaudyklose, bet taip 
pat buvo ir pramoninių spau- 
dyklų, kur žmonės ir asilai stū 
mė kartį, sukusią girnas virš 
kubilo, į kurį tekėjo aliejus. Jų 
buvo kelių rūšių, — pirmosios 
rūšies tebuvo naudojamas tik 

(Nukelta j 8 psl.)

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKI VISIEMS SAVO KLIENTAMS IR DRAUGAMS

JONAS KAZANAUSKAS
Mutual Federal Bendrovės — Prezidentas

-......... —" -—

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
visiems draugams, bičiuliams, prieteiiams ir 

visiems Čikagos lietuviams linki

POVILAS IR SALLY RIDIKAI
3354 South Halsted Street Chicago 8, Iii.

Tel. YArds 7-1911 
; •• ---

£ ~ —~~

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime visiems savo klientams ir draugams 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
4665 Archer Avė. Tel. YA 7-5980 Chicago, III.

1 P. NEDZINSKAS
%.. #

..................................... ....................... ........J "

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime visiems lietuviams!

BORMANN, INCORPORATED
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

618 N. 16th Avė. prie Chicago Avė. 
MELROSE PARK, ILL. — AMBULANCE SERVICE

Melrose Park Phone FI. 4-0714

d . ~ ..... ~ %
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Linkiu visiems savo klientams ir draugams

ANTANAS VILIMAS
PERKRAUSTYMAI ARTI IR TOLIMŲ DISTANCIJŲ

3415 So. Lituamica Avė., Chicago, III.
Tel. FRontier 6-1882

%............ ............. ------------------------------------------

....... . ........ .......... =====------------:------------
LINKSMŲ SF. VELYKŲ ŠVENČIŲ

LINKIME MŪSŲ KLIENTAMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
STATION

4824 S. Cąlifoinūa Avė., Chicago 32, III. Tel. VI 7-9327 
Sav. K. ERINGIS

.............. ——



1?
Linksmų Šv.* Velykų Švenčių

linkime
visiems Lietuviams

STEPONAS C. LACKAWICZ
Laidotuvių direktorius

2424 West 69th Street Tek REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tek Vlrginia 7-6672

ĮSPŪDŽIAI IŠ KAUNO 

KONSERVATORIJOS

ELENA VASY LICNIENE

f

%:

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime

Mūsų klientams ir pažįstamiems! 

GUŽAUęKAS BEVERLY 

' / HILLS FLORAL CO.
“KAS TIK ĮMANOMĄ GFJ.KSK”

2443 W. 63rd St. Tek PRospect 8-0833
f

r^

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

VISIEMS SKOLINTOJAMS

— IR

TA ŪDYTOJAMS!

UNIVERSAL 
Savings and Loan Ass'n 

1800 So. Haisted St.

Telef. HAymarket 1-3070

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Visiems mūšy klientams ir visiems lietuviams 

Amerikoj, Kanadoj ir Lietuvoj

%

nuo
JONO IR ANGELINOS ANDRULIU 

1 IR JŲ ŠEIMOS

Michigan Farm Cheese Dairy, Ine. Feunfain, Mich.

IR NUO JŲ ATSTOVŲ VISOJE AMERIKOJE:

PETER LISAUSKAS
69-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y. Tel. TW 4-8087

VICTOR ABECŪNAS 
351 Park Street, New Britaįn, Conn.

JONAS JAKUBAUSKAS 
634 N. Denison Street, Baltimore, Md.

Tel. BA 3-1342

Tel. Longvvood 6-262.

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
24 Prospcct Street, Hydc Park, Mass. Tel. įlydė Park 3-3975

GEORGE GALONAS 
1400 Caniff, Delroit, Mich.

STANLEY METRICK 
1804 W. 47th Street, Chicago, III.

JOHN SHURNA 

5418 So. Albany, Chicago, III.

Tel. TO 8-7062

Tel. Yards 7-8393

Tel. Grovehill 6-7783

Įspūdžių žiupsnį apie Kauno 
Muzikos mokyklą, 1933 metais 
virtusia valstybine Konservato
rija, noriu parašyti kaip jos 
buvusi mokinė. Nesu “kritusi 
žvaigždė’’ ar “nepripažintas ge
nijus”. Lankiau Kauno valsty
binę konservatoriją bendram 
išsilavinimui pagilinti, susipa
žinti su dviem instrumentais — 
smuiku ir fortepijonu. Bet ku
rios pasaulio konservatorijos ne 
visi mokiniai pasiekia viršūnes, 
nes dėl žvaigždžių pertekliaus 
būtų buvęs nemalonus karas.

Kauno valstybinę konserva
toriją lankiau penkerius metus 
su visais reikalingais privalo
mais dalykais. Noriu iškelti ką 
teigiamo gavau per tuos gra
žius mano gyvenimo metus. 
Prašau man patikėti, kad nė va 
landėlę nesijaučiau nelaiminga 
dėl konservatorijos patalpų, in

trigų, biudžetų, — to gi nema
čiau.

Dėstomi dalykai

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
linkime visiems mūsų pieteliams ir klientams 

JONAS STONKUS IK BRONIUS LISKUS '

J. STONKUS REAL ESTATE 
2617 W. 7 Irt St. Tel. HE 6-1517 Chicago 29, III.

lenkampf, Cecilija Hansen, Er 
denko, celistas Fuermanas,celistas
Marchant, žymusis dar šiandie

žymusis trio, ir Mendelsono 
! kvartetas ir eilė kitų veikalų 
buvo kruopščiai paruošti ir iš
pildyti.

Lietuviai kompozitoriai

ną Artūro Rubinsteinas — davė 
koncertus Valstybinio teatro 
salėje.

Salė nebūdavo tuščia: jei ji 
nelūžo ,kaip per cirko spektak
lį, tai koncertai turėjo savo 
nuolatinių klausytojų, kurie mu 
zikine kultūra domėjosi ir kon-

Kauno Konservatorija priim
davo mokiniais ir vaikus, kurie 
lankė mokyklą už jos ribų. Tai
gi muzikinis lavinimas prasidė
davo vaikystėje- ar ankstyvoje 
jaunystėje, kas turi didžiausios 
reikšmės muzikiniam auklėji
mui. Šalia specialybės, kiekvie
nas mokinys turėjo privalomą 
fortepiono klasę, taigi tas1 pra
platindavo mokinio muzikinių 
žinių horizontą. Iš privalomų 
teoretinių dalykų buvo dėsto
ma: muzikos teorija, harmoni
ja I ir II, solfedžio I ir II, mu
zikos formos I ir II, kontra
punktas, muzikos istorija, ins- 
trumentacija, bendroji pedago
gika ir psichologija, estetika. 
Atsižvelgiant į specialybes1, vo
kalistams buvo privalomas cho
ras, plastika .operos klasė, ita
lų kalba. Instrumentalistams— 
dalyvavimas mokinių orkestre, 
chorvedyba, kamerinės muzikos 
klasė. Iš visų dalykų buvo kas
met egzaminai, kuriuos laikyti 
nebuvo jau taip lengva. Tai liu
dija didelis skaičius mokinių, 
kurių ištvermės ar gabumų sto
ka neleido mokslo baigti. Kau
no Konservatorija savo progra
ma ir jos rimtumu galėtų atlai
kyti konkurenciją su 'bet kuria 
užsienio konservatorija, ką liu
dija tas faktas, kad kai kurie 
absolventai ir užsieny Lietuvą 
gražiai reprezentavo.

Šalia programos, Kauno Kon
servatorija puoselėjo ir koncer
tinę bei operinę kultūrą. Šalia 
mokinių koncertų, į kuriuos mo 
kiniai buvo leidžiami be mokes
čio, rimtiems koncertams Vals
tybės teatre buvo rezervuotas 
tam tikras kontramarkių skai
čius. Į operą būdavo irgi dalina 
mos kontramarkės, žinoma, ne 
visiems klausytojams iš karto.

Gražiai reiškėsi muzikos 
gyvenimas

Muzikinis gyvenimas virte 
virė: mokiniai domėjosi koneer 
tais, juos lankė, apie juos dis
kutavo. Rimtesnius koncertus 
buvo įprasta sekti su partitūra 
rankoje, tikrinama plokštelėse. 
Šio rašinėlio autorei teko lan
kyti rimtesnius koncertus Kau 
ne nuo savo 11 metų amžiaus 
iki išvykimo iš Lietuvos. Meilė 
aukštesnei muzikinei kultūrai, 
klasinei muzikai teko įgyti Kau 
no Konservatorijos kukliam na
melyje, pasaulinio masto veika
lus išnagrinėti kuklioje Konser
vatorijos salėje ar Kauno Vals
tybės teatre. Pasaulinio masto, 
kaip R. Baton, Kuperį, Scher- 
chen, Klassens, žinomą mums 
Malko ir eilę kitų, kurių vardų 
neįmanoma prisiminti, teko iš
girsti Kauno Valstybiniame te
atre. Žymieji instrumentalistai 
— Kuibelikas, Hubermanas, 
Thibaud, Mischa Ellman, Kul-

Lietuvių . kompozitorių kūri
niai, įskaitant ir operas, išvydo 
pasaulį Lietuvoje. Čiurlionio 
“Miške”, Karnavičiaus, St. Šim 
kaus operos, mūsų kitų kompo
zitorių kūriniai skambėjo Lie
tuvoje. Čiurlionio restauruotas 
styginis kvartetas pirmą kartą 
skambėjo Kauno Valstybinės 

| konservatorijos salėje. Žmonių
pasiklausyti buvo atėję gana

cerius lankė kaip dvas.n.o peno susikaupu-
dalį. Tremtis Vokietijoje ir emi
gracija Amerikoje muzikinį kui 
tūrinį įprotį susiaurino. Vaikus 
reikia auklėti namie ,operų ari
jas reikia mokyti prie fortepi
jono, veikalus nagrinėti iš par
titūrų. Tai jau sunkesnis kelias.
Bet jis šiandien įmanomas, — 
kaip liaudies dainą galime įskie 
pyti pradėdami lopšiu ir nuola
tiniu dainavimu, liaudies dainų 
skaičiaus didinimu, taip ir kla
sinę muziką šiandieną tenka 
mokyti “šeimos mokykloje”.
Dažnai ir labai dažnai pasigen
dama savo kuklios Konservato
rijos ir savo Valstybės teatro.
Gi mažoje mūsų Valstybės te
atro salėje dainavo ir didysis 
Šaliapinas, — jis buvo mums 
labai didelis anais idealizmo ir 
susižavėjimo laikais...

sius.

Kauno Konservatorija išau
gino, palyginti, didelį skaičių 
muzikų: Valstybinė opera nuo
latiniame chore ir solistų tarpe 
jau nebeturėjo svetimtaučių. 
Operos orkestras daugiausia 
buvo sudarytas iš absolventų ar 
studentų, taip pat ir operos cho 
ras. Aukštesnioji kamerinė ir 
solistinė veikla galėjo džiaugtis 
savo solistais.

Jaunieji kompozitoriai žengė 
savo kūrybos keliu. Tai Kauno 
Valstybinės konservatorijos 
duoklė mūsų tautinei kultūrai: 
duoklė labai naši ir aukšta. Jos 
trupinių ir man teko paragau
ti: už praleistus metus Kauno 
Konservatorijos mokinių tarpe,
už visą šviesą, kurią gavau 

Kauno Konservatorija vystė i apytamsiuose rūmuose, už gro- 
ir kamerinės1 muzikos kultūrą.! žio pajautimą — nežinau, kam 
Buvo pažangesnių mokinių bū- turėčiau dėkoti. Gal gerajam
relis ir jiems vadovaujantis pro 
fesorius, kurie išvystė koncer-
tinę veiklą. Ir Rachmaninovo lemta būti.

Dievui, kad leido man būti ten, 
kur, deja, mano vaikams ne

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu draugams, kaimynams ir pažįstamiems

ANTANAS M. PHILLIPS
LMD0TUVIŲ DIREKTORIUS

3307 So. Lituanica Avė. Chicago 8, III.
Tel. YArds 7-3408

Jr

DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 20

'S

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
LINKIME VISIEMS

MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

Mrs. Stanley P. Mažeika
IR

Mr. and Mrs. John G. Evans
(EVANAUSKAS)

rZ

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems

MŪSŲ DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

JOHN F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius
— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

4605-07 So. Hermitage Avenue
Telephone YArds 7-1741—7-1742

★
4330-34 So. California Avenue

Telephone LAfayette 3-0727

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkiu savo klientams, draugams ir pažįstamiems

VALYS LIGHT & 
POWER SERVICE

ELEKTROS LAIDŲ ĮVEDIMAS 
Sav. V. INDRULeNAS

7139 S. Mozart St., Chicago 29, III. Tol. GR 6-6440

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime visiems Lietuviams

O’MALIEY & McKAY
Incorporated

222 West Adams
CE 6-5206

Generaliniai Kpdraudos Agentai

Room 1043

SVEIKINAM VISUS SAVO DRAUGUS, KAIMYNUS 
IR PAŽĮSTAMUS IR LINKIME

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
ANTANAS IR GENOVAITĖ 

MILAUCKAI
7900 W. lllth St., Palos Hills, Illinois

Tel. Glbson 8-4567
J*

LUV/fSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linki savo klientams, draugams ir pažįstamiems

BRONE IR EDVARDAS STANGENBERGAI
SAVININKAI

MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVES
1447 So. 50th Avė. Tel. OLympic 6-1096

CICERO 50. ILLINOIS

f

, N
3 t

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linkime klientams, draugams ir pažįstamiems

PALANGOS VALGYKLA
JUOZAS IR JADVYGA BARTKAI 

6918 So. Western Avė., Chicago 36, III.
Tel. GRovehill 6-9758

Linksmų Šv. Velykų Švenčių
linki

Klientams, draugams ir pažįstamiems

MODERN ROOFING COMPANY
JOSEPH B. SAKOCKAS, Sav.

4341 So. Spaulding Avė.
Tel. LAI. 3-4411

y?



Valgis Kristaus laikais8 DRAUGAS, penktadienis, 1962 m. balandžio mėn. 20

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ!
Garbingoje Kristaus Prisikėlimo ir Pergalės 

šventėje nuoširdžiai sveikiname mūsų brangias 
rėmėjas, rėmėjus ir visus geradarius. Linkime vi
siems tikrojo velykinio džiaugsmo ir visų dangiškų 
gėrybių, kurias Kristus pelnė savo Prisikėlimu.

Velykų antrą dieną Šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyno koplyčioje, 2601 W. Marąuette Road, bus 
atlaikytos šventos mišios Jūsų intecijomis. Seselės 
mels Aukščiausiąjį, kad už Jūsų dosnumą bei gera- 
širdingumą gausiomis atpirkimo malonėmis Jums 
atlygintų.

Nuoširdžiai dėkingos,

ŠV. KAZIMIERO SESERYS 
Motina M. Adorata

\i======----------------------------------------------------------r

J ..........................
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkiu Visiems Savo Pacijentams Ir Draugams

DR. AL. M. RAČKUS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4342 Archer Avė. BIshop 7-2525
CHICAGO, ILLINOIS

Y?

The Chicago 

American
SVEIKINA CHICAGOS 

LIETUVIUS

ir linki

Linksmų Velykų

Stasys Pieža
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių
Linkime Visiems Mūsų Kostumeriams 

Ir Visiems Lietuviams!

STANLEY LITWINAS, Ved.

CARR-MOODY LUMBER 

COMPANY

3029 So. Halsted St. Chicago, Illinois 
Tel. VICTORY 2-1272

Remkite tuos. kuriu skelbimus matot “Drauge’

(Atkelta iš 6 psl.)

liturginiams reikalams ir pra
bangiųjų pyragaičių kepimui.
Aliejus buvo būtinas, nes buvo 
vartojamas ne tik virtuvėje, 
bet taip pat ir medicinoje, tad 
nenuostabu, kad šventraščio jis 
minimas net trisdešimtį kartų, 
kaip sveikatos ir stiprybės sim
bolis.

Valgydavo daug vaisių

Pagaliau vaisiai buvo svarbi 
anų laikų maisto dalis. Melonai, 
fygos, vynuogės, granatai daž
nai pasirodydavo ant stalo, ly
giai, kaip kaštanai, migdolai 
bei riešutai, kurie būdavo leng
vai pagruzdinami saulėje. Šilk
medžio uogos augo palei gyva
tvores. Datulės, ypatingai Jeri
cho, buvo itin branginamos.
Kai kurie vaisiai būdavo džio
vinami, tikrai taip buvo daro
ma su fygomis ir gal su abriko
sais, iš kurių būdavo gaminami 
kepsniai. “Fygų kepsnys” —
terminas daugelį kartų mini-, Sovietų centrinei rinkiminei Į tais paskelbtas 99.91 ir antroje 
mas šventraštyje. Palestinos komisijai suvedus kovo 18 d. vietoje — Lietuva su 99.90%.

sose žydų gyvenimo srityse, ne
turėtų nurodymų virimo reika
luose. Neskaitant pastovių de
šimtinių iš bet kurios maisto 
srities, taip, kad Aukščiausiojo 
kunigai galėtų gauti jiems pa
skirtą dalį, kai kurių valgių ga
minimas buvo įvairių taisyklių 
tvarkomas. Pavyzdžiui, pienu 
girdomas avinėlis tegalėjo būti 
kepamas tik ant vynuogienojų 
malkų. Halmay, tam tikras aro 
matinis sūrimas, vartojamas iš
laikyti žuvį, turėjo būti taip at-

pusės, kupranugario mėsa bu
vo palikta neaiškioje būklėje. 
Ji galėjo būti valgoma, bet kai 
kurie rabinai draudė gerti kup- 
rės pieną. Bet gal griežčiausias 
draudimas buvo valgyti bet ku
rio gyvulio mėsą, netgi ir žvė
ries, užmušto medžioklėje, kuri 
nebuvo nukraujinta. “Anima 
enim omnis carnis in sanguine 
ėst” (nes kiekvieno kūno siela 
yra kraujuje) ir valgyti gyvulio 
sielą buvo baisus dalykas. Iš 
čia, be abejo, yra kilęs košeri- 
nis skerdimas. Jis yra labai se
nas tabu, išlikęs iš neatmena
mo primityviškumo. Kitas tabu

sargiai vartojamas, kad ištisas ,buvo • Tu neprivalai virti ožiu
Talmudo skirsnis yra paskirtas ° m°tinos P18ne ■ 13 Yra

triskart pakartotas Biblijoje.jo paruošimui. Ypatingas dėme
sys skiriamas valgių gaminimo 
draudimams, kurių nepaisymas 
buvo griežtai baudžiamas.

Keturis kartus pakartotas 
draudimas valgyti kiaulieną bu
vo kategoriškas. Kiškiena irgi 
buvo laikoma nešvaria. Iš kitos

Manoma, kad juo buvo norima 
neleisti ožkos pienui nutrūkti 
pašalinant ožiuką. Ar gal, tai 
buvo gryno sentimentalumo 
reikalas.

Vertė P. Gaučys

Estija — paskutinėje vietoje rinkimuose

džiovinti vaisiai pasiekdavo net 
gi Romą.

Nelaimei, sunku susidaryti 
tikrą vaizdą apie žydų kulinari
nį meną prieš 2000 metų. Hiti- 
tų ir egiptiečių receptai buvo 
rasti, tačiau žydų vis dar tebė
ra paslėpti. Šalia ant iešmo ke
pamos mėsos ir sriubų, kurių 
vieną Ezavas aukščiau vertino 
už savo pirmagimio teises, jie 
skonėjosi kimšta žuvim, troškin 
ta mėsa vyno ir medaus pada
žuose. Vienas dalykas yra tik
ras: visi valgiai būdavo stipriai 
uždaromi prieskoniais. Be drus
kos, kuri ateidavo iš Sodomos, 
jie vartojo tokius prieskonius: 
garsvyčias, kmynus, kapros žie
dus, cinamoną, rūtas, šafran, 
korianderį, mėtas, krapus ir į-

rinkimų į Aukšč. Tarybą duo
menis, visoje Sovietų Sąjun
goje rinkimuose dalyvavo 99,95 
proc. visų turėjusių teisę bal
suoti. Kaip sovietuose įprasta 
tokių “rinkimų” metu, kai ku
riose respublikose dalyvavusių 
rinkėjų skaičius buvo pasiekęs 
99.99%, kitur tas nuošimtis bu
vo nukritęs ligi 99.92 ir dar 
žemiau. Pagal pranešimą, ma
žiausiai dalyvavo rinkimuose E- 
stijoje — 99.38%. Antroje ei
lėje (mažiausiu dalyvavusių rin 
kūnuose skaičiumi) Latvija — 
99.83, trečią ir ketvirtąją vie
tą dalinosi Lietuva su Moldavi
ja — abiejose tas nuošimtis šie 
kė 99.92.

Dalyvavusių rinkimuose nuo-

Estija ir vėl atsidūrė paskuti
nėje vietoje su 99.17%.

Rinkimuose į Tautybių Ta
rybą taip pat panašus vaizdas: 
Gruzija ir Lietuva pirmosios 
(99.93 ir 99.90%) ir Estija vėl 
su mažiausiu dalyvavusių rin
kimuose skaičiumi — 99.36. 
(E.)

vairias rozmarino rūšis, kartu j šimtis dar ryškesnis, įsižiūrėjus 
su česnaku ir svogūnais. Pipirai į rinkimų į Sąjungos ir Tauty-
buvo reti ir brangūs; jie atei
davo karavanais iš tolimos In
dijos. Amonas, arba rojaus grū 
dai, minimi Apokalipsėje, būda
vo atvežami iš Siamo ar Kam
bodžos. Pranašiškas tekstas ne 
slepia fakto, kad amonas daž
nai būdavęs piniginės spekulia
cijos objektu.
Žydų religija mokė kaip valgyti

Būtų keista, kad religija, vai 
dinusi tokį svarbų vaidmenį vi-

bių Tarybas (abiejų sovietinio 
“parlamento” — A. Tarybos 
rūmų) duomenis. Rinkimuose į 
Sąjungos Tarybą pirmoje vie
toje atsidūrė Gruzija — joje

Keistas gyvūnas
Reuterio žinių agentūra pra

nešė, jog viename Sibiro kalnų 
ežere sovietiniai mokslininkai 
pastebėjo nepaprastą baidyklę, 
kurio galva labai didelė, akys 
viena nuo antros toli ir galva 
— 30 pėdų ilgio. Mokslinė eks
pedicija (džypais) bandė pa
gauti tą nepaprastą gyvūną, 
bet nepasisekė: gyvūnas pasi
slėpė ežero dugne. Ežeras, ku
riame ta baidyklė gyvena, yra 
3,500 pėdų aukščio kalne. Žinią 
apie tos baidyklės pastebėjimą 
padavė oficiali Maskvos žinių

paduotų balsų skaičius procen- agentūra ir spauda.
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lAjDOinflCO
LINKI LINKSMŲ ŠV. 

VELYKŲ ŠVENČIŲ
savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems

PARDAVIMAS,-TAISYMASnl!3321 S. Halsted St-CL4-5665 
AtA-.9-6. pirm.-kelt. 9-9. Sekntų ž<LJ
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
PROGA

Nuoširdų sveikinimą ir linkėjimą siunčia Cicero lie
tuviams ir visiems bičiuliams Čikagoje ir kitur

ŠV. ANTANO PARAPIJOS KUNIGAI

PREL. IG. ALBAVIČIUS 
J. MAKARAS 
P. PATLABA 
A. JAUNIUS 
A. VILKAITIS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Linkime visiems savo klientams A**,

ir draugams

A. PETKUS
Užlaikau deimantų, laikrodžių ir kitokių 
brangmenų. Laikrodžių taisymas, tai 
mano specialybė.
2502 W. 69th St., Chicago, III

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

LINKIU SAVO KOSTIUME- 
KIAMS, DRAUGAMS IR 
BUDRIKO RADIJO PRO
GRAMOS KLAUSYTOJAMS

BUDRIK

FURNITURE

3241 S. Halsted St.

Chicago 8, III.

Lietuviška radio valanda leidžia
ma sekmadieniais iš MHFC, 1460 
kil. radio stoties nuo 2 vai. iki 

2:30 vai. p. p.
JOS. F. BUDRIK

4*
JT

Linksmų Sv. Velykų Švenčių
Linkime

Visiems Lietuviams, Klientams 
Ir Draugams

Linksmų Šv. Velykų Švenčių

linkime

MUSŲ GERADARIAMS, RĖMĖJAMS, o ypatingai pa-
dėjusiems sukelti pakankamai lėšų pastatyti Šv. 
Šeimynos prieglaudą.

LABDARIŲ ORGANIZACIJOS VALDYBA

KUN. A. LINKUS 
KUN. ST. ADOMINAS

ORLAND PARK, ILL.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ!

Linki visiems klientams ir rėmėjams 
VALDYBA IR DIREKTORIAI

Ji,

FEEEFAL
CHARTERED AND SUPERVISED 

BY THE UNITED STATES GOVERNMENT

AND IOAN ASSOCIATION

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois
Phone Virginia 7-7747
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ST. CASIMIR 

MONUMENT 

COMPANY

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo 

Šv. Kazimiero Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja HAROLD E. NELSON, Sav.

Dėl Gražesnio, Geresnio Paminklo Prieinamesne Kaina— 
Kreipkitės Prie Mr. Nelson

Telefonas — CEdarcrest 3-6335

£
Linksmų Šv. Velykų Švenčių

Knygų Leidėjus ir Spaudos Darbininkus Sveikina
S®

J?
%

BUTVILAS PRESS 
MR. & MRS. GEORGE BUTVILAS

911 W. 19th PI. Chicago 8, III. Tel. CA 6-1041
Spausdiname knygas, brošiūras, programas ir kitus 

prekybinius raštus
% ■ --- ----- -■■■-......... ........................... P

Linkėjimai nuo

ALGIRDO
1111 ir

ALDONOS
■
BRAZIŲ

AL’S HILL TOP LOUNGE
8514 S. Roberts Rd.
OAKLAWN, ILL.

Algirdas Brazis Tel. GArden 2-9561




