
RUGSĖJIS. stt; 
21. K. Mateušo ap. $ :. 
22. P. Bert. pasn. Tamošiaus " 

; 
23. S. Bert. pasn. Teklės p. i 

24. N. 16 savaitė po Sekminių. P. M. nev. 

25. P. Firmino. 
26. U. Justinos, Ciprino. 
27. S. Kosmo ir Damijono kent. 

Caro Nikalojaus pasivie- 
šėjimaą^ mieste Kieve bus 
jam atmintinas ilgus metus, 
jei tik bus lemta jam ilgai 
gyventi. Kievo gyvento- 
jams tos iškilmybės atsiėjo 
arti poros milijonų rublių, 
bet iškilmybės ant nelaimes 
sutramdė advokatas Bo- 

grov, tėkšdamas iš revolve- 
rio į žinomų Rusijos gyven- 
tojų korikų Stolypinų, ki- 

taip vadinamų mėsininku. 
Iš to apsireiškimo gana aišku, 
jogei Rusijoj revoliucijonie- 
riai, nors aštriai buvo per- 
sekiojami ir baudžiami, iš- 

naujo atgijo, susitvarkė ir 

pradeda valdininkus-biuro- 
kratus šaudyti. Nepaisoma 
nei “pavaldinių” lemenimo- 

sį prie caro, nepaisoma nei 
nepaprastų iškilmybių, su- 

rištų su milžiniškais iškaš- 

ciais, bet veikiama savo, kad 
tik prašalinus nuo žemės di- 
džiausius žmonijos nevido- 
nus. Žinomas dalykas, to- 
kio revoliucijonierių tero- 
rizmo iš principo žmogaus 
sveikas protas negali pagir- 
ti, bet retkarčiais jis yra 
reikalingas, jei kitokiuo 
budu negalima panaikinti 
biurokratų žiaurumo. Pla- 

tesnį ant Stolypino gyvas- 
ties pasikėsinimo aprašymų, 
skaitytojai ras ant pirmojo 
puslapio šiame “Kataliko” 

numery. 

Kuomet Amerikon atkako 
“Saulės” draugijos delega- 
tai kun. Olšauskis ir kun. 
Tumas ir, kuomet jiems 
ėmė sekties aukas rinkti, 
nekuriems laikraščiams pa- 
rupo ir kiti Lietuvos kul- 
tūriniai reikalai. Antai 
“Lietuvos U-kas” tuoj su- 

manė siusti delegatus į 
Ameriką Lietuvos liaudies 
reikalais. Girdi, Lietuvos 
liaudžiai reikalingi tam tik- 
ri namai ne kur vienur, bet 

visur. Bet kadangi namų 
pastatymui trūksta kapita- 
lo, tatai nurodyta Amerikos 

lietuviai, kurie aukų nesi- 

gailį, kurie esą pilni žemiš- 
kų gerybių ir kurie pasiren- 
gę visus prišerti. 

Dabar vėl “Vien. Lietuv- 

ninkų” išlojoja Lietuvos. įų-l 
teligentiją, kuri nesiunčią 
Amerikon. savo.. delegatų, 
kad parinkus aukų sumany- 
tiems Tautos Namams Vil- 
niuje. Girdi, klerikalai kur- 
kas greičiau suranda savo 

brolius Amerikoje ir kauli- 
na iš jų aukas. 

Kad nūdien lietuviams 
Didžiojoj Lietuvoj viskas 
yra reikalinga, nėra abejo- 
nės, bet kalbinti juos į 
Ameriką važiuoti ir rinkti 
aukas — ir-gi didis drąsu- 
mas. Reikia žinoti, jogei 
jie ir nekalbinami atvyks ir 
pakaks Amerikos lietuviams 

j to didelio “džiaugsmo”. 
Taippat reikia manyti, jogei 
amerikėnų nuolatinės gau- 
sios aukos Lietuvoj gyve- 
nančius mus brolius gali pa- 
versti į nerangius ir tingi- 
nius. Ne vienas tėvinaįnis 

į pasakys gal, kam čia mums 

| perdaug smegenis džiovinti, 
i pasiųskime savo ingalioti- 
nius Amerikon ir kapitalą 
turėsime. 

Tai-gi koktu darosi skai- 
tant panašius skatinimus. 
Tiesa, reikia Lietuvoje kul- 
tūra platinti, bet reikia tas 
veikti sumanesniu budu; 
reikia pirm visko dar pa- 
galvoti ir apie save, koks 
mus likimas gali patikti 
ateity. 

Bet kam čia raginti ir 

perdaug išvedžioti; ateis jie 
pas mus ir neraginami; tik 
spėkime parengti gausias 
aukas, 

* 
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“Lietuva” išgirdus, jogei 
“Saulės” dr-jos delegatams, 
kunigams Olšauskui ir Tu- 
mui, vyskupas suspendavęs 
Mišias. Bet “Lietuva” ne- 

pasako, kur ji tai girdėjus 
ir koks vyskupas tai pada- 
ręs. Reikia žinoti, kad tų 
svečių ir ypač kunigų prie- 
šai ima nūdien Skleisti pur- 
viniausias kalbas j 

BENDRAS TIKSLAS 
ĮVAIRUS BUDAI. 

Musę emigracija privalo 
būti gyva dalimi lietuviu 
tautos, bet ne tėvynės sąna- 
riu ant visados nuo į# ap- 
skirtu, kas tiesa, nors kai- 
po lietuviškas organizmas, 
bet savišlovis, turintis sa- 

vo skirtingas įstatymus ir 

priderystes. Kaipo gyva 
da- ir 

lis musų emigracija turi 
būt paklusni tautos" ideai, 
kokia nuolatos 
vystoma ir 
gracija ne tiktąępriyadėruž- 
laikyti prigimtas tautos žy- 
mes, bet šviesties ir prie- 
kyn žengti tautos dvasioje 
kokia viešpatauja 
me krašte, ty. TSR T 

Priimant tų dogmatų, pri- 
sakytų pačios taatos esybe, 

iš privalome visupirmų 
emigracijos reikalauti neat- 
sižiuromo lietuvystės ben- 
dro jausmo ir iš ano iš- 

plaukiančio pertik lininio 

apie neatbutybe spėkų iš- 

tempimo, idant nepakliuvus 
ištautėjiniui. Mugu emigra- 
cija privalo Sekti tautos 

veikėjų Lietuvoje pėdomis, 
kurie tenai per dienų die- 
nas darbuojąsi, kad tik sa- 

vo- kraštui išgavus visupir- 
mu šiokią-tokią paviršutinę 
laisvę; o paskui autonomi- 

ją. Toji tautos kovojimo ir 
apsigynimo dvasia, liepianti 
sujungti tukm linkmėn spė- 
kas, yra tautos gyvybės ap- 
sireiškimu. Jei •: panašiai 
paklusnume ir vienybėje 
pasielgiama, aišku, jogei 
tauta gyvuoja. Kur nėra 

tų dvasios apsireiškimų, te- 
nai tūri prasidėti tramda, 
nupuolimas, betvarkė. 

Pasižiūrėkime, kaip toji 
tautos dvasia apsireiškia 
emigraeijoje, kur tiek daug 
randasi visokių pavojų, 
tiek, kiek suskaitome lietu- 

viškųjų koMonijų. Kadangi 
musų tautai čionai pavojus 
yra nuolatinis ir didis,-o fee 
to sistematiškas, išplau- 
kiantis iš čionaitinės visuo- 
menės asimiliacijos spėkų, 
taigi ir emigracijos tautiš- 
kas apsigynimas turi būt 
sistematiškas, bendras ir 

paremtas ant tikslo. Užuot 
to teeiau mes laikomės tik- 
tai mažiau arba daugiau 
silpnos apsigyuimo teorijos; 
musų obalsiai labai puikus, 
bet savo darbais tiems obal- 
siams neprilygstamo. Esa- 
me panašus į senų gadynių 
Chinų kariauninkus, kurie 
ant savo rūbų turi išsiuvi- 
nėtus įvairius siaubūnus ir 

grasinimus ir tiki, jogei tuo- 
mi nubaidysią savo priešus; 
apsikarstome visokiais 

las — tatai ir nęstebėtina, 
kad tokie šlykštus dalykai 
girdimi lietuvių visuomenės 

tarpe. 
* 

* ** 

“Darb. Viltis” iš Ske- 
nandoah, Pa. praneša, jogei 
iš Šv. Jurgio lietuvių para- 
pijos vyskupas atšaukė ku- 
nigų rugsėjo 4 d. ir parapi- 
ja likus be kunigo. Kun. 
Polujanskis iš bažnyčios iš- 
nešęs švene. Sakramentų ir 

bažnyčia uždaryta. Kun. 
Kaminskas ten tveriųs nau- 

jų lietuviškų parapijų, 
lodomus apsireiškimas! 

* * 

“Žvaigždė” yra sužino- 
jus, jog Kauniškės “Sau- 
lės” delegatai, kunigai Ol- 

šauskas ir Tumas; lig 12 d. 
rugsėjo “Saulės” namams 

jaukų surinkę $10.300 su vir- 
šumi. Šauniai tuo tarpti 
jiems tas darbaš aekasi. 

draugijų žeifiklffiš it kokiais 
blynais'ir mianoine, jogei tuo 
budu apgįs$nc gavo reika- 
lus. T ? 

Kariaujame f 
obalsiais, 

barškiname1 Kiekiniais kar- 
dais ir mattbme. jogei pa- 
laikome taiifyštę. Išteisy- 
bės esame‘kokiais tai kome- 
dijantais, ar tai milžinais 
ant lazdų. Nei mes moka- 
me naturališkai drąsiai 
žengti, nei pagal savo pa- 
čių. obalsius darbuoties. 
Nors nuolatos šūkaujame: 
“savas pas savą”, bet ar 

musų kiekvienas žengia tuo 

nurodytu keliu, ar susi- 
klauso, ar paremia vienas 
kitą, ar gelbsti kokioje ne- 

laimėje? 
Ir už tokį mUsų apsileidi- 

mą gyvas gyvenimas mums 

keršija ir didi bausmė ka- 
bo ant musų galvų, kadan- 
gi pamirštame savo tikslą,1 
kuriuomi visados ir visur 
turi birt Lietuva, ir kurian 

turi susiglausti visos musų 
pastangos, jei norime lik- 
ties lietuviais; Mes užimti 
tik gyvenimo1 budais, kurie 

akyveizdoj tikslo yra be jo- 
kios reikšmės. Taigi tuos 
budus pastatėme ant savo 

altoriaus kaipo augšeiau- 
sią ir savistovią dievystę ir 
meldžiamės it kokie pago- 
nei. 

Atsipeikėkime, pasitrau- 
kime šalin nuo klaidingo 
kelio, pakelkime išnaujo 
akis augštypfr j® supraskime, 
jogei budaS(,Į. nę^s butų aiš- 
kiausis ir toftuliąusis, nekuo- 
met negali užimti tikslo vie- 
tos, be to supraskime, jog 
visokių bu$fj .pasekmingu- 
mas priklauso; nuo & suma- 

ningo jų sptaikj mo ir nu- 

kreipimo ben4rų tikslų. 
Vieni bndafcįe tikslo tautos 

neišgžHpy^® <,fc»»gracija; jfą-; 
ti savyj: ių^lSf U^i kflfcįs tiks- 
las \ musų visas tikfdas turi 
būt pati Lietuva,. Musų iš- 
eivijos visi,; .dalbai, spėkom 
jin. pastaugę* galio būt tik 
■tuokart taniai naudingi, jei 
tų viskų protingai nukreip- 
sime pačios Lietuvos iinkon. 
Visoks musų iš Lietuvos at- 

sišaliiiimas, visoks-čionai iš- 

eivijoj savarankiško tikslų 
statymas yra dįcli piktada- 
rybė Lietuvos akvveizdoj. 
Pasakykime sau, atvirai ir 
be hipokrizijos, kaip stovi 
musų reikalai atsinešantlink 
Lietuvos ir kokio anie rei- 

kalauja veikimo, o tuokart 
be abejonės ginsime prie 
pradinio musų emigracijos 
įsteigimo, arba susipratimo, 
jogei musų didis *ir vienati- 
nis tikslas randasi mumyse, 
tenai Lietuvoje, ir, jog vi- 
si musų Čionaitiniai staty- 
mai yra tik liglaikinėmis 
šventyuėmis, kuriose tam 
vienam tikslui turime tar- 
nauti. 

Priviso čionai tarp muši) 

daug visokių partijiUių 
tikslų, kuriuos reikia pava- 
dinti tik', budais. Musų 
bažnyčios ir parapijos, vi- 
sa lietuvių. katalikystės iš- 

eivijoje konservacija, tan- 
kiai dauguma^ palaikoma 
per musų tikslų, nekuomet 

neperstos Hut — lįurdu tik 
tautos drufennnUi ir Lietu- 
vos dėl musų palaikymui. 
Musų svietiškoj ir bažnyti- 
nės išeivijoje organizacijos 
taippat yra tilt budais to 
vieno tikslo atsiek imui. 

į Bendras tikslas privalo 
[Sutraukti savan krypsnin 
| įvairius budus iv nuo tb 
>tikslo tobulumo priguli tų 
vėl būdų harmoniš|cas krū- 
von sutraukimas. IM džiau- 

gsmo j u tikslu yra Lietuva. 
Tąigi sutvarkykime- tam 
tikslui visus išeivijoj budus. 

Ž.M. 
■' v.-- >’ ■ ..r-.": ii, 

GYDYMO PAGALBOS 
REFORMA. 

Anglijos vyriausybės per- 
kratinėjami apsaugos nuo 

ligų sumanyjnai gali paga- 
lios į vyriausybės rankas 
perduoti visų gydytojų pa- 
tarnavimų. Dr. Benjamin 
Moore, profesorius .'Liver- 
pool’io universiteto Angli- 
jos spaudoje paduoda, kad 
visa dabartinė daktarų pa- 
galbos systema turi būti 
nuodugniai perkeista vi- 
suomenes gerovei. Šiandie 
daktarai pašvenčia visų sa- 

vo laikų sergančioms vie- 
natoms, vieton prašalinti li- 
gas su pagalba organizuoto 
Veikimo tame atvėjy. Šian- 
dieninė gydymo systema 
savaimi pagimdo labai di- 
delius ekonomiškus nuosto- 
lius. Pavyzdin džiovos nai- 
kinimas Anglijai kasmet 
atsieina 80.000.000 do- 
lerių, o ji galėtų būti be- 
veik visai prašalinta į de- 
išimtį metų su daug mažes- 
niais metiniais iškašeiais. 
(Dr. Moore pataria Sutverti 
! nacijonalinę tarnybą liau- 
dies sveikatai po priežiūra 
viešosios sveikatos minis- 
terijos. Gydytojai, atsi- 
žvelgiant į jų gabumus, bu- 
tų vyriausybės apmokami, 

I o gydymo pagalba butų su- 

teikiama visai uždyką. Dak- 
tarai kaipo valstybės valdi- 
ninkai butų priversti .pa- 
švęsti savo laiką visuome- 
nės pamokinimui apie as-, 

ipenišką^ hygieną ir sveika- 

tą, kaipir daboti visus veiks- 

ųius, turinčius savo tikslu 
užbėgti platinimuisi užsi- 

krečiamųjų ligų. 
Tokia gydymo reforma 

Anglijoj suteiktų užsiėmi- 

ipą 32*000 daktarų, kurie 

|įmdie kovoja su ligomis 
vieton užbėgti jų plątini- 
ųįųisi. 

iškašeiai, to svarbaus vi- 

suomeninio perversmo butų 
padengti vyriausybės ap- 
saugos nuo / Hgų systeiua, 
kurią apmokėtų valstybė, 
darbdaviai ir darbininkai. 
Dabar pavienių žmonių ir 

valstybė? išleidžiami iš- 
kašpiai apmokėjimui dakta- 
rams, užlaikymui sveikatos 

valdininkų, kovai su džio- 

va, nuostoliams dė- 
lei netinkamumo darban 
ir t. p. pilnai apmokėtų per- 
keitimą daktarų užlaikymo 
svstemos. Algos, kokius 
Vyriausybė mokėtų dakta- 

rams, suteiktų jiems tinka- 

mą pragyvenimą. 

VALSTYBINĖS DARBI 

į NINKU KOLIONUOS. 

Vengrijos vyriausybė ne- 

senai apskelbė atskaitą iš 
įndomaus socijaliniai-poli- 
tiško bandymo — statyti 
Budapešto apylinkėse dar- 
bininkų kolionijas valstybės 
išdo lėšomis. 

Didelis Vengrijos sosta- 
pilės augimas iššaukė nors 

nevisai natūralinį, bet labai 
opų beturčiams gyvento- 
jams apsireiškimą —- gyve- 
namų butų pabrangimų. 
Vengrijos vyriausybė nu- 

tarė tam apsireiškimui už- 
bėgti už akių radikaliniais 
budais, būtent sumanė sta- 
tyti darbininkams pigius 
butus. 

Pavasaryje 1908 metais 
vyriausybė įnešė įstatymda- 
vysčių įstaigosna sumany- 
mų valstybės lėšomis pasta- 
tyti Budapeąto apylinkėse 
butus nuo 8 iki 10 tūkstan- 
čių darbininkų šeimynoms. 
Įstatymdavystės įstaigos tų 
sumanymų priėmė ir jo 
įvykdinimui iš valstybės iš- 

do asignavo 12 milijonų ko- 
konų (apie 5 milijonus rub- 
lių) Pavasaryje 1909 me- 

tais vyriausybė pradėjo sta- 
tyti darbininkų kolionijas 
Kisniece. Iki 1 d. gegužio 
š. m. jau pastatyta 240 na- 

mų su' 970 gyvenamais bu- 
tais. Bėgyje artimiausių- 
jų dviejų metų manoma pa- 
statyti dar 422 namai su 

2.000 butų. 
Vienb buto su dviem 

kambariais pastatymas at- 
sieina 3.800 koronų, su tri- 
mis kambariais 5.000 koro- 
nų. Darbininkų kolionijų 
su. miestu jungia elektros 
geležinkelis. Kulturiniems 
ir sanitariniems kolionijos 
gyventojų reikalams mano- 

ma pastatyti ištisa eilė 

įstaigų, mokyklų, daržų 
vaikams, ligonbučių, nami- 
nių dirbtuvėlių, liaudies 
knygynas, pirčių, krasos ir 

telegrafo stočių, telefonų ir 
t- P- 

Pirmiausiai kolionijų bu- 
tais naudosis vyriausybės ir 
miesto darbų darbininkai 
o toliaus, kiek atsiras dar 
liuosos vietos, bus priimami 
ir privatinių darbo įstaigų 
darbininkai. Panda už 
dvejų kambarių butus su 

reikalingais intaisymais, 
daržu ir virtuve paskirta į 
metus 220 koronų (apie 45 

dol., už 3 kambarius 166 
doleriai). Kolionijos įsta- 
tai aiškiai nurodo, kiek. 

žmonių gali gyventi viena- 
me bute. 

BADO ŠMĖKLA RU- 
SIJOJ. 

Dar metai nepraėjo, kaip 
Rusijos finansų ininisteriš 

Kokovėevas, didžiuodama- 
sis' pMkiomis derliaus' pa- 
sekmėmis ir nurodydamas 
valstybės biudžeto augimą, 
tikrinu, kad Rusijos valsty- 
bė pradeda žengti į naują 
galirigą žemdirbystės plėto- 
jimosi gadynę ir kad jos 
finansinis stovis yra ir dau- 

geliui metų pasiliks labai 
tvirtas. Nepastoviomis ir 
užvilianeiomis buvo tos 

svajonės apie atsiveriantį 
galingą Rusijos šeiminin- 
kavimo plėtojimąsi gero- 
jon pusėn. Ištikro, javų 
išvežimas iš Rusijos pasta- 
raisiais dvejais metais ne- 

paprastai padidėjo, bet kai- 

po tiesioginė to didelio iš- 
vežimo pasekmė visokie ja- 
vų sutaupinti sandeliai li- 
ko išsemti ir jau šiandie 

jaučiama didelė javų sto- 
ka žmonių ir gyvulių išmai- 
tinimui, kaip ir visiška jų 
stoka ateinančioms sėjoms. 

Bado šmėkla — apie ku- 
rios atėjimą daugumas ra- 

šo — nuolatos vis didėja, o 

tuomi ji yra baisesnė, kad 

užklupo Rusiją visai neti- 
kėtai ir sutrėmė visokias 
Kokovcevų ir kitokių namie 
augintų biurokratijos poli- 
tikų svajones, kurie labai 

plačiai mostiguoja, bet vi- 
suomet pataiko sau per no- 

sį. Rusų-japonų karo ne- 

pasisekimai taippat ištiko 
Rusiją netikėtai, bet net po 
tam baisiam užsivilimui dar 
vis biurokratijos politikai 
neišmeta sau iš gaivos savo 

beribio optimizmo. Šiandie 
Rusijoj, užėjus nacijoiialis- 
tų politikos gadynei, t vi li- 
gotų politikų priviso dar 

daugiau negu pirma. 
Ir taip, išėmus Lenkiją, 

Lietuvą, Priebaltijos pro- 
vincijas ir vakarines Rusi- 
jos gubernijas, šių metų 
derlius nepasiekia viduti- 
niškos normosK bet šalę to 
visuose rytinės Rusijos pio- 

tuose negali būti nei kal- 
bos jau net apie silpną ar- 

ba visai menką derlių, bet 
tiesiok matoma galutinas 
javų neužderėjimas. Tas 
visuotinas neužderėjimas 
ypačiai apima šias guberni- 
jas: Samaros, Saratovo, 
Simbirsko, Permio, Ufos, 
Orenburgo, Akmolinsko, 
Turgaisko, Tobolsko, Kaza- 
niaus, Astrachaniaus, Tom- 
sko ir Uralo kazokų apskri- 
tį. Pagal vyriausybės pa- 
duodamas žinias, — kurių 
jau nekaip negalima intarti 
kaipo perdėtų į. blogąją pu- 
sę, — visame minėtųjų gu- 
bernijų plote trįs ketvirt- 
daliai sodžiaus gyventojų 
netiktai neturi javų atei- 
nančiai sėjai, bet jau skau- 
džiai atjaučia prasimaitini- 
mo stoką, gyvulius gi sku- 
biai išparduoda delei paša- 
ro stokos, o sodžiuje jau 
pradeda siausti tokios ba- 
do šmėklos neišvengiamas 
draugas — tifuso epidemija. 

Tokiose tai puikiose spal- 
vose — bent jau šiais me- 

tais — pasirodo padanges 
siekiančios biurokratijoj 
politikų svajonės, prana- 
šaujančios naują Rusijos 
šeimininkavimo plėtojimosi 
gadynę, 

APSISAUGOJIMAS NUO 
KAITROS. 

Bavarijos sostinės profe- 
sorius gydytojas Hirth ra- 

šo, jog žmonės nuo kaitros 
sergą, dėlto, jog jų kūne ne- 

pritenka reikiamos druskos, 
Jinai kūne nuo šilumos tirp- 
stanti ir su prakaitu išga- 
ruojanti. Per tai kraujas 
kūne nustojus savo sriaunu- 
mo, žmogus silpnėjąs ir uet 
kai-kada alpstąs; -Kad to * 

viso išvengus, gydytojas 
Hirth’as pataria su tam tik- 
ru prietaisu intrėkšti kunan 
suraus vandens, kad padidi- 
nus lame reikiamos druskos 
skaičių. Vienos daktarai 
Hirth’o mokslui pripažino 
teisybę nurodę, jog Vienos 
gydytojas Gertheris jau ke- 
li metai kaip gydąs tokiuo 
budu nusilpnėjusius nuo 

kaitros. 

KUBAI IŠ MEDŽIO. 

Vienas Anglijos keleivis, 
lankydamas pietų Azijos 
kraštus Tibeto žemėjo, ma- 

tė rubus, kuriuos padaroma 
iš medžio pluošto ir tošies. 
Žiniomis apie tuos rubus 
pasinaudojo tūlas Amerikos 
gyventojas, naujienų mylė- 
tojas. Jis padarė sau rū- 

bą iš eglės plonučių pluoš- 
tų. Betaisant tokiuos medi- 
nius rubus, pačią medegą * 

prisiėjo visaip virinti ir 

minkštinti, pakol iš medžio 
galėjo išausti tam tikrą au- 

deklą. Apskaityta, jog tok- 
sai medinis rūbas yra stip- 
resnis ir daug pigiau apsiei- 
na. 

. Liežiuvis, kas tiesa, mar- 

žas, bet didelius daiktus at- 
lieka. 

Be meilės turčius yra bė- 
dinas, o' su meile vargdienis 
yra turtingas. 

Žodžių gausumas nereiš- 
kia proto; išmintingi žmonės 
yra mažkalbanti. 

Moterystė panaši į augŠtą 
kalną, ant kurio, rodos, 
dangus atsiremiąs/ o kuo- 
met ant viršaus užsilipi, ten' 
nėra nieko. 


