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Kanados mieste Montreal 
šią savaitę švenčiama didelė 
šventė. Tenai 6 dieną šio rug- 
sėjo prasidėjo Eucharistijos 
kongresas. Kongresan suva- 

žiavo keli kardinolai, daugiau 
šimto arcivyskupų ir vyskupų, 
keli šimtai kunigų ir tūkstan- 
čiai svietiškųjų, Švenčiausiojo 
Sakramento garbintojų. Kon- 

gresan tie atstovai atkeliavo 
iš viso svieto, susirinkta žmo- 

nių daugiau pusantro šimto 

tūkstančių. Kardinolas Vanu- 
telli,' specijališkas Šv. Tėvo 

atstovas, atvežė kongresui po- 

pežiaus palaiminimą. 
11 dieną rugsėjo, nedėlioję, 

atsibus iškilminga miesto gat- 
vėmis procesija su Švenčiau- 
siuoju Sakramentu. Anais 
metais tokia procesija Londo- 
ne buvo užginta, nors Angli- 
joje esama plačiosios toleran- 

cijos ir laisvės. Dvasiškijai a- 

part katalikų minių draugaus 
kariuomenė, kurią valdžia ir 
miesto valdyba prižadėjo pri- 
ruošti. Kariuomenė dalyvaus 
ne dėl kokio ten gręsiančio 
pavojaus, bet dėl didesnės iš- 

kilmybės ir tvarkos. 
Svarbiausios Kongreso pa- 

maldos atsibusiančios senoj, 
bet pilnoj historiškųjų atmi- 

nimų Šv. Marijos P. bažny- 
čioj, kurion telpa 10.000 ti- 

^ -<%kinčiųjų. Bažnyčios bokštas 

yra 230 pėdų aukštas, kuria- 
me randasi didžiausias Ameri- 

koje varpas — “Le Grose 
Bourbon”. Kongreso posė- 
džiai laikoma Šv. Jokūbo ka- 

tedroj. Ši katedra taippat yra 
didžiausia Amerikoj šventynė. 

Eucharistijos Lygą uždėjo 
miręs popežius Leonas XIII 

vyskupams ir kunigams, o 

Jungtinėse Amer. Valstybėse 
klierikams ir abelnai visiems 

seminaristams, aplaikiusiems 
mažesnius pašventimus. Šian- 
die toji Lyga turį 90.744 są- 

narius, vyskupus, kunigus ir 
klierikus, išsisklaidžiusius vi- 
same sviete. Lygos centro val- 

dyba randasi Brukselyj (Bel- 
gijoj), Šv. Sakramento Tėvų 
rankose. 

* 

""Kilus antai lietuvių parapi- 
jose Shenandoah, Mahanoy 
City ir kitur parapijonų nesu- 

tikimams su klebonais ir vys- 
kupais, “Žvaigždė” spauzdina 
visą eilę Baltimorės Visatinio 

vyskupų susirinkimo nutari- 

mų, kurie užstoją Kanoniškų 
teisių įstatymus Amerikos ka- 
talikams. 

Štai pav. kaip ištrauka iš § 
264 skamba: 

“Kas nors Dievui aukojama 
ir Jo šlovinimui pašvenčiama, 
ar tai butų šventynė, kurioje 
Jo garbintojai susirenka, ar- 

ba žemė, paskirta laidojimui 
tų, kurie ilsisi, laukdami Dievo 

prižadėto prisikėlimo, arba 

šeip kokia savastis... Dievo 

garbei, dvaeiškijos išaukleni- 

mui, užlaikymui ir maitini- 
mui — visi tie daiktai yra 
pašvęsti ir priguli Bažnyčiai 
taip, kad be papildymo švent- 

vagystės negali būt atitraukti 
nuo tarnystės Dięvui. Tuos 

daiktus net patįs jų aukautojai 
savinties negali”. 

Kitur tame pačiame para- 
grafe pasakyta, kas yra Baž- 

■yčia: 

“Bažnyčia kaipo tikra, ir 

tobula draugija savo dieviško 

inkurėjo insteigta, nėra apru- 
bežiuota jokiais įvairių šalių 
rubežiais, negali būt paduota 
pasaulinės valdžios insaky- 
mama ir savo galybę ir teises 

visame sviete dėl žmonių išga- 
nymo pildo”. 

Toliau skamba: 
“Tas ant tiek yra tikru, kad 

jei kuri bažnytinė draugija 
(suprantama, kad ir visa pa- 
rapija) iškryptų nuo paklus- 
numo, Bažnyčiai prigulinčio, 
arba nuo katalikiško tikėjimo 
atsiskirtų, jokiuo budu nega- 
lėtų įstatymiškai savinties že- 

miškus turtus, kurių savastį 
pirma turėjo”. 

Pagaliau § 266 pasakyta: 
“Insakome, idant vyskupas 

savo valdžioje laikytų Bažny- 
čios turtus. Nes jei branges- 
nės už tuos žmonių dusios jam 
(vyskupui) yra užtikėtos, tuom 

daugiaus jis privalo turėti 
valdymą pinigų, idant jo val- 
džia reikalaujantiems viskas 

butų dalinama per kunigus 
bei dijakonus ir su Dievo bai- 
me ir rupestingumu butų už- 

veizdanflpN 
Ta^Hgana aišku, kad pa- 

saulira^smonės pnie Bažny- 
čios valdymo ir tutto nieko 
bendro neturi ir tik®įščia ko- 
va už tai vedama. N^kas pa- 
švęsta Bažnyčiai,- to negalima 
jau atsiimti ir savinties. 

SLA. organas “Tėvynė” jau 
visai pakrypo i ateizmo vėžes. 

Šiandie “Tėvynėje” burnoja- 
ma popežiai, dvasiški ja ir pats 
Dievas žeminama katalikų a- 

kyse, rašant mažaja raide. 
Kad panašiai elgiasi “Kova”, 
netaip dar ir stebėtina, kadan- 
gi prie jos susitelkę visi pa- 
daužos socijalizmo “patriar- 
kai” ir “pranašai” su “apašta- 
lais”. Bet jei “Tėvynė” ėmė 

panašiai elgties — tatai kaipo 
tokiai yra nedovanotinas daik- 
tas ir už tai prisieis kuomet 
nors prieš lietuvių katalikų 
forum teisinties. 

Suprantamas kiekvienam 
dalykas, kad SLA. susideda 
daugiausiai iš sąnarių lietuvių 
katalikų, kuriems tikyba yra 
brangus daiktas. Šiandie-gi 
jei organas žemina patį Dievą 
maža raide, tatai apie tikybą 
nėra kalbos. SLA. centro val- 

dyba bet neatkreipia savo do- 
mumo į redaktoriaus tas ne- 

suomones. Tokiuo keliu žen- 

giant SLA. susilauks sau ne- 

smagumų. 
Štai kad ir lenkų milžiniš- 

koji Amerikoje organizacija 
“Związek Narodowy Polski”, 
taippat kadaisiai atsiskyręs 
nuo kunigų organizacijos, te- 
čiau šiandie per eavo laikraš- 
čius neužgauna katalikų jaus- 
mų. Taip turėtų būt ir su 

“Tėvyne”. 
Tai patėmijame ne iš kokioB 

tai neapykantos SLA. ar tai 
su blogaisiais norais, bet da- 
rome todėl, kadangi iš visų 
pusių girdžiami vis didesni ir 
tankesni pačių sąnarių neuž- 

siganėdini m ai ir rugojimai. Ir 
tas dalykas verta tuojau pa- 
taisyti. 

* 
* * 

Homestead’o, Pa. lietuviš- 
kos parapijos klebonas, kun. 
S. J. čepananis, Amerikoje 
atranda tik du lietuvišku ka- 
talikišku laikraščiu, būtent 
“Žvaigždę” ir “Draugą”. An- 
tai jis savo parapijos susirin- 
kime nutaręs, kad prie jo pa- 
rapijos bažnyčios nebūtų da- 
lijami jokie plakatai, praneši- 
mai apgarsinimai ir tt. ir, pats 
rašydamas apie tai korespon- 
denciją, atspauzdintą “Drau- 
go” No. 34, ant galo taip išsi- 
taria: 

“...šiuos nutarimo punk^ 

bus pagarsinti abiejuose kata- 
likiškuose laikraščiuose 
“Žvaigždėje” ir “Drauge”. 

Žodis “abiejuose” reiškia, 
kad Amerikoj esama tik dviejų 
lietuviškų katalikiškų laikraš 
čių. 

Kun. Čepananis žiuri pro 
siaurus akinius, pro siaurus... 

Kaip valdovai skaito 
laikraščius. 

Sena liaudies patarlė skam- 

ba, kad melagystė turi trum- 

pas kojas. Tas išsipildė sulyg 
paskutinės žinios iš Belgijos, 
buk Vokietijos kaizeris min- 

tijęs inkurti savą laikraštį. 
Toji žinia pasirodė ne kuo ki- 

tu, kaip tik tuščiu išmislu. 
Šių dienų laikas neleidžia, i- 
dant valdovai išreikštų savo 

pažiūras straipsniais, jų pačių 
rašytais. Netrūksta tečiau is- 

toriškojo pavyzdžio apie val- 

dovą, kuris pats redagavo 
laikraštį. 

Tuo valdovu kadaisiai bu- 
vo francuzų karalius, Liudvi- 
kas XIV, apie kurį pasakoja- 
ma, kad jis visą laisvą laiką 
praleizdavęs straipsnių raši- 

nėjimui ir tuos straipsnius 
pats sutaisydavęs į laikraštį. 
To indomaus laikraščio nume- 

riai, kurių, deja, nei vienas 
nesusilaukė šių laikų, sukinė- 

josi po dvaro ratelius ir pada- 
rydavo nemenkus inspudžius, 
nes nekurie karaliaus straip- 
sniai buvę rašyti labai aštriai 
ir nekartą tai vieną, tai kitą 
didiką užgaudavo. 

Friderikas Didysis, kas tie- 
sa, nerašinėjo straipsnių, bet 
ne vienas manuskriptas (rank- 
raštis), paskirtas statymui, pe- 
reidavo per jo rankas ir cen- 

zūrą, kol pasirodydavo laik- 

raštyj. Karalius tankiai ant 
tuščio lauko darydavo įvairias 
pagal savo nuomonės pasta- 
bas ir liepdavo tas 
vietaaeu ja pastabomis skelb- 
ti arba visiškai išbraukti. To 
karaliaus motto buvo: “laik- 
raščiams Begalima taisyti bent 
kokias pinkles ir jiems kokiuo 
nors budu kenkti.” 

Šių dienų laikraštija taip- 
pat džiaugiasi keliais bičiuo- 

liais, sėdinčiais ant sostų. Ži 
noma kaipo poetė Alzbieta, 
Rumunijos karalienė, tankiai 

siuutinėja savo straipsnius į 
Rumunijos ir užsienio laikraš- 
čius. Pasirašydama pseudoni- 
mu “Carmen Sylva”, tankiau- 
sia rašinėja apie humanitariš- 
kus tikslus, būtent naudai in- 
stitucijų, kuriose užlaikoma ir 

globojama neregiai. Miręs 
Švecijos karalius Oskaras II 

naudojosi visokiomis aplinky- 
bėmis, idant parodyti savo 

prielankumą kaip laikraštijai, 
taip ir jos perstatytojams. 
Laikraštininkus pas save labai 

tankiai priimdinėdavo ir juos 
ingaliodavo atkartoti savo iš- 
reikštas mintis dienraščiuose. 
Pats karalius buvo žymiu raš- 
tininku ir poetu. Jis nuolatos 
gyręs laikraštijoe pašaukimą. 

Taippat gerai žinoma, kad 
Austrijos imperatorius Pranas 
Juozas visuomet atidžiai skai- 
to laikraščius. Nekuriems sa- 

vo pažinstamiems jis myli pa- 
sakoti, kas yra rašoma laik- 
raščiuose. Miręs Austrijos so- 

sto iapėdinis, kunigaikštis 
Rudolfas, nuolatos rašydavęs į 
laikraščius straipsnius. Pasi- 
rašydavęs pseudonimais ir toji 
paslaptis buvo užlaikoma lig 
jo mirčiai. Tik jam mirus, ap- 
skelbta, kokius jis straipsnius 
rašydavęs. 

Kaizeris Vilius II taippat 
labai mylįs dienraščius skaity- 
ti. Kadangi viskas perskaity- 
ti trūksta jam laiko, tatai lie- 

pia savo tarnams iš dienraščių 
svarbesnius telegramus ir pra- 

nešimus iškirpti ir priklijuoti 
ant tam tikros poperos, o iš 

ilgesnių telegramų ištraukti 
sutrumpintas žinutes. Tasai 
darbas tarnus labai apsunki- 
na, bet jam tas negalvoję. 

Nežiūrint to, kaizeris vieną 
dienraštį ištisai Bkaitąs ir tai 

prieš einant gultų, kadangi 
dienos metu jis nuolatoš kito- 
kiais reikalais užimtas. Be- 
skaitydamas ant atskiros po- 
peros rašąs pastabas. Sako- 
ma, kad jis daugiausiai užsii- 
mąs ir svarstąs visuomeniškus 
klausimus. Jam daila taippat 
rūpinti. Kelionėse skaitąs 
svetimtautiškus laikraščius. 

Juodkalnijos karalius Mi- 
kolas taippat karštas laikraš- 
čių skaitytojos. Su didžiausiu 
domumu nuolatos skaitąs val- 
dišką dienraštį, išeinantį sos- 

tainėje Cetinje, kelis Franci- 

jos dienraščius ir vieną vokiš- 
ką iš Viennos. 

Kad tuo tarpu jo žentas 
Petras I, Serbijos karalius, se- 

miąs sau visas žinias iš Gene- 
vos dienraščio. Mat, nuo seno 

jis prie to dienraščio skaity- 
mo papratęs. 

Miręs Belgijos karalius ga- 
šliai skaitydavęs Paryžiaus 
dienraščius, kuriuose buvo ra- 

šoma apie jį patį įvairios pa- 
sakaitės. 

Caras Mikalojus II skaito 
tik apie straikus, riaušes, pa- 
sikėsinimus ant valdininkų ir 

įvairius visoj Rusijoj nesuti- 
kimus. Pirmąją vietą jo skai- 
tyme užima anarchistų judėji- 
mai. Caras turi savo locną 
laikraštį, kuris surašoma gi a- 

žiaraščiu ranka. Tame laik- 
raštyj kas mėnuo, arba tan- 
kiau surašoma visokios viršui 
minėtos žinios ir jam tas raš- 
tas perstatoma. Jam daugiau- 
siai rupi anarchistai, taigi ir 

reikalauja apie juos daugiau- 
siai žinių. 

Rumunijos karalius Karo- 
lius savo krašto dienraščių vi- 
sai nemylįs skaityti, kadangi 
tie labai jį kritikuoja. Taigi 
tankiausiai skaitąs užsienio 
laikraščius. Bet šiais laikais 
ir jam suteikiama ramybė, 
kaikada pagiriama už prapla- 
tinimą savo krašte civilizacįv 
jos. Tečiau karalius, negalė- 

kų, ir šiandie savo krašto 

dienraščių neimąs į rankas. 

Apie nžderėjimū 
visame sviete. 

damas pamiršti senovės kriti- 

Liepos pradžioje šių metų 
visuose Europos kraštuose ja- 
vų užderėjimai išrodė nepa- 
prastai geri, bet kuomet pas- 
kiau visur ištiko sausuma ir 

kaip kur smarkios audros, 
javų užderėjimų viltis pražu- 
vo ir nekuriuose kraštuose 

pifitės pasekmės nevertos nei 

paminėjimo. 
Nekurioae Vengrijos apy- 

linkėse javų kūlimo pasekmės 
pagimdė netikėtus inspudžip 
ir javų kokybė yra labai įvai- 
ri. Kitose gi apylinkėse ir ko- 
kybė ir kiekybė kviečių gy- 
ventojus suramino, nes buvo 
laukiama dar aršesnės piutės. 
Apskaitoma, kad šių metų 
piutė Vengrijai ir Austrijai 
tečiau suteiks pakaktinai duo- 

nos, kadangi po negražių die- 

nų oras antiek pasitaisęs, jog 
sulaukta iš to su javais kuo- 

geriausių pasekmių. 
Čekijoj užderėjimai buvę 

labai puikus, dauggeresni už 

Vengrijos ir net ui, Austrijos, 
kur kviečių ir rugių surinkta 
tiek pat, kiek ir pernai. 

Bosnijoj ir Heęcogovinoj 
užderėjimai buvę n toki. Ku- 
liant šiaudų daug, fjra kas ir 
kulti ir kilnoti, bet grudų ne- 

daug, o jų ir kokytp nekas. 

Daugiausiai per liet*! nuken- 

Tai nauja Pennsylvanijos geležinkelio stotis m. New York, kuri tomis dienomis busianti oficijališkai 
atidaryta publikos naudojimui. Bustas milžiniškas ir visas plieninis. Stotis užima 8 akrus žemės ir 

dirbta 6 metai. 

tėję miežiai, bet avižos paskui 
ant kelmo sustiprėję. Kuku- 
rūzai gražus ir bulvės puikios, 
bet pranašaujama, kad jos ru- 

deniop supusiančios. Obuo- 

lių, kriaušių ir itališkų riešu- 

tų busią daugybė. 
Nelinksmos žinios gaunama 

iš Rusijos, kur užderėjimai 
nupuolę žemyn ant 30$ už 

pernykščius metus. Kadangi 
Rusijoj randasi dar pernyk- 
ščių javų, tatai nelaukiama 

bado, jei valdžia mokės tuos 

javus prigulinčiai sukontro- 
liuoti. 

Vokietijoj užderėjimai esąl 
labai geri. 

Francijoj nieko gero nema- 

toma. Jai prisieis iš kitur ja- 
vai gabenti ir šiais laikais jau 
net kaip kur užsieniuose su- 

perkama daug kviečių. Todėl- 

gi visur Europoje ir kviečių 
kaina pakilus. 

Amerikoj šiemet ir-gi pras- 
tesni užderėjimai nei pernai. 
Vienok kviečių kaina nekįla, 
kadangi ūkininkai pas save 

turi pakaktinai senų kviečių. 
Puikus užderėjimai buvę 

Rumunijoj. Kviečių kaina la- 
bai pakilus ir jie daugiausiai 
Dunojum siunčiami Italijon, 
tan vargo kraštan, kuris kas 
metai privalo sau duoną iš ki- 
tur traukti. 

Šiemet Europos užderėji- 
mams labai daug užkenkė tan- 

kus lietus su potviniais, ledai, 
vėtros, o Amerikos — sausu- 

ma, nuo kurios kaip kur net 
žolė susvilo, o apie javus nėra 
nei kalbos. 

Smulkmenos. 
Vokietijoje žemdirbystė su- 

teikia užlaikymą 19 milijonų 
žmonėms. 

* 

Beveik viena karvė išpuola 
ant kiekvienų penkių asmenų 
Jungtinėse Amerikos Valsty- 
bėse. 

* 

Londono policijos skyrius 
pereitais metais mieste išgau- 
dė 40.285 šunis, besivalkio- 
jančius be miesto leidimo. 

* 

Japonijos vieno kareivio 
pilnas apsirengimas ir apsi- 
ginklavimas žiemos metu sve- 

ria 69 svarus, o vasaros — 66 
svarus. 

* 

Apskaitoma, kad Airijoj 
medėjai medžioklei, vieneriais 
metais išleidžią $2.500.000. 

* 

Vienas New Yorko gyven- 
tojas nesenai pasmerktas pen- 
kiems metams kalėjiman už 

pavogimą veidrodėlio vertės 

penkių centų. 

Rusija yra iš eilės trečia 

Europoje kas link skaitliugu- 
mo verpsčių medvilnės verpi- 
mui. Medvilnė tenai nuolatos 

verpiama 8.000.000 verpstė- 
mis. 

Mažojoj Azijoj senobinis 
miest&s Tarsus, kuriame gimęs 
Šv. Povilas, šiandie elektra 

apšviečiamas. Tai vienok ste- 

bėtinas tenai daiktas. 
* 

Vokietijoje 1907 metais ant 

63 milijonų gyventojų butą 16 

milijonų darbininkų, būtent 
11 mil. vyriškių ir 6 mil. mo- 

terų. Prie jų priskaityta na- 

mų tarnai su tarnaitėmis skait- 

liuje 1 mil. ir 300 tukst., bet 

nepriskaityta darbininkų šei- 

mynų skaitliuje 3 mil. ir 800 

tukst. 

Mieste Canton, Ohio, vienos 
šeimynos tėvą teisėjas pasmer- 
kęs kalėjiman kiekvieną ne- 

dėldienį net lig tolesniam nu- 

sprendimui. Leido teisėjas tam 

žmogeliui ištisą savaitę dirbti, 
o subatvakariais pribūti ka- 

lėjiman ir tenai išbūti ligi pa- 
nedėlio rytmečiui. Tokių tei- 

sėjų nei Afrikoj nesurastum. 

* 

Baltimorėj vienas milijonie- 
rius turi šuniuką vardu Dixie, 
kuris nešioja kakli n į vertės 

$15.000* Tasai keistas, prieg- 
tam ir turtingas šuniukas su 

savo ponu apkeliavęs netik 

Ameriką, bet ir Europą. Šu- 
niuko kaklinis turįs 700 dei 

mentų. Kad jį vilkai pagau- 
tų! 

Nesenai Japonijoj didis pot- 
vinis sunaikinęs 3.953 japonų 
namus ir pražūta 112 žmonių. 
Tūkstančiai asmenų netekę 
pastogės. 

* 

Australijoje darbininkų u- 

nijos labai inirtusios faktu, 
kad teismas parlamento atsto- 

vą W. D. Johnson pasmerkęs 
ant $250 pabaudos arba 2 mė- 

nesiam sunkiųjų darbų, už 

pakvietimą prie straiko tram- 

vajų darbininkų, kurių unijos 
jis yra sekretorium. Mat, Au- 

stralijoj nesenai gyvuoja įsta- 
tymai, kuriais draudžiama pa- 
kurstymai prie straiko arba 
lokauto. 

Cholera Rusijoj pasibaisėti- 
nai platinasi. Jai platinties 
leidžia žmonių tamsumas. Ry- 
tinėj Italijoj nors toji epide- 
mija visai neišnaikinta, tečiau 
valdžia pasitiki aną visiškai 
užgniaužti. Andai pranešta, 
kad ir pačiame Berlyne chole- 
ra apsireiškus, tečiau tas pas- 
kui užginta. Ant garlaivio 
“Mandžiuria”, išplaukusio iš 

Chinų į San Francisco, taippat 
apsireiškus cholera ir dabar 
tasai garlaivis Japonijos vie- 
name uoste su keleiviais sulai- 

kytas. 

MOKYKLOJE. 

Mokytoja pasakoja apie šv 
Petrą ir jo žuklavimą, o pas- 
kui klausia: 

Ką reiškia Kristaus žodžiai 
į Petrą pasakyti: “Nuo šio 
laiko gaudysi žmones”? 

— Vaikas: — Manė likties 
policijantu. 

Trįs amerikonai busią paskirti kardinolais. Lapkričio 
konsistoriuje arcivyskupai New Yorko Farley ir Bostono O’Connell 
apturėsią kardinolų skrybėlės. Taippat kalbama apie tokią pat pro- 
mociją vyskupo Kennedy iš Philadelphia. 


