
26. K. Evaristo pop. 
27. P. Sabinos panos 
28. S. Simono ir Tadeušo ap. 
29. N. 21 savaitė po Sekminių. 
30. P, Marcelijaus. 
31. P. Vigilija Simfronijaus. 

LAPKRITYS. 
1. S. Visų Šventų. 

Narcizo V. 

nj^įįuiu “Ka- 
^!i kari77 įvedame moterims 

'jLyrių; vadinasi, rašysime 
apie lietuvių moterių reika- 
lus skyrium ir. gvildensime 
klausimų, kaip sparčiau pri- 
traukus lietuves moteris 
prie apšvietimo, kurio jų 
dauguma bijosi ir tiesiog 
šalinasi, tarytum, joms bu- 

tų lemta amžinai vergauti 
ir kentėti tamsybės nepalai- 
mas. Tatai kviečiame mu- 

sų sesutes ir dėdienes šitan 
svarbian darban, būtent 
tarp moterių platinti laik- 
raštį ir rašinėti “Katali- 
kan” šį-tų iš moterių kas- 
dieninio gyvenimo reikalų. 
Ar-gi nebus mums miela 
matyti, kaip musų seselės 
apsišvies ir su savo broliais 
pakils kultūroje ir ims sa- 

varankiai organizuoties ir 

rupinties savo padėjimu. 
Kviečiame lietuves ben- 

drai! darban! 

* • 

“Žvaigžde” mums pla- 
čiau praneša apie “Lietuvių 
Informacijos Biurų” Pary- 
žiuje, kurio įsteigėju yra p. 
J. Gabrys. Kadangi tasai 
“Biuras” paremtas vientik 
"ant aukų rinkimo tarp lie- 
tuvių, tatai mokestįs se- 

kančiai paskirstoma: narys 
rėmėjas mažiausiai metais 
mokus $1.50; amžinasis 

(sic!) narys mažiausiai 
vienkart $25.00; narys įstei- 
gėjas $50.00; narys geradė- 
jas -— $100.00. Girdi, be 

pavienių narių galinčios 
prigulėti ir draugijos. Ir 
net S. L. R. K. A. prigulįs 
prie to “Biuro”. O “Žvaigž- 
dė” apsiėmus tarp p. Ga- 
brio ir aukautojų “tarpi- 
ninkauti. 

Nejuokinkite. svieto,; nes 

tas viskas kvepia “amžino- 
mis mišiomis”. 

* 
* 

• 

Į p. J. Gabrio sumanytą 
brangią enciklopediją atsa- 
ko ir pati “Lietuva”, ku- 
rios leidėjas sumanęs išleis- 
ti taippat mažesnę enciklo- 
pediją. Štai ką “Lietuvo- 
je” tarp kitko skaitome: 

“Geri p. Gabrio norai, 
grąžąs sumanymai, da gra- 
žesni žodžiai. Bet tik tiek. 
Abejojame, kad jie šiandien 
butą išpildomi. Surinkti 
tokią milžinišką sumą en- 

ciklopedijai išleisti vargiai 
bau dagi ir kokiems “sve- 
čiams-nebuvėliams” pavyk- 
tu, gi T. M. D. kasoj šiuo 

tarpu yra vos $76.63. 
Antra vertus, nei nema- 

nome, kad jau dabar mums 

būtinai reikalinga butų to- 

kia, kokią p. Gabrys suma- 

no, enciklopedija. Vyriau- 
sias šios dienos musų už- 

davinys turėtų būti — išmo- 
kinti žmones pirma skaity- 
ti, rašyti, duoti jiems ele- 
mentarinį mokslą. Ir ši- 
tiems tikslams reikia pir- 
miausiai, ir labiau nei en- 

ciklopedijoms leisti, pini- 
gų. Enciklopedijomis tega- 
li naudoties tik jau augštes- 
nį apšvietimą ingiję žmo- 
nės, bet tokiems jos ir sve- 

timose kalbose prieinamos, 
gi paprastieji žmonės en- 

ciklopedija nepasinaudos, 
nežiūrint, kad ji ir “popu- 
leriška” butų. Tatai, vie- 
ton duoti enciklopedijas 
tai mažai lietuvių visuome- 
nės dalelei — inteligentiš- 
kajam elementui, kuriam 
atviros — ir rasi dar ge- 
riau — svetimose kalbose 
enciklopedijos, ir kuris sa- 

vosios netaipjau labai pa- 
sigenda, duokime daugiau 
elementorių, pradinio moks- 
lo rankvedėlių, populeriškų 
knygelių didžiausiai musų 
visuomenės daliai — liau- 
džiai!” 

Mes ir-gi ne kitaip mano- 

me. 

Nekoksai K. Virsnis 
“Lietuvoje’’ aimanuoja, jo- 
gei “Laisvoji Mintis” kas 
mėnuo tik vėlinasi ir vėli- 
nasi. Sakoma, stoka ben- 
dradarbių. Be to išeina 
eikšten, jogei “L, MincSfci” 

bendradarbiaujantį tik šie 

trįs asmenįs: dr.~J. Šliupas, 
Kl. Jurgelionis ir Y. K. 
Bačkauskas. 

Na, trįs rašytojai neapsi- 
dirba su mėnesiniu laikraš- 
čiu! ; 

.. 

“Saulės” delegatai, kun. 
Olšauskis ir kun. Tumas jau 
atsisveikinę su Amerikos 
lietuviais. Surinkę aukų 
$17.075.60. “Drauge” už- 
tinkame jų atsisveikinimų. 
Štai jis: ; 

“Amerikoje išbuvome ly- 
giai 90 dienų: nuo 19 d. lie- 
pos" m. iki 17 spalių m. Tuo 
laiku aplankėme 55 žymes- 
nes lietuvių kolionįjas, kur 

pasakėme 150 suvirsimi pra- 
kalbų salėse ir bažnyčiose. 

Kokių intekmę padarėme, 
spręs patįs Amerikos laik- 
raščiai. Jaučiame, teeiaų, 
kad nebuvome Amerikoje 
vientik kolektoriai. 

Pulkus kolektavimo re- 

zultatai prideri išimtinai 
nuo Amerikos lietuvių dva- 

siškių, kurie muš ir priėmė 
puikiai ir darbuoties uoliai 
padėjo. Be jų mes nebūtume 
galėję nei pusės prakalbų 
pasakyti. Tai mums laiku 

yra pasakę patįs Chieagos 
svietiškiai. Aš, Tumas;, todėl 
stebiuosi, kad tie patįs sVie- 
fciškiai vienur išsitarė, buk 
aš su jais, chieagiečiais, po- 
litikavęs, kol jie man buvę 
reikalingi. 

Svietiskosios inteligenti- 
jos mes niekur daugiau ne- 

beužėjome. Jei kame ir bu- 

vo, tai buvo priešinga, ir aš 
nei nemėginau su ja “politi- 
kuoti”. 

Aš, Olšauskis, matyda- 
mas, kad mėginimai geruo- 
ju susišnekėti su < kaifeUriais 
lietuvių laikraščiais ne da- 
vė jokių rezultatų; kad tai 
praregėjo patįs cbicagiečiai 
svietiškiai inteligentai, •— 

per visų laiką nebeatsakinė- 

jau nei į vieną, kad ir sun- 

kiausi prikišimą man, nors 

veik visus esu skaitęs. Atsa- 
kinėti į melagystes, faktų 
perkreipimus, intraukimus 
manęs į kitų darbus etc., 
skaityčiau didžiausiu nusi- 
žeminimu prieš žmones, ku- 
riuos tegaliu laikyti didžiau- 
sioje paniekoje. Praeinu 

pro “Keleivį” ir “Kovą” 
nosį užsikimšęs kaip pro ne- 

švarumų vietas. 
Ačiū Chicagos inteligen- 

tams svietiškiams už meilin- 

gą priėmimą, ačiū visos 
Amerikos inteligentams 
dvasiškiams už padėjimą 
darbuoties salėse ir bažny- 
čiose, ačiū ir šiaip jau bro- 
liams lietuviams, kad to- 
kiais neregėtais būriais 
bėgo musų kalbų klausyties 
ir nešė “Saulės” mokytojų 
namui gausias aukas. Lai 
Dievulis atmoka visiems 
geraširdžiams! 

mes išvažiuojame pinu 
prietelystės jausmų, ku- 
riuos mumyse sužadino bro- 
liai amerikiečiai; išvažiuo- 
jame paguosti, kad Lietuva 
dar nėra žuvusi, turėdama 
tiek užjaučiančiųjų sūnų. 
Pilnai tikime, kad ir kiti 
Lietuvos reikalai ras tokių 
pat užuojautų, kaip ir mo- 

kytojų namas. 

Mylime Jus, broliai — iš- 

eiviai, kaipo tautiečiai — 

laiminame, kaipo kunigai, 
laukiame sugrįžtant Tėvy- 
nėn, kaipo veikėjai. Duok 
Dieve!” 

Geiduliai žmogui yra tuo, 
kuo laivui vėjai, ne sykį jį 
užveja ant uolų, o tečiau .be, 
vėjų plaukti negalį ; 

VILMlSSijET^JVIAI. 
ir Tf 

Vilniaus gubernijoje lie- 
tuviu esama^pagal kai-ku- 
rių apskititytnų su viršum 
600 tuksi;, įkgal kitų. arti 
800 tukst1.' liktai tautiškai 
susipratusių labai mažai tė- 
ra ir suriku norėti, kad te- 
nykščiai žmonės rūpintųs 
labui savo -tautystės, kad 
dažnai pavalgyt nėra ko. 
Žemės turi nepodaug ir ta 
dagi nekokia, triobos men- 

kos, dažnai vienoje grinčio- 
je viskas telpa: ir kutis, ir 
daržinė, ir klėtis, ir patįs 
su vaikais ir gyvuliais vie- 
noje vietoje gyvena. Be to 
nuo senų senovės yra užsės- 
ti visokio vargo, seniaus po 
minais gyvendami, dabar gi 
valdiškųjų duoklių ir mo- 

kesčių vargu naudodamies, 
ėmė dabar jų kaimynai len- 
kai versti juos savo tautys- 
tėm Lengviausiai prie mu- 

sų žmonių prieinama per 
bažnyčių, todėl lenkintojų 
partija nuo seno naudojas 
bažnyčia žmonių lenkini- 
mm, platindama nuomones, 
buk geru kataliku gali būti 
vien tik lenkas, kad net 
žmones vietomis katalikų 
tikėjimą, ar bažnyčią ėmė 

vadinti “palėk a viera”, 
“palcka bažnyčia”. 

Lietuvių tautiškas atgiji- 
mas dasigavo dabar iki vil- 
niečių, bet čia susitiko su 

lenkintojų .priešinimosi, ku- 
rie subruzdo -‘^sujudo paju- 
tę, kad lietuviai ir Vilniaus 
krašte su laikų, gali pamesti 
aukles ir pradėti tremti į 
savo kojas. I)abar tat vi- 

soje Vilnialis vyskupijoje ei- 
na arši ir smarki kova tarp 
(lietuvių ir lenkų užtatai, 
! kieno pusėn turi prisidėt 
tie keli simtai tūkstančių 

; žmonių, Kąfeaneup ar tebe- 
mokančių ‘dar savo prabo- 
čių kalbą, bet nežinančių 
gerai, kas jie tokie, lietu- 
viai ar lenkai ir neatski- 
riančių kaip reikiant tilcy- 
ibos ir tautos. 

Lenkintojai, kuriems ru- 

pi lietuvius patraukti savo 

pusėn ir atplėšti nuo moti- 
nos Lietuvos, griebias savo 

užmanymams įvykinti įvai- 
rių-įvairiausiųjų įrankių: 
platina po lietuvių sodžius 

t dykai savo knygeles ir laik- 

raščius, siuntinėja davatkas 
mokint lenkų poterių lietu- 

vių kaimiečių vaikus, pas- 
taruoju laiku ėmė tverti 
ūkiškus ratelius, bankus, 
vartotojų draugijas, kur 

patįs vadovauja, rūpinda- 
miesi ekonomiškas lietuvių 
reikalų vadžias suimti į sa- 

vo rankas, kad butų ant ko 

lenkystei remties. Negana 
į to, lenkintojų partija, vadi- 

namų endėkais, stengias da- 

.bar i savo ranuas suimti pa- 

rapijų valdymą., kad kuni- 

gai butų jų tik agentais,, 
jųjų įsakymų pildytojais, o 

bažnyčių ir parapijų tvar- 
ka prigulę#? nuo jų parti- 
jos nuožiūros. >h Užtat, jei 
kur kunigai : išdrįsta tų 
“tikrųjų lenkų” visai pana- 
šių į “tikruosius rusus” 

užgulimui ;* pasipriešinti, 
tuojaus prasideda kursty- 
mas parapijiečių prieš ku- 

nigus, kįlag riaušės bažny- 
čiose, kaip fantąį buvo per- 
nai Ašaroję, Joniškyje, o 

šiemet daros Rodynėje, Pi- 
vašunuo^fe. Tenai sukurs- 

tyti ir inbauginti- parapijie- 
čiai, daugiaus ar mažiaus 

aplenkinti lietuviai, nebe- 
nori girdėt lietuviškos kal- 
bos bažnyčioje netik patįs, 
bet nebeleidžia prigimtoje 
kalboje melsti es net tiems 
lietuviams, kurie dar jos 
neužmiršo ir lenkiškai ne- 

išmoko. Kur tik randas 
norą sau jale vadinamų len- 
kų — jie tuo jaus ima rei- 
kalauti sau pamaldų lenkiš- 
kų, o kaip tik kur įvedama 
arba laikomos lietuviškos 
pamaldos lietuviams, kurių 
esti neretai trečdalis arba 
net pusė parapijos, lenkin- 
tojai nesigėdija Dievo na- 

muose kelti lermų ir net 
muštynių. Vyskupijos val- 
dytojas įsakė padaryti pa- 
rapijų sąrašus pagal to, 
kas kokią kalbą vartoja, 
bet ir čia lenkams niekas 
neintinka, kaip tik lietuvių 
kur žymesnis skaitlius at- 
siranda. Kad lietuvių var- 

dą kaipo katalikų galutinai 
purvan įmynus, lenkų laik- 
raščiai nesenai paleido pas- 
kalas, buk lietuvių draugi- 
jos padavusios valdžiai už- 
manymą panaikinti Vil- 
niaus vyskupiją, nors to sa- 

vo prasimanymo niekuo ne- 

galėjo paremti. 
Lietuvių laikraščiai ir lie- 

tuvių organizacijos prieš 
tuos prasimanymus pro- 
testavo, tečiau lenkų laik- 
raščiai savo neteisingų pas- 
kalų neatšaukia, o kai ku- 
rie jas dar atkartoja. 
(“Gaz. 2 gr.”). 

Kas užvis liudniaus, kad 
vietiniai lietuviai mažai te- 
numano daromų jiems 
skriaudų ir, arba visai nuo 

jos nesigina, arba net pra- 
deda save pačius versti į 
svetimtaučius. Aršiausiais 
lenkintojais ir čia tankiau- 
siai esti savieji kulvartos, 
iš tų pačių lietuvių išsiver- 
tę šlėktelės, poneliai ir mies- 
telėnai. 

Kaip gi kitų kraštų lie- 
tuviams žiūrėti į tų baisių 
tragedijų, kuri dabar atsi- 
lieka yilniaus vyskupijoje? 
Nejaugi mums atsižadėti sa- 

vo brolių, vargstančių ir 

skurstančių, baigiančių 
skęsti ištautėjimo bangose? 

Lietuviai visi turi pripa- 
žinti save broliais, vaikais 
vienos šeimynos, nors kas- 
žin kur butų išsisklaidę, to- 
dėl viens už kitų užstoti ir 
viens kitam užjausti. Jei 
piautum pirštų mažųjį ar 

didįjį, skausmas butij tas 

pats, taigi ar mumis pačius 
kas smaugia, ar musų bro- 
liai vilniškiai yra smaugia- 
mi, mums visiems lietu- 
viams negi galima ramiai 
sau snausti ir sakyt: bile 
mums gerai, o apie kitus — 

kas mums darbo! Juk pa- 
smaugus anuos ims kibti ir 

prie musų. 

Kaip gi mes turėtumėm 

atsiliepti ant savo Vilniaus 
brolių vargų? Taippat kaip 
lenkai kad atsiliepia ant sa- 

vo brolių spaudžiančių vo- 

kiečių Silezijos ir Prūsų pa- 
kraščiuose; renka aukas, 
siunčia laikraščius, mokyto- 
jus, steigia mokyklas, atei- 
vius iš ten atvykusius rūpi- 
nas atgaivinti ir gruziną at- 

gal tautystei platinti. Mums 
nereikėtų užmiršti didesnio 
fondo rytiečiams lietuviams 
šviesti. Bent kiek prakutę 
ir susipratę musų broliai 
vilniečiai, galės nemažą in- 

tekmę ant likusiųjų tėvy- 
nėje padaryti, padrąsint 
juos kovoje už tautišką bū- 
vį ir prisidės prie sukėli- 
mo Vilniaus lietuvių tau- 

tiškojo liaudies susipratimo, 
be kurio visos pastangos at- 

skirų tenykščių lietuvių 
prietelių nueina ant niekų. 
Tat atsiminkim apie musų 

rytų šalelę, kur musų bro- 
liai vieni patįs negali apsi- 
ginti, šokim jiems pagal- 
bon kas, kuo gali ir kol dar 
laikas tebėra. p. B. G. 

MOTERŲ JUDĖJIMAS 
CHINUOSE. 

Kaip tik į Chinų žemę 
ėmė veržties naujos gady- 
nės pažangusis supratimas, 
kaip tik apsireiškė tenykš- 
čių gyventojų tarpan lais- 
vės sriovė, podraug ėmė vi- 

suomenėje krutėti ir Chinų 
moterįs, kurios regis labiau- 
siai ir sunkiausiai buvo su- 

snudusios ir kurias iš to 
snaudulio buvo sunku su- 

žadinti. Nūdien Chinų mo- 

terįs jau išbudo, nes paga- 
liau ėmė ir jos ant savęs at- 

jausti sunkius vergijos pan- 
čius, kuriuos ant jų buvo 
užvilkus pati viešpatystė ir 
visuomenė. Chinų moterų 
judėjimas šiandie, kas tiesa, 
dar yra savo skaitlingumu 
silpnokas, tečiau jis labai 
indomus savo praeitimi, sa- 

vo *historija. 
Tikruoju Ckinų moterių 

judėjimo dvasiškuoju tėvu 
buvo naujokinės Chinuose 
mokyklos vedėjas, Kang- 
Ju-Vei, kuris savo veika- 
luose nuolatos skelbė mintį, 
jogei tautų nuolatinis besi- 
vystymas ir pažangumas tu- 
rės kuomet nors ir mote- 
rims pripažinti lygias tei- 
ses su vyrais. Toji moksli- 
ninko pažiūra tarp Cbinų 
moterių sutiko daug karš- 
čių šalininkių, kurios ir pra- 
dėjo darbuoties tos minties 
atgaivinimui. 

Vitna pirmutinių tarp 
Chinų moterių veikėjų bu- 
vo nekokia Tsin-Tsing, 
augšto valdininko pati. Ji 
iškeliavo Japonijon, kur 

augštesnėse mokyklose uo- 

liai klausėsi mokslo išgul- 
dymų, pagaliau darbavosi 
įvairiose bibliotekose. Su- 
grįžusi į .Cbinus inkurė 
laikraštį vardu “Nai-Bao” 
(Moterų laikraštis), suor- 

ganizavo daug mokykhj, 
suaugusiems vakarinių kur- 

sų ir tt., žodžiu sakant, iš- 

vystė gyvų auklėjime ir 

kultūroje veiklumų ir vis 

Europos dvasioje. Vien- 
val ėmė dalyvauti visuome- 
niniame gyvenime, už kų ji 
netrukus intarta prigulėji- 
me į revoliucijines organi- 
zacijas ir pagaliau vyriau- 
sybės pasmerkta miriop ir 

tuojau nužudyta. Per eg- 
zekucijų karžygiškai užsi- 
laikius. 

Tragiška tos moterį} ju- 
dėjimo pijonierės mirtis 
buvo priežastimi, kad Oto- 
nuose moterį} judėjimas 
prasiplatino dar labiau ir 

moterįs greit ėmė jungties 
į organizacijas. Dar pirm 
nužudysiant tą moteriškę, 
ciesoriui buvo pasiųsta pe- 
ticija prašant jai susimylė- 
jimo; po peticija pasirašė 
skaitlingai įvairių sluogsnių 
moterįs. Toji taigi aplin- 
kybė paskui moteris suar- 

tino ir praplyto visur mo- 

terių draugijos ir organi- 
zacijos. Tomis moterių 
draugijomis ir organizacijo- 
mis nūdien kaip tinklu už- 
lieta visi Chinai. Kadangi 
Chinuose moterims visoks 
apšvietimas buvo draudžia- 
mas ir visai neprieinamas, 
tatai visupirmu užsiimta 
moterių apšvietimu, imta 
stengties jaunas mergaites 
siųsti mokslan į užsienius 
ir tėvynėje esančioms tarp 
savęs lavinties. 

Nežiūrint vyresnybių per- 
sekiojimų, kurios įvairiais 
budais stengėsi moterių or- 

ganizacijų veiklumą sustab- 
dyti, į organizacijas kas 
Sykis vis daugiau prisidė- 
davo moterių ir vis didesnę 
intekmę darydavo jos ant 
vaidininkų (kaip žinoma, 

Chinij provincijų valdinin- 
kai vice-karaliai turi neap- 
ribuojamą savo provincijo- 
se valdžią), taip kad 1907 
metais Chinų vyriausybė 
buvo priversta tam tikrais 
įstatymais leisti moterims 
šviesties. Tame reikale mo- 

kyklų įstatymuose yra pa- 
žymėti tam tikri paragra- 
fai. 

Moterų judėjimas taigi 
dabar vis labiau platinasi. 
Moterų leidžiamas laikraš- 
tis “Yu-Chai-Bao” (Laik- 
raštis moterims ir mergi- 
noms) CMnuose labai prasi- 
platinęs ir tarp visų luo- 
mų moterių turi jau didelę 
intekmę. Moterių judėji- 
me ima dalyvumą netik vi- 
dutinio luomo moters ir in- 

teligentės, bet turtingosios 
ir bėdniokės. Jos smarkiai 
taippat paremia ir dabarti- 
nį ten konstitucijinį judėji- 
mą. 

Chinų moterių pažangu- 
mo programų gali būti se- 

kanti vieno Chinų žymaus 
valdininko ir politiko Juan- 
Ši-Kai pačios žodžiai, iš- 
reikšti viename viešame su- 

sirinkime : 
“Cliinuose yra 400 mili- 

jonai gyventojų; moterų 
yra beveik pusė, kurios tai 
dalies niekas nepaiso. Mo- 
terįs visuomeniškai-politiš- 
kame gyvenime ligšiol nelo- 
šia jokios rolės. O tuo tar- 

pu tamsi, neapsišvietusi mo- 

teris, tai didi sunkenybė, 
kuri sulaiko šalies pakilimą,, 
paniekina žmogaus vertę ir 
pažemina visų gyventojų 
kultuvą, kadangi tamsi mo- 

tina, tamsi pati arba sesuo 

padaro negerą intekmę į 
vyrų kultūros plėtojimosi. 
Kol moteriškė-motina, mo- 

teriškė-pąti, moteriškė-ąe- 
suo bus tamsios ir atžaga- 
reivios, kol delei tos tamsy- 
bės ir atžagareiviškumo pa- 
siliks vergėmis — nebus ir 
negali būt tikrai laisvais pi- 
liečiais — jų sunai, vyrai, 
broliai.” 

Tuos šviesios Chinų mo- 

teries žodžius privalo pasi- 
imti širdin ir musų moterįs 
ir stengties apsišviesti, nes 

išteisybės jau butų didis 
laikas musų dėdienėms ir 
sesutėms sekti kultūringes- 
nių tautų moterių pėdomis. 

mintis ir sakmės. 

Juo labiau žmogus save 

pamiršta, tuo daugiau jį ki- 
ti atmena. 

Ne laikas gailėties rožių, 
kuomet miškai dega. 

Del nelaimės yra atsiųsta 
viltis. 

Vyras ir pati — panašu 
kortoms, kurios per dienas 

mušasi, o nakčia drauge 
guli. 

Geriau moterystės poros 
padarytų, jei kreiptųsi į 
reperacijų, nei kad į sepera- 
cijų. 

Juo miškan giliau, tuo 
daugiau medžių; pas mote- 
ris priešingai: juo toliau į 
metus, tuo mažiau meti;. 

Du daiktu lengvai bile 
kur prisikabina : senos dra- 
panos ir jaunos, patogios 
moterįs. 

Geiduliai yra panašus 
lenktynių arkliams; kas 
juos moką gerai valdyti, 
greitai gali atsiekti savo 

tikslų; silpnų nusimeta ir 
sumala. 


