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NUO ABRAOMO IKI JĖZAUS
Juozapo Flavijaus žydu istorija judco —

krikščioniškoje 

Sulietuvino A.
KAS BUVO JUOZAPAS 

FLAVIJUS

Jis buvo Dievo išrinktosios 
tautus narys, gimęs 37 metais 
po Kr. gim., yiešpataujant Ro
mos. imperijoj ciesoriui Kajui 
Kaligulai. Vadinasi, gimė ke
letą metų po Kristaus nukryžia
vimo, tuo laikotarpiu, kada ro
mėnų viešpatavimas buvo pa
čioj savo politinės ir civilizaci
nės galybės aukštumoj. Taigi, 
gyveno pabaigoj epochos, kuri 
buvo galbūt svarbiausia žmo
nijos istorijoj ir kurios atmos
fera istorikas alsavo. Jo tėvai 
turėjo labai gerai atminti Jėzų 
Kristų, o jo seneliai ciesorių 
Augustą, didžiausį valstybės 
vyrą iš krikščionijos laikų. 
Apie tos didelės epochos įvy
kius Flavijus turėjo informa
cijas iš pirmųjų rankų, iš dar 
tebegyvenančhj liudininkų. O 
kadangi turėjo stilistinių ga
bumų, istoriko talentą ir my
lėjo teisybę, perteikė juos ge
riau, tiksliau, negu bet kas ki
tas iš nekrikščionių. Tačiau

interpretacijoje 
RAGAUSKAS 
iškovojo žydų tautai nepri
klausomybę ir kaip tą nepri- 
člausomybę žydai prarado, pa
sikviesdami į savo kraštą ro-. 
menus ir savanoriškai atsidavę 
jų dominavimui.

ŽYDŲ KARAS yra geriau
sias, originaliausias, Juozapo 
Flavijaus veikalas. Bet di
džiausias apimties, parengimo 
ir užmbjaus atžvilgiu yra ŽY
DŲ SENOVĖS, arba žydų tau
tos istoriją nuo Abraomo iki 66 
metų sukilimo. Svarbiausias 
Žydų senovei šaltinis buvo Se
nasis Testamentas, kurį Flavi
jus papildė žydų tradicija(ha- 
gadda), palygino su Egipto is
torikais (Manaton), babiloniš
kais (Berozus), finikiečių 
(Dius) ir kitais. Vėliau Flavi
jus naudojosi graikų — romė
nų istorikais ir daugeliu doku
mentų, užsilikusių ligi jo lai
kų, k. a. legatų raportais, Ro
mos ciesorių duotomis žydams 
privilegijomis. Erodo susira
šinėjimais ir kt.

IŠRINKTOJI TAUTA
Juozapas Flavijus gyveno tra
giškame savo tautai laikotar
py. Kada jau buvo suaugęs, jo 
tauta sukilo prieš romėnus, už 
ką sumokėjo labai brangią kai
ną. Iš daugelio atžvilgių jis ne
pagyrė savo tautiečių už iššau
kimą romėnų galybės, bet kai 
žydų sukilėliai pradžioj pasie
kė laikinų laimėjimų ir išstū
mė romėnų legionus iš Judė
jos, mes matome Flavijų kaip 
karinį Galilėjos gubernatorių. 
Jis net bendradarbiauja su ro
mėnais, kada tie irtalšina žy
dų sukilėlius. Jeruzalės sugrio
vime septyniasdešimtais metais 
jis stebi iš romėnų štabo pozi
cijų . Kadangi jis nepasielgė 
savo tautos atžvilgiu, kaip tu
rėjo pasielgti, už savo proro- 
mėniškus veiksmus Flavijus 
buvo savo tautiečių pripažintas 
išdaviku ir oportunistu. Jis 
buvo imponuojančiai romėnų 
paveiktas, ypač kai jis nuvy ko 
į Romą. *

Flavijus nebuvo didelis žmo
gus, bet tikrai buvo didelis is
torikas. Jis buvo statomas gre
ta tokių senovės istorikų, kaip 
Herodotas, Tukidides, Polibi- 
jus, Livijus ir Tacitus, nors me
todo ir išsilavinimo atžvilgiu 
Flavijus negalėjo prilygti jiems. 
Flavijaus reikšmė juo didesnė, 
kad jis rašė žydų tautos istori
ją, o žydų tauta iki pirmojo 
mūsų eros amžiaus buvo ypa
tingame santykyje su Dievu. 
Be Juozapo Flavijaus būtų sun
kiau suprasti Kristaus epochą 
ir krikščionybės atsiradimą.

Juozapas Flavijus parašė ke
turis veikalus. Du jų buvo di
delio užmojaus ir didelės isto
rinės reikšmės, tai Žydų karas 
(su romėnais) —Beitum Judi- 
eum ir žydų senovė — Antiqui- 
tes Judaicae, be to parašė du 
pagalbinius veikalus, kurie nors 
nėra istorija, bet turi istorinę 
reikšmę, tai Gyvenimas (Vita), 
kuriame aprašomas autoriaus 
gyvenimas iki Vespazijano at
vykimo į Galilėją ir Prieš Api- 
oną (Contro Apionem), ginan
ti žydų religiją ir kultūrą nuo 
svetimšalių puolimo. Visi tie 
veikalai buvo išleisti paties au
toriaus graikų kalba, nors Žy
dų karas pirmoje laidoje buvo 
parašytas aramėjų kalba, kurią 
Palestinos ir Rytų žydai tuomet 
vartojo ... Istoriniu ir litera
tūriniu požiūriais geriausiai 
buvo pavykęs Flavijaus darbas 
apie didįjį žydų karą, vykusį 
su romėnais 66 — 70 metais. 
Flavijus šioj savo istorijoj sie
kė tų laikų, kada Makabėjai

Negyvąją Jūrą jie pasiekė Ka-imą. įvedimas svetimųjų į.Iz- 
naaną. Jozue’s vadovaujami, raelio karaliją paaštrino pa- 
pradėjo užkariauti tuos, ku-[dėtį. 
rie perėjo į jų pusę, ir tuo bū
du galėjo išlaikyt' savo grynu
mą ir savo Dievo kultą.

Jozue pradėjo Kanaano už
kariavimą apie 1200 m. prieš 
Kr. g. Didėlis laimėjimas prie 
Belhrono davė izraelitams Ju
dėją ir čia jie kuo tvirčiausiai 
apsigyveno. Vidurinio Kanaa
no miestai arba pasidavė arba, 
kaip Jeruzalė, atsispyrė žvdų 
invazijai. Vėliau Jozue nužv- 
giavo į šiaurę ir sunaikino 
svarbiausią miestą Hazor. Iz
raelitai išsisklaidė kalnuose 
Palestinos ir Transjordanijos 
plotuose, prarasdami savo po
litinę etninę jungtį. Pradėjo 
maišytis su kanaaniečiais, pa
siduodami' jų kultūrinėms ir 
religinėms įtakoms. Pamažu 
pradėjo trauktis nuo savo Die
vo, perbūdami iš kanaaniečių 
jų kraugeriškas ii paleistuviš- 
kas praktikas.

ŽYDŲ MONARCHIJA IR 
PIRMAS ŽYDŲ KARALIUS

Filistinų hegemonija Pales
tinoje pasiekė viršūnės (1100 — 
1610) po izraelitų nugalėjimo 
Gilboa kalne. Filistinų pavo
jus prisidėjo prie įsteigimo mo
narchijos Izraelyje pagal va
karų pavyzdžius. Tvirta cent- 
ralinė valdžia teikė daugiau 
garantijų apsiginti nuo priešų. 
Bet pirmasis žydų karalius 
Saulius nesugebėjo atsispirti 
filistinams ir krito drauge su 
savo trimis sūnumis ant Gilboa 
kalno. Jo mirtis atidarė kelią išdavė juos 
į sostą-Dovydui, kuris įkūrė sunaikinimui, 
žydų monarchiją ir apvainika-iOzejas, 
vo ją žemiškos garbės aureole. Įga su Egiptu, 
Dviejuose mūšiuose Dovydas Iti Asirijai duoklę, šalmanase- 
sumušė filistinus ir apie 1000 ris V užpuolė Izraelį ir apgulė 
m. prieš Kr. gim. paėmė Jeru- Samariją. šalmanaseriui mirus, 
žalę, kurią padarė karalystės jo sūnus Sargonas II pabaigė 
sostine. izraelitų naikinimą. Po trijų

Nors Dovvdas padarė daug metų apglllos 721 m- Samarija 
sunkių nuodėmių ir pataikavo buvo paimta- Izraehtai čia

vo visai išnaikinti, net atmini
mas apie juos dingo. Dievas 
buvo ištikimas savo Sandorai.

Likusios Izraelio giminės — 
Judėja išsilaikė. Čia žmonės 
buvo ištikimesni savo Dievui. 
Buvo ir išimčių. Karalius 
Achaz (736 — 716) papjovė 
savo pirmagimį sūnų, paauko
damas jį Molochui. Be to, Je
ruzalės šventykla buvo pakei
čiama į svetimų dievų garbini
mo vietą. Tačiau Dievo pašau
kiami pranašai čia buvo geriau 

(išklausomi. Izaijaus ir Miche- 
jjaus įtaigojami, judėjiečiai 
grįždavo prie Jahvės ir laiki
nai nukreipė sunaikinimą, ku- 

karii ris kab°i° ant J” Ra^vM- Asiri- 
‘ Įjos Sennaheribas sugriovė Pa
lestiną 701 m., bet Jeruzalės 
i paimti nesugebėjo. Dievas jo

ŽYDŲ VALSTYBĖ SUSKILO
Tuoj po Saliamono mirties 

Izraelio valstybė naminių karų 
tampynėse ir dėl Egipto inva
zijos suskilo į dvi dalis.

Dabar buvo dvi žydų vals
tybės. Izraelis išsiplėtė šiaurės 
Palestinoje ir Užjordanijoj ir 
jos ribose buvo žydų tautos di
džiuma. Judėjos valstybė pie
tinėje Palestinoje, kurioje iš
silaikė Dovydo dinastija, bu
vo žymiai mažesnė, bet etniš
kai labiau susieta. Judėjoj 
buvo Jeruzalė ir šventykla, 
kur Saliamonas patalpino San
doros Skrynią. Vieno Dievo 
kultas čia ilgiau išsilaikė

Izraelio karalija su sostine 
Samarija etniškai buvo apgy
venta įvairių tautybių ir, be 
to. ji gulėjo prie didelių Kana
ano ir Finikijos civilizacijų 
centrų. Ji pasidavė tų civiliza
cijų įtakai ir vieno Dievo kul
tas ėmė temti Baalo naudai. 
Ypatingai, kada ją valdė Oni- 
rydų dinastija (885 — 841), 
susirišusi su Tyro valdovais, 
atsimetimas nuo Jahvės sustip
rėjo. Izraelio monarchai veik
liai dalyvavo Sirijos ir Egipto 
politikoje ir mėgino drauge su 
tomis valstybėmis stabdyti au
gančią, plėšrią Asiriją, “Die
vo botagą”.

Izraelio pranašų raginimas 
prie atgailos ir grįž:mo prie 
Jahvės buvo bevaisis. Izraeli
tai pažeidė Sandorą ir Dievas 

Asirijai visiškam 
Kada karalius 

pasitikėdamas sąjun- 
atsisakė mokė-

iki 1560 m. pr. Kr. g., bet jie 
greit suegiptėjo. Siaučiant Ka
naane badui, Juozapas par
sikvietė iš ten į Egiptą savo tau
tiečius, Izraelitai Egipte turė
jo puikų gyvenimą ir daugino
si. Bet Egipte atsirado naujas 
faraonas, kuris Juozapo neži
nojo. Prieš izraelitus kilo di
delis visuotinas nepasitenkini
mas. Politinės konjunktūros 
pasikeitimas Egipte skaudžiai 
palietė izraelitus. Izraelitai ir 
kitos liekanos nuo Hyksosų 
laikų sudlfrė ikissemiamas at
sargas žmonių, tinkamų vie
šiesiems darbams. Ir faraonas 
nutarė suvaryti tuos žmones 

‘Ir bus (avyje palaimiu- prle '« v,es«9 <l2rl‘iJ...

nės: prieš — semitai (azjani- 
tai ir kiti), sefhiliški kanaani- 
tai bei amoritai ir pagaliau in
do — europiečių rasės žmonės, 
kurie ten įsiveržė vadindamie- 
si hitikais ir mitannais. Be to, 
Palestina turėjo nuolatinius ir 
gyvus santykius su chamitišku 
Egiptu.

Su Abraomu Dievas sudarė 
specialią sutartį — Sandarą, 
pagal kurią jis turėjo šlovinti 
tik vieną Dievą ir klausyti tik

Juozapas Flavijus priklausė 
tautai, , kurią Dievas išrinko 
savo specialiai misijai. Vieną-’ 
iš savo svarbiųjų veikalų Juo
zapas skyrė savo tautos istori
jai, ir, kaip žydų kunigui (jis 
buvo fariziejus) jam buvo ži
noma, kad jo-tauta yra Dievo 
misijai ir gaivina savyje mesi- 
jantines viltis, nors veikale, ra
šytame visų pirma žmonėms, 
nesusipažinusiems su išrinkto
sios tautos tikslais, šitos proble
mos aiškiai nelietė. Tačiau^jo įsakymų,x už ką Dievas ėmė 
kada minėjo apie Jėzų iš Na
zareto, pridūrė: “Tas buvo Me
sijas”. Vadinasi, Flavijus la
bai gerai žinojo savo tautos is
torinę esmę. Taip pat jam bu
vo aišku, jog tragedija, kurią 
jis ir jo tauta išgyveno, kai 
buvo tremiami ir mėtomi tai į 
Babiloniją, tai į Siriją tai į 
Egiptą ir kt., buvo surišta su 
uždaviniais ir tikslais, kurie jo 
tautai buvo skirti.

kad ji 
iš įvairių etni- 
tautinį (pader- 
specialėje Dievo 
apvaizdos vado-

žydų tauta, vienintelė seno
vėje, dalyvavo šventoje istori
joje priedu prie žemiškosios is
torijos. Ji buvo išrinkta tam 
tikriems tikslams, surištiems 
su žmonijos atpirkimu. Kas 
dar galima pasakyti 
buvo sutverta 
nių atlaužų į 
mes) vienetą 
priežiūroje ir
vavime. Bet tai nereiškia, kad 
Dievas sutvėrė kažkokią idea
lią visuomenę, ar kad ją apdo
vanojo kažkokiomis specialio
mis laikinomis malonėmis. Tik
riau, pasirinko sau kietą me
džiagą, gal kietesnę už kitas ir, 
vadovaudamasis savo neribo
ta išmintimi, veikė joje norė
damas pasiekti nežemiškų tiks
lų. Buvo su ja r>uo pat pra
džios, kada buvo pašaukta, ir 
kai Abraomas, žydų padermės 
ir tautos protoplazma, buvo 
paragintas pamesti Haraną Eu
frato viršupy, kur jo kiltis ra
do sau vietą apleidusi Urą Chal 
dėjos žemėje, ir įsakė jam eiti 
į Kanaaną, nes ten ketino su 
juo sudaryti Sandarą.

Abraomo giminė apleido 
Urą maždaug tarp 2000 ir 1750 
metų prieš Kristaus gimimą, 
tuo tarpu kai Mezopotamijoj 
vyko kažkokia krizė. Išvyko 
Abraomas su savo tėvu Tarė iš 
Chaldėjos Uro į Haraną aukš
tesnėje Mezepotamijoj, kur 
buvo amonitų kolonija, o iš 
ten, Dievo balso klausydami, 
į Kanaano žemę (šiandieninę 
Palestiną). Kanaane apsigy
vendavo įvairių tautybių žmo-

šavo gibbon laikinus Abraomo 
reikalus ir pažadėjo iš jo gimi
nės sutverti didelę tautą ir pa
vesti jai valdyti Kanaano Že
mę. “]
tos visos žemės tautos”. Gene-Į Sunkiai dirbo izraelitai prie 
sis (Giminės knyga). 12,, 1-3). statybos medžiagų ruošimo 
Matomu tos Sandaros ženklu miestams statyti, nuolat jaus- 
buvo apipiaustymas, kuris Ab- darni ant savo sprandų prižiū- 
raomo giminės narius skyrė rėtojų botagą. Graudžiai ap- 
nuo giminingų kitų padermių, j verkė jie savo likimą ir siuntė 
Kokius du šimtmečius Abra- maldavimus savo Dievui, kad 
omo giminė gyveno Kanaano juos išvestų iš Egipto žemės, 
Žemėj, versdamasi gyvulinio-1 vergijos namų, į Pažadėtąją 
kyste ir žemės ūkiu. Jie nebu- Žemę. Dievas išklausė savo iš- 
vo tikri nomadai, (klajokliai), laisvintoją. Mozė gerai tiko 

šiai misijai ir Dievas pašaukė 
jį įvykdyti jo ketinimus savo 
išrinktosios tautos atžvilgiu.

bet ir neturėjo nuolatinės gy
venamosios vietos. Kanaanas 
buvo užplūstas įvairių etninių 
miestų — valstybėlių, politiš- Dievas pasirodė jam liepsno- 
kai nepriklausomų, bet kul
tūriškai buvo vieningi, įtaigo
jami Mezopotamijos civiliza
cijos. Abraomo giminė laikėsi 
iš tolo nuo kitų ir vystė nuosa
vą gyvenimą. Jie buvo įsisa- 
monėję savo sutartį su Dievu ir 
tuo didžiavosi. Jų giminės vir
šininkai vengė vesti svetimtau
tes žmonas ir tuo būdu išlaikė 
vieno Dievo kulto grynumą, 
“Dievo Abraomo, Izaoko, Jo
kūbo”. Sėsliosios tautos juos 
vadino Habiru, kuriuo vardu

sis (c. 1298 — 1232), kuris bu
vo didelis statytojas ir užka
riautojas, — jis lai plačiu mas
tu naudojo izraelitus vergu 
darbams. Kai Mozė, Dievo 
siunčiamas, atėjo išlaisvinti 
savo tautiečius, Egipte siautė 
maras ir dešimt įvairių kitų 
nelaimių. Kada faraonas Mer
neptah ir visas Egiptas buvo pa 
skendęs veiksmuose ir gedule, 
Mozė išsivedė savo žmones į 
tyrus. Nusikratęs nusiminimo, 
faraonas panoro keršio ir mė
gino susigrąžinti' izraelitus. 
Bet Dievas parodė dvejojan
čiai tautai savo galybę ir išgel
bėjo ją nuo sunaikinimo, ku
riam buvo pasišovęs faraonas, 
liepdamas iškalti pavergtų 
miestų ir tautų paminkle tokį 
baigiamąjį sakinį: “Izraelis 
yra sunaikintas ir nebeturi dau
giau sėklos”. _

Didelės žmonių masės prie
šakyje, nes prie izraelitų pri
sijungė masės kitų etninių gru
pių ir susiliejo į vieną junginį, 
— Mozė pakilo į Sinajaus kal
ną ir, perkūnams griaudžiant, 
žaibams žaibuojant, gavo iš 
Dievo Dešimtį įsakymų. San
dora tarp Dievo ir išrink tosios 
tautos buvo patvirtinta. Dabar 
izraelitai turėjo įstatymą.

Tarp sukilimų ir apostazijos 
Mozė vedė savo tautą į Paža
dėtąją Žemę. Nesuskaitomais 
stebuklais Dievas stiprino Mo- 

Dievas pažadėjo jam savo pa-!zę ir jo svyruojančią tautą. 
Bet kai pasiekė Kadeš’ą, izra
elitai neteko drąsos. Jie pa
siuntė šnipus į Kanaano žemę, 
kurie patvirtino, kad tikrai ta 
žemė yra užtvinusi pienu ir 
medum , bet jos miestų ir tvir
tovių negalima paimti. Duo
tas Kanaano gyventojams lai
kas pasitaisyti dar nepasibai
gė. Keturiasdešimt metų izra
elitai klaidžiojo tyruose. Pa- 

'galiau aplinkiniu keliu pagal’

jančiame krūme tardamas “Aš 
esu, kuris esu” (Jahve), ir pa
vedė jam išlaisvinti savo tautą 
iš vergijos, Mozė buvo nuste
bintas uždavinio didumu, bet

galbą ir pergalę.

MOZĖ IŠVEDA ŽYDUS 
Iš EGIPTO

Mozė sugrįžo į Egiptą, kur 
jis buvo išaugęs ir išauklėtas ir 
vardą turėjo egiptietišką, ir 
pareikalavo iš faraono paleis-

sėsliųjų žmonių buvo vadinami j ti jo tautą. Faraonu tuomet 
visi klajokliai, o jie patys pra-Įbuvo Merneptah (1232 — 1224). 
dėjo saVe vadinti Izraeliu. Kaip j.J is buvo silpnesnis valdovas. 
Izraelis, jie išsiskyrė iš savo Į negu jo tėvas Ramzes II Didy- 
klajojančių giminaičių,, kurie 
vertėsi piemenavimu ir lupi
kavimu, ir išvystė specifinį sa
vitumą. c

Tur būt, Hyksosų viešpa
tavimo Egipte pabaigoje at
vyko tenai Izraelitai. Nors jie 
turėjo santykius su Egiptu dar 
būdami Kanaano klajokliais, 
tačiau nuolatai ten apsigyveno, 
kada vienas jų giminės narys, 
Juozapas, parduotas tenai į 
vergiją,' dėka savo gabumų 
aiškinti sapnus, tapo hiksosųĮ 
faraono ministeriu. Hiksosai 
užplūdo Egiptą aštuoniolikta
me šmt. prieš Kr. gim. Jų val
džia tęsėsi Egipte nuo 1730 m.

religinės poezijos

savo {geidžiams, tai vis dėlto 
buvo nuolankus žmogus ir iš
tikimas Jahvės tarnas. Už sa
vo nuodėmes atgailavo ir jo 
religiniai jausmai buvo išlieti 
Psalmėse, kurias jis sukūrė (jis 
turėjo didelius poetinius ir 
muzikinius gabumus). Dovy
do Psalmės yra didžiausias se
nųjų laikų
paminklas. Jis taip pat sugal
vojo planą, kurį vėliau įvyk
dė Saliamonas — pastatyti 
šventyklą ant Morijos kalno 
Jeruzalėje. Dovydas laikė ha-į.1 
rėmą ir toks jo gyvenimas su-■ 
keldavo didelių šeimyniniu J 
ginčų dėl valdžios paveldėji
mo.. Po aršių naminių L_. 
soste išsilaikė Saliamonas (apie /. 
970 — 931), sūnus nuo Betše- 
bos, mvlimosios Dovvdo žmo- ■ 
nos, kurią jis atėmė iš Hitykos |arm,« išmarino- 
Urijaus. Saliamonas buvo tai- į. NAUJOS ŽYDŲ NELAIMĖS 
kingas monarchas, bet toks) . .. . ,
pat ambicingas. kaip ir jo tė- J E»i>"Ska partija paėmė vai
ras. Nutari-, padaryti iš savo Jeruzalėje ir. priešingai 
karalijos puikų kraštą. Pagra-P*ranašo J<'re""Ja'ls Pml>e- 
žino jį skaitlingais pastatais, iš iimams- žydai sudarė sąjungų 
kuriu Jeruzalės šventykla buvo ”' Es,|>lu-. >«l>ucha<lnezaras 
visų puikiausia, bet nemenkas- i59' s“sr'” '.r
ni buvo Jeruzalės paloeiai ir!za,f ,r.nubaudė ją tr Judėją de- 
Megiddo arklidė, tūkstančiams IPOrtac.Jomis. Į Jeruzalės sos- 
arklių ir kovos vežimų. Perdbl'?. Paso<bno Zadechij, (Sede- 
delis išlaidumas privedė t___
mono karaliją prie bankroto. 
Norėdamas prilygti kaimyni-[ 
niams valdovams, statė palo-į 
cius ir šventyklas šimtams sa
vo svetimšalių žmonų. Kadan
gi pajamos iš prekybos su už-Į 
jūriais apvylė, o kitataučiams j 
mokesčių diplomatas karalius 
negalėjo pakelti, tai, gelbėda
mas savo reikalą, ėmė plėšti 
savuosius:' nepakeliamais mo-| 
kesčiais ir priverstinais dar-| 
bais apsunkino žydus* bet ne-l 
išmintingai atleido nuo sunku- .
mų Judos kiltį, ir tuo būdu su
silpnino savo tautos vieningu-

Satia- ci”^' ° pals gr^° * Babi,on‘jq- 
Bet šis nebuvo ištikimas Chal- 

Idėjos karaliui, įsivėlė į suo
kalbius su Egiptu ir Tyru ir už
traukė Judėjai Nabuchadne- 

Izaro pyktį. Po dviejų metų 
apgulos, 587 m. Jeruzalė buvo 
paimta tai buvo bausmė už 
jos valdovų siautėjimą ir ne
paklusnumą pranašams, pa- 

Isiųstiems jai į pagalbą. Judė
jos karaliai, nepaklausydami 
Jeremijau* perspėjimų, įsivė
lė į pasaulinės politikos žaidi
mą ir pasekmėje nukentėjo 
karalija ir jų galvos.

(Nukelta į 2 psl.)



VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ* dalinė pra- ve.iko portretą. Fatriūsę tokį ve-1 
žiką išsiauginsime, eiutilpau Iby Į

Humoreska
Bet tik negalvojantis žmogus 

gali pagalvoti, kad vežikų atgai
vinimo problema bus taip leng
vai ir greitai išspręsta. Ne, rei*. 
kalas čia kur kas sudėtingesnis. 
Visų pirma tai liečia patį vežiko 
asmenį.

Iš praeities paveldėjome ryš
kų, išbaigtą vežiko tipą. Jo no
sis raudonai melsva ir pragerta, 
jis neįstengia taisyklingai su
regzti dviejų žodžių (kaip mūsų 
poetai), labai negražiai šnypš-

Lahar, kai raketos artėja prie 
šviesos greičio ir kuriami eks
presai su oro pagalviais, suką
rą per valandą 700 km. pasigirs
ta v’s daugiau blaivių balsų, rei
kalaujančių sugrąžinti vežikus. 
Esą mes lekiame į priekį tokiu 
gra čiu, kad, ko gero, niekur ne- 
nu-. a'.iuosime.

Tačiau, atrodo, šis delikatesas 
ant guminių ratų bus skirtas ne 
kiekvienam, o turistams, iš už
sienio —r kaip unguriai, raudonie
ji ikrai bei kiti skanėstai, kuriųį čiasi, o apie penkiaaukščius kęik- 
mes patys nematome. Tuo tar- i smažodžius nėra ką ir kalbėti, 
pu >. ežikus — matysime. O tai, Būtent tokį vežiką (kaip ir še- 
— žingsnis į priekį. • šiolikamečius chuliganus) mums.

įbruko buržiuuin 
eitis.

Suprantama, į tokį atsakingą Į su avižomis.
postą, kaip vežiko pasostė, šito- Tam tikrų keblumų gaji suda- Į 
kios praeities liekanos- sodinti | ryti botagas. Dar neaišku, kas 

; negalėsime. Mos ją parduosime, užsiims jo gamyba. Ii- vienos^ 
taksi parkui, kur pragerta nosis pusės, botagas šliejasi prie din teįėju mįrStantfe tėvas.

vietoje, o patys išsiauginsime; pramonei ne visada pavyksta iš-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
TO THE LITHUANIAN CUSTOMERS OF MINE

GRANT WORKS FRUIT MARKET

013 W. Mth St., Cicero Phone: OL 2-0946
We have fresh vegetables and fruits everyday.

WHOLESALE AND RETAIL

r—*

ANTANAS MACKEVIČIUS, Sav.

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems klientams, draugams 

- ir pažįstamiems

& ’ta. ’

BRIGHTON BAKERY

Tčfef.r A Irginia 7-1250
2157 West 46th Place

— Q kur Laiba? ti į Judėją utatalyti tautini u? Jtydų voJflyhč įkuria Makalu^
-r A> <p tty — atai-lsavo egzistencijos pagrindus, religinės, egzaltacijos (perdėtu 

liepė pąakuUnyais takpafs narys Į Prieš tai, negu jie jvykdys slur- religingumo) dvasioje, išsigi* 
I Laiba. tą jiems misiją. Jahve duos mė į despotišką Rytų monar-

Tai kas daboja krautuvę?

mybos priemonės, dalis. Dėl to 
botago gamybos (tikriau, nega-

slogą ir lopytus veltinius.
Kaip jią atrodys? t.,.- _ _
šiuolaikinio vežiko veidą ne- mybos) klausimu lengvoji msun- 

sunku įsivaizduoti. Visų pirma, kloji gali susikibti už pląukų 
tai vyras. Moteris vežike skara- Peštynės tęsia tol, kaip papras? 
bą neįprastai ir nemaloniai, be- tai, abi pusės gmis botagu. Tada 
veik kaip vyras ministrė. O duo- [ botagai pasipils urmu — iki kj- 
ti jai į rankas botagą nesutiks 
ne vienas vyras — užtenka ir ko
čėlo. Be tcų kai moterys atsisės 
ant pasoąčių, kas akmenis nešios 
ir griovius kas? ;

2odžiu: sakant, tai bus vyras, 
tikriau — daug vilčių teikiantis 
jaunuolis, kuriam buvo sudary
tos visos sąlygos tapti Einšteinu 
arba Mocartu ir todėl jis pasida
rė vežikų. Kadangi, kaip jau mi- 
-nėjome, šis jaunuolis vėžins tu- 
'ristus iš užsienio, jis turės būti 
taip gerai idėjiškai pakaustytas, 
kaip ir jo arklys. Pageidautiną, 
kad jis būtų poliglotas arba bent 
mokėtų taisyklingai ištarti: 
“Have you for selling 106% 
wool sweater or boloninį rain
coat?” Neminėsime, jog nūdie
nis vežikas privalo žinoti kiekvie- 
ną-savo miesto akmenį, kad, pa
vyzdžiui, veždamas turistus į Su
bačiaus gatvės Barbakaną, taip 
sumaniai aplenktų II ligoninės 
patalpas, -tarsi jų nė nebūtų.

Maža tp: tarybinis vežikas ne
turi būti, užsisklendęs siauruose

t savo specialybės rėmuose. Niū- 
ikindamas stipriai pažabotą ark
lį, jis puikiai įsisavins politinės 
taktikos bei strategijos princi
pus.' Laisvalaikio metu tikimės 
pamatyti tarp kamerinės muzi
kos mėgėjų pusbačių ir jo lopy
tus Veltinius (gal tai pagaliau iš
spręstų tuščios koncertų salės 
problemą Kaune?). Vieną kitą 
vakarą savo radikulito kamuoja
mas strėnas jis pašildys “Daina
vos” kamputyje prie puodelio 
karštos kavos i¥ įsidrąsinęs 
gal įterps vieną sdrifei r blan
kų žodelį į sodrų mūsų intelek
tualų žargoną.

O prie to, kas jau minėta, pri- 
dūrę, kad jo nosis (nors ir ka
žin, kiek* j is mauktų) ne violeti
nė (svečiai!) ir kad šnypščiąs! 
jis į specialią popierinę servetė
lę, turėsime išbaigtą šiuolaikinio

to ketvirčio pradžios.
Vežikų atgaivinimas atgaivins 

miestų orą. Jis pasidarys kur 
kas grynesnis, sumažės kance
rogeninių medžiagų: arkliai iš-

lumų, tik ccijas iš 
iti opti-

mistaras.
.-i-;--------

(Pavalga)

ir jo-

finansi- 
apie jo- 

iptį bir-

bėjams valdant. Dar daugiau Imo laikas artėjo 
— duos jiems mažą imperijų, h

jiems dar vienų progą atgauti čfiiją, tyronizuojančią savuo-

......... bimabb uii

ŠV. VELYKŲ PROGA 
Sveikiname visus mūsų mielus klientus, 

gimines, draugus ir pažįstamus ir tinkime 
daug: sveikatos k* maloniu švenčių

tūralius produktus. Tai praplės 
mirštančias kiemsargių funkci
jas ir apgaubė jas romantika — 
gal nebereikės jos ieškoti okea
nuose ir kazachfitanuose. Be to, 
šie natūralūs produktai išmai
tins visą armiją žvirblių bęi ki
tų paukščių, i? zoologai liausis 
būkštavę, kad- Lietuvoje išnyks 
sparnuočiai. O poetaiį atvirkš
čiai, gaus patirti didelį nuostolį;-, 
jie neteks pelningos ir neišse
miamos temos apie paskutinį 
Lietuvos arklį.

Vežikų pasirodymas mieste 
gatvėse sukels- šiokių tokių per
mainų ir tam tiįa*ų organizacinių 
galvosūkių Bet kai pagaliau 
sunkumai bus užpakaly, o prie
šaky pamatysime nurodytu mar
šrutu klusniai kaukšint arklį, su 
šorais — ne vienas sušigraudThęš 
tursens paskui šią atomb* am
žiaus eiseną. I< tikrųjų koks 
uit r amoder nūs ^aizdks: vingiuo
ta senamiesčio gatvelė, senoviški 
žibintai, goti^g- barokas^- oriai 
ir lėtai riedąs vežikas, o jam iš* 
paskos — lyg rojaus paukščio 
uodega — kokį tuzinas sunkvė- 
žirnių ir automobilių: Kažkoks.

Išrinktosios tautos žiedas 
buvo deportuotas į iįfcbiloniją, 
gi piemenų ir artojo, masė* pa
siliko Judėjoj it čia Ūe vadų iš
dėto ėmė netekti sa^j, religinio 
ir tautinio- charakteriu. Dovy

PARAMA
FOOft & LIQUORS 

2534 W. 69tfe St Chicago, IU 60629-

Chicago, IU. 60632

FRANK ZOGAS - Prezidentas

INDIAN D SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION

8929 S Harlem Ave Bridgeview. Illinois 60455 • Phone 598-9400
4040 Archer Ave . Chicago, Illinois 60632 • Phene 254-4470

lybė nustojo egzi

>■

Sav. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

CHICAGO, ILL 60636

baigė žydams nebegrįžtamai. 
Bet vaidmuo tų namų, kilusių 
iš kanaanietės- Rehabo ir nioa- 
hitietės Rūtos dar nęgĮasibaigė, 
nes; Dievas per savo pranašus 
n0adejų, jog iš* Dovydo namų 

Imti ateis laikas MMfuks savor

kabinos galvą ir baubteli :
— Ei tu, vėžliene Tortila! Ne

gali greičiau pasijudinti su sa
vo nukaršusia kainąipalaike?

Mūsų Vėžikisifeatšigrįžta; Ne
atsako storžieviu^. Jis netgi-at
leidžia valdžias. Tą patį’jis pa
darytų, jeigu iš paikos judėtų 
transportas, vežinas, dinamitu. 
Jis žino: organizuoti gatvės kam
štį — tiesioginė jo funkcija. Ku
melė gali būti ir visai sustabdo
ma. Todėl reprezentacinis veži
ko cilindras net sukiplbja nuo* 
siunčiamų prakeiksmų krušos.

— What is išlaša savo 
užsienietišką smakrą, turistas. — 
Was is das?

Vežikas šaltakraujiškai pasi
taiso suplotą cilindrą ir. mandat 
giai paaiškina:

— O, they are congratulating* 
our dear, respected gileSt f It is 
the typical our salute 1

Turistas atsuka nušvitusį vei
dą į kamštį ir plačiai, dėkingai 
nusišypso:

— Thank you, gentlemen! I 
shall pass your salute for my 
people! Thank you ever so 
much! Paix! Mir! Družba! Ura!

Ak, ką fr kalbėti, — verkiant 
mums reikia vežiko! Jau vien dėl 
to, kad visą kaltę dėl trypčioji- 
mo vietoje galėtume suversti 
arkliams... Ką ir kalbėti!
(iš Vilniuje išleistos humoreskų 

rinktinės Karuselėje)

Babilonijos vergija. nuo pir- 
mosios 605 m. deportacijos iki 
Kiro 538 m: edikto tęsėsi sep- 
tyniasdfešimT mėtų. Priespau
dos ir persekiojimų- pne Babi
lonijos upių meta žydui atgi» 
mė dvasiškei* ir sugrįžo prie 
savo Dievo garbinime su di
desniu atsidavimu, aegų bet 
kada" prieše tai. Skausrtiiiigūi 
ilgėdami esi s$vo gimtųjų kraš
tų, Babijomjos tremtiniai at
gailavo ir laukė išlaisvinimų, 
nes iš, Jeremijau s pranašysčių 
žinojo, jog Dievas savo- laiku 
supins- Chaldėjos galybę.- Žy
dai ilgai nelaukė savjų polih-

kūrėją. Krito ji nųa Persų , 
smūgių, ir, žydjai galėjo, sugrįš-

- ~t»t Trnrtrsr

BIZNIS YRA BIZNIS

Mažame prbvtndj^t mieste
lyje žydas turėjo mažą krautu
vėlę. Nors šeima buvo didelė, 
bet jis vertėsi patenkinąmai. Se-. 
natvės ir ligos perblokštos jis 
gulėjo mirties patale. Aplink 
susirinko visi šeimos nariai. Su
kaupęs jėgas, ligonis; pusiau
pramerktomis akimis, Vos ‘gir
dimai šnibždėdamas ėmė minė-

r*' _ ;!ft .. latailieuia Sorė.i f*1 ■ i'-.,. '»■ .i"4......................................................................................... j. >, .<,Tinr -HIWI
2 _ NAUJIENAS, CHICAGO S, ILL- L .A’t'RIk - f

ti vardais visus šeimos narius, 
teiraudamasis, kur jie dabar yra. 
Pradėjo nuo žmonoą, o toliau 
klausia:

— Kur yra Jankais? ,
— Aš čia, tėvą, — atsiliepia 

Jankelis.
— O kur Sorė? — toliau tei

raujas tėvas.
— Aš taip pat čia, tėve, —

linki visiems klientams, draugams 
ir pažįstamiems

PALANGOS VALGYKLA
JUOZAS IR JADVYGA BARTKAI

6918 So. VVes^erp Ąve.

mm

PHilTWHJNA P AKEL.
Chicago Savings FHeSdentė ir Diktorių Tarybos Pirminntfcė

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
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Milžinai — galiūnai keitė savo gimtojo krašto vaizdą
Kurtenos — Kuršių pamario padavimas

Ten, kur šiandien Kuršių;mažesnių upelių ištakomis i 
marių ir Baltijos jūros bangos Kurtenos vandenis.
Nėrijos balto smėlio krantus Šitie Kurtenos vandenys bu- 
skalauja, žiloje senovėje buvę vo pervadinti Kuršių mariomis 

daug, vėliau, kai Livonijos or-
kraštyje tęsėsi platūs derlingi dina*, sunaikinęs senąją že- 

t..- _•----- « majęįų Klaipėdos pilį, 1252 m>
toje pačioje vietoje pastatė sa
vąją Muemelburgo pilį ir verž-l

dideli miškai ir pamario pa-

lųukai bei pievos. Laukuose 
augę sodrūs javai ir ganyklose 
ganėsi gausios gyvulių kaime
nės. Rytinėje Kartenos, taip damiesi i pietus prie Nemuno, 
seniau buvo vadinamos Kur-j šią visą šalį norėjo priskirti 
šių marios,, pusėje buvo ma- prie jau .nukariautos Kurši j o s. 
tomas, lyg vandenyje pasken- Tuomet Kurtehos vandenys 
dęs lietuviškas saušažemis su buvo pavadinti Kuršių marioj 
Nemuno, Minijos, Karklės, Įsės, mis, Kurisches Haff arba Gulf 
Tovės ir Nemunyno upių iride Courlande. Nors Livonijos

ordinas savo tikslo nepasiekė kuriuo'., jų- kaimynai aisčiais 
ir.pO; siuita iik’Ių Aluemmęlbur- į vadindavo, šių jūrą pavadino 
gą. if, apylinkę atidavę Vokie-! Baltąja, Baltijos jūra. Aisčių 
čių Riterių ordinui Prūsijoje, kaimynai perėmė šį vardą iš 
naujasis marių pavadinimas,jų,,ir iš jo patiarė Mare Balti
ško iki .mūsų Jaikų. Tik se-.cum, Baltisehes Meer arba 
nuošė šaltiniuose randame šį ir Baltic Sea. •’
kai kuriuos kitus anksty ves* I Žiūrint iš Nerijos kopų į ry- 
nius pavadinimus. *|tus, matėsi vėjo varomos pil-

Šitas kraštas senovėje buvo kai - žalsvos arba pilkos Kur- 
ramus, nes apsuptas iš dviejų tenos vandenų bangelės, ir čia 

kieno plaukiojančios valtys bei lai- 
Saulė, vėliai atrodė maži kaip riešutų

.tu aisčiais už jų pasiuntiniu vietoje jo paliko *>i besoti, 
, įteiktą jam gintaro dovaną aiškino kiti.
(Cassiod. Variar v. 2). Taip to
li buvo žinomas dabartinio
Pabaltijo auksas.-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
l.INKl SAVO KLUENTAMS IR DRAUGAMS

STASĖ IR JUOZAS BACEVIČIAI

Real Estate — Insurance — Rentals 
Notary Public

6455 So. Kedzie Ave. < PR 8-2233

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir draugams

. L V > r . • ; \ ' ■ t
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Frank’s Television & Radio, Inc.
PARDUODAM m TAISOM

Savininkai PAULIUS ENDZELIS, JUOZAS BENDORATHS

3240 So. Halsted Št. ČAlumet 5-7252
_ - į- f

KI SAVO KLIENTAMS, 
IR DRAUGAMS

ST. CASDfflR MONUMENT COMPANY 
HAROLD E. NELSON, Sav. 

3914 WEST 111th STREET 
Vienas blokas nuo šv. Kazimiero kapinių 

, Tiesiog ten, kur busai sustoja

Dėl gražesnio, geresnio paminklo prieinamesne kaina — 
kreiptis prie Mr. Nelson < ,

Telefonas BE 3-6335

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems

ALGIRDAS IR ALDONA BRAZIAI
AL’S HILLTOP LOUNGE

8514 ROBERTS ROAD
Oak Lawn, Illinois 60455 Tetr 598-9661

pusių vandenų, retai 
nors buvo lankomas, 
tekėdama rytuose, kas dieną ki-' kevalai.
lo virš Kurtenos vandenų ban-j Audros metu, ypač tuomet, 
gelių ir vidurdienyje stovėjo i kai pūsdavo stiprus aulaukio 
virš Nerijos laukų, pievų, miš
kų ir balto smėlio krantų. Sau
le, ‘ vakaruose pasiekusi hori
zontą, skendo Baltijos jūroje, 
už Skandinavijos krantų; api- 
berdama plačiuosius - Baltijos 
jūros vandenis auksine spalva.

Kai saulėtomis dienomis pūs
davo stiprūs jūriniai (vakarų) 
arba suominiai (šiaurės vaka
rų) vėjai, tuomet iš aukšto 
Nerijos kranto žiūrint, buvo 
matomos baluojanėios jūros 
bangos, varomos Nerijos kran
to link. Tų laikų gyventojai,

(pietų vakarų) vėjas, Baltijos 
jūros dugnas išmesdavo daug 
sutrūnijusių, proamžinų me
džių liekanų ir su jomis daug 
gintaro, Baltijos krašto gel
tonojo aukso, kuris šių šalį dt- 
rė žinomų jau senovės Romos 
bei Bizantijos imperijos lai
kais. Iš tų laikų mes ir turime 
pirmąsias rašytas 
aisčių kraštus bei 
jus.

Net didysis rytų
liūs ir Romos imperijos nuga
lėtojas Teodoritas dėkojo raš-

žinias apie 
jų gyvento-

gotų kara-

Pavasariškai nuotaikingų linksmų Velykų 
švenčių linki savo įstaigos lankytojams

BUD’S REAL ESTATE
& INSURANCE

BALYS BUDRAITIS, sav.

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

čio. Išrūpina visų rūšių apdraudas.

4369 Archer Avenue Tek 254-5551
Chicago, BL 60632

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ IR ATGIMSTANČIO 
PAVASARIO ŠVENČIŲ

linki visiems savo kostumeriams, draugams ir 
pažįstamiems

< . . „ * . - , ■ : , - 
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t Bridgeport Hardware & Paint Store
JUOZAS RAMANČIONIS, sav.

. , „ HARDWARE — PAINT

3214 South Halsted Street Chicago, Illinois 60608
, Phone CAlumet 5-4667
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linkime visiems savo klientams ir draugams

; VALDYBA LR DIREKTORIAI• • - ...
CHARLES ZEKAS, Chairman Board of Directors
ANTANAS ŽAKAS, Secretary

Sąskaitos apdraustos iki $20,000

Brighton Savings and Loan Association
4071 Archer Ave., "L Chicago, Illinois 60632 

TEL. LAfayette 3-8248
X

Mr. and Mrs. David Gaidas k* Mr. and Mr*. Gerald Daimid

usksmu sv. Velykų švenčių
- visiems Chicagos lietuviams linki

'■ ilwik*. •>
4605 - 07 South Hermitage Avenue

< Tel: YA 7t1741 — 1742

4330 - 34 So. California Avenue 
TeL: LA 3-0440

— Tai tikras apmainė* Įtai
kąs ir save iš' 
jo tretieji.
r

Ir vėl buvo kreiptasi į 
nius sužinoti, ar mergaitė 
rai apmainyta. Galiausiai 
niai ir kerėtojai, visi kaip 
nas pareiškę, kad mergaitė 
auganti dievų valia ir kad ji 
būsianti savo tėvų džiaugs
mas, o savo tautiečiams pada
rysianti daug gero.

Neringa greitai paaugo į mil
žinę. Ūgiu ir jėga ji žymiai vii- 
šyjo visas jos apylinkės mergi
nas. Niekur nebuvo galima 
rasti stipresnės bei gražesnės 
jaunuolės, kaip didžiojo Kar- 
vaičio namuose. Savo jaunas 
jėgas išbandydama, ji dažnai

Afizda, L spėKo-

zv-
tik-

vie

padėdavo apylinkės gyvento
jams. Ji gelbėdavo laivus, pa
tekusi ūs audros metu į nelai
mę Baltijos jūroje arba Kurte- 
nos vandenyse ir padėdavo lai
vininkams ir žvejams saugiai 
pasiekti krantą.

Kurtenos mariose, kuris 
tuomet vietomis buvo daug gi
lesnės negu šiandien, Neringa 
sudari* daug pylimų sumažinti 
vandens gilumą. Pagal vietos 
padavimą Neringa supylė va
dinamą Rudseikio seklumą, 
kuri tęsiasi šiaurėje nuo Dra- 
vernos kaimo ir to paties pa
vadinimo upelio, tekančio į 
Kurtenos marias ligi Juodosios 
Urtės, šiaurinėje Nėrijos daly- 
je, kuri vietovė vėliau buvo 
pavadinta Juodrkantė, Schwarz

(Nukelta į 4-tą psi.)

Visiems mūsų klientams ir draugams linkime 
gerų ir linksmų Velykų Švenčių

CHERRY MEAT PACKERS, Inc.
4750 So. California Ave., Chicago, IL 60632 

TeL: YA 7-1200

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo klientams, draugams

ir pažįstamiems

medžiais

Toje vietoje, kur šiandien 
Nerijoje tebestovi aukštas Kar
vaičių kalnas, senovėje buvęs 
miškas su šimtamečiais me
džiais ir protarpiais derlingo
mis ganyklomis. Miško pakraš
tyje, kiek atsirėmę į medžiais 
apaugusią pakalnę, stovėję di
deli rūmai, papuošti aukštais 
stulpais. Juose buvo daug pa
talpų ir salių, pagražintų tur
tingais drožinėjimais.

Aukštasis kalnas rūmus sau
gojęs nuo stipraus Baltijos jū
ros vėjo. Nerijos miškas su
laikęs smulkųjį smėlį, kuris 
audringų vėjų buvo pustomas 
į Kurtenos marių pusę, kad jis 
neapdengtų derlingų laukų bei 
pievų.

Minėtieji rūmai ir visa apy
linkė priklausiusi to krašto 
valdovui, kilmingam Karvai
čių], kuris apylinkės gyvento
jų buvo vadinamas “didžiuo
ju”. Nežiūrint jo viso turto, di
dysis Karvaitis nebuvęs lai
mingas, nes laimė nevisuomet 
rišama su turtais.

Ko trūko Karvaičiams būti 
laimingais? To liūdesio prie
žastis buvo jo jaunoji žmona 
Agila, neseniai atitekėjusi nuo 
Kurtenos pietų rytų pakraščio. 
Agilos kaimas toje vietoje bu
vo žinomas iki Antrojo Pasau
linio karo. Jaunoji Agila iki šiol 
nesusilaukė labai norimų įpė
dinių. Rūmų patalpose viešpa
tavo tyla, nes ten neskambėjo 
skaidrūs vaikų balsai ir nebu
vo girdėti greitų vaikiškų kojų 
žingsnelių.

Pagal tų laikų paprotį ir įsi
tikinimą buvo kreiptasi į die
vus, sprendžiančius šios že
mės mirtingųjų žmonių reika
lus ir likimą. Netoli nuo Kar
vaičių rūmų, senais
apaugusioje dauboje, prie di
delės liepos, buvusi dievaitės 
Laimos šventykla, kurią sau
gojo ir atliko įprastas aukoji
mo apeigas vaidilos ir būrys 
skaisčių vaidilučių.

Gavę vertingų aukų, Laimos 
aukuro vaidilos mielai paža
dėjo ištirti dievų valią ir kartu 
jų paprašyti, kad Karvaičiai 
susilauktų pageidaujamo kū
dikėlio, kuris juos padarytų 
laimingais. Ypatingai buvo 
kreiptasi į dievaitę Laimą, 
kaip meilės ir šeimos laimės 
kerėtoją. Daug vaidilų mal
davo dievus: burtininkai darė 
burtus, vėjonai sprendė iš vė
jų, putonai iš vandens putų ir 
žvakonai iš degančių žvakių 
ugnelės. Po šių maldavimų 
visų vaidilų atsakymas buvo tas 
pats: — Dievaitė Laima mie
lai priėmė Karvaičių prašymą, 
ir jis būsiąs išlausytas.

Meilės deivė Laima tikrai 
nusišypsojo ir greitai patenki
no Karvaičių prašymą. Vieną 
saulėtą pavasario rytą Agila 
pagimdė dukterį, kas Karvai
čių rūmuose sukėlė didelį 
džiaugsmą.

Į rodynes, kai vaikas pirmą 
kartą yra rodomas giminėms, 
buvo sukviesta daug giminių 
ir pažįstamų, kurių akivaiz
doje mergaitei buvo duotas 
Neringos vardas, nes ji buvo 
išvydusi dienos šviesą Nerijo
je. Visi svečiai susirinko prie 
šventosios liepos ir atnešė au
kų meilės deivei Laimai. Iškel 
toje puotoje dalyvaują vaidi
los Neringai lėmė užaugti lai
mingai ir tapti savo kraštui 
naudinga mergaite.

Ne visuomet žmonių laimė 
yra be šešėlių; taip atsitiko ir 
Karvaičių rūmuose. Mergaitė 
pradėjo nepaprastai augti. Ji 
valgė be soties ir taip sunkėjo, 
, og auklės greitai jos nepajėgė 
išnešti. Kilo didelis susirūpi
nimas Karvaičių Mimuose.

— šį kūdikį nakties metu yra 
atnešusi Laumė, — aiškino vie
ni.

— Apmainė, paėmė tikrąjį 
vaiką, kai jis dienos metu 
auklių buvo paliktas saulėje, o

ANTANAS VILIMAS
SU ŠEIMA 

ZaL:;- -

823 West 34th Place 
CHICAGO, ILLINOIS 
TeL: FRontier 6-1882

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo kostumeriams ir draugams

ZOLP’S MILLWORK
LIETUVIŲ {STAIGA 

MARIE ZOLP, Sav.

3554 South Halsted Street
Tel: YArds 7-2576

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo klientams ir draugams

RED’S PLACE
Kur galima ne tik išgerti, bet ir gerai pavalgyli.

WALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav.

2200 West Cermak Road Chicago, Ill.

Telef.: Virginia 7-8874
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NfjeiNęA
(Atkelto it > pat)

ort Toje vietovėje buvusi
žyny čia, kurioje būrimu užsi-

ši sekluma ir kitais atvejais

ma sausumos gyventojai vasa
ros metu galėję nubristi ligiNė- 
rijos ir ten lankyti Juodosios

/ • via miairns —-
ąės žmpnės čią laidpjp saro 
mirusi apsius.

luma buvusi supilta nuo Qžka- 
pio rago taip pat ligi Nerijąs, 
kad sumažintų Kartenos ma
rių gilumų ir kad audros me
tu marių bangos žvejam* ne
būtų tokios paroj ingos kaip ' 
anksčiau. 1

venuaiu du milžinu, kuriuodu 
turėjusiu sayo darbui tik vie
ną kirvį. Sąye jaunose dieno-

ram permesdayę* kirvį per 
Knaupos lanką. Kai milžinas 
Karklys pasenęs, jis nebetu-

taip toli mesti. Tuomet jam į 
pagalbą atėjusi Neringa, supil
dama Ežės seklumą, kuri tę
siasi nuo Lėkų ligi Ventės ra
go ąrtyhės, priešais Nęmuno

juostoje benešant smėlio iš 
šventojo kelio, pietuose nuo 
Dravernos kaimo, pamaryje, 
dabar vadinama Svencelė, tu
kusi prijuostė, ir visas smėlis!
išbiręs į vienų vietą. Iki dabar- ir Minijos ištakų j Kartenos 
tinių laikų, Drayenos kaimo j marias, šią sekluma pąnaudo-

ligi Ventės ra-

IJNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

ma audros metu Kartenos ina- > . •nų bangas, ji apsaugojusi Mi
nijos ir ypač Rusnios upės išta
ką, kuri prie Rusnės kaimo su
skyla į keturias šakas: Atma
tą, Pakalnę, Vorusnią įr Skir
vytę. šios seklumos pagalba 
e įėjo susidaryti derlingos 

aupos įlankos pievos.
Laikams einant, keičiasi ne 

vie® žmonės, bet ir gamtos 
reiškiniai. Kas anksčiau mil
žinui Kurkliui buvo naudinga, 
vėliau žvejams tapo pavojinga. 
Vėlesnių laikų Kuršių marių 
žvejai, tebežvejodami burinė
mis valtimis, audrigose nak
tyse labai vengdavo Ežės sek
lumų, kad nepatektų į lūžtan
čias pavojingas marių bangas.

Bamblės ragas, tarp Kintų 
kaimo ir Muižės dvaro, buvęs 
supiltas Neringos, ši seklu
ma tęsėsi iki netoli senosios 
Agiios įlankos, Nerijoje. Dau-

MICHAEL BAJORŪNAS IR ŠEIMA
TAVERNA IR DEGTINES KRAUTUVE

Kartenos manę dalyse, sako
ma, esu Neringos darbas. Ir

.daugelį ragų (iškišulfų) Neri-[dainuoja Mdimv* Mmhfm 
jos pusėje, esanti supylusi stip-'Vozl m*K i 
rioji Neringa. -

Plačiai pasklidęs Neringos 
garsas kaip savo krašto gera
darės po visų Skalavijų ir Na- 
dravijų, nes abu kraštu savo 
ribomis priėjo prie Kurtenos 
marių, šimtmečius po to šių 
marių bangos ir stiprioji Ne
muno srovė dildė Neringos 
darbas. Dalis jų išliko iki šių 
dienų, kitų berandame tik 
pėdsakus.

Reikia pasakyti, kad iškilu
siose marių seklumose, anks
tyvo pavasario metu, Kuršių 
marių ledams pradedant aižė
ti, sustoja dideli pulkai balta
plunksnių gulbių, skrendančių 
į šiaurinius Europos kraštus 
perėti. Savaitėmis jos plaukio
ja tarp ledų ir maitinasi seklu
mos kerpėmis, klegėdamos 
dienomis ir naktimis. Tyliais 
ankstyvo pavasario vakarais 
jr naktimis kaimyniniuose kai
muose yra girdėti “gulbių dai
na’’, kuri iš tolo skamba kaip 
Švelni muzika. Senovėje grai
kai aiškindavo, kad gulbės dai
nuojančios prieš mirdamos, bet 
Kuršių mariose yra kitaip: jos

2500 W. 69th SL TeL: GR 6-9092

Vietos ir užsienio gėrimai ptgjaiwjfimis fcąinoniis.

"TTFETI" a**. r »■■■

linkime visiems kostumeriams ir draugams

L IR J, MĖSINĘ
NAMŲ GAMYBOS LIETUVIŠKOS DEŠROS 

ANTANAS ir VIOLA PLIENE, Sav.

2433 W. 69 St Chicago, HL 60629 
TeL: 436-6888

LINKSMŲ SV. YĘLYKŲ ŠVENČIŲ
linkime mūsų draugams, klientams ir pažįstamiems

SHARKO’S - VILLA ILLINOIS
1 mylia Į vakarus nuo 83 Rd. ant Roosevelt Rd.

- Telefonas — 629 — 9056

SHARKO’S WEST,Oi W.63riSTREFT
Telefonas —- LUdlow 6-3636

SHARKO’S EAST, 7840 S. WESTERN AV.
Telefonas — PRospect 6-6644

Visuose restoranuose puikios vėdinamos salės tinkamos 
vestuvėms ir kitokiems parengimams. Skanus valgis, vietos 
ir užsienio gėrimai.

JURGIS, GERĄLpAS ir pĘEGPfUJUS ŠARKOS

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Visiems savo ktijentams, draugams ir 

pažįstamiems linki

HEALTHY FOOD RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

JULIJA BIČIŪNIENĖ, Sav.
3236 So. Hateted St TeL D A 6-9837

UNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ -
*■* « >

visiems savo kostumeriams ir draugams linki

VLADAS IR GENOVAITĖ BIKULČIAI
Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

4S45 West 14th Street Cicero, I1L 60650
Tel: OL 6-1355 | Į

------- _■ ---------- ■ ■■■t* -- ■ ■ r ■ --------------*

tinkime vfsiems savo klientams ir draugams

JŪRA TAP

STĄSĖ IR JUOZAS SIMOKAITIS

9th Street Tel. GR 6-4259
GUIGAGQ, ILL. 60629

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
LINKIME VISIEMS $AVO KLIENTAMS 

IR DRAUGAMS
■* * > J r**1 . i,-. J.

^PAŽANGA” 
COMPLETE MOTOp-BODY-FENDER REPAIRING 

WAshinG-greasing-painting 
COLLISION EXPERTS 

JONAS STĄNEVIČIUS, Savininkas 
2^7 tyeri Street Telef.: BUsiness
Chicago. Illinois 66632 523-1249

Sm gražiausia Pavasario švente — šventomis Velykomis, 
visos savo kostiunerius, draugus ir pažįstamus sveikina

UNKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
Mūsų troškimas yra, kad pavasario šventės 

Velykos atneštų daug džiaugsmo visiems 
lietuviams, kostumeriams ir mieliems 

artimiesiem^ f pasilikusioms 
lietuvėj

ALBINAS ir TĖVAS NAUJOKAIČIAI

BALDŲ IR PIANINŲ PERKRAUSTYMAS

2022 West 69th Street Chicago, ITL

BEVERLY HILLS FLORAL CO.
GENE IR BARB BRISK 

“KAS TIK ĮMANOMA GĖLĖMIS”

2443 W. 63rd St Tel PRospect 8-0833
M 'Wl IA! NILU > — ! Į ' Į',4"1

kad gali grįžti į savo gimtąjį 
kraštą.

Neringos jaunystės metais 
įvyko didelė nelaimė Karvai
čių šeimoje. Jos motina Agila, 
vykdama su keliais palydovais 
Neringos marių pakrantėmis 
šiaurėn pas Juodąją Urtę, pa
teko pakeliui į vandens smėlį, 
ir Čia bematant su palydovais 
prasmego. Kai žinia pasiekė 
Neringą, keleiviai vandens smė
lyje jau buvo dingę.

Visa jėga Neringa metėsi iš
kasti motiną ir jos palydovus, 
bet čia išseko ir milžinės jėgos. 
Kiek jai pasisekdavo vandens 
smėlio iškasti, tiek jo vėl už- 
siliedavo. Nenustodama vil
ties , Neringa vis kasė tolyn, 
kol pasidarė didelė įlanka Ne
rijos kopų kalne ir ilgi smėlių 
ragai abiejose įlankos pusėse. 
Visos Neringos pastangos iš
kasti motiną nuėjo niekais; 
vandens smėlis neatidavė savo 
grobio.

Tai matydama, Neringa at
sisėdo ant kopų kranto ir pa
gal tų laikų paprotį balsiai rau
dojusi tris dienas ir tris naktis. 
Į jos raudą įsijungė ir kyriai, 
kurie nenuilstamai klykdami 
lakiojo jos artybėje, lyg norė
dami užjausti jos širdgėlą.

.Neringos motinos atmini-

imuf KHavtoH flrolfw vw4 pa- 
Į vadinta Agila; taip ji buvo va- 
Į dinama iki mūsų laikų. Kai 
i dabartiniais laikais užeidavo 
nelauktos audros iš Baltijos 
jūros pusės, artybėje žvejoj ą 
žvejai gelbėdavosi plaukdami 
į Agiios įlanką, kur jie būda
vo apsaugoti nuo audros bei 
bangų. Audros metu toje vie
toje, kur Neringos buvo rau
dota, užuovėjyje susirinkdavo 
dideli būriai kyrių, kurių klai
kūs balsai buvę girdėti net vė
jo šniokštime.

švilpdamas Baltijos jūros 
vėjas tokių audrų metu neša 
per kalną smulkųjį smėlį šiai 
įlankai užpildyti. Ne kartą 
žvejams ten esant, kalno da
lis dideliu trenksmu griuvusi į 
įlanką, norėdama ją užpildy
ti. Bet ką milžinė per kelias 
dienas padarė, lėtai veikiau- j 
ęios gamtos jėgos nepajėgia1

srm&ilHntf per ilgus Šimtme
čius.

. Atėjo laikas Neringai ište
kėti. Niekur nebuvo gahnia įasti 
gražesnės ir stipresnės jaunuo
lės, kaip didžiojo Karvaičių 
rūmuose. Iš lietuviškų ir pru- 
tėniškų kraštų atvykdavę pirš
liai Neringą savo valdovų sū
nums piršti. Bet jie visuomet 
grįždavę nieko nepasiekę. Pa
galiau sukilo visų lietuviškų bei 
pruteniškų kraštų valdovų sū
nūs — milžinai ir vyko sausu
ma ir vandens keliais į toli
mus, tarp Baltijos jūros ir Kar
tenos marių esančius Karvai- 
čius. Ten susirinko didelis skai
čius jaunuolių - milžinų Nerin
gai pasipiršti.

Mandagiai, kaip kilmingai 
mergaitei priderėjo ir kaip 
krašto papročiai reikalavo,

(Nukelta į 5 psl.)

UNKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo kostumeriams 

ir draugams

KAZIO ERINGIO
California Super Service Station 

4824 S. CALIFORNIA AVE. 
TeL Virginia 7-9327

PAVASARIO ŠVENČIŲ — ŠV. VELYKŲ PROGA 
SVEIKINA GHICAGOS IR JOS APYLINKĖS 

LIETUVIUS

PETER KAZANAUSKAS, Prezidentas

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems 

taupytojams ir geros valios lietuviams

ST. ANTHONY SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois I
TvJefomii Priemiesčiams 6544134, Miestm: M2-439S

OFFICERS
PAUL PUTRIM, PneMent
Joseph butkus, vke Prn«<*MW
AftAĮR BERNADISIUS, Treasurer
JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Exec. Secretary
BENNIE OIRZIUS, Asst Secretary
HELEN P, RUKUIZA, Controller
S. PAUL ZUSUMUOS Attorney

ADAM BERNADISIUS 
ANTHONY BERNADISIUS

IBMJBKAS

PAUL PUTRIM 
PAUL G. PUTRIM



(Atkelta iš 4 pat) 
Neringa juos priėmė Karvaičių 
rūmuose, kur jiems buvo su
ruošta didelė buota. Per dau
gelį dienų senuose rūmuose 
buvo girdėti piršlių ir jauni
kaičių balsai ir jų palydovų ku
kamas triukšmas. Ant iešąių 
buvo kepami taurai ir jų mėsa 
paduodama svečiams, o didie
ji taurų ragai nuolatos buvo 
pripildomi alumi ir midumi.

įkaitę jaunuoliai vienas po 
kito prisitatė Neringai, girda
mi savo gražius žirgus, kuriais 
jie buvo atjoję arba laivus grei
tesnius už vėjų, kuriais jie bu

vo atplaukę. Karingieji jauni
kaičiai gyrėsi savo nenugali
mais ginklais, kuriais buvo 
nukautas ne vienas tėvynės 
priešas ir pagaliau suminėdavo 
turtins, kuriuos jau turėjo, ar
ba tikėjosi paveldėti.

Stipriausieji iš jų susitiko 
pamary kariniuose žaidimuo
se išbandyti savo žirgus, jėga? 
ir ginklus. Nevienas stipres
nio priešo nugalėtas išvirto iŠ 
balno į minkštų Nerijos smėlį. 
Kiekvieno žaidimo pabaigojįa 
laimėtojai iškilmingoje eiseno
je, plevėsuojančiomis vėliovo- 
mis ir iškeltais spindinčiais

kardais prajodavo pro Neriu- 
gų ir jos palydoves.

Bet niekas negalėjo sujau
dinti milžinės Neringos širdies: 
nei jaunuolių jėga, nei jų gra
žūs žirgai, nei greitesni už vė
jų laivai, nei jų tartai, nei jų 
reiškiamos meilės aistros. Pa
galiau jaunuoliams nusibodo
Neringos kietaširdiškumas.

— Mes nepaliksime svetingų 
Karvaičių rūmų, kol Neringa 
vieno iš mūsų nebus pasirin
kusi, — triukšmingai šaukė įsi
karščiavę jaunuoliai, mušda
mi savo kardais į skydus taip 
stipriai, jog jų smūgių aidai 
nuskambėjo per miškus ir dau
bas.

draugams

“NERINGA” Restaurant 
Ona ir Petras Ankai, Sav.

2632 West 71st St

— Mes pasiliksime Karvai- 
čiuose tol, kol bus suvalgyti
visi rūmų ištekliai, — grasino 
kiti.

Sunku buvo Neringai nu
malšinti šių aistringų jaunuo
lių pasiryžimų. Matydama, 
jog nėra kitų priemonių juos 
išsiųsti namo, Neringa paėmė 
į rankas vienų iš pakrantėje 
gulinčių akmenų ir tarė:

— Kilmingi svečiai, lietuviai 
ir prutėnai galiūnai! Aš ište
kėsiu už to jaunuolio, kuris 
vienų šiame pamaryje esančių 
akmenų pajėgs numesti į Ven
tės ragų.

Džiaugsmingai priėmė jau
nuoliai ir piršliai šį Neringos 
pasiūlymą, nes numetus akme
nį į nurodytų vietų, Neringa 
jau nebegalėsianti savo paža
do atitaisyti. Jų veidai bet grei
tai surimtėjo, kai jie per Kur- 
tenos marių vandenis pažvel
gė į Ventės ragą, kurio pilies 
bokštai tolumoje buvo matyti. 
Senovėje atstumas tarp Kar-

AUDYKLA “JUOSTA” 
STANISLOVAS YURKUS

* 2448 West 71st Street
Chicago Illinois. Tel. 737-5529

...........-..............................

vaičių ir Ventės rago nebuvo 
toks didelis, kaip šiais laikais, 
nes gamtos jėgos , Kartenos 
— Kuršių marių bangos ir pa
vasariniai ledai, šimtmečių bė
gyje yra palaidojusios didelį 
šia rago gabalų marių vende— 
nyse.4
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' Ptusidėjn rungtynės, jau
nuoliai — milžinai pradėjo ak
menimis svaidyti. Nors akme
nys buvo metami dideliu lan
ku, kaip šių laikų šoviniai, nė 
vienas nepasiekė pačios Ven
tės rago sausumos. Ilgai vyko 
varžytinės ir atrodė, kad visi 
mėginimai nueis niekais. Ak
menų atsarga jau tiek sumažė
jo, jog Neringa pradėjo viltis, 
kad visi galiūnai — milžinai 
turėsiu grįžti be jos.

— Tokie reikalavimai viršy- 
ja net milžinų jėgas, — mur
mėjo apsivylę galiūnai.

— Toks Neringos reikalavi
mas yra perdėtas, — pyko kiti.

— Tegu Neringa pati paro
do ar jos reikalavimas yra mil
žinų jėgų ribose, — reikalavo 
kai kurie kiti.

Neringa, matydama apsivy
lusius ir pykstančius milžinus, 
paėmė nuo žemės vienų dar li
kusių akmenų, įsitempė ir svie
dė jį rytų krypti n. Kaip stip
raus lanko iššauta strėlė ak
muo lėkė Ventės rago link, kol 
tolumoje jo nebebuvo matyti. 
Visi dalyviai dideliu smalsu
mu laukė išvysti jau daug kar
tų matytų vandens stulpų, bet 
veltui. Tolimame Ventės rage 
iškilo dulkių kamuolys, liudi
jus, kad Neringos mestas ak
muo pasiekęs sausumą.

Ir nuliūdo jaunuolių veidai, 
nes Neringos sąlygoj kaip ji 
pati dabar įrodė, neišėjo iš ga
lybės ribų. Kai kurie jaunuo
liai dar kartų bandė savo jė
gas, pamažu užpildydami ma
rių dugnų netoli Ventės rago 
dideliu akmenų klodu, kuris 
iki šiai dienai tebėra Kuršių 
marių vandenyse. Vietiniai 
žvejai šią vietų vadina “Kflli- 
ja” (Kūli j a išvedama iš žemai
tiško kūlis — akmuo); pasa
kodami, kad tą daugybę ak
menų ten yra sumetę milžinai, 
žvejojant jie tos vietos vengia, 
nes ten gulį akmenys lengvai 
sudrasko jų tinklus.

— Ventis dar nemėgino savo 
jėgų, — iš karto sušuko keli ap
sivylę jaunuoliai, rodydami į 
kiek nuošaliai stovintį galiūnų.

— Jis taip pat turi dalintis 
mūsų nepasisekimu, — beveik 
vienu balsu sušuko aplink sto
vintys milžinai.

Apsidairęs ir supratęs, kad 
esant tokioms sąlygoms nėra 
tikslo. priešintis, Ventis pama
žu žengė< pirmyn, pasiėmė vie
ną iš dar likusių akmenų ir 
tarė:

— Manau, kad Neringos pa- 
; žadas dar galioja. Jeigu šis ak
muo pasieks rago sausumą, 

' Neringa taps mano žmona ir 
vyks į man priklausančią pilį, 
kurios bokštus ten matote. Ki
tu atveju, jeigu ir man nepasi
seks, mes atsisveikinsime ir 
paliksime svetingus Karvai- 
čius, kur tiek daug skanių val
gių valgėme, alų ir saldų mi
dų gėrėme.

— Savo duotų žodį aš išlai
kysiu, — patvirtino Neringa, 
pažvelgdama į augalotą, stip
rios išvaizdos jaunuolį.

— Tebūnie taip!.— užtvirtin
dami murmėjo kiti apsivylę 
varžovai.

Kaip anksčiau Neringos, taip 
ir Vencio metamas akmuo iš
kilo į aukštumą, dingo iš akių 
ir dideliu lanku skrisdamas 
nukrito ant sausumos, iškel
damas sauso smėlio ir dulkių 
kamuolį. Nustebę žiūrėjo kiti 
jaunuoliai ir svečiai į šį ne 
lauktą įvykį. Vienas iš jų tar
po visgi išpildė Neringos sąly
gą, ją tokiu būdu laimėdamas 
kaip žmoną.

Išsiskyrė iš būrio pagyvenęs 
milžinas Kark lys, ir priėjęs 
prie Neringos ir Vencio, juodu 
širdingai pasveikino. Įdėjęs 
mergaitės ranką į jaunuolio, 
balsiai tarė:

— Dabar Neringa bus Ven- 
čin žmona ir greitai viešpataus 
jo pilyje.

Kaip iš malonaus sapno pa
budę. vienas po kito atėjo var
žovai bei svečiai, spaudė abie
jų jaunuolių rankas ir linkėjo, 
kad Laima judu lydėtų visą 
amžių.

— Aš kviečiu visus garbingus nuoliai,-x- galiūnai ir visi šiose 
jaunuolius, kuriems aepasiso-piršlybose dalyvavę švedai.
kę gauti mano rankos, ir visus
dalyvavusius svečius į rases 
vestuvių puotų, — prabilo Ne
ringa. — Tikiuosi, kad vieš su
tiksite pasidalinti su manimi 
tuo mums reikšmingu įvykiu.

— Mes visi sutiksime, — at
siliepė jau kiek atsipeikėję 
galiūnai, — ir mes Imkime 
judviem daug laimės netoli
moje Ventės pilyje.

Beeinant pamariu, vienas 
nusivylusių jaunuolių pasiūlė:

— Milžinai — galiūnai! įmes
kim e likusius akmenis į vande
nį, kad jie čia neliktų amži
nais liudininkais mūsų nepa
sisekimo Karvaičiuose.

Ir vėl akmenys lėkė kaip šo
viniai, kol jie visi buvo nuskan
dinti vandenyje netoli Ventės 
rago. Todėl Nerijoje iki šių 
dienų nėra jokio akmens, nes 
milžinai, kaip dabartinių lai
kų žmonės pasakoja,

— juos iš pykčio į vandenį 
sumetę.

Dėlto ir Nerijos gyventojų 
namai visuomet buvo statomi 
iš medžio.

Neringos ir Vencio vestuvės 
įvyko pagal tų laikų papročius. 
Degančio aukuro akivaizdoje 
žynys sujungė jaunavedžių 
rankas, kartu skardžiu balsu 
kreipdamasis į erdvėse viešpa
taujantį praamžių, kad jis bū
tų malonus šiai jaunajai porai 
ir kad visi kiti dievaičiai juos 
saugotų visą amžių. Abu jau
navedžiai po to metė į aukure 
liepsnojančią amžiną ugnį ves
tuvines aukas. Liepsnos ir dū
mai pakilo aukštyn; amžinie
ji dievai jų aukas maloniai pri
ėmė. Dalyvavę liudininkai bal
siai pritarė šiem jungtuvėms 
ir kartu su svečiais linksmai 
uždainavo.

Triukšminga buvo vestuvi
nė puota. Karvaičių rūmų me
nėje sėdėjo ant pušinių suolų 
prie liepos medžio stalų jau-

piršlybose dalyvavę ---- -----
Netrūko baltų* duonos ir ant

rytose taurėse visiem* buvo 
patiektas stiprus, su midumi 
pasaldytas alus. Midus ir alus

jiešinų keptos tauru ir elnių pamažu įkaitino ir senovės ga- 
mėsos. Didelėse iŠ ragų pada-| . (Nukelta į 6 p&L)
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N E R I N G A
(Atkelta iš 5-tu psl.) 

liūnų galvas. Aiškus rykavi
mas ir linksmos dainos pasi
girdo vestuvinės puotos metu 
rūmų menėje.

Trečią dieną vestuvinė puo
ta baigėsi. Milžinai — galiūnai, 
pamiršę nepasisekimą, atsis
veikino ir išvyko j savo gimtą
sias šalis.

Kitą dieną Neringa buvo iš- 
vėdaluota i savo naują buvei
nę, Ventės pilį, kurios bokštai 
iš Karvaičių gerai buvo matyti. 
Jos kraitis buvo sudėtas j val
tis. Neringą lydėjo jos gentys 
bei draugės. Geru vakariniu 
vėju valtys greitai perplaukė 
Kurtenos marių vandeni.

Iš senų padavimų žinoma, 
kad ant Ventės rago, netoli Ne
muno žiočių, senais laikais
tikrai stovėjusi skalaviečių pi-

laite, kurios artybėje buvęs 
Šventas gojus ir žinyčia. To
il ėl-artybėje esančioji, pilis bu
vusi vadinama Šventa arba 
šventė

jvedant Neringą į jos vyro pi
li, taip pat buvo eita per žyny- 
čią arba .šventyklą, su šventa 
ugnimi ir aukomis, žynys, šia
me krašte anksčiau vadinamas 
ir kunigu, pakeltu balsu taręs:

— Mūsų dievai laimins tavo 
gyvenimą, jeigu tu seksi jų duo 
tus įstatymus ir gerai valdysi 
savo namus.

Raitą pilies gynėjų lydima, 
Neringa buvo Įvesta i pili, kur 
taip pat buvo atliktos tų laikų 
apeigos ir suruošta kelių dienų 
puota. Būtų per ilga ir šitas 
iškilmes smulkiai (atpasakoti.

Mažai žinių mums pateikia 
padavimas apie tolimesni Ne
ringos likimą Ventės pilyje.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
UN KIME VISIEMS MŪSŲ ■ 

DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

Mr. John G. Evans ir šeima
. and Mrs. John G. Evans jr. ir šeima

Mrs. Agnes Mažeika
So. Western Ave. Chicago, Hl.

(Spėjama, kad neilgas buvo jos 
gyvenimas naujoje buveinėje.

Greitai prasidėjusi didelė 
audra, kuri trukusi trylika me
tų. Kurtenos marių bangos, 
nuolatinių audrų į krantą va
romos, pradėjusios ardyti toli 
į marias išsikišusį Ventės ra
gą, ant kurio smaigalio stovė
jusi Ventės pilis, žyniai ir vai
dilos pradėję nerimti dėl šių 
Įvykių. Ir iš neatmenamų lai
kų juos lydėję dievai, dvasi
ninkų paklausti, nieko nega
lėję pasakyti.

Žyniai manę, kad gal pasau
lis sugrius!iąs, kaip senose kai
myninių giminių pasakose pa
sakyta. Kiti vėl manę, kad die
vai su dievais kovoją, nes va
karuose, Pavyslyje, svetimų 
Įsiveržėlių buvo griaunamos 
ramovės, kertami šventi ąžuo
lai ir sunaikinami senųjų die
vų paveikslai. Sunaikintų ra
movių vietose buvo statomos 
naujiems dievams pašvęstos 
šventovės. Iš šiaurės ir vaka
rų į žemaičių ir senprūsių kraš
tus pradėjo brautis teutoniški 
ordinai, su jų riteriais — bro
liais užvirė mirtina kova. Įsi
veržėliams priešinosi prutėnų 
ir lietuvių galiūnų sūnūs, no
rėdami apginti savo kraštus, 
turtus, savo senuosius Įsitiki
nimus ir pagaliau savo laisvę. 
Daug įsiveržėlių — baltaskrais- 
čių žuvo, bet ir pultųjų kraštų 
galiūnų sūnūs, vienas po kito, 
aukojo savo gyvybę.

Tose kovose ir daugelis Ne
ringos vestuvėse buvusių mil
žinų — galiūnų. Nepalaužia
mos tėvynės meilės varomi, jie 
kovojo ligi paskutinio atodū
sio. Tie kūno ir dvasios milži
nai, einant šios poemos auto
riaus Gesevijaus aiškinimu, 
žuvo kovose kaip — karžygiai.

Su jų mirtimi išlikusiems 
dingo ir jų iš tėvų paveldėta 
laisvė. Jų gyvenamos vietos 
buvo sunaikintos, jų kraštai 
užvaldyti svetimųjų. Vietos 
gyventojai tapo pavergti, bet

LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIŲ 
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PATARNAUJAME DIENĄ IR NAKTĮ
fe) Turime koplyčias visose miesto dalyse. jBBO < ‘

senieji Įsitikinimai dar ilgai li
ko atmintyje kaip turėtos lais- 

jvės simbolis. Buvusieji valdo
kai išaugo jų vaizduotėje ga
liūnais — milžinais -—, kurie 
savo fizine jėga keitė net gim
tojo krašto vaizdą, pylė pyli
mus ir kalnelius, darė Įlankas, 
svaidė akmenimis.

Pagal istoriją, Ventės pilis 
buvusi sunaikinta iš Mueinmel- 
burgo (Klaipėdos) j Nemuno 
žiotis besiveržiančių Livonijos 
ordino brolių. Tuomet, grei
čiausiai, žuvo ir Neringa su 
savo šeima bei pilies gynėjais, 
nes Ordinų broliai nepasigai
lėjo tų, kurie jiems priešinosi. 
Jų kūnai dingo liepsnose arba 
buvo pakasti kuriame pamary
je esančiame kaugure (supus
tytoje smėlių kalvoje), kur 
vėlesnių laikų artojai rasdavo 
jų sutrūnijusius kaulus.

Kartu su pilimi buvusi sunai
kinta ir artybėje esanti žyny- 
čia — šventykla. Išlikę žyniai 
persikėlė keletą mylių Į šiaurę, 
kur, pagal padavimą apie jų 
buvimą liudija iki šiol išlikę 
Raudžių ir žynių kaimai.

Sunaikintos Ventės pilies 
vietoje Ordinas pastatė savąją 
pilį, pavadinęs ją Venterbur- 
gu, o šventojo gojaus vietoje 
krikščionišką bažnytėlę.

Kurtenos — Kuršių marių 
bangos, pavasario ledai ir Ne
muno srovė be pasigailėjimo 
griovė rago iškišulĮ. Ordino 
pilis dingo marių vendenyje. 
Bažnytėlė du kartu buvusi per
kelta i saugesnę vietą, bet vis 
buvusi paplauta marių bangų. 
Pagaliau, 1701 metais, ji buvo 
naujai pastatyta 10 km. šiau- 
vėn dabartiniame Kintų kaime.

Vėlesnis Ventės kaimas, su 
vokiečių duotu skambančiu 
vardu Wentenburg — Winden- 
burg, iki Antrojo Pasaulinio 
karo galo buvo apgyventas lie
tuvių ūkininkų ir žvejų. Nebe
rasi senosios Ventės, nė Ordi
no Windenburgo pilies. Nie
kas nebepriinėna anų laikų, 
kai iš pilies išjodavo iškeltomis 
vėliavomis karžy^ų pulkai.

(Iš knygos “Žymiosios 
Lietuvės Moterys”)

PUIKYBĖ DANGUJE
McCollins apleido šį žemiš

kąjį pasaulį ir atsidūrė” Švento 
Petro aky stato j e.

— Ponas McGollins, tamsta 
esi metodistas. Turim ir tamstai 
vietą. Eik tuo ilguoju korido-

rium, kurį matai prieš save. Pra
ėjęs pro pirmąsias duris rasi 
presbiterionus, o praėjęs antrą
sias rasi liuteronus. Už trečiųjų 
Jehovos liudininkai. Priartėjęs 
prie ketvirtųjų durų prašau eiti 
labai patylom ir nekelk triukš
mo.

— Kodėl?
— Nes ten yra katalikai ir jie 

mano, kad jie čia yra vieninte
liai.

RUGIAPICTĖ
Risčia bėga basos kojos, 
Rugius piauna piovėjėlės;
Sauja griebia, ranka moja, 
Tik palieka rugienėlės.
Gubų gubos — rugių pėdai, 
Kaip paminklai išrikiuoti;
Turim duonos — nėra badas, 
Tik suskubkim sudėlioti...

Rieda saulė į pakalnę, 
Rugiai bėga, vejas mergos, 
žvanga piautuvai ir dalgiai, 
Piovėjėlės kruta margos.

Talka baigias, rugiai džiūsta, 
Darbininkai geria girą 
Ir pavargę atsidūsta, 
Šeimininkas visus giria.
1924 m.

M. Šileikis

Neutralumas
Antrojo pasaulinio karo me

tu britų bombonešių eskadrilei 
grįžtant po bombardavimo, kad 
sutrumpinus kelią, eskadrilės 
vadas įsako skristi per neutra
lios Šveicarijos teritoriją.

Vos tik eskadrilei užskridus 
virš Šveicarijos, tuč tuojau švei
carų radijo stotis užmezgė su ja 
ryšį ir informavo:

— Skrendate virš neutralios 
Šveicarijos teritorijos!

— Tai mes žinome,— atsakė 
eskadrilės - vadas.

— Įspėjame jus, kad būsim 
priversti šaudyti, jei tuč tuo
jau nepasuksite atgal, — įspė
jo šveicarai.

— Žinome ir tai, — atsakė 
eskadrilės vadas. t

Britams nepaklusus įspėjimo, 
pradėjo veikti šveicarų prieš
lėktuvinė artilerija, bet bombo
nešiai kuo ramiausiai skrido to
liau. Staiga eskadrilė^ vadas 
per radijo pranešė šveicarams:

— šaudote 1,000 metrų per
žemai.

— Mes taip pat puikiai tai ži
nom! — atsiliepė šveicarų ra
dijo stotis.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
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