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“Vienybes Lietuvn.” 35 
numer. Emigracijos Komi- 
teto pirmininkas S. Jan- 
kauskas paaiškina visuome- 
hei apie minėto Komiteto 
veikimą ir svarbesnius lig- 
šiol atliktus darbus. Taigi, 
Komiteto narių suvažiavi- 
mas atsibuvęs šiemet rug- 
piučio 6 dieną Brooklyne, 
N. Y. nutarė: 

1. Išdirbti veiksmarodis, 
kuris tui-įs būt sutaisytas 
pagal Jungtinių Amerikos 
Valsčių parėdymus apie 
iteivystę. 

2. Išimti čarteris. 
3. Atsišaukti į visų drau- 

gijų sekretorius, idant pri- 
siųsti; savo draugijų antra- 
šus. 

4. Atspaudinti atsišauki- 
mus ir išsiuntinėti juos vi- 
soms draugijoms. 

5. Sušaukti aplinkinių 
draugijų konferenciją pa- 
baigoje rugsėjo. 

6. Viršininkų antrašai 
garsinti “Vien. Lietuvnin- 
kų”. 

Is Komiteto narių ra- 

porto} pasirodę, kad tarp 
draugijų uoliai vedama 
karšta agitacija. 

Komitetas be to aplankęs 
slovakų emigrantų namus, 
kur patirta, jogei tuose na- 

muose esama trijų ketvirt- 
dalių lietuvių emigrantų. 
Tiems prisiglaudėliams lie- 
tuviams butų labai reikalin- 

gas lietuvis prižiūrėtojas, 
bet jo užlaikymui reikalin- 

ga ir kapitalas, kurio šiais 
laikais trūksta. Išde ran- 

dasi tik 96 dol. ir 10c. Lie- 
tuviškoms draugijoms pri- 
dera tasai emigracijos išdas 
remti. 

Ir patariama tai daryti 
yeikiaus, kadangi lietu- 
viams emigrantams pagalba 
yra labai, be atidėliojimo, 
reikalinga. 

Tame pačiame “V. L.” 
numery skaitome, jogei ži- 
nomas Raštininkų Fondas 
beveik jau... miręs. Tai 
praneša P. Sinkevičius. Jis 
sako, jogei musų vientaučiai 
pripažįstą tokį fondą už 

nebereikalingą. P. Sinke- 
vičius tečiau dar norėtų iš- 

girsti to fondo valdybos 
nuomones ir pagaliau me- 

tus veikti. i 

Ne kitaip buvo manyta iš 
pat pradžių, kuomet tasai 
fondas buvo tik užmegstas, 
kadangi dar pirm ano tu- 
rėta tiek daug visokių fon- 

dų, jogei buvo negalimas 
daiktas juos visus palaiky- 
ti ir aniems užjausti. Mat, 
pas mumis ncikiek nepa- 
galvojama apie ateitį, bet 

tuojau savarankiškai gei 
džiama užkariauti visuome- 
nę. Delei to visko ir viso- 
kie ant panašių papėdžių 
paremti sumanymai turi 
žūti, idant jau negreit at- 
sikėlus. 

Brooklyne greitu laiku 
žadama išleisti juokų ir sa- 

tyros mėnesinis laikraštis 
vardu “Tarka”. Tų laik- 
raštį leisianti tam tikra ak- 

cijonierių bendrovė, pasiva- 
dinusi “Satyras”. Laikraš- 
čiui esu jau viskas sureng- 
ta, tik dar nepradedama 
leisti, norima surinkti dau- 
giau pinigų. Prenumerata 
metams busianti $1.00. Tai 
busiąs ten kokių “šventa- 
kuprių” organas. 

• $ „i* 
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D-ras Graičiinas iš Chi- 
cago ima sirgti didžio svajo- 
tojo liga. Kadangi “Lietu- 
va”, “Kova” ir kiti laik- 
raščiai atsisakę jo “didžiai 
literatiškus” raštus savo 

skiltyse garsinti, tatai jis 
savo raštams organu pasi- 
rinko “Tėvynę”, tokį laik- 
raštį, kurio redaktoriui d-ro 
Graičuno toksai pasielgi- 
mas mažai aiškus. O d-ras 
Graičunas visiems žinomas 
‘* veikėjas ”, “ politikierius ’ ’, 
“modernistas”, tiesiog šios 

gadynės Mozė. Indomus 
tai žmogus! Seniau jis 
“Tėvynėje” skelbė, jogei 
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Amerikos lietuviai — tai 
tamsuolių kaimene; pas 
juos į metus esti vienos 
šermenys, o dvejos krikšty- 
nos. Dabar vėl skelbia, jo- 
gei lietuviams Amerikoje 
parapijinės mokyklos esą 
visai nenaudingos ir neti- 
kusios, nes anose vaikai 
mokinami be jokių pedago- 
gijos principų ir visai nesis- 
tematiškai. Jis pataria lie- 
tuvių vaikus leisti į viešą- 
sias mokyklas, kurios, pa- 
sak jo, esančios kuogeriau- 
sios! Toksai d-r© Graičuno 
išvedžiojimas — tai nuobo- 
dulio pasaka, kuri senai jau 
buvo užmesta, o jų mėgina 
dabar atnaujinti d-ras Ctrai- 
čunas. 

Ar nebūtų geriau d-rui 
(traičunui laikyties savo 

profesijos, gal tuomet men- 

kiau turėtų nusiskundimų 
už nesisekimų toj savo pro- 

cesijoje. _ 

* * 

Iš Valparaiso, Ind. mums 

Įrašoma, jogei tenaitinį uni- 

į versitetą-mokyklą šiemet 
baigę sekanti lietuviai: A. 
Juška mediciną, J. J. Smai- 
lis farmaceutų skyrių. 
Gamtos mokslus baigę: P. 

Širickis, S. Biežis, A. Nai- 
kelis, D. Pratapas, J. Kin- 

eius, J. Jusaitis ir Ag. 
Karnauskaitė. Klesiką pa- 
baigė P. Gttodas ir S. Šafra- 
nauskas; mokintojų muziką 
Greičius. Nekurie jų keti- 
na apsigyventi lietuvių tar- 

pe. 
Lietuvių inteligentija pla- 

tinasi. Mums tai malonus 
toksai apsireiškimas. -Veli- 

jama visiems kuogeriausio- 
jo tarp lietuvių pasisekimo. 

* * 

Pereito mėnesio pabaigo- 
je mieste Lawrence, Mass. 
atsibuvęs Amerikos Lietu- 
vių Katalikų Blaivininkų 
draugijos trečias metinis 
suvažiavimas. 

* Suvažiavi- 
me paaiškėta, jogei Blaivi- 
ninkų draugija turinti 12 

kuopų įvairiuose miestuose 
ir išviso narių 1.200. Atei- 
nantiems metams valdybon 
išrinkta: > 

Dvas. vadovas kun. T. Ži- 
linskas, prezidentas M. Nor- 

kūnas, o jo padėjėjais: J. 
Yiznis, K. Urbonas ir kun. 
A. Milukas, kasierius P. Mi- 

kalauskas, sekretorius J. 
J aroševičia. 

ANTRAS LAIKRAŠTI- 
NINKŲ SUVAŽIAVIMAS. 

Antras metinis Amerikos 
Lietuvių Laikraštininkų su- 

važiavimas atsibuvo mieste 
Scranton, Pa., rugpiučio 
28, 29 ir 30 dienomis. Su- 
važiaviman pribuvo nuo se- 

kančių laikraščių atstovai: 
“Katalikas’' — leidėjo in- 

galiotinis S. Tananeviče ir 
redaktorius Brandukas. 

“Lietuva” — leidėjo in- 
galiotinis J. Hėrtmanavi- 
čius ir antrasis redaktorius 
Lalis. 

“Vien. Lietuvn.” — lei- 
dėjas J. Paukštis ir redak- 
torius Sirvydas. 

“Darbi Viltis” — lėidė- 
jas-redaktorius Šliakys. 

“Laisvosios Minties —• 

bendrovės atstovas d-ras 
Šliupas. 

“Tėvynė” — redaktorius 
Račkauskas. 

“Dagio” — atstovas 
Brandukas. 

Taippat t atstovus-pata- 
rėjus p'rihntd 91 Amerikoj e 

viešintis1 “Bynrtės” redak- 
torius Vanagaitei 

Kiti laikraščiai neprfeiun- 
tė nei savo atstovų, nei ko- 
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kių per teisius patarimų. 

Suvažiavimo visoms trims 
dienoms yedėiu išrinkta p. 
Širvydaą, o raštininku p. 
Lalis. -f į a, 

Suvažigvime dalyvavo ir 

keliolika^svečių, kurie savo 

patarimais palengvino laik- 
raštininkams;, apkalbėti ir 
išrišti svarbesnius klausi- 
mus. 

Posėdžiuose vaduotasi pe- 
reitų metų suvažiavimo pro- 
tokolu. Ir taip: 

Kainos apgarsinimų pa- 
likta leidėjų nuožiūrai. 

Išleidžiamų knygų kainas 
patarta garsinti ant užpa- 
kalinių knygų viršelių. 

Rašytojų ir bendradarbių 
klausimas palikta išrišti pa- 
tiems laikraščių leidėjams. 

Visi, dalyvavusieji suva- 

žiavime leidėjai ir jų inga- 
liotieji pripažino pereitais 
metais in kurtą Lietuvių 
Spaudos Draugiją Ameriko- 
je geru daiktu ir šiems me- 

tams išrinkta naujoji vy- 
riausybė: pirmininku p. J. 
M. Tananeviee, raštininku 
p. Račkauskas ir išdininku 
p. Paukštis. Draugijon 
įstoti mokestis sumažinta: 
įstojimas 5 dol. ir mėnesi- 
nės 1 dol. Visi leidėjai ap- 
siėmė pilnai mokėti Drau- 

gijos išdan. 
Apgarsinimų klausime 

butą plačių diskusijų ir pa- 
galiau nutarta laikraščiuo- 
se garsinti visokios rųšies 
apgarsinimus, apart tų, ku- 
rie jau patįs savaimi išrodo 
apgavingais. i Ištirti apga- 
vingus apgarsinimus iš- 
rinkta tam tikroji komisija. 

Dienraščio klausimas pa- 
likta pavieniems asmenims, 
tiems, katrie pasižadėję ir 

išgali leisti. 
Redaktorių skyriuje be- 

veik viskam palikta po seno- 

vei, tik sutverta literatų Ra- 
telis ir išrinkta anam val- 

dyba. 
Rašybos-gi klausimas pa- 

likta Lietuvos žymesniems 
filologams. 

Kitokius svarbesnius 
svarstymus ir nutarimus 

skaitytojai tegalės patirti 
plačiau iš protokolo, kuris 
neužilgo ištisai bus visuose 
laikraščiuose atspaudintas. 

Suvažiavimas gavo kelis 
laiškus ir telcgramus su pa- 
sveikinimais. 

Ateinančiais metais su-, 
važiavimui vieta paskirta 
m. Chicago. Suvažiavimui 
laikų paskirs Draugijos val- 
dyba. 

Scrantooo visuomenė } 
laikraštininku suvažiavimą 
atsinešė labai maloningai, 
antrą suvažiavimo vakarą 
parengė draugišką vakarie- 
nę, kurioje dalyvavo žy- 
miausioji to miesto inteli- 

gentija. Taippat. ir d-ras 

Šliupas savo namuose labai 

svetingai suvažiavusius pri- 
ėmė ir apsčiai pavaišino. 
Visiems jiems, o ypač d-rui 

Šliupui priguli didi padėka. 
Suvažiavįme, viešpatavo 

broliška harmonija, ir nors 

buvo laikraštininką su vi- 
sokiomis pąžiufomis, tečiau 
vienais k% japsmąį neuž- 
gauta. 

Laikraštįjninįai ilgai lai- 

kys savo ątminty nuolan- 
kius sau sęįrantoniškius, 
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Teisingai, 
—■ Taip, ponas teisėjau, 

esu apgaviku, tai tiesa, bet 
juk ir tokie žmonės yra rei- 
kalingi? 

— Kam gi? 
— Tai jau, o jaigu visi 

vagįs ir apgavikai 'apskelb- 
tą bedarbę, tai iš ko tuomet 
gyventą ponai teisėjai it 
advokatai. 

f 

NELEISKIME JIEMS 
MIRTI, JEI JIE GALI 

GYVENTI. ^ ^ 

New York o laikraščiai su 

pasikakinimu patėmija, jo- 
gei minėtame mieste šią va- 

sarą kūdikių mirtingumas 
žymiai sumažėjęs, ty. pasi- 
daręs daug mažesnis nei pe- 
reitais metais. Statistika 
parodo, jogei kūdikių mir- 
tingumas Ne\v Yorke suma- 

žėjęs 79-niais ant tūkstan- 
čio, be to patėmvta, jogei 
tam dalykui daug energijos 
padėjęs miesto sveikatos 
departamentas, kuris, pra- 
sidėjus vasarai, ėmęs sau- 

giai kontroliuoti visas pie- 
no pardavyklas, naikinant 
iš anų tarpo nešvarybes ir 
abelnai visokį nesanitarinį 
užlaikymą. Daktarų ka- 

dangi patyrimai jau ne sy- 
kį išparodė, jogei nešvarus 
ir senas pienas daugiausiai 
kūdikius nuvarąs į kapus. 
Dėlei to daktarai tame at- 

vėjy pamoko motinas, idant 
anos vasaros metu labiau- 
siai saugotųsi kūdikius pe- 
nėti karvių pienu ir užuot 
pieno kūdikiams duotų ko- 

kią nors arbatėlę iš žolių, 
arba kruopų skystimėlį. 
Tečiau kūdikiui sveikiausiu 
ir maištingiausiu valgiu yra 
motinos pienas. Taigi Ne\v 
Yorke kūdikių mirtingumą 
šiemet sumažino pirmiau- 
siai savo pastangomis svei- 
katos departamentas, o pas- 
kui daktarai, nepatingėju- 
sieji motinas pamokinti ap- 
siėjimo su kūdikiais. Be to 
dar ir pats oras šiemet va- 

sarą buvęs švelnesnis ir pa- 
keliamesnis, nei kad kitais 
metais. 

Sveikatos departamentui 
pagalbon atėjo dar specija- 
liniai tam tikslui pašaukta 
gyvenimai! organizacija 
vardu “Kūdikių globėjimo 
draugija”. Tokios organi- 
zacijos atsirado dar tik 
dviejuose Amerikos mies- 
tuose: New Yorke ir Mil- 

waukee, Wis. Ir tij orga- 
nizacijų veikmė tikrai išga- 
ninga kūdikių nuo mirties 

apsaugojime. Ir Mihvaukee 
kūdikių mirtingumas tokiu 
budu susiaurintas. 

Iš to visko matoma, jo- 
gei daugumas kūdikių kas 
metai miršta tik to delei, 
kad ant anų neužtraukta 
tam tikroji globa ir nebuvo 

prisilaikoma atsargumo kas 
link jų penėjmo. 

Santykių reforma visu- 

pirmu turi prasidėti nuo 

paties šaltinio, taigi nuo 

motinos, paskui sveikatos 
valdyba privalo užtraukti 
savo kontrolę ant pieno par- 
davyklų, idant motinos 
anose galėtų pifkties vi- 
suomet švarius valgius. 

Taippat butų labai reika- 
linga motinas, ypač jaunas, 
pamokinti, kaip reik vasa- 

ros metu kūdikius penėti ir 
su anais; apsieiti, kadangi 
tankiausiai stoka to apsipa- 
šinimo kūdikius galabina. 

KAIP TOLSTOJUS ŽIU 
RSJO Į VAIKŲ BAU 

DIM4. 

Ne visiems skaitytojams 
žinoma, jog Tolstojus buvo 
ne vien didelis rusų rašy- 
tojas, bet ir mokytojas, tik- 
roje to žodžio prasmėje. 
Kaip tik Rusijos valstiečiai 
liko nuo baudžiavos paliuo- 
sųoti, tuoj Tolstojus savo 

dvare įkūrė valstiečių vai- 
kams mokyklą, pasamdė 
tris, keturis mokytojus ir 
drauge su jais ėmė vaiku- 
čius mokinti. Vien tik mo- 

kymas ilgainiui Tolstojaus '• i 
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neuzganėdino ir jis pradėjo 
leisti laikraštėlį, pašvęstą, 
vaiko auklėjimo nagrinėji- 
mui. Nors pats Tolstojus 
tą laikraštėlį skyrė vien, 
taip sakant, bėgantiems au- 

klėjimo reikalams ir klausi- 
mams, tečiau netruko ten 
spauzdintais savo straips- 
niais atkreipti į save viso 
pasaulio mokytojų akis. 
Liudija tas, kad Tolstojus 
buvo itin išmintingas ir są- 

žiningas žmogus, sugebąs 
visam tam, ką jis darė, pil- 
nai atsiduoti ir už tai daug 
geriau parinktą sau darbą 
už kitus žmones atlikti. 
Aišku todėl, kaip svarbu ir 
mums yra pasižinti bent su 

kaikuriomis jo pažiūromis 
į vaikų auklėjimą. 

Tolstojus bausmės visai 
nepripažino. Teeiau įpra- 
timas bausti vaikus buvo 

taip stipras, kad iš pradžių 
savo mokymo jis du sykiu 
leido sau nubausti prasikal- 
tusius vaikus. Atsitiko tas 

šitaip. Mokykloje pražuvo 
kaži-koks ten mažmožis; be 
to pražuvo nesykį kitų mo- 

kinių knygos, pieštukai. 
Vaikai, mokytojų klausia- 

mi, nusimindavo, parauzda- 
vo, bet susekti kaltininkų 
nebuvo kaip. Galų gale su- 

čiupo du vaikus vagiant. 
Mokytojai ir mokiniai leng- 
viau atsikvėpė, nes tuom 

pasiaiškino kaltininkai ir 

tarytum plaute nuplovė nuo 

kitų vaikų apkaltinimo dė- 
mę. 

Tolstojus patarė tiems ki- 
tiems vaikams nutarti, ko- 
kiuo budu nubaudus kalti- 
ninkus. Vieni patarė iš- 
plakti rykštėmis ir patįs pa- 
sisiūlė tą. atlikti. Kiti vėl 
sumanė ant drobės išsiūti 

žodį: “vagis” ir pakabinti 
tokį ženklą kaltininkams 
ant nugaros. Su ta pasku- 
tine bausme sutiko ir Tols- 
tojus. Kol mergaitės išsiu- 
vinėjo žodį, kiti mokiniai su 

piktu užsiganėdinimu žiurė- 
jo į baudžiamuosius ir ty- 
eiuodavos iš jąją. Buvo to- 
kią, kurie reikalavo, kad 
baudžiamieji visą savaitę 
dėvėtą šitą ženklą, arba 
kad juos su tolciuo ženklu 
pravesti pro visą sodžių. 
Baudžiamieji raudojo. Di- 
džiausias kaltininkas buvo 

išblyškęs, jo lupos drebėjo, 
akįs išsigandusios piktai 
žiurėjo į tyeiojaneiuosius 
draugus. Paskui jis, į nie- 

ką nepažvelgęs, nuleidęs že- 
myn galvą, kokia ypatinga, 
nusikaltusią eisena ėjo na- 

mon, o kiti vaikai vijosi už- 
pakalyje jo būriais, erzino 
jį, tyčiojosi, piktai jį užgau- 
liodami, tarsi kokios piktos 
dvasios spiriami daugiau 
takto daryti, nekaip ją pa- 
čiuose to pikto buvo. 

Nuo to atsitikimo Tolsto- 
jus pastebėjo, jog nubaus- 
tas mokinys ėmė prasčiau 
mokytis, ir kaip kiti vaikai 
imdavo linksmintis arba 
žaisti, tai jis visuomet ka- 
žin-kur pasislėpdavo. 

Netrukus sugavo vėl tą 
vaikiuką, iš mokytojaus 
kambario kelius varinius 
pinigėlius bevagiant. 

— “Aš ėmiau jį barti” 
sako pats Tolstojus — “taip 
kaip paprastai visi tėvai ir 
mokytojai savo vaikus ba- 
ra. 

Man bebarant įsikišo ir j 
kitas šnekus mokinys, ma- 

tomai atkartodamas vyres- 
niąją girdėtus žodžius: — 

“vieną sykį pavogei, antrą 
įgysi įpratimą vogti, o toks 
įpratimas prie nieko gero 
tavęs neprives”. — 

“Man pačiam pasidarė 
pikta” — rašo toliau Tols- 
tojus —- “pajutau beveik 

neapykantą prie to vagiliu- 
ko ir žvilgterėjau jam į vei- 
dą. Jo veidas buvo da di- 
džiau išblyškęs, nekaip pir- 
mą sykį; matyti buvo irgi, 
jog vaikas kamuojasi ir 
pyksta. Staiga stojosi man 

akyse katoržninkai ir aš 
paskubau nuplėšti vaikui 
vėl pakabintą jam skiautelę 
su parašu: “vagis”. Pasi- 
darė man sunku ir biauru 
ant širdies. Aš liepiau jam 
eiti, kur jis nori ir įsitiki- 
nau staigu ne protu, bet vi- 
sais pajautimais, jog netu- 
riu teisės kankinti tą nelai- 
mingą vaiką. Aš įsitikinau 
tuomet irgi, jog yra kiek- 
viename žmoguje jo sielos 
paslaptįs, uždengtos nuo ki- 
tų žmonių, į kurias negali 
veikti jokios bausmės ir jo- 
kie pamokinimai, o vien tik 
pats gyvenimas. 

Ir kpks-gi išvedimas ? Mo- 
kinys pavogė knygą. Jis 
jog prie to žingsnio priėjo 
ilga neteisingų pastebėjimų, 
neteisingų sanprotavimų, 
klaidingų jausmų eile. Jis 
pavogė knygą ir Įsidėjo ją 
į savo skrynutę, o aš užtai 
jam prikabinau skiautelę su 

parašu: “vagis”. Kągi tie 
du daiktu turi savvje ben- 
dro ? 

— Nubausti jį sugėdija- 
mu!— pasakys man kiti. 
Sugedi jimu? Kodėl? Kas 
tai yra sugėdijimas? Ar 
tai ištikrųjų ištirta, jog su- 

gėdijimas atima norą vogti? 
O gal sugėdijimas da para- 
gina prie vagystės! Gal 
tas, kas baudžiamojo vaiko 
veide matėsi, nebuvo gėda? 
Dagi aš ištikrų jų žinau, kad 
tai ne^ųyo gėda, bet tai bu- 
vo kitas-kas, kas gal vaiko 
sieloje nekuomet nebūtų 
prabudęs, jei nebūtų buvęs 
žadinamas. Tegul .,uu pa- 
saulyje, kur žmonės yra 
baudžiami, suranda sau tei- 
ses ir priedermes kitus bau- 
sti. Mušti gi vaikų ir pras- 
tųjų žmonių pasaulis turi 
pasilikti grynas. Neapgau- 
liuokime savęs, neimkime 
tikėti, jog turime teisę 
bausti. Kiekvieną atmoni- 

jirno ir keršto jausmą, pa- 
vadinę bausme, išmoktume 
tuomet išteisinti”. — Taip 
kalba Tolstojus apie baus- 
mę. Verta visiems, vpaė 
kam tenka su vaikais susi- 
durti ir vaikų auklėjimu už- 
siimti, rimtai tuos Tolsto- 
jaus pastebėjimus apgalvoti 
ir į juos įsigilinti, ir neuž- 
miršti, jog Tolstojus priėjo 
prie tokio išvedimo, kad 
bausmė vaiko nepataiso, 
anaiptol, sužadina jame da- 
gi piktus pageidimus, kurie 
kitaip gal nekuomet nebū- 
tų vaiko širdelėje pabudę. 

Pigiausia mokykla. 
— Ar tu žinai kokia yra 

pigiausia mokykla sviete, 
— klausia jųokdaris savo 

pažįstamo. 
Užklaustasis negalėjo at- 

sakyti. 
— Pigiausia mokykla, 

mano mielas — kalba pir- 
masis — yra vargas. 

— O tai delkof 
— Nes toj mokykloj ne- 

mokama jokių inrašų ir 
uekados joje nėra tuščių 
vietų. 

Po teismui. 
Kartų susirinkime už- 

klausta tapytojo, kaip jis 
tinkamiausiai nutapytų du 
žmones, iš kurių vienas iš- 
lošė bylų, o kitas pralošė. 
Tapytojas atsakė: 

— Pirmutinį nutapyčiau 
marškiniuose, o antrųjį nuo- 

ga. 


