
LAPKRITYS. 
9. K. Teodoro kent. 

10. P. Andriejaus Avelino. 
11. 8. Martino V. 
12. K. 23 savaitė po Sekminių. Martino pop. 
13. P. Stanislovo Kostkos. 
14. U. Klement. 
15. S. Gertrūdos, Leopoldo. 

Chinų kraugeriams man- 

darinams ir absoliutiškai 
ten ̂ ciesorių valdj^j^risi-. 
artino paskufonisfgalas, birt 
galas, kurio dar pirm poros 
savaičių visai nei neprama- 
tyta. Kuomet revoliucijo- 
nieriai ėmė imti \ savo ran- 

kas vieną provinciją pas- 
kui kitą, valdiškoji kariuo- 
menė tuoj pareikalavo. Otu- 
liams konstitucijos ir parla- 
mento. Regentas, nematy- 
damas sau niekur išėjimo, 
savo sunaus ciesoriaus-vai- 
ko vardu išleido ediktą 
(manifestą), kuris yra tik- 
rai ypatingu historiškuoju 
dokumentu, po kuriuom pa- 
sirašęs pats penkių metų 
ciesorius Hsuan Tungs. 

* 
• * 

Štai iš to edikto ištrau- 
kos: 

“Valdžiau Cliinus trejus 
metus ir visuomet sąžinin- 
gai veikiau žmonių labui. 
Bet nemokėjau sau pasi- 
rinkti prigulinčių valdinin- 
kų, kadangi nesuprantu 
plačiosios politikos. Į poli- 
tikierių vietas pasirinkda- 
vau perdaug bajorų, kurie 

priešinosi konstitueijos įve-* 
dunui. 

‘ ‘ Geležinkelių reikaluose 
■paskirtas manimi valdinin- 
kas mane apgaudinėjo ir to 
delei viešoji opinija atsisu-j 
ko prieš mane. Kuomet 
reikalaudavau šaliai re- 

formų, valdininkai ir 

bajorija, tuo naudodamies, 
imdavo pinigus vogti. Daug 
pinigų iš liaudies išrinkta, 
bet už tai liaudžiai nieko 
neduota. 

“Keliuose atsitikimuose 
išleista visokeriopi įstaty- 
mai, bet valdininkai jų ne- 

pildė. Tauta murma, o aš 

apie tai nieko nežinau. Ne- 
laimės visur didinasi* o aš 

jų nematau. 

# • 

Toliau edikte rašoma apie 
judėjimus provincijose: 

“Visa monarchija verda. 
Dvasia musų mirusiu devy- 
nių pirmtakuntį nepakakin- 
ta iš aukų matant, jogei 
liaudis kenčia. Tas viskas 
paeina iš mano paties kal- 
tybės ir šiuomi skelbiu 
svietui,, jogei prisiekiau pa- 
sitaisyti ir su savo armija 
ii tauta ištikimai pildyti 
konstitucijų, pakeičiant 
įstafymdavyštę, paremiant 
liaudies reikalus ir panaiki- 
nant sunkenybes pagal liau- 
dies norų. Seni, neatsa- 
kanti įstatymai bus panai- 
kinti. Chinus su mandžu- 
rais suvienysiu.' Musų fi- 
nansai ii* diplomatija ran- 

dasi kuoblogiausiame padė- 
jime. 

“Net jei visi susivienysi- 
me, tai ir taip dar bijausi 
nupuolimo. Jei ciesorystės 
valdininkai negerbia likimo 
ir lengvai pasiduodą netei- 
singų žmonių intekmei — 

Chinų ateitis abejotina. 
Dienų ir naktį esu baimės 
apimtas. Vienatinė mano 

viltis yra tame, jogei mano 

valdiniai mane supras. 
* 

Kaip delei didesnės nelai- 
mės, baigianties Chinų cie- 
sorių autokratizmui, Can- 
tone revoliucijonieriai ap- 
skelbė respublikų ir jie re- 

gis neklausys ciesoriaus- 
vaiko vaikiškų žodžių* kad 
jis žadąs pasitaisyti, bet su 

kariuomenės pagalba išvys 
jį iš Chinų ir visų šalį pa- 
keis respublika. Cieso- 
riaus-vaiko toksai naivo- 
kas nusileidimas regis jau 
pasivėlavęs. Kitaip ir ne- 

turėtų būt. Pakanka senų 
gadynių absoliutizmo. 

Ar kartais neprisieis pa- 
našaus manifesto išleisti į 
savo “mielų” liaudį ir Ru- 
sijos vaikiščiui Aleksiui, 
kuomet dabartinis caras už- 
vers kojas. O Rusijos liau- 
dis ištroškus tų palaimos 
laikų. 

v 
* • 

“Vien. lietuvninkų” ne- 

koksai Al. L. Reika iš Pbi- 
ladelpbia rašo apie taip va- 

dinamus “fakt%” fabrikui- 

tus. Dalykas tamerKaip 
žinoma, “Kova” savo skil- 

tyse nesenai atspanzdino 
net du “faktu” — affida- 
vitu prieš Kauno “Saulės” 
dr-jos delegatą, ^.kun. 01- 
šauskį. “Kovai” vieną 
“fakta” prrdavęrnekoksai 
Kutra, o antrą nekoksai Za- 

*y:i įiqt» 

barauskas. Dajbavp. Reika 
praneša, jogei jis Zabaraus- 
ką asmeniškai-pažįstąs, jog 
pastarasis neskaitąs -net jo- 
kių laikraščių-ir, kad Zaba- 
rausko vardu affidavitą pa- 
dirbęs pats “Kovos” redak- 
torius p. Vidikas, P. Rei- 
ka tik dar nežinąs ar p. Vi- 
dikas tuo savo darbu norė- 

jęs prisimeilinti -prie sąjun- 
gieeių, ar gal norėjęs “Sau- 
lės” delegatams užkenkti 
auką rinkime. Bet faktas, 
p. Vidikas Zabarauskį iš- 
klausinėjęs, butus ir nebū- 
tus daiktus prieš kun. 01- 
šauskį pats surašęs, paskui 
Zabarauskį su tuo raštu nu- 

sivedęs pas notarą, kuris 

visą raštą ir patvirtinęs. 
Tai negirdėtas ligšiol dar 

atsitikimas, kad tokiomis 
priemonėmis butą šmeižia- 
mi niekam nekalti žmones. 
Mes manome, jogėi ir po- 
nas Kutra tame pat dalyke 
turi turėti apsunkintą są- 
žinę. Laikas viską;, išaiš- 
kins, tik daugikli kltiitry- 

Tomis dienomis pasirodė 
pirmasis numeris savaitinio 
laikraščio “Birutė?”, lei- 
džiamo p. J. Vanagaičio 
Tilžėje. P. J. Vanagaitis, 
iškeliaudamas iš Amerikos 
pasižadėjo laikraštį “Biru- 
tę” padaryti Savaitiniu 
laikraščiu ir savo žodį iš- 

pildė. “Birutė” 8-niiį pus- 
lapiu; nors laikraštėlis ma- 

žd formato, bet turinys gra- 
žus. ‘ * Birutės ’ ’ redakcij os 

pažymėtinas skaitytojams 
pranešimas: “ Birutei1 r pir- 
miausiai rūpės saviškių 
gerovė... saviškiams ji' pasi* 
žada pilnai aukaūtięsi. 
“Birutės” svarbiausiuoju 
tikslu yra ir bus ateityTVu- 
pinties tuo, idant "kiekvie- 
nas sąnarys tautos supras- 
tų ir atjaustų, jogei yra lie- 
tuviu! Pirmiausiai tautys- 
tė, o paskui visi kiti rei- 
kalai”. Bet “Birutė” 
“daugiausiai užsiims Mažo- 
sios Lietuvos -viengenčių 
reikalais”. 1 

Velijame “Birutei” kuo- 
geriausiojo pasisekinjo Prū- 
sų lietuvių atgaivinime. 

Massachusetts valstijoje 
nesenai ėmė veikti legisla- 
turos priimti įstatymai, pa- 
gal kurių kiekvienas atei- 
vis darbininkas, nemokantis 
skaityti ir rašyti (analfabe- 
tas), neturintis 20 mėtų am- 

žiaus, yra priverstas lan- 
kyti viešas vakarines mo- 

kyklas. Visįėibšf darbda- 
viams įsakyta palluošuoti iš 
darbo visus tiioš dait»ai&; 
kus, kurie nenbtęt^ttiįf' įstą- į 
tymų pildyti. Tierįstaty-' 
rąai dalimis paliečia'ir.iie- 
ttivius, todėl priderettf jūbš 
ir pildyti, jei nenorima tu- 
rėti darbe nesmagumų. 

Kas nori ilgai būti senu, 
tam reikia trumpai „būti 
jaunu. ... 

MokslQ šaknis yra karti, 
:bet vaisiai — saldus. ... 

| -- 

Tankiai žmogus savo nėr. 

laimės priežastį ant „kitų su.-. 

verčia, o pats tečiau .viskam 
tkaltaa. -■ 

KRIKS&ffe'YBfi IR SO 
CžJ ALINIS KLAUSIMAS; 

Kaip* stabmeldybės lai- 

kais, taip” i^ šiandie vis dar 
kraunaini dideli turtai į ne- 

skaitlingas* ;Inenatų rankas, 
kad tu& tdrpu sunkiai dir- 
banti žmoMs kaskartas ei- 
na vis !vargyn ir bėdinyn. 
Liberalai > buržujai renka 

kapitalus, kad tuo tarpu 
darbininko gerbūvis nuola- 
tos žemyn puola. Juo dau- 

giau kapitalas savo tarny- 
bon pakinko mašinų, tuo 

skaitlingesni būriai darbi- 
ninkų ima rasties fabrikuo- 
se. Bet tasai fabriko darbi- 
ninkas jau negalįs laisvai 
savimi valdyti; jis palikęs 
vientik gyvu įrankiu darb- 
davio rankoj ir stumiamas 
keliu, vedančiu tiesiog ver- 

gi jon; pames jį kur patvo- 
riu kaipo išsunktą ir liku- 

sią be sulties .citriną, kuo- 
met išaikvos ano sveikatą ir 
kuomet anas negalės dirbti. 

Toji nelygybė iš atžvilgio 
nuosavybės tėčiau paeina iš 

paties Dievo noro. Su nuo- 

savybės institucija neper- 
skiriamai jungiasi turtų ne- 

lygybe- Vienok kokiuo 
nors budu toji nelygybė tur- 

tų turi būt išlyginta, jaigu 
i tas žmonijai žadėtų atnešti 

ramybę ir pasikakinimą.- 
Toksai išlyginimas negali 
būt atsiekta® įstatymų ke- 

liu, bet- tik meiles keliu. Iš 
krikščioniškosios labdary- 
bės lig nč&tttiam laipsniui 
naudoj a^f ir Vargdienis tur- 

tingesniojo nuosavybėje ir 
tukino btdb tbksai turtų iš- 

lyginimas- turi savo pasek- 
mę, yra tobulas.;; > 

Yra tąjį m^lėjt komuniz- 
mas, kuris 

* 

neatmainomus 
nuosavybės įstatymus su- 

švelnina ir ; visiems padaro 
pnemamesniais, nepanųr 
kindamas anij *— išėmus so- 

cijalistus, kurie., perdaug 
pasipūtę,.icjant galėtų ženg- 
ti krikščionybės keliu ir ku- 
rie to delei niekina krikš- 
eionrškę. labdarybę. 

?7»: :• "■ I'- i/*- 

Turtai nėra f. būtina Die- 
vo dovana. Jie apsunkinti 
morales, priederme. Žmo- 
gus neprivalo, kaip tai stab- 
meldžiai elgėsi, visomis 
savo jėgomjs.ingyti beribes 
nuosavybes;,., kadangi ne to 
delei gyvena ant žemės; gy- 
vena ne lįkties turčium, bet 
tarnauti Dievui Pavydas 
ir šykštumas priešinasi mo- 

ralei, Vienok žmogus taip- 
pat neprivaloi lengvaminčiai 
ant niekų ir leisti savo nuo- 

savybę; nuosavybe kadangi 
yra Dievo dovana, kuria j a 

privalo naudo.tieš savo ir 
savo artymų labui. 

Juo mažiau jam yra lei- 
džiama savo turtus mėty- 
ti, kad pakakinus savo pik- 
tus geidulius. Pagaliau jis 
neprivalo savo turtų nepri- 
einamai Uždaryti priešai ki- 
tus, idant tuo pasielgimu 
nepamiršus labdarybės kas 
link yargdįęnujį Jei šian- 
die keli a#5 k^iolika žmo- 
nių turi savo^įrankose net 

pervirš su^raa^ų turtų, o 

dirbantis Ippmujs eina var- 

gyn, tai aišku, jbgei tas vis- 
kas veikiami i&istokos gai- 
liaširdybės rjį>as<sį;ureius. J ei 
tąsai meilėą:,komunizmas iš- 
laiko nesušjsrelnįS tų liūdnų 
skirtumų iįųrtųt santykiuo- 
se, tuokart komunistai ir 

soeijalistai įves gyveniman 
savo pramanytų komuniz- 
mų, kas padarys darbinin- 
kus tikrais vergais, kitaip 
pasakius, laisvais be nuo- 

savybės. 
i Liberališkoji ekonomija 
nesirūpina darbininkų liki- 

Įinu; liberalui darbdaviu^ 

darbininkai yra tik dirban- 
čioji jėga, kurią, jis išnau- 

doja kol galima tas daryti, 
o paskui pavaro šalin, pa- 
našiai kaip senovėje pasi- 
elgta su vergais. Tečiau 

t krikščioniškos labdarybės 
!idea dar visai nepražuvus 
musų sumaterijalizuotame 

^ sviete; net liberalai milijo- 
nieriai retkarčiais atsimena 

labdarybę, nors tikruoju 
budu anos nepildo. Atliku- 
sius kadangi milijonus jie 
aukoja universitetams, bi- 
bliotekoms, viešoms moky- 
kloms ir tt., kas kenčian- 
čiam darbininkų luomui ne- 

atneša moralei nei materi- 
j aline s naudos. Mat, mi- 

lijonieriams labiaus rupi 
palikti per amžius savo var- 

das garsingu, nei kad dar- 

bininkų likimo palengvini- 
mas. 

Laikais, kuriais kaip 
šiandie forma (iškai viešpa- 
tauja apsišvietimo manija, 
tokios milijonierių milžiniš- 
kos aukos visai nereikalin- 
gos. 

Jei socijalizmas, už bėdi- 
nųjų turčiais spaudimą ir 

varginimą, kaltina tikybą, 
tai tas daroma arba iš daly- 
kų stovio nežinojimo, arba 
iš piktumo. Kadangi rei- 
kią žinoti, jogei tikyba kuo- 

r aštriausiai pasmerkia viso- 
kį prispaudimą ir sulaiky- 
mą mčįkestięš darbininkui 
— Šeimynos tėvui. 

Bet kad tasai “tikybos 
pastovumas” permažai yra 
gerbiamas ir kad socijalis- 
tai, tuo pasinaudodami, 
skelbia atbulai, buk tai 

jdyasifkija nekuomet nesi- 
rūpinanti nei darbininkais 
nei soči j ąlĮniu klausimu — 

tai čia jau. ne tikybos kal- 
tė. Be jokios abejonės ne! 
Bet prisakytas “mylėki sa- 

vo s artymą kaipo , pats sa- 

ve’’, “pasielgk su savo dar- 
bininku .taip, kaip sau to 

trokštum, idant su tavim 
pasielgtu,, jei Imtum jo vie- 
toj ”■ ̂  r— o; tai prisakymas 
kiekvienoj žmogaus dusioj 
giliai:išrėžtas. Nei vienas 
krikščioniškas, net ir libe- 
rališkas darbtjayis negali 
prĮeą savu paties sąžinę iš- 
siteisinti, jei savo darbinin- 
kajna neduoda prigulinčio 
atlyginimo, kuris butą atsa- 
kantis darbininko su šeimy- 
na gyvenimo reikalams su 

atidėjimu tam tikros dalies 
taip vadinamajai “juodajai 
valandai”. Taigi pagaliau 
jei tos taisyklės, net pope- 
žiij skelbiamos, persiaurai 
yra žinomos, tai tokiame at- 
sitikime tam kaltas ne tiky- 
ba ir ne “bosas”, bet libe- 
ralizmas, nepažįstantis ar- 

tymo meilės. M. V. 

NEPRALEISKIM NEISI 
TSMIJ? GESO NtTRO 

“Kaitalik8sn No. 44 pa- 
rtalpteo -f p. J. Butkaus 
straa|»Bbeiį ‘įžodis į Li«t«- 

vų^štanteeraB” Į tai vi- 
suomenė privalėtų atidžiau 
atkreipti savo akis, nes tai 
yra ; labai sumaningas ir 
naudingas užmanymas. Ne- 
prošalį butų, idant tas 
straipsnelis liktų pilnai at- 
kartotas ir kituose musų 
Amerikos lietuviškuose 
laikraščiuose, iš ko galėtų 
pasinaudoti platesnė visuo- 
mene. Aš nuo savęs geis- 
čiau, idant p. J. Butkus, 
pasiėmęs šitą taip svarbų 
klausimą gvildenti, neliau- 

tų jį, bęgvildenęs tolei, ko- 
lei apčiuopiamų rezultatų 

! nesulauktų. 

Man atėjo omenių, kada 
35 metai atgal mano tėve- 

lis-amžiną atsilsį — par- 
sigabeno tris vagonus vai- 
sinių medžių ir užsodino di- 
delį sodną sau ir nekuriems 
dvarams Kauno rėdyboje. 

Tuomi jisai manė pasma- 
ginti jausmus suvargintų 
ūkininkų, duodamas veltui 
jų seneliams gražius, dide- 
lius medelių čiepus, kurie 
už 2 ar 3 metų galėtų nešti 
vaisius. Tokiuo budu išda- 
lino daugiau 200 vaisinių 
medelių vienam tiktai Pa- 
juodupio kaime, netoli Ku- 
piškio miestelio. Ūkinin- 
kų vaikai paraginti netik 
mano tėvelio, bet ir Kupiš- 
kio kanauninko, kun. Kl. 
Kozmiano — amžiną atsil- 
sį — griebėsi taisyti sode- 
lius. Bet koks buvo jų nu- 

siminimas, kada jų tėvai iš- 
rovę jau įsodintus mede- 

lius, idant suaugę nedary- 
tų pievoms pavėsio, — su- 

kapojo į žabus. Po tos ne- 

pasekmės aš prikalbinau 
savo amžiaus dar piemenė- 
lius, ūkininkų vaikus, kad 

jie, vieton musų sodnan 
lysti ir vogti obuolius, įsi- 
sodintų nors pakluonėse po 
vieną, du ar tris vaisinius 
medžius, kuriuos aš jiems 
išrovęs iš rasodninko duo- 
davau. Bet ir tuos mede- 
lius aptikę, jų tėvai sume- 

tė ugnin ir sukūreno. Pra- 
bėgus 3 ar 4 metams ir su- 

sirgiis žiemos metu Pajuo- 
dupio ūkininkų vaikams, 
tėvai ir motinos atsiklaupę 
meldė mano tėvelio, idant 
duotų nors vienų obuolį 
vaikui širdelę nušveisti lai- 
ke ligos! 

Panašus atsitikimas bu- 
vo ir su žuvų auginimu Pa- 
juodupio prūde. Kada 
žmonės paniatė, apčiuopia- 
mų naudu, ėpiė gerus patat 
rimus branginti ir šiandie 
netik Pajuodupio kaime 

ukininkąi turi sodnelius ir 

prūde žuvis, bet ir Kupiš- 
kio apylinkėje visi ūkinin- 
kų kaimai turi sodnelius ir 
vienų ar dvi sodželkas, ku- 
rios netik žuvis suteikia, 
bet gaisrui ištikus ir van- 

dens nepritrūksta jį, ge- 
sinti. 

Taigi susidėjus prityru- 
siems jauniems vyrams po 
šimtinę — kitų ir sugrįžus 
Lietuvon, galima mažų dva- 
relį nusipirkti ir išsidalinti 
tarp savęs. Vedant gi ūkę 
;^»gal Amerikos būdų gali- 
ma greitu laiku pralobti ir 
sveikatos neprarasti. 

Dr. A. L. Graieunas. 

CHINŲ TEISMAS. 

Vieno anglo atminimai 
lengvai gali mums suteikti 
meną, jogei Chinuose kruvi- 
noji revoliucija yra reika- 
linga, kadangi gyventojams 
nebuvo galima ilgiau pakel- 
ti nuožmios vyriausybės ir 
pavienių valdininką krau- 
geringume ir vidurinių am- 

žių barbarizmo apsiėjime su 

žmonėmis. 
Štai pavyzdisr 
Londono “ Standard’e” 

anglas chemikas W. J. Mur- 
ray, gyvenantis Hongkonge, 
rašo: 

“Baigiasi trįs mėnesiai 
nuo to laiko, kuomet aš ben- 
drai su kitais 10 europėnais 
iškeliavau Chinų “džonka” 
(valtimi) su pirkliškais rei- 
kalais į artimą kaimą Yang- 
tse. 

Valtis pergreitai neplau- 
kia, tatai buvo jau prisiar- 
tinęs vakaras, kuomet mes 

plaukiant šalia nedidelės 

įsalutės, pamatėme arti ke- 

f \ , 

Šias kitas valtis, pilnas žmo- 
nių, nuo kojų ligi galvų ap- 
siginklavusių. Valtįs mus 

apsiautė ir liepta sustoti. 
Mus valties chinai tuo 

jaus paliepimo paklausė 
ir greit šoko į vandenį, ieš 
kodami sau pagalbos pabė- 
gime. 

Tie:gi žmonės — kaipo 
paskui pasirodė — buvo ju- 
ros žmogžudžiai (piratai), 
jie sulaikė musų valtį, o ka- 
dangi jų buvo daug, o mes 

tik keli ir tai dar su mote- 

rimis, tatai be pasipriešini- 
mo leidome tiems piktada- 
riams daryti, kų tik jie no- 

ri. Mus visus jie apiplėšė, 
paskui leido ramiai plaukti 
toliau. 

Pribuvę kaiman, tuoj aus 

apie tą nemalonų atsitikimų 
pranešėm vietiniam manda- 
rinui (viršininkui), kuris 
tuojau paėmė į savo rankas 
visas, atsiradusias prie 
krašto, valtis, prisodino į 
anas kareivių ir pasiuntė į 
nurodytų salutę suimti plė- 
šikus. 

Kareiviai laimingai ant 
salutės išlipo ir po ilgai 
kruvinai kovai, kurioje 40 
kareivių krito, suimta 24 
plėšikai ir pargabenta kai- 
man. 

Visi paskiau atvesta į 
mandarino namus, kur ta- 
sai “valdininkas” po trum- 
pų “tardymų” nusprendė 
visiems suimtiesiems nu- 
kirsti galvas. “Teismo” 
nusprendimo išpildymas pa- 
skirta sekančią dieną. 

Antiytojaus dar 4 vai. ry- 
te kalėjimo varpu pranešta 
kaimo gyventojams apie be- 
siartinančią egzekuciją ir 

tuojau gatvėmis iš visą pu- 
sių ėmė plaukti chinai, žin- 
geidus pamatyti tas valdi- 
ninkė baisenybių aukas. 

Ant tam tikro pleciaus 
pribuvo mandarinas, pas- 
kui priešai jį atvesta 24 

pasmerktieji. Plėšikai bu- 
vo liūdai ir nuleidę galvas 
žemyn žengė vienas paskui 
kitą ant nužudymo piečiau?. 

Cionąi bonzams giedant, 
kareiviai pasmerktuosius 
pavedė budeliui. Valdinin- 
kui davus ženklą, budelis iš 
būrio išvedė vieną pasmerk- 
tąjį ir privertė aną atsi- 
klaupti ant smilčių, po- 
draug išsitraukdamas iš 
makšties kalaviją. Manda- 
rinui ranka mostelėjus, bu- 
delis pasmerktojo kasą ap- 
sivyniojo ant kairėsės ran- 

kos, galvą patraukė į save, 
kalaviju lengvai inkirto 
delikventui kaklan, paskui 
užsimojęs rėžė ir vienu kir- 
čiu atkirto galvą. 

Tokiuo budu paeiliui su 

visais pasmerktaisiais ap- 
sidirbo. Visi pasmerktie- 
ji užsilaikė apatiškai, tik- 
tai kuomet budelis išleng- 
vo prakirzdavo sprandą, 
kiekvienas vargšas visu kil- 
nu susipurtydavo. 

Pasibaigus tai skerdynei, 
nukirstos galvos pririšta 
prie inkaltų žemeli mietų, 
ant kurių turėjo išbūti ma- 

žiausiai dešimts dienų, o vi- 
si lavonai suversta bendros 
duobėn ir užkasta. 

Pagaliau visiems ten su- 
sirinkusiems parengta žais- 
lai, kadangi mandarinas tą 
dieną apskelbė viešąją šven- 
tę. 

Prie tos progos budelis iš 
licitacijos pardavinėjo nu- 

kirstų žmogžudžių drapa- 
nas, kurios jam įstatymų ke- 
liu tenka nuosavybėn’*. 

Pergalėti save patį, dau- 
giau reiškia nei pergalėti 
čielas tautas. 
ii’, " 


