
KELIONES sapnas. 

Traukinis juda, vir- 

tuoja, bėgdamas kiek jo 
jėgos išneša, pučia per 
šnerves, lyg nesuspėdamas 
durnus ryti... 

Aš, lyg jausdamas ką 
taip malonaus ten toli, toli, 
už kelių šimtų mylių, pa- 
skendau mintyse ir snaus- 

damas pradėjau sapnuoti... 
Sapnuojasi man praeitis, 

kad mane sena močiutė mo- 

kina poterių, liepdama kęs- 
ti viską su meile ir už tai 
sulaukti garbės vainiką ir 
širdies ramybę... Tiesa! 
man sąžinė atkartojo: ne- 

apsivyliau, klausydamas ge- 
rų motinos patarimų... Tai 
vėl man regis, kaip motina 
mane palieka našlaičiu, dar 
vos turinčiu 10 m., melsda- 
ma neužmiršti jos žodžiij. 
Atsimenu, kaip su jaunimu 
valioju ten lankose-pieve- 
lėse... Bet vis man nera- 

mu... Širdis jaučia ką-tai 
ypatingo, ką-tokio nepa- 
prasto ten toli už neperbre- 
damos balos... 

Tai vėl aš jaučiu džiaugs- 
mą, kaip kartą klebonas 
induoda man porą nume- 

rių lietuviško laikraščio, ką 
tik naujai pradėjusio eiti. 
Aš skaitau ir negaliu atsi- 

gerėti, kad jau be baimės 

galiu lietuvišką laikraštį 
skait3rti... Bet štai vėl be- 

sidžiaugdamas laikraščiais 
garniu pakvietimą stoti į 
kariuomenę. Mane baimė 

perėmė, persistačius visą 
žiaurumą rusų vyriausybės 
ir vargus kareivio... Suma- 
niau palikti savo mylimą 
pastogę ir bėgti anapus ba- 
los... Atbėgau. Bet kas- 

gi? Čia sutinku sunkų dar- 
bą, svetimų žmonių apsiė- 
jimus ir galvoju sau: ar-gi 
jau visiems čia lemta taip 
vargti? Kalbinu kitus mo- 

kytis, griebtis apšvietus, bet 

vietoje pritarimo, sutinku 
tik pajuokimą tamsoje pa- 
skendusių savo brolių. Ei- 
nu iš dirbtuvės į dirbtuvę 
ir niekur negaliu rasti sau 

užsiėmimo. O sąžinė man 

sako: trūksta mokslo! 

Nužengus toliau gyveni- 
mo keliu, kilsta pas mane 

du užmanymai: ar stoti į 
mokyklą, ar žengti šeimy- 
niško gyvenimo vėžėmis? 
Gerai butų mokytis, bet 

kaip gaila palikti gražiąją 
Rožytę, kuri manyje suke- 
lia tokius kiltus jausmus, 
kuri butų geriausia mano 

gyvenimo drauge!... Ap- 
reiškiu jai savo sąžinės abe- 
jones. Nusiminimas... Gai- 
lestis... Nors su ašaromis 
akyse, bet pataria man 

žengti pirmutiniu keliu, ža- 
dėdama nekados manęs ne- 

užmiršti... Atsisveikinu su 

visais draugais ir pažįsta- 
mais, visi linki man geros 
kloties, visų akįs linksmos, 
kad aš jau pagalios važiuo- 
ju į tą garbingą vietą, kur 

jau nevienas mano vientau- 
tis ingavo šviesos. Tik vie- 
na Rožytė atsisveikina su 

ašaromis akyse, su skausmu 
širdyje. Bet kas suturės 
gyvenimo likimą? Lieka 
man viltis, jog aš vėl sugrį- 
šiu ingavęs šviesos, kuomet 
bus lengviau pelnyti duonos 

kąsnis... 
Dabar man persistato di- 

dis rūkų mūras, kuris reiks 
man griauti, kovojant su 

gyvenimo aplinkybėmis. 
Sąžinė man kužda: Tai ta- 
vo darbas! Tai tavo pasi- 
šventimo priedermė! Tu- 
rėsi griauti tuos murus, 
idant paskui galėtai skleis- 
ti aplinkui save šviesą iri 

žengti plačiu gyvenimo kė- 
ni L. 

Taip man bcsapnuoįant, 
įėjęs konduktorius sušuko 
atkartodamas: “ Sekanti 
stotis — Valparaiso!” — 

Šauksmas išbudino mane ir 
sutrukdė taip prakilnų ma- 

no sapną. Mackas. 

TURKIJOS LAIVYNAS 
IR ARMIJA. 

Indomu šiais laikais mu- 

sų skaitytojams žinoti Tur- 

kijos laivyno ir armijos sto- 
vis, kuomet dabar verda ko- 
va Tripoly j. 

Vienas angliškas admiro- 
las, kuris ligšiol Turkijos 
laivyne tarnavo, tomis die- 
nomis apreiškė, kad nors 

Turkijos karo laivynas yra 
silpnesnis už Italijos laivy- 
nu, tai vienok nereikia jis 
taip daug niekinti. Turki- 
jos karo laivų ingula susi- 
deda iš parinktinų vyrų, 
kurie iš jaunystės pripratę 
ant juros plaukiotu Tie vy- 
rai, jūreiviai, yra nepapras- 
tai drąsus ir jurų kovoje 
pastovus, kas šiandie labai 

brangintina. Kas tiesa, Ita- 

lijos laivyno gal jie ir neap- 
galėsią, bet lengvai galį jį 
taip nusilpninti ir sugadinti, 
jog ansai ilgam laikui galį 
likties nenaudingas nei pa- 
čios Italijos pakraščių ap- 
saugojimui. 

Kas link Turkijos armi- 

jos, tai pastaraisiais 15 me- 

tais armijoje atlikta reor- 

ganizacija vadovaujant ge- 
nerolui von der Goltz, nū- 

dien Vokietijos armijos 
feldmaršalui. Šis generolas 
turkui kareiviui štai kokį 
išduoda liudijimą, rašyda- 
mas: 

“Nepergalimas ir nelai- 
mėje nepasiduodantis, nesi- 
skundžiantis net ant sun- 

kiausiųjų vargų ir kentėji- 
mų ir kiekviename atsitiki- 
me laikosi geros minties, be 
to augštai inteligentiškas, 
turintis visuomet karo dva- 

sią, paveldėtą po pirmtaku- 
nais kariauninkais — tok- 
sai turko idealinio kareivio 

tipas. Turkų kareivis sa- 

vo ypatybėmis paskiausiai 
atsižymėjo ties Plevna, 
taippat laike Sana, Arabi- 

joj, apgulimo.” 
Generolas Goltz taippat 

neslepia turkų armijos ir 

silpnų pusių. Prie tų pir- 
miausiai priskaito stoką at- 

sakomojo oficierų korpuso. 
Tenai maža dalis oficierų iš- 
eina iš karo mokyklų; ir to- 

ji dalis yra tobula iš kiek- 
vieno atžvilgio. Antroji 
oficierų dalis rekrutuojama 
iš paaficierų, kurie aplaikę 
poručninko vardą, jau dau- 

giau nieko sau nereikalau- 

ja, nenori karo amate to- 

liau lavinties. Šitų oficie- 

rų apšvietimas labai žemas.; 
Taip perstatoma tikroje 

šviesoje Turkijos karo lai-; 
vynas ir armija. 

TRIPOLIO BEDUINAI. 

Iš Konstantinopolio pra- 
nešama, jogei kelios bedui- 
nų giminės iš Tripolio gilu- 
mos skubinasi pasiekti ju- 
ros pakraščius ir tenai pa- 

[ gimdyti “šventąjį karą” 
prieš giaurus (krikščionis) 
ir prieš užpuolusius Tripolį 
italus. 

Jei toji žinia pasirodytų 
teisinga, italams butų pa- 
vojus, kadangi Tripolio be- 
duinai dideli mušeikai, nar- 

sus, drąsus ir gurdųs, taip 
kad juos pergalėti butų la- 
bai sunku, arba ir visai ne- 

galima. 
Yieaas augių flILeieras, 

kuris nesenai aplankęs Tri- 
polio ir B engimai retenybes, 
štai kaip tenaitines beduinų 
gimines aprašo: 

Apleidžiant oazus Siva, 
Džagubul ir Abnnaim, ap- 
leidžiama podraug ir pas- 
kutiniai civilizacijos pėdsa- 
kiai, ir inkelia ujama šalin, 
kur nėra įstatymų, pirkly- 
bos, nuosavybės teisių, nei 
ko kito, tiktai įstatymai, 
kokius suteikia užtaisytas 
Šautuvas. Tai Senussi ša- 
lis, prigulinti mąhometanų 
tam tikram zokonui, kuris 
XVIII metašimeio pabaigo- 
je inkurtas tam tikslui, 
idant ištolo palaikius Isla- 
mas, idant jis apsaugojus 
nuo taip vadinamo moder- 

nizmo, o be to, idant užken- 
kus Afrikoje apsigyventi 
giaurams. To zokono cent- 
ru esanti oaza Džungub, iš 
kur toji religija visur ir 

platinosi. 
Kol Džungub oazoj gy- 

veno Mahomed-el Mohdi, 
tol jo religijinė intekmėant 
senussi sektos (paeinančios 
iš'beduinų giminės) imdavo 

viršų. Bet kuomet tasai 
Islamo pranašas iš ten 
1894 metais delei nekuriu 
aplinkybių parsikėlė į pie- 
tus, su juom podraug išny- 
ko ir sandoros dvasia se- 

nussi ’uose ir keliais metais 
vėliau tij senussi fanatiz- 
mas pasirodė pavojingas 
netik Tripolio pirkliams, 
bet ir tiems visiems keliau- 
ninkams, kurie naudojasi 
Egipto karavanais. Nuo to 
laiko sekta pasidarius vi- 
siems pavojinga ir baugu 
net pagalvoti apie; jų suki- 
limą prieš giaurus. į 

Iš visuomeniškojo atžvil- 
gio senussi dalinasi į tris 
klesąs. Viršiausiai klesai 
priskaitoma beduinas, kara- 

vanų vadas, beveik nuolat 

keliaujantis per Sacharos i 
tyrynus. Tasai tyrynų ži-j 
novas ir keliauninkas Libi- j 
jos tyryne vienoj iš oazų, 
besitęsiančių skersai tvry- j 
ną, paprastai turįs savo na- 

mus, pačias, vaikus, ku- 
prius, arklius ir vergus; li- 
tuos savo namus ir turtus 
matąs retkarčiais vieną žy- 
gį į metus, kadangi jis nuo- 

lat užimtas kelionėmis. Jei: 
jaunas nenumiršta, arba ne- 

būna nušautas, sulaukęs f se- 

natvės praturtėja ir, tuokart 
gyvena it koksai Europos 
kunigaikštis pilnai visko 
turėdamas. Tokie, bedui- 
nai ant savo oazų turį gin- 
klus ir amuniciją, greitai 
galį apginkluoti saviškius 
ir vergus ir traukti prieš 
savo priešus italus. 

Antroji senussi klesa — 

tai žemdirbiai. Jie apsigy- 
venę didesniuose pažuose. 
Toksai žemdirbis užlaiko 
paimu gojelį ir mažą plo- 
telį dirvos; maitinasi dak- 
tiliais ir žemės vaisiais, 
pats nieko nedirbą, tik lie- 
pia sunkiai dirbti savo, pa- 
čioms ir vaikams. Tankiai 
su kaimynais atlieka trum- 

pas keliones, idant naudim 
giau pardavus savo yąisius. 
Yra didis Islamo fanati- 
kas, bet kovoti apsiimtų tik 
tuomet, jei matytų sau di- 
delę skriaudą. 

Trečioji klesa susideda iš 
besikilnojančių iš vietos į 
vietą, turinčių savo skait- 
lingas kaimenes, kurie su 

kupriais ir avimis apkeliau- 
ja šimtus mylių ganyklomis 
ir su ant vietos gyvenan- 
čiais gyvena nuolatiniame 
nesutikime. Tatai pavojin- 
gi kariauninkai, turinti ge- 
rus ginklus ir daug amuni- 
cijos ir lengvai puolasi kau- 
ties su Savo priešininkais. 
Kilus bent kokiam pavojui, 

-r,*--; iji- 

jie savo pačias, vaikus ii 
kaimenes ^palieka atvangio- 
se vietose^] o patįs apsigin- 
klavę traukia, vprieš neprie- 
telių ir eina ifopadukę tyry- 
nais. Irs lengva juos su- 

kurstyti prieši kirkščionis, 
ypač dabar prieš italus. 

Oi bus ten italams daug 
darbo! 

BE TfiVŲ. 

Rusijoj prie mokyklų li- 
ko panaikinta mokinių tė- 
vų komitetai. 

Apšvietos ministeris p. 
Kasso viską suprato ir vis- 
ką pasiekė. *• 

— Kas tai yra tėvai? 
Tėvai revoliucijos ir dau- 

giau nieko! 
Pagal sutaisytus tardy- 

mus pasirodė, kad absoliu- 
tiškai visi rėvoliucijonieriai 
turi arba pirmiau turėjo tė- 
vus. 

Susirišimas su revoliuci- 
ja perdaug jau aiškus. 

Ir cirkuliaras pats savi- 
mi prašosi: 

— Prašalinti tėvus! 
Panaikinimas tėvų komi- 

tetų, tai tik pradžia didžio- 
sios reformos. 

— Prieš tėvus! 

Obuolys netoli nuo obe- 
lies krinta. 

Nuo tėvų, persiėmusiij 
“luamola”, labai juokinga 
butų laukti patriotiškų vai 
kų. •• h 

Tiesiog pasakysiu minis- 
teriui. :M 7 

— Aš žinojau vieną pore- 
lę, kuri susituokė specijališ- 
kai dėlto, idant valstybės 
pražūčiai padėti kiaulę. 

Papildyti" naujomis spė- 
komis revoHuėrjonierių ar- 

mijos eiles.u 'i 
Ir jiedu, — aš girdėjau, 

— išpildėr savo pragarišką 
užmanymą. 

Gimė pas juos, rodosi, 
jau ketvirtas maksimalis- 
tas. 

Būtinai reikalingi galuti- 
ni įrankiai. 

Nuo gimdančiųjų reikia 
imti prižadus ant rašto: 

— “Šiuomi prižadu pa- 
gimdyti Puriškevičių 

Prie šliubdybūtinai turi 
būti reikalaujamas ištiki- 

mybės liudijimas. 
Kaip iš vienos, taip ir iš 

kitos pusės. 
Intariamus įsimylėjusius 

reikia sekioti.; r 

Ir “atsitikime” katego- 
riškai jiems pranešti: 

— Šiuomi prisakoma 
jums į 24 valandas nustoti 

mylėjus vienas kitų. 
O pasipriešinusius tiesiog 

ištremti. „, 
_ 

— Už pričšvaldiškų įsi- 
mylėjimų. Prasidės slap- 
ti šliubai. 

Nebaisu ir tas. Padidinti 
priežiūrų. 

Vartoti įrankius perser- 
gėjimo ir pertraukimo. 

Turėti “ savas” akušeres. 
— SandaiMinnkes gine- 

kologijos šattojd. 
Atėjo skundas*: 
— TokianiTė-tdl bute, šian- 

die, pirmų Valandų nakties, 
užmanyta yl& piktadariškas 
gimdymas neištikimo kudi-i 
kio nežinomos IVties. 

Ir pusiau pifmų butan 

jau atvyko policija ir per- 
stato “ochranos” paliepi- 
mų: 

— Sustabdyti gimdymų! , 
— Bet... 
— Mes pildome tiktai tų, 

kas mums paliepta. Bukite 
maloni... 

Piktadariškų neščiuma 

galima skaityti kaipo: 
— Piktadario slėpimų. 
Be pranešimo. 

QHiWfes£ ^E5ol0ttQHVšTs 

Chinų" jaunas “ciesorius” ir jo tėvas regentas. Regentas ant kelių laiko 
ciesoriaus savo jauniausių vaiką, “ciesoriaus” brolį. Apačioje chinai revoliucijo? 
riteriai, gyvenanti Amerikoje. 

ir bausti buto savininkę. 
Tėvams apskelbta karas. 

Ir aš tikiu, p. Kasso jį lai- 
mės. 

Mūšio plianas, matomai, 
jau apibriežt.as ir išdirbtas. 

Historija turės dar vieną 
vardą: 

— Tėvą pergalėtojas! 
Tegul užsienis skėsčioja 

rankomis. 
— Rusijoj išnyko tėvai! 

Tegul sau nesupranta: 
— Kaip gi tas, jog vai- 

kai gi ten yra? 
— Yra! 
— O vaikai tėvą? 
— O vaikai tėvą neturi! 

'*■-■*- T. y., kaip gi taip? 
—- Na taip ve ir nėra. 

Prašalino, na ir tiek! 
Reiškia, ten ir ncgc- 

maf 
— Ne, gema tai gema, 

bet tiktai ne nuo tėvų... taip 
kffip-tąr įvyksta... 

— Nieko nesuprantu! 
Irj nesuprasite, tamstos,! 

nekados! 
Jau ir pirmiau tas buvo: 
“Protu Rusijos nesupra- 

si*’- 
O dabar, prie Kasso, jau 

ir visai nėra kas nei galvos 
laužyti. 

Taip. tai, dovanokite, ir 

gyvename be tėvą. 
Vienas mąs tėtušis: 

; — P. Kasso. 
O mątušes -nsai ir nebu- 

vo. P. Aševski. 

KAIP INGYTI VAIKŲ 
PRIELANKUMAS. 

Nekurie tėvai mano, kad 
visas vaikų auklėjimas pri- 
klauso nuo jų baudimo, o 

kad iš visų baudų papras- 
čiausia ir skaudžiausia 
jiems išrodo mušimas, tatai 
muša už mažiausių prasi- 
kaltimų. 

Tuomtarpu tokiuo vaikų 
auklėjimu jie papildo bai- 
siausių ir pavojingiausių 
klaidų. 

Pirmiausiai bauda yra 
prasčiausiu ir mažiausiai 

geibstančių budu auklėji- 
me. Bauda gali tik tiek 
būti gera, kuomet kiti bu- 
dai, tokie kaip geras pa- 
vvzdis, patraukimas į gerą, 
geri inproėiai — jai gelbsti- 
Baudas reikia labai atsar- 

giai vartoti, nes daugumas 
jų daugiau kenkia, negu 
gelbsti. 

Prie tokią kenksmingu 
bandų priguli lamo bauda 
arba mušimas. Toji bau- 
da pirmiausiai yra labai ne- 

sveika. Tėvai taukiausiai 
net supratimo neturi, kaip 
daug blogo jie padaro vai- 
kams net tuomet, kuomet 
kūno užgavimas ar sužeidi- 
mas nėra matomas. Pasta- 
ruoju laiku vaikų ligų gy- 
dytojai labai stropiai tyri- 
nėjo kokią iutekmę į vaiko 
sveikatą turi mušimas ir 

persitikrino, kad jis visuo- 
met vaikui yra pragaištin- 
gas. 

Mušamuose vaikuose išsi- 
dirba palinkimas prie įvai- 
rių ligų, daugiausiai dirks- 
nių ir tankus mušimas pas 
vaikus kaip syk dar labiau 
prigydo tas ydas, kurias* 
norime prašalinti — išdir- 
ba juose net palinkimą 
prie visokio nešvarumo ir 
ištvirkimo. 

Labai pavojingas yra 
vaiko mušimas į galvą, ką 
tėvai nekartą vartoja. Gal- 
voje yra smegenįs, proto ir 
minties lizdas, tatai mu- 

šant į galvą užgaunama 
smegenįs. Taip mušami 
vaikai tankiai serga galvos 
skaudėjimu ir pavojingo- 
mis smegenų ligomis, o bū- 
na atsitikimai net visiškos 
vaiko beprotystės. 

Botagas yra bildu varto- 

jamu žvėrių mokinime, bet 
ne žmonių auklėjime. Šian- 
die net protingi naminių gy- 
vulių augintojai persitikri- 
no, kad ir-gyvulį galima iš- 
mokinti ir pripratinti kito- 
kiais budais negu botagu, o 

geriausieji važiavimui ar- 

kliai botago nepažįsta. 
Gyvulinė bauda gaivina 

vaikuose žemus, gyvulinius 

instinktus ir inpročius. 
Mušdami juos. apipaikina- 
me, užmušame juose ambi- 
ciją žmogaus pajautimą, 
žeminame juos, mokiname 
storžįeyystės ir piktumo, 
duodame blogą pavyzdį sa- 

vęs nesusivaldymo, žemina- 
me savo tėvišką autoritetą. 
Tiesa, kad vaikas bijosi tė- 
vo, kuris* jį skaudžiai mu- 

ša, bet bijoti ir godoti — tai 
visai kas kita, o juo dau- 
giau tėvai muša, juo ma- 

žiau vaikai juos godoja. 
Nei rustus auklėjimas, nei 
rykštė ir disciplina vaikų 
nepadarys prielankiais, bet 
tiktai tvirta tėvų valia. 

Galima nepasiduoti vai- 
kų kaprizmas, nenusileisti 
j tems, neleisti jokių sauva- 

liavimų, vienok šalę to, ne- 

užduoti vaikams nei vieno 
kirčio. Visa gero auklėji- 
mo užduotis ir galybė yra 
tame, idant vaikas žinotų, 
jog tėvų valia yra nepaju- 
dinama, jog savo paliepimo 
jie nekados neatsiima atgal, 
jog išreikštą grąsiuimą vi- 
suomet išpildys, jog savo 

prižadų visuomet laikosi, 
jog tėvų žodis yra taip tik- 
ras ir neperkeičiamas, kaip 
tikra ir nepcrkeičiama yra 
toji tiesa, kad ugnis šildo, 
o ledas šaldo. 

Turtai gerklėje. 
— Tai ir viskas jau, dau- 

giau nieko negalima už sko- 
las paimti? 

Giesmininkės vyras: — 

Užspausk tamsta antspaudą 
ant mano žmonos lupų, ka- 
dangi ji tvirtina, jogei tur- 
tus turinti savo gerklėje. 

Teisine. 
Advokatas: — Tas labai 

nesmagu, bet tamsta pa- 
smerktas penkeriems me- 

tams kalėjimam Gal tam- 
sta norėtum dar ką, pasa- 
kyti? 

Pasmerktasis: — Taip. 
Buk tamsta toksai malonus 
pranešti mano žmonai, 
idant ji nelauktą manęs su 

pietumis. 


