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LAIVAS f Savaitinis “Draugo” priedas,

pašvęstas vien tiktikė-
jimo reikalams.

— M

Broliai: Kristus 
vyriausias busiančiu 
kunigas vieną svki

atėji ‘ IS tenka Ja, kuri laivo žadėta am-
gervinti ;/juojį dangaub tėviškė. K laš
inėjo į tns ją mums surengė, Kristus

va mylintieji žmonės pripažj-Į klojimai. Tuomet tai kaip dū
sta jį. • bar kūrėsi naujos valstijos,

Daugelis neparizėju, o šiaip ; barbarų tautos keliavo iš rytą 
žmonių, klausydami rimtų ir
teisingų V. Jėzaus atsakymų 
įtikėjo juomi. Parizėjai dėl to 
dar labiau užpyko ir kaskart
didesnius apkaltinimus metė dinamas Dievo botagu. Nai- 
V. Jėzui į akis. : kimbamas Italiją jis artinosi

Šios dienos Evangelijoje P’’’* Ky»»<>- nno JU krik-
perskaitvtoji minėto ginčo da-' s*‘*",l',i karnomene, sudrėbėjo 
lis pamokina mus kaip apseiti *s Imimės b\ mieeini. Vienas

Į vakarus, griovė ir naikino 
pakelyje ką užėjo. Tuos lau
kinius luinus ant Italų vedė 
nuožmus karalius Attvla, va-

Šventvietę per didesnį ir to-Į ją pažadėjo, Jis ją iminis-už-1 ,U|įinnn)s darant skaudžius ir liktai popežius Leonas neini 
buledėsnį uc ranku padarytą pelnė ir įteikė. Del to Jam neteisingus apkaltinimus ant st°jo stiprios širdies. Jsakė 

•ibųvimą, tat yra. ne Šio su- priklauso mus meilė ir pagar-!mus> Reikia atremti tuos, ku- Pasn>nkus i'' viešas maldas, o 
rie gali būti kenksmingi, jei

l'i
tvėrimo; nei per oželių-, ar ii»a. 
veršeliu kraują, bet per savoj 
kraują, amžiną atpirkimą ra
,įs. S« jei ..žiu ir jnuril) JONO g 46_j9
kraujas ir suslakstyti karves ____
pelenai pašventina sulei'ėtun-’ A|]l,„ m(.(u
sius. tani kūnas lp|* svarus, Zvih| Ulj|ii.... . |<as
tai nejaugi m
Kristaus, kuris per Šventąją

pats iškilmingose popežiaus

pasiliktu visuomenėje. Todėl r,lbuose nuėjo į Attvlos sto 
V. Jėzus aiškiai pasisakė vėl- v.vkb-1 ir P™56 kad 5v- Pptv. MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG \. Jėzus aiškiai pasisi. >

ožiu ir jaučių sv mxrn o jc eo nio neturys, Prilyginimas prie ,ro pov'lu kapus gerbdamas 
Samariečio buvo užgaulingas ne."’kultų R.'mo. Attvla pa- 
ir pažeminantis, bet Jėzui ne- klausė
kenkė visuomenės dailia dirb-jus pri-

le labiau kraujas, nnlys man nuod(-.n,(1? J(ų ti(l.
lis per Šventąją Įjmns |-.dj)Ut kodėl netikite 

Dvasią pats sitve visai liekai- „,aniin Kas - ,)ievo yra 1)if 
tą aukojo Dievui, nuvalys nu
rusins darbus iruo musu sąži-

V. Jėzus šios dienos Evan 
vo žodžių klauso. Jus dėl t<r-gv|ijoje aiškiai pasakė, jo<

Nauja nelaimė rengėsi pul
ti, lodei Išganytojas visfti nu-' '< ant Kymo iš, pietų. Vanda- 
tylėjo tą užgaulę. .~jlų karalius ' Genz.erikas įs:

Į briovė Italijon, degino, naiki- 
i no miestus pikčiau už liūnus.

MOTINOS TIKĖJIMAS.
versta iš angliško.

neklausote, kad ne iš Dievo 
iiės, kad tarnautume gyvajam psat(1 Taį_g| atsak-
DiKvui? 1, dėl to yra Naujojo (an, ja)n. negprai mpH
Testamento tarpininkas: ka<Li konip, kad(liesi Samarietis 
narčiai įvykus tuos nusikalt i-j; >>liiia furj, j.^ a(sak(,. 
mus, kurie buvo painesniame; velni<) n,>1urill< 1>et garbinu 
testamente atpirkus pažadąlo T(,vq, () juq panie|dnot(, 
įgytų į amžinąją tėvoniją pa- j |))anp ppt
šauktieji musų Viešpatyje Jė 
zujo Kristuje.

mane. liet as neieškau savo 
garbės: yra kam ieškoti ir 
teisti. Ištiesu, ištiesji sakau<r' t

_ _ jums: jei kas mano kalbą už-
Le/^cijosr d CHS įminimos laikys, nematys mirties amži

nai. Tai gi tarė Žvdni: Dabar
Y. Jėzus buvo augščiausias mažinome, kad velnią turi. Ab-

N’aujojo Įstatymo kunigas, a,-j|-aomns mirė ir pranašai: ir tu 
ėjęs pas mus is dangaus. Ji:-Lakai: Jei kas mano kalbą už-
buvo daug angštesnis už Se-1 
nojo Jstatymo kunigų kunigą. 
Tas Senojo Įstatymo vyriau
siasis kunigas Mozės laikais į 
Šventąją YTetą turėdavo eiti 
per šventąjį užtvarą, Nuo Sa
liamono laikų jis eidavo i ją 
per bažnyčios kiemus. Į Šveu- 
čių-šveiičiaiisiąją Vietą nie
kas negalėdavo i neit i, tik vie
nas ailgščiausiaSis kunigas 
vieną kartą kas na tai.

Viešpats Jėzus buvo kitokios, 
geresnės rūšies augščiausias 
kunigas. Jis į pačią švenčiau
siąją vietą iiiėjo vieną kartą, 
lwt ne ; <-r užtvarą, kurį buvo 

raukos

laikys, neragaus mirties amži
nai. Nejaugi tu esi didesnis už 
mus tėva AJiraoiną, kuris nu
mirė.' J r pranašai išmirė.
Kuomi tu pats save statai?
Jėzus atsakė: Jei aš garbin
čiau savi*? mano gatbė luitu 
niekas; yra mano Tėvas, kuris 
man garbės teikė, kurį .jus sa-i llias į,uv 
kote, kad jūsų Dievas, ir ne
pažinote jo: bei aš jį pažįstu: 
ir jeigu sakyčiau nepažįstąs 
jo, tai bučiau jums lygus me
lagis. Bet žinau jį ir j<r kalbą 

kau. dusu tėvas Abrao-

niekas negali tvirtinti, buk jis 
nuodėmę padaręs. Ir ištiesu 
V. Jėzus per visą savo gyve
nimą yepadarė nei \ ienos nuo
dėmės'. Išganytojas nei nega- 
lė.jo padaryti nuodėmės dėlto, 
kad buvo tikras Dievas. Žmo
gui nepritinka ir peiktina yra 
girtis neturint nuodėmės. Be> 
V. Jėzui reikėjo pasisakyfi, 
kas esąs. Jis norėjo pačiu 
minkščiausiu lablu išreikšti 
savo Dievybę, pažymėdamas 
vien tą Dievo ypatybę, kad ne-i 
turi nuodėmės. 'Pečiaus to ne
užteko, prisėjo dar pažymėti, 
jog ir už Abraomą yra aug- 
štesnis, nes parizėjai aiškiai 
tą klausimą pastatė. V. Jėzus

Kuomet* jis prisiartaio prie 
Rymo, Leonas nuėjo ir pas 
(Jenzeijiką prašydamas, nelie
sti Apaštalų sostinės.-Sumink
štėjo Ilenzerikas ir miestą pa
liko nesugriovęs ta sąlyga, 
kad bus leista kareiviams gy- 

[venti 14 dienu, vaišinties ir 
'turtus plėšti. Didelį sunniki- 
nimą turėjo popežius išnaujo 
atitaisyti. -

t) ką Bažnyčiai padarė? 
Bažnyčiai tuomet .jau gręsė 

didelė atskalunystė rytuose. 
Kiitecheso ir Dioskoro klai
dos pradėjo plėšti Bažnyčią. 
Todėl Leonas sušaukė tarybą 
(visuotiną susirinkimą) į 
Clialkedoną, pasiuntė du pa

jinius turėjo pasakyti esąs 1 siuntiniu, kuriuodu viešai pa
skaitė jo laiška, o rvtu vvsku-amžinas, t.

Abraomą.
(•ia žymėtina.- V. Jėzaus pa. k?- T.umie! ta visas vyskupų 

sakvmas: “Pirm negu Abrao-įsus’r'I1ki|>ias ištari' ^balsiai 
■O, as esim. ’ Jėzus uc-«svarbius Žodžius, kuriuos Tei- 

pasakė; “Aš buvau pirma
Abraomo,” bet apie Abraomą 
pasakė, kad jis laivo, o apie Į 
save pasakė “esmi. 
nias laivo žmogus: jo gimimo

v. senesnis ir uz

ir mirties diena jau abidvi 
yra senai perėjusiame laike.

pai pasmerkė atskalūnų mok-

nias linksminosi, kad matytų 
mano dieną, išvydo ir džiav-

padariusioa žmonių rankos ' gėsi. Tai-gi Žyilai tarė jam : j t<1,|(>] jaiu nėra pra(.įti,.s I 
tiktai per savo mirtį. Jis ne-' Dar neturi penkių dešimčių 1 nci ntPįtįeH< To(]o] ^ganytojas 
buvo 'žemiškojo testamento 'metų, o Abraomą maUd ? Jė-Įjr i;ta*rė “Aš esmi ” 'Pas žo- 
kunigų viršininkas, bet jis lm-,z„s tarė jiems: Ištiesu. ištiesu ! (jis Į-pį.^įa, jog Dievnje nėra 
vo Dieviškos kunigijos virš.-pakali jums pirma negu Ab-, praeilif,s Ilei' ateities, tik vie- 
ninkas, o toji kunigija taniau-Į raomas tapo padarytas, aš es- ,,a amžina dabartis, 
ja ne žemiškiems vienos tau- mi. Tai-gi paėmė akmenis mė
tos tikslams, kaip tat Imdavo'sti į jį: bet Jėzus pasislėpė ir 
Žydų tautoje Seno Tcstniuen išėjo iš bažnyčios, 
to laikais. Kristaus kunigija!
tarnauja žmonėms amžinusio-1 

, . - luns gervbenns  ̂ I

Y. Jėzus yra amžinas Dii'vas, 
iain

jkia lininis atsiminti: “Per ]jg lygumo 
! Leoną Šv. Petras jirakalbė- 
,jo.” J ie žodžiai yra svarbus?

\brao-i .iunS(* y, a prirodymo, kad 
penktame šimtmetyje visa 
Bažnyčia likėjo, jog popežius 
yra šv. Petro įpėdinis ir Baž
nyčios augščiausias ganytojas.

Parašė F. M. Regan,
Jo motina.

Jau buvo kelios iliefios po 
Devintinių Šventės, (Corpus 
Clnisti), 1817, kada jauna mo
teriškė, jianaši į gražią mer 
gini^, keliavo per kalnuotą ša
lį taku į Stereingą (Sterzing). 
Ant savo jx‘čių ji nešė pinti 
nę, iš kurios kyšojo paaugusio 
vaiko gaivu. Tekis yra papro
tys kalnuotoje Šveicarijoje ir 
Tiroli jo. Vienoje rankoje 
motina turėjo ratžiinčiijp kito
je skepetaitę. Su ja moteriškė 
šluostė prakaitą nuo*įkaitu
sio veido. Jos lupos knitėjo, 
ji eidama tyliai meldėsi. Kar
tas nuo karto ji imdavo gar
siau melstis, tuomet ir vaikas 
pasekdavo ją maldo,įe, bet 
šiaip jis pintinėje sėdėjo ty
liai ir bailiai įkibęs rankutėm 
į jos šoną, kad neišpultų. Jo 
didelės akys dairėsi šen ir ten, 
bet nieko nematė. Urnai mote
riškė sustojo ir tarė:
• “Prrtnuti/ nuo čionai ma- 
titi Trens’o bažnyčia. Ji vrn 
tame krašte, iš kur saulė degi
na tavo/veidelius; apsisuk, su
dėk rankutes, ir atkalbėk ta 
maldelę, kurios aš tave išmo
kinau.’

Yaikas atsisuko nerangiai į 
tą kraštą, iš kur saulė šildė, 
sudėjo rankutes ir pradėjo 
kalbėti:

“Brangioji Motina danguje, 
prašyk Dangiškojo Tėvo ati
daryti mano, akutes, kdd aš 
galėčiau matyti, kaip kiti vai
keliai?’

Moteriškė atsiduso ir neuž
ilgo pradėjo vėl eiti. Atėjus 

kur takas buvo
geresnis, ji iškėlė vaiką iš pin
tinės ir vedėsi už rankutės. 
Beeinant jie susitiko seną ūki
ninkę, kuri sustojo ir klausė 
jų iškuy keliauja ir į kur taip 
skubionsi. Jaunoji moteriškė 
džiaugėsi sutikus ūkininkę ir 
papasakojo savo gyveninio 
vargus bei nelaimes.,Ji kedia- 
vo iš Adigė’os/miesto į Die
vo Motinos bažnyčią Trens’e. 
Jos svlnus užgimė aklas. Ji 
Rožė Burgpriutė, buvo ištekė
jusi už Harry Seliatler. Abu 
tada turėjo j>o dvidešimtį me
tų. Jiedu tuomet jautėsi lai
mingi ir manė, kad jų gyveni
mas negulėjo būti nei links
mesnis, nei gražesnis. Žmonės 
taippat džiaugėsi, matydami 
jų dailų gyvenimą.

Jųdviejų vestuvės buvo Ge
gužės mėnesyje, 1809, kada 
antroji karė buvo ties Wil- 
ten’u, kur Prancūzai buvo nu
galėti ir išvyti iš to krašto.

Senojo Įstatymo aukos, pa
šventinimai ir apvalymai Im
davo gyvuliu kraujais: ožių, 
veršių, karvių. 'Naujojo Tes-

| Žydai norėjo Y. Jėzų už- 
i mušti, už ką jis lengvai paini *' 
nėjo savo Die\*\bę, bet dar 
nebuvo atėjęs laikas jam mir-

Evangelijos Paaiš- t0<.ld Jip visi. ",,i)a!<p'b<'.i,;«
kaip jis išėjo iš jų tarpo ir iš

II. Ką daugiau reikia manyti 
apie popežius.

Nekartą atskalūnai ir neti
kėliai sako: “Yadina popežių 
Švcnlii 'l’ėvu. Koksai jis šven
tas. Toksai nusidėjėlis, kaip ir 
aš ir kiti.” Bet tokis gudra
galvis nežino, kad Bažnyčios 
pradžioje visus krikščionis va-

kinimas. Minžnvčios.

ku. Aš negaliu ją ten palikti, 
bet nežinau ką daryti. Aš ne
galiu jos išvaryti: taip butą 
nepadorų.”

“Tegul ji meldžiasi dar va
landą, paskui ji išeis.”

Po valandai laiko zakristi
jonas ir viešbučio savininkas 
abu nuėjo ir gražumu išprašė 
Rožę iš bažnyčios? Išeidama 
ji tarė nuolankiai:

“Iki šiol Dievo Motina ne
išklausė mus, taet ji išklausys 
musų prašymą rytoj.”

Ji turėjo vilties, kad ank
sčiau ar vėliau išmaldaus sa
vo vaikui regėjimą. Visą se
kančią dieną ir pusę nakties 
ji meldėsi nepaliaudama ties 
Nekaltos Panelės stovyla, bet 
vaiko akys vis nieko nebema
tė. Trečioje dienoje ji dar 
karščiau meldėsi, bet liko ne
išklausyta. Tad-gi Rožė liūd
na turėjo grįžti namo.

‘MIal tokia Dievo valia,” 
raminosi vargšė atsisveikin
dama štventnamį, ir dar kartą 
karštai meldėsi pilna meilės 
širdim. i

Visi žmonės, buvusieji tuo
met Trens’o bažnyčioje gailė
josi nelaimingos 'moteriškės, 
kad ji verkdama grįžo namo. 
Ji vaiką dabar da labiau my
lėjo; ji troško savo meile at
lyginti jam už tą jausmą, ku
rio negalėjo niekaip išmaldau
ti.

“Brangus Praimti,” tarė 
ji. “Aš manau tokia yra Die
vo valia. Tu neverksi, į^i Die
vas neleis tau matyti pašau-' 
lio? Jis atidarys tavo akutes 
kitame pasaulyje, ir tu maty
si dauginu už kitus žmones. 
Visas šito pasaulio gražumas 
yra tik menkniekis prilyginant 
jį prie ano.”

Atėjus iki kalnui, kur takas 
buvo blogesnis, Rožė vėl įsi
dėjo vaiką į pintinę ir dūsau
dama nešė jį prieš kalną. Ir 
vėl žniončlė pradėjo verkti, 
jos ašaros susimaišė su pra
kaitu, bėgusiu per veidus.

“Motinėlė, ar jus verkia
te?” klausė vaikas.

“Pranuli, man tavęs taip 
labai gaila,” tarė jo motina 
atsidusus.

“Bet kodėl?”
“Jeigu aš galėčiau būti su 

tavim visuomet, tai da nebū
tų taip bloga, bet jei man rei
kėtų kada nors tave paliktiY...

“Bet" kur jus7 eisite mamy
tė. Jus turite visados liktis su 
manim.”

“Aš norėjau pasakyti, jei 
Dangiškas Tėvas paimtų ma
ne- j dangų.”

“Motinėlė, aš eisiu sykiu su 
jutui, ar jus nesineštumėte 
manęs?” '

“Taip, Pramik. Dievas ne
apleis mus.”

Jiedu datyar priėjo tą vielą 
kur paskutiniu kartu galima 
matyti Dievo Motinos bažny
čią Trens’e. Motina pasidė
jo pintinę ir tarė:

“Pranuti, dabar melskiiųės 
da sykį prie Dievo Motinos; 
nuo čionai galiu matyti jos 
namus paskutinį kartą.

“Mainytė, aš taip noriu 
ge|ti,” skundėsi vaikas.

“Aš atnešiu vandens,” ji 
tarė tyliai. “Aš žinau gryno 
vandenėlio tenai. Kol aš par- 
grįšiu, tu pasimelsk prie mu
są dangiškos motinos ir ne
sijudink pintinėje, kad neap- 
virstum.”

Rožė nubėgo pas šaltinį po 
ąžuolu apie šimtą žingsnių ir 
puodeliu pasisėmė vandens. 
Urnai ji išgirdo spiegimą. Tai 
buvo balsas jos kūdikio* Ji iš
sigandusi ( bėgo kuogreičiau- 
siai atgal prie vaiko. Ji rado 
pintinę apvirtusią, o vaikas 
gulėjo parpuolęs ant žemės. 

(Pabaiga bus.).

girdo apie vyro mirtį, taip iš
sigando, kad net kelias dienas 
išgulėjo lovoje; po tani kelias 
i-avait.es vientik verkė.

.Ii nešiojo jį pas gydytojus, 
Imt nei vienas negalėjo pa
gelbėti. Ji jo labai gailėjosi; 
ji troško verčiau pati tapti ne
rege, negu matyTi sūnelį aklą. 
Bet ji pasitikėjo Dievo Moti
na; per tris dienas ji kelia
vo į Dievo Motinos bažnyčią, 
Trens’e; ten tikėjosi, kad Ne
kultoji Panelė išklausys jos 
karšto meldimo.

“Taip, taip, ji pagelbėdavo 
daug kitiems,” tarė ūkininkė, 
“tu gali pasitikėti ja; toks 
brangus, nekaltas vaikas, aš 
tikiu, kad ji pasigailės jo. Aš 
sukalbėsiu kelis Tėve Musu, 
ui/ jį, kad jisai taptų sveikas. 
Nepgniirškite pranešti Krai- 
merių šeimynai grįžtant at
gal apie vaiką; taippat pas
veikinkite juos nuo manęs. 
Man butų taip malonu išgirs
ti, jei jusų vaikas praregėtų.”

Kalbėdama maldas už tą 
vaiką, ūkininkė nuėjo savo 
keliu. Rožė paėmė Pranuką už 
rankutės ir keliavo į miestą 
Trens. Motina ir sūnūs atke
liavo miestan anksti po pietų. 
Be jokio atsilsėsimo po ilgai 
kelionei, jiedu nuėjo tiesiog į 
bažnyčią ir pradėjo melstts 
taip karštai, kad kiti keliau
ninkai stebėjosi. J pavakarę 
Rožė liko viena sau bažnyčio
je su savo vaiku. Ji klupdė jį 
tjes savim, sudėjo jo ranku
tes į savo, ir meldės prie ste
buklingo paveikslo.

“D brangioji dangaus Mo
tina, tu žinai kaip motina la
bai myli savo kūdikį, ir kaip 
yra skaudu žiūrėti j tą varg
dienėlį reikalaujant pagelbos. 
Tu esi patyrus tokio skausmo. 
Pažvelgk, štai mano sūnelis, 
vos tik vienas brangus daik
tas likęs man šiame pasauly
je. Atidaryk jam akutes.”

Yaikas truktelėjosi, ir išsi
gandusi motina klausė:

“Pramik, ar tu matai ką 
nors?”

“Ne, motinėlė, aš nieko ne
jaučiu,” atsakė vaikas.

“D brangioji dangaus Mo
tina,” Rožė meldėsi toliau, 
“aš pavedu jį tau, visas jo 
gyvenimo dienas, tik bile jis 
praregėtų; jis bus geras vai
kas visados, aš tai žinau.”

“Tu busi geras, ar ne, Pra
mik,” tarė ji pasisukdama į 
vaiką. “Užaugęs tu visados 
mylėsi Dievo Motiną ir gy
vensi nekaltai ir gražini.”

‘<Taip, motinėlė, ir tada nu
lėksiu prie mano angelo sargo 
ir busiu su dangaus motina.”

Rožė pirštais perbraukė sū
naus veidelius kelis kartus ir 
tarė:

“Pramik, rtr tu nei trupu
čio nematai, ar nei kiek švie
sumos f9 9

“Ne, undinėlė, viskas yra 
taip, kaip buvę.”

Apie dešimtą Vaalndą vaka
re zakristijonas nuėjo į vieš
butį ir pasakė savininkui ne
žinąs ką daryti, kad kaž ko
kia mergina gražia: apsirė
džiusi ir neregys vaikas neiš
eina iš bažnyčios.

‘‘Jiji nėra mergina,” aiški
no viešbučio savininkas, “ji 
yra jauna našlė; jos vyrą už
mušė 1809 metais ties Isel’io 
kalnu. Varguolė, ji itinno iš
melsti nuo Dievo Motinos jos 
sunui regėjimą.” •*-

“Ji yra verta tos malonės,” 
tarė zakristijonas. “Aš ne- 
kuoinet nemažiau žmones taip 
meldžiantis, kaip ji, nors aš 
esu malęs daug meldžiamų 
šitoje bažnyčioje per Įieturias- 
dešimts metų čionai betarnau
damas. Jijė nori pasilikti per 
visą naktį bažnyčioje sn vai

dindavo “šventais,” nors ne 
visi buvo šventi. Žodif ‘‘šven
tas” tuoulet ženklino tą patį, 
ką ir žodis katalikas.

Dabar <ryvennnčius krikščio
nis nevadiname “šventais,” 
išskiriant tiktai labai dievo
baimingus ir dorus akmenis. 
Popežių vadiname Šventuoju 
Tė\ u ne

Čia ik rskffityta tik dalis pa
šnekesio, arba, geriau sakant, 

tamento šveiilyby įv\ko paties ginčo tarp '.Jėzaus ir parizėjų 
Kristini'- krauju. Jeigu tat Siy (Jcruznliiuos bažnyčioje pasku- 
nojo Įstatymo aukos npyaly- tunais Išganytojo gyvenimo 
davo žnioiies. (iii nesulygina- metais. Ginčas prasidėjo iš to, 
umi daug viriau tą padam kad payizėjai atvedė pas Jė- 
Naujojo 'l’i : tamento auka.čzų nusikaltėlę moteriškę, pa 
kurioje tilpo pralietas Di»*vo leistiivnvusią su švitimu vyru
Siin.-iiis kraujas. pr užsipelniusią mirties baus- Bažnyčios nekiiomet neapleis, I \'ra krikščionių, katalikų tė-

Ne iš prievartos Kristus. hm;. Išganytojas ta moteriškę bet Visuomet su jaja Ims ikiįvns, t. v.‘ tėvas tiems, kuriuos
mi rė 
Ve.
skaisti ne

ŠV. LEONAS I DIDIS 
POPEžlUS. -

(t 41(1).

I. Didžio vyro didi darbai.
dėl to, kad butų atsi-|/p^ vasarą, po Žolinei,

žymėjęs šventumu, bet tas 
\ardas pasiliko nuo semi lai-

<arė prasidėjo išnaujo. Rožės 
vyras išėjo karėn ir didelia
me mūšyje, ties Tnnsbruek’ii 
lapo užmuštas. Rąžė, kada iš

lik pats pasiaukojo sa- išgelbėjo iš mirties tuomi, kad pasaulio pabaigai. Yra daug seiliaus vadindavo .'•.•entai;
Jo anka buvo visiškai pirmą akmenį liepė /tiesti tam, to diėviško rūpesčio primdy- Delko dar vadiname popežių i I"'rn niųs galva. Ji val-

Išganylojąs užtikrino, kad j<ą įr reiškia, kad popežius

do visus kimo narius.
Iš čia galima spręsti, kaip

klysta nezaležninkai arba tau
tiškos bažnyčios skolbėjni, ku
rie popežiaus valdžios nepri 
pažįsta. Taippat labai klysta 
taip vadinamieji Biblijos tyri
nėtojai; kurie ftv. Tėvo valdžią

i’arp tokiu ai randame ir šv. ualva, neregima, popežins-gi niekina, arba niekais laiko.
Mes, katalikai, laimingi esa

mų. Kumuel ta šv. musų M e- šventuoju 'l’ėvu? I’opežins, 
tina laivo dar maža, tai Išgn- kaipo privatinis asmuo gnli 
nytojas paskyrė jai labai 'nio- * (m ėtį savo ydij, reikalauja 

valdžią ir augštybę, arba aii-įkyliis, garsingus ir veiklius valgio, gėrimo, drabužio, kaip 
loritelą tikėjimo dalykuose., niklėtojus, idant jąi suptų»j kiekvienas žmogus. Bet kaip 
Išganytojas pažymėjo, kad ne maitintų ir pratintų prie ((ar kokį tikėjimo f dalykų viešai 
jis pats ir ne jis vienas* tą au-įbų, kurinis visi amžiai stebė- į Pskelbin, likrojo tikėjimo tie- 
foritetą sau pripažįsta, o kad j<n*i. įsą. Y. Jėzus vrn Bažnyčios

mažiaiisii) sutepimo., kuris neturi nuodėmių.
Ji apvalo iiui-ui sąžines geriau 
negu kad apvalo žmonių nuo
dėmes versi Ik i ir o/zlio krau
ją bei pelenai var’ojauii ap
valymo dienoje sulig .Moz.ijs 
•įsakymo (Lcv. 1G, 27).

Mirusiai'- darbais Apašta
las vadina apėjimus iižįh'I 
nnneiiis pragarą, nes praga
ras \ia baisesnė nelaimė i 
šiai m-gii mirtis kūnui.

I ’arizi 
lipk jis

ai kaltino Y. Jėzų, 
ne/eisėtai lavinasi

Dievas iŠ^dailgaus aiškiai \n ’ 
lijo už savo Sumi. 

bi-pą beaiškindamas
i«fbvo Dievybę, o parizėjai už ta-.kada musų Motina ėjo iš ku- kalauja viršutinio, matomo

Y. Jėzus Lioną I Didįjį. Gyvi no pe/ik yra regima. Protas valdo žmo- 
pažymėjo lame možyje, tai yra tuomet, gų, bei yra nematoTnas ir rei-

Seuųjį Testamentą suda
rant Mozė tarpininkavo tarp 
Dievo ir žmonių. Naująjį

tai dar labinu supyko. Išgn-plikio metų. Tuomet Bažnyčia organo, kad galėtų tą valdžią 
nytojas dar aiškiau atkartojo, gydėsi žaizdas, kokias jai bu-[pildyti. Tokis matomas viršų 
kad jįs yra Dievo, ir kad Die-įvo uždavė slalimeldžiii jiorsc- jis organas arba įrankis mus

me, kad laikomės šv. tikėjimo, 
kurį Y. Jėzus paliko ir šv. 
Tėvą pripažįstame, nes V. Jė
zus paliko savo vietoje valdyti 
šv. Bažnyčią.

avait.es
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DAKTARAS.
Parašė kun. Alezander. (Tąsa).
“Aš neturiu laiko melstis. 

Tamista-geresnė šiandie. Val
gyk kiek galėdama, ir neimk 
vaistų nebent skausmas ir vėl 
užeitų. Aš nuėjęs žemyn bar
siu juos, kad tave vienų pa
lieka taip ilgai.’’

“Meldžiu nebarti jų, dak
tare, jie yra visi labai užim
ti. Jie aplanko mane kada tik 
gali. Nesakyk tamista nei žo
džio,“ meldė sergančioji. 
“Man taip daug palengvėja, 
kada tamista ateini. Tamista 
esi taip geras man. Tegul 
Dievas laimina.” Ir abi jos 
akuti pasriuvo ašaromis.

“Pš!“ tarė daktaras, suk
damas savo laikrodžio grandi
nėj apie pirštus. “Aš negaliu 
žiūrėti kaip tamista išguli 
čion taip ilgai, tokioje vieto
je. Stebėtina kaip tat nenusi
bosta. Tamista neleidi* man 
pataisyti kambarėlį. Jis visas 
tokis apleistas, kaip jis atro
do!“

“Užtektinai geras, dakta
re. Tamista žinai, kad aš il
gai Čion nebusiu, ir kam da 
gaišinti turtų? Aš esu paten
kinta ir labai linksma. Mano 
tikėjimas papildo visus ne- 
prietekliu8.“

Gydytojas apžiurėjo mažų 
kambarėlį, paskui žvilgtelėjo 
į malonų, išblyškusį ligonies 
veidelį ir linksmai tarė:

“Mat, kaip aš sakiau pir
ma, tamista esi ypatingas su
tvėrimėlis, ir jei aš turėčiau 
taiko aš pats bučiau Rymo- 
Kątalikas. Mane kas žin kas 
traukia į tų pusę. Turbut kas 
nors čia yra. Na, nepradėk 
pamokslo,“ tarė jis, matyda
mas mergaitės veidelius žė
rint ir jos lupas prasiverian
čias kalbėti. “Laikas man ei-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Klausimas. Šv. Jono Apreiš

kimuose 20, 10 parašyta:
“Žvėris ir netiesus pranašas 
bus kankinti dienų ir naktį ant 
amžių amžinųjų.“ O Šv. Raš
to Tyrinėtojų Biblijoje, vieto
je žodžių “ant amžių amžinų 
jų,” yra pasakyta ,tik “ant 
amžių,” “iki amžių.“ Tas 
reiškia didelį skirtumų. Kame 
klaida, malonėkite atsakyti.

Detroitietis.

Atsakymas. Šv. Jono Ap
reiškimai tapo parašyti Gre- 
kų kalba. Ten pasakyta: Kai 
basanistėsontai hėmeras kai 
nyktos eis tus aiouas ton aio- 
non. Lietuviškai tat reiškia: 
Ir bus kankinami per dienas 
ir per .naktis per visus amžių 
amžius. Senasis lotyniškas 
vertimas lygiai taip pat sako. 
Cruciabuntnr die ac nocte in 
saecula saeculorum.

Kunigas, Parapijietis ir 
Nuodėmė.

Klausimas. Jeigu parapijie
tis susipyksta su kunigu, tai 
galima sakyti, kad nusidėjo 
Dievui, ar jau turi būti at
mestas nuo Bažnyčios ir eiti į 
pragarų? Jeigu tokiam kuni
gas negali duoti išrišimo, tai 
žmogus susipykęs su kunigu 
yra prapuolęs. Tam kuris eis 
į pragarų nereiklu nei kunigo 
nei bažnyčios. Tokių labai 
daug yra dubai- Pittsburghe, 
Pa. Čia vienas žmogelis buvo 
labai geras katalikas, pildė 
kataliko priedermes ir numirė. 
Bažnyčia jo nepriėmė. Parū
pi jonys kreipėsi į Vokiečių 
bažnyčių. Tie nabašninkų ma
loniai priėmė ir palaidojo. Aš 
nėsu radęs Šv. Rašte tokios 
nuodėmės, kad nebūtų galimu 
atleisti ir kad Bažnyčia turėtų

Versta iš angliško.
ti; aš čion užtrunku ilginu ne
gu kur kitur. Bet į kų tamistu 
taip žiuri?“

Jis pamatė, kad jos akys 
seka jo pirštus sukančius laik
rodžio grandinėj.

“O! tamista žiuri į šitų su
linkusį kūdikio žiedukų! kaip 
ateisiu kitų kartų, tai papasa
kosiu apie jį. Jo istorija gana 
ilga.“

“O gal butų skaudu išgir
sti,” tarė ligonis. “Aš visa
dos maniau, kad tas žiedukas 
buvo tandstos mažos dukrelės. 
Aš tankiai norėjau klausti 
apie jį, bet bijojau užgauti 
Širdį.“

Linksmas juokas pasigirdo 
kambarėlyje.

“Pasilik rami širdelė. Ne, 
aš esu viengungis. Bet tas 
kūdikio žiedukas turi mano 
gyvenime ištisų įstorijų. Tai 
atsitiko pirm dvidešimt-pen- 
kių metų, kada aš buvau ta
mistos metų. Lauk kol aš kitų 
kartų ateisiu. Lik sveika.”

Ir jis išėjo—linksmas bei 
geras žmogus, kuris tiek daug 
gelbėdavo palengvinti jos ken
tėjimus, kuris ateidavo kas 
savaitė, užmokėdavo jos nuo
mų, nupirkdavo vaistų, atneš
davo jai lengvų darbelių/ ir 
ja rūpinosi, it geras tėvas. 
Mergaitės širdis degė dėkin
gumo meile, ir ji siuntė į dan
gų prašymus nuolatai, kati 
Dievas duotų daktarui tikėji
mo šviesos. Kai jos rožančiaus 
poterėliai slysdavo per jos 
plonus pirštelius, seniai ne
vartojusius nei siuvinėjimo 
adatos nei piešiamojo mokolė- 
lio, ji meldė Nekaltos Pane
lės, kad prakilni daktaro sie
la nežūtų.

(Daugiau bus.)

tokį žmogų atmesti. Nei kata
likų religija to neparodo.

Marcelius Adoma itis, 
Castle Shannon, Pa., 

Vasario, 1921 m. 
Atsakymas. Negaliu kištis i 

tarpų Pittsburghiečių, nes ne
turiu valdžios nei ant vieno 
žmogaus tame mieste. Niekas 
mane nepastatė tenykščių ne
sutikimų teisėju, todėl atsaky
damas Tamistai aš visai ne
žiūrėsiu to, kas buvo ar yra 
Pittsburghe, o tiktai išdėsty
siu Tamistos pajudytasias 
tiesas taip kaip jas turi pri
imti ir pildyti visi žmonės. 
Tamista truputį neaiškiai pa
rašei, nes vieni klausimai nėra 
■atskirti nuo kitų ir Tamistos 
tvirtinimai susipynę su Ta
mistos abejonėmis. Prieš pra- 
dėsiant aiškinti aš turiu suim
ti Tamistos raštų į kelis klau
simus ir juos aiškinti paeiliui. 
Tie klausimai man rodos yra 
šitoki:

1. Ar visada yru nuodėmė 
katalikui susipykti su savo 
klebonu!

2. Kada tas susipykimas 
yra nuodėmė, ar ji yra 1aip 
didelė, kad negali Imti atlei
sta nei mirštančiam?

3. Ar gerai padarė parapi
jiečiai katalikai, kurie savo 
nabašninkų draugų savojo ku
nigo atmestų palaidojo Vokie
čių parapijoje?

4. Ar gerai padarė Vokie
čių parapija prilodama palai 
doti Lietuvį, mirusį susi pyki 
nie su savo klebonu?

Atsakymas l-mam klausi
mui. Žmonių susipykimas tarp 
savęs paprastai nebūva be 
nuodėmės, nes tarp žmonių tu
ri būti meilė, ne piktumas. 
Nors dažniausiai, ne visada 
abudu susipykstautieji Imva

kaltu. Gana tankiai kaltas bū
va tik vienus. Labai retais at
vejais susipykimų padaro 
abiejų klaida, įvykusi be jų
dviejų kaltės. Tada susipyki
mas ir vadinasi nesusiprati
mu. Padori žmonės, pajutę ne
sutikimų tarp savęs pirmiau 
šiai turi rūpintis išsiaiškinti 
dalykų vienas kitam, kad ne
susipratimas nevirstų piktu
mu. Kita gražioji taisyklė A 
merikos Lietuvių parapijose 
Jeveik visada lieka nevaisin
ga, nes kaip tik pusidaro ke- 
iolikos žmonių nesusipratimas 

su klebonu, taip tuojaus orga
nizuota bedievija leidžia savo 
apmokamus šnipus, kad agi
tuotų žmonėse, neduodami 
jiems rainiai pasikalbėti su 
debonu. Išmanąs žmogus tuos 
šnipus gali pažinti iš to, kad 
jie minios susitikime su kle- 
jonu vartoja niekam nenau
dingus, bet labiausiai klebonų 
žeidžiančius žodžnfs. Šnipais 

taukiai Imva toki žmonės, ant 
vinių niekas nesakytų, kad jii 
toki gali Imti. Kad nedavus 
šnipams progos veikti, tai pa
rapijų susipykimuose su kle
bonu reikia vengti masinių su
sitikimų. Šnipai veikia tik pri
sidengdami minios (įaugimui.

Nuo masinių nesutikimų 
tarp parapijiečių ir klebono 
reikia atskirti asmeninius ki- 
virčius, kada vienąjį žmogus 
susipyksta su savo klebonu. 
Nuodėmė už susipykimų yra 
tam,, katras neprisilaiko tei
sybės, Bažnyčios Įstatų ir pa
dorumo taisyklių. Jei k/migas 
jas laužo, tai kunigui yra nuo
dėmė už susipykimų pasida
riusį iš to. Jt'i šiaip žmogus- 
tai šiaip žmogui yra kaltė ir 
nuodėmė. Šiaip žmonės tan
kiau tuos dalykus laužo, dėl to 
tankiau Imva kalti, bet kartais 
kunigai tuos daiktus sulaužo, 
tada nuodėmė būva ir kuni
gams.

Atsakymas 2-am klausimai. 

Masiniuose parapijiečiu nesu
tikimuose su klebonais di
džiausia nuodėmė yra šnipui- 
I >a rs i < la vėl i 11 i 11 augi 11 a učiai 11 
parapijos nesutikimus. Jo 
nuodėmė yra mažu kuo men
kesnė užJudošiaus, nes už ne
dorų pinigų griauja Dievo 
larbų, nes visuomet buva su

jungta su veidmainyste. Lž 
judošystę šita nuodėmė yra 
mažesnė tiek, kad m1 Kristų 
parduoda, tik Jo Bažnyčių.

Tikrų šnipų parsidavėlių 
buva nedaug. Daug daugiau 
Imva tokių, kurie pęr apmaudų 
ar liežuvio nevaldymų nesi- 
jusdami tampa geriausiais 
šnipų pagelbininkais. Tų nuo
dėmės didumas priklauso nuo 
jų išmanymo ir užsispyrimo. 
Kuo jie kvailesni, tuo mažiau 
turi kaltės. Kuo dauginu turi 
išminties ir keršto, tuo dau
giau nuodėmės. Beveik visada 
jų nuodėmė buva mirtina. 
Nuodėmė būva ir kunigui, jei 
jisai tokiuose atsitikimuose 
nemoka ar nenori suvaldyti 
savo nekantrybės. Jei nenori, 
tftii ir jis turi mirtinų nuodė
mę, jei nesupranta, tai ir jam 
supratimo stokft mažina nuo
dėmę. Išmanymo stoka grei
čiau nuteisina pasaulietį negu 
kunigų dėl to, kad išmintis yra 
kunigo priedermė.

Nei viena nuodėmė nėra taip 
didelė, kad jos Bažnyčia uega 
lėtų atleisti. Todėl net parsi
davėlis šnipas gali gauti nuo
dėmės atleidimų, ypač prieš 
mirštant.

Kunigas neturi teisės atsi
sakyti eiti pas ligonį tuomet, 
kuomet tas kunigas apie tų li
gonį turi kuoblogiailsių nuo
monę. I ž atsisakymų eiti pus 
ligonį kunigu,lis yra didelių 
bausmių. Bet kunigas* turi tei
sę reikalauti, kad parapijos 
t riukšmadiiris liautųsi dalęs 
triukšmų. Jeigu ligonis to ne

žada, tai jis stoja lygiomis su 
girtuokliu nežadančiu liautis 
girtavus, su vagim nežadančiu 
atlyginti skriaudos. Tokiems 
kunigas negali duoti išrišimo, 
m- dėl didumo nuodėmės, o 
dėl to, kad žmogus nenori jos 
paliauti.

Idant kunigui tokiu budu 
netektų teisėjo jiega savo pa
ties byloje, tai paprastai kle
bonas siunčia asistentų, arba 
kviečia kaimynų. Tikras var
gas susidaro ten, kur asisten
to nėra, o kita lietuviška pa
rapija yra toli.

Atsakymas ti-iam klausimui. 

Pačiam klausime pasakyta, 
kad atmestąjį palaidojo Vo
kiečių parapijoje, bet nepasa
kyta, ar katalikai tie Vokiečiai 
ar protestantai. Jei protestam 
tai, lai katalikams laidoti sa
vąjį žmogų pas juos yra tikė
jimo užsigytiimo nuodėmė. Jei 
nubašni likus tapo palaidotas 
katalikų Vokiečių parapijoje, 
lai nusikaltimo Bažnyčios įsta
tams nėra. Sulig 1223 Bažny
čios Kodekso Kanono kiekvie
nas katalikas gali pasirinkti 
kokias nori kapines, išskyrus 
nepilnamečius vaikus ir vie
nuolius. Jei pats nabašninkas 
neišsirinko, laidojusieji jį tu
rėjo teisę išsirinkti. Bet rinki
mas svetimos parapijos savo 
ifabašninkanis yra kenksmas 
savo parapijos reikalams.

Atsakymas i-tum klausimui. 

Jei nabašninkas tapo palaido
tas protestantų kapuose, tai 
mums nerupi klausimas, ar 
pastorius buvo kaltas ar ne. 
Bet klausimas ar Vokiečių ka
talikų klebonas turėjo teisę 
nabašninkų Lietuvį, kuris py-! 
kosi su savo klebonu, priimti 
i savo parapijos kapus?

Nei vienas klebonas negali 
leisti laidoti savo parapijos 
kapuose ekskomunikuotų žmo
gui, kuris mirė negavęs eksko
munikos atleidimo. Susipyki
mas su klebonu, nors butų tik
ra nuodėmė ir kaltė, dar neįiz- 
traukia ekskomunikos. Klebo
nas neturi teisės uždėti eksko
munikų nei ant vieno žmo
gaus. Todėl jei vyskupas ne
bijo nabašninkų ekskomuni 
karęs, tai kiekvienas katalikų 
klebonas turėjo teisę priimti 
nabašninkų į savo parapijos 
kapus.

Dusios likimų paskiria Die
vo teismas. Mes žmonės gali
me kalbėti tik apie* palaidoji
mo teises.

Pastaba. Tamista rašai, kad 
susipykus su klebonu jau ne- 
bereik nei Dievo, nei Bažny
čios. Daugelis žmonių taip ir 
padaro, 'l ik iš keršto kenk
smas išeina ne klebonui o pa
čiam žmogui. Kartais aptingę 
piemenys Lietuvoje kalba: 
“Kad gaspadoriui nerupi, 
t'gu mano kojos nupūva.” 
Kaip piemuo pirmiausiai pats 
turi rūpintis savo kojomis ne
žiūrėdamas ar šeimininkas 
kaltas ar ne, taip ir kituosi* 
atsitikimuose žmonės pirmiau
siai patys turi rūpintis savo 
dusios reikalais, nekraudami 
visko ant vienų kunigų atsako
mybės.

Kuri. P. liučys.

Sv. Vardo Draugija.
K laasi mus. Bevaikščiodamas 

su reikalais vidurmiestyje, už
ėjau j vienų minių |x> numeriu 
1(53 VV . \\ ashinglnn. Kt. Ant 
trečių lubų patėmiįau ant vie
no oliso durių keistų užrašų: 
“ ,\ rebdioeesau Luinu oi' the 
lloly Name Soeiety.” Kas 
lai per organizacija?

Jonas P—as.
Atsakymas, šy. Vardo Drau

gija (lloly Name Soeiety) yra 
katalikų organizacija, turinti 
'akų beveik visose Suvienyto
se Valslijų .miestuose. Jos tik

ins yra globoti jaunus ber-

aaičius, kad augdami miestuo
se neištvirktų. Draugijos na
riai yra subrendę vyrai. Jų 
tarpe yra daug advokatų - ir 
teisėjų. Katalikiškose parapi
jose Chieagoje yra tos draugi
jos skyrių. Tik Lietuvių para
pijos laikosi nuo to nuošaliai, 
nors Lietuvių jaunuomenės 
daugiausia žūva didžiųjų mie
stų ištvirkime. Draugijos or

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.

ČEKOSLOVAKIJA.
į

Daug kartų minėtoji Čekų 
dvasiškjjos atskala, atsimetusi 
nuo Katalikų Bažnyčios 1921 
metais silpnėja. Jos vadai iki 
šiol buvo dras Farsky ir Zah- 
rudnik-Brodsky. Dar dviejų 
metų nepraėjo nuo atskalos at
siradimo, o atskalūnai jau iš
metė savo vadus iš pildomojo 
savo “tautinės” bažnyčios ko
miteto. Bet juodu netoki lėti 
kad pasiduotų daugumos nuo
sprendžiui, todėl juodu sušau
kia naujosios erezijos “senių“ 
(starcų) surinkimų, tikėdamie
si atgriebti prarastų valdžia. 
Ta pati neva “tautinė“ Čeki} 
bažnyčia kreipėsi į Drų Scli- 
reinerį “Sokolų” draugijos 
pirmininkų, kad pareikalautų 
iš visų narių aiškiai atsižadė
ti Katalikų Bažnyčios. Nors 
Kokolai tylomis daug kenkda
vo katalikystei, teeiaus dras 
Schreiner’is pareiškė nenorys, 
kad gimnastikos draugijoje 
kiltų ginčų dėl tikėjimo.

RUMUNIJA.

Rumunijoje prieš karų buvo 
150,(X)0 katalikų lotyniškai 
laikančių Mišias ir apie 5,000 
rytinių apeigų unijotų pamal
das laikančių grekiškai. Po 
karei prie Rumunijos tapo pri
skirta žymi Vengrijos dalis, 
kurioje lotyniškų apeigų kata
likų yra milijonas, o unijotų 
yra 1,400,000. Rumunijos tat 
vyriausybė pasiūlė Šv. Tėvui 
padaryti sutartį arba konkor
datų. Bet sutarties sumanymas 
parašytas taip, kad kenktų ka
talikams. Vienuoliai įleidžiami 
tik tie, kurių generalės valdy
bos yra pačioje Rumunijoje, 
kunigo priedermes gali pildy
ti tiktai Rumunai. Iš to daro
si skriaudos Ukrainams ir 
Vengrams patekusiems po Ru
munų valdžia. Sumanymas, 
jei taptų konkordatu, tai pa- 
naikytų Nugyavarado vysku
pijų. Jos turtai išnešantieji 
keletu milijonų auksinių kronų 
tektų valdžiai, kad labiau ga
lėtų stiprinti nekatalikiškas 
pakraipas. Sumanymus žadu 
panaikinti Nagyavarado semi
narijų, o lotyniškų apeigų klie
rikus auklėti Bucharesto uni
versitete drauge su unijotų 
kandidatais, kurie prieš pri- 
inisiant šventinimus ieškosi 
sau pačių. Skaistybės įžadus 
darysiantiems klierikams gen
da dvasia, jei jie yra bendrai 
auklėjami su tais, kurie labai 
daug mintija ir kalba apie sa
vo mylimąsias merginas. Tai
gi spėjama, kad Šv. Tėvas to 
konkordato nepriims, jei Ru
munijos valdžia neapsims pa
daryti žymių permainų.

PALESTINA.

Per porų melų iki karei į 
Palestinų (Žydų Žemę) priva
žiavo labai daug Žydų iš Rusi
jos, Lenkijos ir Rumunijos. 
Bet į Šventųjų žemę jų keliavo 
nedaugiau, kaip į Ameriką, nes 
Ne\v Yorke pastebėta, kad 90 
nuošimčių ateivių yra Žydai. 
Vis-gi Jeruzolimoje jau yra a- 

Ipii* 3.»,000 žydų, t. y. pusė lo

ganas yra laikraštis “New*

World” išleidžiamas kas pen
ktadienį Chieagoje. Paskutinis 
to laikraščio puslapis buva pa
vestas vien tos Draugijos sky
riams, esantiems Chicagos ar
kivyskupijoje. Chicagos ap
skričio pirmininkas yra vy
skupas AlaeGaviek, Arkivysku
po padėjėjas.

Kun. P. Pavys.

miesto gyventojų. Pradžioje 
Palestinos vyriausybė nedarė 
jokių klinčių Žydams atei
viams. Datbar jau ėmė juos ty
rinėti dviem žvilgsniais. Pir
miausiai valdžia žiuri, ar at
eiviai Žydai neatsineša lim
pančių ligų, paskui, ar jie nė
ra užsikrėtę bolševizmu.

Atkeliavusieji pasijuto, kad 
jie ne visi vienokių pažiūrų. 
Vieni nuoširdžiai ir karštai 
laikosi Senojo Įstatymo, reli
gijų ir apeigas statydami brau 
giau ir augščiau už viską. Tie 
yra tikrieji Žydai. Juos kiti 
vadina ortodoksais, t. y. tei
singu! tikinčiais. Kiti jau ne
bežiūri šabo, nepildo košer 
įstatų, netiki į Šventąjį Raš
tų, o Žydijų myli vien kaipo 
tautų. Šitų antrųjų yra tiek 
daug Tsijonistų organizacijo
je, kad jų dvasia valdo visų 
Tsijonizmų.

Tsijonistai mažu kuomi ski
riasi nuo kitų tautinių imperi- 
jalistų. Jie nori vieni turėti 
pilnas teises Palestinoje, vi
sus kitus išspausti laukan iš 
jos. Pirktinis, ekonominis, 
pramoninis pelningumas jiems 
rodosi gražiausias jų tėvynės 
tikslas. Jų organizacija yra 
didelė ir piniginga. Ji turi sa
vo skyrių visur, kur tik yra 
žymus Žydų skaičius. Tie sky
riai kalbina Žydus keliauti į 
Palestinų ir duoda kelionei pi
nigų.

Teeiaus Palestinoje derlin
gos žemės maža, pramopijos 
kaip ir nėra, o pirklybai ta že
mė netikusi. Daugelis atkelia
vusių į savo tėvynę Žydų ne
randa progos sunaudoti gabu
mus ima jausti vargo. Tsijo
nistų organizacija neduoda 
lėšų keliauti atgal.

Palestinos dabartinė val
džia, ypač augštasis komisijo- 
nierius Sir llerbert Kailinei, 
pats Žydas ir Tsijonistas, rū
pinasi toje žemėje padaryti 
daug gerų kelių. Juos dabar 
užvis labiausiai dirba Galilė
joje. Tai-gi uždarbio galima 
gauti. Mokestis yra 10 pias
trų į dienų, arba pusę dolierio. 
Bet Žydai turi savo ypatingų 
nežinia iš kur imamų lėšų. Iš 
tų kiekvienas Žydas gauna 
prideeko dar dvidešimt pias
trų, arba dolierį. Nežydai dar
bininkai žino tų uždarbio skir
tumų. Iš to vietinių gyvento
jų Arabų ir kitų širdyse kyla 
baisi Žydų neapykanta. Vy
riausybei nelengva sulaikyti 
žmones nuo riaušių.

Ant kalno Kcopus šalę Je- 
ruzolimos rengiamas Žydų 
universitetas. Vietinis laikraš
tis sako, kad tas universitetas 
atstosiąs Žydams Saliamono 
bažnyčių. Atsižadėjusiems ti
kėjimo jaunuoliams tat patin
ku, bet tikintieji Žydai smar
kiai jaučia skirtumų tarp uni
versiteto ir bažnyčios.

Tikinčiųjų nepasitenkinimas 
laisvamaniais yra didelis. Bet 
ir tsijonistai nepasitenkinę 
augštuoju Palestinos komisi 
janierium, kad jis nesiskubi
nu pildyti tsijonistų progra
mų. Jis-gi sakosi tikėjimu 
esąs Žydas, tautylfe-gi Ang
las.

iš to viso neišeina, kad Žy
dai pamestų Palestina. Vieni 
iškeliauja iš jos, kiti atkeliau

ja. Galutinai Žydai joje vis-gi 
apsistos. Jie gaus daug padir
bėti, kol atgaivįs tų sunaikin
tųjų žemę. Bet kada jie prieis 
prie statymo bažnyčios, tai 
dar nežinia kas iš to išeis.

PRANCŪZIJA.

Kuomet Prancūzijos valdžia 
ir žemasis parlamento butas 
sutarė atnaujinti santikius su 
Katalikų Bažnyčia, tuomet ir 
protestonai ėmė rūpintis, kad 
Prancūzijos respublika atnau
jintų santikius ir su protes- 
tantizimiJ šiaip butų nieko, 
tiktai protestantų ** tikėjimas 
yra pasidalinęs į daugybę 
įvairių, sektų, kurių kiekviena 
kitaip žiuri į tuos pačius da
lykus. Idant Katalikų Bažny
čia neišrodytų vienatinis tikė
jimas, su kuriuo respublika 
gali turėti santikių, protestan
tai sutarė sušaukti suvažiavi
mų ir išrinkti vienų savo įga
liotinį, kad jis galėtų tartis su 
Prancūzijos valdžia.

Y. M. C. A. karo metu 
Prancūzijoje mokėjo išlaikyti 
protingų mandagumų ir neuž- 
kabindavo katalikų. Po karui 
tas išmintingumas išgaravo. 
Amerikos protestantų organi
zacija veikdama katalikų ša
lyje, liesa, nelabai ką patrau
kia į protestantus, bet užken
kia vietinėms katalikiškoms* 
organizacijoms| ir atitraukia 
šiek-tiek jaunuomenės nuo ka
talikystės. Todėl laikraštyje 
La Croi\ gabus autorius Cyr 
gana smarkiai nusiskundžia 
Amerikos veikėjas iš Y. M. C. 
A. ypač kad jie vietomis užsi
manė kalbėti viešus pamokini
mus jaunuomenei apie *yrų ir 
moterų kanų skirtumus. Pran
cūzams rodosi, kad jaunuome
nei yra reikalingesnių mokslų 
už ta.

AMERIKA.

Amerika yru gana daug 
įstatų apie mokyklas ir mo
kintojus. Tie įstatai atspaus
dinti įvairiais laikais, Įvairio
se vietosi*. Mokintojams sun
ku juos visus turėti po ranka. 
U. K. Bureau of Education, t. 
y. Suvienytų Valstijų Auklė
jimo Raštinė šįmet tuos įvai
rius įstatus su skaitlinėmis 
surinko krūvon, bet negali at
spausdinti, kol kongresas ne 
pripažįs spaudai reikalingu 
pinigų. Pripažinimas gali 
Įvykti liktai po Liepos 1 d., 
1921 m. Nelaukiant taip ilgai 
Katalikų Gerovės Tautinė Ta
ryba (National Catliolie VV'el 
i'are Couneil) atspausdina Jų 
visų savo lėšomis ir dar pride
da eirkulerus bei paliepimus, 
kuriuos savo mokykloms via 
išsiunt iiiėjusios žymiausios A- 
merikoji* vienuolijos. Tas vei
kalas bus naudingas ir Lietu
vių mokykloms.

Mieste Atlantic City vieti
nės valstijos Y. M. A., t. y. 
Jaunų Vyrų Krikščionių Kų 
jungu turėjo savo vaisi ijinįt 
suvažiavimų. Pasirodė, kad 
prie organizacijos priklauso 
18<5 skyriai ir su 38,542 na
riais 2b miehtuo.se. Suvažiai i 
mas sutarė nepripažinti bal
savimo teisės katalikams ir 
Žydams įsirašiusiems į sųjuii- 
g’b

Kovo mėnuo, 1921 m., pa
švęstas yra platinti katalike 
spaudai Amerikoje. Platininio 
darbų vedu N. C. VV. C. I. y. 
Katalikų Gerovės Tautinė ’l'a 
rybm Darbe dalyvauja dideli 
ir maži asmenys, pradedam 
kardinolu (riblamsLi. Kilu 
tuntų katalikai matomai si 
stiprjs savo spaudų. Mes Li< 
tuviai mažai kų tedarome.

miehtuo.se



