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LAITAS

Senųjų Užgavėnių Sekmadienis.

Mišių Lekcija frv. Porylo Korintieeiams J laiškas 9, 24—27; 10, 1—5.

Broliai: ar nežinote, kad bėgantieji lenktynėse, nors visi bėga, bet
tik vienas gauna laimėjimų: Taip bėgkite, kad pagriebtumėte. Kiek
vienas kuris ristvnėse imasi nuo visko susilaiko ir jiegi, kad gautų
gendantį vainikų, o mes kad negendantį. Tai-gi ir aš taip bėgu ne
kaip kad be tikrybės: taip kovoju ne kaip kad orų plakdamas: bet pla
ku majio kūnų ir į vergi jų varau: idant kitiems beskelbdamas pampkslus pats netapčiau atmestas, ^enoriu, broliai, kad jus nežinotumėte,
kad mus tėvai visi buvo po debesim, o visi perėjo jurų, ir visi Mozėje
tapo apiplauti debesyje, ir jurose, ir visi tų patį dvasinį valgį valgė,
ir visi tų patį dvasinį gėralų gėrė: (o gėrė iš dvasinės uolos ėjusios
paskui juos: o uola buvo Kristus), liet nedaugelis jų pateko Dievui.

Lekcijos Paaiškinimas.
Korinto miestas buvo Grekų žemėje ant siauros persmaukos tarp
pietinės ir šiaurinės Grekijos. Beveik iš abiejų pusių miestų siekė
jura. Netoli to miesto buvo vieta vadinama Olimpija. Ten kas ket
virti metai iš visos Grekų žemės susirinkdavo pasižymėjusieji vyrai
eiti “lenktyn. Vieni lenktyn bėgdavo, kas greičiau perbėgs skirtų tolu
mų ; kiti lenktyn sviedinius sviesdavo kas toliau numes, kiti eidavo im
tis ristynėmis, kiti kitokiais budais. Kas laimėdavo, tas būdavo pa
girtas visoje G rėkij žemėje, nes iš visų Grekijos kampų suseidavo
žmonių žiūrėti tų lenktynių. Laimėjusiam taip-gi duodavo vainikų iš
Žalių medžio lapų.
Šventasis Povylaft rašydamas Korintieeiams primena tas jiems
žinomas lenktynes ir sako: jei žmonės nori vystančio vainiko ir bėga ir
prieš tai lavinasi ilgai, tai pieš krikščionys turime nesibijoti ir nuo
vargio ir pastangų, nes pelnome daug brangesnių dalykų: ne medžio
lapų vainikų, o amžinosios laimės džiaugsmų. Anie bėgantieji lenktyn
nežino, ar laimės tų vainikų, kurio trokšta, ar ne. Mes krikščionys,
jei save varginsime susiturėjimu ir pastangomis, tai tikrai žinosime,
kad pelnysime ko norime, būtent amžinosios laimės.
Apaštalas prisipažįsta varginus savo kūnų ir pasisako netuščiai
tų daųųs, o rūpindamasis, kad kitiems parodęs išganymų ir kelių į
dangų, pats neliktų be jo. šv. Povyias žino, kad tas jo nusivarginimas yra vaisingas ir naudingas, nes tikslų neabejotinai pasieks.
Šventasis sako varus savo kūnų vergijon. Ne svetimam jis jį
parduoda vergauti, o tik padaro, kad išmintis viešpatautų ant jausmų.
Toliau apaštalas primena, jog žmogui neužtenka to kų jis gauna
iš Dievo, nes kiekvienas prie Dievo duotų dovanų turi pridėti savo
asmens veiksmų gerai sunaudodamas Dievo dovanas. Tų tiesų apaš
talas patvirtina trimis dalykais. Sako, visi Žydai iš Egipto išėjo ste
buklingos debesies vedami, visi perėjo stebuklingai per jurų jos dugnu
vandeniui persiskyrus, visi valgė tų pačių stebuklingų mannųvo bet-gi
ne visi patiko Dievui, nes kai-kurie pakėlė prieš Jį maištų ir tapo nu
bausti. Tai-gi ir dabar negana yra pasitikėti Kristaus kančios nuo
pelnais, o reikia ir pačiam save suvaldyti, gerais darbais pažymėti,
tada bus tikras patikimas Dievui.
Prieš pabaigų šv. Povyias sakė, kad Žydai gėrė iš uolos ėjusios
paskui'juos, o ta uola buvo Kristus. Tie žodžiai yra gana painus, bet
ir juos galima suprasti. Tyruose, kada vandens pritruko, Možis Die
vui liepiant sudavė rykšte per uolų ir iš tos uolos prasimušė šaltinis.
Jo vandens išteko visai Žydų tautai. Tarp krikščionių seniai yra sa
koma, kas žin ar ne nuo šv. Povylo laikų, kad ta uola buvo pranašinis ženklas ir reiškė V. Jėzų. Kaip iŠ užgautos uolos išbėgo užtek
tinai vandens, kad atgijo visa ištroškusi tauta, taip V. Jėzaus šonų
perdūrus ant kryžiaus iš to šono išbėgo vanduo ir kraujas. Nuo to
laiko visi sakramentai įgijo galybės. Jie atgaivina visų pasaulį, kaip
vanduo atgaivino ištroškusius Žydus.
Kadangi Žydai iš Egipto keliavo į žadėtųjų žemę daug ankščiau,
o V. Jėzus atėjo į pasaulį daug vėliau, dėlto šv. Povyias sako, kad
Kristus ėjo paskui Žydus. Kristų reiškė ne vien ta uola, iš kurios
ėmė bėgti vanduo, bet taip-gi ir tas debesis, kuris užstojo Žydus iš
užpakalio, kuomet Faraono karuomenė juos buvo bepasivejant. Apaš
talo mintyje susivienijo Kristus, uola ir debesis, dėlto šventasis ir iš
sitarė, kad Žydai gėrė iš ėjusios paskui juos uolos, nes tai buvo tas
pats Kristus, šv. Povyias nepaisė, kad pirma buvo debesis, vėliau
ir kitur buvo uola iš kurios išbėgo šaltinis, dar vėliau buvo pats Kris
tus, kurį reiškė debesies ir uolos ženklai.
Šitų vietų iš šv. Povylo laiško Bažnyčia skiria Renųjų Užgavėnių
dienai, idant žmonės netolymos gavėnios laiku nesibijotų palavinti
savo kuinų, nors tat jam ir nepatiks, nes daug naudos yra iš to laviniįo ir protingo varginimo.

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. MATEUSO 20, 1-16.
Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams šitų prilyginimų: Dan
gaus karalystė yra panaši žmogui šeimyninkui, kuris iš pat ryto išėjo
samdvtųsi darbininkų sau į vynynų. Sulygęs-gi su darbininkais iš
dienpinigio pasiuntė juos į savo vynynų. Ir išėjęs apie trečių valan
dų matė kitus stovint rinkoje dykus, ir tarė jiems: Eikite ir jus į
mano vynynų, ir kas bus teisinga duosiu jums. Ir jie-gi nuėjo. Taip
gi išėjo apie šeštų valandų ir apie devintų ir panašiai padarė. Bet
išėjo apie vienuoliktų ir rado kitų stovinčių ir tarė jiems: Kodėl čia
stovite visų dienų dyki! Tarė jam: kad niekas mus nesamdė. Tarė
jiems: Eikite ir jus j mano vynynų. Kuomet pasidarė vėlu vynyno
savininkas tarė savo užstovui: Pavadink darbininkus ir atiduok jiems
uždarbį, pradėdamas nuo paskutinių iki pirmųjų. Tai-gi kada atėjo
kurie apie vienuoliktų valandų buvo atėję gavo kiekvienas po dienpi
nigį. O ateidami ir pirmieji mintijo, kad daugiau gausių, bet ir jie
gavo po dienpinigį. Ir imdami murmėjo prieš šeimyninkų, sakydami:
Šitie paskutiniai vienų valandų dirbo ir padarei juos lygius mums,
kurie nešėme dienos ir karščio sunkumų. Bet jis atsakydamas jų
vienam tarė: Drauge, nedarau tau skriaudos; ar-gi ne iŠ dienpinigio
sulygai su manim! Imkis kas tavo, ir eik: o norių ir šitam pasku
tinių! duoti kaip ir tau. Ar-gi man nevalia daryti kų noriu! Ar tavo
‘akis yra nenauda, kad aš esmi geras! Taip paskutiniai bus pirmieji,
ir pirmieji bus paskutiniai. Nes daug yra pašauktų, o maža išrinktų.
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Evangelijos Paaiškinimas.

V. Jėzus daug kartų duodavo pamokinimų didžturčiams, tankiai
užtardavo pavargėlius. Šitame prilyginime iis mokina abejus: darb
davius ir darbininkus.
Darbdaviams yra pamokinimo, kaip jie turi apseiti, kada darbi
ninkų pasidaro daugiau negu samdančių. Tada darbdavys turi atsi
minti, jog darbininkas iš savo dienos uždarbio turi išmaityti ir save
ir pačių ir vaikus. Šitų tiesų Išganytojas labai suprantamai išreiškė
gero šeimyninko pavyzdžiu, sakydamas, kad tas šeimyninkas pilnų die
nos uždarbį davę ir tiems, kurie trumpai dirbo. Jis žinojo, kad jie
nebuvo tinginiai, o tiktai bedarbės nuskaustieji.
Vyrai dirbusieji vienų valandų negalėjo padaryti tiek naudos kiek
kiti dirbusieji dvylika valandų. Jeigu vienas dienpinigis už dvylikų
valandų darbo buvo teisingas užmokestis, tai bedarbės prispaustieji
gavusieji tų dienpinigį, o dirbusieji trumpiau, paėmė mokesčio dau
giau negu buvo uždirbę. Tas mokestis jiems teko iš kapitalo, priklau
siusio šeimyninkui. Tai-gi V. Jėzus šituo prilyginimu mokina, kad ka
pitalo jiriėdermė yra bedarbės laikais aprūpinti darbo neturinčius
žmones ir jų šeimynas.
Šitas pamokinimas ypatingai minėtinas dabar, nes bedarbė šitoje
šalyje dar vis didėja.
Žmonių gyvenimas, rodosi, lėtai ir palengvėlia maįnosi. Bet ilgu
laiku jisai persimaino taip, kad vieno laiko žmonės nesupranta kito
laiko žmonių kalbos. Kapitalas, bedarbė, darbdaviai ir kiti toki žo
džiai mums yra labai suprantami, bet jų visai nežinojo senovės laikų
žmonės. Jeigu Kristus butų kalbėjęs mus laikų žodžiais, tai jo laikų
žmonės butų nesupratę. >Jei jis butų kalliėjęs savo laikų žodžiais, tai
butų galėjęs duoti pamokinimų tiktai aniems laikams tinkančių. Tai-gi
Kristus dažniausiai kalbėjo prilyginimais, kad jais išreikštąsias min
tis kiekvienas laikas galėtų prisitaikinti prie savo gyvenimo. Betai
kant lengva suklysti. Todėl Kristus ant žemės paliko Bažnyčių ir jai
įteikė neklaidingumo dovanų, kad ji ir jos klausantieji žmonės išveng
ti) stambiųjų dūšiai kenksmingų klaidų.
Šios dienos Evangelija duoda pamokinimų taip-gi ir darbinin
kams. x Laimingieji, kuriems pasisekė greitai gauti darbų visai nepai
sė nelaimingųjų, kuriems teko kiaurų dienų stypsoti rinkoje laukiant
bene kas samdys. Šeimyninkui atsiminus nelaimingų darbininkų rei
kalus ir aprūpinus jų šeimynas, lengvai gavusieji pelnų darbininkai
tuo norėjo pakelti sau užmokestį be užtektinos priežasties. Jie nežiū
rėjo, kad tas jų reikalavimas gali pakenkti jų draugams.
Šiandie gana tankiai pasitaiko, kad viena darbininkų sųjunga
(unija) težiūri tik savęs ir be atodairos išnaudodama sau palankias
aplinkybes užkenkia kitai darbininkų rųšiai. Kad tų sustabdžius yra
viena bendra darbo federacija. Bet ir federacijai sunku būva sustabdinti užsispyrusių sųjungų (unijų), jei joje būva maža krikščioniškos
dvasios ir maža žiūrėjimo Į kitus darbininkų reikalus.
Politikai pridirba nelaimių pasauliui, kuomet jie žiuri tik naudos
vienai tautai, drįsdami vargų ir skausmų daryti kitai. Atskiri asme
nys pasunkina gyvenimų sau ir kitiems, jei jie tik savymeila tegyvena
nepaisindami kitų, griebdami kas jiems tinka, nebijodami skriausti
kitus asmenis. Lygiai ir darbininkų gyvenime: viena darbo rųšis, ar
ba organizuoti jos darbininkai, turi atsiminti, kad yra kitų darbinin
kų, kurių širdys taip-gi ne akmeninės, kurių reikalų turime žiūrėti
besirūpindami savo pelnais.
Evangelijos pabaigoje pasakyti dar gana bauginantieji žodžiai:
“Pirmieji bus paskutiniai ir paskutiniai bus pirmieji.” Tie žodžiai
primena, kad niekas nesididžuotų savo augštumu arba laime. Net ir
luomų padėtis mainosi. Kitados darbininkai skaitėsi paskutinis luo
mas tautoje. Šiandie jau beveik visur darbininkai užėmė pirmųjų
vietų.
Buvo laikų, kada didžponių luomas turėdamas pirmųjų vietų - vi
suomenėj e didžiavosi tuomi ir drįso nepaisyti kitų. Jei darbininkai,
užėmę pirmųjų vietų tarp luomų, ims taip pat elgtis, tai ir jie susi
lauks tos dienos, kada vėl grįž į paskutinę vietų. Tai-gi visiems rei
kėjų pasinaudoti Kristaus pamokinimu. Kas pirmutinėje vietoje bū
damas moka atsiminti, jog ir paskutiniai yra žmonės, kas neužmiršta
brolybės tarp savęs ir jų, tas neprastos savo augštosios vietos. Kas
proletarijato diktatūrų skelbia, tas darbininkams neilgų laimę lemia.
Kristaus persergėjimo teisingumų prityrė patys pijrffneji žmonės,
būtent karaliai ir jų premjerai. Septynioliktam šimtmečiui pasibai
gus jie visi smarkiai pasišiaušė prieš Kristų ir Jo įstaigas. Tų Kris
tui priešingų politikų jie nesiliovė vedę per aštuonioliktųjį ir devy
nioliktąjį šimtmetį. Jie ėmė daryti lygiai taip, kaip pranašas buvo
rašęs Antroje psalmėje:/‘Sustojo žemės karaliai ir kunigaikščiai su
sėjo krūvon prieš Viešpatį ir prieš įgaliotinį jo” (Ps. 2, 2). Beveik
nebeliko šalies, kur Kristaus mokinių draugija nebūtų persekiojama
atvirai arba veidmainingai.
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Bet toje pačioje psalmėje buvo parašyta: “Tada kalbės jiems
užsirūstinęs ir įširdęs supurtys juos” (Ps. 2, 5). šiandie jau retas
karalius tebėra nesupurtytas nuo sosto. Vistiek koki žmonės užims
pirmųjų vietų visuomenėje, jei jie neapseis, kaip reikia padoriems,
Dievas juos nupurtys nuo pirmųjų vietų. Nei diplomatų korpusai, nei
galingosios armijos, nei stiprus laivynai, nei organizacijos gerumas
nesustabdįs tos Dievo ištarmės. Kas moka žiūrėti į paskutinių laikų
didžiausius atsitikimus, kns apsvarsto Turkų sultono, Rusijos caro,
Vokietijos kaizerio, Austrijos ciesoriaus puolimus, tas supranta, kaip
lengva yra Dievui pirmuosius padėti paskutiniais.
Evangelija užbaigta žodžiais: “Daug yra pašauktų maža išrink
tų.” Kai-kuriems rodosi; kad tie žodžiai,reiškia, jog daug žmonių
sueina į tikrų Kristaus Bažnyčių, o mažas skaičius patenka į amžinų
laimę. Bet mums rodosi, kad teisingesnė reikšmė yra sakanti, jog
diduma žmonių pasitenkina žemais tikslais ir atbukusiais jausmais,
o retas žmogus pakyla prie augštcsnių tikslų ir išsilavina tobulesnius
jausmus, kad nepavydėtų kitam, kad neitų didžiu patekęs į laimin
gesnę vietų. Šita mintis išrodo lyg artymesnė tam, npie kų kalbėjo
visas prilyginimas.
Perbėgdami mintimis dar kartų per šios dienos Evangelijų atsi
minkime labiausiai mums reikalingus pamokinimus. Jei esame darb

daviai, kad nemažintume užmokesčio dėl samdininkų daugumos, kad
samdydami darbininkus atmintume jų šeimynų reikalus. Jei darbi
ninkai esame, kad neužmirštume, jog ir kitų rųšių darbininkai taip-gi
yra žmonės. Neprisidėkime prie tų, kurie nori, kad darbininkai pir
mųjų vietų pasaulyje užėmę taptų diktatoriais. Nepasitenkinkime že
mais tikslais ir šiurkščiais jausmais, o kelfeftne širdis ir mintis augštyn, tobulindami jas kaip Dievas mokino.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
Jugoslavijoje katalikai pralaimėjo rinkimus. Iki šiol jie turėjo 40
savo atstovui Kroatijos seime, dabar teturi tik penkiolika. Jie buvo
svajoję patraukti Serbus pravoslavais prie katalikystės, dabar apie
tai negalima nei užsiminei. Pačių katalikų tarpe pasidarė labai ne
geistinų daiktų, nes atsirado krypsnvs naeijonalizuoti Bažnyčių ir ap
vesdinti kunigus. Aštuouf kunigai atsimetė nuo katalikystės. Kaikurie užsikarščiavę patrijotai veikiau žada pereiti į pravoslavijų.
Tečiaus nėra pavojaus, kad katalikai Kroatai pereitų į pravoslavijų,
nes paiku šovinizmu užsidega vienas kitas atšalėlis pusinteligentis,
bet ne tautos visuomenė. Katalikai pralaimėjo rinkimus dėlto, kad
naujos politiškos perversniės pagamino jaunų vadų, kurie turėjo dau
giau balso negu išminties. Tiems berėkiant išmintingesnieji vadai
pasitraukė iš viešojo gyvenimo, užsidarė vien bažnyčios ir labdary
bės veikime. Tas pats bus ir Lietuvoje, jei nenpsižiūrėsime.

Pavasaryje 1920 m. didžioje Paryžiaus dailės įstaigoje vadina
moje Salon dės Beaux Arts t. p. Dailės Svetainė, buvo labai pasiseku
si ir labai žmonėms patikusi tikėjiminės dailės paroda. Minėtoji Dai
lės Svetainė yra didžiausia Prancūzijos dailininkų organizacija. Ji
rengėsi tokias tikėjiminės dailės parodas daryti kas metai. Tame pa
čiame Paryžiuje yra buvusieji milžiniški Prancūzijos karalių rūmai
vadiname Louvre. Jie dabar yra pilni įvairių dailės ir senovės veika
lų, priklausančių Prancūzijai. Iki šiol kaip visa Prancūzijos valdžia
taip ir Louvre tikėjiminių dalykų nešelpė, dagi nekentė. Tikėjiminio turinio dailės dalykų turėjo tiek, kiek buvo likę iš senovės. “Dabar
nauja dvasia Prancūzijoje įsigalėjo. Šių žiemų Louvre įrengė tikėji
minės dailės parodų. Paroda buvo didelė ir įvairi. Ji susidėjo iš pa
veikslų, stovylų, paveikslinių Įaugi), artistiškos auksakalvybės (ldelikai, monstrancijos ir tt.), audėjystės, siuvinėjimo, mezginių ir artis
tiškos kalvybės (geležiniai kryžiai, tvorelės ir tt.). Labiausiai pasi
žymėjusieji artistai yra Jurgis Desvallieres, Albertas Besnard, Maurikijus Denis. Besnar^l yra Prancūzų Dailės mokyklos direktorius
Ryme. Užvis labiausiai pasižymėjo skulptorius Paul Darde. Jis ga
vo šįmet didįjį medalį. Tas artistas yra stebėtinas savo gabumais.
Jis dar nesoniąi ganė avis, kaipo neturtingas Vaikinas, o bet-gi talentu
pralenkė kitus Prancūzijos artistus, kurių yra daug ir gerų.
\
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New Yorko katalikų arkivyskupas J. A. M. Patrick J. Hayes iš
važiavo įRymų Sausio 14 d. Italų laivu “Ręsaro.” Laivas iškėlė ant
stiebo arkivyskupo vėliavų: baltas kryžius mėlyname dugne.
Jauniausias Suvienytų Valstijų kongreso narys yra p. Clarenoe
J. MacLeod. Jis yra gimęs Liepos 3 d., 1895 m., t. y. dabar eina 26
metus. Jis yra katalikas ir priklauso prie organizacijos Knights of>
Columbus. Tos organizacijos Baltimoriškis apskritys savo nariui da
ro iškilmę Sausio 20 d., 1921 m. Jis atstovauja tryliktąjį apskritį Michigano valstijoje. Tas apskritys apima’vakarinę dalį Detroit’o mie
sto. Tenai p. McLeod priklausė prie šv. Ražanriaus parapijos. Jis
yra baigęs teisių skyrių Detroit University’je, kurį veda jėzuitai.
Tas jaunas advokatas tapo išrinktas tik užbaigti mirusio Ch. A.
Nicbols’o laikų. Nuo Kovo 4 d. jo vietų užims p. Brennan, taip-gi
katalikas.

Neperseniai šalę miesto Baltimore, Md. sudegė katalikiška vaikų
prieglauda. Kardinolas nori jų atstatyti, bet tam tikslui reikia 2 mi
lijonų dolierių. Garsusis baseballninkas Babe Ruth yra baigęs tų
įstaigų. Jis atvyko pas Baltimorea. Knights of Columbus ir sakė, kad
prieglaudos pastatymas yra reikalingesnis negu katedros.’ Augščiausias KolumlK) Vytis Flaberty sako, kad du milijonai lengvai susidėtų,
jei tiktai kiekvienas Kolumbo Vytis, kuris eina žiūrėti kaip Babe
•Ruth bolę muša duotų aukų jį išauklėjusiai įstaigai.
Vienas metodistų dvasiškis David D. Irvine mieste Richmond
IIiii, L. I. ėmė skelbti pilnus neapykantos straipsnius prieš katalikus
primetinėdanias jiems tėvynės pardavimų, vadindamas juos nuodin
gomis kirmėlėmis, bunibugais, o Kolumbo Vyčius pravardžiuodamas
medinėmis galvomis ir panašiai. Tada katalikų kunigas Thomas A.
Nnmmey iš to paties miesto dviejuose vietiniuose laikraščiuose patal
pino apgarsinimus per visų puslapį pažymėdamas, kad metodistų dva
siškis nori sukelti tikėjiminę neapykantų tarp to paties miesto žmo
nių ir prašydamas visų organizacijų bei asmenų, kad jie išreikštų sa
vo nuomonę apie D. D. Irvine veiksmų. Po to p. Irvine laikraščių
korespondentams užsigynė, kad jis tų straipsnių nerašęs.

Baltimorėje, Md. Gailestingųjų Seserų vienuolyne aštuonios sese
rys gavo dėkingus valdžios pažymėjimus už prižiūrėjimų sužeistų ir
sergančių kareivių Amerikos ir Ispanijos karo metu. Penkios kitos
seserys tapo pripažintos užsipelniusios tų pažymėjimų, bet jau susku
bo numirti. Todėl Amerikos valdžia oficijaliai ypatingu budu pažy
mėjo jų kapus Mount St. Agnės kapinyne.

Šįmetinė Chicagos arkivyskupijos auka Šventųjam Tėvui išnešė
126,126 dolierių, t. y. pusketvirto milijono itališkų lyrų. Tai yra di
džiausi A visame pasaulyje dijecezinė auka. Ji yra taip-gi didesnė už
didžiausių tos pačios dijecezijos aukų buvusių 1917 m. ir išnešusių
96,239 dolicrius. Paskutinių metų auka už priešpaskutinę buvo di
desnė visu trečdaliu.

Prancūzijos pasiuntiniu į Japonij,*) tapo paskirtas p. Paul Glaudei.
Jis yra katalikas ir poetas. Seniau jis buvo Prancūzijos pasiuntiniu
Brazilijoje. Tarp Prancūzijos pasiuntinybių Japoniškė užima ket
virtų vietų.
Mieste Los Angeles, Kalifornijos valstijoje katalikai stato naujų
mokyklų mergaitėms už 250,000 dolierių. Toje mokykloje bus viena
auditorija su 600 sėdynių.
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Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas,
Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Salezo.
Vertė: Kun. V. Kulikauskas.
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Tąsa.

Pažinimas savęs.

Nekuris brolis vieną dieną klausė šv. Pranciškaus Assiziečio, ką
jis mano pats apie save. “Aš žiuriu į save,—tarė Šventasis,—kaip į
didžiausi nusidėjėlį pasaulyje ir kaip j tokį, kuris blogiausia tarnauja
savo Viešpačiui.” “Bet,—atsakė brolis,—kaip gali taip apie save sa
kyti be melagystės, kuomet mes matome, kad kiti dasileidžia didžiau
sių nuodėmių, nuo kurių tu, ačiū Dievui, visiškai esi liuesas.” “Jei
Dievas,—tarė vėl šventasis,—butų suteikęs tiems, apie kuriuos jus
kalbate, tiek malonių, kiek man, jie butų už tai parodę daug daugiau
dėkingumo ir uoliau butų Jam tarnavę; jei Dievas apleistų mane, aš
daugiau blogo padaryčiau, kaip kiti.”
Nuomonė apie save.

Jei pasaulis mus niekina, džiaugkimės, nes tai tiesa. Mes patys
jaučiame, kad verti paniekos. Jei jis mus gerbia, nepaisykime nei tos
pagarbos, nei jo teisiųo, nes jis yra aklas. Nei kiek nesirūpink, ką
pasaulis mano apie tave, ar gera, ar bloga; tešneka, kas jam patinka.
Bet nenoriu tuo pasakyti, kad mums reikia išdirbti apie save blogą
nuomonę; tai butų puolimo rąstas mums ir kitiems. Bet turėdami
Dievą savo atmintyje, mes privalome visus savo darbus atlikinėti, vi
siškai neatsižiurint į tai, ką pasaulis manys ir kaip jis raukysis. Pa:
Saulis—tai šarlatanas, kuris, ar gera ar bloga mato, visuomet pasako
daugiau, kaip mato. '
Kentėjūnai.

Pasistatyk save po Dievo akių ir nukęsk savo kančias. Skųskis
Jam su kūdikiška meile, kaip vaikelis geriausiai motinai. Jei prašai
sau sugrąžinimo sveikatos, daryk tai su meile ir pasivedimu Dievo
šventai valiai. Nesibijok, ką tavo dorybių aktai yra nepergeriausi,
kuomet turi mažai pajiegų juos daryti, nes jei paaukosi ir tą mažumą,
kų turi laike ligos, tai bus geriausia auka. Spausk savo numylėtąjį 1
prie savo širdies, kalbėdamas: “Mano numylėtasai mano, o aš jo.”
Izaijas jį vadina “sopulių vyru.” Jis myli tuos, kurie kenčia. Pasi
rengia kęsti su meile. Gyvendami ir mirdami prigulime Dievui. Su Jo
malonės pagelba mes turime gyventi Jame ir Jam. Neprivalome pa
liauti prašę, kad Jis butų musų širdžių Dievas. Neuždrausta aukoti
“Tėve musų,” kad butų prašalintas galvos skaudėjimas, bet, mano
duktė, aš nedrįsčiau prašyti, kad prašalinti} mano galvos skaudėjimą,
per kančią, kurią iškentė Jo galva. Ar-gi aš neprivalau nieko iškęsti,
kuomet Jis taip daug kentė? Šv. Katarina Sijenietė, matydama mu
sų Viešpatį, statantį prieš ją du vainiku, vieną aukso, antrą erškėčių,
sušuko: “Šiame pasaulyje, Viešpatie, noriu nešioti erškėčių vainiką,
kad danguje galėčiau nešioti aukso.” Per vainikavimą Viešpaties
galvos erškėčių vainiku, turėčiau prašyti sau kantrybės vainiko ant
savo skaudamos galvos. *
Didelė laimė yra dūšiai, pasišventusiai Dievui, jei ji pereina per
kentėjimus pirm apleidimo šio gyvenimo. Tikra ir karšta meilė ge
riausia pasirodo tarp erškėčių, kryžių ir silpnybių. Per kryžiaus bai
senybes Jėzus parodė mums savo begalinę meilę ir mes tiktai ant li
gos patalo galime išreikšti savo meilę Dievui. Tavo Dieviškasis Mo
kytojas suskaitė visus tavo išbandymus ir kentėjimus ir savo kraujo
kaina parūpino kantrybę ir meilę, tau reikalingas, kad per jąs pri
taikintų tavo kentėjimus savo gaiiiei ir tavo išganymui. Pasitenkink
tuo, ko Dievas nori? Kas yra ligos patalas? Niekas kita, kaip nusi
žeminimo mokykla, kuriojb pažįstame savo neturtą ir silpnumą ir jau
čiamės ištikrųjų, kad esame tušti ir silpni. Ingoje daug geriau randa
me savo dūšios netobulumus, kaip sveikatoje; tai apvalo ją nuo dau
gybės plėtmų.
Musu Viešpaties mirtis.

Baisi buvo musų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtis! Krikščionįs,
apsvarstykite, kaip didi buvo Jo kūno ir dūšios kentėjimai. Niekas
negali pasaulyje prilygti Jo sopuliams. Svarstyk Jo dūšios prispau
dimus ir Jo kūno kankinimus. O ne. Jokis žemiškos sopulys negali
pasilyginti su Jo, ir tas Jo kruvinas prakaitavimas, tie smūgiai nen
dre, tie erškėčiai, botagai ir kiti kankinimai da Jdm neišplėšia gyvas
ties. Pati mirtis neužtektum! galinga nuveikti Jį. Kaip-gi Jis mi
rė? O krikščionįs! meilė yra galingesnė už mirtį. Meilė norėjo, kad
mirtis paimtų dieviškąjį Mokytoją į savo valdžią, nes Jis per savo
mirtį turėjo įeiti j žmonijos širdį. .Mirtis įėjo į Jį, bet ne savo galy
be. Ji laukė tos valandos, tos laimingos mums valandos, kada meilė
išdavė mus Viešpatį įjos glėbį, prikalus Jo runkas ir kojas prie kry
žiaus. Ko mirtis nebūtų galėjusi padaryti, tą meilė atliko. Mano
dusios Išganytojau, Tu mirei iš meilės dėl manęs. “Jis save aukojo,
nes pats to norėjo.” Gyvasties Viešpats butų galėjęs neleisti sau ją
išplėfiti, bet, kaip kita Dalilė, meilė, kuria Jis degė dėl mus, atėmė
Jam jiegą ir pavedė Jį į mirties raukus.
Šv. Panos Marijos mirtis.

Jos Hunus, jos turtas buvo jau danguje, jos pačios širdis jau buvo
nesu ja. Žmogysta, kurią ji širdingai mylėjo, kūnas iš jos kūno, kau
las iš jos kaulo buvo danguje, kaip gyventi aut žemės tai, kurios šir
dis, dusia ir gy vastis apleido šį pasaulį!
Po to, kaip daugelį kartų jos širdis prasimušė meilės liepsnomis,
tas skaistybės ir nusižeminimo paveikslas, kurį kone sunaikino meilė,
buvo paimtas, paliekant tik kūną išblyškusiai ir šaltai inFrčiai. O
mirtie, ką padarei su tuo šventu kuitu? Atmink, kad tos šventos Pa
nos nunus, kurios kūną tu turi, tave nugalėjo ir padarė savo verge.
Neilgai džiaugsis savo pergale, ta pati meilė, kuri davė tau galybę
ant to kūno, greitai tave iš ten iškraustys. Marijos vėliava—meilė.
Meilė yra Marija, o Marija yra meilė.
Tas kurias, kuris jier visą gyvenimu neužsitraukė nei plėtmelio,
neprivalo gesti po mirties. Ki skrynių, kuip anoji Seno įstatymo,
yra iš negendančio medžio. Tuojaus po mirties jos kūnas gavo naują
ir palaimintą gyvastį. “Dulkė esi ir į dulkę pavirsi,” pasakė Vieš
pats mus tėvams, liet antrasis Adomas ir antroji Jievo prie tų ne
buvo priakaityti. Mus kūnai turi liktis kirminų maistu, bot sugedi
mas negali palytėti kūno tos, kuri davė kūnų Dievui-Žmogui. 6v.
Naštas, tiesa, nieko nesuko apie tai, liet Padavimas danešė tai mums
dr Bažnyčia neatmeta to. Ta Di<
Motinu mirė i’ meilė.-; ii jos Sū

naus meilė paėmė ją į dangų, išitas galvojimas veda Bažnyčia pri
taikinti prie jos šiuos žodžius: “Kas yra ta, kuri eina iš dykynės,
pilna džiaugsmų, pasiremdama ant savo numylėto.” Sv. Marija Pa
na yra sutvėrimas, bet sutvėrimas taip šventas ir tobulas, taip vi
siškai susivienijęs su Dievu, kad, mylint Sūnų, negalima nemylėti
Motinos. Ji yra visagalinga su savo Sunum, bėgkime prie jos ir šau
kimės jos pagelbos. Ji užves mus ant kelio į amžiną laimę, bet jei
nori, kad ji saugotų tave, klausyk jos.
“Ką Jis palieps jums daryti, tai darykite,” tarė ji. O krik
ščionįs, jei trokštate, kad Sv. Pana jus išklausytų, klausykite jos. Už
savo meilę manau ji reikalauja, kad butume jos Sunaus ištikimi tar
nai, kad Jis viešpatautų jus širdyse ir kad jus ištikimai užlaikytu
mėte Jo įsakymus. Darykite taip, nes tai jus priedermė, tai užtikrins
jums išganymą ir daryk tai iš meilės Švenčiausios Panos.

dalykams labai duosniai aukoja nesigailėdami. Esu daug kartų pri
sižiūrėjęs, kuomet kunigas paskelbia, kad bus renkamos aukos minė
toms įstaigoms, žmonės meta penkines, dolierines ir tūkstančius su
meta. Nežiūrint tų rinkliavų tankumo, visuomet yra užganėdinti ir,
neesu girdėjęs, kad kas rugotų ant panušių rinkimų per tai, kad turi
krikščioniškos meilės širdyje.
Man pirmu kurt prisirašius prie amerikiečių katalikų parapijos,
kur nebuvo lietuviškos, nuėjau pas kleboną tos minėtos parapijos.
Klebonas priėmė mane labai maloniai ir daug klausinėjo apie Lietuvą
ir Lietuvius, Po gero pasikalbėjimo, kaip paprastai daroma yra paa
Lfctuvius, kad reikia išsiimti išpažinties Velykinę kortelę, taip ir aš
ir priminiau minėtam klebonui, kad aš noriu išsiimti Velykinę kortelę,
bet jis manęs išpradžių nesuprato kam yra reikalinga ta kortelė, bet
paaiškinus persitikrino ir suprato kame dalykas. Jis man taip atsa
kė,
kad pus juos nėra duodamos jokios išpažinties kortelės. Jis sakė,
Apie mirtį.
kad pas juos parapijiečiai yra ištikimi ir nereikia po prievarta vary d,
Kurią nors dieną tavo dūšia apleis tavo kūną. Ar tai bus va
nes eina be jų kas mėnuo išpažinties, o kuris nenorėdamas eis išpa
sarą ar žiemą, mieste ar kaime, dieną ar naktį, ar tai bus staiga, ar
žinties, tai to tokią bus ir išpažintis, tik atliks dėl mados ir viskas.
po ilgesnio prisirengimo, ar nuo ligos ar nuo prietikio ? Galop, ar tu
Sakė, kad neverta išpažintis yra baisi šventvagiška nuodėmė ir lygi
rėsi laiko sugrįžti prie Dievo, ar ne? Apie visa tai nieką nežinai.
Judošiui, kuris V. .Jėzų išdavė priešams.
Vienas dalykas, ką ištikrųjų žinai tai, kad mirsi, ir gal būt ankščiau,
Pas Lietuvius, kiek aš esu patyręs, kai-kurie eina išpažinties tik
kaip tikiesi.
dėl mados ir tik sykį į metus, ir apie išpažintį labai mažai tesupranta,
Tuomet su pasauliu bus viskas užbaigta. Smagumai, tuštybės,
tik, beje, kad iš draugijos neišbrauktų, tai ir eina išpažinties nenorė
pasauliniai džiaugsmai pasirodys lyg daugybė baidyklių. Pamatysi,
dami vieną kartą prieš Velykas ir viskas.
kad dėl niekų apleidai savo Dievą. Nuodėmės, kurios rodosi dabar
Pas Lietuvius kas kartus didėja visokie cieilikai, laisvamaniai ir
mažos, pasirodys didžiausiomis. Tavo praėjusis apsileidimas gązdins
kitokie visokie katalikų Bažnyčiai priešai, nes yra susilpnėję tikėji
tave. Jau nebus daugiau laiko, turėsi pasakyti sudiev giminėms,
me ir užmiršo, ką buvo atsivežę iš tėvynės Lietuvos, iš tėvų išmokę.
draugams, pažįstamiems ir visam pasauliui; ir kūną, kurį taip labai
Pas daugelį Lietuvių katalikų įeini į namus ir matai ant stalų pri
mylėjai, paliksi išblyškusį ir atšalusį; pasaulis pasistengs tuojaus jį
dėta
visokių šlamštų, laisvamaniškų pakraipų laikraštpalaikių ir kny
prašalinti, žemėje paslėpti, ir daugiaus apie tave nemąstyti; kaip ir
gų, ir jauties tokiuose namuose esąs, rodos, ne katalikų namuose, bet
pats mažai rūpinaisi kitais, ir kiti mažai rūpinsis tavim; pasakys
laisvamanių. Geriems ir išmintingiems katalikams nevalia skaityti
“teilsisi ramybėje” ir tuojaus užmirš. Gyvam esant tavo kūnas ir
prieštikėjimiškų raštų. Toks katalikas, kuris skaito prieštikėjimiškus
dūšia krypinėjo tai į kairę, tai į tiesę? O paskui kur eisi? kurį kelią
raštus, ir pats tampa savo tikėjimo priešu, ankseiaus ar vėliaus, nes ir
apsirinksi? Tą, į kurį įstojai savo gyvenime. Viešpatie, nepasigai
priežodis sako, su kokiu susidedi toks ir pats tampi. Labai daug jau
lėk savo globos toje baisioje dienoje. Te visos musų gyvenimo dienos
yra
taip atsitikę.
bųva sopulingos ir neramios, bet paskutinė, per Tavo malonę, tebųva
Yra prastas užvedimas Lietuvių šeimynose laikyti vyrus ir kiek
laiminga. Sudiev pasauli! nenoriu būti prie tavęs prisirišęs! Mano
viena šeimyna priima vyrų kiek tik galima, be skirtumo jų pažiūrų
tėvai, mano draugai, jus man esate brangus; bet kad tie mus jausmai
bi tik pasipelnius daugiaus. Tas pasipelnijiinas tankiausiai atneša
ilgiau tvertų, Dievo dvasia turi pagryninti mus vienybę. Aš mylėsiu
blėdį šeimynai, nes pas daugel tokių vyrų esama nemazgotburnių. Jie
Jus tik Dievuje, ir žengdamas prie paskutinės valandos, užtikrinsiu
prineša į namus visokių purvųių raštų ir tokiu budu užkrečia visą šei
sau amžiną išganymą.
(Daugiau bus).
myną purvu, o labiausiai šeimynos vaikus, kurie paaugę nebeklauso tė
vų, nei Bažnyčios ir žūva pragaišties bangose. Paskui pamatę savo
pasipelnijimo klaidas žmonės gailisi, bet pervėlu. Ta priežąstis ir
SKAITYTOJŲ balsai
yra, kad čia Amerikoje tarp Lietuvių yra daug jaunimo ištvirkusio ir
« MANO PATYRIMO.
išsižadėjusio tėvų. Tėvai peikia vaikus, kad neklauso, o kas kaltas!
Būdamas Amerikoje apie 20 metų esu daug patyręs. Prigulėjau
Vien tik yra kalti patys tėvai, nes neišauklėjo kaip priguli ir nedavė
prie angliškai kalbančių katalikiškų parapijų daugiau negu prie lie •gero pavyzdžio savo vaikams ir negynė nuo visokių purvą skaitymo,
tuviškųjų, nes buvau įvairiose vietose, kur nėra lietuviškų parapijų.
todėl ir sulaukė to, ko norėjo.
Žmogui katalikui yra pavojinga neprignlėti prie parapijos. Katali
Pas tikrus katalikus Amerikiečius yra kitaip. Ten nuėjęs pas ka
kas neprigulintis prie parapijos, yra kaip kūnas be galvos.
talikus į namus, matai viską katalikiškai. Jie šventai neįsileidžia į
Dabar nors ir priguliu prie lietuviškos parapijos, bet iš papra
savo namus, kas yra prieš tikėjimą. Ten vien tik matai katalikiškus
timo nueinu kartais aut pirmų Mišių į angliškai kalbančią bažnyčią.
laikraščius ir šventas arba kitokias moksliškas knygas. Pas juos visi
Matau skirtumą tarp Lietuvių katalikų ir tikrai amerikonų angliškai
parapijonys skaito labai naudingą laikraštį “Our Sunday Visitor.”
kalbančių katalikų. Nueini į Amerikos katalikų bažnyčią ant pirmų
Kasi pas kožną šeimyną taip-gi ir kitokius katalikiškus laikraščius.
jų Mišių, tai negali atsigėrėti kaip ten šventai žmonės užsilaiko baž
“Our Sunday Visitor” rasi visose amerikoniškose katalikiškose Baž
nyčioje ir visuomet ji yra pilna žmonių; pradeda kunigas dalinti
nyčiose, taip-gi ir Kanadoj. Jis, galima sakyti, yra vienas iš geriau
Švenčiausią, tai pakyla kuone pnsė bažnyčios ir eina priimti šv. Ko
sių ir pigiausių laikraščių, nes vieniems metams kainuoja vien tik
muniją. Taip yra kiekviena sekmadienį (nedėldienį).
75c, o Bažnyčioj reikia duoti tik 2c. Visi žmonės pasiima eidami iš
Parapijonai padalinti į tam tikras draugijas, ir kiekviena turi
bažnyčios ir nešasi namo skaityti, o perskaitę dalina- savo kaimynams
atlikti išpažintį nerečiaus kaip sykį į mėnesį. Tos draugijos užvar
nekatalikams, ir taip pas juos yra visi misijonoriai ir darbuojasi visi
dintos yra taip: Šv. Vardo draugija—vienų vyrjj, Nek. P. Panelės
iš vieno, ir sutarime su savo klebonu. Pas juos visuomet kunigas ra
Šv. draugija—visos mergaitės, Šv. Sakramento draugija—visos mo
gina, kad visi neužmirštų tą minėtą laikraštį neštis namo su savim,
terys, Šv. Angelo draugija—visi vaikai abiejų lyčių. Ir tos visos
ir ragin, kad su atydžia skaitytų, taip ir yra daroma. O kad pas Lie
draugijos turi eiti išpažinties nerečiau kaip sykį į mėnesį. Tokiu butuvius rastųs koks laikraštis bažnyčioj, tai parapijonys užmetinėtųį
du visi parapijiečiai atlieka išpažintį kas mėnuo. Daugumas eina iš
kad klebonas biznį daro bažnyčioj, o pas juos to nėra, nes jų parapi
pažinties kas pirmą penktadienį. Kunigas užsako per pamokslą ko
jiečiai yra daugiau susipratę, ir daugiau apsišvietę. Minėto laikraš-,.
kios draugijos kada turi atlikti išpažintį. Per pačią Šv. Kalėdų dieną
čio antrašas yra toks: “Our Sunday Visitor,” Huntington, Ind. Bev.
ir Velykas tai visi parapijiečiai priima šv. Komuniją.
—
John F. Noll, L. L. D. Editor, Kev. B. E. Kelly, Associate Editor.
Pas juos yra labai tankiai aiškinama per pamokslus kaip geriau
Taip-gi jį galima gauti kožnoj Angliškai kalbančioj katalikų bažnyčioj.
sia atlikti išpažintį ir kaip prie jos prisirengti, kad butų gera. Ne
Tame minėtame laikraštyj yra visokie klausimai ir atsakymai, paly
prisirengus išpažinties, tai geriau visai neiti, nes negerai atlikta iš ti liti katalikų Bažnyčią.- Jame rašo vyskupai ir visokie atsivertę į
pažintis yra labai baisi nuodėmė.
katalikų tikėjimą ir visokie augšto mokslo profesijonalai. Vienu žo
Kitataučių parapijiečiai yra daugiaus susipratę ir geresni katali
džiu sakant, “Our Sunday Visitor” yra labai naudingas skaityti ir iš
kai iiegU Lietuviai. Tarp jų yra daug daktarų, teisėjų ir daugel kitų
jojo galima labai daug pasinaudoti.
profesijonalų einančių kas savaitę priimti šv. Komuniją. Jie didžiuųŠOKIAI.
jasi tą darydami, nes tikrai supranta katalikų tikėjimą. Jie yra ge
rai ir katalikiškai išauklėti, ne taip kaip Lietuviai. Pas mus pasimo
Šokiai tarp Lietuvių yra labai madoje. Žinoma, gražus lietuviš
kinęs kiek daktarėlis, advokatėlis ir kitokia neišmoksta savo profesi
ki šokiai tai nėra perdaug pavojingi, bet šokiai, kokius čia Amerikoje
jos kaip reikiant, o ęlidžiu. daiktu statytis moka tik tiek, kad kvailai
šoka, tai yra baisus ir pasrnerktini. Kiek aš esu patyręs, tai yra labai
pakalbu apie Bažnyčią, apie Dievą ir tt. Tik iš to jis sakosi esąs
šlykštus ir priešingi dorai. Per tokius šokius yra pirmas žingsnis
apsišvietęs nors ta apšvietos rųsis yra visai juoda. Tokiems laisvapraradimo doros, o žmogus praradęs doną yra lygus keturkojui gy
maniaujantiems profesijonalanis trūksta ir bendro išauklėjimo ir provūnui ir toks žmogus be doros yra kenksmingas sau ir savo artimui.
fesijonalio mokslo.
Šokiai yra pirmi atšaldymo nuo tikėjimo ir Bažnyčios. Per šokius
Amerikiečiai katalikai ne tik, kad išmoksta gerai bažnytinėj mo jaunieji įgauna visokių ligų. Šokiai yra kenksmingi protui, apšvietei
kykloj, bet dar sekmadieniais turi “Sunday School” (Sekmadienio
ir mokslui. Per šokius daugiausia pasinaudoja visokie ištvirkėliai,
Mokyklą) bažnyčioj. Kas sekmadienį klebonas mokina ir išguklinėja
Įiadnužos, laisvamaniai, nes šokiuose yra visiems patogiausia proga
sueiti su geromis mergaitėmis ir jas atitraukti nuo tikėjimo, nuo Baž
katalikų tikėjimą ir kaip reikia katalikiškai apseiti. Visi vaikai turi
būtinai susirinkti į bažnyčią tą valandą. Per tai pas juos vaikai ir
nyčios ir privesti prie prapulties. Kiek aš esu patyręs, tai yra labai
Užaugę, ir iŠėįę augštą mokslą turisi stipriai tikėjimo ir nekuomet nedaug taip atsitikę. Už tai tarp Lietuvių taip labai platinasi visokie
sisarmatina, kad yra katalikai, liet dar ant užmetinėjimų prieš Baž nedorėliai ir laisvamaniai ir kitokie ištvirkėliai nenaudėliai.
nyčią stipriai užpuolikams atkerta su jiusididžiavimu. Lietuvių dau
Tarp Lietuvių yra tokių, kurie šoka ir baisiausius šokius neskai
guma visai nežino, kaip atsikirsti užpuolus kokiam priešui, nes nėra
tydami nei už kokią nuodėmę, nes sako, kunigai garsina šokius Baž
taip išauklėti ir nepažįsta gerai savo tikėjimo. Per tai tarp Lietuvių
nyčioje ir liepia eiti šokti. Bet kiek aš esu buvęs tarp amerikiečių
atsirado visokių laisvamunių, eieilikų ir kitokių šiaudadušių. Gaila,
Bažnyčiose, tai ten šokiai yra pasmerkiami per pamokslus ir priskaikad Lietuviams trūksta gero išauklėjimo.
tohii prie nuodėmės. Bjaurus šokiai yra ginami nevien tarp katalikų,
Šiaiidie jau Amerikoje katalikų yra 20,(MM),(MM) (dvidešimt mili
bet taip-gi ir tarp protestonų. Netikusius šokius smerkia ir mokslas.
jonų), sparčiai katalikui čia auga. Tas priguli tiuo gero pasišventi Vieną kartą man lankant psyehologijos ir abelnos istorijos mokyklą,
mo pačios dvasiškijos ir pučių katalikų žmonių, ties turi gerą išauk
vienus mokinys užklausė to mokytojo apie šokius. Profesorius atsakė
Įėjimą) ir gilų tikėjimą. Su silpnu tikėjimų pavojus gyventi, nes yra
šitaip, “kad ąs rasčiau* tarp šokių, tai jausčiaus esąs tarp keturkojų
gyvūnų.” Paskui profesorius labai daug aiškino apie blogų šokių
visokių priešų katalikui. Tui-gi katalikų dvasiskija raginu tankiai
blėdingumą.
savo žmones, kad butų stiprus katalikų Bažnyčios kareiviai. Nekatnlikai išgirdę pavyzdingus pamokslus ir gerą katalikų pavyzdį tau
Tni-gi jei mes norime, kad musų tėvynė Lietuva butų laiminga ir
skaitytųsi tarp civilizuotų kultūriškų tautų, tai turimo pirmiausiai vis
kiai pereina į katalikų tikėjimą; per tai čia katalikystė stiprėja ir auga.
Kiek daug reikia užlaikyti inisijonorių kitose šalyse, Japonijoj,
ką atnaujinti, dalinkimės nuo netikusių šokių, o uaudokmės sveiku
Kinijoj, Indijoj ir kitur, o kiek dar čia Įiat Amerikoje yra visokių-vimokslu. Skaitykime vien tik katalikiškus laikraščius ir knygas, atsi
sokiausių katalikiškų įstuigų ir prieglaudos namų! Suprantunia, kad
duokime daugiaus opsvietni negu kokiems netikusiems pasilinksminireikia daug kapitalo užlaikyti tam visam kuip priguli, liet Amerikos I matus, ir tik tuomet mus, Lietuvius, ne tik pažįs civilizuotas pasaulis
Patyręs.
katalikams tat yni visai nebaisu, nes žmonės susipratę ir tokiems I kaipo apšviestą tautų, liet dar iv garbę mums suteiks.

.

