
spalio menuo. 
5. K. Placido kent. 
6. P. Brunono vysk. 
7. S. Justinos, Morkaus. 
8. N. 18 savaitė po Sekminių. Tir'r 'T 

9. P. Dionizo. 
10. U. Pranciškaus Borg. 
11. S. Placidos panos. 

Kruvinoji Rusijos prem. 
Stolypino tragedija mieste 
Kieve- pereito j savaitėj su- 

tiko savo epilogą.. Anksti 

ryte, rugsėjo 25 dieną, mies- 
to Kievo kalėjimo kieme 

pakartas kruvinojo Rusi- 

jos premiero užmušėjas Di- 
mitri Bogrov. Teisme byla 
tęsėsi labai trumpai. Pėt- 

nyčioj karo teismas Bogro- 
vą pasmerkė pakarti, o pa- 
nedėlyj ryte jis pakarta, iš- 

pildyta “teisybės aktas”. 
Pakarta patylomis, žinant 
tik keliems viršesniems val- 
dininkams. Bogrov buvo 
advokatas, žydas, persi- 
krikštijęs į stačiatikius ir 

netiesa, kad. jis tik pasiva- 
dinęs advokatu, kaip neku- 
rie laikraščiai buvo prane- 
šę. 

Taigi dabar jau išnyko 
apie tai balsas ir visoks gir- 
das. Ant revoliucijonie- 
riaus kruvinojo teroro akto 

vyriausybė atsakė brutali- 
niu bausmės aktu; abidvi 
žvėriškos ir išsigimusios 
spėkos susirėmė Kievo te- 

atre, atlošė caro akyveizdoj 
kruviną dramą, labai trum- 

pą dramą, bet, tikima, dar 

nepaskutinę. Toje dviejų 
sau priešingų partijų trage- 
dijoj krito du lavonai sau 

skirtingomis nuomonėmis. 
Pirmutinis lavonas, tai ar- 

šiausias caro valdžios paka- 
likas, Stolvpinas, iš kraujo 
ir kaulų vergas, kuris mir- 
damas juk prisipažino, jo- 
gei noriai mirštąs už carą; 
antrasis lavonas — tai tero- 
ras, siaurai žinomas provo- 
katorius-kankinys, budelis- 
teisėjas, stačiatikis-žydas 
Bogrov. 

Jiedu abudu jau nusi- 
kraustė į anapus grabo. 
Vertėtų išgirsti jų tenai su- 

sitikimas... Tik labai gai- 
la, jogei negalima išgirsti ir 
tas dalykas svietui nenau- 

dinga... 
« 
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Mirus Stolypinui ir Bo- 

grovui, Rusijoj prasidėjo to- 

ji pati amžina historija vėl 
išimu j o. Žuvo žmonės, ku- 
riuos netikėtas gyvenime 
atsitikimas išstūmė priekyn 
dviejų sau priešingų pro- 
gramų, ir abudu tų progra- 
mų systemai tęsis toliau, 
kausis senobiniu budu, Ru- 
sija lavonais žengia nežino- 
mais sau keliais, kurių pa- 
baiga yra visiems tuo tar- 

pu svetima. Rusija nūdien 

pati nežino, kurlink keliau- 
ja ir koksai jos laukia ga- 
las. Jai pažįstama tik 

anarchija ir su ana kaip 
galint dar kaunasi. Ii* ji 
ilgai dar bus valdoma caro 

valdžios ir terorizmo syste- 
rnais, kol visuomenė bus 
tamsi kaip naktis, kol ji ės 

savo locnus vaikus, begar- 
bindama Romanovų idiotiz- 

mą. Abu systemai, patval- 
dystė ir terorizmas, turi vie- 
nu žygiu sugriūti, arba sy- 
kiu ilgiau gyvuoti, kadan- 
gi jei nors vienas anų gy- 
vuoja, tad ir kitam leista 
gyventi. 

O ir Lietuva delei to turi 

didžius vargus, ir persekio- 
jimus vilkti... 

* # 

Su S. L. A. prastai eina- 
si. Organe ‘1 Tėvynėj ’ ’ ran- 

dame narių skaitlių lig ge- 
gužio 1 dienos 1911 m. Iš 

suvedimų matoma, jogei 
Susiv. narių skaitlius se- 

kančiai persistato: pilnų — 

5.294, suspenduotų — 1.164 
ir išbrauktų — 3.779; vai- 

kų skyriaus: pilnų — 195, 
suspenduotų — 43 ir iš- 
brauktų — 133. 

Ir kas kaltas tam lietuvių 
atšalimui prie S. tL. A.? 
Kalta konstitucija ir viso- 
kios rųšies slapti agitato- 
riai, kuriems skaudėjo šir- 
dis matant Susivienijimo 
smarkų augimą. 

Leiskite mums paklausti, 
jei prieš naują konstituciją 
buvo kilus taip sakant “re- 
voliucija”, tai kodėl pasta- 
rasis seimas jos visai neat- 
metė, arba kodėl seime iš- 
rinktoji komisija ligšiol tos 
konstitucijos nepataisė? O 
juk loji konstitucija, auto- 

krstmnt) pilna; lakiausiai 
metasi į akis štai kas: nau- 

j aijprisirašęs Susivieni jiman 
narįs negalįs gauti pilnos 
pomirtinės kaip tik praėjus 
24 mėnesiams (dviem me- 

tam) nuo prisirašymo! Ki- 
taip sakant, naujai prisira- 
šęs naTys pilnu nariu lieka 
tik praėjus dviem metam! 

Kur jus, vyručiai, matėte 
tokias komedijas! 

* 

* # 

MahanojišMs p. Urbonas, 
kuris pasivadiuęs kunigu, 
naudodamasis iš lietuviu ne- 

sutikimo jau ir Shenan- 
doah, Pa. laikęs į lietuvius 
prakalbas ir nusamdęs vie- 
ną salę, kurioje kas nedėlią 
žadąs atlaikyti “mišias”... 
Lietuviai, argi nebūtą jau 
laikas mums tuos šašus nuo 

savęs nusikratyti ? 

• 
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P. J. A. Giegžnas “Tėvy- 
nės” No. 39 rašo apie Pary- 
žiaus parodos liekanas, ku- 
liu niekas nežino, kame jos 
randasi. Tų “liekanų” kis- 

torija sekanti: Pasibaigus 
Paryžiaus parodai, S. L. A. 
sumanė tas liekanas par- 
traukti Amerikon, bet ka- 
dangi čionai nebuvo kur 
anų sudėti, p. Gabrys, bū- 
damas tuomet Paryžiuje, 
atsiliepė, jogei tas liekanas 
galima lig laikui pavesti 
p-lei Zauniutei, Prusnose. 
Regis, taip ir padaryta. Ir 
kuomet Vilniuje pastarai- 
siais metais įsikūrė Lietu- 
vių mokslo” Dr-ja ir ji už- 
siėmė taisyti lietuviškų mū- 

zoj ų, atsiminta ir tos Pary- 
žiaus parodos liekanos, mat, 
norėta tas liekanas per- 
kraustyti į Vilnių. Imta 
rašinėti laiškus p. Zauniu- 
tei į Prusus, bet p. Zauniu- 
tės niekur nesurandama; ji 
neatsako ant laiškų nei S. 
L. A. nei Vilniaus Mokslo 
Dr-jai. P. Giegžnas tad 

sprendžia, jogei tas lieka- 
nas p. Gabrys turėjęs arba 
kam dovanoti, arba ir par- 
duoti ir pakelia klausimą, 
idant Susivienijimas Lietu- 
vių Amerikoj tų liekanų pa- 
reikalautų teisiog pas p. 
Gabrį, kadangi jo globai 
anos buvo pavestos.. Tas 
klausimas svarbus tuo, kad 

jis padės išrišti p. Gabrio 
pasielgimus viešuose tautos 

darbuose, nes tasai ponas 
nekaip persistato. 

“TAUTIŠKO FONDO” 
PROJEKTAS. 

Juo toliau mes žengiame 
savo tautinės būtybės ke- 
liu. tuo labiau pradedame 
gilintis į muši} tautinio ir 
kultūrinio darbo pasekmin- 
gumų, tuo daugiau gyveni- 
mo bėgis iškelia eikštėn 
musu nenuoseklumų, spra- 
gų ir netiesių kelių, kokiais 
mes einame, norėdami jau 
pagalios pasijusti savimi 
esą. Savo sunkiose egzis- 
tavimo aplinkybėse mes tu- 
rime taip susistematizuoti 
savo veikimo spėkas, kad 
jas daugiausiai galėtumėm 
pakreipti ton pusėn, kame 
musų gyvenimo spragos 
perdaug jau yra didelės, 
perdaug jau metasi į akis, 
reikalaudamos, idant mes 

jas taisytumėme, prašalin- 
tumėme, nejučiomis palai- 
kydami ir suteikdami gy- 
vastį musų tautiniam kū- 
nui. Vienu iš tokių palai- 
kytojų ir gaivintojų musų 
tautinio ir kultūrinio dar- 
bo yra sumanymas materi- 
jališkų palaikymų musų gy- 
venimo kultūrišku apsireiš- 

:-į. .C 

kimi}, krtftš^ užvadinairSo 
“Tatftaškumm*”. Mušą' 
laikais tiki tbkie sumanu 
jnai pasekmingiausiai vyk- 
dinarai gyvenamai!, kurk 
turi po savimi stiprią ma- : 

terijališkąy paramą, tatai 
nestebėtina, kad šiandie 
daugumas atgvjančią ir į! 
savistovumą žengiančią tau- 

tą pasistatė sau tikslu or- 

ganizuoti į “tautiškus fon- 
dus” visai savo gyvybės 
palaikymui skiriamas ma- 

terijališkas spėkas. Tokio 
“tautiško fondo” sumany- 
mą mes su džiaugsmu turi- 
me sveikinti ir jo tinka- 
mam įsteigimui bei gyvavi- 
mui uždėti tokius tvirtus 
pamatus, idant jis ištikro 
paliktą musą tautinės ir 
kultūrinės gyvybės palaiky- 
toju. Tą sumanymą, kaip ir 
visuomet, iššaukė pats gy- 
venimas, parodęs mums be- 
tvarkę, blėdį, o gal kartais 
ir piktą pasinaudojimą iš 

žmonią duosnumo, neorga- 
nizuotame rinkime auką ir 

duoklią įvairiems musą vi- 
suomeninio gyvenimo rei- 
kalams. Jau ir pirmiau 
vienur-kitur buvo girdėti 
balsai apie tokio fondo 
įsteigimo reikalingumą, bet, 
matomai, tas klausimas ne- 

buvo dar ganėtinai pribren- 
dęs, nebuvo dar matomas 

neišvengiamas tokio fondo 
būtinumas. Paskiausiai tas 
klausimas buvo pakeltas 
Antrame Laikraštininku 
Suvažiavime Scrantone, kur 
išėjo eikštęn, jog Brookly- 
no lietuviu kuopelė jau net 

pernai išdirbus; to “tautiš- 
ko fondo” projektą. Tą vi- 

są projektą, paėmę iš “Y. 

Lietuvninką” num. 38, iš- 
tisai žemiau talpiname, no- 

rėdami su (.pačips visuome- 
nės pagalbą tą klausimą gi- 
liau apsvarstyti ir, išdirbus 
tinkamiausius pamatus, tą- 
jį “tautišką fondą” paga- 
lios įsteigti. Kaip mes pa- 
tįs žiūrime į patį projektą 
ir atskirus jo punktus, pa- 
sistengsime pakalbėti apie 
tai skyrium sekančiuose 
1 a ik raščio numeriuose. 

Red. 

Br-jos “Lietuvių Tauta” 
Įstatai. 

1. Draugijos vardas. 

Draugija vadinasi “Lietu- 

viij Tauta” ir veikia Ameri- 
kos Suvienytose Valstijose 
ir Lietuvoje. 

II. Tikslas. 1) Šelpti 
materiališkai lietuvių kul- 

tūriškų j į darbų, 2) padėti 
(materiališkai) šviesties ir 
šviesti kitus, 3) šelpti lie- 
tuvius emigrantus iš Lietu- 

vos, ar į Lietuvų keliaujan- 
čius, 4) šelpti pasenusius 
ar sveikatos nustojusius 
darbininkus ir našlaičius. 

III. Nariai. Draugijos 
nariu gali būti kiekvienas 
lietuvis, užsimokėjęs 5 cen- 

tus metinių mokesčių. 
Pastaba 1. Kas užsimo- 

kėtų $3 ant sykio, butų pa- 
liuosuotas nuo: metinių mo- 

kesčių visam amžiui. Pas- 
taba 2. Ypatos užsimokėju- 
sios $25 gauna garbės na- 

rio vardų. Ta mokestis ga- 
li būti sumokama dalimis. 

2. “Lietuvių Tautos” 

draugija kreipiasi į visas 
kitas lietuvių * draugijas, 
kuopas, organizacijas, kliu- 

bus, ar susivienijimus, 
kviesdama prisidėti prie 
“Lietuvių Tautos” draugi- 
jos. Tam tikslui kiekviena 

draugija, kliubas, susivieni- 

jimas, ar kuopa kviečiami 
įvesti į savo įstatymų ru- 

brikų “tautos reikalams” 

po 5 centus ant metų nuo 

kiekvieno nario. 
Pastaba X. Draugijos pri- 

\ 

didėdamos prie “Lietuvių 
IDantos77 draugijos, prisitan 
čia valdybai ant tam tikrų 
blankų surašę visų narių su 

pirmininko ir sekretoriams 
parašais, — jei draugija in- 
korporuota ir su visų narių 
parašais, — jei neinkorpo- 
ruota. Pastaba 2. Kiekvie- 
na prisidėjusi draugija pri- 
siunčia metinius narių mo- 

kesčius (po 5e. nuo nario) 
kiekvienų metų pradžioje, 
ne vėliaus sausio 31 d. Cent- 
ro Valdybai, ar Kasieriui. 
Pasiuntus pinigus tiesiog 
Kasieriui turi būti prista- 
tytas Centro Valdybai Ka- 
sieriaus pakvitavimas apie 
pinigų gavima. 

IV. Valdyba. Draugijos 
valdyba susideda iš: 1) 
Centro Valdybos, būtent: 
Pirmininko, jo Pagelbiniii- 
ko, Sekretoriaus ir Sekreto- 
riaus Pagelbininko; 2) Lab- 
dariškosios Komisijos iš 3 

ypatų ir 3) Emigracijos 
Inspektoriaus. 

Pirmininkas ir Sekreto- 
rius su jų Pagelbininkais, 
o taip pat Labdariškoji Ko- 
misija renkami visuotinu 
balsavimu pusketvirtiems 
metams. Išrinkus naują 
valdybą — senoji tarnauja 
da pusei metų, idant supa- 
žindinti naująją su dalykų 
stoviu. Į Labdariškąją Ko- 

misiją renkami vienas na- 

rys iš rytinės Amerikos Su- 

vienytų Valstijų dalies, 
antras iš vidurinės, trecias 
iš vakarinės. 

Emigracijos Inspektorius 
samdomas už algą; jis turi 

prižiūrėti lietuvius emi- 

grantus Emigracijos Stotys 
je ir suteikti žinią Valdy- 
bai apie tuos, kurie reika- 
lauja šiokios ar tokios pa- 
galbos. 

Už Kasięrių “Lietuvių 
Tautos” darugija pasirenka 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikos kasięrių, už ku- 
lio darbus atsako augščiau 
minėto j i draugija. 

V. Turtas. Draugijos tur- 
tas susideda iš narių mo- 

kesčių, aukų ir pelno nuo 

vakarų, balių art prelekcijų, 
jei draugija paruoštų. 

VI. Turto eikvojimas. Vi- 

są turtą “Letuvių Tautos” 
draugija skirsto i sekančias 
septynias dalis: 

1) Vieną penktąją dalį — 

einančios aukštesnius moks- 
lus jaunuomenės sušelpi- 
mui; 

2) Vieną dešimtąją dalį— 
mokslo reikalams ir pave- 
dama į pilną savastį Lietu- 
vių Mokslo Draugijos Vil- 
niuje; 

3) Vieną dešimtąją dalį— 
dailės rėmimui. Ta dalis 
pavedama Lietuvių Dailės 
Draugijai Vilniuje. 

4) Vieną penktąją dalį— 
praplatinimui lietuvių tar- 

pe amatininkystės. Pas- 
taba. Tam tikslui draugija 
sušelpia besimokinančiąją 
amatų jaunuomenę, o mate- 
riališkai sustiprėjus draugi- 
ja stengsis inkurti amatų 
mokyklą. 

5) Vieną penktąją dalį — 

emigrantą šelpimui ir Emi- 

gracijos Inspektoriaus už- 
laikymui; 

6) Vieną dešimtąją dalį 
— našlaičių, seneliu ar svei- 
katos nustojusią darbinin- 
ką šelpimui. 

7) Vieną dešimtąją da- 
lį — valdybos užlaikymui 
ir kitiems draugijos reika- 
lams. Pastaba. Šio sky- 
riaus likučiai gali būti pa- 
vesti kitam skyriui, pagal 
draugijos nutarimą. 

Kasierius išmoka pinigus 
tiktai pagal tam tikrai iš- 
dirbtą blanką su skyrią pir- 
mininką 35 sekretoriaus pa- 

tasais, kuriuos patvirtįf 
Centro Vaidyba. Bianlnj 
turi būti trįs kopijos; vie 
na pasilieka pas Kasieriij. 
antra tame skyriuj, kuriė- 
išduoda pinigus, o trečioji 
Centro Valdyboje. 

KELIOS SKAITLINĖS Iš 
RUSIJOS STATISTIKOS. 

Šiandieninės Rusijos gy- 
venimas mus turi labai in- 
teresuoti jau vien dėlto, kad 
su tos valstybės likimu yra 
ankštai surištas musu gim- 
tinio krašto gyventoju liki- 
mas. 

Susipažinimas su Rusija, 
jos įstatymais, tvarka ar- 

ba teisingiau betvarke, su 

jos finansais ir visu jos gy- 
venimu yra jaigu ne būti- 
nas, tai tiesiog jau neišven- 
giamas daiktas mums, lie- 
tuviams. Savo priešą rei- 
kia pažinti taip jau giliai, 
■kaip ir geriausią savo drau- 

gą, o net dar giliau. 
Jau rodos visi labai gerai 

žinome, kas tai yra politiš- 
kas despotizmas atviras, ar- 

ba paslėptas po lieina nu- 

duotos konstitucijos. Pri- 

pratome jau tąjį despotiz- 
mą vadinti įvairiais garsiau 
ar silpniau skambančiais 
vardais, kurie gana taikiai 

jį charakterizuoja. Ne- 
daug tiesa jis ir boja apie 
žmonijos nuomonę, kol sa- 

vo rankose turi galybę. 
Prisižiūrėkime dabar, kaip 
išrodo Rusijos despotizmas 
skaitlinėse sulyginus su 

laisviausiu politišku surė- 

dymu, kokis yra Europoje, 
pavyzdžiui su Anglija. 

Pirmas didelis skirtumas, 
kuris puola į akis kiekvie- 

nam, šiek-tiek indomąujan- 
Čiam ekonomijos klausi- 
mais, yra tas, kad Rusijoj 
abelnoj mokesčių sumoj 
persveria valstybės išdo in- 

plaukos iš tarpinių mokes- 
čių, kuomet Anglijoj atbu- 

lai, betarpiniai mokesčiai 
persveria tarpinius. 

Tatai visose Rusijos išdo 

inplaukose išpuola tiktai 26 
nuošimčiai iš betarpiniu 
mokesčių, o 74 nuošimčiai 
iš tarpinių, kuomet Angli- 
joj tame atvėjyj skaitlinės 
persistato kaipo 65 ir 35 
nuošimčiai. Tas reiškia, 
kad Rusijoj trys ketvirtda- 
liai viso mokesčių jungo už- 
krauta ant mažaturčių ir 

beturčių gyventojų, o tik- 
tai vienas ketvirtdalis ant 

didelių žemės valdytojų, na- 

mų, fabrikų ir kapitalo, 
kuomet Anglijoj pastarieji 
moka beveik du kartu tiek, 
ką pirmieji. Tarpiniai mo- 

kesčiai, tai yra čyžės aut 

mėsos, cukraus, žibalo, deg- 
tukų, tabako, degtinės, 
alaus ir tt., vienodai apsun- 
kina beturtį ir turčių, nes 

juk milijonierius negali su- 

valgyti ir išgerti dešimts 
kartų daugiau už darbinin- 
ką; betarpiniai gi mokės- 
čiai, tai yra apmokėjimas 
nuo žemės, namų ir tt., ap- 
sunkina tiktai tuos, kurie 
tais turtais valdo. 

Kitu žymiu skirtumu yra 
tas, kiek valstybė iš visos 
mokesčių sumos skiria savo 

reikalams. Anglijoj vie- 
nam gyventojui atsieina 
mokėti 70 markių, ir iš tų 
valstybė skiria savo reika- 
lams, ty. armijai, laivynui, 
valdininkams ir tt., 40 mar- 

kių, o likusioji suma eina 
vietinėms institucijoms, tai 
yra valsčiams, miestams, 
pavietams, apšvietos reika- 
lams, labdaringiems, kultu-, 
riniems ir tt. Rusijoj kiek- 
vienas gyventojas moka ( 

abelnai 20 markių mokes- 
čių, bet iš tos sumos valsty- 
be pasiima sau 16, o vieti- 
uiems reikalams palieka 
tiktai 4 markes. 

Rusijoj tatai gyventojai 
beveik išimtinai gyvena 
Valstybės gerovei, o ne 

Valstybė gyventojų gerbū- 
viui, kaip turėtų būti. Dau- 
giausiai iš to atžvilgio nu- 

kenčia apšvieta; nestebėti- 
na tatai, kad Rusijoj yra 77 
nuošimčiai bemokslių. 

Anglijoj liaudies apšvie- 
fcai kiekvienas gyventojas 
vidutiniškai moka 8,50 mar- 

kes, o Rusijoj 40 fenigių į 
metus. Daktarų pagalbai 
beturčiams žmonėms, pri- 
skaitant prie to ir neapmo- 
kamus ligonbučius, Angli- 
joj išeina 5.50 markių kiek- 
vienam gyventojui, o Rusi- 
joj — 51 fenigis. Rusijoj 
tatai ant 100 tūkstančių gy- 
ventojų į metus numiršta 
450 žmonių užsikrečiamo- 
mis ligomis, kuomet Angli- 
joj tiktai 57. Rusijoj pusė 
bepročių vaikščioja gatvė- 
mis liuosai, o Anglijoj iš 
100 bepročių 95 užlaikomi 
ligonbučiuose. 

Gerų kelių Rusija beveik 
neturi. Idant nugabenti 
savo javus geležinkelio sto- 

tin, Rusi jos, gyvento jas tu- 
ri bereikalingai gaišuoti, su- 

gadinti vežimus, naikinti 
arklių spėkas biauriausiais 
negrįstais vieškeliais, kuo- 
met Anglijoj į kiekvienų 
geležinkelio stotį nuvesta 

platus, išgrįsti ir lygus kaip 
stalas keliai, kuriais vienas 
arklys trumpesniu laiku nu- 

veš 4 kartus didesnį sunku- 

mu, negu Rusijoj 2 arkliai. 
Nuostoliai laikę, gaišuojant, 
padargus ir gyvulius naiki- 
nant delei biaurių kelių 
Rusijoj siekia 200 milijonų 
markių į metus, arba tokios 

pinigų sumos kasmet nus- 

toja gyventojai delei ne- 

lemtos valstybės tvarkos, 
kuri beveik visus gyvento- 
jų sumokamus mokesčius 
suvartoja valstybės, bet ne 

gyventojų reikalams. 

Rusijos miestai yra ap- 
leisti ir įsiskolinę iš tos 

pačios priežasties. Net Pe- 
terburge nėra pakaktino 
skaitliaus nei liaudies mo- 

kyklų, nei ligonbučių ir 

pats miestas yra nuolatiniu 
choleros ir tifuso lizdu, ne- 

kalbant jau apie kitas, sun- 

kiau isvengtinas ligas. Iš 
to lengva sau persistatyti, 
kas gali veiktis gubernijų 
ir pavietų miestuose, nekal- 
bant jau apie sodžius ir 
miestelius. Brangiai gi at- 
sieina gyventojams tas des- 

potizmas. Jaigu jau jis ir 
neturėtų tokių biaurių žy- 
mių, kaip korimas be teis- 
mo ir ištrėmimas Siberi- 
jon be teismo, administrati- 
viniu budu, tai jau pats ne- 

išpasakytas jos užlaikymo 
brangumas ilgainiui apšvie- 
stiems gyventojams pakak- 
tų, idant griebus kas lcę tu- 
ri po ranka ir išvijus jį ke- 
turiais vėjais. Bet tame 
tai ir yra visa jo užsilaiky- 
mo priežastis, kad žmonės 
yra neapšviesti, o vyriausy- 
bė jų neapšviečia, nes ję 
kaip syk ir palaiko žmonių 
tamsumas, pagalios gi ap- 
švieta perbrangiai ir atsiei- 
tų, kas atimtų didelę surnę 
iš pačios vyriausybės ir jos 
palaikytojų užlaikymo. 

Tinginystė yra kimo nie- 
kybė, o niekybė — dūšios 
tinginystė. 

Iš vilniij toji labiausiai 
ošia, kuri turi susidaužyti Į 
smiltis. 


