
TE&MB&S ŽVILGIS f 
“SVEIKATĄ”. 

Pirm kelių savaičių Trr 

tuvių kalboje pasirodė zy 
mus veikalas: “Sveikata“ 

kurį paraše (Ir A. L. Chrau 
eonas ir išleido “Kataliko' 
išleistuvė. Jau vienas tik 

antgalvis duoda skaitytoj'7 
suprasti intalpą. kuri ym 
kaip užlaikyti savo kūną 
ausi saugoti nuo limpančiu 
ligų arba, žodžiu sakant, 
b y gi e na — m i e ris tos kny- 
gos. Kadangi panašus- ve i 

kalas (o.lt) poslapiai) su pa- 
veikslais yra retenybe pas 
mus. o gal ir vkmantėlk iki 
šiam laikui tai. marmu, bus 

neprošalĮ pa žvelgus arčiaus 
i jįjį iv pasvarsčius vertę 
bei maudą žmonijai iš to 

triūso. 

Čia autorius anatomiškai 
ir fiziologiškai tik tiek at- 

sižiūri, kiek reikalauja su- 

pratimas skirtingų kimo or- 

ganų veiksmių (funkciją)ir, 
trumpai išdėstęs kūno da- 
lių sudėjimų, plačiau apkal- 
ba jųjų pareigas ir svarbų 
gyvenime; taipgi kaip ap- 
sieiti su jomis kaip papras- 
tame gyvenimo bėgyje,, taip 
ir ištikus kokiai netikėtai 
nelaimei. išaiškinti įvai- 
rins kimo dėsnius kiekvie- 
nam prieinamoje kalboje 
yra sunkus darbas* o juo 
labiau musų kalboje, kuri 
neturi tam tikrų techniškų 
užvardinimų arba termino- 

logijos. Šiame atžvilgyje, 
aš manau, ir pats autorius 
jautė didelę stoką ii" apsun- 
kinimų. ¥ieook beskaitant 
‘“Sveikatų” galima užtikti 

tiesiog subumių užvardmi- 

mų; kaip tai: krutinės mur- 

kiodas (diapbragm), mit- 
odis (epiderm), apliuktaka 
(ėtrculation) ir tt., kurie 

gali didžiai patarnauti se- 

kantiems rašytojams. Nors 
šis-tas galima butų užmesti 
autoriui kaip iš pusės ter- 

minologijos, taip ir iš lite- 

ratiškojo atžvilgio, vienok 
čia nebuvo jo tikslas sutver- 
ti terminologijų, arba li- 

teratiškų dailų, tai dėl tos 

priežasties iš šios pusės ir 

nesigilinsime, kaip į ma- 

žiau svarbų dalykų. 
Patarlė sako*, “Kas vei- 

kia, tas ir klaidas daro”; 
panašiai ir šiame veikale 
įsiskverbė keletas apsiriki- 
mų, arba bent pert virtų iš- 
sireiškimų, į kuriuos yra 
svarbu atkreipti atydų. — 

Ant 33 pusi. paveiksle ver- 

tikaliniame galvos ir spran- 
do perpiovime, nors yra pa- 
sakyta, kame randasi ant- 
koseris ir stemple, vienok 
be tikrų nurodymų, kas pa- 
daryta ant sekančių pa- 
veikslų, negalima aiškiai 
pačiam skaitytojui surasti 

paženklinamus organus ir 

dar labiaus greitai galima 
suklysti. Viduryje 40 pusi. 
skaitome: “Mums kvė- 
puojant Šitas dugnelis, va- 

dinamas antkoseriu (epi- 
glatis), atsidaro; maistui-gi 
einant iš burnos, dugnelis 
užsidaro, taip kad maistas 
pro koserę praeina ir nein- 
krinta jon. Maistui pro 
koserę praėjus, dugnelis pa- 
sikelia ir koserė vėl yra at- 
dara, tinkama savo nuola- 
tiniam darbui orą į plaučius 
įleisti ir išleisti”, (žodžiai: 
atsidaro ir užsidaro — ma- 

no pabraukta. S. B.). 
Čia dalykas tame, kad 
mums valgant ar kvėpuo- 
jant antkoseris suvisai ne- 

užsidaro ir neatsidaro, bet 
priekoeeris (angį. larynx) 
pasikelia augibyn ir nusilei- 
džia žemyn saantnašiai, o 

antkoseris pasilieka be au- 
toriaus minėtojo judėjimo. 

Cad tas teisinga, galima net 
s viršaus persitikrinti: ry- 
ant, taip vadinamas Ado- 
no otmoletis (Adam’s ap- 
Te), pasikelia, o nurijus 
iusiMdiia ir lieka atvara į 
laikius uždengiama tokiu© 
aidu, taip kad maistas ne- 

•ali Įeiti į priekoserį. Šis 
ipsmkįmas atsikartoja ir 
■ nt 110 pusk Apačioje 64 
••usi pasakyta: “Grynas 
-rl:kolioiis nekuomet nesuša- 
lk — vadinas — nekuomet 
nepavirsta į ledą”. Grynas 
dkoltolis gali užšalti arba 
pavirsti i ledą prie 130%* 
C. žemiau zero. Nors tas 
beveik neturi jokios švar- 

ės, bet visgi pertvirtas iš- 
sireiškimas. Ant 91 pusi. 7 
ir 8 eilėse iš viršaus, pasaky- 
tu: ‘Jie (kraujo rauda- 

me j į kūneliai) yra toki ma- 

ži, kad pnsiaujy (diamet- 
re) išneša vos 1-3200 colio 
ar, žinoma, be mikroskopo 
jų negalima pamatyti’k 
Čia tai ištik rujų juokinga 
klaida, kurį, tikiu, yra ne 

■ autoriaus priežastimi, bet 
iseeerio arba korektoriaus, 
s kuris neatkreipė atydos ko- 

‘rekfūbjant. Iš to supranta- 
11 si, kad diametre kraujo 
kūneliai painiojas nuo Tie- 
sio colio iki 3200 colių. Tai 
juk tokius kūnelius niekas 
nededa po mikroskopu! 
čia. turi būti viena trįs 
tūkstančiai dvi šimtinė, co- 

lio dalis. Panašios klaidos 
kaip -šk ar jos butų zeeerio 
ar korektoriaus, labai ne- 

geistinos moksliškuose da- 
lykuose. (šio straipsnio au- 

torius taippat yra klaidin- 
gas. Jei knygoje-pažymėta 
1-0200. coliu*., tai negali būt 
dar klaida, kadangi tarpan 
skaitlinių indė ta trumputė- 
lis brėžys (panašus pemešįr 
ibo ženklui), kas reiškia, jo- 
gei tos skaitlinės perstato- 
ma imtiniais; toksai trupi- 
nių būdas retkarčiais varto- 

jama ir pas syetimtaueius, 
trūkstant tam tikslui 

speeijalinm raidžių. Kas 
kita, jei taipe 1 ir 3200 bu- 

tų įspraustas užuot trumpo 
ilgas" brėžys — tada, žinoma, 
reikštų nuo 1 lig 3200. Red.), 
Toliam, ant 222 puslapio 
randame dar vienų perplatų 
išsireiškimų. Čia pašven- 
čiama bet eielas paragrafas 
antgalviu: “Raumenų pa- 
jautimas”. Šiame para- 
grafe autorius apkalba, jog 
tai yra raumenų (museu- 
lar) pajautimas, kuriuo 
mes galime visokias kimo 
dalis judinti. — Visi kūniš- 
ki pajautimai, veikmės ir 

judinimai kūno dalių yra 
atliekami dirksmų mtekme 

! (nervais) sykiu su jų- cent- 

|rais. Pav. pridėję rankų 
prie karštos geležies mes 

pajausime karštį,. arba. 

skaudėj'imu ir tuo jaus ran- 

kų atitrauksime. Čia, ži- 
noma, atitraukimui rankos 
reikalinga raumenų veik- 
mė, bet tas dar nereiškia, 
kad raumenįs savistoviai 
veiktų. Šiame pavyzdyje 
dedasi panašiai: Šiluma 
kaipo energija paakstina 
arba duoda impulsus gali- 
niems (peripheral) dirks- 
niams, kuriais tie impulsai 
yra perduodami smegenims, 
o pastarieji jau atgal siun- 
čia vėl impulsus dirksniais 
ir, lyg kad, prisako kų veik- 
ti, ty. sujudina raumenis, 
kurie jau iš tos priežasties 
veikia arba šiame atsitiki- 
me susitraukia. Taigi ma- 

tom, kad kol impulsas dirk- 
sniais nesuvaikšeiojo ten ir 
atgal, raumenįs patįs ne- 

turėjo spėkos veikti. Bet 
mes greitai pajaueiame ir 
atitraukiame rankų vientik 
dėlto, impulsas dirks- 
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niais keliauja greitumu Į 
110 pėdę vienoje sekunda* 
je. O čia nuo rankos iki 
'smegenę ir atgal tepadaė 
;rys keBa® pėdas* taigi k 
laiko teužims vos mažą se- 

kundos daĘ. Jaigu mes nu- 

plautume visos rankos 
dirksnius (afferent nėrves), 
sakysiu, augščiaus alkūnės, 
tai nuo pirštu iki tai vietai 
jau nieko nejaustume, nors 

raumenį® visi sveiki pasi- 
liktu, ty.. minėtąją rankos 

dalį galėtume deginti ar 

■pjaustyti ir nieko nejaustu- 
me, ty. nebūtą jokio skau- 
dulio, Tas reiškia tą, kad 
nebėra kam nusiųsti impul- 
sus į smegenis, nes dirks- 
niai nuplauti, ir smegenįs 
nebegali žinoti kas dedasi 
su tos rankos dalimi, taigi 
ir nesiunčia jokio raume- 

nims paliepimo. Babar, 
tikiu, gali boti aišku, kad 
raumenįs be dirksnlų bejė- 
giai ir kaipo tokie negali 
atlikti jokios reikmės ir tu- 
rėti pajautimo, 

i Nors augšeiau sakiau, 
kad neatkreipsiu atydos i 

literatiškąja pusę, bet vis- 
gi negaliu apleisti vieno žo- 
delio, būtent — tuštuma, 
kuris angliškai pagal auto- 
riaus pavartojimą liginasi— 
cavity. Žodis tuštuma rau- 

siu kalboje reikštų, vietą, 
kurioje nėra jokios medžia- 
gos arba angliškai butų to- 
lygus — vacuum. Taigi tas 
žodis — tuštuma, mano su- 

pratime, čia butų suvisai 
neatsakantis, ir jo vietą ga- 
li užvaduoti, sakysime: 
ola, loma, duobelė arba 
tam panašus, pasirenkant 
pagal reikalingumą. 

Kadangi nemanau rašyti 
šiam veikalui kritikos tik- 
roje prasmėje to žodžio, o 

tik darau trumpą peržvalgą, 
tai šiuomi apsistosiu; iš- 
reikšdamas ką “Sveikato- 
je” radau ir ką gali rasti 
bei pasinaudoti paprastas 
skaitytojas kaip ir as. 

Be pagiriui© ir pataika- 
vimo sakant, “Sveikatą” 
skaičiau su tokia atyda ir 
žingeidumu bei pasigerėji- 
mu, kaip labai retą knygą, 
nes dažnai apleizdavau sa- 

vo mažiau svarbesnius kas- 
dieninius reikalus ir nu- 

traukdavau dalį miegamos 
valandos, griebdamas skai- 
tyti minėtąją knygą. Per- 
skaitęs jąją jaučiaus lyg 
pats bučiau nuveikęs kokį 
didį, bet užimantį ir nau- 

dingą kaip visuomenei, taip 
ir sau darbą. Čia autorius, 
galima sakyti, nuosekliai iš- 
dėsto kaip mes turime apsi- 
eiti su savo kimu, kad būti 
sveikais ir gėrėtis gyveni- 
mu, o ne likties auka aibės 
prietarų ir nesumanumų, 
kurią mumyse randasi dar 

didelis skaitlius ir kurią, 
neišrovus iš pašakną, negali- 
ma tiketies individuaiiško ir 

sykiu su tuo visuomeniško 
gerbūvio. Bet kada ir kaip 
gali ateiti arba galime su- 

rasti tąjį gerbūvį? Ne ki- 

taip, kaip tik laikydami 
sveiku savo kūną ir po- 
draug protą, nes, atkarto- 

jant autoriaus žodžius: 
“Tik sveikame kūne tegali 
rastis sveikas protas”, arba 
vėl mano nuomone: Tik 
sveikame prote tegali rastis 
sveikas kūnas. Vienas be 
kito negali rastis pilnoje su- 

tartyje; taigi be abieją gai- 
valą nemanytum netik pa- 
siekti ko augštesnio bei to- 
bulesnio, bet ir padaryti pa- 
prastas, kasdieninis gyveni- 
mas nėra galimas. Gal kas 

pasakys: Aš noriu turėti 
sveiką kūną k protą, bet 
nežinau kaip, kokiu© badu 

fslitt prie to prieiti ir boti 
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naudinga nariu draugijoje 
-r- dręsiar dabąjr atsakyčiau: 
imk į rank^£“ Sveikata”, 
skaityk ne(3sylįį, bet kelis ir 
kietai pildyk k|is ten yra pa- 
sakyta, o įįaime pati ateis 
pas, tave,. ;neręįks tau jaja 
rūpintis ir maudytis amži- 
nėje tamsoje- Bet jei tu ne- 

norėdamas tos knygos skai- 
tyti skusies ant savo orga- 
nu suįrimo ir nesistengsi 
pildyti, kas ten pasakyta su 

nuoširdžiai draugiškais pa- 
tarimais, tai ne kas kitas 
bus tame kaltas, kaip tik 
pats. 

Pirmiau mes sakydavome 
neturį iškur pasimokinti 
kaslink užlaikymo savo 

sveikatos, dabar “Sveika- 
ta” užkišo šia spraga. 
Autorius atliko dalį savo 

užduoties, o musę prieder- 
mė atlikti antrąją, ty. kiek- 
vienos šeimynos arba šiaip- 
jau pavienio asmens, turi 
būti šventa pareiga pa- 
sistengti “Sveikatą” laiky- 
ti savo knygynėlyje ne del- 
tos, kad ji gulėtą, bet kad 
iš jos semti kiekvienam 
kasdien taip reikalingą 
naudą. Taigi išanksto, ti- 

kiu, neapsirikdamas pasa- 
kysiu, atydžiai skaitykime 
Sveikatą ir stengkimės sek- 
ti ten nurodytais patari- 
mais, tada nereikės vaikš- 
čioti pas daktarus-apgavi- 
kus ir be naudos praleisti 
Sunkiai uždirbtus centus. 

Jaigu “Sveikatoj” auto- 
rius butą teparašęs tik du 

skyrių: “Kas yra alkoho- 
lis?” ir “ijlažą kūdikių ir 
vaiką prižiūrėjimas” ir tai 
sakyčiau- jau jis nemažai 
nuveikė. Teko nemažai md- 

IT. Zf 
tyti straipĮrąą^ kad aikolio- 
lis yra sveikatai kenksmin- 
gas, bet daugiausia tik pa- 
sakyta: alkonoįlis kenksmin- 
gas, nevartokime jojo. čia 
dr. Graicunaš prie šio klau- 
simo eina iš kitos pusės: 
kodėl jis užkenkia virini- 
mui maisto ir kokią intęk- 
mę turi ant išsivystymo 
raumeną ir ant proto veik- 
mės. Tokią systemą var- 

tojant, pats skaitytojas sa- 

vo akimis mato, kaip veid- 

rodyje, ir jau jam daugiaus 
nebereikia sakyti, ar alko- 
holis naudingas ar ne; jam 
tas aišku yra kaip dienoje 
ir jis pats supranta, kas rei- 
kia daryti. Antrame mi- 
nėtąją skyrią nuosekliai iš- 
dėstyta: kaip reikia su ku: 
dikiu apsieiti, kaip jis už- 
laikyti, kad Šveiku ir pro- 
tingu jis išauginus. Čia 
prisimena viena iš statisti- 
ką, paduotą pereitais me- 

tais, tik nebepamenu kokia- 
me laikraštyje, kame pasa- 
kyta, kad iš 10.000 kudikią 
pas lietuvius miršta 651, o 

iš tos pačios skaitlinės pas 
vokiečius — tik 51. Tas 
aiškiai parodo, kad musu 

motinos nežino kaip užlai- 
kyti savo mylimus kūdikius, 
o tuo tarpte vokiečiai, žino- 
dami tas motin® pareigas,, 
išvengia dkugat ašarų. Ši- 
čion gal neprošttlį bus pasa- 
kius jaun&vedfaams arba 
'manančioms apsivesti. Pir- 
ma negu apsivesi, perskai- 
|tyk šį “Sveikatoje” skyrių 
ir kitus turinčius su tuo 

sąryšį ir, jMgrn manai ir įsi- 
tikini atlikti nttrodytas mo- 

tinos pareigas, veskis—bu- 
si naudinga auklėtoja sū- 

nų bei dukterų, bet jaigu 
sviruoji — jokiuo budu 
neturi teisės vestis, nes bu- 
si vaisintoja nereikalingu 
išgamų ir tvarkos ardytojų 
į——, narių. Mums nereika- 
lingi nenaudėliai, kurių ir 
taip raudasi perdaug, bet la- 
bai reikalingi, tvirti, idori 

Los Angelese teisino rūmai, kuriuose bus teisiami broliai MeNamarai, kaltina- 
mi už išsproginimą ten. “Timeso” busto. Šiuo laiku vis dar renkama prisaikin- 
tųįų suolas. 

je to žodžio prasmėje — o 

tas priklauso vien tik nuo 

motinų, o ne nuo ko kito. 
— Jaunavede arba anai pa 
naši, atsimink kur žengi ir 
apsvarstyk šaltai! 

Baigdamas pasakysiu — 

labai tinkama susilaukti 
musų kalboje panašų veika- 
lų, bet butų dar linksmiau 
daugiau panašių veikalų 
pamačius iš po musų tau- 

tiečių plunksnos. Čia dai- 
lus pavyzdis kitiems musų 
daktarams, kurių kaipir ne- 

simato. S. Biežis. 

SLAPTI AGENTAI. 

Berlyno “Tageblatt” ko- 
respondentas iš Peterburgo 
nesenai parašė ilgesnį 
straipsnį apie santykius Ru- 

sijos politiškos policijos, 
arba taip vadinamos “ap- 
saugos”. štai to straips- 
nio nekurios pastabos: 

“Pasikėsinimas ant pre- 
miero Stolypino m. Rieve 
Rusijos visuomenėje pagim- 
dė didį sujudimą- Ne to- 

dęl, kad to pasikėsinimo au- 

ka krito ir vėl ministeris, 
bet todėl, kad pasikėsinimo 
būdas parodė, kaip tai di- 
džiai yra klaidinga politiš- 
kos policijos organizacija, 
laikoma taip ankštoj pas- 
laptyj, bet podraug peri- 
manti visus baime. Pirm 
30 metų Rusija dar netu- 
rėjo atsakomai apdirbto po- 
litiškojo šnipų systemo. 
Politiškoji policija pirmiau 
susidėdavo iš atsitarnavu- 
sių kariuomenėje unter-ofi- 
cierų (paaficięrų), kaipo 
slaptų agentų, kuriems bu- 
vo pavesta saugoti politiš- 
kai nužiuromus asmenis. 
Tik paskiau Peterburgo 
“apsaugos*1 viršininkas, 
pulkininkas Sudeikių, poli- 
cijos politiškąjį šnipinėjimų 
padarė daugesniai žydinčiu, 
išdirbdamas tam tikslui 
šiokį-tokį systemą. Sudei- 
kių sau slaptų agentų ieš- 
kodavo tarp pačių revoKu- 
eijooierių ir todėl jis gali- 
ma pavadinti “politiškojo 

Bet nežiūrint savo nepa- 

prasto policijinio talento ir 

jis pats buvo nužudytas; jį 
nužudė rev oliuei j onierius 

Degajev. 
Sudeikino apdirbtas syš- 

temas, kad slaptus agentus 
reikalas ieškoties revolinci- 
jonierių eilėse,, kas tiesa, po- 
licijos departamentą, pato- 
bulino, bet nežiūrint viso- 
kios ant agentų kontrolės, 
nuolatos būdavo atsitikimai, 
kuriuose tasai arba anas ga- 
lutinai apgaudavo, arba nu- 

žudydavo savo perdetinį, 
arba revoliucijonierių par- 
tijos būdavo priverčiamas 
“apsivalyti” pasikėsinimais 
ant bile kokių augštesnių 
valdininkų. Prirodymu ga- 
li būt nužudymas pulkinin- 
ko Karpovo ir skaitlingos 
Azevo piktadarybės. 

Žinomas P. J. Račkovski, 
kuriam įsakyta šnipinėti 
Rusijos revoliucijonierius 
užsienyj, išdirbo parankų 
šnipinėjimo systemų ir pats, 
dėkui savo dideliam atsar- 

gumui, labai daug nuveikė 
tame atvėjyj. Jo pėdomis 
pasileido eiti kiti. Pary- 
žiuje jo inpėdiniu buvo Ra- 
tajev, kuris delei Hartingo 
reikalo turėjo prasišalinti; 
Zubatov-gi, kuris į šnipų 
būrį pritraukė patį Azevų, 
išlaiko pats pametė savo tų 
amatų, bet taip, kad už jį 
kiti privalėjo metavoti. Yi~ 
si tie asmenįs ant savęs 
persitikrino, jogei slaptas 
agentas iš revoliucijonierių 
tarpo yra toksai keistas as- 

muo, su kuriuo šposauti ne- 

galima. Kaip tik jam per- 
statoma perdaug dideli rei- 
kalavimai, ty. kuomet jo 
viršininkas nori užsipelnyti 
bent kokių garbę vyriausy- 
bės akyse, tuojau atsitinka 
bent kokia nelaimė caro ka- 
ralijoje. Revoliucijonierių 
centro komitetas, sužinojęs 
apie teikiamus jam darbus, 
tuojau agentų-šnipų šaukia 
pas save. Ir jei tasai ant 
pašaukimo pribuna, tuojau 
jadn liepiama pasirinkti iš 
dviejų: arba “nusivalyti” 
pasikėsinant ant bile valdi- 
ninko, arba pats turi laukti 

įkulipkos kakton. Panašia 
atsitiko ir su advokatu Bo 

grovu: jei jis nebutij nu- 

žudęs premiero, visvien |is 
pats butn buvęs kaipo niek- 
šas -nužudytas; bet Begrov 
tuo tarpu revoliueijonierių 
akyse “apsivalėr,.4^l^ 
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“mmr mm 
Be skaitlingo 

visuomenes pri- 
tarimo nebus 
galima tas dar- 
bas pradėti 

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuojaus 
atsiliepia 
laišku 

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti 
Lietuviams juk rei- 

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurtos aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga- 
lima. 

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku. 

I M. TANANEVICZE 
3244 S. Hagai St., ftfeigo, Ui. 


