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rinį pjūtį renka. Kas Dievui Pakeliu tankiai mintis prie
tarnauja, tas negali velnių savo Išganytojaus, įnaldnudagarbinti. Saugokimės musų nin, kad mane savo malone
namuose plepalų, apkalbų ir saugotų nuo nuodėmių ir savo
i
klaidingų įtarimų. “Aš tiktai darau. Jus nekatalikai nežino
tiesų kalbu, taip ne vienas tei te apie katalikų persekiojimus
šventė su Žydų švente ir Žy sakyti apaštalams Tada josimų
nepažino jo mintydama, kad limų iš numirusių pasidžiaug- sinasi, o kas tiesa tai ne nuo pirmais amžiais, kaip daug
Velykų Šventė.
dų Velykos penkiolika šimtų jau ir išpildė.
daržininkas. Jam ištarus jos kime tuo didžiausiu ir laimin dėmė.” Ar dera tų viešai iš blogesniose apl i akylose gyve
metų senesnės už mūsiškes.
Su Šv. Raštu reikia atsar vardų, Magdalena pamatė, jog giausiu atsikėlimu. Ne mirtis statyti, kas yra bjauru ir ne no, o vienok užlaikė tikėjimų
Mišių Lekcija iš šv. Povylo
'Pečiaus klystų kiekvienas, kas giai apseiti: tuos pačius daik Jėzus su ja kalba. Ji norėjo viešpatauja imt žmonių, o gy miela? Ar skalbinius, plovi
ir dorų. Skaitome, kad šventos
pirmojo laiško Korin
sakytų, buk krikščionių Vely- tus aprašytus keliose vietose palytėt Jo kojas, bet Jis nesi vybė. Kėlėsi Kristus iš kapo, mui paskirtus kabina ant Įau
mergeles, vaikinai ir kiti ken
tiečiams 5, 9—8. v
kos neturi suvytos reikšmės. reikia visus sudėti ir sutaikin davė. Nežinia, kodėl Jis davėsi kelsimės ir mes iš numirusių. gi}, idant visi matytų?
tėtojai tarp stabmeldžių gy
Musų laikais yra gana daug ti. Tuomet pasirodo tiesa. kitoms, o jai nesidavė palytė No savo galybe tų padarysi Šeimyna dievobaiminga, gy
vendami
prie didesnių papik
Broliai: išvalykite senų rau žmonių, kurie pftmntę dviejų Jei tiktai vienų kitų vietų iš
ti, tiktai dar kartų paliepė, me, o V. Jėzaus nuopelnu 'ir venanti pagal Dievo mokslų tinimų ir baisių persekiojimų
gų, kad kiltumėte naujas ap tikėjimų šventes susisiekiant, griebi, tai gali susidaryti klai kad atsikėlimų iš numirusių
jiegomis. Jis mus amžinų mir yra sargu artimi} garbės. užlaikė skaistybę ir už tikėji
šlakstymas, kaip esate prekki. (nejaus spėja, buk jaunesnęji da. Del to taip daug žmonių praneštų apaštalams.
tį pavertė laikinu miegu.
Taippat tenai neišgirsi kuni mų gyvastį pakentė. Prievar
Nes musu l’aslia yra auko esant tiktai senesnės neteisė išklydo beskaitydami Šv. Raš
Ta pačia diena atsikėlęs iš.
gų
apkalbų, paniekinimo, pra ta varė juos aukoti stabams,
Jei kam rupi, kodėl mote
tas Kristus. Tai-gi kelkime tas iškreipimas. Tie žmonės tų, kad nemokėjo su juo ap
numirusių Išganytojas dar pa
puotų nebe senuoju raugimu, labai negiliai žiuri į dalykus seiti. Yra tokių Šv. Rašto vie sirodė šv. Petrui, grįžusiam iš rys buvo pirmutinės Jo atsi vardžiavimo jų plėšikais, va veizėti į nepadorius paveik
nei piktybės ir nedorybės rau ir ne nuomones tai^o prie lak tų, kurias tik tada gali supra kapo, dviem mokiniams ėju kėlimo liudininkės, tai atsi gimis ir tt. Priešingai tokioje slus, klausyti begėdiškų kalbų
minkime, kad joms mažiausiai šemynoje mokama pagerbti ir tt., o vienok išėjo nekaltais
gu, bet nuoširdumo ir liesos tų, o laktus prie nuomonių, to sti, kada Šventoji Dvasia per
siems į Emaus ir dešimčiai
rūpėjo išnaudoti Jėzaus galy dvasiškijų, kaimynus ir arti ir nesuteptais iš tų visų datvprėskomis duonomis.
dėl ir įstringa klaidom
Bažnyčios ištarmę jus paaiški apaštalų vėlai vakare.
bę ir mokslų asmeniniems tik mus, nes dori žmonės žino, rimų. Matai tad, kad katalikų
na.
Kai
kam
gal<u8eiti
klausi

Lekcijos Paaiškinimas MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG
slams. Jos nesvajojo apie kad paskui kunigų paniekini tikyba turi jiegas ir priemo
Šv. Morkus minėja tris mo mas, kodėl ne nuolatai V. Jė augštasias Jo vietas Jo kara mų eina tikėjimo paniekini nes užlaikyti dūšių nesuteptų
Dievas buvo Įsakęs Žydams, ŠV. MORKAUS 16, 1—7. teris: Marijų Magdalenų, Jo zus buvo su mokiniais savo at
lijoje. Jos nekaltino Jo už kų mas ir ištvirkimas. Žino ir ir apsaugoti nuo pavojaus ir
kad Velykų šventė truktų as
kūbo Marijų ir Saliomę sikėlimo dienoje? Pilnų ir tik Jis davėsi nužudyti. Jos žino apie tai, kad kunigai, nevei ramiai užsilaikyti laike tokių
tuonias dienas, ir kad tuo lai Anuo metu Marija Magda (Mork. 16, 1), šv. Mateušas rų atsakymų tam klausimui
zint į savo augštų luomų, gali bjaurių kalbų.” Reikia tiktai
ku niekas nevalgytų raugintos lena ir Marija Jokūbo ir Sa minėjo tik dvi: Marijų Mag sužinosime tiktai danguje, jei jo .To mokslo gerumų ir dėl to turėti savo ydas ir silpnybes.
pasveikinti tokių išmintingų
'duonos. Todėl tikintieji Žydai liomė nusipirko kvepalų, kad dalenų ir kitų Marijų (Mat. Dievas duos ten būti. Dabar vieno jos Jį gerbė. Todėl ir Kų pagelbės tas ydas ar silp
merginų ne tiktai už gerų,
prieš Velykas labai valydavo atėjusios patepti} Jėzų ir la 28, 1). Šv. Liukas sako:.?‘O galime tik spėlioti. Mums ro Jis jas pagerbė.
nybes ar tikras, o tankiai pa rimtų užsilaikymų, bet ir už
savo namus, kad juose neliktų bai anksti pirmų po subatos buvo Marija Magdalena, ir dosi, kad visų laikų Jis perlei Atsiminę šios dienos Evan didintas ir pramanytas liežu
gražų atsakymų.
nei trupinėlio raugintos duo ateina pas kapų jau saulei už Joana, ir Jokūbo Marija ir do su Savo Švenčiausiaja Mo gelijų atnaujinkime savyje ši viais platinti ir tarp žmonių
Ištiesi} ana nekatalikė galė
tuos. Rauginimas jiems reikš tekėjus. Ir kalbėjo tarp savęs: kitos, kurios buvo su tomis, tina vienudu. Ji daugiausiai tas tiesas: 1. Kad nėsikėsintu- papiktinimus sėti ir kurstyti
jo daug ko pasimokyti nuo tos
davo sugedusių prie nuodėmių kas mums atris akmenį nuo kurios sakė apaštalams tų.” buvo kentėjusi su Juo per tas me Šv. Raštų aiškinti be Baž žmones prieš juos. Ar tokiu
išmintingos merginos.
M.'
pajuokusių žmogaus prigimtį, kapo angos? Ir pažiūrėjusios (Liuk. 24, 19). Šv. Jonas ra tris dienas, tai jai prigulėjo ir nyčios pagelbos, kuri pareina savo liežuvavimu kų nors pa
o prėskas valgis jiems išrodė pamatė akmenį atrištų. Nes šo: “Pirmų po subatos Mari daugiausiai pasidžiaugti su iš Šv. Dvasios. 2. Nesiskubin taisė? Nepataisė, bet tečiau
ęsųs lyg ženklas pasitaisiusio buvo labai didelis. Ir įėjusios į ja Magdalena anksti atėjo, kol Juomi atsikėlusiu iš numiru kime ir moterų pasakymus va pablogino.
ęero apsėjimo.
kapų išvydo jaunikaitį sėdintį dui; buvo tamsu pas kapų ir sių. Tėčiaus Evangelijoje nė dinti plepalais ir 3. Saugoki Gyvename ir dirhame tarp
Tarpe Kormtiečių krikščio dešiiiėje, apsidengusį baltu ru pamatė nuimtų nuo kapo ak ra niekur paminėta, kad Jis mės progos išnaudoti Dievo Įvairių tikėjimų žmonių ir
Gaila, kad tarp Lietuvių yra
nių daug buvo gimusių ir au bli ir nustebo. Jis tarė joms: menį. Tai-gi bėgo ir atėjo jai pasirodė, nes Evangelijoje apreikštasias tiesas asmdni- tarp tokių, kurie apie tikėji daug nesusipratusių ir neatgusių Žydų žemėje. Jie visi Nesibijokite visai: Ieškote Na pas Simanų Petrų ir pas kitų ne viskas yra parašyta, kas niems savo patogumams. 4. mų nei supratimo neturi. Sve skiriančių balto nuo juodo. Jie
Džiaugkimės, kad Kristus per
žinojo tas žydiškas pažiūras, zariečio Jėzaus, kuris tapo mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir buvo.
timtaučiai ir kitatikiai žingei klaidžioja po purvus, visokius
šventasis tat Povylas rašyda prikaltas; prie kryžiaus: atsi tarė jiedviem: Paėmė Viešpa Įsižiūrėję į Evangelijų pra- galėjęs mirtį užpelnė atsikėli- džiai veizi į katalikus, o jųjų šlamštus, žemos vertės raštus,
mas jiems, kad jų dvasia butų kėlė iš numirusių: jo nebėra tį iš kapo ir nežinome, kur jį nešima apie V. Jėzaus atsikė- įnų iš numirusių ir mums.
ik* vienas turi palinkimų prie kurie nieko svarbaus nerašo,
prėska, kad jie butų dvasioje čionai: štai vieta, kur jis buvo padėjo.” (Jon. 20, 1—2).
katalikų tikybos ir norėtų šį-tų tik vienus šmeižimus ant tikė
nauji, kad toje dvasioje nebū padėtas. Bet eikite pasakyki Norinčiam žmones suklai
‘sužinoti pas mus, ar tas, ar jimo ir šiai}) nepadorius daly
GERI PASIKALBĖJIMAI.
tų, sugedimo raugo. Korintie- te jo mokiniams ir Petrui, kad dinti gana lengva iš to išvesti,
kitas yra tiesa, kų girdėjo ar kus. Netikusių raštų skaityto
čiai jau žinojo, kad baimingas pirma jus nueis. į Galilėjų. buk evangelistai tų patį daik
jai, nors ir vadinasi esu kata
Pats Y. Jėzus darė, kuomet skaitė iš eretikų knygų apie
I. Apie ką čia einasi?
smulkių raugintos duonos tru Ten jį regėsite, kaip yra sa tų nevienaip liudija, bet tokis
likai, bet jų tikėjimas yra ly
po SM’° iš numirusių prisikė kunigus, apie vyskupus ir apie gus tam vilkui avies kailyje.
pinių ieškojimas ir iššlavimas kęs jums.
Kiekvienas
nori
kų
nors
ge

pasakymas butų netiesa. Nei
limo priėjo prie dviejų moki popežių? Tyčiomis nekartų pa
jų iš namų jau nebe prieder
vienas Evangelistas neparašė ro šiame pasaulyje padaryti. nių, einančių'į Emaus. Jiems judina kokį dalykų apie tikė M ano išmanymu, musų Lie
mė krikščionims. ,Tai-gi dar Evangelijos Paaiš visko ir nei vienas neparašė Ne kiekvienas gali plunksna
išrodė, kad juos Išganytojas jimų, klausdami, kų išgirs nuo tuvių katalikų veikėjai galėtų
smarkiau jis jiems primena,
melo. Jų žodžius reikia išmin platinti Dievo garlię, rašyda apgavo ir ant pajuokos išda katalikų? Tuo tarpu kų gir paimti gerų pavyzdį nuo kita
kinimas.
kad. jų dvasia butų tokia gera,
tingai sudėti į krūvų, tada pa mas naudingas knygas apsi vė. Davėsi prie knyžiaus pri džia iš katalikų lupų? “Kas taučių apšviestų katalikų. Ki
kokios reikalų reikšdavo Seno
sirodo, kai]) kas buvo. Jie švietimui ir artimųjų pamoki
man kunigas, ar tikėjimas? tataučių katalikams Bažnyčioj
jo Įstatymo apeigos.
Keturi Jėzaus mokiniai ap kiekvienas aprašė tų atsitiki nimui. Ne kiekvienas gali iš kalti ir negarbingai žuvo, o Duok man ramybę su tikėji visuomet yra aiškinama gera
žmonėms prižadėjo, kad įsteigs
Žydų Velykos vadindavosi rašė jo mirtį ir iŠ numirusių mų, kurį geriausiai patyrė.
sakyklos amžinas tiesas aiš
kokių fai didelę ir galingų mu.” Kad tiktai tų išgirstų, spauda ir spaudos galybė, o
Peisaeh, t. y. perėjimas. Ta atsikėlimų: Mateušas, Morkus,
Šv. Jonas buvo tas mylima kinti ir Dievo žodžio duonų karalystę. Apie tai kalbėjosi tai stebėtųsi ir ieškotų kito uo pas Lietuvius labai retai; kaip
šventė minėdavo jų tautos iš Liukas ir Jonas. Visose ketu sis Jėzaus mokinys, kuriam vertiems davinėti arba klau
tuodu mokintiniu ir buvo labai lesnio tikėjimo išpažintojaus. kur visai nieko apie tai nėra
ėjimų iš Egipto vergijos ir riose Evangelijose Kristaus esant su Petru Marija Magda syklose mokyti gyvenimo ke
nuliūdę. Išganytojas, nesiduo- Bet nekartų daug bloginus sakoma Bažnyčioje. Per tai
atkeliavimų į žadėtųjų žemę. atsikėlimo aprašymai yra pa lena pasakė, jog kape nėra Y. lio, nes tas pridera pašauk
damas savęs pažinti, aiškinę išgirsta: “Tai viskas kvaily daugumas Lietuvių katalikų
Grekai tų žydiškų tos šventės čioje pabaigoje. Kadangi Ve Jėzaus kūno. Ji tenai buvo tiems ir išrinktiems. Vienok
jiems kelyje, jog juodu klysta. stė, tai kunigų prasimanymas, visai neskaito katalikiškų raš
vardų
ištardavo
saviškai lykėse, kaip ir kitose šventėse, dar prieš saulės užtekėjimų. kiekvienas gali sėti sveikus Ramiai jiemdviem aiškino, ką bumbugas—eina jiems apie tų, nes nesupranta jų vertės
“Pasclie.” Lotyniškai pasida skaitoma tik vienos Evangeli Kitos moterys, kaip šv. Mor Dieviško mokslo grūdus pasi
Šv. Raštas apie tai mokina, ir pinigus,” arba tiems panarins ir visai priešingai mano apie
rė Paseka. Tuo vardu vadin jos ištrauka, tai ir šiandie Mi kus liudija atėjo pas kapų jau kalbėjimuose ir suse j imuose, kuo ilginus ir aiškinus jiems žodžius ir pajuokimus tikėji katalikų spaudų. Lietuviai ka
davo ne vien pačių šventę, bet šiose skaitoma tiktai šv. Mor saulei užtekėjus. Jų buvo trys. kur tiktai proga pasitaiko.
tų dalytų išguldė, tuo dau mo. Kų-gi manys klaidatikis? talikai yra labai apkvailinti
ir svarbiausiųjų tos šventės kaus aprašymas, kaip Jėzus Kadangi ir Marija Magdalena
Gal manote, kad jumis trau ginus jų protas apsišvietė. Tai jau gerinus—manys sau— visokių tikėjimo priešų ir ne
aukų, būtent avinėlį, kurį kiek kėlėsi iš numirusių, arba kaip jau buvo buvusi pas kapų, tai kiame prie diskusijų, idant su
Buvo tai žmonės geros valios, pasiliksiu prie to, į kų tikiu, susilaukia, kas tų blogų įtek
Moterys
įėjusios
į
kapų
ra

-viena šeimyna valgydavo savo
visų moterų liudijusių Kris netikėliais ir bedieviais tikėji- įet abejojantįs ir patįs neži- negu palikti tokiu kataliku. mę atidirbtų. Gyvu / žodžiu
do jį tuščių. Prie to aprašy taus atsikėlimų apaštalams in iškils ginčus varytumėte,
namuose.
noje, kų turi daryti. Tokių 'Poliaus tokie klystant ieji gir yra kovojama prieš katalikiš
Šventasis Povylas primena, mo šv. Morkaus Evangelijoje buvo keturios: Marija Magda prispaustumėte juos prie sie žmonių, kaip tie mokytiniai džia, kaip katalikai rugoja ant kų spaudų Lietuvių tarpe, o
kad krikščionys jau nebe avi pridėti dar šitie žodžiai: “Bet lena, Jokūbo Marija, Joana ir nos ir jiems jų klaidas rody
yra apie mus daugybė, Jų va popežiaus, ant vyskupų, ant nėra tarp mus gyvo žodžio už
nėlį aukoja ir valgo, bet kad jos išėjusios bėgo nuo kapo, Saliomė.
tumėte. Su blogos valios ir už lia neblogiausia, bet klaidinan pasninkų, su p’anieka atsilie tariančio jų. Laikraštis gali
jų auka yra pats Kristus, Ku nes buvo užpuolus ant jų bai Kuomet V. Jėzus pasirodė sispyrusiu žmogumi iki galui
čios naujienos, prieštaraujan pia apie šv. Mišias, apie išpa apginti save tik tada, kada jis
rio Kūnų ir Kraujų Švenčiau- mė ir išgųstis ir niekam nieko nusigandusioms
moterims, niekados neprieisite. Dar la tieji Bažnyčiai laikraščiai, me žintį ir tt. Netikėliai taip gir yra imamas.
nes
bijojosi.” Magdalenos nebuvo su jomis. binus užkietės, jumis išniekins,
siame Sakramente krikščionys nepasakė,
lagingi perstatymai, blogi pa dėdami- katalikus kalbant, ma Butų naudinga turėti tok)
valgydavo savo bažnyčiose. (Mork. 16, 8).
Pasakiusi šv. Petrui, kad kū nes jam nerupi tiesos pažini- vyzdžiai taip juos apgavo, kad no sau: koksai tai tikėjimas, laikraštį kaip yra “Laivas,”
Apie tų Sakramentų Apašta Šv. Mateušas sako, kad jos no nėra kape, ji išgirdo, kad mas ir priėmimas, bet
liet ’as
..
. ,
.
,
. .
. nežino, ko laikvties. Užtenka kuris tokius žmones auklertJt? kuris išeina prie “Draugo.”
las rašo trumpai ir tik taip, ne vien bijojosi, bet ir džiau tai moterį} plepalai.
idant jo viršus Imtų ir jumis
kartais vieno draugiško žo Ar tai tas tikėjimas gali būti Tokis laikraštis turėtų būti
kad žinantieji atsimintų, o ne gėsi ir dar prideda: “Ir štai
Tuom tarpu parbėgo kitos galėtų užgėdinti. Tai matome, džio, kaip kokio ugnies kibirk- išganingas, kursai mokina visose .Lietuvių katalikų Baž
žinantieji nesuprastų. Šv. Po- Jėzus susitiko jas tardamas: išsigandusios moterys. Jos kas buvo su l’arizėjais. Pats ščio, kuris, įkritęs į sumaišytą gerbti valdžių, popežių laikyti, nyčiose pas duris, kaip yra
įvylo laikais Švenčiausiasis Sak Sveikos. Į) jos priėjo artyn ir veikiausiai susitiko su Magda V. Jėzus Savo dievišku mok
galvų, joje rusėja tarp įvairių kaipo Kristaus vietininkų, su daroma kitų apšviestų katali
ramentas buvo labai slepia nutvėrė jo kojas ir pagarbino lena. Ta pasakė, kad apašta slu juos pertikrindavo m ste priešingumų iki Dievo malonė valdyti savo geidulius ir it. kiškų tautų. Galima skirti tam
mas, kad pašaliečiai nepatirtą. Jį. Tada tarė joms Jėzus: Ne las jos pranešimų pavadino buklais patvirtindavo, o vie jo neuždegs ir neišblaškys Tokie ir jiems panašus klau tikrų kainų kaip tankiausiai
Priminęs krikščionims, kad sibijokite, eikite pranešti ma plepalais. Tų pasakius Mag nok jie neįtikėjo ir savo klai tamsybės. Tuomet žmogus su simai ateina į galvų ne vienam yra kitų tautų 2 centu. Ger
jų velykinė auka yra Kristus, no broliams, kad eitų į Galilė- dalena persiskyrė su jomis, dų nepametė. Kartais reikia pranta savo klaidas ir jų iš netikėliui, ieškančiam tiesos biamieji klebonai galėtų pa
o ne gyvulėlis, kad jiems rei-'Nų: ten mane matys.” (Mat. nes ji norėjo būtinai surasti ir į ginčus įsikišti, bet be
kelio.
aiškinti per pamokslų, kad
vaizda.
kia valyti širdis, o ne namus, 28, 9—10).
prapuolusį lavonų. Anos tarė svarbių priežasčių prie to ne
Viena nekntalikė mergina kiekvienas einantis iš bažny
šv. Povylas apaštalas pamokit Šv. Liukas aiškiai rašo: si apaštalams nebesakyti nie reikia prileisti. Reikia, kuo II. Kur ir kaip geras kalbas taip sykį paklausė savo drau čios turėtų pasiimti minėtų
platinti?
na. kad turime saugotis piktu “Sugrįžusios iš kapo pranešė ko* kad ir jas nepavadintų met drųsus netikėlis galvų pa
gės katalikės: “Klausyk, Ma laikraštį, ir skaitytų su ntyda
mo, neteisybės, o turime rū tų visa aniems vienuolikai ir liežuvninkėmis. Joms taip su kelia ir pradeda žmones suve Namie, šeimynoje, tarp sa^ rytė, aš iš tatvęs stebiuos. Gir pažindamas jojo svarbų ir
pintis ,gyvent i nuoširdžiai su kitiems visiems” (Liuk. 24, 9). tarus apsiceiškė Jėzus, per džioti ir piktinti ir pieš ki vųjų drangų ir pažįstamų. Ge džiu nuolat bjaurias kalbas tų naudingumų.
lig tiesos.
Jeigu snstatytume šv. Liukų mainė baimę į džiaugsmų at tus, ypač jaunesnius niekus ro žodžio apaštalystę reikia musų merginų, kurios karto
Angliškoj kalboj yra laik
Krikščionių Velykos būva su šv. Morkum, tai išeitų lyg kartojo paliepimų pranešti pliaukšti, tuo tarpu nieks ne pradėti nuo namų, nuo savo su mumis darbuojasi. Man tas raštis “Our Sunday Visitor.”
beveik tuo pačiu laiku kaip ir kad vienas prieštarauja ki apaštalams.
išdrįsta tokiam burnos uždą šeimynos. Malonu ir linksma taip įkirėjo, kad net koktu da Jis labai populeriškas. Jį par
Žydų Velykos, bet tų dviejų tam, nes Morkus sako, kad jos
Nuėjusios jos rado nevien ryti. Tuomet vienas arba an yra tuose namuose, kur nors rosi. Tu, Marytė, taip ramiai, traukia į kiekvienų angliškų
švenčių reikšmė yra nevieno- niekam nesakiusios, o Liukas Petrų, bet ir Jonų. Tas mote tras tinkamas žodis gali tokį prie neturto švarumas ir tvar ir liuesai užsilaikai, kaip bū katalikų Bažnyčių dideliais
kia. Žydams ji primena Egip tvirtina, kad pasakiusios vie rų pasakymas šv. Petrui buvo drųsuolį gerians sutramdyti, ka gyvuoja. Namuose turi Im tumei negirdžianti tų visų ple pundais, žmonės sekmadie
to vergijos pabaigų; krikščio nuolikai apaštalų Ir kitiems antras, o Jonui pirmas. Juo negu ilgos diskusijos. Kuomet ti švaru indiktai ant grindų, palų. Kų tu darai, kad tavęs niais išėma visur, nes kunigai
nims ji primena Kristaus visiems. Tiktai suėmę visų du ėjo pas kapų. Jonas labiau drųsuolis užgėdintas /nutils, sienų, lovose, ant paveikslų, tas neapvilia?”
, visuomet paragina ir paaiški
mirtį ir atsikėlimų iš numiru evangelistų žodžius vienon skubinosi, Petras ėjo lėčiau. galima tuomet kitiems žmo liet taippat ir ant liežuvio. “Nuo manęs jau daug gavo na jo svarbą. Tokiu budu žmo
sių. Krikščionys savo Velvko- vieton suprantame kaip buvo. Baigiant jiedviem apžiūrėti nėms išaiškinti jo negerų pa Jau pėr tat musų apaštalystė už tns kalbas,” atsakė Mary nės pripranta prie gerų raštų
se nepaniekino išėjimų iš
Moterys radusios tuščių ka kapų atvyko ir Magdalena. sielgimų ir klaidas parodyti ir daug garbės atneš Dievui, jei tė, “bet tas nedaug kų gelbė skaitymo ir pamato kur yra
Egipto. Tas išėjimas buvo pų ir išgirdusios angelų kalbų Juodu jų paliko tuščiame ka savo sveikų nuomonę plnčiaus musų namuose nebus kalbų, jo. Todėl tolinus taip darau, tiesa.
drauge ir pranašystė, kad nusigandusios parbėgo ir nie pe. C'ia ji rado du angelu, ku išdėstyti.
z priešingi} Jo įsakymams. Ne kaip niuM} kunigai, o ypač Mano patarimu butų labai
IKristus išves visus žmones iš kam nieko nesakė, Jėzus pasi- riuodu paklausė, ko ji verkė.
Prie ko tada mes jumis ra sakau jau apie keiksmus, bar mano nuodemklausis pataria. naudinga taip-pat daryti ir
pragaro vergijos.
rodė joms ir panaikinęs jų
Atsigręžiusi nuo angelų giname, ne tiek mes, kiek pats nius, pravardžiavimus, nes Einu kaip pro balų ir sten- Lietuviams katalikams. No
Aiškiai susiekia krikščionių baimę atkartojo paliepimų pa Magdalena ifrvvdo V. Jėzų ir Išganytojas? Prie to, ką ir kas tuos kūkaliu.* sėja, praga- giuosi, kad nesusipurvinčiau. rint galima hutų permainyti

Savaitinis “Draugo” priedas,
pašvęstas vien tik tikę- *
jimo reikalams.

KATALIKIŠKA SPAUDA.

V ■’

LAIVAS

“Laivo” vardų kitu panašiu į
“Our iSunday Visitor.” Lie
tuviškai butų “Musų Sekma
dienio Lankytojas.” Taip-gi
galėtų tilpti tame laikraštyje
ir vaikų skyrius. Parapijinių
mokyklų gabesnieji mokiniai
galėtų rašinėti j tų skyrių ir
lavintis Lietuvių literatūroje.
Tai-gi nereiktų išleidinėti vai
kams skyrium laikraščio. Tat
butų geriausias būdas prapla
tinti katalikiškų spaudų, nes
tame laikraštyje butų garsina
mi visi katalikų laikraščiai ir
knygos. Taip-pat galėtų jame
tilpti ir kitoki rimti apgarsi
nimai, kaip yra ir “Our Sunday Visitor.” Galėtų būti vi
sokių klausimų ir atsakymų.
Kaip dabar yra “Laive” ir
kitokių aiškinimų apie katali
kų Bažnyčių.
lštikrųjų, tokis laikraštis
daugumui prašalintų tamsu
mus ir parodytų tikrų kelių
prie šviesos. Daug jaunimo
susiturėtų nuo ištautėjimo ir
kitokių negeistinų žabangų.
Daugumui priduotų meilės
Bažnyčios ir tėvynės ir butų
meilės ir šviesos nešiotojais,
kas musų Lietuviams labai
reikalinga. Ir daugumas iš
moktų pagerbti gerų spauda
ir pažinti; jos svarbų bei tiesų.
Jeigu tokis laikraštis ,vyktų, tai aš aukočiau šimtų do
lierių ($100.00) tani tikslui, o
jei reikėtų, tai ir daugiau
duočiau. Malonėkite pasvar
styti apie tai.
Patyręs.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.

Trečiadienis, Kovas 23,

1921

komisijos pirmininkas Pran-Įščiau. Vargas susidaro vien iš pasiklausk tamista pats .savęj
cuzijos parlamente.
'to, kad pasaulis neklauso "ge- kam esi artymesuis, ar kuni
Korporacija susideda iš ros” spaustuvės darančios gams ar J udošiui
Rodosi,
Amerika.
čių (Gruodžio 22 d.), 1920 m.
klaidas
prie
Halsted
stryčio,
kad ne kunigams.
dviejų skyrių vadinamų sindi
-----—
ėmė eiti protestantiškas laik
o
švenčia
Velykas
vėliau,
bū

katais.
Raštininkų
sindikato
Denver, Colorado Kovo 18 d. raštis. Nuo trečios dienos Ka
Man butų labai
nariu gali būti kiekvienas tent Kovo 27 d.
Piktadariai iš kas žiu kur ga lėdų jis ėjo kasdien ir vadino
svarbu
žinoti
šitų
tikėjimo da
Prancūzas, katalikas ir rašti
Klau
vę zakristijos raktų įėjo nak si “American Daily Stand
ninkas jei jis turi tas tris ypa simas yra tikras, liet žymiai lykų :
tį j šv. Rožančiaus bažnyčių, ard,” bet 66-tas numeris tapo
Kaip turi būti piešiami Pritybes krūvoje. Laikraštininkų sutrumpintas. Nuo savęs į jį
sugriovė altorių, sulaužė suo paskutinis.
Redaktorius Msindikatas sunkesnis, nes į jį įdėjome ištrauką iš “Naujie kryžuotojo Viešpaties Jėzaus
lus, išsinešė kielikų ir kelis Clover Alonsma nusiskundžia
paveikslai—ar galva pasvyrus
gali įstoti tiktai asmuo gyve nų » kalendoriaus.
brangesniuosius
žibintuvus. dviem priežastimi pakirtusioPrancūzija.
į dešinę pusę, ar į kairiųjų.
nantis iš algos, kurių gauna iš
Viso labo nuostolių padarė mi dienraščio gyvybę: dabar
Sutikau daugelį žmonių įdo
laikraščio, jei jis yra laikraš
Kunigai ir Pinigai.
už $6,000. Sulyginus tų kų iš tinė branguma ir krikščioniš
maujančių
šituo klausimu;
Paryžius,
Kovo
10
d.
Penkių
čio
redakcijoje
išbitvęs
ne
ma

sinešė su tuo kų sulaužė, atsi kų veikėjų paramos trukumą.
viešpatijų darbininkų atstovai žiau trijų metų.
Klausimas. Apaštalų Dar- vieni sako vienaip, kiti ah
minus, jog sulaužymas užėmė
dalyvavo
Tarptautinės
Pra

Laikraštininkų korporacija buose 8, 20 pasakyta: "Tavo traip, ir nežinia katrų tiesa.
daug laiko ir darini neduoda Boston, Mass., Kovo 21 d. šį
mas naudos piktadariams ma met pabandyta suskaityti, kiek moninių Darbininkų Krikščio duoda savo nariams labai pinigai tebūnie su tavim pra Man rupi tai žinoti da ir
tyt, kad jiems labiau rūpėjo vyrų dalyvauja Gavėnios re niškos Sąjungos posėdyje ren daug medžiaginės naudos, dėl pulčiai, kadangi mintijai Die praktikos žvilgsniu. Mes par
išniekinti bažnyčių, o ne pasi kolekcijose laikomose katalikų gusiame ekonominį ir socijalį to įstojimas Į jų sunkokas. vo dovanų turėti už pinigus.” davinėjame rožančius ir kry
naudoti patiems.
Daugelis bažnyčiose. Pasirodė, kad vie tarptautinio katalikų darbi Kardinolas Du Bois, Pary Kaip Judesius pardavė Kris želius, tai nevisi žmonės noispėja, kad tas darbas buvęs no tiktai didžiojo Bostono baž ninkų organizacijos programų. žiaus arkivyskupas turi baiso tų už trisdešimt sidabrinių, pirkti; sako, netinka Išgany
to jaus paveikslas. Jeigu žino
Sumanymas tapo pakeltas se
organizuotų fanatikų.
nyčiose rekolektantų vyrų bu iliaus susivažiavime, kuris sindikato Taryboje ir naudo taip kunigai parduoda Kris čiau, kuris Išganytojaus pa
jasi juomi siųsdamas j posė taus kūną už 10 dolierių. Mel
Colorado’s fanatikai buvo vo tarp 40 ir 50 tūkstančių.
vyko Kolionijos
(Koeln) džius savo atstovą arkivysku džiu paaiškinti per “Draugų.” veikslas yra tikras, tai vis tiek
pakurstų vienų savo legislatumieste. Paryžinis suvažiavi pijos spaudos direktorių. Šiaip
J. V. negerų rožančių nepardavinėros (teisdavybės) narį pakelti
Philadelphia, Pa., Kovo 19 d. mas sutarė įgalioti savo sek
čiau.
kunigai turi balso Taryboje tik
sumanymų apribojantį bažny Sub&toje čion laidojo miesto
Kartais žmogus Prašau paaiškinti.
retorių, kad imtų rūpintis su tada, kada jie į ją yra išrinkti.
čioms Mišių vyno vartojimų ir valdybos narį a. a. Jokūbų F.
nusiduoda tiesos paaiškinimo
velti tarptautinę katalikiškų
Povylas Petrauskas.
uždedantį mokesčius ant to Ilerrou’ą. Jis buvo majoro
klausius, o ištikrųjų nori tik
moterų darbininkių organizaKeturi Evange
Jugo-Slavija.
vyno. Po piktadarybės įvyku Moore bendradarbis ir vedė ■ijų. Krikščioniškoji Tarptau
tai įžeisti savo artymų skau
listai
aprašo
V.
Jėzaus mirtį
sios bažnyčioje, minėtasis su miesto pirkinių' skyrių. Nadzin žodžiu. Bet aš to nežiūriu
tinė Pramonijos darbininkių
manymas tapo pakištas po bašninkas buvo katalikas, Ko sąjunga yra jaunutė. Ji užgi .1 ugo-Slavijos katalikai su ir visiems mandagiai atsakau. ant kryžiaus. Trys pirmieji:
stalu.
lumbo Vytis (Knigts of -Co mė tik pernai. Jos sekretorius tarė savo karalijos sostinė ji* Tamista bereikalo sakai, šv. Mateušas (27, 50), sv.
lumbus), vietinės arkivyskupi yra Olandas iš miesto Ulrecht, Belgrade pastatydinti didelę kad kunigai Kristaus kūnų Morkus (15, 37) ir šv. Liukas
ir gražią Šv. Kiriliaus ir Me parduoda už dešimts dolierių. (23, 46) visai neminėja galvos
New Yorke Kovo 21 d. Ka jos vyrų organizacijos darbš
p. Serrarens. Prie jos jau pri
talikės merginos turi sudariu tus veikėjas, Didžiųjų Brolių guli metalo, ūkės, geležinke- todijaus bažnyčią. Nuo to lai J uk Tamista žinai, kad Šv. nulenkimo. Tiktai ketvirtasis,
sios Caroll Club, į kurį pri- (Big Brothers) narys ir di ių, audėjų, rubsiuvių, odos ko, kaip Slovakai, Chorvatai Sakramentą, arba V. Jėzaus šv. Jonas sako: “Ir nulenkęs
klaus0 6>500
Jo3 8Urin.
rektorius Benedict Service darbininkų ir raštinių veikėjų ir Bosniakai, t. y. įvairių rū Kuuą ir Kraują kiekvienas galvą atidavė dvasią” (Jom
ko $1,000 kad įteikus tuos pi Club'o. Karo laiku nabašnin- sąjungos (unijos). Naujai pri šių Serbai susidėjo su senąja žmogus kiekvienoje bažnyčio 19, 30). Pasakyta “nulenkęs,”
nigus Prancūzų mokslininko kas buvo Katalikų Tarybos sidėjo valgomų daiktų samdo Serbija, katalikystė joje grei je priima dovanai. Tamista bet nepasakyta į kurią pusę,
Curie našlei. Curie buvo išra pasiųstas į Prancūziją, kaipo mieji pardavikų, tabako, trio- tai kyla.
pirma buvai parašęs vieną Tai-gi Šventame Rašte visai
dęs radijumų 1905 m., bet jis jos “laukinis sekretorius lų statymo darbininkų ir
skaitlinę, bet ją ištrynei ir nežymėta ar į dešinę, ar į kaiJėzaus galva
tų išradimų priskaitė savo pa (field secretary).
Fribourgas (Šveicarija), paskui rašei kitą, kad aštriau
1Jasvn°
iraižintojų sąjungos. Busian
jam
bemirštant.
čiai, kuri po vyro mirties nie
tis posėdis įvyks Ryme Gegu Vasario 16 d. Friburgo Lie išeitų. Tamistos laiške yra ne Taippat ir nerašytame pa
ko
nebeišrado.
Šitas
Washington, D. C., Kovo 21 žio 10 ir lldd. Geistipa, kad
apsakomai daug piktumo. Aš
tuviai šventėme labai iškilmin
p. Patyrusio straipsnis yra
išbraukiau visus nelabuosius davime nėra to paaiškinta.
d. Šventojo Tėvo pagirtą A- r musų L. D. S. bei Lietuves
gai.
Ir
kaip
nešvęsti
—
tai
mu

Ne\v Yorko arkivyskupas merikos Tautinės Katalikų Ge Darbo Federacija prisidėtų
geras, patrijotinis ir duoda
žodžius palikdamas tik tiek, Todėl visi kryželiai ir kryžiai
sų
nepriklausomo
gyveninio
gražių sumanymų. Tam gerb Patriek J. Hayes sugrįžo iš rovės Tarybos organizuotą jrie tos tarptautinės Sąjun
kiek klausimui reikėjo, kad yra geri, ar jie rodo V. Jė
trijų
metų
sukaktuvės.
Iš
ry

zaus galvą palinkusių į vienų
tinam vyrui rupi Lietuvių ka Rymo laivu Patria Kovo 15 d spaudos platinimą darbą labai gos.
butų aiškus.
to
susirinkome
visi
į
Montepusę ar į kitų.
Ant kranto susirinko daug parėmė N ekaltos Marijos, Obtalikų nauda ir geryneiga.
Visas piktumas susidarė <lel
Pleneau
koplytėlę
šv.
Mišių
iš

Geri yra ir kryžiai, kuriuo
Mes pritariame jam, nes ir žmonių pasitikti, nors vysku latų kongregacija. Dvidešimt
Tamista
Paryžius, Kovo 10 d. Pran klausytų, padėkotų Visagaliui, dešimties dolierių.
se
Jėzaus galva visai ne pa
patys ėmėme leisti “Laivų” pas buvo telegrafavęs, kad to penki jos kuiliai aštuonioli cūzijoje yra organizacija va
žinai,
kad
ta
dešimtis
dolierui
kad savo Apveizda teikėsi mu
turėdami mintyje angliškų nedarytų. Laivų sulaikė kva- koje miestų trisdešimtyje pa dinama Šv. Pranciškaus Sale sų tautą prikelti Į naują, ne yra ne už Jėzaus kūnų, o tik linkusi, nes jie rodo Išganyto
“Our Sunday Visitor” jMvyz- rantanoje, o arkivyskupų įso rapijų šešiose valstijose laikė zo Veiksmu (Oeuvre de St. priklausomą gyvenimą, vesda yra parapijos nario mokestis. ja dar gyva tebesantį ant krv'žiaus.
dį. Mes išsigalėjome išleisti dilio į mažesnį laivelį, kuris eilę pamokslų apie katalikiškų Fransis de Sales). Jos tikslas mas ją, nors ir erškėčių ta Parapija yra draugija. Ji turi
\ K a u. P. B učys.
tik vienų lapų. Jeigu atsirastų priplaukė prie kranto 50tb St. spaudų. Tų pamokslų klausė yra rinkti lėšas turtingose pa kais, į savistovybę. Pamaldas reikalų, jai reikia pasistatyti
daugiau tokių geradarių kjiip ir North River. Parvažiavęs didelė daugybė žmonių ir su rapijose ir teikti jas vargstan atlaikė kun. Steponaitis; per pamaldoms triobų, reikia tai
Kų reiškia ant
]>. Patyręs, tai “Laivas” pa namo arkivyskupas pasakė, prato reikalą remti katalikiš čioms. Ta organizacija pagar šv. M šias giedojo choras.
triobai pirkti langų, kad butų dangaus gaisro laike kryžius.
sidarytų panašesnis į “Our kad išdavęs Šv. Tėvui rapomų ką spaudų, kad tiesą apgynus sino savo paskutinių metų
užvėja, reikia pirkti anglių, Aš pats Lietuvoje tų mačiau
Antra iškilmės dalis—tai iš
Sunday Visitor.” Laikraščio iš arkivyskupijos stovio, iš to nuo blogos spaudos klaidų.
apyskaitų. Iš jos pasirodė, jog kilmingas “Lituanijos” vieš kad žiema butų šilta. Tai-gi pirm trylikos metų.
kų
katalikų
kapelionai
veikė
leidime lėšos daug reiškia.
P. Viršilas.
organizacija aprūpino 1,040 buty j “Suissc” posėdis-kon- už dešimt dolierių parapijie
karo metu, papasakojęs apie
New
Yorko
arkivyskupija
čiai
gauna
suolą,
kad
galėtų
parapijų; suteikė pašelpos certas. Iš Berno atvyko Lietu
Lietuvių dvasiški ja suprato visų katalikų tarybų Ameriko
Z. Jeigu degan
turi
katalikišką
universitetų
2,800 katalikiškų mokyklų, pa vos Pasiuntinys Šveicarijai, atsisėsti pamaldų laiku, gau ti namai yra kryžiavai susta
reikalą tokio laikraščio, kaip je (Nat. Catli. VVelfare Coun
“Our Sunday Visitor” ir cil), apie rengiamųjų Ameri vadinamų Fordham Univer- gelbėjo 520 prieglaudų ir šiaip atsilankė taippat ir svetimtau- na stogą ties galva, gauna ši tyti, o pasitaiko ties jais žemi
Pittsburgbe Liepos 29 <1.. 1920 koje katalikiškų Misijų valdy sity. Jis nori padidinti savo labdaringų įstaigų; išsiuntinė čių-svečių. Turininga posėdžio lumos. Tiktai Biblijos Studen debesys, tai ir pažaras atsi
m. sutarė, kad neliktų nei vie bų ir apie kitus smulkesnius triobas ir įstaigas. P-nas John jo 4,(KM) siuntinių, kuriuose koncerto programa su paskai tai taip apkvailino kai-kuriuos mušantis debesyje gali išro
D. Ryan dovanojo $10,(MM) per buvo vien gerų knygų ir plo
žmones, kad tie suolus, sienas, dyt! kryžiavas. Kartais paža
nos lietuviškai katalikiškos dalvkus.
tomis,
prakalbomis,
dainomis,
eitų savaitę. Studentai savo nesnių spausdinių, paskleidė
langus, anglis ir kitus parapi
šeimynos be tikėjiminio popudekleniacijomis bei skambini jos perkamuosius daiktus va ras gali pasidaryti kryžiavas’,
tarpi*
surinko
$85,
(KM).
Matyt
105,000 egzempliorių, arba ko mu fortepijanu tęsėsi ketver
lerio lapo. Jį spausdinti pave
kada degančioji trioba nėra1
Notre Dame, Ind. čionai gy nemažas
universitetas,
kad
dina
Jėzaus
Kimu.
Vieną
ne

pijų
savo
laikraštuko
ir
metų
sta “Draugui.”
kryžiava, jei ji ne visa dega
vena kum Timotby Mahei. studentai galėjo surinkti tiek gale išdalino 260,000 egzem tų valandų. Įspūdis liko kil laimingą biblistų mokini Chi- tik mažais einančiais skersai
nus, malonus.
Sausio 6 d. jis baigė devynias aukų.
cagos teismas pripažino be vienas kilo. Rečiau pasitaiko
pliorių savo kalendoriaus. Or
VIEŠA PADĖKA “LAIVO” dešimtus savo amžio metus.
pročiu, bei ne ką viršaus pro bet gali pasidaryti kryžiavas
ganizacijoje yra 200,(KK) narių
TVARKYTOJAMS.
Jis yra seniausias Šv. Kry Atkeliaujant įvairią tautų pasidalinusių po visas para
to beturi ir tie vargšo drau pažaras ant dangaus, kuomet
žiaus kongregacijos vienuolis. žmonėms iš Europos į Anieri pijas. Nariai moka tik 5 san
gai, kurie nesupranta, kad pa ugnies šviesa atsimuša į dvie
Nuoširdžiai ačiū už jūsų
ką daug pasitaiko kataliku timus, tai yra vienų centų, parapijos boilerį reikia kūrinti jų debesų šonus, o paskui nuo
taip brangias mintis ir žinutes
New York, Kovo 21 d. Tarp kėleivią (Tarp 45 ir 65 nuo mėnesiui. Bet atsiranda labai
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