
VISUOMENĖ ATSAKO. 

Kaip tik koki:) bendrovę iš-! 
tinka bent koki nuostoliai del 
streiko ar kitko, tnojaus ant! 
visuomenės užkraunama atsa-1 

komybė. Visuomenė turi at 

sakyti. 
i 

Anglekasių streiko laiku 

an<rlių kasyklų savininkai ga- 
rsiai paskelbė turėję labai di-j 
dėlių nuostoliu. Pasibaigusį 
streikui, anglims padidinta 
kaina. Visuomenė kalta. 

Rockefelleris paaukoja mi-i 
lioaus protestantu įstaigoms. 
Tuojaus žibalo kaina pake-l 
liama. Visuomenė turį už-1 
mokėti. 

Geležinkeliečiai streikavo. 

Pabrango maistas. Maisto 

produktu trustai gavo progos 
plėšti visuomenę. Pastaroji 
ir šiandie velka brangenybės 
naštą. 

S t re i kavo Chicagos gat vo- 

ką r i ii motormenai ir konduk- 
toriai. Bendrovė tuojaus pa- 
skelbė, kiek ji turėjusi nuos- 

toliu dr! streiko. Visuome- 

nė turėjo didesnius nuosto- 

lius. Bet apie tai visuomet 

nutylima. 
T r taip visuomet ir visur. 

Jei imsime domėn kad ir 

Cbicagos gatvekarių darbinin- 

ku streiką, tai matysime, kad 

bendrovei lengvas dalykas su- 

skaityti savo nuostolius. Bet 

j< i prisieitu skaityti visuome- 

nės nuostolius, tai tiems nuo-į 
stoliams nebūtų atrastas ga- 
las. 

Gatvekarių bendrovė, anot 

jos pačios tvirtinimo, neteku- 
si suvirs vieno šimto tūkstan- 

čio dolerių.. Bet visuomenė! 

neteko milionų dolerių. 
Del ko visuomenė visuomet 

kalta, 'iki šiol neišaiškinta. Tr 

niekas neapsiraa išaiškinti. O 

juk tai svarbus klausimas. 

DARBAS IR DARBININKAI. 

4<Federal Reserve Board" 

paskelbė, kad Suv. Valstijose 
laikai eina geryn. Tas paaiš- 
ki iš surinkti] žinių per rug- 

sėjo mėnesį. Tą mėnesį la- 
bai žymus skaičius darbinin- 

kų visose darbo šakose buvo 

reikalaujamas. Atsiliepę dar- 
bininkai tuo jaus gavo darbus. 

Ypač darbininkai buvo reika- 

lingi pasibaigus didžiulieras 
streikams, kaip tai aųgleka- 
sių, geležinkeliečių ir audek- 

lų gaminimo darbininkų. 
Darbo padėtį žymiai page- 

rino ir tas, kuomet kai-kurio- 
se pramonėse darbininkams 
ne vien nesumažinta užmokes- 

nis, bet dar šiek-tiek padidin- 
ta. 

Pradėjus 1920 metais Ame- 

rikoje sustojo darbai. Nedar- 

bas palietė visur visus. Dir- 

bantiems darbininkams suma- j 
žintos užmokesnys. Ir taip! 
tesėsi iki šio laiko. Šiandie! 

užmokesnių mažinimas sulai- 

kytas. Daugelis didžiųjų fir- 

mų šiek-tiek padidina uždar- 

bius darbininkams. 

Anot "Federal Reserve Bo- 

ard.*' kas metai rudenį vis 

daugiau darbininkų visur rei- 

kalaujama. Tečiaus šįmet 
tas reikalavimas nepaprastas. 
Sako, kad šiandie tik tas ne- 

turi darbo, kas tingi aplinkui 
apsidairyti. 

Tas "Board" žino, ką skel-, 
bia. Bet ar čia su tais dar- 
bais padėtis yra taip skaisti, 

( 

kaip "Bonrd" tvirtina, tai' 

;au kitas klausimas. 

Už vieno mėnesio įvyks 
svarbus daugumoj valstijų 
rinkimai. Republikonų par- 
tijai reikalinga reklama. Pirm 

rinkimų juk mes visuomet įti- 
kinami apie geruosius laikus. 

Kas šiandie neturi darbo, 

tas geriausia g-ali reikšti nuo- 

monę apie esamus '* geruosius 
laikus.'' 

DAUGIAU DARBŲ. 
——— ^ 

Darbo departamentas skel- 

bia, jog pasibaigus didiesiems 

streikams — anglekasių ir ge-i 

ležinkeliečių, darbų padėtis 
miestuose smarkiai ima gerin- 
tis. 

Augliu klausimas, kas tičsa, 
dar pilnai neišspręstas. Kiek, 
reikiant to kuro į miestus dar 

nepristatoma. Tečiaus trum- 

poj ateity, anot Darbo depar- 
tamento, tas bus atliktas. Ir 

Darbo departamentas bijosi, 
kad kartais Suv. Valstijoms 
nepritruktų darbininkų, kuo-j 
met prasidės čia darbai. 

Iš 83 didžiausių pramonės 
centrų raportuose pažymima, 
jo0 tik septyniolikoj centrų' 

darbininkų skaitlius sumažė- 

jo. Kituose centruose darbi- 

ninkų personalas padaugin- 
tas. 

Darbo santykiai pasigerino 
prie geležinkelių vagonų tai- 

symo, tabokos ir audeklų ga- 

mybos, taipat geležies ir plie- 
no dirbtuvėse, maisto gamini- 
me ir kitur. 

Bet darbininkų skaitlius su- 

mažėjo gėrimų dirbtuvėse,! 
metalinių produktų Įstaigose 
ir prie stiklų gaminimo. 

Tie visi raportai paliečia 
praeitą rugsėjį. 

DAYENPORT, Ta. — So- 

cializmui smunkant ir jų vie- 

tiniam laikraščiui .Tribūne bu- 

vo sunku išsilaikyti. Dabar 

permainė savo vardų pasiva- 
dindamas The Davenport 
Free Press ir paskelbė, kad 

dabar Imsiąs darbininkų laik- 

raštis, liuosas nuo politinių 
pakraipų, panaudojant lietu-1 

vių išsitarimą "bepartyvis." 
Ar jo "bepartyvumas" nenu- 

kryps panašiai kaip Ohicagos 
Holstričio "Naujienų." 

Sovietų valdžia pakvietė 12 

francuzų bankininkų ir pra- 
monininkų, kad ištirtų Rusi- 

jos ekonominę padėtį. 

POLITINIAI KALINIAI. 
Suv. Valstijų federaliuose 

kalėjimuose šiandie laikoma 
nemaža .socialistų, daugiau- j 
si a radikalų. Karo laikais 

jie teismų nubausti įvairiems 
terminanms. Dauguma jų 
darbavosi ne vien prieš karą, 
bet ir prieš pačią vyriausybę. 
Jie žodžiu ir raštu kurstė rek- 

rutuojamus vyrus neiti karei- 

vijon. Kurstė darbininkus 
sukilti prieš vyriausybę. Sma- 
rkesni iš jų planavo net revo- 

liuciją sukelti ir pakeisti cia 

valdžios fojmą. | 
Vyriausybės agentai kai-ku- 

riuos išgaudė. Iviti pabėgo 
Meksikon ar kur kitur. Su- 

gaudyti patraukti teisman ir 

nubausti kalėjimu, "lai buvo 
karo laikais. Kitur tos rųsies 
nusikaltėliai kitaip baudžiami. 

Iki šiolei nedaugelis- įų pa- 

liuosuota. Kiti eina savo 

į bausme. 
. Socialistai siuntė A\ ashing- 

tonan ir prašymus ir rezoliu- 

cijas tų politinių kalinių pa- 
liuosavimo klausime. Bet nie- 

ko nepešė. Žadėta parinkti 
iš jų mažiau prasižengusius ir 
paliuosuoti. Bet apie abelną 
amnestiją "VV asliingtone nekal- 

bama. • 

Šiandie nauja kampanija už 

kalinių paliuosavimą pakel- 
ta. Įdomiausia, kad ton kam- 

panijon įtrauktas ir senato- 

rius Borali. «, j 
Praeitą sekmadienį Cliica-i 

<r0je socialistai tunėjo susirin- 

kimai. Kalbėjo ir senatorius 
Borah. T r jis šaukė, idant 

prezidentas Maldingas tuos 

visus kalimus paliuosuotų. 
Borah nužengė dar toliaus. 

Jis reikalavo pripažinti ir 

bolševistinę Rusiją. 
Borah už tą sėbravimąsi su 

radikalais" šiandie jau vanoja- 
mas. Amerikos Legiono kuo- 

pos kelia prieš jį protestus. 
Karo veteranai sako, kuomet 

jie kariavo, tai radikalai mė- 

gino griauti jų tėvynę ir už 

tai juos paliuosuoti? Tuos j 
politinius kalinius legioninkaij 
vadina kriminalistais. Kaipo į 
toki turi atlikti bausme. 

Taigi, čia ir naujas triukš- 

mas. Jis padidės, kuomet 

senatoriui Borah'ui kiti jo ko- 

legos gerai atšaus už pataika- 
vimą Lenino ir JTrotzkyo a- 

gentams. 
Socialistams šiuo kartu rei- 

kia pripažinti nemažą apsu- 
krumą — patraukti savo pu- 

sėn senatorių Borahą. 

KELIAUJI DARBININKAI. 

Amerika turi visokių įdo- 
mybių. Viena iš tų, tai ke- 

liaują darbininkai, kurie nie- 

kuomet neapsistoja vienoje 
vietoje, niekuomet ilgiau ne- 

silaiko vieno darbo. jToki žmo-, 

nės čia žinomi, kaipo "tram- 

pai" arba "hobo." 
Tečiaus kaikur ir jie reika- 

lingi. Reikalingi jie ūkinin- 

kams. Kirsti miškams, krau- 

ti ledams žiemos laiku. 

Ne visi jie myli dirbti. Žy- 
mi jų dalis visai atpratę nuo 

darbo. Tik badas jiios ver- 

čia kur ukininkui malkų paka- 
poti arba kaimenę paganyti. 

Iš tokių tinginių dažnai pa- 
inia vagišių ir plėšikų. 

Tečiaus dauguma keliaujan- 
čių darbininkų visuomet pasi- 
daro maistą dirbdami. Bet 

jei kiek daugiau uždirba, tuo- 

jaus meta darbą ir gyvena 

nepriklausomai. Netekę pi- 
nigų ieško darbo, keliauja 
skersai ir išilgai šalies. 

Tai nelaimingi žmonės. Pas 

juos nei tikėjimo, nei doros. 

Dažniausia paišini, vargiai 
kuomet maudėsi. Visuomet 

apnykti visokių gyvių. Jie 

praleidžia daug vargo, dažnai 

pamato ir bado. Tai paprasti 
valkatos. 

N 

f 

Vasaros laiku bepig jiems 
kur laukuose kaip čigonams 
besivolioti. Žiemos laiku rei- 

kalinga pastogė. Tad jie 
dažniausia suplaukia Į dides- 

nius miestus ir skurdžių užei- 

gose prasnaudžia žiemą. Iš- 

aušus pavasariui, leidžiasi jie 
kelionėn. 

Tokia rūšis tinginių čia la- 

bai negeistina. Tečiaus nie- 

kas nepagalvoja tuos žmones 

sukulturinti. B. A. 

SVETIMŠALIŲ SPAUDA. 

Medill Žurnalizmo Mokyk-1 
! 

los lankytojų susirinkime pra- 

eitą, ketvirtadienį John R.Pa- 

landecli, republikonas kandi- 
datas į Cook apskrities komi- 

sionierius, kalbėdamas susi- 
rinkusiems vaizdžiai Įrodė a- 

pie svetimšalių spaudos duo- 

damų nauda šiai šaliai. 

Jis sakė, kad svetingomis 
kalbomis spauzdinami laikraš- 
čiai Amerikoje yra neapsako- 
mos vertės pačiai Amerikai ir 
Amerikos nacijai. Tie laikra- 
ščiai vadovauja tiems, kurie 

nesusipažinę su anglų kalba. 
Jie teikia tiems žmonėms in- 

formacijų apie amerikoniškas 

idėjas ir republikoninės vald- 
žios formą. „ 

Suv. Valstijose, anot Pa- 

landecho, yra apie 1,200 sve- 

timose kalUtse laikraščių. Jie' 
spausdinami 35-is Įvairiomis 
kalbomis. Jų cirkuliacija pe- 
reina 20 milionų kopijų. 

Visi tie laikraščiai yra kai- 

pir mokykla. Jie ateivius 

paruošia prie pilietybės ir a- 

merikonizrao. Ateivių širdy- 
se jie daigina šios šalies pat- 
riotizmą, be ko nacija negailė- 
tu gyVUOti. 

Svetimšalių laikraščiai, sa- 

kė Palandech, taipat konst- 

ruktyviai veikia. Ateiviuose 

jie įneša įtaką ne vien pasi- 
likti jiems amerikonais, bet 

surinktus darbu turtus įdėti į 
namus. 

Statistika rodo, kad Ameri- 

koje namų savininkų yra di- 

desnė dalis ateivių arba iš at- 

eivių gimusių vaikų. 
Svetimų kalbų laikraščiai 

saugoja svetimšalius nuo viso- 

kios rųšies Sukčių, perspėja 
nuo apgaulingi} skelbimų. 
Vargiai jų skiltyse rasi išnau- 

dojamus skelbimus. 

KINIJA.*— Visokių neri- 
\ 

mavimų apsireiškia pas darbi- 

ninkus prieš darbdav. Hong- 
kong distrikte. Dau,g streikų 
keliama. 

SKAITYKITE IR PLATINKI" 
K1TE "DRAUGĄ" 

ITALIJOJ SOCIALIZMAS 
BAIGIASI. 

/ 

Italijos socializmas bolševi- 
zmo formoje sprogo, Jam 

mirties nuosprendį* paskelbė 
patys socialistai, andai turė- 

ję. Romoje suvažiavimą. 
fTai buvo socialistų, partijos 

suvažiavimas. Už taktiką su- 

siginčijo, paskui susikovė kai- 

riausieji radikalai su dešiniuo 

ju sparnu. Partija suskilo į 
keletą dalių. 

Kaip rašo vienas ameriko- 

niškas korespondentas, socia- 

listų suvažiavimas buvo tra- 

gikomedija. " Draugai'' kiti 

kitiems prikaišiojo klaidas. 

Aiškiai tvirtino, kad Italijoj 
socializmas baigiasi. Paskui 

argumentams pavartota kuin- 

štys. Silpnesni išbėgo iš sa- 

lės su sukruvintomis nosimis, 
su užtinusiais poakiais. 

Daugeliui italų fš šalies žiū- 

rint buvo kaipir gaila tų žmo- 

nių, kurie patys nežino, delko 

jie kaujasi. Nagi del kokių 
tai "didėlių visuomeninių re- 

formų,' kokios išsiperėjo jų 
makaulėse. 

Suvažiavimą pirmiausia ap- 

leido dešinysis sparnas. Pas- 

kui vidurinė srovė. Likę vie- 

ni radikalai padainavo komu- 

nistinę dainą -ir taipat išsis- 

kirstė. 

Taip bus su socializmu vi- 

sur. Kur tik visuomenės pro- 
tas bręs.ta, tenai socializmas, 

kaip garas nyksta. 

CHRISTIANIA, Norvegi- 
ja. — Norvegijos darbinin- 

kams suteikiama teisė turėti 

darbininkų tarybas dirbtuvė- 

se. 

VENGRIJA. — Vengrijoj 
pragyvenimas labai brangsta. 
Užtai Vengrijos pramonei 
gręsia visokie streikai. 

* 

Rusijoj komunistų partija, 
valdanti apie 100,000,000 gy- 
ventojų, turinti 1922 metais 

300,000 narių; 1921 metais 

buvę toj partijoj apie 500,000 
narių. 

L'ETDV-Įi OifiS'MNlĮI SĄJUNGA 
m B 

I. Kas mes esame? 

Lietuvių Darbininkų Sąjunga (pilnas 
vardas: Am. Liet. R. K. 6v. Juozapoj 
Darbininkų Sąjunga) buvo sumanyta ir į-( 
kurta lietuvių darbininkų pavasari 1915-1 
tų metų. Ją pagimdė dvasinis ir mate-j 
rialinis lietuvių darbininkų vargas ir j 

skurdas, su kuriuo pasiryžta eiti į kovą., 
Tšvienos pusės baisus darbininkų išnau- 

dojimas ir viso jų gyvenimo slėgimas iš' 

pusės kapitalistinės sistemos, iš antros gi; 
pusės įsigalėjimas ir siautimas lietuviui 
išeivių tarpe Įvairios rųšies bedievių ir j 
socialistų, — kas dar labiau didino var- 

gą ir suirutę — tos tai buvo svarbiausios 

priežastys LDS. atsiradimo. LDS. — tai 

idėjinis judėjimas, priėmęs formą Anier. 

Lietuvių Katalikų darbininkų idėjinės o r-1 

ganizaeijos. LDS. — tai darbininku or- j 
gani'/.aeija, pasiryžusi darbuoties darbi-; 
ninku reikalais ir gerbuviu, kaip dvasi-j 

1 

nian\ taip ir materialiniam. Ji yra dalis j 
pasaulio krikščionių darbininkų, einančių' 
išvien tam, kad "viską atnaujinti Kris-j 
tuje," kad ateities sociale tvarką nusta- 

tyti pairai Kristaus mokslo dėsnių. Jos 

did/iausįs troškimas pasaulio krikščionių 
darbininkų vienybė. Jfs obalsiai: "liau- 

ja tvarka Kristuje," artyn prie Dievo 

Karalijos ant žemės." Yra tai lietuvių 

darbininkų organizacija. Todėl jai rupės 
lietuviu tautos reikalai, jos laisvė, demo- 

kratijos augimas ir gerbūvis, — ypač gi 
Lietuvos darbo žmonių reikalai. LDS. 
tai kataliku darbininku organizacija; to- 

dėl jai rupės, kad tikyba ir krikščioniško- 

ji dora klestėtų narių darbininkų tarpe. 
Katalikybėje LpS. randa savo idealą ir 

gauna sau įkvėpimo. LDS. nėra darbi- 

ninkų unija, n(<s ji jungia darbininkus į- 
vairių profesinių unijų. Ji nėra taipat 
politinė partija, nes jos tikslai platesni 
už partijos tikslus. /Teeiaus ir darbininkų 
unijoms, ir jų partijai LDS. neša didelę 
pagelbą, nes prirengia darbininkus prie 
vienų ir prie kitų. 

II. Kur mes stovime. 
LDS. stovi akyvaizdoje trijų labiau- 

siai reikšmingų žmonijos judėjimų: 1) 
pasaulio darbininkų kova už naują geres- 

nę ir teisingesn«ę socialę tvarką, 2) lietu- 

vių tautos kova už laisvę ir nepriklauso- 
mybę, kaip politinę, taip ir ekonominę. 3) 
idėjinė kova krikščionių su Kristaus prie- 
šininkais del pasauliažiuros ir del priarti- 
nimo Dievo Karalystės ant žemės. 

LDS. Nesitenkina tik žiurėjimu į vi- 
sas tas kovas. Ji prie ji} prisideda ir 

veikliai jose dalyvauja, turėdama prieš 
akis trejopą idealą: socialį, tikybinį ir 

tautinį. 
Socialis idealas. Dabartinė tvarka 

neapriboto kapitalizmo negali patenkinti 
katalikų darbininkų. Toji tvarka yra pa- 
remta neteisingumu, nelygybėmis ir 

skriaudomis. Kapitalui nuolat besikon- 
co] it mojant mažo žmonių skaičiaus ran- 

kosna, auga turčių galybė, gobšumas > ir 

besąžiniškumas; drauge su tuo didėja mi- 

liorių darbo žmonių vargai ir auga nepa- 
sitenkinimas. LDS. savo sociali idealų 
mato tokioj tvarkoj, kurioje visi galėtų 
jausties broliais ir bendradarbiais bend- 
ram tikslui — visų gerbuviui; kur niekas 

neturėtų per daug, tai yra tiek, kad tie 

turtai virstų jam pavojumi ir apsunkini- 
mu, — bet, kad kiekvienas turėtų pakan- 
kamai gražiam ir patogiam -gyvenimui. 
Toje naujoje socialėje tvarkoje turėtų bū- 

ti užtikrinta ir apsaugota asmens laisvė 

ir individualybė, kurios pilnai plėtotei 
valstybė netiyėtų statyti kliūčių. 

Tikybinis idealas. LDS. tikybinis 
idealas tai visiška vienybė ir harmonija 

tarp žmonių valios ir darbų. — ir Sutver- 

tojo valios;'tai dažnas vienijimasis su 

Kristumi Eukaristijoje; tai tikėjimo ir 

meilės viešpatavimas žmonių širdyse; tai 

Kristaus Bažnyčios laisvė ir klestėjimas, 
tai pagaliau, po mirties, susivienijimas 
amžiams sutvėrimų su Sutvėrėju busima- 

me gyvenime. 

(Tautinis idealas. Lietuvos demokra- 

tinė respublika, pasiekusi savo teisių et- 

nografinių sienų, įvykinusi savo šalyje 
ramybę, žmogaus ir piliečio teises, pasie-j 
kusi gerbūvio, aukštos kulturos, švie- į 
čianti visam pasauliui pavyzdžiu laisvės, 
tvarkos ir demokratingumo. 

Tų idealų siekdama LDS. nusistato 

navo veikimui šitokius principus. 

Socialių reformų srityje. 
a) LDS. laikosi privatinės nuosavyr 

bės dėsnio, kurs turėtų likti pamatiniu 
dėsniu ateities sutvarkymo, nes tik tasai 

dėsnis gali užtikrinti ir apginti individu- 

ali laisve ir plėtotę. Tečiaus LDS. reika- 

lauja, kad privatinė nuosavybė butų ap- 

ribota pagal to, kaip reikalauja aukštes- 

nieji principai: lygybės, teisingumo ir 

brolybės; • 

b) moralė ir intelektuale žmogaus ir 

tautos vertybė turi buti aukščiau stato- 

ma ir vertinama, negu asmens ar tautos 

materialiai turtai; » i 

c) LDS. skaito save šaka pasaulinio 
krikščioniškos demokratijos judėjimo, su 

kuriuomi ji pilniausiai solidarizuojasi ir 

eina išvien. Ji laukia apsireiškiant tam 

judėjimui tarpe Amerikos krikščionių 
darbininkų kitų tautų, prie kurių ir ji 
savo pajėgas netruks prijungti. Ji skai- 

to savo artimiausiais minties ir darbo 

draugais Lietuvo's krikščionis darbinin- 

kus, susispietusius į Lietuvos Darbo Fe- 

deraciją. Pagaliaus ji dedasi į Krikš- 

čionių Darbininkų Internacionalą; 
d) LDS. skaito politinę darbininkų 

akciją būtinai reikalinga vykinimui savo 

socialių tikslų. Ji rems pastangas tų 
Amerikos darbininkų, kurie dirba įsteigi- 
mui Amerikoje politinės darbo žmonių 
partijos su konstruktyviais., -o ne revohu- 

cijiniais tikslais. Tokiai partijai susida- 

rius, LDS. rems tą partiją visomis savo 

pajėgomis. LDS. rems Lietuvos Krikš- 

čioniu Demokratų Partiją, ypač gi jos 
svarbiausią šaką: Lietuvos Darbo Fede- • 

raciją. 
e) LDS. rems darbininkų unijas, ra- 

gins į jas dėtis, ir stengsis nešti į tas 

unijas krikščioniškai-demokratiską minti 

ir dvasią. _ 

f) LDS. žiuri i koperacijos judėjimą 
naudingiausi ir praktiškiausi darbininkų 
(Ročdelio principais einant), kaipo į 
judėjimą, kurs sėkmingai vykina demo- 

kratiją ir lygybę, kelia žmogaus vertybę 
ir kapitalistinę sistemą evoliucijos keliu 

keičia į bendravimo sistemą. Užtat LDS. 

ragins savo narius steigti įvairių rųšių 
koperatyvus, kaip antai: suvartojimo, 
kredito, ūkio, ir ypač ruošties prie svar- 

biausios koperacijos rųšies vykinimo: bū- 

tent gaminimo koperacijos. 
g) Politinė demokratija be demokra- 

tijos industrijoje virsta tik piktu žaislu 
■ 

į * 

kapitalistų rankose ir priemone masėms 

pavergti. Todėl LDS. ragins savo na- 

rius ruošties ateičiai vykinti vgyveniman 
pramoninę demokratiją; tuo tikslu kilti ir 

abelname išsilavinime, moksle ir ypač įgy- 
ti specialio išsilavinimo ir teoretinio mo- 

kslo savo darbo sakose, kad patapus su-^ 
pratingais ir kompetentingais pramoni- 
jos pasaulio piliečiais, kad ateity panau- 

dojus savo mokslu, balsą, ir įtaką pačios 
pramonės vedime ir jos tvarkyiię ir kad 

tokiu budu nešus savo svarbią dalį atsa- 

komybės už pramonės padėtį ir pažangą.. 
(Bus daugiau). ^ 


