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Visuose Amerikos miestuo- 
se sveikatos valdybos pevserg- 
sti šiais laikais gyventojus 
prieš sunkiai varškinamus val- 
gius ir prieš svaiginančių gė- 
ralų gerymą, taippat nevirin- 
to vandens naudojimą. Per 
vasaros karščius lengva susir- 
gti įvairiomis ligomis, ypatin- 
gai nuo valgymo neatsakan- 
čių tam laikui valgių ir nuo 

svaiginančių gėralų gerymo. 
Vasaros karščiais į žmogaus 
organizmą turi lengvą prieigą 
karštligės perai, kurie randasi 

sugedusiame, nešvariame van- 

denyj, piene ir aut daržovių. 
Taigi pridera kaip pieną, taip 
ir vandenį prieš gersiant per- 
virinti, • o daržoves prieš su- 

naudosiant gerai nuplauti. 
Susekta kadangi, kad farme- 
riai, laistydami daržoves van- 

deniu iš nešvarių kūdrų arba 

šulinių, išplatina milijonus 
karštligės perų ant daržovių 
lapų ir kamblių, kurie lengvu 
budu insigauna valgant į žmo- 

gaus organizmą ir pagimdo 
karštligę bei kitokias ligas. 
Didelis mirtingumo nuošimtis 
tarp vaikų taippat paeina nuo 

sugedusio, neišvirinto pieno, 
nevirinto vandens, vaisių, a- 

laus ar degtinės gerymo ir 
sunkiai varškinamų valgių 
valgymo. Taigi karščiams e- 

sant reikia saugoti save, o la- 
biąps vaikus nuo kenkiančių 
valgių ir gėralų. Geriau ne- 

privalgyti, nei persivalgius 
sirgti; geriau vandenį arba 

pieną išvirinti, nei paskui 
šaukties daktarų pagalbos ir 

gydyties brangiais vaistais. 

Chicagoj tomis dienomis in- 
kurta pirmoji muzikos moky- 
kla, ty. Lietuvių Konservato- 

rija po numeriu 3246 So.Hal- 
sted St. Konservatorijos in- 

kurėju yra garsus mųsų muzi- 
kos mylėtojas, artistas Mikas 
Petrauskas. Mokslas Konser- 

vatorijoje prasidės šiemet mo- 

kslo metų pradžioje, Rugsėjo 
mėnesyj. Šitoj Lietuvių Kon- 

servatorijoj bus mokinama 

taip, kaip visose tam panašio- 
se konservatorijose. Apart 
muzikos bus norintiems moki- 
niams ir dainų lekcijos. Mųsų 
gerbiamas artistas žada tame 

atvėjyj labai daug pasidar- 
buoti, jei tik atsiras atsakan- 
tis mokinių skaitlius. Lietu- 
viams gimdytojams pridera tat 

savo paaugusius vaikus leisti 

lavintus menėton Konservato- 

rijom 
* 

* * 

Delei Žalgirio sukaktuvių 
ir rusinai savo laikraštijoje 
apie lenkų pasididžiavimus 
atsiliepę, kaip rašo Vilniškė 
“Viltis”. Ir štai ką ukrainų 
laikraštis “Dilo” rašąs: 

“Ties Žalgiriu vokiečius 
nuveikė lietuvių ir rusinu, o 

ne tikrosios Lenkijos kareivi- 

ja, beto vadovaujant Vytau- 
tui, atskiros lietuvių-rusų val- 

stybės apgynėjui; .Tagaila-gi, 
nemokąs net rašyti prasčiokas, 
buvęs tik manekinu savo pa- 

čių-lenkių ir savo lenkiškojo 
dvaro rankose, prie to laimė- 

jimo prisidėjęs yra nebent... 

maldomis. 
Šiandieninė valanda yra 

geriausias teislys istorijinių 
Lenkijos kalčių prieš rusinus 

ir lietuvius. Ką gi ji yra pa- 
dariusi naudai tų dviejų tau- 

tų, davusių jai tiek pažibų ir 

galybės per ištisus 500 metų, 
praėjusių nuo Žalgirio dienos ? 
Sausai nieko, apart nelaisvės, 
kuri buvo privedusi tik prie 
kruvinų vaidų, o pagalios pa- 
gamino ir pačios lenkų val- 

stybės pražūtį. Kuomet-gi po 
to nuopuolio prasidėjo rusinu 
-ukrainiečių ir lietuvių tautų 
atsigimimas, Lenkija, pati vel- 
kanti vergijos jungą, buvo in- 

tempus visus savo jėgų liku- 
čius, kad tik išlaikius tiedvi 
tauti priklausomybėj sau ir 
toliau ant jų viešpatavus. 
Ukrainų-rusinų ir lietuvių at- 

gimimas yra įvykęs prieš len- 

kų valią, kurie uoliai darba- 
vosi ir darbuojas, kad tiktai 
jį sutrukdžius, kad neprilei- 
dus tų dviejų tautų prie pilno 
tautinio gyvenimo, kad ir atei- 

tyje išlaikius jiedvi savo val- 

džioj. Tajai lenkų politikai 
istorija jau yra ištarus savo 

nusprendimą: šiandie, per 
500-ines sukaktuves Žalgirio 
laimėjimo, įvykusio labiausiai 
ačiū lietuvių ir rusinu spė- 
koms, labiausiai Lenkijos ne- 

beužkenčia jos buvusieji Žal- 
girio sėbrai — rusinai ir lie- 

tuviai, matydami joje savo ne- 

laisvės sinonimą.” 
* 

* * 

Aišku tatai, kad lenkams 
taja laimėta kova ir karalium 

Jagaila nėra ko girties, ka- 

dangi ir svetimtaučiai tos gar- 
sios kovcs laimėjimą priskaito 
ne kam kitam, tik vienam D. 
L.K. Vytautui ir jo begali- 
niam narsumui. O ką padarė 
Jagaila, kad uunai lenkai juo 
taip giriasi. Tiesa, jis tuomet 
buvo Lenkijos karalium, bet 

podraug ir lenkę vergu-pa- 
stumdėliu. Veltui lenkai isto- 
rikai savo tą karalių kelią į 
padanges už Žalgirio kovą. 

“Darbininkų Viltis” kores- 

pondencija iš Scranton, Pa. 

praneša, kad tenaitinis vysku- 
pas Hoban su lietuviais bylą 
už bažnyčią pralošęs ir bažny- 
čia galutinai likus lietuvių sa- 

vastimi. Taigi Liepos 5 d. ba- 

žnyčią lietuviai atidarę, var- 

pai skambėję kokį pusvalan- 
dį. Taippat sakoma, kad vy- 
skupas turįs užmokėti bylos 
lėšas ir atsiimti nuo lietuvių 
ekskomuniką. Sakoma, taip 
nusprendęs teismas. Kaip il- 

gai lietuviai džiaugsis su savo 

taja neprigulminga bažnyčia, 
parodys ateitis. 

Pirmutinė Lietuvių 
Amatų Mokykla. 
Plačioji visuomenė šiuo lai- 

ku pakėlė naują ir labai svar- 

bų kulturinį klausimą: steigi- 
mą amatų mokyklos. Šitas 
klausimas ištikro yra taip 
svarbus, kad atidėjimas jo 
“geresniems laikams” reikštų 
didelį nuostolį lietuviams dar- 
bininkams. Todėl “Aušros” 

kuopa Cliicagoje, išgirdusi vi- 
suomenės balsą, nusprendė 
įsteigti pirmą lietuvių amatų 
mokyklą. 

Geresniam pažinimui reika- 

lavimų ir dalykų tokios mo- 

kyklos “Aušros” kuopa Trin- 
ko iš savo tarpo tam tikrą ko- 

misiją. Išrinktoji komisija 
gvildeno klausimą visapusiš- 
kai ir ant galo išdirbo pieną, 
sulyg kurio tokia mokykla 
gali būti steigiama. Komisija 
taipgi surado, kad tuo tarpu 
geriausiai yra įsteigti lietu- 
viams dailidystės amato mo- 

kykla. Ir taip: dailidystės a- 

matas gana gerai čionai ap- 
mokamas ir nemažai reikalau 
jama gerų amatorių. Beto 
dailidystė gali būti ir labai 

naudinga į tėvynę grįštan- 
tiems. Todėl “Aušros” kuopa 
ir nutarė pirmiausiai įsteigti 
dailidystės amato mokyklą, o 

vėliau prie jos kergti kitas ša- 
kas: teorišką ir praktišką mo- 

kinimą įvairių amatų. 
Sulyg priimto komisijos 

pieno ir “Aušros” kuopos 
nutarimo, toji mokykla turi 
būti įsteigta pabaigoje Rugsė- 
jo mėn. šių metų. Mokyklos 
kursai bus vakariniai: tris va- 

karus savaitėje po 2į vai. 
Vienok, kad mokykloje galė- 
tų patilpti ir daugiau moki- 
nių, tai mokiniai bus padalin- 
ti į du skyrių, po 10 mokinių 
kiekviename skyriuje. Ir taip: 
vienas skyrius mokinsis, pa- 
dėkime, panedėlio, seredos ir 

pėtnyčios vakarais; kitas-gi 
skyrius, utarninko, ketvergo 
ir subatos vakarais. Mokina- 
ma bus per ištisus devynis 
mėnesius. Mokestis už mokslą 
bus skaitoma sekanti: 30 dol. 

devyniems mėnesiams, įneša- 
ma iš kalno arba ir ratomis 

po 10 dol. Šita mokestis yra 
žemesnė, negu panašiose an- 

gliškose mokyklose. Mokyto- 
jum bus vienas iš geriausių 
lietuvių dailidžių, kuris moki- 

nimą ir savo amatą pažinsta 
pilnai. Negalintieji, vienok, 
lankyties vakarais, galės lan- 

kyti mokyklą dienomis. Mo- 
kestis už pažymėtą laiką bus 
ta pati. Norintieji mokyties 
per ištisas dienas galės ir-gi 
tai padaryti; už perviršinį 
laiką gaus jie tam tikrą atly- 
ginimą iš mokyklos. Kitų iš- 

laidų mokiniai neturės. Mo- 

kykla ir mokyklos komisija 
stengsis patalpinti geresnius 
mokinius gerose firmose. Mo- 

kykla bus įrengta su visais 

įrankiais ir reikalingomis ma- 

šinomis. Mokiniai bus moki- 
nami visų dailidystės amato 

darbų. Ypatinga atidžia bus 

atkreipta ant dirbimo geres- 
nių ir brangesnių dailidystės 
darbų, kurie geriau apmoka- 
mi. Lietuviai paprastai yra 
labai nagingi, todėl sprendžia- 
ma, kad iš tos mokyklos išeis 

daugelis dailiškų darbelių. 
Norintieji mokyties malopės 
greitu laiku atsišaukti pas ko- 

misijos narį J. Ilgaudą, 1613 

So. Halsted st., kuris mielai 
suteiks platesnes žinias. 

Bet čia-pat įeikia pajudinti 
ir kitą labai svarbų klausimą, 
ty. įgijimą pinigų mokyklos 
pradžiai. Sulyg nuodugnių 
komisijos apskaitymų, moky- 
kla pati užsimokės pilnai bė- 

gyje metų ir gal būt atneš dar 

pelno, kuris bus sunaudoja- 
mas mokyklos pagerinimui ir 

steigimui kitų amatų šakų. 
Tiesa, atsirado jau keletas 
jaunų lietuvių, kurie paauko- 
jo mokyklai po 25 dol., o vie- 
nas paaukojo net visus savo 

įrankius vertės 30 dol. Vienok 

tų aukų toli dar nepakanka 
pradžiai. Pirkimui varstotų, 
įrankių, motoro ir mašinų, ža- 
lios medžiagos ir kitų mažnie 

kių, samdymui mokytojaus ir 
namo reikalinga nemaža suma 

pinigų, išviso skupiai apskai- 
tant apie 2.000 dol. Bet ka- 

dangi pati visuomenė pakėlė 
šitą svarbų klausimą, todėl 
“Aušros” kuopa, o ypatingai 
komisija tvirtai tiki, jog vi- 
suomenė suprato ko reikalau- 

ja ir todėl “Aušra”, pildyda- 
ma visuomenės reikalavimą, 
taipgi tvirtai tiki, jog visuo- 
menė neatsisakys nuo duotojo 
žodžio ir gausiai bei greitai 
parems šitą pirmą lietuvių a- 

matų mokyklą savo aukomis. 
Pas lietuvius jau išsidirbo ši- 
tokia devizą: kur aukų reika- 
linga svarbiems tikslams, ten 

visuomenė jų nesigaili. Todėl 
ir dabar “Aušra” tiki, kad vi- 
suomenė jau pilnai supranta 
įsteigimą tokios amatų mo- 

kyklos ir nevien pagelbės ją 
įsteigti, bet dar pasistengs ją 
ir palaikyti savo užuojauta 
bei darbu. Aukas malonėkite 
siųsti “Aušros” Chicagos kuo* 

pos išdininkui, Dr. A. J. Zi- 

montui, 3252 So. Halsted st., 
Chicago, III. 

“Aušros” Chicagos Kuopos 
Amatų Mokyklos 

Komisija. 

Pranešimas. 
Pranešame draugams-mok- 

sleiviams ir Amerikoje gyve- 
nantiems Tautiečiams, kad 

pagaliaus 18 d. Gegužio šių 
metų Vakarų Europos lietu- 

vių moksleivių savitarpinės 
pašalpos draugija “Parama” 
susitvėrė. 

Ji stengsis pagerinti mate- 

rijalinį savo narių būvį ir su- 

teikti reikalaujantiems žinias 

apie Vakarų Europos mokyk- 
klas ir pragyvenimo sąlygas. 

Į draugijos valdybą išrink- 
ti šie: Liudas Vailionis pirmi- 
ninku, Rapolas Kasikas išdi- 

ninku, Justinas Vienožinskis 
sekretoriumi, Jurgis Šaulys ir 
Viktoras Vitkauskas valdy- 
bos nariais. 

Kadangi tuo tarpu draugi- 
jos narių dauguma yra Kro- 

kavoje — šioji rokuojasi val- 

dybos buveine. 
Adresas: Europe, Oester- 

reich, Galioja, Krakow, Aka- 
demia Sztuk Pięknych, Justy- 
nowi Wienožinskisowi. 

Su pagarba 
Pirmininkas L. Vailionis. 

Krokava. 
30-VI 1910. 

P. S. 1) Prašantieji infor- 

macijų privalo prisiųsti atsa- 

kymui 25 centų markę. 
2) Meldžiame visų lie- 

tuviškų laikraščių Redakcijų 
siuntinėti mums savo laikraš- 
čius. 

Instatai Vakarų Europos 
lietuvių moksleivių savi- 
tarpinės pašalpos draugi- 

jos “Parama”. 
I 

§ 1. Vardas: Lietuvių mok- 

sleivių savitarpinės pašalpos 
draugija “Parama”. 

§ 2. Draugija veikia tarp 
Vakarų Europos lietuvių 
moksleivių. 

II 

§ 3. Draugijos tikslas: Pa- 

gerinti materijalinį narių bū- 

vį. Pastaba. Draugija veikia 

neprigulmingai nuo politikos 
partijų. 

§ 4. Tam tikslui Draugija: 
a) suteikia savo nariams pa- 
skolą trumpam laikui, o pa- 
gal išgalės ir ilgesniam — iki 
mokslo pabaigimui; b) rūpi- 
nasi padėti savo nariams įgyti 
iš įvairių moksleivių šelpimo 
draugijų, įstaigų ir pavienių 
žmonių paskolą mokslo pabai- 
gimui; c) rūpinasi surasti savo 

nariams darbą vakacijų laike 
ar mokslą pabaigus; d) rūpi- 
nasi pagal išgalės sergančiųjų 
narių likimu ir e) įsteigia in- 

formacijinį apie mokyklas 
biurą. 

III 

§ 5, Draugija susideda iš 

tikrųjų narių ir narių rėmėjų. 
A. Tikrieji nariai. 

§ 6. Tikraisiais nariais ga- 
li būti Vakarų Europos lietu- 
viai moksleiviai vyrai ir mo- 

terįs. 
§ 7. Jei kuriame mieste yra 

keli nariai, tai jie tveria kuo- 

pą, kurios atstovas surenka 

mokesčius, susineša su valdy- 
ba ir t.t. 

§ 8. Narius priima Draug. 
valdyba ar jos kuopa. 

§ 9. Kiekvienas tikrasis na- 

rys mokslo metų pradžioje 
įmoka Draugijos kason 2 rub. 
— 5 kron. — 5 fr. 33 c. 

Čia yra daktaras Crippen ir jo nužudyta žmona Belle Elmore, Dr. Crippen tą savo žmoną Londone 
nužudė, namą rusyj pametė ir paskleidė žinias, kad jo žmona mirus kur tai Amerikoj. Policija tečiau, 
toms žinioms neuzsitikėdama, ėmė jo namus krėsti, o jis, pasinaudodamas laisve, su suvo mylima steno- 
grafe LeNene išbėgo į Kanadą. Su juo keliaujanti mergina buvo aprėdyta vyriškomis drapanomis. Nuo 
laivo bevėliniu telegramų į visas puses pranešta apie jo bėgimą. Kadangi Londone policija rusyj atrado 
jo žmonos subiaurytą lavoną, atplaukus laivui į Kanadą d-ras Crippen su jo mylima areštuota ir neužilgo 
bus abu nugabentu į Angliją, kriminališkan teisman. 

§ 10. Nariai rūpinasi Drau- 

gijos plėtojimu. 
§ Ll. Narių priedermė su- 

teikti žinias informac. biurui. 

§ 12. Narių priedermė grą- 
žinti paskirtam laike paskolą, 
ilge8niam-gi laikui paimtą pa- 
skolą narys privalo sugrąžinti 
ne vėliaus, kaip per tris me- 

tus mokslą pabaigus. 
§ 13. Paskolos, Draugijai 

rekomenduojant, paimtos nuo 

moksleivių šelpimo draugijų, 
įstaigų ir pavienių žmonių, 
turi būti jiems grąžinamos 
paskirtame laike, jiems-gi at- 
sisakius priimti — Draugijai. 

B. Nariai rėmėjai. 
§ 14. Nariais rėmėjais gali 

būti kiekvienas žmogus, drau- 

gija ar įstaiga, įmokėdami 
Draugijos kason 4 rublius — 

10 kronų — 10 fr. 66 cent. 
IV 

§ 15. Draugijos turtas su- 

sideda iš: 

a) tikrųjų narių ir narių rė- 

mėjų mokesčių, 
b) aukų, 
e) įeigų iš rengiamųjų vaka- 

rų, atskaitų ir t.t. 
V 

Draugijos Valdyba. 
§ 16. Draugijos valdybą 

renka kasmet tikrieji nariai 

Lapkričio mėnesyje per refe 

rendumą. 
§ 17. Draugijos valdyba 

susideda iš 5 narių: pirminin- 
ko, išdininko, sekretoriaus ir 

dviejų vald. narių. 
§ 18. Pirmininkas, išdinin- 

kas ir sekretorius renkami iš 
to miesto, kur gyvena narių 
dauguma. 

§ 19. Valdybos nutarimai 
tiesoti trims nariaųis sutikus. 

§ 20. Valdyba veda infor- 

macijų biurą. 
§ 21. Valdyba kasmet iš- 

dirba ir išsiuntinėja nariams 

taisykles, pagal kurių dalina- 
mos paskolos. 

§ 22. Kasmet Valdyba iš- 
duoda atskaitą kuopoms ir vi- 
suomenei per laikraščius. 

§ 23. Draug. nariai per re- 

ferend. sprendžia apie svarbe- 
snius Draug. reikalus, išriša 
kilusius vald. veikime nesusi- 

pratimus, sprendžia apie įsta- 
tų permainą. 

§ 24. Referendumą tvarko 
Draugijos valdyba. 

§ 25. Pamatinieji Draug. 
įstatai (1—4) negali būti per- 
mainomi be dviejų trečdalių 
narių sutikimo. 

§ 26. Draugijai nustojus 
gyvuoti, jos turtas pereina į 
rankas draugijos su panašiu 
tikslu. 

Sukilimas sutremta. 

Pereitoj savaitėj ant salos 
Kuba buvus mažiukė revoliu- 

cija, m. EI Caney, provincijo- 
je Santiago. Senesnės ten bu- 
vusios revoliucijos veteranai: 

generolas Miniet ir pulkinin- 
kas Jone, surinko kelis desėt- 
ku8 savo šalininkų ir pasislė- 
pė kalnuose. Tuojau apie tai 
duota aliarmas Kubos prezi- 
dentui, o šis sušaukęs karo ta- 

rybą ir prieš tuos “baisius” 

revoliucijonieriuR pasiųsta pė- 
stininkų pulkas ir artilerija. 

Tokia “baisi” sensacija pra- 
nešta išvakaro, o antrytojaus 
telegramais apskelbta, kad vi- 
sokia ten revoliucija valdžios 

užgniaužta. Generolas Miniet 
su savo šalininkais ir drau- 

gais miške užtiktas ir be di- 
delio kraujo praliejimo suim- 
tas, kadangi tik vienas maišti- 
ninkas nušauta. 

Suimtieji pirmiausiai nuga- 
benta į Santiago, o iš ten į sa- 

los sostainę Havaną, kur atsi- 

busiąs prieš juos teismas. 

Be to rašoma, kad kitas re- 

voliucijonierių būrelis taippat 
nubėgęs į miškus ir juos nusi- 

viję žandarmai, pasitikėdami 
suimti juos ir be kariuomenės 
pagalbos. 

Nors tai menkniekis tokia 

revoliucija, tečiau ir tasai at- 
sitikimas aiškiai liudija, kad 
nekas toj respublikoj viešpa- 
taujanti valdžia, jei prieš aną 
norima atsispirti su ginklais 
ir tik ieškoma progos, kaip ji 
nuo savo sprando nusikračius. 
Jei gyventojai turėtų prigu- 
linčią laisvę ir jiems ten butų 
gera gyventi, nereikėtų prieš 
valdžią ginkluoties ir trauky- 
ties po kalnus ir miškus. Ma- 

tyt ten kraštas valdoma ne- 

prasčiau paties “pagirtojo” 
Meksiko, kur carauja prezi- 
dentas Diaz. 

PIKTOS MOTERIS. 
Jonas Šūsnis ir Jurgis Tau- 

teris eidamu tarpu savęs kal- 

bėjosi apie giedrą, lietų, vai- 
sius ir tt. 

Pirmasis tarė: “Kad patik- 
tų dar vėl toksai šiltas lietus, 
kaip vakar, tai viskas iš po 
žemės taip ir išlystų.” 

Antrasis: “Na, jau nuo šito 
gelbėk Dieve! Mano dvi žmo- 
nos po žeme užkastos, tai ir 
jos dar galėtų išlysti.” 

TARDYME. 
— Kalėjime sėdėjai ? 
— Sėdėjau. 
— Už ką? 
— Už slogą. 
— Kaip tai už slogą? 
— Nakčia inlindau sveti- 

man svirnan ir ten sučiaudė- 
jau, šunes sulojo ir įkliuvau. 

Čionai parodoma valstybės Minnesota gubernatorius A. O. Eber- 
hart ir valstybės bustas. Tos valstybės išde šiemet randasi grynų 
pinigų $4.000.000, todėl proponuojama visus tos valstybės piliečius 
1911 metais paliuosuoti nuo mokesčių. 


