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Philadelphia, Pa. atsibu- 
vusioj visasvietinej baptis- 
ts konveneijoje dalyvavo ir 
Lietuvos “atstovas”. Ta- 
me dalyke mums raso vie- 
lias musii korespondentas, 
kad kokis — tai baptists 
misijonorius A. P. Stanke- 

| vicius, buvgs kosmopolitas, 
o dabar lietuvis-tautietis, \ 
atstovus nuo Lietuvos bap- 
tists (apie kuriuos, rodosi, 
dar niekur nebuvo girde- 
ta) perstate I. Ink} — lat- 

v|, kuris baptists konven- 

cioje ir “atstovavo” lietu- 

vis tauta. 
Nieko tame nebutii stc- 

betino, jaigu Lietuvoje bu- 

tij. skaitlingos baptists baz- 

nycios organizacijos, arba 
bent nors kur butij buv§ 
girdeti apie kokius — ten 
Lietuvos baptistus. Atsi- 
radiis gi kokiam — tai he- 

tuviui, baptistu misijono- 
riui Stankeviciui, jau atsto- 
vauiama visa tauta. Ko- 

Jua gi lietuviii tauta pasky- 
Jre I. Tnkj savo atstovu? 

C'ia yra labai panasus da- 

lykas, kaip kad Paryziaus 
“lietuviska ambasada”. Ten 
taippat kokis — tai p. J. 

Gabrys apsisauke save 

“ambasadorium” ir “atsto- 

vauja” lietuviu taut§, o kas 
indomiausia, tokiems “am- 
basadoriams” ir “atsto- 
vams” nekurie musu veike- 

[jai pritaria ir siuncia gau- 
'sias aukas. Jaigu mes ir 

toliau viesai palaikvsime to- 

kius “atstovus”, tai jij tiek 
visur privis, kad mes jau 
nebegalesime nei surasti, 

“atstovas” kur ir ka 

■‘atstovauja!”... 
* 

\ * * 

Laikrastiniukij suvazia- 
rimas, rodosi, siemet jvvks, 
ties, matomai, visi musij di- 

Iziansi 
laikrasciai jam pri- 

uia. Nes ar-gi gali tok- 
i[ augstas uzmanymas bu- 
luzmestas, ar-gi gali buti 
llaidota tokia kilta idea 
kisu laikraseia gerinimo ir 
I atstovu susiartinimo? 

Rodosi, jau mes pakakti- 
nai aiskiai matome ta visa 

ehaosij ir betvarke, kuri 
uuolatos ardo musu kilciau- 
sius ir geriausius visuome- 
uiskus uzmanymus. Juk 
taip vadinamoji “lietuvis- 

koji politika” jau taip vra 

persisunkusi j visit musii or- 

ganizaeijp ir pavieniii vei- 
keju kuna ir krauj§, kad is 
jos jau nebe nenumanoma 

nei kaip isbristi. Nejaugi 
mes nematome, kad toji 
“politika” stumia visas mu- 

su organizacijas prapultin; 
nejaugi nematome, kad vi- 
si sveikiausi ir veikliausi 
musu veikejai jau salinasi 
is visoldo visuomenisko dar- 
bo. Tam idsam kalta vien 
toji savotiska, “lietuviska 
politika”. 

v 

• • 

Kas-gi tg “politikg” dau- 
giausiai palaiko ir prigydo 
tarpe Amerikos lietuviij, 
jaigu ne musij laikraseiai? 
Spauzdintas zodis, kaip ne- 

kurie musu laikraseiai issi- 
reiske, sulvg zmoniij many- 
mo yra sventas. Spauda 
musu laikais yra vienas is 
galingiausiu ginklu, kuriuo- 
mi viskas yra atsiekiama. 
Bet, deja! Pasiziurej? i 
nekuriuos musij laikrascius, 
mes ten atrasime labai is- 

kraipvtg ir pikt$ pasinaudo- 
jimg tuomi spaudos ginklu. 
Musij laikraseiai pilni as-1 
meniskumu, vienas kito 

kandziojimu, smeizimij, plu- 
dimij ir visokiij nedorij tik- 
slij, kurie kaipsyk ir yra 
toji visa musij palaikoma 
“politika”, kuri taip baisiai 
demoralizuoja visas musij 

organizaeijas ir visokj vi- 
suomeniska darbg. 

_ 
* 

Kas-gi dabar gali is mgs 

tarpo prasalinti tg visg laik- 
rasciais pasetg demoyaliza- 
eijg, jaigu lie tie patjs musg 

laikrasciai ? Kodosi, jau cia 

komentarijij nereikia. Kas- 

gi tokiems kiltiems visuome- 

nes reilcalams galetppriesin- 
ties? Kas nenoretij to viso 

musu ligotos visuomenes 

gydymo? Cia tai, rodosi, 
tokis laikrastininkg ir vi- 

suomenes veikejg suvazia- 

LAIKRASTININKy SU= 
VAzIAVIMAS* 

Amerikos Lietuviij Laik 
rastininkij antrasis suvazia- 
vimas atsibus siemet rug 
piucio 28, 29 ir 30 dienomis 
mieste Scranton, Pa. Su- 
vaziaviman kvieciama visi 
lietuviai laikrastininkai. 
Kaip buvo seniau mineta 
kas link to suvaziavimo, jo- 
gei nanas turesi^s atsibuti 
sio liepos menesio, dienomis 
15, 16 ir 17 — tas pasirode 
labai neparanku Chicagos 
laikrastininkams, todel su- 

sirinkime nuspr§sta laikas 

atmainyti ir suvaziavimui 
paskirta rugpiucio 28, 29 ir 
30 dienos. Apie tai telegra- 
mais pranesta nekuriems 
laikrasciams. 

NEMUSKIME VAIKT?. 

Nemuskime: nes kas se- 

ja vcjus, tas renka audrcp 
Socijologas Ruehle savo 

knygoje apie vokieciy mo- 

kyklas paduoda beveik ne- 

Kfciketinas, vienok teisingas 
skaitlines mokytojo 5. Ha- 

berle, kuris begyje 52 metij 
savo mokytojavimo savo 

ranka suteike mokyklij vai- 

kams, nei daugian nei ma- 

ziau, tiktai 3 milijonus 224 
tukstancius 22 kuno baus- 
mes! — Atkartojama: 3.224- 
022! Is to — 114 milijono 
lazdij, iy2 milijono ryksciu, 
zaudinhj, ausiuiu, pagalios 
kitokiii, ivairiij-jvairiausiu 
bausmixj... 

Kokios tai baisios skaitli- 
nes tiktai vieno mokytojo 
veikime ir kokias baisias 

pasekmes jos gale jo tureti 
ir turi! 

Is kitos puses amerikomj 
mokvtojas Ibershof, dide- 
lis vaikij musimo priesas, 
uztikrina, kad visa savo il- 

ga mokytojavimo laika, 
svelniai ir maloniai elgda- 
masis su vaikais, nekuo- 
met neisgirdo nuo jij net 

jokio pikto atsakymo, o blo- 

gij paprociij ir piktus vai- 
kus isaukledavo iki nepa- 
ziuimui. 

“O, kaip man gaila vai- 
ku, — raso savo feljetone 
vienas garsus rastininkas, 
— kuomet juos musa; jog 
jie negali apsiginti, net ne- 

kalciausl, net pries isjuoki- 
miis. Nelaimingi vaikai!” 

Ir istikrpjp, pagalvoki- 
me, kas dedasi tokio musa- 

mo vaiko sieloje? Kaip 
tuomet vaiko sieloje sukjla 
laukiniai, mieganti sielos 

gilumoje gyvuliniai jaus- 
mai: piktumas, inirtimas, 
vergo jausmai, kerstas. Ar 
tokie jausmai gali geron 
pusen aukleti jaunp vaiko 
sirdj? Ir nors vaikas to 
viso nemoka aiskiai isreiks- 
ti, nesupranta, vienok atei- 

tvj tas viskas apsireiskia 
aiskiausioj formoj.. I 

Taip, melines, kumseios,! 
net lazdij ir rykscip zaizdosj 
greitai pas vaikus isgija, i 
bet vaikp sielos zaizdos ne-j 
kuomet! jas tankiausiail 
zmogus nesioja iki gat mi-! 
rimuL 

Ir vel, kas labai gerai zi- 
noma, musamas vaikas nu- 

stoja ambicijos, doros jaus- 
mp, jautimp zmogiskumo,j 
stoka gi ambieijos, “gedos! 

viinss butinni reikalingas. 
Tai ideai, rodosi, niekas ne- 

gali buti priefiingai, ir mes 

neikiek neabejojame, kad 

ateinantis laikrastininkij 
suvaziavimas Scrantone ga- 
les jvykti. Suvaziavimas 
jvyks, nes musij priedermei 
liepia ji ivykdintil t_i 

akyse’”, tai fat liesus ke= 
Jias j visokius«azines is- 
krypimus, j pikwarystes. 

Gabus auMgtoyas is vie- 
nos vaiku aldu ir veido is 
vaizdos* atskifs musamg, ii 

nemusam^ namieje vaika 
•Juk akys gertausiai parodo 
zmogaus sielos kiltuma. 

Musamas vamas, pauge- 
j?s, visuomet Jrersija kam 
tile gali; silpnesniam broliu- 
kui, sesutei ir draugui. 

Musimas-gi vaikvi tarpe 
musu nepaprastai isivies- 

patavgs. Mes musame sa- 

vo vaikus visai nesupras- 
dami savo elgimosi pasek- 
miu. Mes musame vaikus 

manydami isaukleti juos 
geresniais. 

Musimas yra veiksmas fi- 
ziskos pergales ant silpnes- 
nio sutverimo, yra pazemi- 
nimas, kerstas, uzgavimas 
kuno ir dvasios. Ir ar to- 

kiuose veiksmuose ir pajau- 
timuose gali buti kalba apie 
pataisyma vaiko klaidij? 
Nekuomet!. 

Piktas gimdo piktrl. 
Kiekvienas, net maziausis 
kasdieninio gyvenimo veiks- 

mas, pakelia arba naikina 
musu bud$; viskas, net kas 

slaptingai, tarpe keturiij 
sienu vra papiJdoma, visuo- 
met mumyse atsiliepia. 

Nemuskime ir tarpe ke- 
turiu kambario sienu savo 

vaikus. Nemuskime net 

maziausiai, nes kiekvienas 
vaiko uzgavimas, tai paties 
sav<js uzgavimas, nes zen- 

klai tij uzgavinnj ilgai pa- 
silieka musu §ieloje ir bu- 
de. 

Nemuskime deluu, rykste, 
dirzu... 1 i 

Neverskime tklupoti, sto- 
vet kampe. j 

Neuzdarykime vaikij tam- 
siam arfea’saltara kambary; 
Neatimkime nuo vaiko val- 

gj, neatimkime pasivaiks- 
ciojimo ir zaismiij... Vis- 

kas tas butij tiktai isreiski- 
mu fiziskos pergales, taigi 
atkartojama — kankinimu. 

Nemuskime vaikij, nes 

pagalios tai vra nuozmiau- 

sias ir biauriausias lauki- 
nio zmogaus apsireiskimas. 

Ar nc genau dalmtis su 

vaikais tuomi, kg suteikia 
mums zmonijos apsvieta: 
teisiugumu, svelnumu, pa- 
tarimu, pavyzdziais, inieli- 

gentiskumu ir sirdimi? 

ALKOHOLIK? GYDY- 
MAS. 

Tu nelaiminggjijL zmoniu, 
kurie yra pakliuv? \ alkobo- 
lio kUpas, gydymas labai 
tankiai yra klaidingas ir 

net kenksmingas, tatai cio- 
nai paduodama nuomone 

zinomo dak-taro, kg tame da- 

lyke sako medicinos moks- 

las. 
“Pirmiausiai reikia pa- 

briezti, kad alkobolizmas 

yra liga, pilnoje1 to zodzio 

reiksmeje, ir "tai liga, is- 

kreipianti visg zmogaus 
dirksniii (nerVg) fir viduji- 
nio gyvenimo ‘systemg. 
Svarbiausiu sios ligos apsi- 
reiskimu yra_ nustojimas 
valios. Tuomet, kada svei- 
kas ir normiliuHjf zmogus 
savo stipria yalia, jstengia 
pergaleti blogps paproeius 
arba norus, alkohoiikas, nu- 

stoj?s savo valios, tarn tik- 
slui yra visai netik§s. 

Tiktai suradus tokius 
svarbiausius ligos apsireis- 
kinius, galima suprasti ir is- 

galvoti alkoholikij gydymui 
buda, to gydjl^o pasekmin- 
guma ir visiska ligonio pa- 
sveikima- Alkoholizmas yra 

liga, tatai ja refeia gydyti. 
Kokiaia budaisf. 

Pirmiausiai reikia pripa- 
linti, kad vaistij, naudoja- 
nvi alkoholizmo ligos gydy- 
mui, nera ant viso svieto. 
Visokie vaisfai, siulomi 
iaikrasciii apgarsinimuose, 
arba rekliamuojami kito- 
kiais budais, yra paprasta 
apgavyste ir isnaudojimu 
lengvatikiu zmoniu. Kiek- 
vienas skatikas, tarn tikslui 
isleistas, zuvo arba zuva vi- 
sai veltui. 

Vienatiniu alkoholizmo 
gydymo budu yra visiskas 
atpratimas gerti alkoholij- 
nius gerimus. Seniau dak- 
tarai mane, kad tokis at- 
pratimas turi buti siekia- 
mas islengvo, nuolatai, 
siandie vienok gydymo pa- 
tyrimas aiskiai parode, kad 
alkoholikas, noredamas is- 

sigydyti, gali tai atsiekti 
be jokiij savo sveikatai nuo- 

stoliu ir tai vien visiskai 
nustodamas gerti alkoholi- 
nius gerimus. 

Vienok — kaip jau augs- 
eiau mineta — kadangi al- 
koholikas pirmiausiai nu- 

stoja valios, tatai jo' gydy- 
mas yra gan sunkus. , 

Tokiuo budu lengviausiai 
alkoholikus yra gydyti 
jstaigose, specijaliskai tain 
tikslui skiriamose. Tos 

jstaigos, priimdamos alko- 
holika gydyti, pirmiausiai 
neduoda jam nei laso alko- 
holio ir prasalina visokig, 
proga, idant ligonis jokiuo 
budu negaletu gauti alko- 
holio. Ligonis iskarto jau- 
cia alkoholio alkj, tankiai 

jaueia abeln§ silpnuma sa- 

vo suirusio organizmo—bet 
tokiose jstaigose tie orga- 
uizmo silpnumai prasalina- 
ma tyru oru, atsakanciais li- 

gonio spekoms lengvais 
gimnastikos judejimais, pa- 
sivaikseiojimu, vandenio 
trvnimu, maudynemis, taip- 
pat prastu, sveiku valgiu. 

Jau trumpam laike tokiuo 
budu gydomas alkoholikas 
pajimta pagerejima, atgau- 
na geresnj protavima, ge- 
riau miega, atsiranda noras 

dirbti ir geriau valgo. 
Yienok ligonis dar nera 

isgydytas; reikalinga dar 
keli menesiai, idant ligonis 
galetij apleisti jstaiga, kai- 

po visiskai isgydytas. Vi- 
siskai isgydytas, nes pirmu- 
tinis stiklelis nuodingo ge- 
rimo gali vis$ ilg% gydym$ 
paversti j niekus ir senoji 
ligonio valios silpnybe vel 

gali atsirasti. 
Is to viso aisku, kad gy- 

domas tokiose jstaigose al- 
koliolikas turi pasilikti vi- 
siskai blaiviu zmogumi. Tei- 
singai tat pasake vienas al- 
koholizmo ligos tyrinetojas, 
kad tik tas alkoholikas gali 
buti pavadintas isgydytu, 
kuris mirsta kaipo blaivi- 
ninkas. 

Aiskinkite savo seimy- 
noms, giminems ir pazjsta- 
miems alkoholizmo ligy ir 
budy jos gydymo, idant tar- 
pe jusy uzsvisty ausra pa- 
siliuosavimo nuo to pikciau- 
sio zmogaus prieso — a!Ir«v 
holio” 

Taip tai kalba api<* alko- 
holiky gydvmy vienas zino- 
mas daktaras. 

■ ■■*■—<»• ■■■ ■ 

Po apmokejimui. 
Tevas: — Turejau tave 

nubausti, nors tas padare 
man didj nesmagumy. 

Simus: — Ale ne toj vie- 
toj ky man. 

Atsimena. 
— Kiek tai karty tau, 

Juozuk, sakiau, idant nc- 

liptum daugiau ant tvoros? 
— Septvnis kartus, pra- 

|au inamos, / 

LAIMES SIEKIMAS. 

Prakiliiiausiu is visij 
zmogaus siekiniu yra lai- 
mes siekimas. 

Laimes siekimas pas zmo- 

gri persveria visus kitus 
siekinius ir yra taip didelis, 
kad nekartg zmogus sau is- 
sirenka mirtj, negu uusto- 
ja to, k$ jis laiko sau uz 

laim§. 
Bet ar zmogaus laime yra 

pasiekiama ? Ir ar zmogus 
moka issirinkti laimes sie- 
kimui kelia ? 

Rodosi, kad lie, kad tan- 
kiai klysta ir siekia prie jos 
aklai ir skubiai, nieko ne- 

mgstydamas. Taukiausiai 
zmogij apeina kaip galint 
greiciau uzganediuti nesu- 

skaitomus savo norus, jvai- 
l’ius kuno pasigerejimus, 
parankumus, gero pragyve- 
nimo aplinkybes ir gerbu- 
v\. Laimes supratimas tan- 
kiai ir tai ndPRingiausiai 
yra painiojamas sn gero 
pragyvenimo supratimu. 
Pazvelgkite ten, kur vies- 

patauja perteklius, didzia- 
vimasis ir viskas, kas nu- 

duotinai suteikia neva gy- 
venimo gerybes, vienok tan- 
kiai sutiksite ten didesnes 
nelaimes, negu vargdienio 
bakuzej. Tikra laimc ne 

yra siekime greitai praei- 
naneiu gerybiu ir troski- 
nnj, nors jie butij 
nuosavi ir kiltus. Beabejo- 
nes, atsitaikantieji laimes 

nusisypsojimai, ar gerbuvis, 
atsiektas sunkiu darbu, at- 

nesa daug dziaugsmo, uzsi- 

ganedinimo ir laikinos lai- 
mes. Rodosi, nera ant svie- 
to tokio zmogans, kuris 
tam tikrose savo gyvemmo 
valandose nebutu pasak^s: 
kaip as esu uzgaiiediiitas, 
laimingas! Bet tai yra tik 

laimiugos valandeles, grei- 
tai praeinaneios—tai lie yra 
laime. 

Pazvelgkime tiktai gilian 
j nepastovuma tokios laiki- 
nos laimes: zuva turtai, su 

laiku issisklaido arba nusi- 

trina — nuolatinese gvveni- 
mo lenktynese su savo ben- 
dradarbiais — literato ar 

artisto garbe; politikos am- 

bicija uzvilia; sveikata nu- 

silpsta ir nyksta, o namij 

seimynos laime taippat ne- 

karta buva tokia nepastovi 
ir uzvilenti, ar tai del mir- 

ties mylimiausilj asmenij, ar 

taippat, kas blogiausia, 
kuomet yra iskraipinta, su- 

zeista, apimta ligomis arba 
sunkiais moraliniais skaus- 
mais. 

Bet ar jail laime visiskai 

nepasiekiama? Ar jau taip 
liudnai turime pasiduoti sa- 

vo likimuil 

Tarpe musij gyvenimo 
slogij ir smugiij yra tokiij, 
kuriij juokiuo budu negali- 
ma isvengti. Krinta ant 

mijs smugiai, ardanti visa 
gyvenima, priesai kuriuos 
mes jaueiamoa begaliais. 
Tai sunku, tukS s tie^mes 
visuomet ne- 

laiminga zmonija. Bet ar 

jos butinai turi naikinti ir 

musij vidujin? laime? 
— Ne! 
Tas tiesa, kad, gal, dau* 

gumas zmoniij neru npsi- 
ginklav? \ sunkia gvvcnimo 
koTQ, lengvai pasiduoda nu- 

siminimui net maziausiuose 

nepasisekimuose, pasibaise- 
ja nelaimiij ir dvasioje nu- 

puola. Bet vra ir tokiu 
tvirtij, parinktii zmoniy, 
kurie pavyzdingai pernesa 
visokius skausmus, vargq, 
ligas, mirt| brangiij asme- 

ntj, zlugimij visokiij savo 

lukeseiij. Ir ncziurint, kad 
L»ekart% nelaimea kai^jj 

-—- 

tus krinta ant jp valvu, jy dvasios ramvbe palieka ne- 
paliesta. Nes ju dvasioje skrauti vra turtai, k?™- -- 

kis piktas negali pas 
suardyti, is ju tai ji< 
galyb? ir paguoda. 

Gerai yra dirbti ir 
ti savo jiegas siekim 
terijalinio ir moralin 
buvio; nuolatinio g€ 
zmogaus likimo, tar 
zmonijos pazanga ir 
Tiktai sergekimes is 
visa musu laimg ant 
kuri kas valandele 
liors ranka gali buti per- 
keista arba punesta leng- 
viausiu ye jo paputimu. 

Laime yra viduj mps, gi-1 
liai aut dvasios dugno, zmo- 

gaus vidurineje esybeje ir 
randama uzganedinime, mu- 

st} idealinip troskimp, sie^ 
kime Tiesos, Dailos ir Gerrfl 

Tokj dvasios stovi gal® 
ma pasiekti vien nuolatinifl 
Iavinimu patios SaT^I®Sl 
vo visos esvbes. Kiekvio® 
nas zingsnis tame atvejv ar® 
tina mus pne laimes ir pa-■ 
kelia mus \ dvasios augsty- 
bes. Is P. Dubois. 

BRIE2AI. 

Regis siemet vel bus pa- 
daryta meginimas — ora- 

laiviu perlekti Atlantilco 
vandenyna. Iskalno dra- 
siai galima tvirtinti, jogei 
tasai megiuimas pasibaigs 
taippat, kaipir pastara^ 
sis, kuomet buvo bandj^^ 
is Amerikos pasiekti Euro- 

pa ir drasuoliu gerai issi- 
maudyta. 

Jungtiniai AmerikosJ 
Valsciai formal^kai pripa-^ 
ziuo Portpgalija respubli- 
ka. To akyveizdoj, regis, 
karalius Manuelius per- 
trauks visokius diplomatis- 
kus susinesimus su Jungti- 
niais Amerikos Valsciais. 

Anglijos novelistas, E. 
Philips Oppenheim, sako, 
jogei Amerikos merginoms 
stoka sentimentalizmo (su- 
sigraudinimo). Amerikos, 
laikrastijai toksai novelis- 
to apreiskimas labai uepa- 
tinka ir ji uz tai rustinasi, 
kaip tai paprastai uz... tei- 
svb?. 

Andrew Carnegie, kuris 

nusprend^s “numirti var- 

ge”, turi metais asmenis- 
ku inplaukij “tik” $250- 
000. Su tokiuo vargu kiek- 
vienas musij mielai sutik- 

txj. 

Is Londono rasoma, kad 

ponios Vanderbilt brilijan- 
tai buv§ visai niekis pries 
blizganeius karaliaus dvaro 

mergu brilijantus. Baise- 
nvbe! Ar-gi amerikones 
pakels tokj didelj pazemi- 
nimq ? 

I ___ 
■■ —— 

Garsi fraiieuze aktore, 
Sara Bernhardt, permai- 
nius savo nuomon? kas link 
* ‘ paskutinio atsisveikinimo ’ ’ 

isvaziuojant is Amerikos ir 

nusprendzius dar sylq Ame- 

rika aplankyti ir “pasku- 
Uniir’ zygiu atsisveikinti, 
kadangi per paskutinj “at- 

sisveikininuj.” Ameriko- 
je uz perstaiturns peliiijus 
apskrita milijoni} franki}. 

Must} vaikai. 
— Andriuk, uzdraudziau 

tau sesties ant slapios zo- 

les, nes 

ka. 


