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Pereitame “Kataliko” nu- 

m«7j apskelbėme tam tikruo- 
ju straipsniu, kad “Aušros” 
draugijos čikagiškė kuopa su- 

manius įkurti m. Chicagoj pir- 
mutinę Lietuvių Amatų Mo- 
kyklą. Toje mokykloje norin- 
tieji lietuviai busią mokinami 
dailidystės amato, to amato, 
kuris šiandie visur brangiai 
apsekamas ir iš kurio galima 
turėti lietuviui darbininkui 
■•mažas pelnas. 

* 
* * 

Tasai “Aušros” čikagiškės 
kuepos sumanymas išteisybės 
vertas buvo įvykdinti keli, jei 
■e keliolika, metų pirmiau, 
kuemet ėmė dauginties^lietu- 
vių skaitlius tame pramonės 
ir vaisbos, bet podraug lietu- 
vių vargo ir skurdo, mieste. 
Kiek tai panaši mokykla lig- 
šiol butų išmokinus savo tau- 

tiečių amato ir kiek už tai bu- 
tų aplaikius padėkos ir parė- 
mimo, vienas tik Dievas tegal 
žinoti. 

* 
* # 

Garbė tokios mokyklos už- 

manytojams, o didesnis tautos 

palaiminimas kris ant tų tau- 

tiečių, kurie savo pastangomis 
prie tos mokyklos įkūrimo ir 
paskui palaikymo prisidės. 
Tegul tik bus inkunyta pir- 
mutinė pradžia tai mokyklai, 
• atsiras paskiau ir mokinių, 
•kurie šiandie savo spėkas ir 
gabumą pašvenčia tankiausiai 
prie sunkiųjų darbų skerdyk- 
lose nuo saulėtekio lig šute 
mai ir kur užmeta savo jauny- 
stės idealus, kurių delei nuo- 

latinio vargo negalima jau pa- 
skiau sujungti su energija. 
Taigi tasai užmanymas, toji 
Amatų Mokykla, iš širdies 
patariama kiek tik galima 
remti. Patogiau butų, jei bile 
vienas geros valios turtinge- 
snis lietuvis tai Mokyklai pa 
darytų pradžią, o tuokart vis- 
kas pasekmingiau sektųsi, ka- 
dangi lietuviams tik viena 

pradžia yra sunkoka. Minėtos 
mokyklos inkurimui priima- 
ma kad ir mažiausios aukos. 

* 
* * 

Amerikos lietuvių laikraš- 

tijoje retkarčiais užtinki pla 
tesnius straipsnius apie dien- 
raščio sumanymą ir inkurimą. 
Vieni straipsnių autoriai dien- 
raščio klausimą vienaip ka- 

mantinėja, kiti kitaip. “Lie 
tuvių Sp. Bendrijos Ameriko- 
je” prezidento sumanyta kuo- 
met nors išleisti lietuviškas 
dienraštis, jei susirinksią ne- 

mažiau 10.000 ėmėjų, kurie 
iškalno turėsią užsimokėti po 
3 dolerius prenumeratos. Kiti 
vėl kitaip mano. Bet indo- 
miau8iai tame dalyke rašo 

“Vien. Lietuv.” nekoksai p. 
P. D. Papartis, kuriam užvis 

daugiausiai rupi busimo dien- 
raščio pakraipa. Regis p. Pa- 

parčio esama didelio “pirmei- 
vio”, bet nepatrijoto, jei visu- 

pirmu rūpinasi, dar prieš 
dienraščiui užgimsiant, jo pa- 
kraipa. Jisai sako, kad garsi- 
nami laikraščiuose kuponai 
tai’geras dienraščio vykdini- 
mui būdas, bet pataria po- 
draug, kokius ant minėtų ku- 

ponų padėti klausimus. P. Pa- 

partis trokšta, įsitėmykite 
gerb. Skaitytojai kad prisiun- 

čiant iškalno už dienraštį 8, 
dolerius, siuntėjas ant kupono 
pažymėtų, kokius jis laikraš- 
čius skaitąs ir kaip seuaiskai 
tąs. 

* 
* * 

Štai tau ir pirmas dienraš- 
čiui insmeigtas peilis! P. Pa- 

parčiui rupi vientik “pirmei- 
viškumas”, o jei tas nenusi- 

sektų, tai nors aklas partyviš- 
kumas, iš kurio lietuviai ne 

norima už jokius pinigus iš 
vilkti. Ar-gi tai ne nonsensas 

toksai sumanymas ? Pirmasis 
lietuvių dienraštis norima pa 
statyti siauron vagon ir pri- 
versti tarnauti partijai, bet ne 

visuomenei. Reikalaujant pas 
lietuvius panašios ir ten kito- 

kių išpažinčių, ilgai dar dien- 
raščio negalėsime išvysti. Pir- 
mutinis Amerikoje lietuvių 
dienraštis privalo rupinties 
visuomenės reikalais, bet ne 

kokios ten partijos svajonė- 
mis. Dienraštis turi būt visa- 
pusiškas, o tik kaipo toksai 
šiandie turėtų sau atsakantį 
ėmėjų skaitlių. Ir todėl nerei- 
kia tuščiais žodžiais aušinti 
visuomenės ir aną versti prie 
išpažinties ir tai dar tokios, 
kas priešinasi šių dienų dva- 
siai. Tik visapusiškas, ty. be- 
partiviškas lietuviškas dien 
raštis Amerikoje tegali turėti 

kuoplačiausiąją sau dirvą. 
* 

* # 

Vilniškė “Viltis” praneša, 
kad Krokavos lenkų “Žalgi- 
rio sukaktuvių paminėjimo” 
komitetas prieš savo apvaik- 
ščiojimą išsiuntinėjęs visoms 
Didžiojoj Lietuvoj lietuviš- 
koms redakcijoms sekantį sa 

vo iškilmybėn užprašymą: 
“Liepos 15, 16, 17 d. 1910 

m. Lenkų visuomenė minės 

Žalgirio laimėjimo 500 metų 
sukaktuves. Toje iškilmėje 
geistume pasveikinti ir J s, 
brolius lietuvius,' kaipo tuos, 
kuriems Žalgirio laimėjimas 
yra taippat kilmingiausias is- 

torijos atsitikimas. 
Tikėdamies, jog, kaipo ai- 

niai ir paveldėtojai tų, kurie 

susijungę buvo su raųsų bo- 
čiais penkių šimtų metų tradi- 

cijomis, mųsų užkvietiman at- 

silankyti pas mus neatsisaky- 
site, siunčiame drauge iškil- 

mių programą, laukdami Ju- 
mis kuoskaitlingiausiai atsi- 
lankant. 

Su augšta pagarba etc.” 
* 

Didžiosios Lietuvos mųsų 
broliai apsukresni. Jie užuot 
to visko nusiuntė lenkams se- 

kantį atsakymą lietuviška te- 

legrama: 
“Ačiū už mandagų pakvie- 

timą. Žalgirio iškilmėse Kro- 

kavoje dalyvauti atsisakome 
dėl skaudžių dabartinių santi- 

kių su lenkais. Bet geidžiame 
lenkų tautai laimės ir kloties. 
Pasirašė: “Vienybė”, “Drau- 

gija”, “Viltis”, “Saulė”, Dr. 
R. Šliupas, 

Aišku tat, kad lenkams at- 

sakyta karti tiesa ir už tai 

mųsų tėvynainiams tegu bus 
ačiū. 

Kokia iš mokslo 
nauda. 

Buvo gyveno Chinuose bog- 
dichanas karalius CzanZi-O, 
— teminavoja žmonės jo var- 

dą, kol mųsų tėvynė gyvuos! 
Jam labai rūpėjo mokslas, 
nors pats vos mokėjo skaityti, 
o pasirašyti visados liepdavo 
už save kitiems, kuo labai 
naudojosi jo artimieji manda- 
rinai. 

Bet nieko nežiūrėdamas, jis 
labai buvo užsiėmęs mokslu. 
Vieną sykį Czan-Zi O uždavė 
sau tokį klausimą: 

— Kokiems šimtams tas 
mokslas ? 

Iš Žalgirio apvaikščiojimo lietuvių ant Town of Lake, Chicago, III. .Liepos 17 d. š. m. Ant paveikslo matoma D. L. K. Vytautas ir 
6 mergaites, nešusios parodoje kovos ties Žalgiriu paveikslą. 

Paskyrė dieną ir prisakė 
sušaukti visus mokslininkus. 

Ties visų universitetų var- 

tais užbugnavo ir šaukė šauk- 
liai: 

— Ei jus! mokyti žmones, 
galvočiai! Meskite knygas. 
Eikite į sostinę Pekiną p sa- 

kyti viso pasaulio linksmybei, 
mųsų geriausiam bogdichanui, 
kokia iš mokslo žmonijai nau- 

da. 
Paskirtą dieną, prieš-pat 

bogdichano rumus, ant dide- 
lės rinkos susiejo daugybė 
augšto mokslo vyrų galvočių 
iš plačios Chinų žemės. Buvo 
čia tokių žilų senelių, kuriuos 
nešte nešė, bet buvo ir jaunų, 
kurie daug senesni išrodė už 

pačius žilus senelius. 
Buvo mokslininkų, kurie 

taip augštai savo nosį kėlė, 
kad jų nugarkaulis buvo taip 
įlinkęs, kad ir patį Dievą pa- 
siekę jie nebūtų galėję nusi- 
lenkti. Buvo čia ir tokių mok- 
slo vyrų, kurių nugarkauliai 
nuo sėdėjimo prie knygų visai 
buvo sulužę. Buvo čia moksli- 

ninkų gausiai apdovanotų už 

savo mokslingumą. Buvo mok- 
slo vyrų su dviem, trimis, ke- 
turiais kamuolėliais prie ke- 

purės, buvo ir povo plunk- 
snomis apsikaišiusių. Buvo 

mokslininkų žaliais drabu- 
žiais, buvo ir tokių,kurie gelto- 
nai dėvėjo. Ir visi buvo su 

akiniais, nėsa žinia, jog aki- 
niai liudija mokslingumą, jog 
mokslo vyrai visi netoli tema- 
to. .. 

Kada užtekėjo saulė ir ap- 
švietė savo skaisčiais spindu- 
liais visus mokslininkus, jų 
akiniai taip ėmė blizgėti, kad 
ir pats bogdiehanas turėjo už- 
simerkti. 

— Kaip jų akįs verda! — 

tarė jis — tartum jie laukia, 
kad jiems pridėtų algos. 

Apžiūrėjęs susirinkusius ir 

atradęs visą tvarkoje, bogdi- 
chanas tarė: 

— Nesiliaudami rupinties 
Mųsų vaikų chiniečių laime 
Mes nusprendėme išaiškinti, 
kam reikia to mokslo. Mok- 

slas jau senai yra atsiradęs, 
todėl Mes norėtumėm sužino- 

ti, kam jo reikia. Tai atsi- 

liepkite stačiai iš širdies, be 
mažiausios gudrybės, nieko 

neslėpdami: kokia iš mokslo 
nauda? Pradėsime tai kad ir 
nuo tavęs! — tarė jis atsikrei- 

pęs į garsiausią astronom ■, 
— 

aš pats dangaus sūnūs, nuo 

dangaus ir noriu pradėti. Man 

taip geriau patinka. Tavo 
mokslas visų-augščiausias, tu 
ir pradėk! 

Astronomas priėjo artyn ir, 
atidavęs priderančią garbę, 
švelniai pasakė: 

— Kada nemokytas žmogus 
išeina vakare iš namų, jis, ne- 

lyginant kiaulė, žiuri tik sau 

po kojų, o jaigu jam ir pasi- 
taiko žvilgterėti į dangų — 

jam rodosi tik, kad dangus 
lyg raupais išbertas žvaigždė- 
mis. Visai kas kita mokytas 
astronomas. Jam žvaigždės 
vistiek, kaip žodžiai, ir jis pa 
gal jų skaito iš dangaus, kaip 
ir iš kokios knygos: — kokie 
bus saulės ir mėnesio aptemi 
mai, ar bus tvanas, kaip švies 

saulė, ar labai ar nelabai. Ap- 
skritai mes atspėjame kas bus 

ateityje. 
— Atspėjate kas bus? La- 

bai įdomu! — sušuko bogdi- 
chanas; — tai pasakyk man 

meldžiamas, kas dabar darosi 
Nankine (kitame mieste) šią 
valandą? 

— lškur aš galiu žinoti, kas 
ten darosi! — atsakė, žemai 
nusilenkdamas astronomas. 

— Aa! — suriko bogdicha- 
nas — kas bus, tai jus žinote, 
o kas yra dabar, tai ne. 

— Geriau jus žinotumėte, 
kas dabar yra, ne kas bus atei- 

tyje. Tavo mokslas niekam 
netikęs! Tesakai kitas! 

Už astronomo stovėjo gar- 
siausias istorikas. Sako, toks 

istorikas, kad žinojęs visų, 
kurie kuomet buvo gyvenę, 
vaidus. Jis prieš bogdichaną 
atsiklaupė ir sakė: 

— Gerų darbų pavaizda, vi- 

jų didžiausiasis valdove, ku- 

riam lygaus aš nežinau visoje 
Chinų istorijoje! Mano mok- 
slas neužrustįs tavęs, kaip ma- 

no draugo mokslas. Mes tyri 
nėjame praeitį. Tyrinėjame ir 
aprašome visas žmonių klai- 
das ir nuodėmes, jų protą ir 

kvailybę. 
— Tavo mokslas naudin- 

gas vien neišmanėliams! — su- 

šuko bogdichanas, — kiekvie 
nas kvailys gali be bausmės 

kvailybę daryti. Reikia jam 
tik užminti jųsų mokslas: 

kvailybes ir klaidas — sakys 
jis, — visados esu daręs ir iš- 
siteisins. Kvailas, niekam ne 

vertas jųsų mokslas! Eik sau 

po šimtų!.. 
— Tu kuo užsiimi ir kokia 

iš tavo mokslo nauda? 

Virpėdamas iš baimės mok- 

slininkas, kurio paklausė bog 
dichanas, šiek-tiek nusirami- 

nęs kalbėjo: 
— Mes tyrinėjame ir gvil-. 

dome klausimą, kaip valstija 
tvarkyti. Kaip reikia valdyti, 
kokie turi būti įstatai, kokios 
teisės pridera mandarinams ir 
kokios prastiems žmonelėms. 

— Turi, turi būti! — suriko 

bogdichanas — ar kas nors 

daro taip, kaip turi būti. Ir 
uenoroms, pažinęs jųsų mok- 
slą, kiekvienas ims lyginti kas 

yra su tuo, kas turi būti, — ir, 
žinia, pasiliks nepasitenkinęs. 
Visų pavojingiausias tavo 
mokslas! Daugiau tu man ir į 
akis nebesirodyk! Eik sau po 
šimtų!.. 

— O tu ką Mums pasakysi? 
Šį klausimą uždavė gydy- 

tojui. 
— Mųsų mokslą, — pasakė 

jis, — visi pripažįsta didžiai 
naudingu. Mes išmokstame 
pažinti žoles ir, kas kam kur 
tinka, iš kurios galima skysti- 
mas gauti, iš kurios milteliai, 
iš kurios balzamas. Mes ren- 

kame šakneles ten-šen ir mo- 

kiname rinkti tik tokias, ku- 
rios į žmogų pasineša. Mes 
džioviname briedžio ragus, 
malame juos ir verdame iš jų 
viralą, tirštą, kaip kliją ir 

gaivinantį, kaip pavasario o- 

ras, kuris kaip ranka atima 
visas ligas. Žinia, kol žmogus 
sveikas, mųsų mokslas jam ne- 

reikalingas, bet jaigu jis ne- 

pasisaugos ir apsirgs — mes 

jį tuoj gydome, jam padeda- 
me. 

— Dangaus sunau! tavo tė- 

tytis turėjo labai gražų sodną, 
kur augo tokios gražios ir to- 
kios kvepiančios gėlės, jog ne 

tik iš visos apylinkės bitės 

suskrisdavo, bet ir žmonės 
nuo kelių varstų sustodavo 

pakvėpuoti oru, sakydami: 
“turbut šiandien rojaus vartus 
užmiršo uždaryti, kad taip 
gardžiai kvepia.’’ Vieną sykį 
ųėjo į sodną karvė. Pamačiusi, 
kad iš žemės kas auga, ėmė 

gėles ėsti. Pakramtė rožę ir 
numetė, nėsa dūrė į liežuvį, 
nukando leliją, nuskynė reze- 

tas, leukojus, nukramtė jazmi- 
ną ir išmetė, sak)dama: “Vi- 
sai nei kokio gardumo! nesu- 

prantu, kam tie žmonės gėles 
augina.” Mano nuomonė, dan- 

giškasis sunau, karvė geriau 
butų padarius neklausinėda- 
ma apie tokius dalykus. 

Bogdichanas supyko ir pri- 
sakė nukirsti jam galvą. Bu 
deliai tuoj čia-pat ir nukirto. 
Ir bogdichanas žiūrėdamas į 
M u Si be galvos užsimąstė. 
Gana ilgai pastovėjęs, ant ga- 
lo atsiduso ir pasakė: 

— Tik vienas gudrus žmo- 

gus buvo visuose Chinuose ir 
tas pats dabar numirė. 

Parašė V. M. Dorovič. i 

Didžiamjame New 
lorke inkurtos Kug- 

sėjuje 1909 m. 

Liaudies Mokyklos 
Instatai. 

§ 1. Draugijos vardas: 
“Liaudies Mokykla”. 

§ 2. Tikslas: Skleidimas 
šviesos ir abelnas kultūros kė 
limas lietuvių tarpe. Šį tikslą 
Dr-ja stengiasi vykinti: 

I. a) skaitymu sistematiškų 
lekcijų iš įvairių mokslo, dai- 
lės, visokio meno ir pramoni- 
jos šakų; 

b) skaitymu referatų ir ve- 
dimu viešų diskusijų įvairiuo- 
se dienos klausimuose, paties 
gyvenimo iškeliamuose; 

c) inkurimu pradinio mok- 
slo kursų suaugusiems ir pri- 
augantiems; 

d) steigimu knygynėlių ir 

viešų skaityklų; 
e) organizavimu dramatiškų 

kuopų, dainininkų chorų, ren- 

gimu spektaklių, koncertų ir 

šiaip jau padoraus pasilink- 
sminimo vakarų. 

JI. Liaudies Mokykla savo 

veiklumą tiesia ir į kitas lie- 

tuvių kolionijas. Ji stengiasi 
visur, kur tik pasiekiama: 

a) organizuoti šviesesnįjį 
lietuvių-išeivių gaivalą į tam 
tikrus šviesos platintojų rate- 

lius, kurie toliau patįs varo 

kultūros darbą toje apylinkėj; 
b) apylinkėse, kur dvasišku 

jėgų stoka, Liaudies Mokykla, 
sulyg savo išsigalėjimo, siun- 

tinėja iš savęs ar iš kitų arti- 

mesniųjų vietų prelegentus, 
kalbėtojus, pagaliaus sutaisy- 
tas viešam skaitymui lekcijas 
ar referatus. 

SĄNARIAI. 
§ 3. Liaudies Mokyklos są- 

nariu gali būti be gimties 
skirtumo kiekvienas prasišvie- 
tęs asmuo, sutinkąs su Drau- 
gijos tikslu ir norįs aktiviškai 
prisidėti prie jos uždavinių 
vykinimo. 

§ 4. Kandidatai į sąnarius 
turi būti rekomenduojami 
dviejų L. M-klos narių. Jie 
priimama slaptu balsavimu. 

§ 5. Teisės visų sąnarių ly- 
gios. 

§ 6. Kiekvieno sąnario do- 
riška priedermė prisirengti 
į metus nors viena vieša pa- 
skaita. 

§ 7. Sąnariai moka L. 
M-klos išdan mėnesinių įnašų 
sulyg jos Visuotinųjų Susi- 
rinkimų nutarimus. 

(Tąsa ant 5 puslapio). 


