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Broliai: Parašyta yra, kad 
Abraomas turėjo du sunu: vie
ny iš tarnaitės ir vieny iš liuo- 
sosios. Bet kuris iš tarnaitės 
sulig kūno buvo gimęs: o ku
ris iš liuososios per pažadėji
mų. Tat per prilyginimų pa
sakyta. Nes tat yra du testa
mentu. Vienas kalne Kiną gim
džiusia į vergiją, kuri yra 
Agar. Nes kalnas Kiną yra 
Arabijoje1, kuris siekia tų, ku
ri dabar yra Jeruzolimoje ir 
vergauja su savo vaikais. Bet 
kita Jeruzolima, kuri yra aug- 
štai, liuosa yra: ji yra mus 
motina. Nes yra parašyta: 
Džiaugkis nevaisingoji, kuri 
negimdai; rėkie ir šaukie, ku
ri neturi vaikų; nes pamesto
sios daug vaikų, daugiau negu 
tos, kuri turi vyry. Mes-gi, 
broliu* sulig Izaoko esame pa
žadėjime* vaikai. Bet kaip tuo
met sulig kūne) gimusis per
sekioję) gimusį sulig dvasios: 
taip ir dabar. Bet ką sake) Šv. 
Raštas? Išmesk tarnaitę ir jos 
sūnų: nes tarnaitės suims ne
turės dalies su liuososios sū
num. Tai-gi, broliai, mes ne
same tarnaitės suims, bet liuo
sosios, e> tąja laisve* Kristus 
mus paliuosavo.

Lekcijos Paaiškinimas
šv. Povylo laiškų ypatybė.

Šv. Povylo mintis buvo gau
si, ir laki; todėl jisai į trum
pus žodžius sudėdavo elaug 
tiesų. Jų Įmelavo tiek daug, 
kad vienos užsikeisdavo už ki
tų. Paprasti žmonės, greitai 
skaitydami Apaštale) rastus 
neatskirdavo vienų minčių 
nuo kitų, dėl to nekartų visai 
nelaip suprasdavo jo žodžius, 
kaip jis buvo norėjęs pasaky
ti. Dar Šv. Povylui gyvam te
besant Šv. Petras jam skundė
si, kael yra žmonių, kuęie šv. 
Povylo raštus iškreipia, tar
damas: “Musų brolis Povylas 
sulig eiliotos jam išminties ra
šė'* jums, kaip kad ir visuose 
laiškuose*, kalbėdamas juose 
apie* tai, kame* yra kai-kas sun
ku suprasti, o ty nemokinti 
ir nepastovus žmonės sugadi
na kaip ir kitų Šventąjį Kaš
tų” (2 Pe*tri. 3, 1*G). Tai-gi šv. 
Povylo laiškus reikia pamažė- 
1Į skaityti po kelis kartus ap- 
mintijant sakinius ir žodžius. 
Tik tokiu budu galima susekti 
tikry jo mintį.* Šituose Lekci
jų paaiškinimuose mes neju
diname* gilių mokslo dalykų 
tiktai musų tautos ir musų lai 
kų kalba atpasakojame tas pa- 
eins mintis, kurias ramiame 
šv. Povylo laiškuose. Skaity
tojams patariame* perskaičius 
šv. Povylo raštų skaityti mus 
paaiškinimus ir po tų paaiški
nimų dar kartų |»*rskaityti šv 
Povylo žodžius. Tokiu laidu 
jie* jau bus lengvinu supranta
mi.

Abraomas turėjo dvi moterį.

Šitoje Lelijoje šv. Povvlas 
primena Galatnms, kael A įt
arumas turėję) dvi moteri. 
Viena buvo jam lygaus gimi
mo laisvų tėvų duktė Karo. 
Anjįra jo pati buvo jo paties 
vergė* Agara. Prieš Kristui 
ateisiant Dievas, nors negir
davo, lx*t ne*i nedrausdavo vie
nom vyrui turėti dvi ar dau
ginu pačių.

Agara reiškė Senąjį Įstatymą.
šv. Povylas sake), kad tiedvi 

Abraomo pati. reiškė du Die
ve) testamentu. Vienas testa
mentas tapo padarytos ant 
kalne) Kiną Arabijoje, su kuria 
susisiekia Žydų žemė, turin
čioji sostine; Jeruzolimų. Tai
gi Abraomo moterystė su A- 
gara reiškė* Dievo- testamentų, 
sudarytąjį su Žydų tauta. Tų 
testamentu žmonės pildė’1 Je- 
ruzolimoje.
Sara reiškė Naująjį. Įstatymą.

Bet Abraomas turėjo pačių 
geresnę už Agorų, būtent Ka
rų. Ta pradžioje buvo nevai
singa. Bet Šv. Raštas prana
šavę), kael nevaisingoji turės 
daugiau už vaisingųjų. Karos 
nevaisingumas tęsėsi per il
gus metus. Jis reiškė, kad ne- 
žvdiškos tautos ilgus laikus 
bus nenaudingos Dievui. Bet 
sulig Šv. Rašto vėlesnysis 
vaisingumas turėjo būti di
desnis už tos, kuri didžiavosi 
save) vaikų daugumu. Ta Ab
raome) ir Karos moterystė 
reiškė naują testamentų, ku- 
riuomi daug daugiau žmonių 
turėjo prieiti prie Dievo negu 
senuoju.

Senasis Įstatymas 
Panaikintas.

Dievas buvo įsakęs Abrao
mui išvaryti Agara ir .jos sū
nų Izmaelių. ,Tas išvarymas 
buvo pranašystė. Ji reiškė, 
kael Keltasis Testamentas taps 
panaikutas, nes jo vietų užims 
Naujasis, kurį reiškė liuosos 
Karos suims Izaokas.

Išvarymo proga buvo ta, 
kael Agara spaudė Karų ir Tz- 
maelius Izaokų, kitaip sakant 
verĮ?ė laisvųjų ir vergės vai
kas laisvosios vaikų. IŠv. Po- 
vylas pažymi, kad jo laikais 
Žydai, patys būdami Senojo 
Festamento vaikai, skriaudžia 
krikščionis, Naujojo Testa
mento vaikus. Pats šv. Povy
las daugelyje vietų gavo 
skaudžiai nuo Senojo Įstaty
mo šalininkų.

Šitų sostinė* buvo Jernzoli- 
nia. Ji buvo nors šventas, bet 
vis gi žemiškas miestas. Krik
ščionys tokio miesto ant žemės 
dar neturėjo. Bet j,ų tėvynė ir 
sostine* jau-buvo danguje, ten 
kur Atpirkėjas sėdėjo Dievo 
Tėvo dešinėje. Ta krikščionių 
sostinė buvo Dangaus Jeruzo
lima skaisti ir nesutepama.

Visų tų laisvę ir grožybę 
Naujam Testamentui suteikė 
Kristus. Kaip Agaros sūnūs 
Izmaelius neturėjo dalies Ab
raome) palikime, taip netikin
tieji į Kristų Kenojo Testa
mente) žmonės neturės dalies 
amžinoje* augštoje dvasinėje 
dangaus Jeruzolimoje.

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG 
ŠV. JONO 6, 1—15.

Anuo metu Jėzus nuėjo ana
pus Galilėjos juros, kusi yra 
Tiberiadis: ir paskui jį ėjo di
lelė dnugyta*, nes matė ženk
lus jo daromus ant sergančių
jų. Tai-gi palypėjo Jėzus į 
kalnų: ir ten atsisėdo su savo 
mokiniais. O buvo labai arti 
Pasėliu šventoji Žydų diena. 
Tai gi Jėzus pakėlęs akis, ir 
pamatęs, kad labai didelė dau
gybė yra atėjus pas jj, tarė 
Pilypui: Iš kur pirksime duo
nos šitiems valgyti? Bet tų sa
kė gundydamas jį: nes pats 
žinojo kų padarysiąs. Filypas 
jam atsakė: Dviejų šimtų 
dienpinigių duonos neužtektų 
jiems, kad kiekvienas gautų 
nors mažumėlę. Vienas jo mo

kinvs, Andriejus, Simono Pet
ro brolis, tarė'* jam: Čia yra 
vienas bernieikas turįs penke
tų miežinių duonų ir dvi žuvi: 
bet kas tat yra tarp tokios 
daugy ta'*s? Tai-gi Jėzus tarė: 
Kusodiūkite žmones. O buvę) 
daug šiene) vietoje. Tai-gi su
sėdo vyrų skaičium apie* pen
kis tūkstančius. Tai-gi Jėzus 
paėmė* duonas: ir padėkojęs 
išdalino sėdintiems: taip pat 
ir žuvių kiek norėjo. Kuomet 
prisisotinę), tarė savo moki
niams. Surinkite likusius tru
pinius, kael nepražūtų. Tai-gi 
surinko ir pripildė* dvylika pili 
tinių trupinių iš penkių mie
žinių duonų, likusių nuo val
giusių jų. Tai tie žmonės pa
matę, kad Jėzus padarė* ste
buklų, kalbėjo: Į<ad šitas yra 
tikras Pranašas, kuris turėjo 
ateiti į pasaulį. Tai-gi Jėzus 
patyręs, kael ketino ateiti pa
griebti jį ir pastatyti kara
lium, vėl pabėgę) j kalnų pats 
vienas.

Evangelijos Paaiš
kinimas.

Pasimokykim dorybių.
Aprašytasis atsitikimas taip 

lengvai suprantamas visiems, 
kael nėra nei mažiausio reika
lo jį aiškinti, negu primini i, 
kael V. Jėzus dukart padarė* 
tokius stebuklus, vienų syk pa
sotindamas penkis tūkstančius 
vyrų penkiomis duonomis ir 
dviem žuvimi, kitų syk keturis 
tūkstančius septyniais kepa- 
laičiais ir keliomis žuvytėmis.
Antru atveju trupinių lik°jsias vi<*tas. y Jėzus mokėję 
septynios pintines. Abudu 1 audras vienu liepimu stabelin-
sitikimu skyrium aprašo šv 
Morkus <5, 33—44 ir 8, 1—9.

Nesant reikalo aiškinti 
Evangelijos raštų yra reikalo 
mokintis gero apsiėjimo iš V. 
Jėzaus. Jis tuo-atveju parodė 
penkias labai brangintinas do
rybes. Mes negalime iš Jo iš
mokti daryti stebuklus, bei 
galime išmokti daryti dorybes. 

Pasigailėjimas. 
Pirmiausiai Jėzus pasigalė

jo susirinkusių žmonių. Jis 
nebuvo jų kvietęs, nei buvo
žadėjęs jiems duoti valgio; bet j tarnaus geriau negu aukso kū
jis padarė daugiau negu buvo runa, ir kad jų dūšias pnliuo-
jo priedermė, daugiau negu 
teisybė reikalavo. Iš gailesčio 
Jis buvo nužengęs iš Dangaus 
ir žmogum tapęs; tuo pačiu 
gailesčiu jis rūpinosi žmonė
mis, kurie beklausydami Die
vo žodžių užmiršo savo svei
katos reikalus.

Malda prieš valgį.
Evangelija sako, kad V. Jė

zus prieš pradėsiant dalinti 
duonas dėkojo. Nors Išgany
tojas arba apaštalai Jo vardu 
buvo padėkoję vaikui atsine
šusiam duonos ir žuvių, pirk
dami jas nuo jo, bet ne apie 
tų padėkų kalba Evangelija. 
Ji minėja, kad V. Jėzus prieš 
darysiant stebuklų, prieš prn- 
dėsiant žmones valgydinti, 
kalta'*jo padėkos maldų. Taip 
pat paskutinėje vakarienėje, 
nors tuomet V. Jėzus valgė 
savo valgius, tečiaus “paėmęs 
taurę padėkojo ir davė 
jiems,” t. y. mokiniams (Mat. 
2G, 27).

Iš to mums yra du pamoki
nimu: pirmas, kad prieš val
gį padėkotume Dievui už Jo 
dovanas. Antras pamokinimas, 
kad prieš padarysiant stebuk
lą V. Jėzus nemeldė Dievo pa
didinti jiegas, idant galėtų 
stebuklą padaryti, bet tiktai 
padėkojo Dievui už gerumų, o- 
stebuklų padarė pats savo jie 

jgomis, nes pats buvo Dievas.

Taupumas ir švarumas.

Žmonėms privalgius trupi
niai neliko lauke*, nes V. .Jėzus 
liepė* juos surinkti. Ir iš to 
yra lininis taupumo ir švaru
mo pamokinimas. Geros še*i- 
mvninkas nepnniekina ne»i tru
piniu. Jis ir juos sunaudoja, 
jei ne sau, tai savo gyvuliams. 
Turtingoje* Amerikoje gyven
dami mes tankiai patingime 
sunaudoti smulkesnius daik
tus. V. Jėzus mus naikina ki
taip.

Savo t riebų švarumų šiaip 
taip prižiūrime, bet j gatves 
metame* visokias sųšlavasr vie
šos vietos švarumų palikdami 
aprūpinti miesto samdomiems 
žmonėms ir ela-gi pasunkinda
mi jiems jų darbų. Kristaus 
pavyzdis mus mokina kitaip 
apseiti. Nei laukuose* toli nuo 
miesto Jis nepaliko žeme; ap
kritusių trupiniais, tik pasirū
pimi, kael ji taptų nuvolinta. 
Rūpinkimės ir mes savo šva
rumu nevieni rūbų ir ųslų, bet 
taipgi ir kiemui ir gatvių ir 
kitų vietų. Jei visi visada tą 
atmintume, tai lengva butų vi
siems viešąjį švarumą palai
kyti ir visiems Imtų malonu 
pažiūrėti į tas vietas, kur gy
vename.

Garbės ir Galybės neieškokim.

Pagalios Išganytojas pasi
slėpė nuo minios pajutęs, kael 
ji Jį nori apšaukti karalium. 
Musų šildys labai mėgsta aug- 
štas garbingas vietas. Kara
liaus sostas yra augštesnis ir 
garbingesnis už visas ailgšta-

ti, ligonius vienu pasakymu iš
gydyti, įmini rėlius prikelti, 
tuksiančius žmonių pavalgy
dinti duonos mažuma, vandenį 
vynu paversti. Iš to matyt, 
kad .lis Imtų mokėjęs ir kara
liauti. Bet jis negeidė nei gar
bės, nei galybės. Jis neapsėmė 
karaliauti, nors buvo iš kara
liaus giminės, nors tautiečiai 
susitarė Jį išrinkti. Jis žinojo, 
kad .Jo gyvenimas turėjo eiti 
kitais žemesniais keliais, kad 
erškėčiu vainiku žmonėms pa

suos kybodamas ant kryžiaus, 
o ne sėdėdamas ant minkšto 
sosto. Mums vargšams žmo
geliams labai sunku naudokis 
šituo V. Jėzaus pavyzdžiu. 
Kaip negalime lygintis su kal
nu, taip nedrįstame kilnytis, 
kad pasišventimu prilygtame 
V. Jėzų. Bet visgi turėtume 
padaryti, kų galinu*. Neieško
kime angštų vietų; tegu jos 
paieškos mus. Mums angštų 
vietų Imgeidžiant tankiai pa
sitaiko, kad jos būva dides
nės negu mus gabumai. Ta 
klaida rečiau pasitaiko, kuo
met valdvietė suranda sau 
-žmogų. Kristus neapsėmė ka
raliauti, kuomet jį žmonės rin
ko tam darbui. Bot Išganyto
jas nedraudė savo ^mokinti
niams apsiimti, jei .visuomenė 
juos išrenka aug .iiems užda
viniams. Tik visiems Jis pri
menu, kad pažeminimas teks 
tiems, kurie patys save augšti- 
na (Link. 14, 11). Hitas pa- 
tnokinimnK ypač naudingas 
mus tautai šiais laikais, kuo
met Lietuvai laisvę atgijus 
Lietuviams pasidarė progų 
gauti valdžios ir gnrbės. Dau
gelis ieško vien gnrta'*s ir ga
lybės, retas rūpinasi tėvynei 
reikalingą darbą dirbti. Dau
gelis nori, kad tėvynė jiems 
tarnautų teikdama dideles al
gas, niigštas vietas ir valdžių,

retas nori savo jie*gomis tėvy
nėn tarnauti.

Dievas ir Gundymas.

Kai kam gali išrodyti, buk 
V. Jėzus nelabai meilingai ap
sėjo su savo mokiniais, kad 
gūnelė* šv. Pilypų, klausdamas: 
“Iš kur pirksime duonų ši
tiems valgyti?” Iš tiesų-gi V. 
Jėzus mylėję) Pilypų nemažiau 
už kitus. Iš katekizmo žinome, 
kael V. Jėzaus asmuo turėjo 
elvi prigimti: dievišką ir žmo
giškų. Žmogiškoji jo prigmtis 
susirūpino klausytojų išbadė- 
jinni ir ta susirūpinimų iš
reiškė* Pilypui. Jei kas kitam 
išreiškia savo rupeytį, tai ne- 
pažeinina jo, tik pagerbia. 
Taip ir V. Jėzus pagerbė Pi
lypą išreikšdamas savo rūpe
stį. Apaštalas ir jo draugai 
matė, kad nebuvo žemiškos 
jiegos, galėjusios pavalgydin
ti tokių daugybę žmonių. Ta
da dieviškoji V. Jėzaus pri
gimtis jo žmogiškomis lupomis 
liepė klausytojams susėsti ir

LIETUVIŲ BERNAIČIAI IR ŠV. VARDO DRAUGIJA.
Daug yra Lietuvių jaunikai

čių,kurie uoliai darbuojasi ti
kėjimui ta*i tėvynei, T ’etuvai. 
Vieni, apleidę savo tėvelius, 
važiuoja seminarijon ir tenai 
praleidžia savo gražiausias 
dienas, kad prisirengus kuo- 
geriausiai skelbti Kristaus 
apreikštas tiesas; kiti jauni
kaičiai lanko įvairias augštes- 
nes mokyklas ir rengiasi prie 
kitų naudingų darbų, kaip (oi: 
advokato, daktaro ir tt. Taip- 
pat yra daug bernaičių, kurie 
neturi progos pasiekti augšte- 
snį mokslą, bet ir jie stropiai 
darbuojasi pagal savo išgalę. 
Malonu yra matyti Lietuvių 
ta*rnaičius gražiai dirbančius 
tikėjimui bei tėvynei. Jie savo 
nenuilstančiu uolumu dideliu 
džiaugsmu pripildo širdis gim
dytojų, brolių, sesučių, ir visų 
gerų-trokštančių žmonių. Kas 
galėtų nesidžiaugti, matyda- 

imas tiek daug gerų darbų? 
Jie kartais mus nustebina.

Nors didžiuma Lietuvių 
Kiemaičių darbuojasi ištikimai, 
liet yra ir tokių, kurie nustoja 
tikėjimo ir atsiduoda kūno 
geiduliams. Galima surasti 
įvairias jų nupuolimo priežas
tis. Ktoka gero auklėjimo bei 
gerų patarimų daug musų ber
naičių nutolina nuo tikėjimo 
ir kitų geru darbų. Kartais 
vaikas užbaigęs katalikiškų 
mokyklų ir gavęs gerų išauk
lėjimų jaunatvėje, vėliaus, to
limesniame gyvenime, negauna 
daugiau jokių pamokinimų bei 
patarimų. Kita priežastis, ve
danti bernaičius prapultin yra 
skaitymai knygų ir laikraščių 
priešingų tikėjimui ir dorai. 
Šitie skaitymai aptemdina ber
naičių jaunų nesustiprėjusį 
protų. Jie nesupranta kaip di
deliai tat kenkia jiems ir ga
dina jų tolimesnį gyvenimų.

Kaliku yra sustatalvti tokių 
knygų ir laikraščių rašytojus, 
bet mes galinu* bernaičius per
sergėti, kad jie suprastų tokių 
raštų kenksmingumų. Rašyto
jus prieš tikėjimų ir dorų grei
tai išnaikintume, jei žmonės 
sustotų skaitę jų nedorus raš
tus. Jie rašo dėl to, kad žmo
nės‘skaito jų šlamštus. Tarjie 
skaitytojų tų raštų yra didelė 
dalis gerų žmonių, kurie ne- 
lŲato blogumo skaityti tokius 
raštus. Musų liernaičiai kar
tais skaito kenksmingus raš
tus nežinodami, knd tai yra 
blogas daiktas. Bernaičiai ma

rengtis valgyti, bet nepaniš- 
kipei kokiu buelu pavalgydins. 
Tas klausimas, tas nepaaiški
nimas prieš praėjėsiant ste
buklų, apaštalui išrodė lyg 
gundymas. Tai]) šv. Jonas ir 
parašė*. Kaip šitame atsitiki
me, taip ir kitur, kur Šv. Raš
te1 minėta, jog Dievas gūnelė1 
žmogų, yra tik gundymo iš
vaizda, bet ne1 tikras gundy
mas. Pats šv. Raštas mus mo
kina, kael taip yra: “Nei vie
nas gundomasis tenesakai, 
kael Dievas jį gimdo, nes Die
vas nėra blogųjų gundytojas; 
o Jis nei s ielio negundo” (šv. 
Jokūbo laiškas 1, 13).

Tai-gi viso labo šešis pamo
kinimus galime* susirinkti iš 
šitos Evangelijos: 1) kael gai- 
lėtiunės artymų, 2) kael valgį 
pašvęstume malda, 3) kad bū
tume* taupus, 4) kad brangin
tume švarumų, 5) kad neieš
kotume valdžios nei garbės, 6) 
kael nekaltintume Dievo už sa
ve) pagundas.

Jei tuos šešis dalykus gerai 
išpildytume nors iki ateinan
čiam se*kmadieniui, tai jau bu
tų žymios naudos mus dū
šioms.

no, kad skaitymas bile koks 
yra geras ir naudingas. Bet 
visai kitaip yra negu daugu
ma mano. Kaštai prieš tikėji
mų ir dorą yra it valgis sn 
nuodais. Vi rėjas jį taip iš 
verda, kad nuodų nematyt ir 
pats skonis būva neblogas, 
kaip ir gero valgio, bet kada 
tas valgis persimaino į kraujų 
ir pereina į gįslas, tada nuo
dai sugadina žmogaus raume
nis ir padaro mirtį. Ką nuo
dai padaro žmogaus kūnui, tų 
gali padaryti blogas skaity
mas dūšiai. Bernaičiai, bukite 
atsargus kų skaitote! Kaip 
geras suims pasitenkina savo 
motinos pagamintu valgiu, 
taij) lai bernaičiai pasitenkina 
skaitymais, kurie skelbia tiesų 
apie tikėjimų ir dorų.

Reikalinga yra pagelba ber
naičiams. Jie yra jauni, už tad 
tankini suklysta. Nuo vienos 
klaidos jie nueina į kitų, ir 
tai]) tolyn, gilyn, nuo mažes
nės į didesnę, kol kartais pa
tenka kalėjiman; ten pralei
džia metus, kitas net visų sa
vo amžių. Liūdna yra nelai
mingo sūnaus ar brolio gimi
nėms, tai gi geriau yra gelbėti 
jį pirma negu puola į teismo 
rankas. Reikia bernaičius da
boti mm jaunų dienų, ir ap
saugoti juos nuo nelaimių.

i 'Šv. Vardo Jėzaus draugija 
daug darbuojasi bernaičių 
naudai. Ji yra tarptautinė; 
veik visos katalikiškos tautos 
turi jos skyrių sayo parapijo
si*. Lietuvių vos tik kelios pa
rapijos turi tos draugijos sky
rių. šv. Vardo Jėzaus draugi
ja yra išsiplatinusi po visas 
Suvienytas Valstijas. Keli 
šimtai tūkstančių jos narių 
apsaugoji bernaičius nuo ne- 

Juimių. Vienoj Chicagoj yra 
kelios dešimtys tūkstančių na
rių. Pennsylvani.įoj, New Yor- 
ke ir kitur rytuose ji labai 
skaitlinga, nes ten pirmiau bu
vo sutverta. Jos įstatuose yra 
pažymėta, knd ji rūpinsis gel- 
bėti bernaičius nuo nelaimių.

Šitoji draugija turi narių 
advokatų, kurie darbuojasi 
teisme užtardami nelaimingus 
bernaičius. Teismas pal mo
suoja jaunus kaltininkus, ku
rie yra padarę mažų kaltę, nes 
advokatai prižnja bernaitį 
sergėti ir apsaugoti, knd jis 
kitų kartų nenusikalstų. Ad
vokatai praneša draugijai apie 
bernaitį nrtimausios draugijos

skyriui, o to skyriaus valdyba 
turi išrinkus ypatingus na
rius, kurie* sergsti jiems pave
stus bernaičius. Ta pngetba 
yra labai naudinga.

Matydami, kad Lietuvių ber
naičiai tankiai reikalauja pa
geltais, ir kael Šv. Vardo Jė
zaus draugija teikia jiems rei
kalingų ir naudingų globų, pa- 
siilipinkime, kad šitos draugi
jos skyrius Intų kiekvienoj 

ietuvių parapijoj. Pasirody- 
kime svetimtaučiams, kad mes 
saugojami* avo bernaičius nuo
nelaimių.

Lietuvių bernaičiai yra sve
timtaučių gerbiami. Darbda
viai svetimtaučiai tankiai ieš
ko Lietuvių bernaičių, kad ga
vus juos žymesnėms vietoms 
bei elarbains, nes žino, kad 
Lietuvių bernaičiai teisingai 
dirba ir gerai darbų padaro, 
taip išmokę nuo savo tėvelių.

J. It. M.

ŠV. MARGARETA MARIJA 
ALAC0QUE.

Jus pasiuntinystė. Kas jai 
pagelbėjo? Jos relikvijos.

/. Jos pashnntinystė.
Nekuomet netruko tikrų V. 

Jėzaus garbintojų, kurie ap- 
svarstydami žmonių nedėkin
gumų ir nejautrumų, maldavo 
už juos mylinčių mus Dievišką 
Išganytojo širdį. Jos malones 
rinkdavo pavieniai asmenys, 
įvairiais laikais, įvairiais bu
dais ir veiksmu. Jėzaus Širdies 
garbinimas sustiprėjo ir susi
tvarkė.

Margnreta Aloeoque (skai
tosi Alekok) gimė mieste Ter- 
renu, Prancūzijoje, Liepos 22 
d., 1G47 metais. Nuo kūdiky
stės ji bjaurėdavosi mažiausiu 
nusidėjimu. 1G71 metais Mar- 
gareta įstojo į Vizitiecių. vie
nuolynų mieste Paray-le-Mo- 
nial’e. Ta vienuolija, šv, 
Pranciškaus Knlezo įkurta, 
ypatingai garbina šv. Marijos 
apsilankymų pas šv. Elžbietą. 
Apsilankymas lotyniškai vadi
nasi Vizitatio. Iš to ir Vizitie- 
čių vardas. Išganytojas valė 
M arga retos dūšių daugybe 
kentėjimų. Paskui jis jai rodė 
keletą sykių įvairomis. išvaiz
domis, rodydamas jai Savo 
Švenčiausių širdį, degančių 
meilės liepsnomis, arba sudras 
kytų ir kraujais aplietą dėl 
žmonių atšalimo ir nuodėmių.

1G75 metais V. Dievas sutei
kė šv. Margaretai didelį ap
reiškimų, kad ji drauge su ku
nigu de la Colombiern’u, Jė
zuitu, turinti įsteigti šven
čiausios Širdies šventę ir 
pradėti jų platinti visa
me pasaulyje. Katalikų pasau
lis jau ir" pirma žinojo, kad 
Dievas nesigaili savo gerybės 
žmonėms, liet Dievo meilė 
žmonėse pagilėjo.

Septynioliktame šimtmetyje 
žmonių širdys buvo žymiai ap- 
gedusios dėl netikėjimo ir 
nuodėmių. Ypač puikybės bu
vo daug. Nauja Dievo Širdies 
malonių sriovė atidrėkino iš
džiuvusių širdžių žemę. Pir
miausiai tos malonės prityrė 
Prancūzija, paskui ir visas pa
saulis. Tų didelį daiktą pa
darė vienos tylios vienuolės 
pavyzdis ir dvasios jiega. V. 
Jėzus jai tnip-gi pampino pa- 
gelbininkų.

/Z. Kas jai pagelbėjo!
\V. o de ln Colombiere, Jė

zuitą, jos nuodėmklausis, aug- 
štos šventybės vyras, didžiai 
išmintingas, liet ypatingai 
Dievo apdovanotas dvasių pa
žinimo malone.

Jis vienas patyręs vienuolės 
regėjimus labai rūpestingai ir 
išmintingai tyrinėjo, ar tie re
gėjimai tikrai nuo Dievo par-
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1eina, ar gaunamieji regėji
muose paliepimai yra tikra Iš
ganytojo valia. Patyręs, kad 
taip yra, kun. t'olombiere pa
sišventė Jėzaus Širdies garbei 
penktadienyj po Dievo Kūno 
oktavos Birželio 21 d., 1675 m. 
Jis, gali sakyti, buvo pirmas 
Apaštalystės direktorius. Jis 
uoliai užrašinėdavo visus ap
reiškimus ir atydžiai žiūrėda
vo, kas darėsi šv. Margaretos 
dvasioje.

Dešimčiai metų praėjus nuo
stabu buvo matyti didis skait
lius promotorių vyriškių ir mo
teriškų. Net ir tie vienuoliai 
ir pasauliniai asmenys, kurie 
įtarinėjo šventųjų, buk ji gai
šinanti laikų neprotingomis 
svajonėmis, ilgainiu, prisidėjo 
prie to judėjimo. Jų pastango
mis 1688 metais tapo pastaty
ta pirmoji koplyčia Jėzaus 
Širdies vienuolyno darže. Pir
mas tas paminklas maldingu
mo prie Saldžiausios Jėzaus 
Širdies ir iki šioliai tebestovi. 
Toj koplyčioj Margareta nesi
judindama išklūpojo tris va 
landas, dėkodama Išganytojui

DAKTARAS.
Parašė kun. Alexander. 

(Tųsa).
Dvidešimts (icnki metai lėkė 

kaip žaibas. Buvęs berniokas 
jau yra pilnametis žmogus su 
trupučiu žilų plaukų ant gal
vos. Mažoji mergaitė jau yra 
užaugus/ pačiame amžio gra
žume. Jiedu yra nekuomet 
nesimatę nuo atsitikimo ant 
gatvės Philadelphijoje.

Lapkričio diena, graži, ma
loni nors miglota. Raudoni ir 
geltoni lapai krinta šalę kelio. 
Mieste gatvės pilnos žmonių, 
atsisveikinančių paskutinį ru
dens gražumų. Miesto P— pa
kraštyje viršutiniame namelio 
kambarėlyje po pačiu stogu 
gulėjo sergančioji mergaitė. 
Išbaltinta siena viena puse lei
dosi, it stogas, žemyn. Vienas 
mažas langutis, skystu juodu 
audeklu pridengtas, švietė ir 
šildė kambarėlį. Kelios kėdės 
rėmė sulūžusių lovelę, kurioje 
buvo šiek-tiek šiaudų paklota. 
Mažas keturkampiais divono 
sklypas buvo patiestas ant že
mės ties lovele, kiek toliau ki
tas sklypas, patiestas ties 
plaunamu staleliu, kuris buvo 
padirbtas vien tik iš geležinių 
virbalų. Ant jo buvo padėtas 
mėlynas dubenis ir senas per- 
trukęs uzbonas ir šiaip taip 
sukituotas. Medinio darbo su 
dviem siaurom lentynukėm bu
vo kitas stalelis. Prie to buvo 
pritaisyta vieta rankšluosčiui 
padžiauti. Trys senos nusine
šiojusios kėdės stovėjo kamba
rėlyje. Ant vienos iš jų buvo 
krepšys, iš kurio kyšojo siu
viniai ir brangus piešimo da
žai. Tame prastame kambarė
lyje buvo įvairių puikių daik
tų. Tie mažmožiai rodė, kad 
kambarėlio gyventoja žinojo, 
kas tai yra grožė, ir kad ji 
kitados gėrėjosi grožybe.

Lapkričio dienoje, kada lau
ke viskas buvo nunokę bei 
skaistu, serganti mergaitė gu
lėjo, ten kur saulės spinduliai 
švietė per langutį. Vienoje 
rankutėje ji laikė apkabinus 
ypatingo durim kryželį. Jis 
buvo geltonas, o unt jo buvo 
keturiolika apskritų paveikslė
lių išdrožtų iš žemčiūgo luk
što. Prie kiekvieno paveikslė
lio parašas “Sta” ir rymiškus 
skaitmuo. Išganytojo paveik
slas buvo sidabrinis. Aitas 
kryželis sergančiai mergaitei 
buvo brangi liekana. Jis buvo 
padirbtas iš alyvos medžio, 
užaugusio (iethseinanio (Aly
vų) darže. Prie jo buvo “Ke
lių Kryžiaus’’ atlaidai. To

už malones. DaugiauB nieko 
jau netroško uiame gyvenime, 
nes jautė, kad savo uždavinį 
šiame pasaulyje buvo pabai 
gus. Neužilgo, 1690 metais pa
simirė.

111. Jos relikvijos.
Šventosios Margaretos kū

nas i>er pusantro šimto metų 
buvo vienuolyno kapuose. 
Prancūzų revoliucija ištrėmė 
vienuoles. Jos turėjo ieškotis 
prieglaudos svetimoje šalyje. 
Iškeliaudamos Vizitės Marga
retos kapą pavedė globoti 
vienai seseriai pasilikusiai 
slapčia. Toji sesuo patyrė ste
buklų ir matė, kad stebuklų 
pritirdavo ir kiti asmenys.

1865 metais Šv. Tėvas Pijus 
IX apgarsino Margaretų pa
laiminta. Nuo to laiko tūkstan
čiai lanko šventosios relikvi
jas miestelyje Paray de Mo- 
nial ir gauna daug malonių 
per jos užtarymų.

Dabartinis popežius Bene
diktas XV praeisiais 1920 me
tais jų tarp šventųjų priskai
tė.

Persta iš angliško.
kryžiaus davėjas buvo sakęs 
ligoniai, kad ramins jų ser
gant ir jos dvasiai teiks do
vanų.

Sergančioji mergaitė buvo 
silpna, suvargus, bet kantri. 
Kų tik buvo pabaigusi melstis 
ji buvo visai rami. Jos veidas 
meilus, apskritas, smakras 
duobėtas, it mažo kūdikio, že
ma balta kaktelė, jausmingos 
lupos ir mėlynai-pUkos akutės 
nuolat judėjo, visados meilios. 
Tokia buvo tos mergaitės iš
vaizda. Ji buvo papratus būti 
viena. Retas kų rūpinosi ja. Ji 
buvo mažai keno žinoma. Taį • • l
mirštančioji septyniolikos me
tų mergaitė turėjo šviesų pro
tų ir skaisčių nekaltų širdį. Iš
girdusį žmogų lipant augštyn 
ligonis nudžiugo. Jos išblyškę 
veideliai pradėjo spindėti; ji 
meiliai atrodė, kada svečias 
įėjo per duris. “Man yra la
bai linksma su j ūmi pasimaty
ti, daktare,’’ ji tarė, ištiesda
ma savo rankutę.

“Ir vėl viena. Visuomet vie
nintelė. Tai nežmoniška!” 
Gydytojo meilingas mandagu- 
inas tarsi prisidengė rustumu. 
Daktaras pasistatė kėdę artyn 
prie lovelės ir atsargiai atsi
sėdo. Iš veido burvo matyti, 
kad tas žmogus moka giliai 
mąstyti. Stiprus smakras ro
dė valios tvirtylię, malonumas 
jo tamsiui rusvose* akyse rodė 
jo gerų širdį. Daktaras šyp
telėjo, matydamas ligonies 

‘linksmumų iš jo pribuvimo.
— Aš nesijaučiu vienintelė, 

'daktare, tarė sergančioji. “Aš 
kų tik pabaigiau Stacijas.

“Pabaigiai kų taip?” klau
sė daktaras.

“Stacijas. Matai tomistą 
šitų kryželį, ir—”

“D—J” tarė gydytojas, 
traukydamas nekantriai pe
čius. Jus katalikai turite taip 
daug įvairių maldų, kad r ži
nančiam jus dar priseina ma
tyti netikėtų daiktų.” Mergai
tės veidas apsiniaukė. Dakta
ras tolinus kalbėjo meilingai.

“Jei visi kutalikai melstųsi 
kaip tamista, ant savo kryže
lių ir karolėlių, tai ir aš ban
dyčiau laimėti ‘dangaus ka
ralystę’ su jais. Bet jie to ne
daro. Pusė jų nesirūpina savo 
dūšiomis, kol mirties valanda 
neprisiartina, ir tada jie viskų 
ant syk atlieka, jeigu jie turi 
dar laiko. Melskis ir toliau, 
Mariutė, ir atmink mane savo 
maldose.”

(Daugiau bus).

KATALIKIŠKOS ŽINIOS
Iš N. d w. c.

Po karo Čeko-Slovakijoje 
įvyko atskala. Žymus skaičius 
kunigų atsimetė nuo Bažny
čios ir sudarė savo nezalež- 
n i akiju. Toji bandė pasisavin
ti katalikų bažnyčias ir klebo
nijas, kuriose gyveno atskalū
nai. Kutalikai sudarė Liaudies 
Partijų, kurioje yra ir kunigų. 
Liaudininkai kunigai susitelkė 
į vienų kliubų rengdamiesi i 
kovoti su atskalūnais. Žmonės 
labiau pritaria kunigams išti
kimiems Bažnyčiai, o valdžia 
labiau pritaria atskalūnams. 
Pragos arkivyskupas Kordač 
dėl to kai liejosi su apšvietus 
ministru D-ru Austa. Mini
stras pripažino, kad teisė yra 
katalikų pusėje, bet sakė, kad 
valdžia negali užstoti už tų 
teisę. Susiorganizavę atskalū
nai yra gana drųsus: jie įsi
veržia į katalikų bažnyčias ir 
laiko jose savo pamaldas. Ka
talikai šaukiasi policijos, liet 
ta nepribuva. Tai-gi katalikai 
rengiasi jau patys “pamokin 
ti” atskalūnus, kur jie įsiverž 
į bažnyčias. Atskalūnai pasi
vadino “Tautine Bažnyčia.”

Šalę Čeko-Sluvakijos prezi
dento rūmų vietoje vadinamo
je Mradčany yra šv. Barnabus 
seserų vienuolynas. Preziden
tas paskyrė butų komisijų, ku
ri ieškodama kaskart dau- 
giaus vietos valdžios rašti
nėms sumanė įsikraustyti j 
seserų vienuolynų. Į jį ketinta 
jierkelti kaikurias raštines iš 
prezidento rūmų, kad prezi
dentui butų daugiau vietos. 
Žmonėse pakilo protestas. 
Prie protestuojančių prisidėjo 
paties prezidento duktė Alici
ja Masarykiutė. Ji yra Čeko
slovakijos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkė ir paskelbė 
nenorinti užimti tos organiza
cijos reikalams i>ei kokio vie
nuolyno. Arkivyskupas Kor
dač išdėstė prezidentui, kad 
vienuolės yra naudingos ir 
kad jų išvarymas iš jų gyve
nimo butų didelė neteisybė. 
Prezidentas nusileido.

Šįmet Čeko-Slovakijos mi
nistrai jau netaip žiauriai ap- 
seina su katalikyste, kaip pir
ma. Jie pajuto, kad popežius 
pasaulyje daug reiškia, todėl 
užrubežinių dalykų ministras 
D-ras Beneš nuvažiavo į Ry
mų tartis su kardinolu Gas- 
parri. Prieš išvažiuosiant jis 
laikė prakalbų atstovų ir se
natorių susirinkime agrariji 
(didžiaakių) partijos sukvies
tame. Tame susirinkime Beneš 
pasakė: “Dabar politiška pa
saulio padėtis yra tokia, kad 
neleidžia varyti jokios tikėji- 
minės kovos ir dėl to sumany
mas atidalinti Bažnyčių nuo 
viešpatijos negali būti įneštas 
į Tautos Seimų.... Rymo 
įtaka padidėjo taip smarkiai 
visur, jog (Čako-Slovakijos) 
valdžia dabar negali patiekti 
nei kokio_ sumanymo skirti 
Bažnyčių nuo viešpatijos.” 

PRANCŪZIJA.

Kasacijos Teismas yra uug- 
šeiausius Prancūzijoje. Jis ne
seniai turėjo ištirti bylų, kam 
dabar Prancūzijoje priklauso 
katalikų bažnyčios, kuomet 
Katalikų Bažnyčia neturi as
mens teisių. Kai-kuriems ro
dėsi, jog bažnyčios savininkas 
yra klebonas. Bet Kasacijos 
Teismas pripažino, kad klelsj- 
nas nėra suvininkas, o tik tu
ri teisę laikyti pamaldas. Bet 
teismas nepasakė, kam bažny
čia priklauso. Teismas negalė
jo panaikinti parlamento suta
rimų, o sutarimas nepripažį
stantis parapijoms teisių bu
vo ir yra neprotingas.

Prancūzijoje yra daug «u- 
griautų bažnyčių. Negalima

laukti kol Vokiečiai užmokės 
atlyginimų neatatačius tų baž
nyčių. Todėl kun. Thouivenin 
sumintijo panaudoti koopera
cijų. Tam tikslui sukviečia 
architektus, kad padarytų pla
nų, kont rektorius, kad ap- 
skaitliuotų kiek atseis darbui, 
o paskui sudaro kooperacijų, 
kurios nariai suskeli na reika
lingų sumų pinigų. Kada Vo
kiečiai užmokės atlyginimų, 
tada kooperacijos nariai atsi
ims savo pinigus ir bažnyčia 
bus liuosa. Kun. Thouvenin ne 
pats tų sugalvojo, bet pasi
naudojo p. Martin’o mintim. 

ANGLIJOJE.

Pirmoje devynioliktojo šimt
mečio pusėje Anglų tautoje 
atsirado gražus ir galingas 
krypsnys grįžti į katalikų baž
nyčių. Tų krypsnį vedė kun. 
John Newuian ir pasaulietis 
mokslininkas \V. G. Ward. Ši
to pastarojo duktė Laurenci- 
ja eidama 18-tus metus įstojo 
į šv. Benedikto seserų vienuo
lynų. Ji buvo labai mokyta ir 
išmintinga. Ji taip gi mėgda
vo žaisti šachais (ctyjsą). Va
sario 19 d., 1921 m. ji mirė 
Oulton’o vienuolyne Stone 
apygardoj e, S t ratf ordshire 
Anglijoje. J i buvo to vienuoly
no viršininkė. Laidotuvių Mi

šias giedojo benediktinų opa- 
tai iš Erdington, o pamokslų 
sakė arkivyskupas Maclntyre.

Westminsterio arkivyskupas 
kardinolas Bourne gavėnios 
pradžioje pagamino ganytojiš
kų laiškų, kuriame labai nu
peikia pastangas norinčių pa
lengvinti moterystės ardymų. 
Kardinolo raštas stiprus ir 
įtikinantis. Tunui tarpu lordas 
Buckmaster vėl įneša į parla
mentų savo sumanymų porų 
persiskyrimus palengvinti. Jis 
nenusimena dėl to, kad jo su
manymas vienų kart jau tapo 
atmestas. Londone taip-gi bii; 
vo viešpataujančios arba An
glikonų Bažnyčios taryboB po
sėdžiai beveik tuo pačiu laiku. 
Juose atsirado vienas motery
sčių skaldymo užtarėjas, bū
tent Durham’o vyskupas. Ne
žinia kokiu budu į tų rimtų 
augščiausios anglikonų tary
bos jKisėdį pateko ir Miss 
M and Royden. Ji taip-gi sto
jo už moterysčių skaldymų. 
Bet visi anglikonų vyskupai, 
nežiūrėdami dviejų minėtų 
balsų sutarė kovoti prieš tuos, 
kurie moterystę silpnina. 

AIRIJA.

Penki tūkstančiai vaikų ken
čia vargų Airijoje. 8v. Brigy- 
dos mokykloje Dubline yra 
650 vaikų. 600 tų mažų vaike
lių kenčia neapsakomų vargų. 
Jie lieka nevalgę pietų ir gy
vena susikinišę. jų maistas: 
duona ir kokoa. Pereitais me
tais 5,800 vaikų mito tik tuomi 
kų gaudavo mokykloje. Šįmet 
valdžia pašelpos neduoda, 
miestas neištenka lėšų. 1,500 
vaikų minta iš privatines lab
darybės, Daugelyje šeimynų 
tėvai pardavė visus rakandus, 
kad nusiprktų duonos. Visa 
Šeimynų nakvoja vienoje lovo
je. Darbininkių pelno mažiau 
dešimties dolierių savaitėje. 
Kai-kurie iki porų mėnesių 
yra visai be darbo ir pelno. 
Visoje Airijoje yra apie 150,- 
000 žmonių be duris,.

"kerija“

Badus prislėgė penkias pro
vincijas: ften-si, Šun-si, Ilo
nai!, Aan-tuiig ir či-li. Ten gy
vena apie 45 milijonai žmo
nių, trečdalis jų visai neturi 
kų valgyti. Tarp vurgstauČių 
yra daug tūkstančių katalikų, 
kuriuos mokina ir glolmja bro
liai vienuolinį, seserys ir ku-

nigui. Jie visi tiki aukų iš A- 
merikos. Tas aukas renka ir 
siunčia į Kinijų kun. Freri, 
343 Lexingtou avė., New York.

Bado prislėgtose šalyse at
sirado šunpelnių už pusdykiai 
superkančių galvijų ir kitokį 
turtų nuo badaujančių, išnau
dojančių juos baisiomis pa-" 
skolomis ir nuošimčiais. Moti
nos parduoda kūdikius; už vie
nų gaudamos po tris dolierius. 
Vienas tėvas norėjo parduoti 
savo dukrelę, kad nereiktų jų 
maityti. Neatsirado pirkiko. 
Tada tėvas norėjo užkasti gy
vų mergaitę, liet ji nesidavė. 
Tada tėvas rėžė kūdikiui per 
galvelę kastuvu ir a (įkasė že
mėmis. Sesuo Gerklių ’iutė, 
vienuolė gavo laiškų nuo kali
nių iš kalėjimo. Jie prašo, kad 
ji jiems prisiųstų tų kų išme
ta šunims valgio likučius. Jie 
pasirašo “Trisdešimt septyni 
nusidėjėliai.”

Kinijoje krasa ir vieškeliai 
blogi. Misi junonai naudojasi 
bevieliu telefonu. Penkerius 
Katalikų Misijos provincijose 
Kvang-Tung ir Kvang-Si su- 
sižino tarp savęs bevieliu te
lefonu. Amerikoje mokina bu
siančius misijonorius to nau
dingo meno.

AMERIKA.

Colorado valstijoje į vietinę 
teisdajrybę p. Tbomas L. 
Blackwell iš llotcbkiss įnešė 
sumanymų, kad nei'viena baž
nyčia negalėtų gauti metams 
daugiau kaip 20 galionų vyno. 
Tų sumanymų parėmė Wo- 
mans Christian Temperance 
Union (Moterų Krikščioniška 
Blaivybės Sųjunga). Toji sų- 
junga reikalavo, kad bažny
čios nevartotų vyno, tiktai 
vynuogių skystimų. Vienam 
kunigui to užtektų. Bet vie
nuolijoms, kur yra dešimt ir 
daugiau kunigų, tai jau visi 
turi likti be Mišių, viena iš
skyrus. Uždraudimas kuni
gams laikyti Mišias skaitosi 
didelė bausmė. Colorado val
stija nori tų bausmę uždėti 
ant nenusikaltusių ir neturė
dama teisės kištis į bažnyčios 
dalykus. Ta pati valstybė 
taip-gi įveda mokestį neva ne 
už Mišias, bet už Mišių Vynų 
po dolierį nuo galiono. Jei 
tat pasiseks, tai ilgainiu mo
kestis gal pakils iki 10 ar dau
giau dolierių už gailinių. To
kiu budu Amerikoje reikės 
mokėti taksas už Sakrai'ien- 
tus.

Kansas City gyveno James 
Lillis, dabartinio katalikų vy
skupo tėvas. V-nui Lillis mi
rus jo vaikui sutarė jo namus 
dovanoti Gailestingosioms Se
serims (Sisters of Mercy). 
Namuose yra 16 kambarių, ap
linkui daug žemės, miesto vi
durys netoli. Gailestingosios 
Keseryn tame name įkiu-ia prie
glaudų darbininkėms mergi
noms visokio tikėjimo.

Dilio valstijoje surašąs pa
rodė, kad iš KM) gyventojų tik 
34 priklauso prie kokios nors 
bažnyčios. Katalikų toje val
stijoje yra 950,000, t. y. 20 
nuošimčių visų gyventojų. 
Tarp asmenų turinčių kokį 
nors tikėjimų Dilio valstijoje 
katalikai sudųro 60 nuošimčių. 
Toje valstijoje yra vietų, kur 
tik 2 žmogų iš šimto tevaik
ščiojo bažnyčion. Taip yra ap
skrityje Meigs.

Dilio valstijoje yra pripažin
tu dešimt priežasčių, dėl kurių 
teismai turi duoti persiskirti 
(Miroms sunaikinant pradėtų 
moterystę. Valstijos teisėjai 
aitria įtnisė Naminių Santikių 
Raštinę, kuri tyrinėja visokias 
apgaules vartojamas motery
stėms ardyti. Tie tyrinėjimai 
pasirodė, kad tik lengviau su

ardžius savo moterystę. Tai-gi 
teisėjas Jurgis P. Baer, Cuya- 
koga apskričio teismo pirmi
ninkas mieste Common Pleas, 
pakėlė sumanymų palikti tik 
dvi moterysčių persiskyrimo 
pridžasti, o aštuonias panai
kinti. Jis taip-gi suko, kuid ir 
visos Amerikos Kongresas tu
rėtų į tų dalykų geriau įžiūrėti.

Bostone, Muss. yra mergai
čių augštoji katalikišku mo
kykla vadinama Emmanuel 
Collegę. Joje mokinasi 100 
mergaičių. Prie mokyklos yra 
skaityklų, susirinkimų svetai
nė ir kitų gražiausių įrengimų. 
Svarbiausia, kad mokintojos, 
Notre Dame seserys, yra pa
čios išėjusios augštns mokslus 
ir turi daug prityrimo. Tai-gi 
Emmanuel College į Massa- 
ebusetts’o valstybės teisdavy- 
bę padavė pareiškimų įsikor- 
poruoti ir gauti teisę dalinti 
mokinėms mokslo laipsnius. 
Ta teisė, turbut, taps pripažin
ta nes Valstybės Auklėjimo 
Valdyba (State Board of Edu- 
cation) vienbalsiai pripažino, 
kad minėtoji kolegija turi vi
sas augštam mokslui reikalin
gas ypatybes ir tų savo rezo
liucijų pasiuntė į valstijos teis- 
davvbę.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI,

Gavėnia ir Šokiai.
Klausinius, l’as mus katali

kai A iriai sudarė šokius Gavė
nioje, skirdami iš jų pelnų į 
naujos bažnyčios fondų. Ar 
nebus nuodėmės dalyvauti 
tuose šokiuose? O. G.

Atsakymas. Nuodėmės nėra 
nei rengėjams nei dalyvauto- 
jaius, nes naujoji Bažnyčios 
teisė nedraudžia Gavėnioje 
nei muzikos, nei dainų, nei šo
kių. Uždraustos belieka tik 
vestuvės. Tečiaus diduma žmo
nių iš savo liuoso noro Gavė
nioje rengia šokius, nes jų 
dvasia, netinka prie Gavėnios 
dvasios. Gavėnios įstatas yra 
tik vienų syk dienoje valgyti 
iki privnlgant. Daugelis žmo
nių dėl sveikatos silpnumo 
valgo tankiau iki privalgant. 
Tiems ypatingai reikėtų atly
ginti neinant į šokius. Geriau
sias tat daiktas aukoti į Baž
nyčios fondų tiek kiek numa
nu praleisti nuėjus į šokius, o 
šokių dienoje liktis numieje.

Klausimas. Akronv mieste yra 
nemažns Lietuvių būrelis, (čia 
nekalbu apie Akrono Lietuvių 
visuomenę), kurs atrodo štai 
kaip: Jonas, palikęs Bostone 
savo pačių ir vaikus, o pasi
vogęs Jurgio pačių atvyko į 
Akronų ir su vogta pačia gy
vena taip kaiji ir su savo tik
rųjų pačia. Barbė, palikusi 
C’bicagoj hkvo vy|ų ir vaikus, 
atvyko į Akronų su Uršės vy
ru ir gyvena porelėje, tartum 
su savo tikru vyru. Akrono 
Magdė, kurios vyras pabėgo, 
pasiima liūdimų (license) kor
te ir “moterystėje” gyvena 
su Baltrum, o paskui su Iva
novu, su leku ir tt...'Akrono 
Agota priverstinai prikalbu 
savo dukrelei Marcelei pasi
imti korte leidimų ir gyventi 
“moterystėje” su Vincu, kurs 
su Agotėle “moterystėje” be 
sliulsi išgyveno 10 metų ir su
silaukė dvejotos Vaikučių. 
Laurus su savo boba prikluu- 
so prie bolševikiškos (kurios 
vardas “Švento Jurgio ar 
Juozapo”) draugijos, kurios 
dvasiškus reikalus aprupinii 
beprotis Mockus. M skolas, 
Matas ir Andrius savo na
muose įniko išfvirkėlius-bolše- 
vikus, kurie su jų pačiomis ir

dukterimis išdaro tokius da
lykus, kuriuos p. Braunštein- 
Trocki tik Rusijoj pavelija 
“gojams” daryti... Tie be
veik visi akroniečiai skaito (ir 
apmoka) “Laisvės,” “Kelei
vio,” “Naujienų,” “Tėvy
nės,” “Sandaros” ir kitus 
šlamštus-laikraščius. Tie visi 
virš paminėti žmonės (ir žmo
nos) yra geri katalikai; eina į 
bažnyčių, priklauso į parapijų, 
žodžiu sakant, ištikimai pildo 
Dievo ir Bažnyčios prisaky
mus. Tuo tarpu Šv. Petro pa
rapijos klebonas šitiems žmo
nėms viešai sako, kad jus nei
kit į bažnyčių, nesivadinkit 
katalikais ir nemėginkit žengti 
prie šv. Sakramentų! O jeigu 
kas iš tų žmonių eina išpažin
ties, tai klebonas neduoda išri
šimo. O kad nueini pas sve
timtautį kunigų ir pasakai, 
kad esi nevedęs (nors turi sa
vo pačių ir vaikus, nuo kurių 
pabėgai), tai ir šliubų gauni 
ir išpažinties prieini ir esi ge
ras katalikas. Aš nesuprantu, 
delkb V. Kristus Airiams, Vo
kiečiams, Lenkams ir kitiems 
katalikiškiems kunigams sutei
kė didesnę valdžių, negu musų 
Lietuviškam (taip-gi katali
kiškam) šv. Petro parapijos 
klebonui ? Meldžiu tuos visus 
dalykus maų plačiai išaiškinti.

Akroniškis.

Atsakymas. Tikiu, kad Ak- 
rone neperdaugiausia yra 
žmonių, kaip Akroniškio apra
šytieji. Nėra abejonės, kad ir 
vardai klausioje minėti yra tik 
dėl trumpumo, o nėra tikri ži
nomų asmenų vardai. Tokių 
asmenų, deja, yra kiekvienoje 
Lietuvių kolonijoje Ameriko
je; dėl to svetimtaučiai mus 
labai žemai stato.

Dievas nesuteikė didesnės 
valdžios kitataučiams kuni
gams, negu lietuviškiems. Bet 
kitatautį lengviau ima Lietu
viui apmeluoti negu savųjį. 
Lietuvis kunigas žino Lietuvių 
melagių ir ištvirkėlių suktybes 
(triksus) ir nesiduoda apgau- 
ti. Svetimtautis nežino ir duo
dasi ant juoko palaikyti.

Apgavikams, tiesa, nėra 
naudos iš apgavimo, nes pei 
apgaulę gautas sakramentas 
yra šventvagystė. Geriau visai 
nieko neturėti, negu šventva
giu tapti.

Vienam velniui yra naudos 
iš šventvagysčių, dėl to piktos 
dvasios valdomieji žmonės la
bai mėgsta daryti šventvagy
stes be tiesioginės savo nau
dos.

Organizuota liediuvija nori 
sugriauti Katalikų Bažnyčios 
organizacijų, kad paskui be 
klinties galėtų išnaudoti žmo
nes. Toji organizuotoji bedie- 
vija labiausiai mėgsta’ naudo
tis šventvagiais, įstatydama 
juos j katalikiškųjų draugijų 
valdybas. Priklausantieji prie 
tokių draugijų katalikai nei 
nepasijnnta, kaip tampa savo 
priešų vergais, nes tiems prie
šams nudirba jų darbus, tų 
priešų tikslams aukoja savo 
uždirbtus pinigus. Jeigu kata
likas, įsivėlęs į tokių šventva
giškų draugijų, nepanori joji* 
toliau eiti baudžiavų savo 
priešams, tai turi palikti savo 
indėlį šventvagiams liedie- 
viatns.

Ne vien Akrono, liet ir viso
je Amerikoje dar yra Lietuvių 
tiek aklų, kad nesupranta, jog 
įsileidimas veidmainio švent
vagio į savo draugijų yra (ki
šimas savo skatiko į savo Jiriė 
šo delnų ir (kinkymas savęs *Į 
jo plėškę.

Nocijalistui kartais pašneka 
prieš išnaudotojus buržujus, 
liet nekuomet neprasitaria 
prieš tas i rkes, kurios čiulpia 
Lietuvių darbininkų naudų 
per jų draugijas.

Kun. P. Bučus.




