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GARBS. 

Kick jis kentejo, kiek 

asartj ir kruvino prakaito 
praliejo, kentejo nuzemini- 
mus, buvo sturadomas ir is- 

juokiamas, peikiamas ir nie- 

kinamas, vienok neatsi- 

zvelgdamas, nepaisydamas 
\ nieka, jis dirbo diemj ir 

naktj, dirbo be galo, kad pa- 
galios savo loeuomis akimis 

isvysti dievaite — Garbe. 
Dirbti. Zmogus tam su- 

tvertas, idant dirbti, bet 
dirbti tarpe zmonitj, dirbti 

zmonijai, nuo jos ip del jos 
kenteti, vargti, lieti prakai- 
ta ir kaneias asaras ir pa- 
galios pamatyti Garb?. 

Ji, budama kitij rankose, 
sviecia jam aiskiau uz sau- 

le, ji puikesne uz visg, pa- 
sa ilj ir delto jis dirba, kad 

pamatyti ja, kaip mato kiti 
j >s isrinktieji. 

Jo jaunos, zibancios akis 
apsitrauke ruku, veidas pa- 
gelto, krutine jlinko ir zilas 

plaukas jau galv§ pradejo 
puosti, o jis dar vis jos ne- 

mato. 
Eina jis i platujj pasaulj 

per erskeeius, per kalnus ir 

girias, per pelkes ir uoluo- 
tus tarptakius ir visur 
skleidzia gertj zodj, visur 
skelbia augstas mintis, tel- 
kia tailing pailsgs vel seda- 

si, vel raso ir mgsto, o Gar- 
bes vis dar nesimato, vis 
dar ilieko nesigirdi apie j$. 

Ar-gi taip neteisinga mi- 

ilia, ar-gi taip menka sven- 

toji Garbe, kad ji tuno ke- 
liose rankose, nepasirody- 
dama jam, kuris taip sun- 

kiai dirba. 
Ir vel pasilsej§s, vel ap- 

raudoj$s savo ir pasaulio 
vargrts, nubraukfs nuo de- 

ganeio veido asaras, jis ei- 
11a dirbdamas ir ieskodamas 
kelio prie Garbes. 

Kada galutinai pailsgs, su 

isdziovinta krutine, pusiau 
apak§s, prisedo jis prie uo- 

los ir savo geltonom, gyslo- 
tom rankom sukavo ilgus, 
baltus kaip sniegas plaukus, 
toli kaz-kur pamate uz sau- 

1? sviesesnj spindulj, einan- 

tj linkui jo. 
Spindulys daresi vis ais- 

kesnis ir stai stojo pries ji 
Garbe — visa baltuose zi- 
banciuose rubuose, tarsi jau 
matyta, tarsi ta pati, koki$ 
jis sapnavo dar budamas 

jaunu. Nulenkusi galvg, ji 
stove jo pries ji ir rapkose 
laike issodinta brangiais 
akmenimis vainikq. 

Puikus jam pasirode tas 
vainikas. 

Apie Garb? visur, kur 
tik lie mesi zvilgsni, stovi 
minios zmoniij ir visi ziuri 

\ j§, visi rodos lenkia pries 
ja gaiva- 

— Tu ieskojai man?s? As 
Garbe! — susuko ji. 

Jis sedejo ziuredamas j 
j^ ir gerejosi... 

— Neuzmirsau ir tav?s, 
seneli, nors tu ilgai man?s 
ieskojai. iStai tau dovana 
nuo man?s, — ir, tuos zo- 

dzius tarusi, ant jo zilos 

galvos uzdejo vainik^. 
Akjs jo nusvito, lupos 

snabzdejo kokius-tai nesu- 

prantamus zodzius, krutine 

jo lyg issitiese is dziaugs- 
mo, o baisi minia susuko 
vienu balsu: 

— Garbe tau! 
— Ar tu dziaugiesi? — 

uzklause jo Garbe. 
— Taip! — drebanciomis 

lupomis ir su asaromis aky- 
se atsake senis. 

— Nesidziaugk — vel 

pratare Garbe. — To vaini- 
ko auksas yxa tavo paties 

darbas, sitie brangas stik- 
Iai yra tayo paties kancios, 
sitiie perlai vainike yra ta- 
voi paties karcios asaros... 

Nuleido galva sen is ir gi- 
liati uzsim^ste. 

Dabar visas jo gyveni- 
mas, kaip kokia milziniska 
knyga, atsiverte pries ji ir 
skaite jis jame visus savo 

atliktus darbus, suprat?s pa- 
galios, kad tie sunkus, gy- 
venimo darbai dave jam 
Garb?. Nusiramin?s senis, 
pakele augstyn galva ir ta- 
re sau: 

— Bet as matau Garb?! 
Bet... nebuvo jau nieko. 
Garbe kaip rukas isnyko 

is jo akip, nebemato jau jos 
dievisko grazumo, nebesto- 

vejo jau pries ji nulenkusi 
galva ir nebekalbejo dau- 

gian i ji. 
Ir mini os jau nebera. Is- 

siskirste visi, paliko ji vie- 
na besedint, lies visi turi 
savo rupescius, savo reika- 
lus. 

Pasijuto senis vienu, 
naslaieiu ir vel nuleid?s 
galva apsiasarojo, o uzde- 
tas ant galvos veinikas pa- 
sirode jam persunkus. 

RUSIJOS DUMOS 
DARBAI. 

!§tai Rusijos valstybes 
dumos pasidarbavimas per 
visg pernykscig metg pus- 
metj, apie kg nors trumpg 
apzvalgg paduodame. 

Dumos seimininkais buvo 

kaip buvg spalininkai su 

nacijonalistais. Tarp tg 
dviejg partijg senai jau ei- 
na rungcios, katra geriau 
intiks vyriausybei? Ir vie- 
ni ir antri klausosi, ausis 
istemp§, kg isgirs is virsaus, 
is vyriausybes, temija kiek- 

vieng augstgjg vejg per- 
maing ir stengiasi viskg is- 

pildyti, visada linkti ten, 
kur pucia. Tos lenktynes 
“katras geresnis” nemaz 

nekenkia politikos ir visuo- 
menes klausimuose laiky- 
ties jiems vienybes ir ginti 
turtinggjg lunmg reikalus. 
Tiek spalininkai, tiek naci- 
jonalistai yra tie patjs dva- 

rininkai, pramonininkai ar- 

ba pirkliai. Skirtumas tarp 
jg yra tik toks, kad tarp 
spalininkg yra daugiau 
miestieeiii: pirklig ir pra- 
monininkg, kuriems seno- 

ji tvarka ne visa tinka, 
daugelyje dalykg ji juos 
varze; tai spalininkai savo 

programoje rtikalauja sio- 
kiii-tokis permains ir skai- 
tosi konstitucijos salinin- 
kais. Nacijonalists daugu- 
ma yra dvarininkai, o ne 

miestieciai. Dvarininkams 
tikra konstitueija jokios ge- 
rybes negali duoti. Naei- 
jonalistai pries konstitueija 
staciai nekovoja, nekovoja 
bent pries zmoniu atstovy- 
bes desnj, teciau jie konsti- 
tueijs pripazjsta tik tokia, 
kuri leistij ir toliau dvarpo- 
niams viespatauti taip, kaip 
jie viespatavo senajai tvar- 
kai esant. Tuo nacijonalis- 
tai skiriasi nuo desiniyjs, 
kurie staciai kovoja pries 
patj zmonis atstovybes des- 

nj, kurie konstitucijos net 
seselio bijo. Nei spalininkai, 
nei nacijonalistai nera tiek 
skaitlingi, kad vieni katrie 
galetu pakreipti ir vesti vi- 
sk$ dumoje taip, kaip kad 
noretssi 

Norint nenornit reikia 
laikyties vienybes, uz- 

vis kad reikalai abiejs 
yra mazne vienodi. Del tios 
vienybes spalininkai gauna 
siuo-tuo nusileisti naeijona- 
listams, aacijonalistai sptli- 

ninkams, Nnoiai<ittiBas4as 
nelygns: spalininkai' dan- 
gi&u taikinas i. naeijonalis- 
tus, o ne priesingai. Abie- 
jieins rupi dav desinieji, nes 

ir desinieji moka feantais 
“stuky iskirsti”, Neintiksi 
jiems, jie ims ir balsuos 
kartu su opozieija. Tada 
gali pereiti per dumy ne- 

tinkami nei spalininkams, 
nei nacijonalis tarns istatv- 
my sumanymai, arba siy 
pataisos. Tokiy “stuky” 
desinieji yra jau ne vieny 
karty padar§. Spalininkai 
tat pasiduoda nacijonalis- 
fams ir su jais kartu ziuri 
dar desiniuju. Tokiuo bu- 
du dumos dauguma arba 
taip vadinamasis vidurys 
tgsiasi \ desin§. Kairysis 
dumos sparnas, vadinamoji 
opozieija, stovi nuosaliai. 
Opozieija nori tikros kons- 

titueijos, tikros laisves. Vi- 
ses opozieijos frakeijos, 
pradedant soc.-demokratais 
ir baigiant progresistais, 
reikalauja tikry dideliy ir 

griezty reformy. Negale- 
dama jstatymo leidimo su- 

tvarkyti taip, kaip jai 
tikty, opozieija bent sten- 

giasi isaiskinti visuomenei 
savo prakalbomis is tribu- 
nos ir nurodyti, kaip turety 
buti sutvarkvta valstybe ir 

visuomene, kokie jstatymai 
reikalingi. Savo paduoda- 
momis pataisomis opozicija 
rupinasi pataisyti negerus 
jstatymus, Kad ir retai, 
bet kartais jai pavyksta sis- 
tas padaryti. Opozieijos 
prirodymui ir argumentai 
yra kartais taip stiprys,- 
kad jos priesiuinkai, spali- 
ninkai su naeijonalistais, 
negali jy sugriauti, nebetu- 
ri ko atsakyti. Tada tie du- 
mos seimininkai, susitarg 
isanksto, kaip uz kokiuos 

straipsnius balsuoti, tyli ir 
opozicijai nieko neatsakine- 
ja, o priejus balsuoti. bal- 
suoja taip, kaip buvo sutar- 
ta, neziuredami to, kad opo- 
zieijos teisybe, kad jos pa- 
siulymai ir pataisos yra ge-' 
ri ir visuomenei tinkami. 

Spalininkai ir naeijona- 
listai stiprys savo daugUmu 
yra tik paeioje dumoje, ka- 
me jy tiek daug tik aciu 

tam, kad vyriausybe, palei- 
dusi antryjy dumy, permai- 
ne rinkimy \statymus ir 
dar visaip padejo dvarinin- 
kams ir kitiems atgalei- 
viams. Uz dumos sieny vi- 
sos desiniosios dumos par- 
tijos yra silpnos ir placios 
visuomenes paramos netun. 

Kaip spalininkai su nacijo- 
nalistais pakliuvo \ HI du- 

m$, galima sakyti, tik vy- 
riausybes padedami, taip 
budami dabar dumoje jie 
visomis isgalemis stengiasii 
intikti tai vyriausybei, kad 

jp nepamestp ir vel padetu 
per ateinancius rinkimus i 
IV dump. Besidailindami. 
besigerindami jie daznai 
nuzengia toliau, negu pati 
vyriausybe, ir prideda prie 
jstatymp tokius priedus ii 

pataisas, kokip vyriausybe 
nenorejo, ar uzmirso pri- 
deti. 

Kada praejusiai vasarai 

baigianties zuvo Kieve vy- 
riausis vidurines valstybes 
politikos vedejas ministerip 
pirmininkas Stolypinas. 
prie kurio minetasis dumos 

vidurys jau buvo priprat^s 
ir perman§s visus jo norus 

ir tikslus ir, kada vyriausio- 
ji valdzia ir politikos vedi- 
mas perejo \ naujas Kokov- 
cevo rankas, sipalininkai su 

nacijonalistais ir kitais du- 
mos desiniaisiais sios sesi- 

jos pradzioje buvo truputj 
nuaiminf, kol dar uezinojo 

kokia bus 'n&u|6s politiko® 
pakraipa; t)J 

Kada gi iKbk&vcevas pa- 
si pasako jo dttmoje eirigs 
Stolypino •j&akiintais ta- 
kais, dumos' iseiiiiininkai vel 
mirimo. Bfet! vM1 delta, kad 
nauj as ministerial pirminin- 
kas ir pasisakeeisigs savo 

pii’mtakuno pramintais ta- 

kais’, jis dave visiems sii- 

prasti, kad tais takais eis 
ne taip, kaip buvo einama 

pirmiau. Jsiklaus? \ tg nau- 

jg eisenos jau zinomu keliu 

budg dumos seimininkai, 
ypac nacijonalistai, turejo 
prie jo prisitaikinti ir per- 
mainyti savo naeijonalistis- 
kg obalsj; “Rusija rusams” 
j kitg svelnesnj: “rusai Ru- 

sijai”, kuri girdejo is nau- 

jo politikos Vadovo lupij. 
Jie pasirode labai valkus ir 
moke jo savo bures nustatv- 
ti taip, kad butij lengva 
plaukti pavejui. 

|siziurejus j vieng nega- 
lima visai uzmirsti kito. 

Spalininkai su nacijonalis- 
tais nori jsipirsti ir visuo- 
menei. Kuo gi jai jsipirsti? 
Svarbiomis ref ormomis, ge- 
rais jstatymais! Bet jie ne- 

ra tokig dalykij salininkai; 
tai tik opozicijos troskimai. 
Vidurvs su desiniuoju spar- 
nu stengiasi kitaip prisige- 
rinti prie visuomencs: jie 
nori pasirodyti kartais pa- 
trijotais ir dideliais darbi- 
ninkais. Vakara krasto 

ziemstvos, Suomijos istaty- 
ma sumanymai, kitataucia 
mokyklos, kirgizai zemes su- 

tvarkymas, Cholino klausi- 
mas ir kitoki kitataucia 
jstatymai — ja patrijotybes 
darbai. Per ja kretila birs- 
ta didele gausybe visokia 
smulkmena; (mazai kam te- 

rupinama smulkla istatyma 
'sumanymelia. Tuo nori pa- 
sirodyti dideli darbininkai 
esa- Is didelia istatyma su- 

manyma retas kurs teislen- 
da per ta kretila, o kurs is- 

lenda, pasirodo gerai ja 
rankomis aplamdytas. 

Tokiuo krypsniu ir to- 
kiuose apystovuose darba- 
vosi III durna per visa lai- 

ka. Praejusiame pusmety- 
je visa tat tik, rasi, dar la- 
biau paaiskejo, negu pirma 
kad buvo. Kad taip yra, 
matome is ta istatyma ko- 
kie perejo si pusmeti per 
duma ir is to budo, kaip jie 
perejo. Cia viso to nebe- 
minesime, neg skaitytojai 
rado tai dumos posedziy. ap- 
rasymuose. Oia tik trum- 

pai priminsime tuos svar- 

besniuosius istatymij. suma- 

nymus ir paklausimus, ku- 
rie jau perejo per dum^, ar- 

ba bent kuriuos duma svar- 

ste, ar pradejo svarstyti sj 
pusmetj. 

Jstatymn sumanymai: 1) 
darbininkn apdraudimo nuo 

nelaimingn prietikiti, 2) 
nuo ligos, 3) apie gubemiji- 
nes darbininkn apdraudos 
jstaigas; 4) apie^ darbininky 
apdraudos tarybas; 5) kri- 
minalines iy 6) civiles val- 

dininkn atsakomybes (dar 
ne visai tep&baifti); Suomi- 
jos jstatymii sumanymai; 
7) Suomijos gyventojams 
pakeisti kareiviavimg, tam 
tikru mokesnimi ir 8) suly- 
ginti Suomigojftigyvenancin 
Rusijos pavflldinin teises su 

Suomijos pavaMinin teise- 
mis. 9) Kovos su girtybe 
istatymn sumanymas (sie 
trjs jau pabaigti ir induoti 
V. Tarybai). Pradeti tik 
svarstyti sie jstatymn su- 

manymai: 10) Lenkijos 
miestn savyvalda, 11) Chol- 
mo isskyrimas, 12) kariuo- 

meneje tarnavimo jsta’tij 
permaina^ 

Su tokia iskilmybe mieste Bostone priimta sugrizgs is Rymo naujas kai-u- 
nolas O’Connel. 

Is paklausim? dumos pri- 
imta ir isreiksta pasitenki- 
nimas vyriausybes paaiski- 
nimais 1). apie Stolypino 
nuzudym?, 2) apie bad? ir 
badaujanci? selpim?, 3) 
apie pavarym? klausytoj? 
is moter? medieinos institu- 

te, 4) apie pavarym? is uni- 

versitet? student?, 5) apie 
tev? komitetus prie viduri- 
ni? mokykl? priimta tik 
skubinumas ir paskirta 2 
savaiti laiko, 6) apie Ode- 
sos universitet?. Priimta 
ir isreiksta, kad vyriausy- 
bes paaiskinimvi neuztenka, 
paklausime; 7)apie uzdrau- 

dim? ,spaudai rasyti apie 
student? riauses. Atmesta 
paklausimas apie Karava- 
jevo uzmusim?. 

Smulki?j? jstatym? cia 
neminime. 

senobes paminklai 
IR ZMONES. 

Lenky publicistas moksli- 
ninkas Krzy vickis, aprasy- 
damas ^emaiciy pilis, ypae 
pazymejo, jogei zemaiciai 
valstieciai moky saugoti ir 
gerbti senoves paminklus. 
Ardami ar javus imdami 
nuo piliakalnio, jie kuo-at- 
sargiausiai aplenkiy tas jo 
vietas, kurios pajudintos 
gaiety isirti arba kaip nebj- 
reti. Rasit, labiausiai del 
to ir uzsiliko Lietuvoje per 
tiek amziy tokia didele dau- 

gybe piliakalniy, kad musy 
sodieciai jy neliete ir dar 
kur galedami juos saugojo. 
Ateityje, kuomet padauges 
musy kraste mokslininky, 
tie senobes paminklai paro- 
dys daug indomiy praeities 
paslapciy ir pades isaiskin- 
ti daugelj daikty is musy 
tautos praejusiy amziy. To- 
del mums turi rupeti, kad, 
ko amziai neisdilde, neisdil- 
dyty dabar zmones per sa- 

vo nesupratimy. 
Yra Vilniuje vyriausias 

ir didziausias Lietuvos pa- 
minklas, kurj kiekvienas 
keleivis, nors neilgam uzsu- 

kys Yilniun, stengiasi visy- 
pirma aplankyti. To pa- 
minklo pagrazinty fotogra- 
fijy rasime veik kiekvieno- 
j e rasomy jy dalyky sankro- 
voje, kiekviename knygy- 
ne. Tai Pilies arba Oedi- 
naino Kalnas. 

Ir stai siam paminklui 
siandien gresia pavojus ir 

gresia is tos puses, is kurios 
visi jo maziausiai tegalejo 
lauktk Skaitytojai zino is 
“Vilties” prauesimy, kad 
miesto atstovai, patarti in- 
zinieriaus Senfeldo, sutiko 

steigti ant Pilics Kalno 
prietaisus miesto kanaliza- 
cijos reikalams, butent va- 

dinamyjj boksta spaustuvy. 
Tuo sumanymu daugelis 
yra pasipiktin?, — ne tik 
keli zmones, kurie aname 

numeryje viesai pekele 
pries, jj savo balsy. Ir is- 
tiesy: kam gi jau butinai 
prireike tas kalnas liesti, o 

ne gretimasis Trijy Kryziy, 
kurs yra daug augstesnis uz 

piliakalnj ir kurs, turbut, 
nekiek ne maziau tikty ka- 

nalizacijos reikalams; jau 
pirma miestas buvo jj pasi- 
rinltfs tarn tikslui ir tik da- 
bar kaz-kam pakeite savo 

parinkimy. Ir jei miesto 

valdyba nesusitures nuo to 

zingsnio, arba jei nickas jos 
neperspes ir nesustabdys, 
tai musy piliakalnis, tas 
Vilniaus simbolas, daug nu- 

stos, nejnaza nustos ir mok- 
slas, nes tas kalnas visai dar 
neistirtas, neistirti ir pilies 
griuvesiai, stovintieji ant 

jo. Mes ligsbd dar nezino- 
me, kas ten zemese yra, ko- 

kip paminklp yra, atskirp 
gadynip sarvp, ginklp ir ki- 
tokip jrankip. Kiekvieno- 
je pilyje budavo suliniij, 
sleptinip uryp, taigi ir is sio 
kalno turejo buti zemese in- 

ejimal zemutinen pilin, pa- 
kalneje stovejusion, zemu- 

tine pilis jau senai barba- 
riskai sunaikinta. Paga- 
lios, kysancios bokstp lieka- 
nos rodo, jogei pirmpjp pi- 
lies gyvenimp griute uz- 

griuta kritusiomis nuo vir- 
saus muro dalimis ir jogei, 
rasit, kai-kurie pilies skliau- 
tai dar tebera sveiki, nesu- 

ardjrti. 
Darant prietaisus kanali- 

zacijai negi bus galima ne- 

paliesti sio krasto “akropo- 
lio”. Tegu ketinamasis 
bokstas-spaustuvas butp ne 

didelis, bet, ne kiek tos vie- 
tos esant ant kalno, jis bai- 
siai jj gadintp. Darbinin- 
kai, kasdami zem§ ir skra- 
dziai leizdami dudas vande- 
nipi traukti, suardys pama- 
tp sluogsnius, siilauzys 
skliautp likpcius, isdraskys 
sienas, jau nekalbant apie 
tai, kad rastieji bekasant 
visokie senobea dalykai bus 

ismetyti arba sugadinti. 
Juk "knebines kaln$ ne ar- 

cbaiologai zinovai, kurie 
moka elgties su radiniais, 
bet inzinieriu bemai, neturj 
jokios nuovokos apie ar- 

ehaioligijjp Spaustuvui nu- 

statyti reiks ieskoti kieto 
pagrindo, todel reiks, tur- 

but, giliai pasikasti, ligi pa- 
sieks tvirt^ pamat$. Be to, 
dar tures buti prie spaustu- 
,vo sioks toks motoras, -kurs 
savo trenkimu virpjs virsu- 

kaln; ir nuolat kratys griu- 
vesius. Ir juo keiseiau is- 
rodo tas neatsargus miest^; 
valdybos sumanymas, kad 
ji pati kadaisiai buvo susi- 

rupinusi, jogei pilies armo- 

,ta savo suviais kenkianti 
griuvesiams, ir ketinusi 
kaip-nors apsaugoti juos 
nuo to trenksmo. Dabar 

tarytum uzmirso t% savo ke- 
tinim$ ir pati sau priesta- 
rauja. 

Yelionis J. Montvila sva- 

jodavo papuosti Pilies Kal- 

lnj, pamaloninti jj publikai 
ir apsaugoti bent tas lieka- 
nas. Dabar miesto tevij bio- 
tas upas: jie griebes nevy- 
kusio sumanymo, nieko ben- 
dro neturincio su arehaiolo- 
gijos ir dailes reikalais. 

Kiek zinorne, visi pilia- 
kalniai, vises senobes lieka- 
mj vietos, turincios mokslo 
vertf, yra Arebaiologijos 
komisijos globoje. Jos yra 
teise ir priederme saugoti 
kiekvieng senobes pamink- 
lg, be jos zinios niekas ne- 

gali kasineti piliakalniij nei 

jij gadinti. Tai kaip gi da- 
bar miesto valdyba, nepasi- 
klausus tos komisijos, savi- 
tai elgiasi! 

Mums lietuviams deretij 
viesai atsiliepti del tos se- 

nobes paminkbj negerbimo. 
Tegu laetuviij Mokslo ir 
Dailes Draugijos kg veikia 
ir daro, kad Pilies Kalnas 

liktrj nepaliestas ir apsau- 

gotas nuo to pasikesinimo. 
“V” LV—is. 

4 
Mazas skirtumas. 

Direktojius jeidamas biu- 

ran, susitinka tarng, isne- 

santj is biuro kelias tuscias 
nuo'alaus bonkas. 

— Kaip tai? Ir vel biu- 
re geria, neziurint mano uz- 

draudimo? 
— Atsiprasau pono direk- 

toriaus, jau isgere. 


