
Iš Lietuviškų Dirvų.' 

Chicago, III. 
Nors Chicago j e pusėtinas 

lietuvių evangelikų-liutero- 
nų būrelis gyvena, vienok 
mažai kas tegirdėjo apie 
juos. Jie ikišiol nesirū- 

pindavo nei savo tau- 
tos, nei tikybos, reika- 
lais. Tiktai 4 dienų gruo- 
džio 1910 metų pp. A. Kal- 
vaičio ir J. Usvalto pasidar- 
bavimu likosi čionai sutver- 
ta “Ziono Lietuviška Evan- 
gelikų-Liuteronų Parapi- 
ja”. Ton parapijon tuo- 

jaus įstojo 70 turinčių tiesų 
balsuoti draugų. Tikima, 
kad parapijonų skaitlius 
nuolatos augs, nes čionai 

randasi trys ar keturi šim- 
tai to tikėjimo lietuvių. 
Kods, nekurie tarp jų jau 
yra ištautėję ir susibrolia- 
,vę su vokiečiais, bet dar 
yra gana daug tokių, kurie 

jaučiasi esą lietuviais ir no- 

ri priklausyti prie lietuviš- 
kos parapijos. Naujos pa- 
rapijos komitetan yra iš- 
rinkti sekanti asmenįs: Jur- 

gis Milulis pirmsėdžiu, Jur- 

gis Jurkšaitis nutarimų raš- 
tininku, Andrius Kalvaitis 
finansų raštininku, Mikas 
Kasiulis išdininku ir baž- 

nyčios užveizdais: Jonas 

Usvaltas, Mikas Peldžius, 
Adomas Šiulmistras ir Kris- 

tupas Jurkšaitis. Ta para- 
pija žada veikiai pasirū- 
pinti kunigą ir pradėti tai- 

syti savo bažnyčią. Da- 
bar jie laiko savo pamaldas 
vokiečių evangelikų-liutero- 
nų dievnainyjii ant kertės 
19-tos ir Johnson gatvių. 
Jų pamaldos,atliekama vien 
lietuvių kalba, todėl jiems 
yra būtinai reikalingas ge- 
rai lietuviškai mokąs ku- 

nigas. Ta parapija yra ne 

kokia sugermanizuota orga- 
nizacija, bet grynai lietuviš- 
ka parapija. Jos įstatai 
yra parašyti netuvisKai, 

taippat ir savo susirinki- 
muose jie vartoja tiktai lie- 

tuvišką kalbą. Iš tautiš- 

kojo atžvilgio galima apie 
tą naują parapiją sakyti, 
kad ji suvienys ikišiol pa- 
irusius Chicagos lietuvius 

evangelikus-liuteronus ir 
kad ji prilaikys nekuriuos 
nuo ištautėjimo iki, Prusą 
Lietuvos veikėjams dirbant, 
išsiplatins tautiškas susi- 

pratimas tarpe visų lietuvių 
evangelikų-liuteronų. 

Liepos 2 dieną š. m. ir 

Waukegan ’e, III. susitvėrė 

lietuvių evangelikų-liutero- 
nų parapija. Jos vardas 

yra: “Šv. Povilo Lietuviš- 
ka Evangelikų-Liuteronų 
Parapija”. Parapijos vir- 
šininkais liko išrinkti sekan- 
ti asmenįs: Jurgis Bruožis 

pirmsėdžiu, Jurgis Dikšai- 
.tis raštininku, Andrius Dik- 

šaitis išdininku ir bažnyčios 
užveizdais: Andrius Kaspa- 
raitis ir Albertas Mejeris. 
Ta parapija bus kaipo Chi- 

cagos evangelikų-liuteronų 
lietuvių parapijos filija. Jai 
tarnaus Chicagos evangel.- 
liut. lietuviškasis kunigas. 

'Apie 29 dien$ šio mėne- 

sio žada atvažiuoti Chica- 

gon lietuvių evangelikų-liu- 
teronų kunigas P. Drignai- 
tis iš Naugatuck, Conn. Jis 
laikys čionai pamaldas ir 

aprūpins parapijonus visais 
dvasiškais reikalais. 

Taigi dabar Suvienytose 
Amerikos Valstijose yra 7 

^lietuvių evangelikų-liutero- 
nų parapijos: Philadelphi- 
joj, Brooklyne, Naugatuck, 
ponn.j NfiJS Haven, Conn., 

Oollinsville, III., Chicagoj ir 
VVaukegan, III. Tos visos 

parapijos priklauso prie 
evangelikų-liuteronų Mis- 
souri sinodo; išskiriant Col- 
linsville’s lietuvių parapiją, 
kuri priklauso prie Wis- 
consino sinodo. 

Skait. 

Lewiston, Me. 
Rudeniui atėjus visos va- 

saros gražybės pamažu 
nyksta. Visa gamta, tar- 

tum, nusiminus, rodos ką- 
tai liūdno atjauzdama. 
Darbai šiame mieste išva- 
lioS eina, bet pribuvusiam 
iš kitur sunku darbas gau- 
ti; nes dabar kiekvienas 
darbininkas prieš žiemą lai- 
kosi savo vietoje, o antra 
čia daugiausia yra “kotmi- 

lų” dirbtuvių, kurių maši- 
nos varoma vandeniu, tad 
žiemos šalčiuose sumažėjus 
vandeniui ir dirbtuvėse vi- 

są laiką nedirbama. 
Tarpe vietinių lietuvių 

yra susitvėrę šios draugijos: 
šv. Baltramiejaus, moterių 
draugija po vardu Nekalto 
Prasidėjimo P. Švenč., D. 
L. K. Gedimino draugija ir 
L. S. S. 105-ta kuopa. Vi- 
sos draugijos gerai gyvuoja 
ir auga. Šv. Batramiejaus 
draugija turi suvirsimi šim- 

tą narių ir turto apie $1.000. 
Gedimino draugija turi su- 

viršum 50 narių ir daugiau 
tris šimtus dolerių turto. 

Moterių draugija turi 25 
nares ir 326 dolerius turto. 
Vietiniai lietuviai jau sma- 

giai pradeda šviestis, bet vis 
dar yra tokiu., kurie laikosi 

senobinių papročių. Ir pas 
mus dar yra tokių, kurie ži- 
no tiktai girtuokliauti, peš- 
tis, šaltojoj sėdėt, po teis- 
mus tąsytis ir tt. 

Spalio 7 dieną A. INorbuto 

svetainėje atsibuvo šv. Balt- 

ramiejaus draugijos balius. 
Visi gražiai linksminosi, tik 

jau prieš pabaigą apie vie- 

nuoliktą valandą atėjo sve- 

tainėn degtinės prisitraukę 
kokie-tai du silpnapročiai ir 
pradėjo triukšmą kelti. Ba- 
liaus rengėjai be dideliu ce- 

remoniją abudu neprašytus 
svečius tuojaus prašalino 
laukan ir vėl visi sau ra- 

miai linksminosi. Kaip gai- 
la, kad tarp vietinių lietu- 

vių vis dar atsiranda tokių 
negražių ir mus visus že- 
minančių apsireiškimų. 

K. Dobilas. 

Iš Nebraskos padangės. 
Vakarinėje Nebraskos 

valstijos dalyje randasi ne- 

mažai musų viengenčių lie- 
tuvių ir lietuvaičių, išsi- 
blaškiusių tai po vieną, tai 
būreliais. Daugelis jų tar- 
nauja ant farmų ir turi ne- 

blogą pragyvenimą. Par- 
tneriai čia daugiausiai sve- 

timtaučiai: vokiečiai, lenkai, 
čekai, airiai ir tt. Ar ne- 

vertėtų turtingesniems lie- 
tuviams apie tai pagalvoti 
ir kibti prie ūkės — neblo- 
gai galima verstis, o suma- 

inau ūkę vedant net ir pra- 
turtėti. Taigi dabar So. 
Omahos skerdyklose jau ne 

visiems lietuviams patinka 
darbas, kiti traukia jau ne- 

tik ant farmų po Nebraskos 
valstiją., bet jau net ir į Co- 
loradą. Tarpe išsiblaškiu- 
sių lietuvių apšvietimas la- 
bai žemai stovi, apie lietu- 
višką laikraštį skaitančius 
visai negirdėti. Liūdna ir 
pagalvoti kaip tokie musų 
viengenčiai žūva svetimtau- 
čių bangose, yįsai nei ne- 

girdėdami apie lietuvystės: 
apsireiškimus. Kuone kas 
savaitė girdime ir skaitome, 
kaip musų viegenčiai ten ir 
ten kruta, darbuojasi, bet 
mes išsiblaškę po visus 
kraštus nieko apie tai nesi- 
rūpiname. Tad sukruskime 
skaityti leituviškas knygas 
ir laikraščius ar tai pavie- 
niui, ar po kelis, prisideki- 
me prie-pakėlimo viso lietu- 
vių judėjimo, o neleiskime 
laikų veltui, kuris taip yra 
brangus. A. Žalgiris. 

u reeiana, ra. 

Rugsėjo 2 dieną čia buvo 
didelė paroda: vyskupas pa- 
šventino naujai nupirktus 
Freeland’o parapijos kapus. 
Parodoje dalyvavo daugybė 
žmonių, užtai ir vietiniai sa- 

liuninkai gerai naudojo. Iš 
Hazletono buvo net septy- 
nios draugijos: 3 lenkių vie- 
na slavokų ir 3 lietuviškos. 
Iš dalyvavusiu parodoj lie- 

tuviškų draugijų daugiau- 
siai verta pagyrimo šv. Juo- 

zapo draugija iš Hazletono, 
nes labai dailiai apsiėjo ir 
beveik visi draugijos na- 

riai tą dieną susilaikė nuo 

svaiginančių gėrimų. Tar- 

pe kitų lietuviškų draugijų 
narių nors ir buvo matyti 
išsigėrusių, bet vis dar ne- 

taip prastai elgėsi kaip len- 
kai arba sulenkėję lietuviai, 
kurių daugumas taip buvo 

girtų, kad net patvoriais vo- 

liojosi ir nei kapų pašventi- 
mo nematė. 

Hazletono Lietuvis. 

Gambridge, Mass. 

Tarpe Gambridge ’io lietu- 
vių yra labai ištvirkusių 
žmonių, kų liudija tokis at- 
sitikimas: Čia buvo pašvę- 
sta nauja lietuvių bažnyčia. 
Atsirado kokie-tai piktada- 
riai, kurie užsimanė tų nau- 

jų bažnyčių suardyti ir kle- 
bonui kun. J. Krasnickui 
padaryti daug nesmagumų. 
Spalio 3 dienų keli piktada- 
riai išdaužė bažnyčios skie- 

po langų, įlindo vidun, su- 

nešė visas sėdynes, sukurė 

didelę ugnį, o bažnytinius 
kunigo rubus sudėjo į van- 

dens rynų ir paleido van- 

denį. Užsigrudus rynai 
vanduo negalėjo išbėgti ir 

užliejo pilna bažnyčių. Bu- 

tų gal bažnyčia ir sudegus, 
bet prasidėjusį gaisrų pa- 
matė viena moteris ir davė 

žinių ugnagesiams, kurie 

pribuvę ir užgesino. Kalti- 

Įninkai ikišiol dar nesuran- 

dami. Tai jau tikrų bepro- 
čių darbas! J. Inčura. 

Ehrenfeld, Pa. 
Pas mus jau užstojo ru- 

dens oras. Medžių lapai 
paraudonavo. Lietaus ikišiol 
mažai buvo, bet dabar pa- 
lįja tankiau. Šitam mieste- 

lyj darbai gerai eina, iš ki- 
tur pribuvusiam darbas 
nesunku gauti. Lietuvių 
čia gyvena 7 šeimynos, pa- 
vienhj visai nėra. Nesenai 
čia atsibuvo vestuvės Sta- 
sio Laukaičio su Petrone 
Kašiekute. Vestuvėse lie- 
tuviai labai gražiai užsilai- 
kė ir ramiai linksminosi. 

S. L. į 
MUSŲ SCENA. 

“Kerštinga Meilė”, tra- 
gedija 3-se aktuose — iš 
šeimyniško gyvenimo, para- 
šyta F. Juškauskienės, bu- 
vo pastatyta scenoje Jauni- 
mo Ratelio aktorių “Auš- 
ros” draugijos parengtame 
vakare, kuris atsibuvo spa- 
lio 15 d. š. m. Šv. Jurgio pa- 
rapijos svetainėje. 

“Kerštingos Meilės” au- 

torė, matomai, rašė savo 

veikalų sutinkant su taja 
mintimi, jog yra verta at- 
keršyti už suvedžiojimą ir 

nuskriaudimą, l 'nflpatėmy- 
dama, kad kę’štcj/ dvasia 
lyg pragaro ugnis yra nuo- 

dinga, pražūtinga, kanki- 
nanti, kuomet6 !doVknojimo 
dvasia yra tverianti dangiš- 
kos meilės sandorį. Bet 
nežiūrint to p-ni F. Juš- 
kauskienė savd tragedijoj 
suteikia mums labai nau- 

dingą morališką pamokini- 
mą kaip ir dramatišką pa- 
sigėrėjimą. Jos Mildos dai- 

nų eilutės, kurias p-nia 
Dundulienė nors silpnai mu- 

zikališkai, bet gražiame 
svajonių tone, padainavo, 
yra nepaprastai kiltos, pa- 
vyzdini “Man niekas ne- 

rupi — visados dainuo- 

ju...” Nors to vakaro pro- 
gramo rengėjai nepagodojo 
minėtos autorės, išmesdami 
iš programo jos vardą, bet 

ji verta musų garbės, kaipo 
viena iš gabių dramatisęių 
ir skausmuose gimusių po- 
ečių. 

Paminėdami to perstaty- 
mo aktores ir aktorius, nors 

negalime pavadinti jų to- 

bulais, bet galim daleisti, 
kad jie visi buvo, verti savo 

vietos. — P-ia M. Dundulie- 
nė, kuri turi garbę būti ži- 
noma kaipo auklėtoja mu- 

sų dramatiškos dailės, per- 
statė Mildą su tinkamu kil- 
tumu ir gyvu jausmingumu. 
— P-lė A. M. Dunduliutė, 
kaipo Onytė — šešiolikos 
metų mąstanti rąergaitė, 
šauniai išplėtojo raškius ir 
gilius gyvenirųp patėmiji- 
mus su puikiai skambančiu 
inuzikališkai simpatetišku 
balsu. — P-lė į$. Mpekapet- 
riutė pasirodė tinkama ko- 
kete ir ganetiųai liurba 
mergaitė, viliojančią vedusį 
vyrą. — P-as T. I)undulis 
šauniai lošė, Oągio .yoįėje ir 
p. J. Uktveris rOl[{j e Mar- 
inos lošė labąi ęįąfakteris- 
tiškai, su sausu rimtumu, 
kurį retas aktorius pavaldo. 

Po perstatymo, valandė- 

lę palaukus (kuriuom laiku 
publika užsilaikė nupeikti- 
nai neramiai — nepažinda- 
ma brangumą ir gražumą 
ramios tylos), scenoje pasi- 
rodė historiškuose rūbuose, 
ilgais plaukais vyras, kuris 
perstatė vieną sceną iš Puš- 
kino “Šykštaus Raitelio”, 
verstą Vaičaičio, Tai bu- 
vo p. Kl. Jurgelionis, kuris 
savo gestą įvairumu ir ora- 

toriška elokvencija (iškal- 
bumu) patraukė visą ati- 

džią, ir tylos ramumas vieš- 
patavo per visą jo monolo- 

go lošimą. Turbut užtai, 
kad daugumas yra skaitęs 
minėtą monologą Vaičaičio 
raštuose, p. Jurgelionis ne- 

sistengė nekuriuos žodžius 
padaryti užtektinai garsiais 
ir aiškiais, idant butą gali- 
ma perprasti antrame sve- 

tainės krašte. Abelnai mo- 

nologas likosi suloštas la- 
bai charakteristiškai, su gy- 
vu rimtumu ir be jokią juo- 
kelią, nors p., Jurgelionis, 
kaip žinoma, ( yra'j šarmus 
humoristas. Šunku butu 

pasakyti, kokį įaugsią inkvė- 

pimą šventą jausmą sutei- 
kė klausytojams tasai mo- 

nologas. i 

Vyrų kvartetas ^padaina- 
vo a) Serenade ir b) “Drink 
to me only j with thine 
eves”, H. Sehoeffeifio kom- 

pozicijos. P-as K. Yičas 

kaipo pirmas tenoras atsi- 

žymėjo gražiu lyrišku bal- 

su, kuris suteikė švelniu 
spalvą kvarteto dainoje. 
Abi dainos buvo gerai pa- 
dainuotos, bet Serenadą, ku- 
rią dainavo lietuviškai, ro- 

dos publika labiau pamė- 
go. 

P-as K. Kasputis pa<fei- 

BEHEAC>!H< 
A RE8EL 

Vaizdelis iš Chinų gyvenimo. Viršuj budelis pasmerktajam^kalaviju ker- 
ta galvą, toliau miesto Pekino vaizdas, o apačioj matoma ant Geltonosios upes 
prieplauka. 

navo solo:.a) ariją iš operos 
Martha, Flotow, b) ariją iš 

operos “La Tosca”, Pucci- 
ni. Yra labai linksma pa- 
tėmyti, kad p, Kasputis pri- 
sideda prie musą dainą dai- 
lės kaipo šaunus dramatiš- 
kas tenoras. Labai reikia 

gėrėtis jo budu savaimingo 
nujautimo interpretacijos 
(išguldymo) ir šauniu dra- 
matiškumu augštesnio j o j 
registeroj, nors žemesniojoj 
registeroj musą artistas 
dar neišgali paimti taip va- 

dinamo plataus torfo, kuris 

reikalauja tvirtos diafrag- 
mališkos rezonencijos 
(skambėjimo). 

Solo ±1. wiemawsKio 

“Romance” gražiai pažaidė 
ant smuiko p. P. Sarpalius. 
Pasirodė, kad musų publika 
mėgsta smuikos žaidimą, 
nes entuzijastiškai sveikino 
artistą delnų plojimu. 

Vilboa duetą “Moriaki”, 
nepribuvus p. Dudui, padai- 
navo tiktai vienas p. Kas- 

putis, gi p. Sarpalius antrą 
balsą žaidė ant smuikos. 

Ačiū “Aušros” draugijai, 
lai ji su linksma vilčia tiki 
sulaukti iššvitimą, Aušros į 
pilną šviesą garbingos Die- 
nos! Ačiū ir musų artis- 
tams, kurie su tokiuo uolu- 
mu ir pasišventimu kelia iš 

miego musų snaudančią 
tautą ir plėtoja musų tur- 

tingą dailą! 
A. Bridis. 

DŽIOVA IR JOS IŠVEN- 
GIMO BUDAI. 

Visuose Suvienytųjų Val- 

stijų miestuose viešosios 
sveikatos skyriai stengiasi 
kovoti su taip išsiplatinusia 
šioj šalyj džiova. Labai 

energiškas tame atvejyj yra 
sveikatos skyrius mieste 
Mauistee, Mich., kur pas- 
taruoju laiku liko išspaus- 
dinta ir išdalinta mokyklų 
vaikams keli tūkstančiai 
egzempliorių lapelių su pa- 
tarimais, kaip reikia užsilai- 

kyti kasdieniniame gyveni- 
me, idant išvengus užsikrė- 

timo ir platinimo džiovos. 
Tas lapelis vertime taip 

skamba: 
Džiova yra plaučių liga. 

Toji liga atsiranda iš užsi- 
krėtimo nuo kitų asmenų, 
kurie ja serga, o nėra in- 

gaunama nuo peršalimo, 
nors peršalimas palengvina 
jos užsikrėtimui. Medžią- 

ga, kuri įssigauna laukan 
kosint ar čiaudint sergan- 
tiems džiova asmenims, yra 
pilna džiovos antkričiu ar- 

ba baeiliy, kurie yra taip 
maži, kad jų gryna akimi 
negalima matyti. 

Dabokis, idant pats nein- 
gautai džiovos. 

Stengkis kuogeriausiaij 
užlaikyti savo sveikatą, nes 

juo sveikesnis kūnas, tuo 
sunkiau džiovos baciliai ja- 
me veisiasi. Idant užlai- 
kius gerą sveikatą, pildyk 
sekančius patarimus: 

Negyvenk, nedirbk, ne- 

miegok kambariuose, kur 
nėra šviežio oro. Šviežias 
oras ir saulės šviesa užmu- 
ša džiovos bacilius ir ant- 

kričius, gimdančius viso- 
kias kitas ligas. Dabok ta- 

tai, idant kuodaugiausiai 
turėtum oro ir saulės savo' 

bute. 

Negyvenk ten, kur oras 

yra pilnas dulkių. Dabok 
kambariuose švarumą. 
Šluostyk dulkes drėgnu 
skaruliu ar mazgote. Ne- 
šluok sausa šluota. 

Mažiausiai vienas langas 
miegamam kambaryje nak- 
čia turi būti atdaras. Vė- 
dink kambarius du ar tris 
kartus į dieną. 

Nevalgyk nešvariomis 
rankomis, pirma jas numaz- 

gok. 
Nedėk bumon savo pirš- 

tus, paišelius, saldumynus 
arba timpos kramtymui, 
kuriuos jau kiti vartojo. 

Nenešiok kišeniuose su- 

terštų nosinių skarelių. 
Maudykis šiltam vande- 

nyj ir prauskis nors kartą 
savaitėje. 

Neapleisk peršalimo arba 

kosulio, bet tuojaus eik pas 
daktarę, arba gydyklom 
Kaip išsigydyti nuo džiovos. 

daigu sergi džiova pats 
ar kuris iš tavo šeimynos, 
tai turi pltifpti se^fcftus 
patarimus, jaigu nori pa- 
sveikti : 

Nemetyk savo pinigų ant 

patentuotų vaistų arba bu- 

dų nuo džiovos, garsinamų 
laikraščiuose, bet kreipkis į 
daktarą arba gydyklom 

Negerk degtinės nei kitų 
svaiginamų gėrimų. 

Nemiegok su niekuomi 
vienoj lovoj, o jaigu galima 
tai ir ne tame pačiam kam- 

baryj. 
Geras maistas, šviežias 

oras ir atsilsis yra geriau- 
siais vaistais. Buk kuo- 

daugiausiai šviežiam ore ir 
saulės šviesoje. 

Laikyk atdarus langus 
vasarą ir žiemą, dieną ir 

naktį. 
Jaigu esi gerai užsiklojęs, 

tai neperšalsi. 
Nuvyk susirgęs, jaigu ga- 

li, į sanitarinę įstaigą, kol 
nėra pervėlu. 

Asmuo sergantis džiova 
nėra pavojingas tiems, su 

kuriais gyvena ir dirba, jai- 
gu yra švarus ir protingai 
užsilaiko. 

Neužkrėsk džiova kitų. 
Daug suaugusių žmonių 

ir vaikų serga džiova, o apie 
tai net nežino ir gali kitus 
užkrėsti. Užtai kiekvienas 

žmogus, net ir sveikas, turi 

užlaikyti sekančius patari- 
mus: 

Neryti seiliij arba skrep- 
lių bet — 

Nespiaudyti ant šaligat- 
vių, viešose vietose, ant 

grindų, namų ar mokyklų 
koridoriuose. Tas išplati- 
na ligų, yra pavojinga, ne- 

mandagu, o taippat yra tie- 

sų peržengimu. 
Jaigu turi nusispiauti, tai 

spiauk į vidurgatvį arba g 
spiaudyklas, pripildytas iki 

pusei vandens. 
Nekosėk ir nečiaudėk ne- 

uždengęs burnos ir nosies 
skarele arba .delnu* j 


