
vi' a itiiiis Kalendorius 
Rugsėjis 1910 m. 

į k. Idijaus opato 
2 p. Stepono karai. 
S s. Joakimo tėvo P. M. 
4 N. Rozalijos panos 
5 p. Urbono pop. 
6 u. Zakarijošiaus pran. 
7 s. Reginos pan. 

So. Bostone, Mass. rugpjū- 
čio 10 d. atsibuvęs Lietuvių 
Blaivininkų Sąjungos antrasis 
seimas. Atstovų butą 15 kos 
iš Waterbury, Conn., So. Bos- 
ton ir Lawrence. Seime nieko 
tokio svarbaus nenutarta, tik 

nuspręsta, kad blaivininkai 

nelankytų smuklių, “Žvaigž- 
dė” palikta organu ir sąna- 
riams insakyta tą laikraštį 
platinti, be to, kun. Saurusai- 
tis ir kun. Milukas užgirta pa- 
garbos sąnariais. Vyriausybė 
palikus toji pati. Sekantis 
seimas atsibusiąs kitais metais 
m. Pbiladelpbia. Sąjunga pa- 
ti savaimi gera ir lietuviams 

kaipo tokia reikalinga, jei ji 
butų buvus sutverta be tam 

tikrojo tikslo. Juk kuomet 
“Žvaigždė” neteko S.L.R.K. 
A., jos agentai ėmė organizuo- 
ti dabartinę Sąjungą. “Žvaigž- 
dei” vėl bus gera pramoga, 
jei tik atsiras didesnis blaivi- 

ninkų skaitlius. Tegul sau 

darbuojasi sveika, nėra ko 
mums pavydėti. 

i 1 “Amerikos Žinios” praneša, 
kad Chicagoj andai sutverta 

Lietuvių Laisvamanių Susivie- 

nijimo kuopa. Kuopa sutver- 
ta ant Town of Lake, Davis 

Sųuare parke, kur butą susi- 
rinkimo. Sakoma antsyk pri- 

organu imti “Laisvą Mintį”, 
diskas gražu, bet kam slepia- 
ma tos naujos kuopos vyriau- 
sybės ir visų sąnarių pavardės. 
Tegul lietuviai nors kartą tuos 
laisvamanius pažįsta, nes tas 
lietuviams katalikams reika- 
linga, juo labiau, kuomet pri- 
sieina išvien vieniems ir ki- 
tiems atlikinėti bent kokius 
kulturiškus reikalus. Kam 

slėpties ? 

it 

Kas link Scrantono lietuvių 
bažnyčios, tai šiandie reikia 
Salemono išminties, kad su- 

pratus teismo nusprendimą, 
kam dabar toji bažnyčia pri- 
klauso. Visi lietuviški laik- 
raščiai tvirtina, kad bažnyčia 
esą jau lietuvių savastimi, o 

“Draugas” netik tai užgina, 
bet dar tarp kitko štai ką ra- 

šo iš Scrantono koresponden- 
cijoje: 

I “10 d. rugpiučio tapo su- 

šauktas vietinio klebono kun. 
J. Kuro parapijos mitingas į 
Auditorium salę. Nepaisant 

■ biaurų orą, susirinko 920 pa- 
rapijiečių. Bažnytinio turto 

(globėju tapo aprinktas vienu 
balsu vyskupas M. J. Hoban. 
Jonui Aponui tapo užginta 
vadinti save šv. Juozapo pa- 
rapijos prezidentu...” 

Toliaus iš “Draugo” pati- 
riame, kad Aponui ieškant tai 

bažnyčiai kunigo, į tenai nu 

^akęs kun. J. Klenauskas iš 

enosha, Wis. ir pasisiūlęs į 
lebonue, net apsilankęs pas 

yskupą Hoban, bet pasta 
sis jam liepęs nešinties. 

t “Lietuvos” 34 num. 

s kitas rašoma. Tenai be- 

nebus teisingiausias pra- 
nešimas. Ten pasakyta, kad 

kun. Klenauskas išteisybės 
turės likties klebonu ir jį vy- 

skupas priimsiąs, kadangi da- 

bartinis kun. J. Kuras visais 

barapijonais neapkenčiamas, 
laišku tet, kad “Draugas” 

savo tuščiais raštais perdaug 
visuomenę klaidina. 

* 
♦ * 

“Darb. Viltyj” (No. 34) 
skaitome nesmagius dalykus, 
čia apeina S. L. A. New Ha- 

ven, Conn. 14 d. rugpiučio at- 

sibuvęs suvažiavimas S. L. A. 
Connecticut’o valstybės kuopų 
atstovų. Atstovų susirinkta 
45. Tame suvažiavime štai 
kas nu tai ta: 

“Nepriimt naujos konstitu- 

cijos tų paragrafų, kurie už- 

deda kur kas aukštesnę mo- 

kestį, negu dabar yra mokama 
už tą pačią posmertinę $150. 
Taip-gi nutarta, kad nereika 

lingi yra daktarai nei advoka- 
tai SLA., ir kad Centro Val- 

dyba neturėtų teisės uždėti ne- 

paprastus mokesčius ant na- 

rių. Žodžiu, suvažiavimas iš 
visos Connecticut’o valstijos 
kuopų pasiremdamos aut 24- 

to seimo nutarimų senosios 
konstitucijos su pataisymu 
vieno paragrafo, kuris yra 
priešingas Suvienytų Valstijų 
teisėms, nes skyrius III para- 
grafas 9 sako: užsimokėjęs 
neužvilktinai visus mokesčius, 
gaus šimtą penkiasdešimts do- 

lerių posmertinės arba ir dau- 

giau ... Todėl nutarta reika- 
laut Centro Valdybos, idant 

naują konstituciją leistų vi- 
siems SLA. nariams nubalsuo- 
ti arba laukti 26 to seimo ne- 

spaudinant da naujos konsti- 

tucijos. Tam dalykui išnešta 

rezoliucija, kurią suvažiavi 
mas priėmė delnų plojimu, ir 
visi delegatai pasirašė po re- 

zoliucija, nutardami pasiųsti 
ją Centro Valdybai, idant pa- 
talpintų į organą. Nepadarius 
to, nutarta kreiptis į pašali- 
nius laikraščius. Tame dalyke 
darbuoties suvažiavimas iš- 
rinko ir pilnai įgaliojo komi- 

siją iš 5 draugų. Į komisiją į- 
ėjo: S. Bakanauskas, J. S. 

Pruselaitis, J. T. Kazlauckas, 
M. J. Vokietaitis ir J. Šuns 
kis”. 

* 
* # 

Dabar to suvažiavimo inici- 

jatorius centro valdyba per 
savo organą “Tėvynę” spen- 
duoja. Antai suspenduota 
New Haven, Conn. 142 kuo- 

pos trįs sąnariai: J. T. Kaz- 

lauskas, M. J. Vokietaitis ir 
P. Karalius. Be to valdyba 
persergsti ir visus kitus Subiv. 
sąnarius prieš įstatymų lau- 

žymą, nes bu ią visi be jokio 
atsižiūrėjimo suspenduoti. Už 
visos kuopos “griekus” turi 

atsakyti vienatos. 142 kuopa 
sušaukė suvažiavimą, o spen- 
duojama tik trįs tos kuopos 
sąnariai! 

* * 

Benadų Antanas suskaitęs 
lietuviškas parapijas Jungti- 
nėse Amerikos Valstybėse. 
Jisai antai per “Žvaigždę’' 
praneša, kad Jungtinėse Val- 

stybėse suorganizuotų parapi- 
jų esą 71, o kelios dar organi- 
zuojamos. Dėkui B. Antanui 
ir už tai, bet ar jis nemalonė- 

tų paduoti ir * smulkmenų, 
kiek tų visų parapijų turtas 

išneša, ty. kiek parapijos savo 

bažnyčioms ir kitkam išlei- 
džiusios pinigų ir kiek esama 

dar skolų, užtrauktų ant pa- 
rapijų. Tas lietuviams butų 
žingeidu žinoti, o ir pati tokia 
surinkta medžiaga turėtų šiais 
laikais didelę vertę. 

* 
* # 

“Liet. Ūkininkas” praneša, 
kad Marijampolėje (Suvalkų 
gub.) šiame rugsėjyj rengiama 
Marijampolės Ūkio Paroda. 
Tai busianti pirmoji lietuvių 
ūkininkų tos rųšies paroda. 
Parodoje dTlyvausią tik suval- 
kiečiai ūkininkai. Skyrių bu- 

sią aštuoni: arkliai, raguoti 
galvijai, smulkus naminiai gy- 

vuliai, žemdirbystės vaisiai, 
racijonališkas ūkininkavimas, 
pieno ūkis, namų pramonė ir 
ūkio inrankiai ir mašinos. 
Dvarininkai parodon nebusią 
priimti. Parodos surengimui 
reikalaujama nemažiau 3.000 

rublių, tam tikslui taigi ren- 

kama paskolos ir aukos. 

Lietuvių Mokslo 
Draugijos susi- 

rinkimas. 

Liepos 12, 13, 14, 15 ir 16 
d. buvo Vilniuje metinis vi- 
suotinas Lietuvių Mokslo 
Draugijos narių susirinkimas, 
kurs neapsiėjo ir be nepapras- 
tų atsitikimų. Mat, rusų laik- 
raščiai tą susirinkimą pavadi- 
no “lietuvių suvažiavimu”. 

Liepos 14 d. gubernatorius su- 

sirinkimo posėdžius buvo už- 

daręs, bet paskiau vėl leido 
atidaryti, teeiaus tik su ta są- 

lyga, kad susirinkimo posė- 
džiai butų uždaryti, t. y. kad 

nedalyvautų juose svečiai (ne 
nariai) ir korespondentai. 

Įdomiausia ginčų dalis bu- 
vo apie L. Mokslo ir 
Dailės draugijų 
namų sumanymą. 
Kun. J. Tumas, kaipo prane- 
šėjas, karštai prirodinėjo to 

sumanymo reikalingumą ir 

naudingumą. Jis sakė, kad su 

20 — 30 tūkstančių rublių, 
kaip pirmiau buvo manyta, 
neapsieisime. Mums reikia ne 

nupirkimui tokių senų namų, 
nes tokių namų taisymas gali 
brangiau atsieiti, negu patįs 
namaL Reikės statyti namai, 
kur sutilptų netik L. Mokslo 
ir Dailės draugijų muzejai, 
bet ir kitos mųsų kultūros ir 

apšvietimo įstaigos. Tokie na- 

mai mums būtinai reikalingi 
ir j^. jų mes apsieisime. Visos 

atgijančios tautos (čekai, rusi 

nai, latviai ir kiti) beveik pir 
miausia rūpinasi panašius na- 

mus įsitaisyti. 
Tokie namai atsieitų apie 

100 tūkstančių rublių, ir 
mums išrodo, jog tai baisi su- 

ma. Bet kuomet aš — sako 
k. J. T. — pasakojau apie tai 

Galicijos rusinama, tai jie sta- 

čiai ėmė juoktis. “Jus, lietu- 

viai, valdydami netik dešim- 

tis, bet kaikurie net šimtus 
margų žemės kad neįstengtu- 
met sudėt 100 rublių taip rei- 
kalingiems namams, tai butų 
ti&ra gėda , sako rusinai. Ku- 
šinai valdo tik po keletą mar- 

gų (rusinąs, turintis apie 27 
margus žemės, skaitosi jau ko- 
kiuo tai dvarininku), o jau tu- 
ri keletą namų ir įstaigų, ku- 

rių kiekvienas vertas 100 — 

200 tukst. rublių. Ir dabar 
rusinai taiso Lvove teatrą, kur 
tik už piečių tam namui už- 

mokėjo 200 tukst. koronų 
(apie 80 tukst. rublių), o pat- 
sai namas atsieisiąs apie 3 
kartus tiek. Ir rusinai persi- 
tikrinę, jog į tris metus tiek 
pinigų surinksią. 

Kokiuo budu rusinai suren- 

ka tokias pinigų sumas? Pas 
rusinus, kaip ir pas mus, nėra 

žmonių, kurie aukotų tautos 
reikalams tūkstančiais ar šim- 
tais tūkstančių, kaip pas len- 
kus, Jų didžiausios aukos — 

tai šimtai. Bet didžiausias pi- 
nigų sumas rusinai surenka iš 

taip vadinamų “tautiškų cen- 

tų”. Kiekvienas ru- 

sinąs tautos reika- 
lams duoda kas me- 

tai mažiausia po 
centą. Renka centus nuo 

žmonių kiekvienas apšviestes- 
nis žmogus (kunigas, mokyto- 
jas, daktaras, t et vaitai arba 

staršinos), kurie visą šalį turi 

pasidalinę ir kiekvienas iš sa- 

vo apylinkės (kokių 2 — 3 

kaimų) būtinai turi tuos cen- 

tus surinKti. Kun. J. T. ir lie- 

tuviams pataria nuo rusinu 
pavyzdį imti. 

Paskui kun. J. T. smarkiai 
sukirto seiniškių ir kauniškių 
kunigų ir jų laikraščių L. 
Mokslo ir Dailės draugijų na- 

mų sumanymui neprielanku- 
mą. Svarbiausios priežastįs to 

kunigų neprielankumo — anot 
J. T. — tai “tuščia baimė” ir 
“katės patrijotizmas”. Tie ku- 

nigai mano, kad kuomet rei- 
kės tautai sudėti 100 tūkstan- 
čių rublių šiems namams, tai 
bus iščiulpti jau visi “tautos 

syvai” ir kitiems reikalams 
neliks (kauniečiai, mat, irgi 
maną statyti savo namus “Sau- 
lės” kursams). Baimė gi, kad 
namus pastačius užviešpataus 
kokia nors partija ir “išmes 

kryžių”, — tai visai be pama- 
to, nes partyvisko mokslo ne- 

gali būti; Kauniečių gi kuni 

gų “katės patrijotizmas” apsi- 
reiškia tame, kad jie vis dar 

negali atsikratyti nuo svajo- 
nės, jog Lietuvos “sostapiliu” 
turėtų būti Kaunas, o ne Vil- 
nius. Dėlto jie į vilniečių su- 

manymus taip siaurai ir žiuri. 

Kun. Tumo žodžiais pasiju- 
to užgautas kaunietis kun. 

Turauskis, kuris kauniečių 
vardu karštai ir viešai protes- 
tavo prieš kun. Tumo žodžius. 
Sakė, jog jie nėra “tokiais at- 

skalūnais”, kaip kun. Tumas 
ar vilniečiai mano, kad jie 
pirmai tik per nesusipratimą 
dalyko nepritarė tam sumany- 
mui, bet dabar pritaria ir tt. 

Rupinties tiems namams au- 

kų linkimu ir kit. dalykais 
pavesta draugijos komitetui. 

Prietarai medicinoje. 
Nuo senų-seniausiųjų gady- 

nių galima patėmyti atsitiki- 
mus įvairių prietarų, surištų 
su medicina. 

Abelnai imant, liaudis visa- 
dos prie medicinos ir daktarų 
atsinešdavo su didžiu neužsi- 

tikėjimu, antmesdami' jiems 
nekurias viršprigimtas spėkas, 
kurių kaip ugnies bijojosi. 

Šiandie yra jau geriau, bet 
ir tai dar nevisiškai. Pakanka 

priminti šių dienų visokius 

šeptunus ir švepeldas, kurių 
pilni mųsų tamsieji kaimai 

Lietuvoje. 
Senuose metašimčiuose net 

patįs daktarai buvo palankus 
prietarams. 

Pav. būdas kraujo bėgimo 
sulaikymui buvo labai keistai 
fabrikuojamas. Ir taip maišy- 
ta podraug avinėlio sukepęs 
kraujas su žmogaus krauju, 
rupūžės pelenai, apsvilinti 
šiek tiek zuikio plaukai, brie- 
džio ragai, žmogaus kaulai ir 
kitokie keisti sudėtiniai. 

300 metų pirmiau daktarai 
dar tikėjo, kad ant žmogaus 
pasikorėlio kaušo auga sama- 

nėlės, kurios buvę labai geru 
vaistu nekuriose žmonių ligo- 
se. 

Sudėtinių pataisymo būdas 

įvairiems vaistams taippat bu- 
vo indomus. 

Ir taip pav, rupūžės turėjo 
būt gaudomos Liepos mėn., 
kitaip jos buvę negelbstančios 
ir nenaudingos. 

Apžiūrint žaizdą didelę ro- 

lę lošė toji aplinkybė, kokiuo 
daiktu buvo padaryta žaizda. 

Pav. žaizdos buvo užlieja- 
mas balsamu, sumaišytu su 

taukais ir tasai balsamas piau- 
styta kalaviju ar kitokiuo gin- 
klu, kokiuo žaizda buvo pa- 
daryta. Tokių vaistų spėka 
buvo laikoma šėtoniškąją, ta- 

tai žaizdą tepti tegalėdavo 
tiktai nusidėjėlis žmogus, ka- 

dangi iš dievotų rankų tie vai- 
stai buvę visai nenaudi-ngi. 

Kitas stebuklingas būdas 

buvęs — simpatiškieji milte- 
liai. .į 

HOTREDAME 
CHURCH 

571 JAMES ■ 
Omič&iAl 

Mieste Montreal (Kanada) rugpiučio 6 dieną prasidės Eucharistiškas kongresas, kurian suvažiuoja 
iš viso pasaulio daug arcivyskupų, vyskupų ir šeipjau kunigų su svietiškaisiais žmonėmis. 1908 m. toksai 
kongresas atsibuvo Londone, kur buvo uždrausta gatvėmis nešti su procesija Švenč. Sakramentas. Kon- 
gresas pasibaigsiąs rugpiučio 11 dieną. Baltimorės kardinolas Gibbons tą dieną pasakysiąs pamokslą šv. 
Jokūbo (St. James) katedroje, paskui busią pamaldos, pagaliau procesija gatvėmis. Šeip dienomis bus 
dvasiškos kalbos. 

Tie vaistai buvo pataisomi 
iš kalkių miltelių, sumaišytų 
su vitrioliejum. Ir tie vaistai 
buvo daromi tam tikrose me- 

tų dalyse, nes kitaip pasilik- 
davę be pasekmių. 

Tie milteliai duota sužei- 

stiems, o apart to daktaras pa- 
siimdavo žmogaus kraujo, ku- 

rį sumaišydavo su milteliais 
ir nešiodavo krepšiukyj keli- 

nių kišeniuje, kas turėjo daug 
pagelbėti žaizdos pagijimui. 

Pas senuosius daktarus di- 

delę rolę lošdavo visokie amu- 

letai. 

Plačiai naudotasi ligose tau- 
kais lapių, laukinių kačių, 
barsukų ir tt. 

Šiandie virtus kitokia ga- 
dynė. Mokslas tamsybę iš- 
sklaidė. Prietarų patįs dakta- 
rai neprisilaiko. O gal jie ne- 

užilgo ir iš liaudies tarpo iš- 

nyks. 

Šviesių valstiečių 
kraštas. 

Danija, nedidelė valstija 
Europos žiemiuose, paskutiniu 
laiku savo gyventojų turtin- 

gumu, jų gera ūke atkreipė į 
save visų akis. Iš visų kraštų 
važiuoja ūkininkai pasižiūrė- 
tų, kaip danai ūkininkauja. 

Važinėdamas po Daniją ne- 

pamatysi didelių sodžių. Kur 
nekur tiktai užtiksi krūvoje 
sodybas trijų, keturių ūkinin- 

kų, kurių laukai susieina. 
Šiaip jau visur viensėdijos, 
sujungtos su kits kita gerai į- 
taisytais vieškeliais, medžiais 

apsodintais, ir telefonais. Prie 
kiekvienos grįčios sodnelis, 
lygiai apkarpyta, gyva iš ža- 

lių medelių tvora ir darželis, 
įtaisytas ant skiepo viršaus. 
Visur ženklu ūkininkų turtin- 

gumas. O juk nesenai dar Da- 

nijos nemaža dalis buvo tuš- 
čias smiltynas, ir vėjo nešama 
smiltimi užpustydavo ir gerus 
dirbamus laukus. 

Smulkiems Danijos ūkinin- 
kams valstiečiams turtą ir ge- 
rovę suteikė draugijos, ku- 
riuosna susispietę Danijos 

valstiečiai mokėjo vienas ki- 
tam pasidėti. Kuogeriausiai 
klojasi gyvulių auginamoms 
ir sviesto dirbamoms draugi 
joms. Pirmosios pagamino 
Danijos ūkininkams geriausią 
jų kraštui karvių veislę. Da- 

nijos karvė duoda per metus 
350 viedrų pieno, taigi 4 sy- 
kius daugiaus, negu Lietuvos. 
Ne mažesnę naudą atneša da- 
nams draugijos sviestui dirbti. 
Per paskutinius 25 metus Da- 

nijoje įsteigta smulkiųjų ūki- 

ninkų 1100 tokių draugijų, 
kurios perdirba į sviestą 5į 
milijono svarų pieno, gauna- 
mo iš 863 tūkstančių karvių. 
Sviestą dirbančios draugijos 
spiečiasi į vieną bendrą sąjun- 
gą, kad visoms drauge ga- 
minti vienodą sviestą ir leng- 
viaus jį parduoti. Danai turi 
100 tam tikrų draugijų kiau- 
lėms auginti, gerai jų veislei 

įsitaisyti. Tos draugijos už- 
laiko tam tikrus to dalyko 
žinovus, duodančius ūkinin- 
kams savo patarimus. 1908 
metais pristatyta skerdimui 
pusantro milijono kiaulių. 
Danija, tai draugijų kraštas. 
Be viršui paminėtųjų draugi- 
jų Danijos ūkininkai turi dar 
visokias kitas draugijas: že- 
mei pataisyti, paskolai suteik- 
ti vartotojų draugijas ir kitas 
Kiekvienas Danijos ūkininkas 

lengvai gali turėti patarimą 
keliaujančio mokyto ūkės ži- 

novo, kurs netiktai duoda pa- 
tarimus, bet ir ant vietos ap- 
žiūri, kaip jo patarimai pildo- 
ma. Kiekviename sodžiuje y- 
ra pačta, kuri pristato ūkinin- 
kams laikraščius, knygas, pa- 
dauginančias mokykloje įgy- 
tas žinias. 

Taip aprašo danų ūkinin- 

kavimą tyrinėtojas Karatigi- 
nas. Kada mųaų pradedamos 
steigti draugijos susilauks pa- 
našių pasekmių. 

Senyvas vyras: — Ar ma- 

nęs gailėsies man mirus? 

Jauna pati: — Rasi gailė- 
siuos, tik mirk. / 

TIK NUMIRK. 

Daina be galo. 
Kadaisia buvo vienas tur- 

tingas ponas, kuris liepė svie- 
te surasti sau tokį giesminin- 
ką, kuris jam pagiedotų dainą 
be galo. 

— Kas padainuos dainą be 

galo, tasai gaus šimtt rublių 
— tarė tasai ponas. — O kat- 
ras pradės ir pabaigs, tasai 

gaus šimtą kančių. 
Pakaktinai buvo godų žmo- 

nių, taigi atsirado ir visokių 
giesmininkų. Vienas dainavo 

apie karžygį, kitas apie karą, 
tasai apie našlaitėlį, o dar kiti 

apie mirtį, piktą pamotę, didi- 
kus karalius, bet jų nei vienas 
šimto rublių negavo, kadangi 
kiekviena daina, nors ir ii 

giausia, turėdavo pasibaigti. 
Jau daugybė giesmininkų 

nubausta, o turtingas ponas 
vis dar siuntinėja į visas pu- 
ses pasiuntinius ir liepia ieš- 
koti atsakančio dainininko. 

Pagaliau pas poną ateina 
bėdinas žydelis ir sako: 

— Aš pagiedosiu dainą be 

galo. 
— O kaip pabaigsi, tai 

gausi šimtą kančių. 
— Nepabaigsiu ir ponas 

man duosi šimtą rublių. 
— Na, tai pradėk! 
Atsisėdo žydelis ir gieda: 

Žiema nueis vasara ateis... 
Vasara ateis žiema nueis. .. 
Žiema nueis vasara ateis... 
Vasara ateis žiema nueis... 

Taip žydelis sau dainuoja 
ir dainuoja, kad pagaliau po- 
nas jam pertraukia: 

— Išteisybės toji dainelė y- 
ra be galo! 

Ir žydelis gavo šimtą rub 

lių. 

RŪPESTINGAS VYRAS. 

Antanas: — Kasdie taip 
mušate, kūmai, savo bobą, 
kad šiandie, kaipo nedėlioję, 
duotumėt jau jai ramybę. 

Motiejus: — Ji š andie du- 

syk tiek, kaip visados, turi 

gauti kailin, nes rytoj austant 

išvažiuoju turgun. 


