
PASILINKSMINIMO IR 
ATSILSIO VIETOS LIE 

TUVIAMS. 

(Įspūdžiai iš Sodus, Mieli.). 
Pavasaris ir vasara — tai 

gamtos atgijimo ir viso jos 
gyvenimo metas. Tik tuo- 
mi metu gamta pasirodo vi- 
same savo vaskume, grožy- 
bėje, turtingume ir visomis 
savo giliomis slaptybėmis. 
Netik į kiekvieną, gyvūną, 
bet ir į žmogų tasai gamtos 
gyvenimo metas turi labai 

didelę intekmę visame jo gy- 
venime, tatai nebus čia pro 
šalį pasidalinus mintimis ir 

įspūdžiais, kaip mes lietu- 
viai tą gražiausią metų da- 

lį praleidžiame ir kaip tu- 
rėtumėm praleisti. 

Vasara baigiasi — su ja 
ir visos linksmybės: pikni- 
kai, ekskursijos, sanitariški 
rezortai, žaidimo vietos, 
daržai ir t. p. Rodosi, 
kiekvienas, tą laiką pralei- 
dęs, užsiduos sau klausimą : 

kaip jis jį praleido ir ko- 
kiose vietose? Be abejo- 
nės kiekvienas turėtą ant 
to klausimo apsistoti, šį bei 

tą į klausimą atsakyti. Bet, 
deja! Tarpe musu tautie- 

čią-lietuvią mažai kas sten- 

giasi į tą klausimą rimčiau 

pažvelgti. Rodosi, kad mus 

apsupo kokia-tai ant vietos 

trypimosi šmėkla, mes nie- 

kaip negalime pamesti gar- 
binę tą savo pasenusiu ir 
laiko pažangai neatsakan- 
čią dievaičią, niekaip nega- 
lime nors keliais žingsniais 
pasivyti jau toli mus pra- 
lenkusius šviesesniu tautą 
žmones. Gyvendami tarp 
šviesesnią už mus žinomą, 
rodosi, užtektinai turime 

sektiną ją gyvenimo pa- 
vyždžią> bet kur tau! mes 

niekaip negalime atsikraty- 
ti tą savo pragaištingą pa- 
pročią. Nenupeiksiu čia 
daugelio kitą musą tautie- 
čią papročią, tik nurody- 
siu į vieną labai neišmin- 
tingą musą darbą — tai 

karčiamą lankymą ir netin- 

kamą vasaros pasilinksmi- 
nimą. Labai yra gaila, kad 
šitokie peiktini papročiai 
reikia primesti net tiems, 
kurie save vadina išmintin- 

gais, taip sakant, inteli- 

gentais. 
Kaip ten nekalbėsime, bet 

vis pagalios prieisime prie 
to, kad karčiamą lankymas 
padaro mums didelę blėdį 
netik fizišką,, bet ir dvasiš- 
ką, nes netik sunaikiname 
savo sveikatą, bet taippat 
nusilpstame, nupuolame 
dvasioje. Kalčiama — tai 
musą lietuvio linksmybė, jo 
žaidimo vieta, jo sveikatos 
gelbėjimas, tai visas jo tiks- 
las. Juk mes turime tai 
pripažinti, nes kasdiena 
vaizdžiausiai tą prieš akis 
matome. 

0 gal kas pasakys, kad 

juk mes vasaros metu 
ir pasilinksminimus taiso- 
me. Teisybė; kad taisome, 
bet apie tuos pasilinksmini- 
mus reikia pasakyti, jog jie 
nuo karčiamos atmosferos 
visai mažai kuomi skiriasi. 
Jaigu mes arčiau prisižiūrė- 
sime, kuomi svarbiausiai 
vadovaujasi ir kokį mums 

maistą suteikia tieji taip 
vadinami lietuviški piknin- 
kai, tai ištikro nedaugiau 
ten rasime kiltumo ir dva- 
siškos bei kūniškos sveika- 
tos, kaip ir karčiamoje. 

Nenurodinėsiu čia visą 
kelią, kokiais einant tuos 

musą vasaros pasilinksmi- 
nimus galima butą pagerin- 
ti, bet tik nurodysiu tautie- 
čiams-lietuviams vietą, kur 

galima sveikai praleisti va- 

saros laiką ir pasidalinsiu 

savo įspūdžiais, kokius tu- 
rėjau tų vietų atlankęs. 

Juk, rodosi, kiekvienas 
sutiks, kaip butų gera va- 

saros metu išvažiuoti nors 

porai savaičių ant šviežio 
oro, kur ant farmų ir ten 
linksmai praleisti laikų, su- 

stiprinti sveikatų ir atgai- 
vinti dvasių. Bet kur to- 

kių vietų sau radus? Išva- 
žiuoti butų gerai, bet kur? 
Prie lietuvių — puikiai bu- 
tų, o prie airių, anglų ne- 

sinori ir širdis netraukia. 
Tas ir teisybė! Geriausia 
būti prie savųjų. O savo 

tokių lietuviškų vietų juk 
ir turime — tai yra rezori 
tas lietuvio Aleksandro J. 
Limonto, Sodus, Mich. Čia 
atvažiuoja daktarai,advoka- 
tai, kunigai, visokie inteli- 
gentai ir visokio užsiėmimo 
bei amato žmonės. Apsi- 
žvalgęs aplinkui matai, kad 
tai vis ne lietuviai. Gailai 
Ilgiaus pabuvus pamatai 
vienų ir kitų lietuvį — rete- 

nybė! Paklausus man vie- 
no lietuvio-inteligento, ko- 
dėl lietuvių čia nesimatyti? 
atsakė: “lietuviai dar apie 
tokias sanitariškas vietas 

nesupranta, nes jų sanita- 
riška vieta — tai karčia- 
ma”. Kokia tai liūdna tei- 

sybė! 
Vienok kokia tai sveika 

ir puiki vieta. Šv. Juozapo 
(St. Joe) upė teisiog per- 
skrodžia to rezorto vidurį. 
Čia vanduo labai sveikas. 
Yra tam tyčia padarytos 
maudyklės, kuriose žmonės, 
maudosi lig valiai. Fonta- 

nai, šaltiniai teka. iš kalno 
— mineralinis, labai svei- 
kas vanduo. Visokiu vai- 

siu, kaip persaslyvių, vynuo- 
gių, grašiu, obuoliu, viso- 

kių daržovių. :— lankyto- 
jams. viskas veltui., ijitsil- 
sis, guolis puikus, nes. tam 
tyčia yra ištaisyti atsakan- 
ti vasariniai namai, taip va- 

dinami “cottages”, už labai 

žemą kainą. Valgis pui- 
kiausias — ko tiktai širdis 
trokšta visko yra. Kaina; 
už viską žema. Patarnavi- 
mas mandagus, 

Limonto rezortan nuva- 

žiavęs gali bent kuomi pasi- 
džiaugti ir pasilinksminti. 
Šv. Juozapo upėje gali pa- 
vienėmis valtelėmis ar eldi- 
jomis važinėtis po puikią, 
iš visij kraštų žaliuojančiais 
medžiais apaugusią upę ir 

žvejoti. Ant upės krantų 
gali sau rasti vėsią vietą ir 
ten dūmoti bei svajoti apie 
savo praleistas dienas ir 

ateitį. Čia poetas linksmai 
dainuodamas laukia Mūzos 

palaiminimo bei inkvėpimo 
savo pradėtiems ar tolimes- 
niems darbams. Čia jauni- 
kaitis gali svajoti apie savo 

ateinantį gyvenimą. Čia 

taipgi ir filozofas, apsiniau- 
kęs it debesys savo tezose, 
gali nusiraminti, išsigiedro- 
ti... 

Vasarinis vėjalis tave 
gaivina. Žaliuojantieji me- 

džiai primena tau- tavo die- 
nas. Gėlės aplinkui pakelia 
tavo estetiškus jausmus. 
Širdis, kūnas ir dvasia so- 

ti... Alkio čia nėra nei ku- 
inui, nei dvasiai. 

Tą vietą šiemet aplankė 
Chieagos Dievo Apveizdos 
parapijos choro giesminin- 
kai. Vietoje taisyti kur 
ankštame darže pikniką ar 

balių, sumanė apsieiti be jų 
ir išvažiuoti ten kur Šv. 
Juozapo upė teka — ban- 
guoja ir visu smarkumu 
inpuola į Michigano ežero 
glėbį... Ir neapsivylė! 30 
su viršum narių būrelis su- 

batoje 2 d. rugsėjo išvažia- 
vo į Limonto rezortą. Kai- 

po choristai-giesmininkai, in- 
sėdę laivan, kada vesi nak- 
tis užklojo savo slaptinga 
tamsa dienos šviesą,, uždai- 
navo keletą lietuvišką tau- 
tišką dainelią. Skardžią 
dainelią balsai, susijungę 
su nakties dvasią šešėliais, 
lekia tolimon šalin, primin- 
dami, kad Lietuvos sunąs 
dar nepamiršę* jos, tik jai 
vienai dainuoja seną protė- 
vią paliktas dainas... 

Kitur gal alkoholis vieš- 
patauja, gal muštynės; čia 
to nėra, čia lietuviškos dai- 
nos užėmė alkoholio vietą. 

Rytmety j, kuomet pradė- 
jo rodytis šviesos dievaitis, 
dainininkai privažiavo Mi- 
chigan ežero kraštą. Išli- 
pus iš laivo, visi nuvažiavo 
į rezortą ir čia vėl pras- 
kambėjo lietuviškos dainos 
po vadovyste p. A. J. Li- 
monto. Padainavę ir ant 

piano paskambinę, visi sve- 

čiai pasistiprino sočiai pus- 
ryčiais ir, išsiskirstę, pasi- 
ėmė sau kiekvienas paran- 
kiausi žaislą: maudytis, lai- 
veliu važinėtis, medžioti, 
obuoliauti, ir t. p. 

Taip jie bežaizdami links- 
mai praleidę dvi dienas, va- 

žiavo namon tvirti kunu ir 

dvasia, pilni malonuj įspu- 
džią. 

Tarp kitko dainininkai 
padainavo šias dainas: Lie- 
tuva Tėvyne musų, O Lie- 
tuva motinėle. Sudiev Lie- 

tuva, Kur banguoja Nemu- 

nėlis, Ant krašto marių, 
Lietuva tu brangi žemė mu- 

sų, Garnys, Sėdi už ratelio, 
Loja suneš ant kiemo, Mes 
svekinam kiekvieną. Juroje 
spindžia, Sveiki broliai dai- 

nininkai, Sudiev kvietkeli 
Ilgiausius metus ir daugy- 
.bę-kitų;; -■: >.<>•••- ir- ;j= 

.Atsilankė ir pats klebo- 
nas E. Stefanavieius, kuri 
giedoriai labai iškilmingai 
priėmė ir padarė jam ova- 

ciją. 
Ištikto, kaip butų malo- 

nu, kad lietuviai pagalios 
suprastų' blaivaus pasilink- 
sminimo naudingumą ir jau 
pradėtų šalintis nuo to nuo- 

dijančio kūną ir dvasią 
karčiamos oro. Rodosi, kad 
tokiose vietose, kaip lietu- 
vio A. J. Limonto rezortas, 
Sodus, Mich., lietuviai ga- 
lėtų rasti sau bene vieną iš 
geriausių vasaros pasilink- 
sminimams ir atsilsint vie- 

tą. Linksma butų viltis, 
kad lietuviai pagalios kuo- 

daugiausiai pradėtų lankyti 
vasaros metu tokias vietas. 

A. Tam—as. 

STUDENTŲ ARMIJA. 

Ant, viso žemės apskričio, 
pagal akademinio kalendo- 
riaus “Minerva” paduotas 
skaitlines, dabar yra 220 

universitetų su abelnu 
skaitlium 480.000 studentų. 
Toji skaitlinė gali išrodyti 
labai maža, vienok reikia 

pasakyti, kad kalendoriuje 
nepriskaityta prie universi- 
tetų taip vadinamos Angli- 
jos ir Amerikos kolegijos, 
kurios visukuom skiriasi 
nuo universitetų, taippat 
“akademijos”, toliau licė- 

jai, atskiras fakultetai, pe- 
dagogijos institutai ir t. p. 
Tokių augštesnių mokslo 

įstaigij, neturinčių universi- 
teto vardo, ant visos žemės 

yra daug daugiau negu uni- 

versitetų, būtent 308, vie- 
nok jos turi sulyginant ne- 

didelį skaitlių studentų, nes 

tiktai 107.665. 

Augštesnių technikos 
mokslo įstaigų ant žemės 
yra tiktai 72 su 72.683 stu- 

dentais. Yra ,tai skaitlius 
labai mažas, parodantis, jog 
žmonija mažai dar rūpinasi 
užganėdinimu savo praktiš- 
ko gyvenimo reikalų. Pa- 
prastai musų amžius vadi- 
nama “teehiiikosj amžiumi”, 
neskaitlingą vienok sau- 

jalė žmonių, pasišveneian- 
čių technikos mokslo paži- 
nimui, nepatvirtina tų var- 

dų. Dar labiau yra apleis- 
tas ir nepaprastai mažas 
skaitlius žemdirbystės, giri- 
ninkystės ir kalnininkystės 
augštesnių mokslo įstaigų. 
Yra jų ant visos žemės tik- 
tai 58 su 16.997 studentais. 
Tokiose aplinkybėse esant, 
sunku butų stebėtis, kad 
gamtos turtai žemėje taip 
mažai ir nesumaniai ikišiol 
buvo išnaudojami. 

Mažiausias gi skaitlius 
ant žemės vra veterinarijos 
auštesnių mokslo įstaigė, 
kurių išviso priskaitoma 
vos 30, kame 3 yra Rusijos 
valstybėj. Abelnas skait- 
lius tose įstaigose studentų 
-veterinarų siekia 6.448, kas 
laiškiausiai nurodo, kokių 
|dar menkų pagalbų veteri- 
narijos mokslas suteikia 

auginimui naminių gyvulių 
visame sviete. 

Abelnas studentų skait- 
lius visose augštesnėse 
mokslo įstaigose siekia tatai 

nedidelę sulyginant skaitli- 

nę, apie 610.000. Rusijoj jų 
yra 71.160. Vifcame sviete 
vienas augštesfiss mokslo 

įstaigos studentas išpuola 
ant 2.700 gyventojų, Rusi- 
joj gi vienaš ant 2.070 gy- 
ventojų. Oial kas manytu, 

r Rusijoj* augšteėiaeji apšvie- 
ta labai gerai Stovi. Vie- 
nok nereikia' užmiršti, kad 
suvedant totąt sulyginimų į 
abeliiąi: ’višbš>*5emės gyven- 
tojų skaitlių pakaityta ir* 
tokios tant^s, kaip iekioai ir 
indusai,: jkuriė1' dar beveik 
visai neturi jokių augštes- 
nių mokslo įstaigų, nekal- 
bant jau apie mažiau skait- 
lingus, bet užtai visai ne- 

kųltimnius žemės gyvento- 
jus, kaip negrai, hottento- 
tai ir tt. daigu gi skyrium 
sulyginsime Rusijos valsty- 
bę su kita kokia kultūrine 
valstybe, tad augštesnioji 
apšvietei Rusijoje atsiras 
kinkas žemesnėj proporci- 
joj- 

Iš visų ąugštesniųjų mo- 

kyklų daugiausiai yra lan- 
komi universitetai, nes iš 
abelno visų augštesniųjų 
mokslo įstaigų skaičiaus 
610.000 studentų univerEite- 
tus lanko net 480.000 stu- 
dentų arba. 80 nuošimčių. 
Iš visų universitetų di- 
džiausią studentų skaitlių 
turį Paryžiaus universitetas 

i a- 

su 17.512 studentų, po juom 
seka Berlyno universitetas 
su 14.034 studentais, toliau 
Kairo (10.499) ir Maskvos 
(9.516) universitetai. To- 
liau seka: V Peterburgo 
(8.995), Viekuos, (8.960), 
Monachium (7.080), Buda- 
pešto (7.000), Neapolio 
(6.529) ir .‘tČ ,’j Iš abelno 
skaitliaus ,220 Universitetų 
daugiaus 15 tūkstančių stu- 

dentų turi ,tiktai vienas Pa- 
ryžiaus ųinvdrsi^etas, dau- 
giau 10 tūkstančių turi trys, 
daugiau 8 tūkstančių — 6, 
daugiau 6 tūkstančių — 11, 
daugiau 5 tūkstančių — 18. 
daugiau 4 — 29, daugiau 
3 — 43, daugiau 2 — 75 ir 

daugiau vieno tūkstančio — 

153. Daugiau 500 studen- 
tų turi "189 'universitetai. 
Mažiau 500 studentų ran- 

dasi 31 universitetas, ma- 

žiau 400 — 20, mažiau 200 
tiktai 4, tame skaitliuje ir 
Saratavo universitete*, ku- 

-a**- --SS- ji**- 

Į Amerikos vandenius šiomis dienomis atplaukė pirmusyk Chinų skraiduolis 
“Hai Ci”. Apačioj perstatoma admirolas l£vang, o viršuje chinų jūreivių or- 

kestrą. Ingula susideda iš 450 jūreivių ir ofieierų. Pastarieji kalba angliškai., 

riame pereitais metais buvo 
tiktai 107 studentai. 

Iš paduotu skaitliniu ma- 

tyti, jog universitetu su la- 
bai į dideliu studentų skait- 
liįiųoi sulyginant yra ne- 

daug. Rusijos ųhiversite-. 
tai abelnai jšsižymi dideliu 
studentų skaitliumi. Vie- 
nok perdaug didelis studen- 
tų skaitlius mažame univer- 
sitetų škaitliuje (11) nėra 

naudinga didelei valstybei. 
Vokiečių apšvietos galybe 
yra tame, kad jie turi daug 
universitetų su nedideliu 
studentų skaitliumi, ypačiai 
provincijose. Charkove yra 
4.537 studentai, Odesoj 
3257, Kieve 3.000, Kazaniuj 
2.955skuomet iš kitos puses 
Getinge 2.352, Heidelberge 
2.082, Marburge 1.829, 
TVuerzburge 1. 996. 

KALINIŲ GYVENIMAS. 

Spauzdiname laišką, kurį 
gavome iš vieno katorginio 
giminių. Jame aprašoma 
katorginių kelionė Amuran. 
Žinomas daiktas, nieko ypa- 
tingo neaprašoma, kadangi 
laiškas ėjo pro vyresnybės 
rankas, bet šiokias-tokias 
smulkmenas galima suvokti. 
Štai jis. 

Miela sesute! 
Aš atsidūriau Irkutske 

ir pirmai progai pasitaikius 
rašau laiškelį. Kelionės ne- 

aprašinėsiu, musų iš Smo- 
lensko išvarė 130 žmonių, 
Tuloje-gi prikergė 120 žmo- 
nių kitų; taip neišlipdami iš 

vagonų atvažiavome Irkuts- 
kan. Buvo žadėję grūsti 
tiesiai Amuran, bet paskum 
kelyje sulaikė. Kėlionė bu- 
vo smagi. Aš buvau kalinių 
seniūnas, gaudavau visų pi- 
nigus valgiui nupirkti. Če- 
liabinske gavome gerus pie- 
tus. Atvažiavome Krasno- 
jarskan, kame vėl gerokai 
pavalgydino — matai, mus 

siunčia visai kaipo darbi- 
ninkus, bet ne kaipo kali- 
nius. Krasnojarske mus 

aplankė koksai tai valdinin- 

kas, apsiėjo mandagiai, pa- 
sakė, girdi, nors darbas ne- 

lengvas, bet valgis puikiau- 
sias. Jis patarė dirbti ir 

nelakstyti Rusijon'ir tt. Vi- 
si buvome užganėdinti’ Ke- 
lionėje buvau apsirgęs; ma- 

niau, kad galas atėjo. Jo- 
kie milteliai negelbėjo, nors 

didesnėse stotyse nuims su- 

teikdavo gydytojų pagalbą. 
Sirgau dvi dieni, su visais 
žadėjau atsisveikinti. Pas- 
kubi pagijau, bet labai su- 

blogau, nors išrodau svei- 

kesnis, negu kiti. Greitu 
laiku mus išsiunčia Srie- 
tenskan, paskum gi darbo 
dirbtų. Buvau sutaupęs ke- 

letą skatikėlių, galėjau pa- 
rašyti tau laiškelį ir bro- 
liui. Nuvažiavęs vieton — 

aprašysiu. Pasakoja, kad 
tenai vietoje darbas nėra 

sunkus, bet karštis neišpasa- 
kytas ir sunku priprasti. 

Sunku gyventi tarpe sve- 

timųjų. Su manimi kartu 
siunčiama keletas paprastų 
lietuvių prasikaltėlių, bet 
ką su jais pašnekėsi. Kas 
tai traukia tėvynėn, nėra 

kam išreikšti savo sopulių, 
širdies skausmų. Visus ka- 
linius siunčia Amūro gen. 
gubernatoriaus žinybom 

Siunčiu visiems labas die- 
N. N. nas. 

(“L. Ž.”). 

HUMORAS. 

Mokykloje. 
Mokintojas: — Delio, 

Juozuk, susivėlinai moky- 
klon? 

Juozukas: — Prašau po- 
no mokintojo, pietus ilgai 
virė. 

Mokintojas: — O ką to- 
kio šiandie turėjote pie- 
tums? 

Juozukas: — Duoną su 

silkėmis. 

Gydytojo patarimas. 
Gydytojas: — Tamstos 

sveikata išteisybės sunai- 
kinta. Tamsta privalai sau- 

goties visokių fiziškų darbų. 

Pavyzdžiui tamsta nepriva- 
lai... hm... kokį tamsta turu 

užsiėnrtrtią'? 
Pacijentas: — Esu anar-j 

čBištaš.' ~T““'" 
Gydytojas: — Hm!... tam- 

sta neprivalai... taigi.:, 
tamsta neprivalai ilgesnį 
laiką mėtyti bombas... 

Svarbesnis užsiėmimas. : 

— Kuo yra tamstos vy- 
ras? 

— Paikius! 
— O man pasakota, kad 

veterinorius. 
— Taip, bet tasai antra- 

sis, tai tik pašalinis už- 
siėmimas. 

Atsikirto. 

Mergina: — Nesuprantu, 
kokis tai malonumas netu- 
rint troškulio gerti? 

Girtuoklis: — Visai tas 
pat, kaip per dienas sėdėti 
prieš veidrodį — esant ne- 

dailiai. 

Užsienio vakarai. 
— Štai saulės nusileidi- 

mas, mano dukters pieštas. 
Ji dailos mokėsi užsienvj. 

— Na, dabar tai supran- 
tu. Pas mus nekuomet pa- 
našaus saulės nusileidimo 
nemačiau. 

Valgykloje. 
— Mano panele, toji mėsa 

baisiai kieta... 
— Tas neįstabu... An- 

driuly, atnešk šitam ponui 
kitą peilį... 

Gatvėje. 
— Ar tavo laikrodėlis ei- 

na? 
— Deja... jau nuėjo. 

Gailėsis. 
— Esu tokiame nusimini- 

me, kad turėsiu nusižudyti. 
— Nedaryk taip, nes pas- 

kui to gailėsies. 

Ar ne teisybe? 
Kas nežino, o žino, kad 

nešino, tas toliau nueis, nei 

tas, kuris mąsto, jogei žino, 
o nežino, kad nežino. 


