
Iš Lietuviškų Dirvų. 
'S+jSF 

f* Amsterdam, N. Y. 
Šiame miestelyj jau bus 

apie 20 metų kaip apsigyve- 
no pirmieji lietuviai-atei- 
viai. Iš karto lietuyių čia 
buvo labai mažas būrelis, 
Vostik keli žmonės. Žino- 
ma, tais laikais dar nebu- 
vo čia nei lenkiškos, nei 
lietuviškos bažnyčios, tad 
lietuviai prigulėjo kur į vo- 

kiečių arba airių parapijas. 
Praėjus nekuriam laikui 
vietiniai lenkai su lietuvių 
pagalba pasistatė šv. Sta- 
nislovo parapijos bažnyčių. 
Laikui einant lietuvių 
skaitlius pasidaugino ir len- 
kai pradėjo jų neapkęsti, 
nes jau ir jiems patiems 
buvo perankšta toj mažoj 
savo bažnytėlėj. Lietuviai 
matydami, kad su lenkais 
jau nesugyvens, vistiek 
šiandien ar rytoj su jais 
reiks skirtis, 1899 metais 

susiorganizavo į šv. Kazi- 
miero K. draugijų, kuri pra- 
dėjo rūpintis vien lietuvių 
parapijos reikalais. Neuž- 
ilgo su intekme lietuvių, 
lenkų klebonas kun. A. 
Gurskis parkvietė lietu- 
viams iš Lenkijos kun. 
Juozapų Židanavičių, paei- 
nantį gimimu iš Dzūkijos. 

Atvykus kun. J. Židana- 
—yičiui, tuojaus visi lietuviai 

atsisakė priklausyti į šv. 
Stanislovo parapijų ir, pa- 
sisamdę nuo lenkų tų pa- 
čių bažnyčių, turėdavo ten 
kas sekmadienis lietuviškas 
pamaldas ir rinkdavo sau 

dešimtukus. Toliaus lietu- 
viai persikėlė ant Eagle 
gatvės, kur nusipirko du 

namu, pastatytu ant 3 lotų. 
pienas namas buvo paskir- 
tas pamaldoms, o kitas ku- 

nigui gyventi kaipo klebo- 

nija. Bet ir tenai lietuviai 

neilgai išbuvo, nes nepa- 
rankioj vietoj stovėjo jų 
maldnamis. Surasta ir nu- 

pirkta du namai ant Main 

gatvės. Vienas namas pa- 
likta klebonijai, o kitas su- 

griauta ir reikėjo kasti gi- 
lesnis skiepas. Daug darbo 
reikėjo padėti iškasimui 
skiepo, nes žemė ten buvo 
uolinė ir prisiėjo jų skaldy- 
ti dinamitu. Nepoilgam li- 
ko išmūrytas skiepas, kur 

apie tris metus buvo atlie- 
kamos pamaldos. 

1907 metais, rupinantės 
kun. J. Židanavičiui ir 
žmonėms nesnaudžiant, 
pradėta statyti bažnyčia. 
Pašventinimas bažnyčios 
kampinio akmens buvo rug- 
sėjo 1 dieną 1907 m., o se- 

kančiais 3908 metais lap- 
kričio 22 dieną jau liko pa- 
švęsta ir nauja bažnyčia. 
Taip tai pagalios Ainster- 
dam’o lietuviai, neatsižiu- 
rėdami nei į didelius iš- 

kaščius, nei į savo triūsą ir 
vargą, pasistatė sau bažny- 
čią. 

Nežiūrint to viso, tautiš- 
kas vietinių lietuvių susi- 

pratimas stovi visai žemai. 
Didžiausia priežastimi tojo 
yietinių lietuvių atsilikimo 
nuo kitų savo brolių yra tas 

pats kun. J. Židanavičius, 
kuris yra labai neprielan- 
kus lietuvių tautiškam kili- 
mui. Trys metai atgal bu- 
vo čia susitvėrusi S. L. A. 
193-čia kuopa. Kuopa jau 
buvo gerai įsigyvenusi, tu- 
rėjo apie 30 narių, visados 
laikydavo paskaitas, bet ne- 

žinia kodėl ji nepatiko kun. 
J. Žid. Pradėta toji kuo- 
pa iš sakyklos niekinti, pri- 
gulinčius į ją narius lygin- 

ta prie visokių keturkojų ir 
pagalios kuopoje pasiliko 
tik keli nariai. Lukusieji 
kuopos nariai beveik slap- 
ta turėjo veikti, kad tik jų 
“baisų prasikaltimų” nesu- 

žinotų klebonija. Žmonės 
bijojo net šnekėti apie tau- 
tiškos draugijos reikalin- 
gumų, nes baisu buvo užsi- 
traukti ant savęs klebono 
rūstybę. 

Vietinė lietuvių jaunuo- 
menė sumanė sutverti Tė- 

vynės Mylėtojų Draugijos 
kuopų, tad sužinojęs apie 
tai klebonas pakėlė tokį 
triukšmų, kad ir kalbėti 
apie tų sumanymų uždrau- 
dė. 

Taip tai mums yra už- 
drausta net žinoti apie lie- 
tuvių judėjimų Didžiojoj 
Lietuvoj, Prūsuose ir Ame- 
rikoj, kaip mųsų broliai išsi- 
juosę visur dirba ant tau- 
tiškos dirvos, visur skam- 
ba jų darbo aidas, visur tai- 
somi teatrai, prakalbos, 
vykdoma visokie sumany- 
mai, dirba kas tik kiek iš- 

gali, čia Amerikoj niekas 

jų, rodosi, nepersekioja už 

tai, tiktai mums amsterda- 
mieeiams nežinia kodėl vis- 
kas uždrausta, negalime 
nei pasikalbėti apie savo 

reikalus, lyg kad tai butų 
kokiuose Muravjovo laikuo- 
se Lietuvoj. 
'Rugsėjo 30 dieną š. m. šv. 

Antano pašalpinė draugija 
turėjo balių vokiečių salė- 

je, kur už kelias valandas 

reikėjo užmokėti $30 rau- 

dos.' Nakčia 12-tą valandą 
atėjo salėn policija, visą pu- 
bliką išvaikė ir vienas ko- 
miteto narys dar gerokai 
gavo pilti už pasipriešini- 
mą ir visą vakaro pelną bu- 
vo išbarstęs. Liūdna, kad 
su lietuviais visai bereikalo 
taip kaip sū gyvuliais el- 

giamasi. Bet štai pasklydo 
kalbos, kad 15 dieną spa- 
lio kur tenai italų salėje 
bus laikomas lietuvių jau- 
nuomenės susirinkimas, 
idant pasikalbėti ir nutarti 
pasistatyti Amsterdamo lie- 
tuviams savo svetainę. Į 
tą susirinkimą buvo už- 
kviestas vietinis vargoni- 
ninkas su visu šv. Griga- 
liaus choru ir jau visų ne- 

kantriai buvo laukiama 
susirinkimo dienos. Atėjus 
minėtai dienai, susirinki- 
man atvyko klebonas, pa- 
kėlė triukšmą ir paliepė vi- 
siems eiti namo. Gatvėje 
susirinko didelis vyrų būrys 
ir jiems pradėta inkalbinė- 
ti, kad neitų į tų susirin- 

kimų, vargonininkui gi tuo- 

jaus paliepta eiti namo su 

savo choru. Atsirado net 

tokių karštagalvių, kurie 
su plytomis stovėjo prie sa- 

lės durių ir grųsindami nie- 
ko neleido į vidų. Pasigai- 
lėta net to, kad lietuviai 
arčiau tarp savęs susipažin- 
tų, pasikalbėtų kiek apie 
visuomeniškus reikalus, o 

ypačiai apie savuosius rei- 
kalus. Kodėl nematoma 
kaip lietuvių jaunuomenė 
girtybėje paskendusi, bet 
tuojaus mums užstojama 
kelias, jaigu tik mes dau- 
giau pradedam rūpintis sa- 

vo tautiškais ir apšvietos 
reikalais. Jaigu kas pra- 
dėtų tartis apie jungimųsi 
su lenkais, tuomet ir kle- 
bonas jiems padėtų, nes jis 
yra tokios pat lenkų dva- 
sios augintinis, kaip ir Lie- 
tuvoje kun. Dovidavičius bei 
kun. Cerniauckas. Spalio 

24 dieną klebonas buvo pa- 
kviestas į lenkų prakalbas 
ir čia kalboje vartojo vien 
“braeia poląev”, “za oj- 
czyznę” ir tt. Spalio 28 

dieną buyo duodama šliu- 
bas ir klebonas lietuvių baž- 
nyčioje sakė lenkišką pa- 
mokslą jaunavedžiams. Pa- 
žįstu aš čia porą jaunikai- 
čių, kurie pribuvę iš Lie- 
tuvos nei suprasti negalėjo 
lenkiškai, o šiandie jau yra 
pavirtę lenkberniais ir su 

lietuviais nei kalbėti lietu- 
viškai nenori. Ar dar dau- 
giau reikia faktų, idant pri- 
lydžius, kokią pragaištį 
mums lietuviams suteikia 
tokis persekiojimas ir igno- 
ravimas musų tautiškųjų ir 
apšvietus reikalų, o visur 
brukimas to lenkiškojo 
raugo? Kasžin, ar paga- 
lios mus klebonas nepano- 
rės tiktai ant visados įvesti 
lenkų kalbą lietuvių bažny- 
čion? Apsaugok mus Yięš- 
pate nuo tokiu sena.i mums 

žinomų lenkiškų geradėjys- 
-čių." Vvtauto Anūkas. 

.f 

So. Omaha, Nebr. 
Čia lietuvių gyvena ne- 

mažai ir tarp jų yra žmonių 
su visokiomis pakraipomis. 
Šiemet nemelagiais pasili- 
ko ir vietiniai socijalistai. 
Būdavo kitais kartais gar- 
sina, kad toks ir toks atva- 

žiavęs kalbėtojas kalbės, 
bet nueik į tas prakalbas, 
tai vis tie patįs kalba, o at- 
važiavusio jokio nėra. Tai- 

gi 22 d. spalio š. m. vietinė 
L. Š. S. 131-raa kuopa pa- 
rengė prakalbas. Plakatuo- 
se buvo paskelbta, kad net 
studentas J. D. Kasparka 
iš Dės Moines, Iowa kalbės. 
Žmonių į prakalbas prisi- 
rinko kiek, bet neperdau- 
giausiai. Pirmiausiai p-ia 
Masalskienė pasirodė su de- 

klemacija, bet pasakiusi po- 
rų žodžiu susimaišė ir nuėjo 
nuo estrados. Toliau trum- 

pai kalbėjo p. Marijonai- 
tis nurodydamas, kad mes 

daugiau rūpinamės apie 
statymų bažnyčių, bet apie 
savo gerovę ir būvį mažai 
tesirūpiname; S. L. A., esu, 
vien tik socijalistai ant ko- 

jų pastatė. Vienas anglas 
kalbėjo apie darbininkų rei- 
kalus. Studentui J. D. 
Kasparkai užėjus ant estra- 

dos, pasigirdo delnų ploji- 
mas. Paduosiu keletu min- 

čių iš jo kalbos. Jis nuro- 

dinėjo, kaip žmonės seniau 
gyveno, nežinojo nei kaip 
sau ugnį pasigaminti; kaip 
Mozė vienas prieš išnaudoto- 
jus kariavęs ir žydus atė- 

męs iš piktų valdovų nagų; 
kaip paskui išbadėjusiems 
žydams kritus iš dangaus 
mauna, bet, sako kalbėto- 
jas, šiandie mums manną iš 

dangaus niekas nemėtis, 
tad mes patįs turime jos 
ieškoti ir susirasti. Dai 
kalbėta apie Rusijos revo- 

liucijų, nurodant keletę 
vaizdelių iš žmonių kovos 
už laisvę, kur’e net ašaras 
iš akių nekuriems išspaudė. 
Labai nepagirtina, kad nors 

laike prakalbų niekas nekė- 
lė triukšmo, tai patįs pra- 
kalbų rengėjai, vaikščiodami 
per žmones ir siūlydami 
pirkti knygeles, darė svetai- 

nėje betvarkę. Pagalios 
dar pagarsino publikai, kad 
tam paskutiniam kalbėtojui 
sumestų kiek aukų ant ke- 
lionės ir ant jo mokslo. 
Žmonės išgirdę, kad aukas 
nori rinkti, daugumas išbė- 
go per duris. Nors tos pra- 
kalbos ir smarkios buvo, bet 
į kuopų nei vienas narys ne- 

prisirašė. Z. 
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Worcester,vMass. 
Spalio 22 dieną atsibuvo 

čia socijalistų prakalbos. 
Tos prakalbos buvo indo- 
inios tuomi, kad jose kal- 
bėjo vietinis sodnai &tų kal- 
bėtojas, p. Grikštas. Kal- 
bėtojas smarkiai iskoliojo 
Worcester’io nesubrendu- 
sius socįįalistus už perse- 
kiojimą katalikų tikybos, 
sakydamas, kad “jaigu jie 
pamato žmogų su rožan- 
čium, tai pasiryžę jį pa- 
karti”. Dar p. Grikštas 
nurodė, kaip nekurie ištvir- 
kėliai liejo savo vandenį 
ant šv. Kazimiero lietuviš- 
kos bažnyčios, išjuokdami 
jos pašventimą, nes tuom 
laiku dar ji buvo nešvęsta. 
Kalbėtojas priminė, kad 

protingas žmogus negali 
taip daryti, tiktai gyvulys 
panašius darbus gali atlikti. 

Tamsunai, girdėdami tokią 
socijalisto kalbą, ko iš kai- 
lio neišlindo, pašaukė poli- 
eistą, bet p ob cistas išklau- 

sęs, nieko ncšajsė. P-as 
Grikštas priguli į dilgių so- 

cijalistų partiją, kuri ir su- 

rengė tas prakalbas. 
Reporteris. 

Harrisburg, III. 
“Kataliko” 44-tam nume- 

ry j buvo paduota žinutr 

apie eksplioziją, anglių ka- 

syklose O’gara Coal Co. 
šafte No. 9, kur žuvo 8 an- 

glekasiai, o kiti astuoni li- 
ko pritroškinti. Tai buvo 
ne parako ekspliozlja, bet 

gazų, susirinkusių nedirba- 
mam šafte, kuriuos uždegė 
vienas drabininkas, taisy- 
damas-., ij^apžiurėdamas 
šafto durS"®^ nelaimin- 

gas darbininkai, irgi rasta 

negyvas pas duris tarpe 
4-to ir 9-to šaftų.’ Toji 
ekspliozįja b(ųvo atjausta -ir 
šafte No. 3, iš kiinb darbi- 
ninkai pasiskubino išeit: i 
laukan, nors užveizda ir ne j 
norėjo jų išleisti. Jaigi 
darbininkai nebūtų išėję, ta 
ir čia neturi e butų žuv< 
nuo sugadinto oro. Tarpe 
užtroškusių anglekasių nė- 

ra nei vieno lietuvio, bet vi- 
si anglai. J. G. 

Lewiston, Me. 
“Kataliko” 43-Čiam nu- 

meryj tilpusioj mano kores- 
pondencijoj iš Lewiston, 
Me. įsibrovė kelios klaidos, 
kurias šiuomi atitaisau 
Buvo parašyta: “čia yra 
moterių draugija vardu Ne- 
kalto Prasidėjimo P. Šv.” 
turi būti: “čia yra moterių 
draugija vardu “Neperstu 
jančios Pagelbos”. Antra 
klaida: “spalio 7 dieną A. 
Norbuto svetainėje atsibu- 
vo šv. Baltramiejaus drau 

gijos balius”, turi būti taip i 

“spalio 7 dieną šv. Baltru J 
miejaus svetainėje atsibuvę 
A. Norbuto balius”. Mat, 
A. Norbutas parengė balių 
ant savo naudos, nes jau 
treti metai kaip jis negali 
paeiti be lazdų ir1 negali 
rankos ištiesti, taigi1 tas ba- 
lius nors-kiek suteikė pelno 
to nelaimingo žfooga'us pra- 
gyvenimui. K. Dobilas. 

_.1 

Waterburyv Coiin. 
Lapkričio 8 dieną čia pra- 

sidėjo misijos ‘šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčioje, kurias 
duoda nesenai <dš; Lietuvos 
atvažiavęs Tėvas Kazimie- 
ras. 

Lietuvis J. D. čia per gir- 
tybę nustojo darbo. Jis tu- 

rėjo gana gerą darbą, nes 

buvo perdėtiniu ant neku- 

riu darbininkų. Mat, kaip 
perdėtinis jis turėjo ilgiau 
pasėdėti dirbtuvėje ir su- 

tvarkyti darbą, bet kad visi 
darbininkai šeštą valandą 

Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal- 

boje ligšiol dar nebuvo, vardu: 

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą. 

Šis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal Europos ir 
Amerikos garsių daktarų ir profesorių veikalus, kaip tai: prof. dr. Palmer, dr. 
Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. W. Conn ir kitus. 
Tai vis garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai. 

SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškių 
paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą ir kitokių. 

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta: 
Kūnas — kam mums reikia apie jį žinoti. 

1. Valgis ir kas iš jo pasidaro. 
2. Valgymo budai ir virimas. 
3. Virškinimas. 
4. Valgio rūgimas arba fermentacija. 
5. Kas yra alkoholis. 
6. Kraujo cirkuliacija. 
7. Alsavimas (kvėpavimas). 
8. Kūno pielčiai ir judėjimas. 
9. Inkstai bei oda ir jų priedermės. 

10. Dirksniai. 
11. Pajautimai. 
12. Sveikata ir liga. 
13. Parazitai. 
14. Privatinė ir vieša sveikata. 
15. Kaip išplėtojus kūnas. 
16. Balsas. 
17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 
18. Džiova. 
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai. 

Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei- 
namas mokslas už labai prieinamą kainą. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose. 

SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda 
aiški. 

Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
verta aukso tiek, kiek pati sveria. 

Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma: 
šitoji knyga privalo rasties kiek- 

vieno mokančio skaityti lietuvio 
namuose. Kas Šitą knygą skaitys 
ir supras, tas apsisaugos nuo dauge- 
lio ligų *r sužinos daugelį daiktu 
apie save kūną ir kaip jį užtaikyti 
sveikatoje.” (“Draugas”). 

“Knyga yra viena iš svarbiau- 
sią, pasirodžiusią pastarais metais, 
šioje knygoje trumpai ir supras- 
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, ku- 
ris nori būti sveikas. Juo reika- 
lingesnė yra ši knyga vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus. 
(“Darb. Viltis”). 

“ši knyga pasirodė musą lite- 
ratūroje kaip tik į laiką: neturi- 

me jokių raštų, kur butų taip pla- 
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš- 
dėstomos reikalingiausios kasdie- 
niniame gyvenime žinios iš ana- 

tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
bygiėnos. Knyga papuošta dau- 
geliu paveikslų; išleidimas gali- 
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visų atžvilgių pagirtinu. Patar- 
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingų rankvedį į branginu- 
sįjį žmogui turtą — sveikatą.” 
(“Tėvynė”). 

“Knyga daro labai gerą įspū- 
dį. Ji yra labai pilnas rankve- 
dis, tinkamas mokykloms. Para- 
šytas populeriškai. Iliustracijos 
yra labai gražios. Abelnai imant, 

mano manyme, SVEIKATA užpil- 
do svarbią spragą musą literatū- 
roj, suteikia pilną populeriškai- 
mokslišką rankvedį hvgienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla-’ 
('iS^Į^’isuom.r.ei. (Ištrauka iš, 
d-ro^P Matulaičio la iko)- 

‘'Be pagiriui o ir pataikavimo sa- 

kant, SVEIKATĄ skaičiau su tokia 
atyda ir žingeidumu bei pasigerė- 
jimu, kaip labai retą knygą.”. 
(S. Biežis). 
“ Kiekvienas iš šitos knygos gali 

sau namie palengva studijuoti hy- 
gieną ir pats save egzaminuoti. 
(‘‘Vien. Lietuvninką”). 

Panašių dailių ir teisingų liudijimų turime desėtkus. Ir vis sakoma tikra 
teisybė. 

AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ. 
AR NORITE BŪT SVEIKAS IR STIPRUS? 
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS 

PER APGARSINIMUS VAISTUS? 
Jei ne, tai, mielas Brolau ir Sesele, nusipirk sau SVEIKATĄ, o šioj kny- 

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas. 
Kas nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ. 
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ. 
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ. 
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ. 
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ. 
“Kataliko” išleistuve išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 

pagerinimui, ką liudija žymesnių asmenų ir laikraščių prielankus atsinešimai. 
O TOJI AUKSO KNYGA SVEIKATA LESUOJA TIK 2 DOLERIU SU 

PRISIUNTIMU. 
Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje. 
Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašą: 

JONAS M. TANANEVICZE 
3244 S o. Morgan Street, : CHICAGO, ILL. 

vakare ėjo iš darbo, tai ir 

jis išsprūdo išsigerti. Pas- 
kui vėl sugrįžo, bet naba- 
gas jau pasivėlino, nes darb- 
daviai jį užtėmijo ir paliuo- 
savo iš darbo. Kiek tai toji 
girtybė nelaimių pagimdo! 

Špogas. 

Wilkes-Barre, Pa. 
Čia pasklydo žinia, kad 

Sugar Notch, Pa. lenkai iš- 
vijo lietuvius iš savo baž- 
nyčios, 

Arti Ashley, Pa. du lietu- 
viu išėjo zuikiauti ir abudu 
išsiskyrę vaikščiojo. Tar- 
pe jų bėgo zuikis ir vienas 
nušovė ne zuikį, bet savo 

draugų, 25 metų amžiaus. 
Nežinia dėl kokios prie- 

žasties vietinėj lietuvių baž- 
nyčioj pamaldos dar nelai- 
komos, vis dar žmonės mel- 
džiasi senojoj bažnyčioj. 

K. K. 

PRANEŠIMAS 
Šv. Mikolo dr-jos, Wilkes- 

Barre, Pa. 
Šitos dr-jos narys, Kazi- 

mieras Bakunas, gyvenęs 
Sheboygan, !Wis., po nu- 

meriu 1202 Michigan avė., 
10 dienų spalių š. m. išėjo iš 
sava stubos ir prapuolė, tik 

spalių 20 dienų jo lavonas 
atrasta Sheboygan upėje. 
Dabar velionio Kazimiero 
brolis, Vincai Bakunas, at- 

siliepė į šv. Mikolo dr-jų, 

reikalaudamas sau brolic 
posmertinės. O gal velionis 
Kazimieras paliko daugiau 
brolių ar seserų, tai prašo- 
ma tuojaus į šv. Mikok 

dr-ją atsišaukti, kol pini- 
gai dar niekam nėra išmo- 
kėti. Laiškus rašykite 
dr-jos sekretoriui tokiuo ad- 
resu: 

V. Adominas, 
34 Logan St., 

Wilkes-Barre, Pa. 

RED. ATSAKYMAS. 

Jonui Leškiui, Ledford, 
III. — Perdaug jau paprasti 
tokie atsitikimai lietuvių 
šeimynose, tat prisiųstų ži- 

nutę laikraštin nedėsime. 


