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Redakcijos Pafemijimai. 
Tarp valstijai e geležinke- 

lių reikalų komisija nesenai 
“ sutaisius statistiką nelai- 

mingų atsitikimų ant ame- 

rikoniškų geležinkelių pasi- 
baigus fiskaliniems metams 
birželio 30 d. š.m. Pagal tos 
statistikos pernai metais, 
ty. nuo birželio 30 d. 1910 
m. lig birželio 30 d. 1911 
m. ant geležinkelių pražu- 
vę 356 keliauninkai (pasa- 
žieriai), už kuriuos atsako- 

mybę geležinkelių kompani- 
jos ant savęs ima tik 96 at- 

sitikimuose, ty. kompanijos 
atsako tik už 96 asmenis. 
Kiti-gi visi likusieji keliau- 
ninkai esą patįs kalti savo 

mirčiai ant geležinkelių. 
Taip bent patvirtinus poli- 
cija ir teismai. Taigi tais 
metais nelaimingų atsitiki- 
mų skaitlius pasirodęs ma- 

žesnis, nes 1910 metais pa- 
našių atsitikimų butą kur- 
«uus daugiau. 

• * 

Gi geležinkelių darbinin- 
kų pereitais fiskaliniais 
metais pražūta 3.602, ir 

kompanijos atsakančios tik 
už 1.201, o kiti, tegu jų die- 
vai nemato, patįs, mat, kal- 
ti, kad jie kur po garve- 
žiais galvas pakišę. Ir ste- 

bėtina, kad daugiausiai dar-: 
bininkų pražūta dirbant ge-j 
ležinkelių kiemuose nuo 

garvežių ir ant kryžkelių,: 
kur nesama jokios sargy- 
bos ir persergėjimo ženklų, 
/ tečiau už tai godžios kom- 

panijos neapkaltinta, tik 
viskas suversta ant nelai- 

mingų darbininkų. 
* 

* * 

Apart tų užmuštų keliau- 
ninkų ir darbininkų užmuš- 
ta dar ant geležinkelių pra- 
eivių 5,284, kurie žuvę pra- 
einant per kiyžkelius arba 
mieste skersai geležinke- 
lius. Tas aiškiai liudija, 
kaip Amerikoje geležinke- 
lių kompanijos ir įstatymai 

rūpinasi žmonių gyvastimi, 
kurie ant kiekvieno žings- j 
nio yra išstatyti ant pavo- 
jaus. Čionai ant geležinke- 
lių kryžkelių nėra nei tam 
tikros * sargybos nei užlai- 
dų bėgant traukiniams; ne- 

kuriuose miestuose trau- 
kiniai trankosi tiesiog 
gatvėmis, kuriomis vaikš- 
čioja minios žmonių ir 

juos prie progos be jo- 
kios atsakomybės kaip ko- 
kius vabalus traukinių ra- 

tai mala. Jei kompanijos 
iš savo nepaprasto godumo 
į tai domos neatkreipia, tai 
tas lengva suprasti, bet ko- 
dėl įstatymai yra žlibi, jei 
taip gausiai žmonės žudo- 
ma ? Amerikos vyriausy- 
bė, aišku, yra atsidavus 
milijonieriams ir tik aniems 
vieniems tarnauja. 

Kaip ilgai taip bus? 

Pereitą sykį rašėme, kad 
buvęs Suvienytų Valstijų 
prezidentas Theodore Roo- 
sevelt išnaujo norįs likties 
kandidatu į prezidentus 
ateinančiais metais. Taip 
bent atrodė iš jo straipsnių, 
atspaudintų laikrašty “Out- 
look”. Už tai New Yorko 
dienraštis “World” pulk. 
Rooseveltą pavadino mili- 
jonieriaus Morgano kandi- 
datu. 

Dabar ex-prezidentas 
Roosevelt ant visų tų užsi- 
puolimų ir pramatymų at- 

sako, jogei jis nei nemanąs 
būti kandidatu, o jei jau 
žmonės ėmę apie jo kandi- 
datūrą tiek daug šnekėti, 
tat jis atsisakąs visai poli- 
tikos ir per busimus rinki- 
mų karščius visai ramiai 
užsilaikysiąs. Nors jis, sa- 

koma, ir perdaug aplaikąs 
laiškų, raginančių kandi- 
duoti išnaujo, bet jis neno- 

rįs lysti už akių dabarti- 
niam prezidentui, turinčiam 

progą dar paprezidentauti. 
Toksai pulk. R. tvirtini- 

mas ir atvirumas reikia at- 
sargiai priimti, nes visaip 
dar gali atsitiktu 

* 

Kitus kartus per “Tėvy- 
nę” p. J. A. Giegžnas buvo 
paklausęs pas p. J, jGtąbrį, 

kame randasi Kuvusios I*a- 
ryziaus parodos lietuvių 
skyriaus liekanos! „Dabar 
p. J. Gabrys nžkįaususiam 
atsako, jogeį jis apie tas 

parodos liekanas visai nie- 
ko nežinąs ir kad .tos lieka- 
nos, dievai žino, kur nugar- 
mėjusios. Stebėtinas šis p. 
Gabrio išsitardijiasil 

“Baigdamas šiuos. kelis 
paaiškinimo žodžius,' nega- 
liu neišreikšti sa^o gilaus 
pasistebėjimo iš p. J. A. 
Giegžno autoritetiškumo, su 

kuriuom jisai! kalba apie 
mano santykiiis.su Sus. L. 
Am. ir p. Zaunytėj kurie 
(NB.) man nei. sapne nesi- 
sapnavo...” 

Tai kur dabar gali būti 
tos liekanos? 

Aišku, jų jau nėra, bet 
svarbu vis-gi sužinoti, ka- 
me yra tie lietuvių tautos 

piktadariai ir kas jie do 
vieni. 

* 

“Vien. Liet.” atspaudinti 
“Lietuvių Emigracijos 
Draugijos” įstatai, arba, 
taip sakant, įstatams pro- 
jektas. Toji draugija tve- 
riama New York e ir Brook- 

lyne ir kitų miestų lietu- 
vių, norinčių prisidėti anon, 
regis, negali apimti, ka- 

dangi jau aišku iš to, jogei 
draugija turinti ir savo or- 

ganą, tą j)aeią “Vienybę 
Liet.” 

BIAURUS PAPROTYS. 

Norėčiau prakalbėti į 
musų tautiečius labai blo- 

game musų pačių paproty- 
je — vaišinime dirbtuvių 
užveizdų (“bosų”) ir pir- 
kime nuo jų darbų. Neži- 
nia, ar iš mus pačių tas 

paprotys atsirado, ar mes 

išmokome to papročio nuo 

kitų tautų darbininkų, bet 
tai yra didžiausias judošiš- 
kas darbas. Nekaltinu aš 

tų, kurie nesenai iš Lietu- 
vos atvyko ir tą paprotį jau 
rado, bet tie žmonės, kurie 

tą paproty čia ingvvendino, 
tai tik rodosi neturėjo svei- 
ko proto galvoje. Jaigu 
žmogus savo kruvinai už- 
dirbtą centą prageria su 

tais pačiais, kurie iš jo dir- 
bančio pasiryžę yra pasku- 
tinius syvus iš panagių iš- 

spausti, tai toks žmogus ne 

vertas yra kitokio pavadi- 
nimo, kaip tiktai išgama. 
Tokis žmogus ne tiktai sau 

blogą daro, bet dar dau- 
giaus tiems, kurie su juom 
kartu prie vieno darbo dir- 
ba. Tokiame atsitikime į 
darbininką, nenorintį su ki- 
tais sekti tokį biaurų pa- 
protį, dirbtuves užveizdas 
labai šnairiai žiuri, suran- 

da kokį-nors nebūtą jo pra- 
sikaltimą ir paleidžia iš 
darbo. Kaipgi negali būti 
liūdna, pažvelgus į tolų 
biaurų nekuriu riiusų tau- 

tiečių'paprotį, kuomet nie- 
ko nekaltas šeimynos tėvas 

bereikalingai lieka išstum- 
tas už dirbtuvės durių, 6 

juk reikia žinoti, kad šiais 
laikais ne taip jau lengva 
yra kitas darbas gauti. 

Kiek teko patėmyti, tai 
tą biaurų paprotį daugiau- 
siai palaiko iš Lietuvos at- 
važiavę turtingesnių ūki- 

ninkų vaikai. Tie ūkinin- 
kaičiai daugiausiai iš išdy- 
kumo pameta tėvus ir ukes 
ir atbėga čia laimės ieško- 
tų. Pribuvę čia jie pamato, 
kad jau nėra taip godoja- 
mi, kaip jie to norėtų, kad 
čia reikia lygiai su savo bu- 
vusiais samdininkais sun- 

kiai dirbti, ko jie labiausiai j 
nenori, nes atvažiuoja; čia 

taip sau "lengvai palėbauti 
pasitrankyti.1 !*fokis-tai'Ūki 
ninkaitis L nepaisydamas į 
sunkų gailina "darbo ir pra- 
lėbaudanlįš uždirbtus pini- 
gus, dau^aii^li ir papirki- 
nėja dirBMyių užveizdus, 
idant šieI!duolį, jam leng- 
vesnius, geresnius darbus, 
nekaltų žmogų išmestų už 
dirbtuvės durių. 

Taigi laikas jau butų 
mums pamesti tokį biaurų 
paprotį ir nesiduoti išnau- 
doti savęs dirbtuvių ųžveiz- 
dams, kurie tik to ir lau- 
kia, idant mes juos vaišin- 
tumėm ir kaišiotumėm 
jiems kyšius. Čia nėra kas 
kaltinti tuos užveizdus, bet 
kaltinkime patįs save, savo 

blogus papročius, savo tam- 

sumų ir nesusipratimų. 
J. R. 

VARGINGOMS MOTI- 
NOMS ALGA. 

Illinois valstijoj nesenai 
ėmė veikti naujai užgirti 
įstatymai, pagal kuriuos, ski- 
riama algos toms motinoms, 
kurios turinčios skaitlingas 
šeimynas ir, delei visokių 
aplinkybių susibėgimo, ran- 

dasi varge ir negalinčios 
pramisti su savo vaikais ii 
negalinčiu dirbti, arba ser- 

gančiu vyru. Daugiausia 
turi būt šelpiamos bėdinos 
našlės su būriais vaikučių, 
kuriems prisieina pakelti 
didis vargas ir prašyti žmo- 
nių susimylėjimo. 

Delei išbandymo, bėdi- 
noms motinoms imta mo- 

kėti algos pirmiausiai pa- 
viete Cook, kuriame Randa- 
si m. Chįcago, ir čionai tai- 
gi pasirodė kaip tai bai- 
siau skurstų,darbininkų luo- 
mas ir kąijP: tai daug šęimy-l 
nų reikalauja tos pašalpos. 
Pavieto agentas, kuris už- 
siima tų pašalpų išmokėji- 
mais pagal minėtus įstaty- 
mus, skelbia, jogei tik vie- 
name paviete Cook randasi 
30.000 šeimynų, kurios pa- 
gal tuos naujus įstatymus 
turėtų būt šelpiamos, ir kas 
dieną, pas jį atsiliepiu 50 li- 
gi 100 bėdinų, motinų ir naš- 
lių prašydamos pašalpos. 
Ponas agentas pats sotus, 
šiltai apsirengęs ir imantis 
augštą algą, rustinasi ant 
naujų įstatymų ir išveda, 
kad jei tie įstatymai savo 

keliu veiksią, tai netrukus 
pavietas Cook turėsiąs su- 

bankrutyti- Jis apskaito, 
kad bėdinų motinų ir našlių 
algoms prisieisią išde metai 
į metus turėti mažiausiai po 
penkis milijonus dolerių, 
idant visas atsišaukiančias 
pakakinus. Taigi jis nau- 

jus įstatymus pavadina 
“socijalistiškais” ir jam 
norėtųsi kuogreičiausiai 
juos sugriauti. 

Mums yra visai abejoti- 
na, kas kaip norėtų pava- 
dinti tuos yiteiąingus įstaty- 
mus, bet mes juos pavadin- 
sime žmogiškais ir vertais 
netik palaikymb, bet ir di- 
desnio dari jų i praplėtimo. 
To delei, kad pavietas netu- 

rėtų išleisti penkių milijo- 
nų dolerių;! tafc (30.000 bėdi- 
nų, apleistoj šeimynų turi 
kentėti vargą ir sau pagal- 
bos ieškotis kur kitur, ko- 
kią ne visuomet sau atras? 
Ten, kur barstoma milijar- 
dai dolerių ir auksas plau- 
kia upeliais turčių gašliems 
ir tuštiems geiduliams, pen- 
ki milijonai yra taip kaip 
vienas lašas juroje, kuris, 
rodos, niekam neturėtų rū- 

pėti, o juo labiaus pavieto 
agentui, kuriam iš savo M- 
šeniaus tos pumos išduoti 
nereikia, bet gal daę pa- 

* .--J****■ ■* 

iiam prisieis kuomet nors 

tio pasinaudoti. 
Sėdintį-’ šeimynų algomS- 

pėntrių milijonų kapitalų 
galėtų sudėti tiktai vienas 
gyvulių skerdyklų trustas, 
kuris darbininkus apiplėšia 
ir iš anų daro sau milijonus. 
Tatai vertėtų užgirti nau- 

jus įstatymus, kuriais butų 
galima uždėti ant įvairių 
korporacijų nuolatines mo- 

kestis, skiriamas bėdinų šei- 

mynų pašalpai; tas dalykas 
neapsunkintų net pavieto 
išdo, kurį palaiko taippat 
tie patįs vargdieniai, ka- 
dangi milijonieriai nuo vis- 
ko Šalinasi ir tas jiems vel- 
tui praleidžiama. 

Pagaliau išmokamos bė- 
dinoms šeimynoms algos 
paviete Cook — nelabai di- 
delės, kadangi pasiekia dau- 
giausiai $20.00 mėnesy ten, 
kur esama kelių vaikučių. 
Iš to pragyventi yra sunku, 
bet kaip nebūk, visgi yra 
šiokia-tokia pašalpa, apsau- 
gojanti ne vienų nuo bad- 
mirio. Esama tokių nedrą- 
sių bėdinų žmonių, kad jie 
pasirengę verčiau badu 
mirti nei maldauti sau iš 
žmonių pagalbos; bet įsta- 
tymais skiriamų algų mie- 
lai visuomet priims ir bus 
laimingesni. 

Net draugijos priderystė 
rupinties tais, kurie, susibė- 
gus nelaimingoms aplinky- 
bėms ir ne iš savo noro, tik 
iš šių dienų draugijos surė- 

dymo kaltybės, atsirado to- 
kiame skurde. Jei turčių 
luomui leidžiama visokiems 
niekams barstyti milijonus, 
tai kodel-gi nors keliais do- 
leriais nebūtų galima su- 

šelpti badmiriaujanti su 

mažais vaikeliais motina- 
našlė, arba netekęs sveika- 
tos tėvasrdarbininkas, ku- 
ris kitus kartus tiems pa- 
tiems turčiams sukrovė mi- 

lijonus? 
Chieagoj tankiai būna 

mirties atsitikimai iš skur- 
do arba bado, bet visuo- 
mene į tai neatkreipia do- 
mos ir, tuos atsitikimus pa- 
miršdama, nepataiso santy- 
kių. Angliški laikraščiai 
tuos atsitikimus atkartoja 
nenoromis, trumpais žo- 
džiais, kaipo nežymų kas- 
dieninį prietikį, bet savo la- 
pus užpildo “augštesnio 
luomo” moterysčių skanda- 
lais, su visomis smulkmeno- 
mis aprašinėja piktadary- 
bes, balius, teatrus, operas, 
pažymėdami net, kad tos ir 
tos poniutės turėjusios pui- 
kius aprėdalus, brilijantus, 
bet tie patįs laikraščiai 
anaiptol nenori pažvelgti į 
tamsius ir sušvinkusius 
darbininko namus, kur ser- 

ga cielog šeimynos ir kur 
viešpatauja nuolatinis skur- 
das. 

Taigi bėdinoms šeimy- 
noms algų įstatymus laiko- 
me teisingais ir anų reika- 
lingumas jau senai buvo 
pageidaujamas. Bėdinas 
šeimynas reikėjo senai šelp- 
ti, nes argi tai galimas 
daiktas, kad tokiame tur- 
tingame krašte turėtų dar- 
bininkai badmiriauti ? 

Illinois valstija turi teisę 
didžiuoties, kad tokius įsta- 
tymus užgyrė. ir turėkime 
viltį, kad tų įstatymų keliu 
ne vienam vargdieniui bus 
apsiuostyta ašaros. O kad 
sotus alkano neatjaučia, tai 
nepirmiena tas išgirsti; su 

laiku ir tie sotieji gal su- 

pras, jog vargdienių gel- 
bėjimas — tai tobuliausias 
sviete darbas. Pagal D. Z. 

Kas daug matęs, o nie- 
ko neturi, turi turtingas 
akis, bet bėdinas rankas. 

-m rit...,-,". g 

PELEI AIŠKUMO. 

(jai p&teinijai, gerbiamas 
skaitytojau, “ Kataliko ”44 
numeryj straipsnelį, nuro- 

dantį, kaip mes katalikai 
klystame tikėjime, nepriim- 
dami į savo draugijas soei- 
jalistų net tuomet, kada šie 
apsiima pildyti katalikių pa- 
reigas. Bene pažvelgsi ir į 
tai, ką atsako katalikų or- 

ganas “Draugas” 50-tam 
numeryj redakcijos pasta- 
bose, kur tarp kitko štai 
kas raoma: 

“Ne taip karštai, ne taip 
karštai, p. Pakarkli! Kris- 
tus, žengdamas ant žemės, 
nepaliko danguje nei vieno 
būrio šventųjų, bet grįžda- 
mas atgal į dangų, atsivedė 
su savim daugelį tokių bu- 
rių. Tai žino visi katali- 
kai, išskyrus regimai vienų 
p. “mes”,.kurio tikras var- 

das yra p. J. Pakarklis.” 
Ir suprast negali žmogus, 

už kg, čia “Draugas” bara- 
si, vietoj kad nurodyti klai- 
das ir atvesti žmogų ant 
kelio. Sušunka: ncsikarš- 
eiuok — reiškia neprotauk 
ir nieko nežinok. Argi jau 
katalikų tikyba yra tuomi, 
kad nuo seno girdėtus ir 

įsidėmėtus dalykus turi už- 

miršti, o tikėti į tų, kas 
naujai ką pasakys? Ištik- 
rųjų, tai dar savo gyveni- 
me pirmu kartu girdžiu, 
kad Kristus, žengdamas ant 

žemės, nepaliko danguje 
šventųjų. Čia kįla klausi- 
mas, kur tada buvo aniolai? 
Tur būti, “Draugo” redak- 
torius aniolus nepriskaito 
prie šventųjų. Bet juk kas 
tik danguje gyvena, tas yra 
pavadintas šventu, nežiū- 
rint kas jisai butų. Beje, 
tarp aniolo ir žmogaus yra 
skirtumas; iiės pirmasis yra 
gryna dvasia, be kūno, o 

pastarasis su kunu. Kris- 
tus nesivedė su savimi į 
dangų nei vieno šventojo 
Su kunu, o juk žmogaus dū- 
šia ar tik nesilygina su anio- 
lo. Taippat sename Įsta- 
tyme yra pasakyta, kad 
Enokas ir Elijošius liko pa- 
imti į dangų su kūnais dar 

prieš Kristų. Kur juodu 
tada radosi, kada Kristus 
žengė ant žemės, rodosi, vi- 
siems yra gana aišku. Tai- 
gi “Draugui” nereikėjo bar- 
tis, kad aš aniolus pavadinu 
šventaisiais, nes aš taip 
girdėjau nuo kunigų, o 

anaiptol ne iš savo piršto iš- 
laužęs esu. Taippat kiek- 
vienam katalikui žinoma, 
kad giesmių knygose šitaip 
yra pasakyta: “Palikęs 
danguj taip daugel šventų- 
jų, žengė ant žemės ieško- 
dams griešnųjų, kuriuos at- 

radęs, ved’ anuos į dangų, 
sutelk’ šventuosius, kel’ 
bankietų brangų”... Čia 
matyti net dusyk paminėta 
dangaus šventieji, kų žino 
visi katalikai. Žino tų ir 

“Draugo” redaktorius, tik 
kasžin kodėl nepasako. 

Tokia tai mano nuomonė 
kas link šventųjų. Nema- 
nau daugiau šiame dalyke 
aiškintis, nes nesu kokiuo 
teologu. Jaigu kas apie 
tai geriau supranta, lai pa- 
aiškina, nes nėra žmogui 
nieko brangesnio, kaip pa- 
žinti savo tikėjimų. Aš čia 
neišmetinėju “Draugo” re- 

daktoriui, bet noriu tiktai 
nurodyti tų, kas man buvo 
neaišku jo pastabose. Ste- 
bėtina, kad “Draugas” nei- 
kiėk neatsakė į mano 

straipsnelį, tilpusį “K-ko” 
44-tame num., todėl aš pasi- 
lieku prie tų pačių argu- 
mentų, kad priešinga yra 
musų tikybai nepriimti so- 

eijalistus | katalkų draugi- 

jaą, kuomet jie apsiima pil- 
dyti kataliku 4 priedermes, 
daigu kas' su tūbini nesu- 

tinką, lai nurodo mano klai- 
das, tiktai prisilaikydamas 
katalikų tikybos dogmatų, 
tuomet aš viešai išpažinsiu 
mea eulpa. 

J. Pakarkiis 

PERVĖLU. 

Tiktai vienas žodis, o vieš 
nok koki,‘j, jis turi gilią, 
reikšmę! Kas iš musų sa- 

vo gyvenime nėra patyręs 
to žodžio baisenybės: per- 
vėlu!? Juk su tuo žodžiu 
retkarčiais atlošiama visas 
šiame sviete gyvenimo li- 

kimas, o kas aršiausiai, ir 
pačios amžinasties. Nuo 
to žodžio priguli visa musų 
laimė ant šios žemės ir atei- 
tis anapus grabo. 

Tėvai pamato pervėlai, 
jogei savo vaikus blogai 
auklėjo, kuomet tie paau- 
gę ima jy neklausyti, prieš- 
tarauti ir net nemažas nuo- 

skaudas tėvams daryti. 
Paaugę vaikai pervėlai 

ima suprasti, jogei jy buvo 
privalumas savo tėvus my- 
lėti, gerbti ir klausyti. 

Vyriškis pervėlai pama- 
to, jogei savo jaunystę pri- 
valėjęs geresniems tiks- 
lams sunaudoti, kad tuo 
tarpu visos jaunos dienos 
palikta vėjams ir kokiems 
ten šelmiškiems darbams. 

Moteriškė pervėlai apsi- 
žiūri, jogei lengvatiky stė 

ją pasukus į platu vieške- 
lį, vedantį amžinon gėdon 
ir prapultin. 

Vyras, pervėlai patėmija, 
jogei savo žmonai sutrum- 

pina gyvenimą savo, girtuo- 
kliavimu, kaziriavimu ir 
kitokiais nedorais pasielgi- 
mais. 

Galvažudis pervėlai ma- 

to, kaip toli jį jo geiduliai 
iš doros kelio išvedė. 

Pervėlai ūkininkas sten- 

giasi išnaikinti piktžoles 
arba kūkalius, kuomet ja- 
vai jau nunokę; pervėlai 
gesinama gaisras, kuomet 
liepsnos apsiaučia visus 
namus; pervėlu pilti pyli- 
mai arba daryti tvenkiniai 
ant pievy, kuomet upė jau 
išsiliejus! 

Ir taip visy musy gyve- 
nimu visur ir visados skam- 
ba musy ausyse pasibaisė- 
tinas žodis: pervėlu! O, 
retkarčiais patįs esame vis- 
kam kalti. Kalti apsileidi- 
mu, tinginyste ir nepaisy- 
mu į svarbesnius sviete ap- 
sireiškimus. Paskui iš to 
viso susilaukiame tik nu- 

liūdimo ir susikrimtimo. 
Pervėlu taisyti pamatus, 
kuomet jau namai ima 
griūti; pervėlu kalėjime sa- 

vo piktus darbus apraudo- 
ti, pervėlu... 

Baisu tad, idant ir musų 
pačių tasai žodis iš neat- 

sargumo nepatiktų, to dė- 
lei privalome visuomet tą, 
žodį laikyti savo omenyj ir 
elgties apsukriai, bet po- 
draug ir dorai, nes tuokart 
bus ne laikas, kuomet mu- 

sų sąžinę ims griausti tas 

pasibaisėtinas: pervėlu! 

Ispanijos vyriausybė už- 
draudžius Barcelonos medi- 
kališko universiteto studen- 
tams susirišti į draugiją,. 
To uždraudimo pasekmės 
pasirodė labai prastos, ka- 
dangi visų universitetų ir 
kitų augštesnių mokyklų 
studentai atsisakė lankytį 
[lekcijas. Tas pat veikiama 
kajp Rusijoj. į 


