
Steponas Biezis. 

ATID2IA (DOMA) IR 
JOS SVABBA 

(Pabaiga). 
Pasiklaus? sav?s, kuomi 

tas zmogus buvo, drasiai 
galima atsakyti: Jis buvo 
tikras filosofas, kuris gry- 
nai pazinojo prasm? gyve- 
nimo ir skaite gyvenimo 
knygft lapas \ lapa, kaip 
Kudirka sako. Cia jis sto- 

vejo ant tikro kelio zmo- 

gaus pareigp, kurias visuo- 
met s^ziniskai atlikdavo ir, 
taip elgdamos, galejo tie- 

siai, nemirkeiodamas, ne- 

parauzdamas ziureti kaip 
gyvenimui, taip ir pasau- 
liui \ aids. 

Kad tas vra kiekvienam 
pasiekiama bei prieinama, 
nera jokios a be j ones. Sis 
dalykas reikalauja tik pa- 
prasto proto ir apsvarsty- 
mo, kuriuos nuosekliai se- 

kus, gerbuvis ateis j namus 

kiekvienam: ar jis-butvi 
batsiuvis, ar daktaras, ar 

politikierius. Be augsciau 
minetos kokvbes reikia pa- 
sakyti, kad kaip batsiuvis, 
taip daktaras ir politikierius 
stovi ant astrios briaunos 

bedugnes, \ kuria anksciaus 
ar veliaus su siela ir kunu 
amzinai nugrimzdes. 

Pamatas visos atidzios 
randasi zingeidume, kuris 
vra jausmu link kokio 
daikto ar veikmes, sutei- 
kianciu dziaugsma arba nu- 

liudima. Jaigu nezingei- 
dumas, tai mes negaletume 
tureti atidzios arba jgjg 
atkreipti link kokio apsi- 
reiskimo, nors maziansiame 
laipsnyje. Taigi atidzios 
laipsnis pilnai priklauso 
nuo laipsnio zingeidumo; 
jaigu pastsirasis silpnas, 
atidzia maza teapsirtiSkia, 
o jam esant didesniu, apkal- 
bamas dalykas zavi mus ir 

j jj savo atidzia galutinai 
pasineriame. 

Pagal laipsnj zingeidu- 
mas gali buti dviej'u sky- 
riij: tiesioginis ir netiesio- 

ginis. Tiesioginis zingei- 
dumas, sakome, vra tada, 
kada mes esame liuosano- 

riai, be jokios prievartos ar- 

ba persistatymo, kad vif-ua 
ar antra daikta turime zi- 
noti. O netiesioginis zin- 

geidumas atbulai, — kada 
numanome, jog neatkrei- 
pus atidzios \ bile koki da- 

lvk^, negalesime patogiai 
gyventi arba, kada esame 

vienokiu ar kitokiu budu 

priverstais rasti zingeidu- 
mg duotame dalvke. 

Kuris jyju yra svarbesnis, 
kiekvienas, manau, aiskiai 
sau persistato. Is pirmes- 
nes pasnekos jau galima 
buvo patirti, kad tik tie- 

sioginis zingeidumas gali 
kjpnors gero bei tobulesnio 
pagimdyti, tai pastarasis ir 
yra svarbiausias zmogaus 
prietikiuose. — Kiekviena- 
me dalyke galima rasti tik- 
ras zingeidumas, jaigu jiji 
uztektinai pazistame ir su- 

prantame, o atbulai, beabe- 
jones, ne. Pav. girdziame 
eiles deklemuojant: vienas 
klausytojas atsidav§s viso- 
mis pastangomis temysis, 
kuomet antra jam ta pati 
deklemacija atrodys kudi- 
kio zaislu. Vienas ir tas 

pats dalvkas, vienok nevie- 
nokiai atspindi j klausytojp 
ausis ir tas yra tik tame, 
kad vienas jujp daugiau su- 

prato deklemuojamas eiles, 
uztat ir rado jas uzimaneio- 
mis, kuomet antras negale- 
jo tij eilip prasm§ persista- 
tyti ir del tos • priezasties 
jam jos skambejo tuseiais, 

nesujungtajB ir beprasmia- 
kais zodziais. Kada tulas 
jsterigia persistatyti apkal- 
bamajj dalyka tikresneje 
sviesoje, tada jo atkreipia 
atidzia ir randa jame nema- 

z4 zingeiduma. 
Kodel-gi Zmogus zingei- 

daujasi kuomi norsf — Jis 
zingeidaujasi tik delto, kad 
randa uzsiganedinima, link- 
smuma arba atbulai, liud- 
liiuna, skaudulj. Aiskesnio 
jsivaizdinimo delei paim- 
sime viena,. antra pavyzdj. 
Zmogaus, betirinejaneio 
dangiskus kurus, atkreipia 
atidzia: Saules, Menulis, 
Marsas, Jupiteris, zvaigz- 
des ir kiti skriejantieji 
erdvese kimai Jam isty- 
rus saula, duoda uzsigane- 
dinima, kad jis zino kuna, 
kuris nuo zemes randasi 
apie 93.000.000 (milijonus) 
mvliij. Toliaus, tas jo uz- 

siganedinimas, neapsistoda- 
inas ant to tasko, perkelia 
jj ant maziaus jzymip ku- 

mj: Menulo, Marso, kurio 

geografija istirinejas, per- 
kelia ant Jupiterio ir taip 
toliaus. Yienok su siomis 
planetomis tas pats uzsiga- 
nedinima s neapsirubeziuo- 
ja. Jos zingeidumas jj 
perkelia ant mirganeiu be 
skaieiaus zvaigzdziu ir 

zvaigzdeliij, uesa tolyn ir 

tolyn j beribes erdves. 

Toliaus, sakysime, zmo- 

gus nueina \ zoologisksj 
sodna, kuriame randa jam 
nezinoma pauksteli. Pir- 
mas dalvkas, jis klausine- 

jasi: kaip tas paukstis va- 

dinasi, paskiaus, ar jis gie- 
da, kur jo tevyne, kokie 
paprociai, kokiij daugiau 
pauksteliij toje salyje ran- 

dasi, koki jos gvvybe ir ant 

galo jam norisi zinoti yis- 
kas apie ta salj, kas tik ga- 
li buti zinoma apie jfj. Juo 
jis daugiau zino apie mine- 

tij paukstj, tuo jam norisi 
dar. daugiau ziuoti ir jo pa- 
zinojimo ribomis besiplati- 
nant, jis jaueiasi linksmes- 
niu ir labiau uzsiganedinu- 
siu. Ziurekime, kaip jo 
veidas nusvito, jis pats liko 

daug gyvesniu bei tvirtes- 
niu, kada daugel ko suzi- 

nojo apie sj paukstelj. O 
is antros puses, kokis jis 
nuliudgs ir stuobriuotas, 
kuomet nieko negalejo su- 

zinoti apie apkalbamajj da- 

lyka. Pavyzdzius galima 
dauginti ir vis prieisime 
prie to paties galo: sav§s 
uzganedinimo gyvenimiskij 
reikmeniu delei gimsta zin- 

geidumas, kiuds, netureda- 
mas rubeziy, neapsistoja 
nei pries nieka. 

Kartais zingeidumas 
gimsta is priesingos puses, 
tv. is baimes skaudulio, 
zodziu, is nuliudimo. Pay. 
zmogus po miskg beuo- 
gaudamas pasiklydo; jis zi- 

no, kad jame randasi vil- 
I ku ir ldtokiij draskanciij 
zveriu, kurie liuosai gali ji 
vakarienei panaudoti. Cia 

nelaimingasis siuo savo 

prietikiu *labiausia uzziii- 

geidautas, nes tas jo gyvas- 
ties liecia. Ir tas zingei- 
dumas giine is baimes. — 

Sakysime, zmogus serga 
svarbia liga, kuri privereia 
visj| dom§ sukoneentruoti 
ant jos. Sis zingeidumas ir-, 

gi is skaudulio arba baimes 
uz savo sveikatfi. Bet zin- 

geidumas pastaruosiuose 
atsitikimuose nera berube- 
zinis, o atpene, taip greitai 
nzsibaigia, kaip skausmas 
ar baime jj. paliuosuoja. 

Tiesioginis zingeidumas 
palaiko progress, stumia jj 
pirmyn bei tobulina. Jai- 
gn. ne jis, kuria neviex^ pri- 
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Vaizdas is Persijos. Virgin parodoma gulinti lavonai mieste Tabrize pasi- 
baigus skerdvnems, kurias sureng§ kazokai. 

verte ir privercia save au- 

kauti, tai siandien vargiai 
galetum Atlantikg • per- 
plaukti, tureti parankius 
kelius susinesimui, dziaug- 
tis savo speka ir geretis 
zmogaus pirmenybe antki- 
tu, taip vadinam% zemes- 

niu gyvimy. Ar ne zingei- 
dumas, kuris, plaeiaus 
imant, pavirsta \ tiesos my- 
lejima, priverte Kolumbg. 
plaukti skersai dar tada 
nezinomo Atlantiko, k§sti 
nekantriij. matrosij grumoji- 
imj ir veliaus garbingai is- 

lipti ant Anierikos kranto t 

Ai’gi ne zingeidumas (tali- 
liejui dave ismintj pasi- 
dirbti iki toliai jam nezino- 

mq teleskopa ir juo pir- 
mam pazvelgti \ dangiskus 
kunus ir pamatiskai pasa- 
kytr, kad zeme sukasi apie 
saul§ lyginai kaip ir kitos 
planetos? Uz k$, zinoma, 
jis, kaipo didelis prasikal- 
telis, buvo jmestas kaleji- 
man, kurio delei turejo ap- 
akti, vienok neziurint \ tai, 
dr^siai istare: “Tai ju- 
da”. — Matome, kad tie- 
sioginis zingeidumas netik 
yra berabezinis, bet ir visa 
progress laiko ant peciij. 
Ir jaigu, sakysim, (kas su- 

visai negalima) zingeidu- 
mas umai pranyktu, tada 
zmones butu stuobriais, ne- 

norinciais gyventi. Zingei- 
dumas — neatbutiniausias1 
zmogaus gaivalas, be kurio 
nei vienas negali pasiekti 
savo gerbuvio — idealo. — 

Stai cia ir gludi svarba ati- 
dzios, kurios pamatas, kaip 
augseiaus materne, yra zin- 

geidumas. 

BAPAS RUSIJOJ. 

Duma pastaruose savo 

posedziuose svarste badd 

klausimg, kuris, giliau pa- 

zvelgus, yra dang baisesnis, 
iiegu pinniau burp ma no- 

ma. Rusp dienraseiai per- 
stato pasibaisetiiras pa- 
veikslus is bade apimtp 
apylinkip. Tie paveikslai, 
tiesa, jau yra no nauji, nes 
badas Rnsijoj bereik kas- 
met fiespatauja kaipir ko- 

kia epidemijay bet uztai gv- 
ventojai simta kart daugiau 
jj ir atjaucia. 

Pagal rusij laikraseip sta- 

tistic, vienoj tiktai Euro- 
pos Rusijoj, pradedant nuo 

1817 metp, buvo 20 suvir- 
sum nederlingp metij. Nuo 
1897 nera bcfeik tp metp, 
kad nuo javp neuzderejimp 
nebadauttj RCljoj kokia 20 

gubemijp. Apfd tp neder- 
lip didump- galima spr§sti 
is siemeciij. apskaitymii. 
Vyriausybe siais metais 
apskaite 29 gubernijose ja- 
vij nederliij ant 241 milijo- 
no pudp, tai reiskia, kad 
tokios milziniskos -javp 
daugybes stolcuoja siais 
metais vidutiniam zmoniij 
pramitimui. 

Peterburgo laisvai-eko- 
nomiiies draugijos referen- 
tas, lcuris dabar uzsiima spe- 
cijaliniu tp siemecio bado 
pasekmiij tyrinejimu, pasi- 
kalbejime su dienrascio 
“Birzevija Viedomosti” 
sandarbininku, suvestomis 
tikromis skaitlinemis “is- 
sklaide Peterburgo vyriau- 
svbes rateliu optimizing” 
ir nupiese tokius pasibaise- 
tinus paveikslus: 

Samaros gubernijoj so- 

dieciai pradejo badauti jau. 
liepos menesyje. Eugsejo 
menesyje ateina zinios ir 
is Uralo gubernijos. Apra- 
so seimyng,, kuri jau ketu- 
rios dienos nieko nevalgius. 
Motina munjrus. Paliko 
tevas su penkiatu mazti 

vaikij. Karves, ir arkliai 

parduota; uz tuos pinigus 
nnpirkta duona ir suvalgy- 
ta. Vyriausis sunus rado 
kur-ten majs§.,puo miltii. 
Isverte jj vidpmj i virst^ ir 
nuskutes likusius miltus, 
supyle indan s% vandeniu. 

Isplake is tpjaiqya tesl?, is 
kuri os iskepp kejis plysku- 
cius. Vienu akimirksniu 
vaikai juos surijo. 

Is Sa rata vo pranesama 
— kalba toliau tas pats re- 

t'erentas Falbork — apie 
[puolwsius veidus, sublys- 
kusius skilvius ir biizgan- 
eias isalkusii#. akis. 

Xlubernatorius apvazine- 
jo badaujaneiij sodzius. 
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Mima sodiecig kaip vienas 
vyras puole ant kelig, 
saukdama pagelbos. Gir- 
deta balsiai raudojant, mel- 
dziant duonos. Dvasiska- 
sis nepabaige savo kalbos, 
kurig pertrauke parapijomj 
verksmas. Gubernatorius 
liepe klupantiems pasikelti 
ir, pazadedamas pagelbeti, 
patare jiems tuo tarpu su- 

silaikyti nuo, vedybg. 
Celiabinsko paviete bas- 

kirai prie miltg prideda 
baltg molj, o kitur zievg, 
zoles,..giles ir tt. 

Mkolajevsko paviete 250 
zmoniu susirgo vidurig ka- 

taru, 200 tifusu, 4.0 skor- 
butu. 

Ufos gubernijoj suskai-. 
tyta 871 susirgusieji tifusu. 
I§ Saratavo gubernijos jau 
menesis atgal pranesama 
apie vidurig tifuso epide- 
mijg. 

j Mates liudininkas pasa- 
fkoja apie baisias kancias 
sergancig tifusu, kurie be- 
paliovos kartoja tik vieng 
sauksmg: “duonos”. Nusi- 
kamaves, zemetas veidas, 
ligotas zvilgesis, patekejes 
po oda kraujas per visg 
kung, kraujais uztvine akjs, 
isbjreje dantjs, isputg lu- 

,pos, atpuolg pirstai nuo 

rankg ir kojg — stai skor- 
buto epidemijos paveiks- 
lai. 

Orenburgo gubernijoj 
daugvbe namtj be stogu. 
Siaudai sUvartota pasarui, 
gyvuliai pardavinejama, o 

sodieeiai, susikrove vezi- 
man liekanas brangesniu 
daiktu, patjs uzsikinko i ve- 

zima ir isvaikseioja po 
miestus. Pakeliui palieka 
suaugusiu ir vaiku lavonus. 

Yiename Nikola jevsko 
pavieto sodziuj badaujanti 
sodieeiai paseJo ir padege 
turtingyjp namus. Sudege 
32 namai ir daug javu. Ant 
tvoros prilipinta perserge- 
jimai: “neduosite duonos, 
padegsime, sulvgjsime tur- 
tingus su betureiais”. 

Ir kokios yra pasekmes 
to. nuolatinio marinimpsi 
badum? J t§ klausimg 
skaitlin&s duoda tolq lipd- 
n<j atsakymii: vienais tiktai 

1892 metais Europos Busi* 
joj 800.000 mireiij buvo 
daugiau, negu kitais me- 

tais. Tatai badas tais me- 

tais nusyiese su savim au 

k^ du sykhi daugiau, negi 
rusvj-japouy karas, kuris, 
kaip zinoma, skaitoma vra 

yienu is kruvmiausixj. Ba- 
do metai taigi liuuesa lew 
leas daugiau auku, negu 
kruviniausi kavai. 

Rusijos ‘badas vienok 
uzinusa ne tiktai sim- 
tus tulestaneiu zmoniu ne- 

derlingais metais. Tas ba- 
das svstematisleu, nuolati- 
uiu savo siautimu atsilie- 
pia visose sodieeiu gyveni- 
mo aplinleybese. Nuolati- 
nis nedavalgvraas ir mari- 
nimas save badumi kaip 
kirminas pakerta rusij so- 

diecio organizing, padaro jj 
lengvai pasiduodanciu jvai- 
rioms ligoms iv be laiko nu- 

varo j leapus. Kitais zo- 

dziais, rusu sodietis po ba- 
do intekme issigema. 

I Statistika parodo, kad 
niekur sviete nemirsta tick 
zmoniu, kaip Rusijoj. Taip 
pay. ant 10 tukstanciu gy- 
ventoju Francijoj iseina 
211 mirciu, Vokietijoj 181, 
Sveicarijoj 146, Norvegijoj 
141, Danijoj .131, Naujoj 
Zelandijoj 194, Rusijoj gi 
ant kiykvieny 10 tukstan- 
eiij gvventojy kasmet mirs- 
ta net 350. Toji pati sta- 
tistika parodo, kad Rusi- 
joj gyventojy gyvastis yra 
labai trumpa, sulyginus ja 
su kity tauty gyvasties il- 

gumu. Ant kiekvieno tuk- 
stancio vyiuj isg3rvena iki 
50 mety Vokietijoj 412, 
Francijoj 476, Svecijoj 537, 
o Rusijoj tiktai 297. 

Dar iskalbingesnes yra 
kudikiij, ■ mirtingumo skait- 
lines. Taip pav. 1906 me- 

tais ant kiekvie.no tukstan- 
eio kudikiij Danijoj numire 

122, Siaurinej Amerikoj 97, 
Naujoj Zelandijoj 62, Rusi- 
joj gi net 272. Paveikslas 
vienok bus dar baisesnis, 
jaigu prisiziuresime iki pen- 
kiij metij amziaus kudikiij 
mirtingumo lentelei. Ant 
kiekvieno tukr.taneio lmdi- 

kiij, isgyvenanciij lig pen- 
kin metu amziaus, mirsta: 
Norvegijoj 190, Danijoj 211, 
Svecijoj 186, gi Rusijoj 
net 495. Taip ,tatai Rusi- 
joj tiktai puse vaikij gali is-' 

gyventi iki penkiij metij 
amziaus. 

Bet ar pagalios gali buti 
kitaip, jaigu Rusijoj be- 
veik kasmet sunicia badas, 
taip plaeiai ir tokiais bai- 
siais apsireiskimais, kaip 
augseiau yra mineta. 

Rodytijsi, kad rusii so- 

dzius, jo neismatuo jamais 
laukais ir giriomis, jo svei- 
ku lauko darbu, turetij uz- 

auginti sveikesne ir stipres- 
n§ jaunuomeiie, negir fa- 
briku pilni miestai, persi- 
ger§ nesveika atmosferaJ 
Skaitlines viAnok, kurias 
suteikia naujoktj emimas 
kariuomenen, patvirtina, 
kad sodziaus jaunimas nuo- 

latos palieka vis maziau 
tinkamu pakelti kareiviij 
tarnystos sunkenybes. 

Ir tokiose apKnkybese, 
vieton padeti visa energija 
ir visas jegas pataisymui 
seimininkavimo pamatij, 
gelbejimui Rusijos nuo is- 
mirimo badumi ir issigimi- 
mo, jos vyriausybe ir jos 
‘‘zmoniu atstovai” gaisina 
savo jegas kovai su “ino- 
rodcais”, isskyrimui Cbol- 
mo gubemijos, apvogimui 
Suomijos teisiij ir pamati- 
niu istatymij, naeijonaliza- 
cijai vise Rusijos gvvenimo 
ir tam panasiems, ne tik- 

tai nevaisingiems ir^HP 
liems, bet paciai Rusijai 
ytia bledingiems barbarg 
jiekiams. 

LIETUVIl? SPAUDOS 
DRAUGIJOS SEKRETO- 

RIAUS PRANESIMAS. 

Spalig 17 dieng 1911 m. 

Spaudos Draugijos sekreto- 
rius pasiunte uzkvietimus 
prisideti prie Spaudos 
Draugijos sioms isleistu- 
vems: “Keleivio”, “Ko- 
vos”, “Draugo”, “2v,aigz- 
des”, “Laisves”, “Aido”, 
“Saules”, “Dilgelig” ir 

“2monig Kiiygyno”. Uz- 
kvietimo turinys: “Pasi- 
remdamas II-jo Lietuvig 
Laikrastininkg Suvaziavi- 
mo nutarimais, atsidrgsinu 
kreipties j Gerb. Redakeijg 
ir isleistuvg, kviesdamas 
jas prisideti prie Lietuvig 
Spaudos Draugijos. Isly- 
gos yra pagarsintos suva- 

ziavimo protokole, kurj, ti- 
kiuos, Gerb. Redakcija yra 
gavusi. Laukdamas malo- 
naus atsakymo, kad gale- 
ciau pranesti jj Spaudos 
Draugijos Valdybai, pasi- 
lieku s'u tikra pagarba” (L. 
S. Dr-jos sekretoriaus para- 
sas). 
| sj uzkvietima, atsake 

“Aido” ir “Laisves” re- 

dakeijos, pranesdamos, kad, 
nemaeiusios suvaziavimo 
protokolo (nors tai pagar- 
sinta visuose prie Sp Dr-jos 
priklausanciuose laikras- 
eiuose), negali pasakyti, ar 

prisides prie Dr-jos, ar ne. 

Visos-gi kitos redakc-ijos ir 
isleistuves buvo tiek man- 

dagios, kad i S. Dr-jos se- 

kretoriaus pakvietimy ne- 

siteike duoti atsakymo. t 
Tokiu budu prie Letuviy 

Spaudos Draugijos dabai 
priklauso sie laikraseiaii 
“Katalikas”, “ Lietuva’V 
“Vienybe Lietuvninky”, 
“Tevyne”, “Dagis”, “Dar- 

bininky Viltis” ir “Laisvo-' 

ji Mint is”. 
L. S. Dr-jos sekretorius, 

V. K. Rackauskas. 

Koks geras. 
— Ar ne tiesa, mylima- 

sis zente, kad jei as tavc 
namuose budama susirg- 
ciau ir numirciau, uzdary- 
turn man blakstienas? 

— O... mieliausiu noru, 
motinele. 4 

Mokykloje. 
Mokyto jas: — Kokj turi 

pavydaly zeme ? 

Mokinys: — Regis ap- 
skriti. 

Mokytojas: — Kaip tai 
“regis” ? Juk tas yra pa- 
tvirtinta. 

Mokinys: — Taigi, pons 
profesoriau! Bet argi ga- 
lima siais laikais kuomi 
nors uzsitiketi'? As to vis- 
ko savo akimis nemaciau. 

Gatveje. 
— Na ir kaip, tamstos 

motere vartoja ta minerali- 
nj vandenj, kokj jai isra- 
siau ? Kokios pasekmes? 

— Labai puikios, ponas 
daktare; vakar to vandens 
buteliu trenke \ mane ir jai 
tuojaus pagerejo! 

Skirtumas. 
— Yra skirtumas tarp| 

vargdienio ir milijonie-1 
riaus? | 

— 2inoma! Pirmutinis j 
rupinasi, kuomet isnaujo ^ 
gales valgyti, o antrasis — 

j 
bijosi, ar kartais jis uSra | 
vaigeS jap paskutinir — 

kiu. 


