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REDAKCIJOS FATEMIJIMAI. 
Įdomią žinią lietuviams pra- 

neša “Draugas” apie Scranto- 
no lietuvių parapijos reikalus. 
Seniau visi lietuviški laikraš- 
čiai iškilmingai apskelbė ko- 
respondencijas ir pranešimus, 
kiti net stambiomis raidėmis 
patėmijo, kad Scrantone lie- 
tuvių bažnyčia jau galutinai 
iš vyskupo jurisdikcijos atim- 
ta ir pasilikus lietuvių savas- 

timi ir kad nekoksai ten J. 
Aponas net tai “atimtai” ba- 
žnyčiai paieškąs kunigo. Pas- 
kui tuos laikraščius ir “Kata- 
likas” andai tą žinią atkarto- 
jo, tečiau dabar pasirodo, kad 
tie laikraščių pranešimai visai 
nesutinka su tiesa. 

* 

“Draugas” No. 31 štai ką 
tame reikale tarp kitko rašo: 

“Laisvamanių ir socijalistų 
organams paleidus neteisingas 
žinias apie Scrantono lietuvių 
parapiją, daugelis klausia mų- 
sų, kas ten ištiesų pasidarė. 
Žingeidingiems paaiškiname, 
kad niekas nepasidarė: kaip 
buvo, taip ir pasiliko. Tas ne- 

tiesa, buk žmonės atėmė baž- 
nyčią nuo vyskupo ir dabar 
gali pasiimti sau kunigą, kokį 
jie patįs norį. Bažnyčia, kaip 
buvo, taip ir pasiliko parapi 
jos; žmonės negalėjo atimti 

^^nuovyskupo, nes vysku- 
kadoš nebuvo už- 

valdęs. Vyskupas buvo tik 
bažnyčios globėju (trustee), ne 

savininku, o kaip aukščiau- 
sias teismas paaiškino, globė- 
jas (ar bus jis vyskupas ar 

svietiškas) neturi jokios valios 
nei galybės ant bažnytinio 
turto. Bylinėjatės, girdi (taip 
skamba aukščiausiojo Penn- 
sylvanijos teismo nusprendi- 
mas), už nieką, už tuščią mai- 
šą. Bažnyč a, kaip buvo, taip 
yra parapijos nuosavybe; toji 
nuosavybė negali būti pavesta 
jokiems kitiems siekiams, kaip 
tik Dievo garbinimui sulyg 
.Rymo katalikų bažnyčios įsta- 
tymų. Teisėjas Newcomb pa 
sielgė neteisingai apskelbda- 
mas globėjo rinkimus. Tuose 
rinkimuose žmonės balsavo ne 

kaipo parapijiečiai, bet kaipo 
šalininkai vienos ar kitos par- 
tijos. Todėl tie rinkimai netu- 
ri jokios svarbos. 

Trumpai imant, Scrantono 
lietuvių parapijos reikalai sto- 
vi šitaip: 

Jaigu žmonės nori, kad ba- 
žnyčia butų atidaryta, tai turi 
prisilaikyti prie katalikų ba- 
žnyčios įstatymų. Jaigu to ne- 

padarys, tai bažnyčia pasiliks 
uždaryta ir tolesniam laikui. 
Joks kunigas į bažnyčią nega- 
li įeiti be vyskupo žinios ir 
leidimo. Tat netiesa, kaip ra- 

šo J. Petrikis “V. L.”, kad J. 
Aponas gali priimti bent ko- 

kį kunigą. Nei Aponas, nei 
net visa 10 dabartinių bažny- 
čios globėjų neturi jokios tei- 
sės valdyti parapiją arba įsi- 
leizdinėti į bažnyčią kunigą.” 

* 
* * 

Ir kaip dabar suprasti tasai 

atsitikimas? Vieni laikraščiai 

vienaip rašo, o “Draugas” vi- 

sai kitaip. Ir štai kaip ant to 

“Draugo” rašymo “Darb. Vil- 

tis” tarp kitko atsako: 

“Draugas” neteisingai sako, 
buk su Scrantono parapija 

■ilfiiiiuLiLe pasidarė”. Ten daūfc 

pasidarė: lietuviai atsiėmė sa- 

vo turtą ir nori ant jo patįs 
gaspadoriauti. Jaigu butų 
“nieko nepasidarę”, tai vysku- 
pas butų neatėmęs kunigo. 
Tas teisybė, kad, kaip “Drau- 

gas” sako, “bažnyčia kaip bu- 

vo, taip ir pasiliko parapijos”, 
bet “Draūgas” pamiršta pasa- 
kyti, kad vyskupas nori pri- 
versti parapijonus jam vėl už- 

rašyti bažnyčią, ty. išsižadėti 
savo turto.” 

* 
* * 

Labai liūdnas žinias prane- 
ša “Saulė” iš savo miesto, Ma- 
banoy City, Pa. Philadelphi- 
jos arcivyskupas Ryan, kaip 
Shenandoah lietuvių parapi- 
joje prieš šeimininkaujantį pa- 
rapijos komitetą išėmęs “in- 

junction”, taip dabar padaręs 
ir Mabanoy City lietuvių baž- 

nyčioje, kur klebonauja į.kun. 
5. Pautienius. “Saulė” rašo, 
kad užpereitoj subatoj depu- 
ty-šerifas apsilankęs pas kiek- 
vieną parapijos komiteto są- 
narį ir perskaitęs aniems arci- 

vyskupo Ryan uždraudimą, 
idant tasai komitetas paliautų 
maišyties į parapijos reikalus 
ir nesikištų į jo (arcivyskupo) 
nuosavybę. Arcivyskupas sa- 

vo skunde tvirtinąs, buk para- 
pijonįs visiškai apėmę bažny- 
čios valdžią be jo ir klebono 
leidimo. Pagaliau arcivysku- 
pas tvirtina, buk jis turįs pil- 
ną teisę ir valdžią ant bažny- 
čios, o parapijonų privalumas 
— jo klausyti ir pripažinti jo 
vyriausybę, kas lytisi dvasiš- 

kų ir finansiškų parapijos rei- 

kalų. Komitetas turėsiąs da- 
bar teisinties. “Saulė” sako, 
kad toji parapija buvus mai- 
šiausia visoj Amerikoj ir lig- 
šiol ten nebuvę jokių maiša- 

čių. 
* * * 

Kun. Miluko “Žvaigždė” 
praneša, kad Tėvas Kazimie- 
ras (vienuolis-kapucinas) jau 
iškeliavęs į Europą. Paskuti- 
nės jo misijos atsibuvusios 
Philadelphijoj, šv. Jurgio pa- 
rapijos bažnyčioj, Rugpiučio 
6, 7, 8, 9 ir 10 dienomis. 

Apie T. Kazimiero išvažia- 
vimą tenpat skaitome: 

“Svarbus reikalai privertė 
Tėvą Kazimierą tuojau grįšti 
savo vienuolynan, nors dar 
nėra užbaigęs savo misijų 
Amerikos lietuvių bažnyčio- 
se... Yra viltis, kad Tėvas 

Kazimieras, atlikęs reikalus, 
galės sugrįšti ir pabaigti savo 

misijas Amerikoje.” 
* 

* * 

Ar Tėvo Kazimiero reikalai 
nebus tik surišti su Jo Šv. Pi- 

jaus X įsakymu kapucinams- 
vienuoliams. Kaip žinoma, 
nuo šio Rugpiučio 1-mos die- 
nos popežius prisakė Tėvams 
kapucinams grįšti išnau jo prie 
savo aštraus gyvenimo. Taigi 
uždrausta jiems nešioti skry- 
bėlės, užuot apautuvų liepta 
turėti po kojų padais tik san- 

dalus, vasarą nenešioti jokių 
apatinių baltinių, tik žiemą 
vilnonius marškinius. Paga 
liau uždrausta miegoti lovose 
su patalinėmis, bet tik ant pa- 
prastų materacų, ištiestų ant 

lentų. Taigi pasirodžius tam 

įsakymui, Tėvų kapucinų per- 
dėtinis Budapešte apskelbęs 
laikraščiuose, kad tasai įsaky- 
mas tarp TT. kapucinų pa- 
gimdęs didelę konsternaciją 
(nuostebą) ir abejojama, kad 

toji reforma šiais laikais pri- 
gytu 

Indomųs surėdymai 
Nauj oj oj Zelandįj oj. 

Naujoji Zelandija mums to* 
limas kraštas, nesenai dar iri- 
sai mažai žinomas, o. šiandie 

apgyventas baltais civilizuo* 

Grand Rapids’e, Mich. lietuvių bažnyčia ir mokykla. Prieš tą bažnyčią ant lankos Liepos 24 dieną š. m. buvo didelis lietuvių po parodai 
susirinkimas, kur pasakyta prakalbos, apvaikščiojant Žalgirio sukaktuves. 

tais žmonėmis, paeinančiais iš 

Europos. 
Tasai kraštas guli Ramaus 

vandenyno pietinėj dalyj, ty. 
į rytus nuo Australijos už ko- 

kių 1.800 kilometrų. 
Nauja Zelandija susidaro iš 

poros ilgų milžiniškų salų ir 

daugybės mažyčių salučių. 
Tenai klimatas daug šiltesnis 
už Lietuvos, be to daug švel- 
nesnis ir vienodesnis, taip kaip 
ir kituose kraštuose, apsiau- 
stuose jura. 

Ant didžiausios salos išilgai 
rytinio krašto tęsiasi eilės sta- 

tų kalnų, apklotų amžinu 

sniegu, kuris pavirtęs į ledy- 
nus. Tarp tų kalnų giliai įsi- 
veržusios jurų intakos, aplin- 
kui kurias ošia žalios girios, 
pilnos milžiniškų paparčių su 

aukštais liemeniais ir ant vir- 

šumų plačiais vainikais, taip- 
pat su baltais ir raudonais 
žiedais. 

Naujosios Zelandijos pauk- 
ščiai turi didelį skirtumą nuo 

mūsiškių: ten tarp kitko ran- 

dasi didelės ir išmintingos pa- 
pūgos su milžiniškais snapais 
ir kuodais. 

Keturkojų miškių yra ne- 

paprastai mažai, o draskančių 
žvėrių — visai nėra. 

Kraštas gausus derlingomis 
dirvomis, puikiomis ganyklo- 
mis ir įvairiomis gerybėmis. 

Pirmieji Naujosios Zelandi- 
jos gyventojai, maorai, buvo 

pirmiau ir šiandie augaloti, 
turinti gražią žalvarinę veido 

spalvą, dailų kūno sudėjimą, 
juodas akis, kiek tai juodus, 
tamprius plaukus, plačias no- 

sis ir storas lupas. Abelnai 
imant veido briežai mažai ką 
skiriasi nuo europėnų briežų. 

Pradėjus nuo 17 metašim- 
čio į Naująją Zelandiją ke- 

liauja europėnai, pirmiau ho- 

landai, o paskui juos anglai. 
Išpradžios jie tenaitinius 

gyventojus išnaudodavo ir 

peitat sutikdavo smarkius jų 
pasipriešinimus ir net abelnus 
maištus. Dabar vienok mao- 

rams pripažinta lygios teisės 
su kitais gyventojais ir jie tu- 

ri net savo perstatytojus par- 
lamente. 

Svarbiausią bet rolę Naujo- 
joj Zelandijoj lošia europėnai. 
Nesenai įkūrę ir sutvirtinę 
viešpatystę, jie įvedė kraštui 

naujus ir labai indomius įsta-1 
tymus, kokių dar nesiranda 
visame sviete. Pav. tenai mo- 

terįs politikoje turi lygias tei- 
ses su vyrais. 

Nuo 1891 lig 1898 metų 
Naujosios Zelandijos parla- 
mentas užgyręs net 26 naujus 
įvairios rųšies įstatymus. Pa- 
skirta dirbtuvėms valdiški in- 

spektoriai iš vyriškių ir mote- 

rų, kurių užduotim dirbtuves 

prižiūrėti, idant jose darbinin 
kams butų atvanga ir sveika- 
ta. 

Jei mašina užmuša arba su- 

žeidžia darbininką, darbdavis 
be išsikalbėjimo privalo išmo- 
kėti paskirtą iškalno atlygini- 
mą. Draudžiama į dirbtuves 
ir varstotus priimdinėti vaikus 
žemiau 14 metų. Moterų ir 
visos jaunuomenės lig 18 me- 

tų darbdaviai negali palaikyti 
prie nakties darbo. Moterims 

po gimdymui draudžiami vi- 
sokie darbai ištisą mėneeį. 

Darbas tęsiasi 48 valandas 

savaitėje, arba vidutiniškai 8 
valandas dieuoje, be to suba- 
tomis dirbama tik lig 1-mai 
vai. po pietų. Kiekviena dirb- 
tuvė priversta viešai skelbti 
savo darbo valandas ir darbi- 

ninkų mokestį. 
Atskyriais įstatymais su 

tvarkoma krautuvių savinin- 
kai su darbininkais. Vyriš- 
kiai ir merginos, dirbanti 

krautuvėse, apart nedėlios at- 

silsio, kas savaitė gauna pusę 
dienos laisvos pasilinksmini- 
mams, o tai todėl, kad nedė- 
liomis teatrai ir kitokios pasi- 
linksminimo vietos uždarytos. 

Krautuvėse moterų ir vaikų 
darbas tęsiasi neilgiau 54 va- 

landų savaitėje, arba viduti- 
niškai 9 vai. dienoje. 

Pirklys, kurio krautuvėse 
dirba moterįs, privaląs turėti 

suolelius, idant retkarčiais 

moterįs galėtų atsisėsti, atleis- 
ti suvargusias nuo stovėjimo 
kojas. 

Mokestįs už darbą tai p pat 
nemažos. 1899 m. parlamen- 
tas užgyrė įstatymą, kuriuomi 

paskiriama seniems darbinin- 
kams mokestįs (pensijos), ne- 

žiūrint lyties, pabaigus kiek- 
vienam 65 metus amžiaus. Ne 

gali gauti pensijos tie, kurių 
metinės įplaukos ? perviršiją 
275 dolerius, arba turtas išuf 

ša daugiau 1.100 dolerių. Pen- 

sija mokama tiesiok iš viešpa- 
tystės išdo ir darbininkams 
dėl gavimo tos pensijos nerei- 

kalingos jokios privilegijos, 
nei specijališkos mokestįs. 

Kaip aprūpinama ten seny- 
vi žmonės, taippat neaplei- 
džiama ir jaunuomenė. Visur 

pilna neapmokamų valdžios 
užlaikomų mokyklų, vaikai 

privalo anas priverstinai lan- 

kyti, jei nelanko privatiškųjų 
mokyklų. Naujosios Zelandi- 

jos gyventojai labai išdidus su 

savo viešpatystės tvarka ir su- 

rėdymu. 
Butų pageidaujama, idant 

panaši tvarka ir kitose viešpa- 
tystėse butų įvesta. 

Reikale organizacijos 
išpirkimui ir iš parcelia- 
vimui žemės Lietuvoje. 
Amerikos laikraštininkų su- 

važiavime, kaip žinoma iš 

protokolo, pakeltas klausimas 

apie lietuviškąjį banką išpir- 
kimui Lietuvoje parduodamų 
dvarų ir šiaip žemės plotų. 
Susižinojimui, ar Rusijos tie- 
sos leis vesti Lietuvoje tokią 
operaciją ir kokiais pamatais 
galima butų įkurti panašus 
bankas, buvo išrinkta komisi- 

ja, į kurią įėjo D ras J. Šliu- 
pą?, A. Olševskis ir J. Gri- 
nius. Ši Komisija susirašinė- 
jo su įžymesniais Lietuvos 
advokatais ir ant to pirmas A. 
Olševskis gavo štai kokį atsa- 

kymą: 
P. A. Olševski, 

Chicago, III. 
Gerbiamasis Tamsta! 

Kilęs tarp Amerikos lietu- 

vių sumanymas, apie kurį 
Tamsta rašai, — yra labai 
svarbus ir gali būti pelningas. 
Tiktai reikia kapitalo ir žmo- 

nių, norinčių veikti. 
Amerikiečių bendrovė ne- 

galės pirkti ir parceliuoti že- 
mės Lietuvoje. 1) Rusų įsta- 
tai neleidžia mųsų krašte pir- 
kti žemę ne rusų pavaldi- 
niams. 2) Akcijonierių ben- 
drovei gali būti leista pirkti 
žemės nedaugiaus k200 “dese- 
tinų” (apie 400 margų). Beto 
akcijonierių bendrovė gali 
būti įsteigta tiktai leidžiant 
valdžiai. Bet kad valdžia ir 

leistų įsteigti tokią bendrovę, 
tai kas per darbas jos butų, 

■ -„iHjst.. 

jaigu ji galėtų pirkti tik 200 

dešimtinių. 3) Bendrovei-gi 
ne ant akcijų, bet komanditi 
niai galima bus pirkti žemę 
tik tuomet, jei jos pilni nariai 
bus visi Rusijos pavaldiniai. 
Taigi mano nuomone, žemės 

pirkimą ir pardavimą parce- 
liuojant ją galima didesnėse 
ribose įtaisyti tik štai kokiuo 
budu: jaigu susidarytų ko- 
mandintinė draugija, rusiškai 
vadinama “tovariščestvo na 

vierie”, kuri įtaisoma be val- 
džios leidimo. Joje gali būti 
vienas, arba daugiaus “drau- 

gų”. Tie asmenįs, kurie 8Kai- 

tysis draugais, privalo turėti 
teises pirkti žemę Lietuvoje. 
Toji draugija turi susidėti iš 

tokių žmonių, kuriems visuo- 
menė užsitikėtų ir duotų savo 

kapitalus apyvartai. Aug 
ščiaus pavadintoje draugijoje 
esti dar pajininkai, rusiškai 
vadinami “vkladčiki”. Sitųjų 
nei skaitlius, nei suma įneša- 
mų pinigų neapribota. To- 
kiuo budu ištikimi ir turintie- 
ji turto gvarauciją žmonės ga- 
lėtų sutraukti daug kapitalo, 
turėti savo tarnystoje reika- 

lingus specijalistus: agrono- 
mus ir kitus, pirkti ir parda- 
vinėti dvarus su pelnu sau ir 
nauda visam kraštui. Dabar 

Lietuvoje žemė, sulyginant su 

kitomis dalimis, neperbrangi, 
o su kiekvienais metais jos 
kaina būtinai augs, nes žmo- 

nės dauginasi, apdirbimo bū- 
das tobulinasi etc. Taigi, ger- 
biamieji Tamstos, greičiaus 
tarkitės, mes čion kiek galė- 
dami prisidėsime darbu ir pi- 
nigais. Jaigu Jus, amerikėnai, 
prisidėsite, tai įvyks didelis 
darbas. Su tikra pagarba... 
(vardo dėl nekuriu priežasčių 
nededame). 

Iš šito atsakymo aišku, kad 
Lietuvos žemių supirkimui ne- 

galima įkurti jokio banko ar 

korporacijos Amerikoje. Lie- 

tuvoje-gi parankiausia tam 

tikslui draugijos rųšis yra ko- 
mandintinė draugija, kurios 
sąnariai privalo turėti teises 

pirkti žemę Lietuvoje, taigi 
būti Rusijos pavaldiniais. Įsi- 
kūrus Lietuvoje tokiai drau- 

gijai, Amerikos lietuviai ga- 
lėtų ją paremti, pavesdami jos 
operacijoms savo pinigus, kai- 

po pajininkai. Dabar, kol dar 

jokios draugijos Lietuvoje nė- 

ra ir nežinoma, kokios bus 

gvarancijos, kad įdėtieji pini- 
gai nežus, Amerikos lietuviai 
nieko tame dalyke veikti ne- 

gali. Tegul todėl Europos lie- 
tuviai padaro pradžią, įkuria 
tokią draugiją atsakančiais 

pamatais, o be abejonės Ame- 
rikos lietuviai ją rems. 

Trupiniai. 
Korea kas metai produkuo- 

ja tabako vertės $1.350.000 ir 
tai senomis metodomis, ką ja- 
ponai stengiasi pagerinti. 

Skrynutės laiškams ant ga- 
tvių pirmusyk užvesta 1855 m. 

* 

Pirm poros metų upės Hud- 

son, New Yorke, vandenis 
pjaustė nesuskaitoma daugy- 
bė valčių ir pervažų; šiandie 

upės apačia tuneliais pergabe- 
nama kas metai po 50.000.000 

asmenų. 
* 

Žiurkės uodega turi daug 
daugiau raumenų,, nei žmo- 

gaus ranka. 
* 

Pirmoji skambanti moneta, 
kuri galima pavadinti ameri- 

koniška, atmušta 1652 metais 
Massachusetts. 

Sunkiausias kūjis ant žemės 
sv«»ia 50 tonų, ir jis nulietas 
dirbtuvėse m. Terni, Italijoj. 

* 

Telefonų randasi: Europoj 
1.800.000, Azijoj 56.000, Af- 

rikoj 9.000, Amerikoj 7.700.- 
000 (iš ko 7.590.000 Jungti- 
nėse Valstybėse) ir 53.000 

Australijoj. 

Turkija taiso sau karo lai- 
vyną, bet nekaip išrodys tasai 

laivynas, nes tam tikslui su- 

perka senus ir išnaudotus lai- 
vus. Antai valdžia Vokietijo- 
je nupirkus tris senus šarvuo- 

čius, kurie Vokietijai jau ne- 

tinka, ir užmokėjus už juos 
$3.500.000. Kadangi šiais lai- 
kais Vokietijoje imta taisyti 
didžiuliai laivai, tatai parduo- 
ti Turkijai buvo jau išmesti iš 
karo laivų skaitliaus. Ir tok- 
sai laivynas taisoma! 


