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“Draugas” Weekly Supple- 
ment devoted only to 

religion. LAIVAS Į Savaitinis “Draugo” priedas, 
pašvęstas vien tik tikė

jimo reikalams.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.

Trecias Sekmadie
nis po Velykų.

Mišių Lekcija iš šv. Povylo 
pirmojo laiško 2, 11—19.

Mylimiausioji: Graudenu jus 
kaip ateivius ir pakeleivius 
susilaikyti nuo kūno gašlumų, 
kurie kariauja prieš dūšių, jū
sų apsėjimą tarp tautų turint 
gerų: idant tame ką šmeižia 
jus lyg piktadarbius iš gerų 
darbų jus veizėdami garbintų 
Dievų aplankymo dienioje.
Tai-gi bukite pasidavę visam 
žmonių sutvėrimui dėl Dievo: l^ų, nPS tiems ponams pradė- 
ar tai karaliui kaipo kilniam, .ins neteisingai ir kraugeriškai• . • •• • i v v • • • v • j

ar tai vadams kaipo jo siųs
tiems piktadarbius bausti, o 
gerus garbinti: nes taip yra 
Dievo valia, kad gerai dary
dami nutildytumėte neišmin
tingų žmonių nežinojimų: tar
si liuosi, ir ne kaip uždangalų 
turintieji blogumo laisvę, bet 
kai]) Dievo tarnai. Visus gerb
kite, brolybę mylėkite: Dievo 
bijokitės: karalių gerbkite.
Vergai, visoje baimėje bukite 
paklusnus ponams, ne vien gė
liems ir padoriems, bot ir ne
naudiems. Nes tok'a yra malo
nė musų Viešpatyje .Jėzuje 
K ristuje.

Lekcijos Paaiškinimas
Šilų laiškų šv. Petras rašė 

iš Rymo 64 metais arba vė
liau, kada Neronas žudė krik
ščionis. Todėl vietomis pa
vartoti sakiniai lyg nenorin- 
tieji, kad kas suprastų laiško 

) turini. Del to ir Rymas tame 
laiške pavadintas ne tikruoju
savo vardu, tiktai Babilonu.

Šv. Petras mokina krikščio
nis, kad gražiai apseitų, kad 
valdytų savo lytiškus geismus, 
kad prieš šmeižtus kovotų 
vienu saVo darbų gerumu, kad 
butų paklusnus valdininkams 
visuose valstybės tvarkymo 
reikaluose, kad vergai krik
ščionys nekeltų apmaudos 
(prieš ponus,.nors tie butų ne
naudi, kad pildytų Dievo įsa
kymus ir visų krikščioniškų 
dorybę.

Cieeorius Neronas bandyda
vo rašyti eiles ir dainuoti jas 
skambindamas lyrų. Nors tos 
eilės buvo menkos ir balsas 
nekoks, bet dvarionys labai 
girdavo, norėdami pelnytis 
imperatoriaus malonę. ,Ji at
nešdavo ir turto ir galybės.

Imperatorius užsimanė pra
lenkti didžiausius senovės ir 
savo laikų poetus Homerų su 
Virgiliurn. Juodu buvo rašę 
Trojos išgriovinia nematę di
delio miesto degant. Neronas 
užsimanė padegti savo sosti
nę, didžiausių pasaulio mie
stų, pats žiūrėti į milžiniškų 
gaisrų nuo kalno ir paskui ap
rašyti eilėmis.

Išpildęs tų kraugeriškų 1h>- 
protybę Neronas pajuto, kad 
Rymo gyventojai padegėliai, 

|tajM* ubagais kelia maištų ir 
[žada patį imperatorių nuver
sti. Ramonienės vadas niek-

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG
ŠV. JONO 16, 16—22.

Anuo metu Jėzus tarė savo 
mokintiniams: Neužilgio nebe
matysite manęs: ir vėl trupu
tį ir matysite mane, nes einu 
pas Tėvų. Tai gi tarė kai-ku- 
rie jo mokiniai vieni kitiems: 
Kas tai yra, kad sako mums: 
neužilgio nebematysite manęs, 
ir vėl truputį ir matysite ma
ne, ir kad einu pas Tėvų? Tai
gi sakė: Kas tai yra, kų sako: 
Neužilgio? nežinome kų kalba. 
O Jėzus pažino, kad norėjo jo 
klausti ir tarė jiems: Del to 
klausinėjatės tarp savęs, kad 
pasakiau: Neužilgio nebema
tysite manęs ir vėl trUputį ir 
matysite mane. Ištiesų, ištiesų 
sakau jums, kad jus verksite

šas Tigrinius patarė gaisro ir raudosite, o pasaulis džiaug
sis: bet jus busite nubudę, tik 
jūsų nuliūdimas virs džiaug
smu. Moteriškė kol gimdo tu
ri nubudimo, kadangi atėjusi 
yra jos valanda: liet. pagini 
džiusi bernaitį jau neatmena 
suospaudžio iš džiaugsmo, ka 
daugi yra gimęs žmogus pa
saulyje. Tai-gi ir jus dabar, 
tiesa, turite sielvarto, bet vėl 
matysiu jus ir džiaugsis jūsų 
širdis: ir jūsų džiaugsmo nie-

kaltę suversti ant krikščionių. 
Imperatoriaus ir Tigelino šni
pai ėmė gaudyti krikščionis, o 

Iminioms leido paskalas, buk 
krikšičonys, suseidami nakti
mis bjauriausius daiktus <la 

Iro, buk nori imperatoriaus 
|valdžių nuversti kaip ir jų ti- 

fcėjimo “ pramanytojas,” kn
is statėsi Žydų karalium, 

auk krikščionys daro skriaudų 
Ipiliečiams paliuosuodami var

us arba statydami juos ly- kas neatims iš jus

giomis su visais, buk krikščio-
nvs nekenčia žmonių.

i
Šventasis Petras tat pata

ria broliams gintis nuo tų 
išmelžtų labiausiai savo geruo
ju apsėjimu. Krikščionys ne
paleistuvaudavo, bet Šv. Pet
ras žino, kad bloguosius kūno 
geidulius sunku yra valdyti, 
todėl jis primena didžiųjų 
priežastį, dėl kurios krikščio
nys tuos geidulius valdo, bū
tent, kad tų geidulių valdy
mas sumažina dvasios jiegas.

Apaštalas primena reikalų 
klausvti valdžios ir valdinin-

apseiti su krikščionimis, šitų 
tarpe galėjo kilti lengvai su
prantamas noras pasipriešin
ti. Šventasis tat Petras moki
na viešpatijos tvarkų statyti 
augščiau už savo teisę ir tei
sybę.

Krikščionys, tiesa, skelbė 
visų žmonių lygybę, bet jie tų 
darė be niekeno skriaudos. 
Nors nedora buvo vergija, bet 
krikščionys savo darbų nepra
dėjo išverždami iš ponų tų kų 
jie turėjo. Krikščionys moki
no vergus ištikimybės, o visus 
žmones jų lygybės ir brolybės. 
Tik tokiu laidu pasitaiso žmo
nių sugyvenimo neteisybės.

Ne piktumas, ne revoliuci
jos, ne kruvinos perversmės, o 
tiktai artymo meilė gali pa
taisyti neteisybes ir skriau
das. Kų vienas žmogus pada
ro skriaudos kitam, tų gali 
atitaisyti teismas ir valdžios 
prievarta. Bet luomų negali 
paduoti į teismų. Kada gink
lais ir kraujais ima kovoti 
luomai tarp savęs, tada pasi
taiko prispaudėjams ir pri
spaustiesiems susimainyti vie
tomis, bet prispaudimas neiš
nyksta. Ta išmintį Apaštalai 
buvo gavę iš V. Jėzaus, tų 
skelbė ir šv. Petras, kuomet 
Neronas pjudė krikščionis šu
nimis ir degino apliejęs derva

Neronas vartojo materijales 
kovos priemones; Petras vai 
tojo vien dvasines. Visiems 
rodėsi Nerono galybė ir Petro 
silpnybė. Bet mes jau mato
me, kad Petras laimėjo ne Ne
ronas.

Evangelijos Paaiš
kinimas.

šitas V. Jėzaus pasikalliėji- 
mas su Apaštalais įvyko va- 
karykščiui prieš Išganytojo 
mirtį paskutine vakarienę, be
valgant. Apaštalai visai ne
mintijo, kad taip veikiai jiems 
reikės persiskirti su savo my
limu Mokintojum. Jie apskri
tai nemėgo mintyti apie skyri
mąsi, nes jie žinojo, kad be Jo 
jie nieko nereiškia. Bet jiems 
nei į galvų netilpo, kad persi
skyrimas turėjo prasidėti tuo 
pačiu vakaru nei kelioms va 
landoms neprabėgus nuo Mo
kintojo kalbos užbaigimo.

V. Jėzus tų vakarų buvo 
liūdnas ir meilingas. Jis jau 
žinojo savo kančios artymų 
pradžių, bet jisai dar labiaus 
budėjo dėl to, kad matė, jog 
Jo kančia gali visai panaikin
ti tikėjimų tų mylimų žmonių 
širdyse, kad jie gali prarasti 
ir Dievo malonę ir ta visa, kų 
buvo pelnę beklausydami Jo 
pamokslų, bedraugaudami su 
Juomi per trejus metus.

Neperseniai Jis buvo pasa
kęs Petrui aiškiai, kad turės 
kentėti ir mirti, buvo minėjęs 
visiems, kad bus apspjaudy
tas, prikaltas prie kryžiaus. 
Šv. Petras taip negerai tų kal
bų priėmė, jog Išganytojas 
turėjo jį smarkiai subarti. Pa
skutiniame meilingame pasi
kalbėjime V. Jėzus nenorėjo 
sukelti barnius, todėl neminė
jo kančios taip aiškiai, kaip 
anuosyk, bet pasakė: “Neuž
ilgio neberegėsitė manęs.”

Idant Apaštalai ne visai pra
stotų vilties, Išganytojas jiems 
pasakė, jog kentėjimai būva 
reikalingi, kad iš jų galėtų kilti 
džiaugsmas. Taip ir moteriškė 
pirma turi skausmų paskui tu
ri džiaugsmų. Tų aiškinimų 
V.Jėzus užbaigė pažadėjimu, 
kad po trumpo mirties laiko 
apaštalai vėl regės savo Mo
kintojų.

Po atsikėlimo iš numirusių 
Jis ne amžinai pasiliko su 
jais. Atsėjo dar kartų persi
skirti, kuomet V. Jėzus turėjo 
užžengti į dangų.

Ir tas antras persiskyrimas 
taip-gi nebuvo amžinas, nes 
po trumpam Apaštalų gyveni
mui, jie susirinko danguje, 
kur jų Mokintojas laimingai 
ir garbingai viešpatavo, kur 
buvo parengti sostai ir jiems.

Mes iš šitos Evangelijos pa
simokinkime nesibijoti kentė
jimų, nes jie sustiprina mus 
dvasių ir gimdo busiančius 
džiaugsmus. Ašarodamas ir 
prakaituodamas ūkininkas 
vargsta kol lauka įgyvena, bet 
jis linksminasi valydamas 
gausius javus nuo savo laukų. 
Taip ir mums, nors kartais 
mus tikėjimas pasunkėja, bet 
garbė ir laimė už jo išpildy
mų dar labiau didėja danguje.

Kitas pamokinimas iš šios 
dienos Evangelijos yra tas, 
kad nepasiduotume nusimini
mams, nors ir nelaimė mus iš
tiktų. Nekuomet nelaimė ne
būva taip ilga kaip ilgai gy
vena žmogaus dūšia. Jei tik 
žmogus pirmiausiai žiuri savo 
dūšios reikalų, jis visuomet 
susilaukia savo nelaimių pa
baigos.

Trečias pamokinimas yra, 
kad visuomet širdyje turėtu 
nie vilties. Ji yra dangaus do
rybė ir laikosi tada stipriau
siai, kada gerinusiai mintija 
me apie dangų. Ten yra musų 
Viešpats, musų meilė, musų 
džiaugsmas ir meilė. “Kur 
jūsų turtas, ten jūsų širdis”

SESERŲ KAZIMIERIECIŲ PASISEKIMAI.
Pirm penkiolikos meti) jau

nos mergaitės, jausdamos pa
šaukimą pasišvęsti vienuoliš
kame gyvenime, važiuodavo 
svetimtaučių vienuolynan, 
kaip tai: Lenkų, Airių, Vokie
čių ir tt. Jos gana norėjo tap
ti auklėtinėmis Lietuvių vai
kučių, bet joms nebuvo kaip 
pasiekti to pageidaujamo tik
slo. Jos suprato reikalingumų 
Lietuvių vienuolyno, vienok 
nepajiegė dar tada sutverti 
organizacijų, kuri darbuotųsi 
pasekmingai, apšvieti) teikda
ma Lietuvių tautai. Tat buvo 
daug mergaičių laukiančių 
I Jetuvių vienuolyno.

Malonu buvo išgirsti tų se
niai pageidaujama žinutę, kad 
atsirado žmonių įsteigti Lie
tuvių vienuolynų. Nežiūrint 
ant įvairių sunkenybių, kliu
dančių tam darbui, pasišventę 
žmonės uoliai darbavosi ap
švietus reikale. A. a. kun. An
tanas Staniukynas tapo vie
nuolyno įkūrėjas. Jis rūpinosi 
jo reikalais ir gerove. Jis va
žinėjo vienur ir kitur surast 
vienuolynui tinkamų vietų.

Po ilgų medžiojimų vienuo
lynui vieta tapo išrinkta Chi- serys šiaip taip išsiprašė lei-
cagoje. Tuo kart vieta išrodė 
nepatogi vienuolynui. Nuo 
gatvekario iki vienuolynui ke
turi blokai. Norint nueiti vie
nuolynai) reikėdavo bristi per 
purvynų, o davažiuoti vežimu 
kartais visai nebuvo galima.
Bet dabar kitaip atrodo: ce
mentinis bulvaras tapo nulie
tas, abidvi jo pusi cementiniai 
takai. Kam, kam, o vienuoly
nui tai tinkamiausia vieta. Jis 
išrodo it kokia puiki semina
rija.

Seserys turėjo vargo išpra- 
džių, mat tuokart buvo maža 
kandidačių, o daug darbo, už 
tai reikėdavo joms daug ko 
pakentėti. Be to, jos buvo ma- 

i žai patyrusios kaip kų dary- 
!ti, mokinti, ir tt. Turbūt tuo
met, buvo jų sunkiausi laikai.
Vienok jos perkentė tuos vi
sus nesmagumus.

Seserų skaitlius jau esti i mokinti visų Lietuvių jaunimų 
tiek padidėjęs, kad net reikė-1 
jo didinti vienuolynų. Pereitų 
vasalų pradėję statyti antrų 
vienuolyno dali, o dabar jau 
baigė. Vietos dabar yra be
veik dusyk tiek kaip 1910 me
tais, bet dabar vienų kandida
čių yra daugiau negu pirm de
šimties metų buvo visų seserų. 
Todėl jau ir vėl ankšta.

Yra gana daug gabių sese
rų, kurios, it karuomenės va
dai, lavina kitas seseris kaip 
kų daryti, mokinti ir tt. Be to, 
jos viena nuo kitos nuolatos 
mokinasi, tat jos greitai žen
gia pirmyn savo užsiėmimuo
se.

Seserys pasekmingai dar
buojasi. Jų įstaiga dar jaunu
tė, <> jau ji teikia apšvietų 
apie keturiems tūkstančiams 
vaikučių. Kasmet arti dviejų 
šimtų vaikučių gauna po dip
lomą. Šitie baigusieji ; eserų 
mokyklų vaikučiai supranta 
reikalingiausius dalykus apie 
tikėjimų ir moka Lietuvių kal
bų. Jiems nurodytas kelias iš
ganymo žodžiu ir gražiu sese
rų pavyzdžiu. O! kaip butų 
laimingi vaikučiai, jeigu jie 
visi gyventų pagal seserų iš
niekinimų ir jų gražius pavyz
džius. Tad galėtų apkniumbi 
naudų seserų mokinimo.

li es kartais mąstome, delko 
ne visi seserų auklėti vaiku
čiai būva vienodo šventumo, 
paklusnumo, gerumo ir tt. 
Mat, ant jaunų vaikučių daro 
įtekme m* vien tik seserų gra
žus pamokinimai ir pavyz
džiai, bet ir įvairus pasaulio 
blogumai. Kol seserys moki
na, vaikučiai nemato blogu
mų; bet kuomet jie eina pa
matytų įvairių judamųjų pa
veikslų, arba kuomet jie susei- 
na su blogais draugais, tuo
met jie nebegali išsisaugoti 
blogumo. Jų jaunas protas ne 
visuomet iškart atskiria gerų 
nuo blogo. Jei pasaulio blogu
mai nedarytų įtekmės ant vai
kučių, tuomet jie visi butų 
šventi, paklusnus, geri ir tt.

Seserims rupi tėvynė, Lie
tuva. Pernai rugpjūčio mėne
syje penkios seserys noriai iš
važiavo Lietuvon padėtų ten 
darbuotis, ir teiktų apšvietų 
Lietuvos vaikučiams. Jos 
daug sunkenybių turėjo kol 
pasiekė Kaunu. Mat leidimas 
reikėjo išsiprašyti nuo val
džios, o ji taip nerangi to
kiuose dalykuose. Vienok se-

dimo. Nukeliavusios Lietu
von ir gi nenuėjo pagaminton 
vieton, bet reikėjo ieškoti kur 
apsigyventi.

Joms ten dabar gerokai se
kasi. Jos gavo atlikusį vienuo
lynų, Pažaisli. Jis yra didelis, 
bet smarkiai apgriuvęs. Ne
maž jiegų reiks išeikvoti pa
kol apsitaisys ir susiras pa- 
gelbininkių. Pirmais metais 
jau kelios kandidatės atsirado 
padėti seserims taip svarbia
me darbe. Galima spėti, kati 
seserys tėvynėje bedirbdamos 
daug gero padarys Lietuvos 
vaikučiams.

Mes, kas kaip galime, padė
kime seserims vaikučius auk
lėti. Mergaitėms tai yra ge
riausia proga. Jos gali liet, 
tapti mokytojomis. Ar ne tai 
butų didelės pasekmės Seserų 
Kazimieriečių, jei jos galėtų

čion Amerikoje, ir taippat 
Lietuvoje? Dabar čion Ame
rikoje vos dešimta dalis Lie
tuvių vaikučių turi progų mo
kintis lietuviškoje mokykloje. 
Lietuvoje kų tik pradedama 
tns prakilnus darbas. Mat dar 
trūksta kelių šimtų mokytojų 
Amerikoj, o Lietuvoje tai dar 
ir tūkstančio butų permaža. 
Mergaitės, ko laukiate? Tar
kit kita tokia puiki proga 
mergaitėms pasišvęsti vaiku
čių auklėjimui nebus, kaip da
bar.

Mergaitės, turinčios gabu
mų bei noro tapti seserimis 
kartais įvairiai mano apie vie
nuoliškų gyveninių. Jos išgir
sta įvairių kalbų, niekinančių 
ir pažeminančių vienuoliškų 
gyvenimų. Yra žmonių kal
bančių buk tai vienuolyne se
serys neturi lovų, o guli ant 
plikos žemės; buk tai joms 
nebėra užtektinai valgio, ne
būva nei valandėlės pasilsėti, 
vien tik pasninkas, darbas, 
malda ir tt. Bet taip nėra vie
nuolyne, kaip kai-knrie žmo
nės mano ir kalba. Seserų Ka- 
ziiuieriečių tikslas yra mokin
ti Lietuvių vaikučius, tai-gi 
seserys nepildo žmonių pra
manytų kalbų, o tiktai tų kas 
yra reikalinga tapti gera mo
kytoja. ’

pasakė Kristus. Musų turtas Seserinis yra labai naudin- 
vra danguje, tebūnie tenai ir ga pagelba žmonių aukos. Jų 
musų širdis. Neduokime jai i pasisekimams mes galime 
susipurvinti žeme. [daug padėti gausiai aukodami

Amerika.

Pittsburgh. Pa., Balandžio 2
d. Pereita savaite čia prieš 
pat Velykų apeigas sude
gė šv. Mikalojaus bažnyčia. 
Nuostolių pasidarė apie $50,- 
000. Spėjama, kad bažnyčių 
padegė priešai iš neapykan
tos.

New York, Kovo 31 d. čia
atvažiavo iš Syro-Kaldėjos 
kun. J. Naayem. Jis pasakojo, 
kų nelaimingoji jo tėvynė per- 
kentėjo karo laikais. Turkai 
nužudė šešis vyskupus ir vie
nų arkivyskupų; trečių dalį 
gyventojų išskerdė. Dabar 
Asyro-Kaldėja tikisi liuosai 
kvėpuoti tapus neprigulminga.

Kun. Naayem, buvęs savo 
tėvynės atstovas Taikos Kon
ferencijoje Paryžiuje, atvažia
vo į Amerika, kad patrauktų 
Amerikiečių domę į savo šalį. 
Jis laikė paskaitų p-nios 
Taf Pienės namuose 36 W. 
48tb St„ New Yorke. Jis sa
kė, kas padaryta ir kas keti
nama daryti jo tėvynėje, kad 
pakėlus kultūrų.

Cincinnati, 0., Balandžio 1 d.
Kompanija vadinama Kire 
Association o f Pbiladelpbia 
apskundė vietinį katalikų ar
kivyskupų Moeller’į į teismų 
reikalaudama, kad jis išmokė
tų $60,(XX) paskolintų Šv. Ste
pono bažnyčiai, kurioje Ven
grai laikydavo pamaldas. Ar
kivyskupas atsisakė mokėti 
tuos pinigus, nes ne jis juos 
skolino. Paskola buvo duota 
parapijai. Arkivyskupas netu
ri aut jos nuosavybės. Komi
tetai taip-gi atsisakė mokėti 
tų skolų.

Prierašas. Čia turbūt, yra 
viena karo pasekmė. Vengrai 
buvo karėje su Suvienytomis 
Valstijomis, todėl jų turtų

vienuolyno reikalams. Mat 
vienuolynas yra skoloje. Del 
to seserims reikia rūpintis ne 
vien tik vaikučių auklėjimu, 
bet taippat ir vienuolyno sko
la. Del to seserys negali iš
lavinti savo gabumus tai]) 
kaip reikėtų, nes maža aukų. 
Butų naudinga leisti kai-ku- 
rias seseris užbaigti augštesnį 
mokslų, idant jos ateityje ga
lėtų pasekmingiau mokinti ki
tas seseris; iki šiol tas buvo 
vargingai vykdoma. Be to, 
nors seserys turi užtektinai 
vietos vienuolyne mokinimui, 
miegojimui ir tt., vienok rei
kalinga joms didesnė koply
čia, nes dabartinė yra labai 
maža. Joje telpa arti pusės 
šimto seserų, o kitoms reikia 
ant kalidoriaus pasilikti klau
sant pamaldų, net kai-kurios 
būva už antrų durų. Mat toki 
bereikalingi nepatogumai ir 
skolos kenkia seserų pasiseki
mams.

Be abejo, seserys džiaugėsi 
savo atsiekta laime, vienok jų 
troškimai siekia kur kas to
liau. Jos nori auklėti visų Lie
tuvių jaunimų, o tų tik tuomet 
galės padaryti, kuomet turės 
užtektinai mokytojų, seserų, ir 
gana aukų vienuolyno reika
lams. Iš savo pusės jos uoliai 
veikia atsiekti tų tikslų. Jos 
palikusios savo tėvelius va
žiuoja vienuolynan, o ten nu
važiavusios ištikimai darbuo
jasi vaikučių labui iki mirties.
I ž taip didelius seserų pasi
šventimus įneš liekami“ joms 
skolingi.

Tai gi mes gausiai aukoki 
me vienuolyno reikalams, 
idant seserys galėtų pasek
mingai teikti apšvietų Lietu
vių vaikučius.

J. R. M.
Balandžio 6 d., 1921 m.

paėmė Amerikos vyriausybė, 
nepripažindama Arkivyskupui 
teisės. Todėl dabar prireikus 
mokėti skolų arkivyskupas at

isako tai]), kaip jam atsakė vy
riausybė apimdama bažnyčių.

Washington, D. C., Balan
džio 1 d. Tautinė Katalikų Ge
rovės Taryba (National Cath- 
olic AYelfare Council) tapo 
oficijaliai užregistruota. Pil
domojo Komiteto nariai tapo 
užrašyti kaipo korporacijos 
įgaliotiniai.

Slavokų Katalikų Federaci
ja Amerikoje atsiuntė savo 
atstovus, kad įsirašytų į Ta
rybų. Pasirodė viena klintis 
tame, kad Slavokų Federaci
ja yra politiška organizacija, 
o Tautinė Katalikų Gerovės 
Taryba yra nepolitiška sulig 
aiškių jos konstitucijos žodžių. 
Sutarta geriau ištirti Slavokų 
Federacijos konstitucijų ir iš
tarmę apie jos prisirašymų 
prie N. C. W. C. atidėti vė
lesniam laikui.

Amerikoje mokinasi apie 
3(MX) studentų iš I’bilippinų 
salų. Katalikų Gerovės Tary
ba įsteigia jiems imigracijos 
įstaigas San Francisco ir 
Seat tie miestuose. Žadama 
įsteigti ir pačiose Philippinų 
salose.

New York, Balandžio 8 d.
Čionai Katalikų Gerovės Ta
ryba atidarė savo šakos įstai
gų atkeleiviams arba imigran
tams šelpti. Tų įstaigų veda 
Thomas F. Mullholand, baigęs 
Fordham’o universitetų ir ga
vęs laipsnį. Dublino universi
tete. Įstaigos tikslas yra ap
gerti atkeleivius katalikus nuo 
išnaudojimo. Podraugei keti
nama įkurti iškeleivių šelpimo 
stotis ten, iš kur jie atvyksta, 
būtent: Ganuvoje (Italija), 
Varšuvoje (Lenkija), Danzige 
(Baltosios Juros mieste). At
keliaujantiems į Ameriką prie 
medžiaginės pagelbos, apsau
gos juos nuo blogos įtakos. 
Dar yra duodama naudingiau
sių žinių jų pačių kalba rašy
tų, kad atkeleiviai susyk ga
lėtų suprasti, kokis yra žmo
nių gyvenimas Amerikoje.

‘' i J

Pittsburgh, Pa., Balandžio 8
d. Čionai buvo lenktynės neby
lių mergaičių, kurios mokina
si sinti ir kitų darbų Katalikų 
nebylių įstaigoje De Paul in
stitute prie Castlegate avenue. 
Čionai nebylius vaikus moki
na kalbėti ir 18 įvairių užsi
ėmimų. Baigę tų mokyklų kū
dikiai kalba beveik taip kaip 
ir sveikieji. Lenktynėse sep
tyniolika vaikų gavo dovanas. 
Taip rašo: “Pittsburgh Chro
mele Telegrapb.”

Notre Daone, Ind., Balandžio
8 d. Prancūzijos valdžia sutei-

(kė pagarbos ženklų ir vardų 
lOfl'ieier d’ Acadeuiie seseriai 
Marijai Eugenijai Šv. Kry
žiaus Kongregacijos vienuo
lei, už kų ji pasižymėjo gerai 
mokindama prancūziškai per 
44 metus.

Washington, D. C., Balan
džio 8 d. Katalikų Gerovės Ta
rybos įgaliotiniai gavo teisę 
būti laikraštininkų tarpe Su
vienytų Valstijų Kongrese. 
Ta teisė duodama tiktai žy
mių laikraštinių korporacijų 
atstovams. Kas turi tų teisę, 
tas tuomi pačiu gali pribūti, 
kuomet prezidentas ar sekre 
toriai daro kokius nors svar
bius pranešimus spaudai. 
Spaudos Skyrius prie Katali
kų Gerovės Tarybos (N. C. 
W. C.) tiktai pernai susikūrė.



Pradžioje jis aptarnavo 23 
laikraščius, dabar jau aptar
nauja 78. Daugelis laikraščių 
gyrėsi, kad šįmet pajutę, jog 
jų skaitytojų pasidarę dau
giau, kuomet Kovo mėnesyje 
imta ypatingai uoliai platinti 
spaudų.“

Washington, D. C., Balan
džio 11 d. Kolumbijos Distrik- 
te įvesta krutamųjų paveikslų

D&yton, Ohio. Balandžio 11
d. Rengiama Katalikiš
kų Misijų Studentų Paroda ir 
suvažiavimas, busiantis Rug
pjūčio 18—21 dd. Jau yra

mv*s
po vienų šituose miestuose: tų patikti mums. Ji 700 metų 
L.rgcn, Frondhjeni, Fredrik- kentėjo ir kenčia svetinių prie- 
sbald, Tromse, Fredrikstad, spaudų. Mes taip-gi žinome kų 
Altengaard, llamerfest. Prie , tai reiškia būti pavergtiems.

Trečiadienis, Baland. 13, 1921

bažnyčių yra ir katalikiškų 
parinkta didelė svetainė, ku- mokyklų. Katalikai veda Nor 
rioje bus parodyta kiekvienos vegijoje keturis ligonbučius. turi tiktai drųsos kovoti ir la 
užrubežinės misijos ypatybių-j Seserų vienuolių Norvegijoje bai gerų organizacijų su dau- 
Keturi šimtai studentų yra yra trisdešimt. Jos priklauso geliu pasišventimo. Nei musų

Mes jau turime neprigulmybę 
nors ne visų pripažintų. Jie

skiriama priimti delegatams, prie trijų kongregacijų.
suvažiuosiantiems iš visų šios i --------------------
žemės kampų. Visos užrube- Šveicarija.

priežiūra. Įstatus tai prieitu- žini» V™
rai sustatė F. H. Stepheus, liečiamos dalyvauti parodo- 

distrikto korporacijos patarė
jas. Jam padėjo p. Charles ri>- Suvažiavimas bus padalin-
Mac Mahon, Katalikų Gero- tas I)usiau- Vlena dahs svar- 
vės Tarybos narys ir D-ras i st> s konstitucijų ir naujų or
inčius C. Clark protestantiš l^nizacijų priėmimų; kita 
kų Bažnyčių Federacijos at-1 Peržlurės iniS1^ gyvenimo

Berne, Balandžio 2 d.
je ir pastatyti į jų savo pada-Į carijos konstitucijoje skyriuje 

75 yra pasakyta, kad asmenys 
priėmę šventinimus, katalikai, 
protestantai ar Žydai negali 
būti išrinkti į parlamentų,

kova už laisvę dar nepasibai
gus, todėl į Airių kovų už lai
svę turime žiūrėti atydžiai, 
nes vienas tikėjimas, bendras 

Švei-1 vargas, bendri tikslai mus su
veda su Airiais. Airiai tiek 
laimingesni už mus, kad jų 
šviesuoliai ir turtuoliai nepa
bėgo nuo jų pas Anglus kai]) 
mūsiškiai pabėgo pas Lenkus. 

Airių turtuolis ir šviesuo-
stovas. Dabar uždrausta ro
dyti paleistuvi ilgus daiktus. 
Ketinama uždrausti valdžios 
ir religijos pajuokimų.

ypatingus reikalus.

Čeko-Slovakija.

Praga, Kovo 25 d. Čekijoje 
yra įstatas draudžiantis kata
likų kunigams kalbėti apie 
politikų. Todėl kunigai, kurie 
peikia Čekijos valdžių už su
siaurinimų katalikų teisių, ku-

nors atsižadėtų savo prieder
mių ir pasiduotų kandidatais lis markyzas McSwiney, bu-
į parlamentų. Velykų savaitė
je Šveicarijos Federacijos Ta
ryba sutarė nepriimti į parla
mentų asmenų buvusių dvasiš
kiais, nors jie tapo žmonių iš
rinkti. Katalikai nei džiaugia
si tuomi nei pyksta, bet pro
testantai sujudo. Žadama tų

Washington, D. G., Balan
džio 11 d. Krutamųjų paveik
slų teatrai ir išdirbėjai supy
ko ant katalikų ir protestan-
4ų už agitacijų prieš nepado-, . ,. . , , , ,•v“ , ® d . .! , ne kalbina katalikus atgautiTius krutamuosius paveikslus, .v . . ..1 . išveržtas teises, jau skaitosi
todėl į Pennsylvanijos Vaiste „usikalt61iai ir yra baudžiami.
įjos vyriausybę tapo ine-stas Bandyta jstatų praplatin- Į visiems piliečiams 
Sumanymas, kuris įvykęs labai p. Slovakijoje,'bet nepasi- relerendum.
'susiaurintų, o gal ir visai ne- ___________
leistų parapijoms ir mokyk
loms rodyti krutamuosius pa-

dainas Ryme ir dirbdamas 
Vatikano bibliotekoje pastebė
jo, kad joje maža yra knygų 
apie Airijų. Jis nepyko už 
tatai ant nieko, tik suprato, 
jog jo tautai tat yra nuosto
lis, todėl jis sumanė surinkti 
airiškas, Airių ir kitų knygas

by active sympathy, or 
ėven, actual cooperation in 
soeieties and organizations 
vliieh are in opposition to 
the laws of God and of th« 
Catliolic Cliurch.

Tai reiškia:
Aš turiu rinitų priežasčių 

bijotis, kad kai-kurie pri
klausę, prie mano valdomos 
Bažnyčios, teisingai mylė
dami tėvynę ir smarkiai 
trokšdami, idant išsipildytų 
geri jų tikslai, nesijusdami 
duodasi įpainioti, veikliu 
pritarimu arba net ir tikru 
prisidėjimu prie darbo, 
draugijoms ir organizaci
joms, kurios yra priešingos 
Dievo ir Katalikų Bažny
čios teisėms.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
šonkaulis.

Klausimas. Kalbama, kad

dalykų paduoti visiems Švei- kalbančias apie Airijų ir įteik-
carijos piliečiams perbalsuoti 
naujai. Tas parlamento sutar
tos teisės davimas perbalsuoti 

vadinasi

Belgija.

veikslus. Sumanymas sakosi
Čeko-Slovakijos apšvietos

ti jas dovanai Vatikano bib
liotekai. Vienam žmogui sun
ku tų padaryti. Jam ir lėšų ne
ištektų, todėl susidarė komite
tas tam sumanymui išpildyti.

Sumanymui pritarė Vatika
no bibliotekos prefektas. Šv. 
Tėvas priėmė markyzų McSwi- 
ney privatine audijencija irministras Dr. Beneš yra bu ! Brusseles, Balandžio 2 d. Gin 

norįs apginti žiūrėtojus nuo V(ys kataliku ir atsimetęs nuo čas tarp prancūziškai ir fle-I palaimino jo darbų. Airiai da 
pavojų, todėl įveda, kad kru- į katalikystės. Jis atvažiavo miškai kalbančių Belgų yra bar rūpinasi išpildyti. Nepro
taniuosius paveikslus galėtų Rynian tartis su popežium 
rodyti tiktai tam tyčia išlavin-, apie savo Salįes reikalus. Po
li žmonės, kad rodymo vietose pežills atsakė, kad visus įga-
butų ypatingų prietaisų, kurie 
neapsimoka įvesti retai ro
dant paveikslus. Idant para
pijos ir mokyklos negalėtų 
tankiau rodyti ir tuomi apmo
kėti išlaidas, tai sumanymas 
draudžia rodyti daugiau šešių 
kartų į mėnesį ir dar prideda, 

F'kStT~už‘-atėjimų pažiūrėti ne 
butų imama mokesčio. Sunia-

liojirnus turi kardinolas Gas- 
parri, su kuriuo padaryta su-

smarkus. Pasitaiko' žmonėms į šalį butų ir Lietuviams pada- 
įsikarščiuoti ir padaryti kenk- ryti panašiai. Nors specijaliai 
siningų klaidų. Taip įsikarš-; netyrinėjome Vatikano biblio- 
čiavo vienas Flamandas kimi- * tekos šiuomi žvilgsniu, bet ga
gas ir padarė, ko neturėjo da- Įlime nebijoti apsirikimo spė-

tartis bus teisėta. Patsai po-j ryti. Kardinolas Mercier ture- darni, kad mus dalykai stovi 
pežius apostatų nepriimųs. jo jum uždrausti būti bendra- ne geriau, kaip Airių.

------------------- i darbiu laikraščio, nežinojusio į Airių kova prieš Angliju ir
ribų kovoje už kalbos teises. Anglijos katalikų dvasiškijos 

; Dalykas pakilo iki Šv. Tėvui.
Christiania, Kovo 31 d. Ap-[Benediktas XV paskelbė laiš-

Norvegija.

aštališkasis Prefektas, t. y. Belgijos vyskupams. Tame 
asmuo turys vyskupiškus laiške išdėtos taisyklės, kaip 

.nynie dar pažymėta, kad pa-! šventinimus ir valdžių, betJ,Biri apsieiti kunigai savo tau- 
Tapijų svetainėse ir mokyklo-! veįkiųs nekatalikiškoje šalyje, |Gniuose dalykuose.
se rodamų krutamųjų paveik-! kur nėra suskirstytų vyskupi- 
slų turinys tegali būti tik ap- jų nei parapijų. Norvegijoje 
ribotas vien auklėjimo sryti- Apaštališku Prefektu yra <lo 
mi. Katalikų Gerovės Tarybos, mini nkonas vienuolis Fallize. 
narys, jos krutamųjų paveik !Jis neseniai įkūrė domininko- 
slų skyriaus vedėjas p. Ch. nų vienuolynų ir atidarė kata- 

-McMalion davė žinoti Penu- likų bažnyčią Norvegijos sos- 
sylvanijos Valstybės klebo- t i nėję Christianijoje. Visoje 
bonams, kad jie per teisėtus Norvegijoje yra tiktai keletą

AIRIJA.
Kitados Airių žemę arba Ir- 

landijų vadindavo . šventųjų 
sala, nes daugelis tos salos 
gyventojų pasižymėdavo do
rybėmis ir tapdavo šventais, 

asmenis rūpintųsi neperleisti į tūkstančių katalikų. Jie turi Kaip maža tauta patinka ma- 
sumanytojo įstato. dvi bažnyči Christianijoje, ir žai tautai, taip ir Airija turė-

išt ikimybė savo tautai kartais 
sudaro skaudžių nesutikimų 
tarp katalikų Airių gyvenan
čių Anglijoje ir tarp vietinės 
Anglų dvasiškijos.

Westminsterio arkivyskupas 
kardinolas Bourne savo šįnie- 

1 tiniame ganyto jaus laiške Ga- 
i vėnioje tarp kitko parašė:

I have grave reason to 
fear that some of my own 
flock, impelled by legitimate 
love of country and urgent 
longing tor the realization 
of lawfull aspirations, are 
umvarily allowing them- 
selves to becoine implicated,

KATRIUTE.

Parašė Kiw. lt. W. Alejcandi r.

su Tėbų karalium. Už nepa- 
sitraukinių iš kelio gavęs muš-

Dievas tverdamas dievų išlau’’li įl>{k,,.ir už"“uSė ne t"’ 
žė Adomui šonkaulį. Sako, kad ',us 'lr, Patl kara1")' Atv>’- 
ir dabar vienoje pusėje vyrai Į?” » Jcbus miestų
turi vienu šonkauliu mažiau "("'.'d"1“' Sh"ksu, k»™ ry- 
už moteris. Ir knygoje rudau da™ z,ll“"es’.uz ““»> ‘“P“ «■ 
taip parašyta. Ar tiesa! r,"kta8 « vedė ka-

Būdvietis. ralienę našlę. Pasirodžius, kad 
Atsakymas. 6v. Kašte yra Į'“ ,buV0 ažmaš‘°j° karaliaus 

tikrai pasakota, kad Dievas,lr, J° nailės 8UUUS Aid‘jas iš‘ 
dievą sutvėrė B Adomo šou- i s,I.k,rto 8a“ akls- J‘ «“» v»' 
kaulio, bet nepasakyta, kad duktė' Ta mcr«aitė
Adonio šonas butų likęs kinu- buv° savo tėvo 8eeu0> ne8 ™’ 
ras, arba kad išimtasis šou- na 'notll,a buv0 Pagimdžiusi
saulis butų neatsigimęs jo vai- a ut u'

Kita pasaka yra apie Pro
metėjų. Jisai pavogęs iš dan-

uščia. Ji kilo, veikiausia, iš to, 8aus uSnies ir iteikęs jų žmo
nėms. Dievų Viršininkas Zeu-

K
kuose. Pasaka, buk vyrams 
trūksta vieno šonkaulio yra

Airi, veikėjai suprato, kad kad apatiniai j„nkauliai vy 
šitie kardinolo sodžiai papei- ru0„e ir raotory8e truputi ski- 
km Airius prisideda,i,-uis pne ril,si „u0 virj,|(ini budami 
slaptų airiškų organizacijų sa- !trullipesIli. Kas

sas supykęs už tatai ant Pro- 
metėjaus prikalė jį prie uolos 
Kaukazo kalnuose, o vanagas 

votiskais budais kovojančių su yo apatį„įus šonkaulius per! atlėkdamas kas metai draskė
eiupinejasi

Anglija.
Todėl Londone Gavėnios 

pabaigoje tapo sušauktas Ai
rių susirinkimas. William Mac 
Carthy pirmininkavo jame. 
Buvo daug aštrių kalbų prieš 
kardinolų. Jos sakė, kad jis 
neturėjęs teisės pasmerkti Ai
rių politikos savo ganytojiška
me laiške.

Richard Purcell padavė su
manymų labai aštriai rezoliu
cijai peikiančiai kardinolų. 
Rezoliucija tapo priimta. Jos 
kopijų sutarta nusiųsti į Ry
mų Šventam Tėvui.

Nors mes visai stovime Ai
rių pusėje jų kovoje prieš 
Anglus,bet iš šalies žiūrėdami 
Į dalykus kardinolo rašte ne
matome Airių įžeidimo. Jis 
jų tautos neminėjo, bet nėra 
abejonės, kad apie juos kalbė
jo. Tik ta kalba Airiams ne- 
blėdinga.

Juk jų patriotizmų kardino
las pavadino “legitimate love 
of country” (teisėta savo ša
lies meilė). Apie jų norų būti 
neprigulmingais nuo Anglijos 
kardinolas pasakė, kad tai yra 
“urgent longing for the rea-

odų ir mėsas, tas jaučia lyg 
ko truktų. Bet trukumo nėra.

Pramanytas Popežius.
Klausimas. Esu skaitęs aj)io 

kokį tai Šventąjį Tėvų pope-

Prometėjaus krutinę ir lesė jo 
kepenas. Tik Erkulis užmušė 
tų vanagų, paliuosavo Prome
tėjų, kurs nuvyko ant Olimpo 
kalno pas dievus ir buvo jų 
patarėjas.

Abidvi pasaki, apie Aidipųžiu Grigorių. Jis buvęs ginies ....u ir apie Prometejų yra grynaiiš brolio ir sesers, o paskui 
nepažinodamas vedė savo mo
tinų ir už tatai buvo prirakin
tas ant salos per septyniolikų 
metų, o paskui popežium ta
pęs. Ar tai tiesa ?

Būdvietis.
Atsakymas. Grigorių, arba 

Grigalių popežių buvo šešioli
ka. Pirmasis gimė 540 metais, 
paskutinis mirė 1846 m. Jų vi
sų gyveniniai yra žinomi ir 
nei vienas nėra buvęs prikal
tas ant salos; nei vienas nebu
vo vedęs.

Tamistos girdėtoji pasaka 
yra susiūta iš dviejų grekiškų 
stabmeldiškij pasakų. Pirmoji 
pasaka sakydavo, kad Tėbų 
karaliui gimęs suims Aidipas. 
Žynys prie l^udikio lopšio pa
sakęs, kati vaikelis užmuš sa-

žmonių pramanyti. Turbut 
kokis nors nebaigęs mokslo 
gimnazistas didumų pamiršęs 
likusius abiejų pasakų skiau- 
tus susiuvo krūvon ir prikergė 
prie. popežiaus Grigaliaus. 
Cariškose gimnazijose labai 
daug purvų buvo krečiama 
ant popežiaus Grigaliaus Sep
tintojo, už kų tas kovojo su 
imperatorium ir jį įveikė.

Joanna d’Ark.

Klausimas. Kodėl popežius 
tik dabar tepripažino Orleano 
mergelę Joana šventąja 2 Juk 
ji jau seniai gyveno.

K. Būdvietis.

lization of latvful aspirations” kūdikį skerdžiui ir liepė pa- 
!—“smarkus ilgesys, kad išsi-! skersti. Skerdžius užmušė šu*

Atsakymas. Šventųjų pripa
žinimo pradžių retai daro 

vo tėvų ir šlykščiai gyvęs su patg popežius> bet dažniausiai 
savo motina. Karalius padavė Jlg apgeina Raipo teisėj-aSi

pildytų geri troškimai.” Tais 
dviem sakiniais kardinolas 
veikiau galėjo supykinti An
glus negu Airius, bet kenčian-

nį, šuns širdį parnešė karaliui, 
o karalaitį augino pats, nes 
jo žmona buvo bevaikė. Kūdi
kis nesižinojo esąs karalaitis.

cioji tauta visuomet mažai tu- Iš svetimos žemės bcgrįžda- 
ri kantrybės. imas susitiko siauroje vietoje

ir paplatinti; vien tik a]»ie religijų nevalia Imdavo užsiminti 
tuose turtinguose namuose.

Vienų dienų Kitty priėjusi tarė, kad ji įstojant į vienuo
lynų. Jei perkūnas Imtų trenkęs pirkliui pas pat jo kojų pirš
tus, tai pirklys nebūtų tai]) nusigandęs. Jis barė, baugino, 
verkė ir glostė dukterį, atkalbindamas jų, bet jos pasiketini- 
mas buvo tvirtas. Praėjo daug dienų; jose Imvo daug nema
lonumų. Galui gale Kitty persikraustė į vienuolynų ir tapo 
naujuke. Po to tėvas pasidarė dar kietesnis ir nenorėdavo su 
niekuomi užsidėti. Tečiaus tėvo širdis negalėjo liautis mylė-

Jis buvo turtingas pirklys. Jam viskas labai sekdavosi.
Jis turėjo pelningų sankrovų, puikius savo namus ir keletą 
gražių dukterų. Bet jau trisdešimts metų, kaip jis yra vedęs 
protestantę ir nuo to laiko jis nebepildė savo tikėjimo. Teiš
būdamas katalikas tas pirklys buvo šiaudinis Bažnyčios na
rys. Moterystė buvo paskutinis jo priimtasis sakramentas.
Bet jo dukterys mokinosi vienuolyne ir buvo tikrai geros mer- jus dukters. Pirklys tankiai nueidavo į vienuolynų pas dūk 
gaitės. Dvi jo seserį įstojo vienuolynan ir padariusi įžadus , relę. Ji jam lyg kregždutė čiauškėdavo, kai]) esant laiminga, 
neliovė meldusi Dievų, kad brolis vėl atgautų tikėjimų. Tik Nors ir tada ji neminėdavo tėtei, kad imtų pildyti savo tikėji- 
tos visos maldos rodėsi be pasekmių. , inų, bet visose maldose ji mintydavo apie tai.

Rodėsi, kad pirkliui terūpėjo viena jo jūrklyba. Sankro-1 Tik štai seserys praneša pirkliui, kad jo duktė serga ir 
* voje jis būdavo lyg žuvis vandenyje: linksmas, veiklus ir su-; yra vienuolyno ligoninėje. Me^ss visus savo reikalus jis kuo- 
rnanus. Bet ir kitokių jausmų jam liko širdies kainputėje. | ne bėgte atbėgo pas mylimų kūdikį ir rado jų labai sumenku- 
Jis turėjo rudakę garbiniuotų dukrelę Katriutę. Namie jų , šių. Viršininkei jis įteikė didelį pluoštų pinigų, kad samdytų 
visi vadindavo Kilty. Ji buvo net maldingesnė už savo sėse- pačius garsiausius gydytojus, kad panaudotų paskučiausias ir 
ris, o tėvų taip mylėjo, kad nei apsakyti negalima. brangiausias gydymo priemones. Seserys viską padarė tai])

Metai alink,, paskui ....tas greitai vyda.niesi vieni kitus. | ka‘P taVas '""'''j"- K» buvo gauti už pinigu, tas tapo
Kitty užaugo < liktoka mergina ir dar pasidarė maldingesnė. I L,aruP*n^a bgon« i, b< t liga nuolat (jo aršyn. levas ir visa 

■ Ant jos jaunų
tėtė nebevaik
tai. Muinu, ta niekad nebuvo katalikė, ir reikėtų stebuklo, . ,,‘ beišliks.
kad ji kada nors galėtų tapti katalike. Kartais Kitty tikė-1
, i... .... . . i • I Išdžiuvęs merginos veidelis gulėjo ant baltos pagalvės ir
davo, kad kada nors stebuklus ateis, nes mama Imdavo tani . , , • . . • v. . , , ..I pats baltas kaip lelija. Garbinių likučiui buvo dar mylimesiu 
gera, kad Dievus turi j,, privesti ir prie tiesus. kenčiančiam tėvui. Alsisėdęs pa. lov,, jis žiurėju į dukterį

Mažiau buvo vilties su tėte. Jis daug metų buvęs katuli Į ir nedrįso mintyti to, kų žinojo, kud bus. Tik lupos lyg iš-
ku, dabar jau sęsta ir kas kurt pikčiau atsako, kaip tik užsi- , v,’gdainos skaudų širdies slėpinį pasijuto betariančios, 
meni apie grįžimų prie seno tėvų tikėjimo. Mergaitei dėl to; — Kitty, dukrele, šiukštu nemirk. Aš nealkclčinu!
širdis jausdavosi beveik suskilus. Aršiausia, kad nei užkili- Ji atmerkė savo dideles akis. Lupos sukrutėjo. Ziurė-
binti apie tai tėvas jau nesiduodavo. Apie viską galima bu-!dama tiesiog tėvui į akis ji aiškiui tarė:
davo šnekėti su juo; jis dar ir pats padėdavo šnekų pagilinti - Tėte, aš nemirsiu, jei tu vėl Imsi geras katalikas.

i • ‘ i ’ I • . 1 K. . t p<tL UIH 11 Irt l, IM’I 1112.0, ilU’lJdl <“ |<> II. I.UVclo JI Vlnui diktoka mergina ir dar pasidarė maldingesne. . ’ o ’ * ■> . •
r, r i i ■ • , i i,i,. i šeimyna nuolat lankydavo sergančių. Pro ašaras įie klaus-ų durnų linksmybes svyrojo rūpesčio debesis, kad J J .

; i -z; . : i i ....-.„ davo gvdvtojų, kas bus, o tie atsakydavo: “Sunku įspėti.”csciojo j bažnyčių; nesiduodavo nei užminti apie ... . J r
. ‘ n • • i ,iii Tarp savęs gydytojai vienas kitam pasisakė aiškiai: “Ji no

Pirma žmonės prašo popežių, 
kad ]>ripažintų mirusį asmenį 
šventuoju, paskui popežius 
paskiria tyrinėtojus, po to 
peržiūrima kų tyrinėtojai iš
rado.

Kad žmonės į tų svarbų da
lykų neįneštų savo politikos ir 
gašlumų, tai tyrinėjimai būva 
pert raukiami, idant užsikars- 
čiavimai atvėstų. Pertraukos 
būva taip ilgos, jog retas as
muo tampa pripažintas šven
tuoju greičiau kaip į šimtų 
metų po mirties. Tada jau bū
va išmirę tie, kurie šventybės 
pripažinimo klausinių sukėlė; 
tada jau būva nurimę visi už- 
sikarščiavimai ir gašlumai.

Su Joanna d’Ark ypatingai 
reikėjo būti atsargiems. Del

— Busiu, dukrele, busiu, tarė tėvas verkdamas ir pridėjo:
Žadu tau, tik tepadeda man Dievas.

Bejiegis nusišypsojimas džiaugsmu švystelėjo ligonius 
veide. Skausmo išvaizda ir mirties dažas lyg nuslinko nuo 
akių. Ji užsimerkė. Jos tėvas nusileido nuo kėdės ir atsi
klaupęs ilgai tylomis meldėsi atkartodamas savo įžadų Dievui.
Pirklys atsistojo gydytojams įėjus. Jie paėmė ligonius pulsų 
ir linksmai pažiurėjo vienas į kitų, išvadino tėvų j kitų kam-
bari- ... i.-

— Jai labai pagerėjo,—sakė daktarai.—Liga persisvėrė į 
gerųjų pusę. Dabar mums belieka duoti gamtai užbaigti kas 
gerai prasidėjo. Bet butą didžio pavojaus. .

Tėvas išklausė tų žodžių tylėdamas ir nieko neatsakė. Tik j*’8 ,’)UV0 u a^^*av9 
širdis jam liudijo, kad jis šiuo žygiu žinąs daugiau už gydyto- 

1 »•
Kitty išgijo . Tėvas išpildė savo įžadų. Kuomet jaunoji 

| sesuo jau vėl galėjo apsirengti savo vienuoliškais rūbais; tė- 
į vas atvyko pas jų ir pasisakė susitaikęs su Dievu. Jis jau 
į buvo grįžęs į Tėvo namus.

skiri žmonės, liet dvi tauti; 
Prancūzai ir Anglai. Prancū
zams norėjosi jų išaugštinti, 
Anglams rūpėjo jų pažeminti. 
Tautų įsikarščiavimai netaip 
greit atslūgsta, kaip pavienių 
žmonių. Todėl ir Joaunos pri-

Kitty dar tebėra gyva. Gyvas yra ir jos gerbiamasis tė- skaitymas prie - šventųjų už-
vas. Jis liko ir tebėra geras uolus katalikas pasaulietis, fvai-

! riose lalidaringose įstaigose pilna yra niuriniiliiiių lentelių nii- 
nėjaučių jo duosniunų pavargėliams ir bažnyčioms. Jis tų žy-' 

! įnėjimų nemėgsta, bet davęs neliauja. Jis padeda savo duk
terini jos myliniame {miaukime. Tankiai ir stambiais gerais

truko taip ilgai.
Bet tas pasidaro ir kitair

atvejais. Apie šimtų metų vė
liau už jų gyveno Kolumbas. 
Nuo jo mirties jau praėjo be

darbius jis atpildo laikus praleistus anapus Bažnyčios. Jis,vel^ keturi šimtai metų. Dau-
rengiasi mirti, bet tas prisirengimas yra rainus be baimės ir 
be išdidumo.

Kalbėsis ligonbutyje padaręs persvarų ant gero dukters 
kūne ir tėvo dvasioje liko ir tebėra žymus abiejų atmintyje. 
Jį atmena ir angelai danguje.

Ar-gi ne aišku, kad ir duktė kartais gali tapti apaštalu 
savo tėvui.

“Malda padaro daugiau daiktų negu žmonės sapnuoja 
apie tai.” Tų atinindutnos melskitės dukterys tų žmonių, ku
riuos pasaulio vilnys nunešė toli nuo Bažnyčios. Melskitės, 
kad jie sugrįžtų. Jus tikėjimas neliks be pasekmių.

gelis spėja, kati ir Kolumbas 
bus pviskaitytas prie šventų
jų, Imt numanu, kad tat įvyks 
negreitai.

Katalikų Bažnyčioje yra vi
sai paprastas dalykas pripa
žinti kų nors šventuoju į 500 
metų po mirties. Bet priešin
gai retas yra stebėtinas atsiti
kimas, kad kas taptų pripa
žintas šventuoju dar nepra
ėjus šimtui metų nuo mirties.




