
Is Lietuviskq Dirvq. 

>' New Haven, Conn. 
Oras pas mus pastaruoju 

laiku atveso, nors ir buna 
kuri diena siltesne, bet ve- 

jas silunuj issklaido ir oras 

pasilieka gana malonus. 
Yietine lietuviij soeijalis- 

tij kuopa buvo atgijus, bet 
delei nekuriij priezasciij ir 

vel, girdeti, uzgeso. 
Pora nietij atgal cia pui- 

kiai gyvavo “Lietuviij Am. 

Ukesij Kliubas” ir nema- 

zai pasidarbavo visuomenes 
labui. Bet veliaus iskilo er- 

geliai su vienu nariu uz 10 

centij ir pagalios nesutiki- 
mai priejo iki tarn, kad na- 

riai pradejo bylinetis po 
teismus. Kas isejo'? Abi pu- 
ses isleido po keletq, simtij 
doleriu, o pats Kliubas is- 
iro. 

Vieton mirusiojo Kliu- 
bo susitvere kitas, vardu 

“Lietuviij Politiskas Kliu- 
bas”. Kokios bus pasek- 
mes sio Kliubo gyvavimo, 
porodis ateitis. 

Pastaruoju laiku atsirado 
‘ ‘ nau j os rijsies ’ ’ korespon- 
dentu, kurie visokiais bu- 
dais pradejo sau nepatin- 
kamus asmenis ir draugi- 
jas nekuriuose lietuviij laik- 
rasciuose smeizti. Tas la- 
bai zemina ir kenkia vieti- 
nems lietuviij organizaci- 
joms, vienok galima tiketis, 
kad New Haven’o lietuviai 
nepaisis tokiij smcizinuj ir 
dirbs kaip dirbe. 

26 diemj liepos viena lie- 
tuve moteris, jau suvirs 40 

metij amziaus, pabego nuo 

savo vyro, paimdama $90 
pinigais Tr siaip braugesniij 
daiktu. 

Kas toliaus bus su musij 

lietuviais, jei jau jie dabar 

pradeda sekti amerikouij 
draugijos mada! Isdalies 
kalti tame ir vyrai. Mat, 
vyrai megsta gyventi ten, 
kur “lietuviska uzeiga” vra, 
na o moterelems to tiktai ir 
reikia. “Pantes”, bonku- 
tes taip ir eina, o su kumu- 
temis taip susipranta, kad 

negali nei atsiskirti... Tas 
viskas ant gero neiseina: 

pestynes, palaidumas, isdy- 
kumas ir begalinis istvir- 
kimas, tai vis pasekmes to- 
kio gyvenimo. Vyrai dau- 

giau turetij rupintis apie 
savo seimyniskcj gyveniimj 
ir pamate moteries silpnas 
puses turetij pasistengti ap- 
sigyventi ten, kur maziau 
randasi kumuchj ir nepave- 
lyti draugauti su istvirku- 
siais asmenimis, nes po lai- 
kui turi gailetis. 

Tas pats. 

Borrisville, 111. 

Musij iniestelyje atsitiko 
didele nelaime. 17 diena 
liepos istikusi ugnis sunai- 
kino 9 namus, 7 gyvenamus 
namus ir 2 krautuves, pri- 
gulineias St. Litvinaviciui 
ir Iv. Krasnauskui. Ugnis 
prasidejo is vokiecio namo, 
kalbama, kad gazolininis 
fpecius ekspliodavo ir is to 
uzsidege namai. Septynios 
lietuviij seiniynos, viena vo- 

kieciij ir viena anghj nete- 
ko pastoges. Kaip girde- 
jau, tai daugiausiai nuosto- 
liij ugnis padare K. Kras- 
nauskui, kurio sudege ar- 

klys ir visi krautuves ra- 

kandai bei prekes, kas ne- 

buvo apdrausta jokioj ap- 
saugos kompanijoj. Nelai- 
mingas turi keliolikg, sim- 
tij nuostoliu. 

23 dien;j liepos sv. Jurgio 
'draugijos nariai turejo savo 

paskutinj susirinkinuj. Su- 
sirinkime nutarta galutinai 
draugija uzdengti delei na- 

riij stokos, o likusj turtij 
paskirta nupirkimui bazny- 
tinio varpo. 

Liudnas tai apsireiski- 
mas, kad toks didelis Dor- 
ris villc’s lietuviij burelis 
nejstengia paremti tokios 
draugijos, kuri gyvavo jau 
keletij metij. Kaip paty- 
riau, tai draugijai ispra- 
dziij gana gerai sekesi, tu- 

rejo apie 70 nariij, bet ve- 

liaus prasidejo visokie vai- 
dai draugijos susirinkimuo- 
se. \ susirinkimus sueida- 
davo vieni blaivijs, o kiti 

girti, is ko kildavo visokios 
pestynes ir nesutikimai. 
Nariai pradejo mazintis ir 

pagalios paliko tiktai keli 
pilnieji nariai, kurie ir bu- 
vo priversti savo draugija 
numarinti. 

Rodosi, tai vis girtybes 
vaisiai, kurios cia nestokuo- 
ja. Girtybes ir tamsumo 

epidemija apemus kuo-ne 
visus vietinius lietuvius, is- 
skiriant kelis blaivesuius. 
Visas lietuviu uzsiemimas 
tai girtavimas, pestvnes ir 

bylinejimasis po teismus. 
Toki lietuviij gyveninifj var- 

gu kur kitose lietuviu ko- 

lionijose surasi. Tarpe tri- 
ju iki keturiu simtu lietu- 

viij dabar nera jokios drau- 

gijos, tai jau tiesiog nedo- 
vanotinas apsileidimas. 
Svetimtauciai \ mus ziure- 
dami tik gardziai pasijuo- 
kia. Jau rodosi liors karta 
laikas butu susipi'asti ir is 
tos tamsybes ruku issinerti. 

Dorrisvilliskis. 

So. Omaha, Nebr. 

16 diena liepos vietinis 
jaunimas parenge piknika 
su pasilinksminimais. Pik- 
nike dalyvavo apie 50 as- 

menu, visokiij pakraipu. Iki 

pikniko vietai reike jo va- 

ziuoti uz miesto dar kelety 
myliii, o paskui apie dvi 
mylias dar reikejo peks- 
tieins eiti. Gamta! kiek ta- 

vyje yra grazybiu, kas tai 

gali apsakyti! Vietos ap- 
siaustos kalnais, o lygumos 
apsidengusios marguoj ancia 
skraiste zolymj, geliu ir 

krunuj. Is jaunimo lupij 
issiverzc jausmingas daina- 
vimas: “Ant mariij krasto, 
Palangos miestelyj” ir 
‘ ‘ Kur banguoj a' Xemune- 
lis”. Aciu tau, jaunime, 
kad svetimoj salyj nenz- 

mirsti tos brangios tevis- 
kes dvasios — lietuvisku 
daineliij ir palinksmini nu- 

vargusius savo brolius! 
Atkakus parkan kiekvic- 

nas uzsieme zaislais, kokius 
kas ismane, o paskui visi 

drauge susirinke pasistipri- 
no, kas buvo ka atsigabc- 
nes. Po malonaus ir links- 
mo uzkandzio p. A. Ukelis \ 
susirinkusius pasake pra- 
kalba. Jausiningais zo- 

dziais nurode ir paragino 
kas kick isgali pagelbeti 
ateivius. — “Mes siandie, 
lietuviai ir lietuvates, turi- 
ine progg, pasilinksminti, 
bet neuzmirskime nci savo 

vargstanciij broliij”. Kal- 
betojas liurodinejo kaip grg- 
zina atgal nelaimingas isei- 
viij seimynas, atskiria vai- 
ka, nuo motinos. Vokieciai, 
italai, zydai kiek galedami 
gelbsti savo ateivius, turi 
emigrantij namus, o jau ir 
Brooklyno lietuviij kelios 
draugijos pradeda rupintis 
tuorni svarbiu reikalut |ik-. 

tai vienos n'eissigali, reika- 
lauja visos lietuviij visuo- 
menes palaikymo. Po tai 
prakalbai iskilo triuksmas, 
vieni kitiems isrodinejo, 
kad tegul lietuviai neva- 

ziuoja Amerikon. Tai vis- 
tiek kaip sk§stanciam pasa- 
kyti: tegul neina maudytis! 
Labiausiai gi cam ateiviij 
selpimui priesinosi vienas 
turtuolis-agentas, mat, is 

lietuviij ir cekij pralobgs, 
tai dabar jam jokie zmoniij 
reikalai nerupi. Bet tas ne- 

ismaneliij kalbas sutreme 

suprantantieji zmoniij rei- 
kalus sveciai ir rinkimui 
aukij isrinkta komitetas: 

p-le J. Zalpiute ir p. P. Ja- 

kubka, kurie ir surinko au- 

kij isviso $4.51. Yisos au- 

kos pasiusta per “Yien. 
Lietuvn.” redakcijij lietuviij 
emigracijos komitetui Broo- 

klyne. 
Po vadovyste vargoninin- 

ko p. A. Barsio sudainuota 
dar pora lietuvisku daine- 
liu: “Gamys” ir “Ant kal- 
no karklai siubavo”. Bai- 

giant linksmiiitis dar buvo 

lenktynes. su dovanomis uz 

greituma. Kartu su kitais 
bego ir musij gerbiamas 
klebonas kun. J. Jonaitis, 
is ko visi labai buvo uzga- 
nedinti. 

Negerai tiktai tas, kad 
kiekvienas pikniko sveeias 

sudejo po 50 eentu ant pra- 
gerimo. Geriau tuos pini- 
gus butu sunaudojus ko- 
kiems apsvietos reikalams, 
tad dang didesne nauda bu- 
tu. Tautos Stulpas. 

Dorrisville, 111. 

Pas liras darbai suniaze- 

jo. Kasyklos No. 3 uzdary- 
ta neapribotam laikui, uztai 

daug zmoniu neteko darbo. 
Nekurios kasyklos tebedir- 

ba, bet darbas gauti sunku. 

Kaip girdeti, tai daugelis 
vietiniu lietuviij isvaziuos 
sail darbo pasiteirauti i ki- 

tus miestus. 

Is niusu parapijos J. M. 

vyskupas perkele klebona 
kun. J. Petra vie ip i East 
St. Louis uz klebonp, vieton 
buvusio klebono kun. J. 
Gadeikio. Liudna paliko 
dorrisvilieeiams netekus 

mylimo savo klebono, o kar- 
tu‘ ir veikejo. Nors trum- 

pai jis cia pas mus pagyve- 
no, bet jau daug atsizymejo 
savo darbais. Linkime gcr- 
biamain klebouui nepaliau- 
ti’ darbuotis ir naujoj para- 
pijoj ir tenai pasekmingai 
seti tautos ir dvasios sekla! 

Parapijonas. 

Hoosick Falls, N. Y. 

Pas mus oras jau atveso 
ir nuolatos palija. Darbai 

jau kiek pagerejo, bet vis 
dar daugelis vietinip darbi- 
ninkp vaikscioja be darbo. 

Yienas lietuvis isvaziavo 
i kitg miestg, darbo ieskoti, 
o jo likusi zmona susigvve- 
no su kitu vyru. Ant jp ne- 

laimes vyras sugrizo atgal 
ir smarkiai apkule besveti- 
moteriaujanti vaikina. Yai- 
kinas pasiskunde policijai 
ir si suarestavo seimininkp. 
Sudejus paranka vyras like 

paleistas,- bet dar bus byla, 
kuri ir parodis ar seiminin- 
kas, savo seimynp saugoj an- 

tis, yra kaltas, ar tokis svie- 
to pereiga, kuris ramiai gy- 
venancip svetimp seimyna 
ardo. Zanavikas. 

Benton, 111. 

Pas mus yra dvejos an- 

glip kasyklos ir darbas jc- 
se gerai eina. Is kitur pri- 
buvusiam darbas gauti ne- 

sunku. 
f 

Cia yra apsig^vengs puse- 
tinns burelis lifetuviij, apie 
30 seimymj1 ir lenkij apie 
40 seimymj; pavieniu lietu- 
viu ir lenktj' kith tiek. Lie- 
tuyiai turi OD. Ii. K. Vytau- 
to draugijip bet uariij mazai 
j ja priguli, tiktai apie 30 

asmemj. Yra dar cia yie- 
na lietuviska mesinycia ir 
sausij produktij krautuve, 
kurioms pirklyba gerai ei- 
na. 

Buvo manyta sutverti sv. 

Juozapo parapijjj, bet nepa- 
vyko, nevisi is vieno laiko- 
si. Tiele lietuviij ir lenkij 
(ar negeriaii vieniems lietu- 
viams tverti savo parapijij, 
lies su lenkais paskui tiktai 
bereikalingus ergelius rei- 
kes tureti? Red.) buvo su- 

dej§ tiktai 500 doleriij, Ben- 
ton’o miestas buvo paauko- 
j§s irgi 500 dol. ir Bellevil- 
le’s vyskupas taippat dave 
1.000 doleriij. Buvo jau 
parkeltas ir kunigas Myko- 
las Augulis, kuris is tij pini- 
gij buvo nupirk§s del baz- 

nycios lota. Kiti visi pini- 
nigai nezinia kur dingo. Ku- 

iiigq Augulj vyskupas iske- 
le kitur, tai dabar nezinia 

kaip su taja baznycia bus. 

Dabar miestas kabinasi 

prie savo paaukotij pinigu 
ir jaigu neatiduos, tai zada 

atimti lotij. (Ar parapijonai 
jokio komiteto nebuvo is- 

sirinkg % Red,). Jaigu 
vyskupas uzstos, tai gerai, 
o jaigu ne, tai, miestas uz 

savo 500 dql. atims Iota, uz 

kuri buvo moketa 750 dole- 

riij. Patis zmones nieko 

apie tai nqsirupina, tiktai 

girtuokliavimu , uzsiima. 
Nors Benton’e smukliij ir 

nera, bet tqjo nelemto sky- 
stimo zmoiu‘,s^is kitur par- 
sigabona. Per zjnoniij apsi- 
leidimq tokie dalykai pas 
mus ir dedasi, leas nenori, 
tai ju neisnaudoja. 

Jonas Backauskas. 

KLAID0S ATITAISY- 
MAS. 

29-tam “Kataliko” nu- 

mery korespondencijoj is 

Rockford, 111. pasakyta: 
“pasventimas atsibus”, tu- 

ri buti: “pasventimas atsi- 

buvo”. Toliaus pasakyta: 
“Dr. sv. Antano is Belvit, 
111.’, turi buti: “Dr. sv. An- 

tano is Belvit, Wiss.”. 
Agnieskutes Svogeris. 

RED. ATSAKYMAI. 

J. V-s, Waterbury, Conn. 
— Pranesime apie suaresta- 
vima kokio-ten smuklinin- 
ko uz slapta pardavinejima 
svaiginaneiij gei'imu nera 

nieko svarbaus, o i polieijos 
ir jstatymu dalykus mes 

juk ncsikisime. Netilps. 

Lietuvis, ghawenegam 
Falls, Canada. -A Tamstos 

zinutes sunaudoti negalirae. 
Perdaug jau paprastos to- 

kios vyro su savo zmona 

pestynes ir Tpikvastin netin- 

ka. Parasyfite k;j svarbes- 
nio is vietii|ij l%tuviij gy- 
venimo. ? t 

£ I 
J. G., So.l cmkha, Nebr. 

— Tamsta tefip si&arkiai ap- 
kaltini atskirus’ asmenis, 
kad mes ant sav§s atsako- 

mybes uz % koresponden- 
cijfj imti negalime. Tuomi 

labiau, kad po rastu Tams- 

ta nepadedi savo pilnos pa- 
vardes. ToMe kivirciai 

dang kij negali ipteresuoti, 
o j jusu miestelio lietuviij 
gyvenimg, ines daug nema- 

lonuinu. Galime sunaudoti 
tik tuomet, jei Tamsta pa- 
Y ^ 

sirasysi pilna savo pavarde 
ir uz korespondencijjj apsi- 
imsi ant savgs visokig, atsa- 
komyb§. 

J. Zarskis. — “Trampas” 
yra “sulietuvinimas” an- 

glisko tramp, kas reiskia 

valkijozas, valkata. Nakti- 

goninkas yra tai piemuo, pa- 
prastai Lietuvoj ganantis 
naktimis naminins gyvu- 
lius, daugiausiai arklius. 

Jaigu tasai laikrastis jvai- 
riose lietuviij kolionijose 
uzsipelne tokiij keistij ko- 

liojinnj, tatai tur but jisai 
lietuviams nepatinka. Bet 

panasijs klausimai daugiau 
tinka aiskinti juokij laikras- 

ciuose, todel su platesniais 
paaiskinimais Tamsta ir 

kreipkis \ juokij laikrascius. 

NAUJI RASTAI. 
* 

M. Beruatowicz, Pajau- 
ta Lizdeiko dukte, arba Lie- 
tuva XIV metasimtyj. Is- 
toriskas roman as. Sulietu- 
vino Jonas Montvila. Chi- 

cago, 111. Spauda ir leso- 
mis -“Kataliko”, 1911 m. 

Pp. 468. Kama: graziais 
drutais audeklo apdarais 
$1.25, o neapdaryta — $1. 

Laime. M. Vaitkaus po- 
ema. Chicago, 111. Spau- 
da ir lesomis “Kataliko”. 
Pusl. 166. Turinys paim- 
tas is lietuviij pasalaj ir lc- 

gendij. Eiliavimas leng- 
vas. Kalba gryua. Tinka- 
ma pasiskaityti kiekvienam. 

Jono Sirdis. Drama 5-se 

veikmese, parase Br. Varg- 
sas. Chicago, 111. Spauda 
ir lesomis “Kataliko”. 
Push G6. Turinys paimtas 
is kaimo gyvenimo. kaip ir 
kiti Br. Vargso veikalai. Si 
drama tinkama pasiskaitv- 
mui, o vpaciai yra parauki 
ir tinkamai sutaisyta musu 

teatrui. 

Girnikas-Pasakarnis, Be- 

gedis, Jonas — pasakoji- 
mai. Parase V. K. Rae- 
kauskas (Karolis Vairas). 
Push 42. Scranton, Pa. 
1911 m. Isleido Br. Rac- 
kauskiene. 

Fainiava, parase Zemaite. 
Push 16. Kuina 5 kap. 
“Liet. Ukinmko” isleidi- 
mas. No. 2.". Vilnius, 
1911 m. 

SULTANAS SUNKIAI 
SERGES. 

Turkijos sultanas Meh- 
med V nesenai sunkiai su- 

sirg§s. Daktarai, rasoma, 
nesitiki, kad jis. jau pa- 
sveiksias. Serggs inkstu li- 
ga ir gjslu sukalkejimu. 

Albanai mano, jogei mi- 
rus sultanuLbusianti Turki- 

jos valdymo systemoj bent 
kokia atmaina ir jaunatur- 
kiams prisieis paleisti is sa- 

vo rankg valdzios styras. 
■ Ir kitos viespatystes mi- 
rus sultanui turesig atris- 
tas rankas ir uzstosig nu- 

dien taip daug skriaudzia- 
mus albanus. 

Jaunaturkiai prisilaiko 
nacijonalines politikos ir 

noretij visas kitas tautas, 
gyvenaneias Turkijoj, su- 

griauti; taigi is jij nieko to- 
kio gero negalima sulaukti. 
Dabartinis sultanas jauna- 
turkivi rankose yra tik vie- 
nas zaislas, kad jaunatur- 
kiai jam pavede sost§, o to 
delei jis privalo jij ir klau- 

syti. Albanijoj santykiai 
pasibaisetini. Tukstanciai 

albamj, pabegusiij \ Cerno- 
gorija. mirsta badumi. 9 1|- w 

Pereitq, petnyci^ popezius Pijus X apvaiksciojo 
8-riij metij sukaktuves nuo isrinkimo \ popezius. 

kusius albanus namie perse- 
kioja ir zudo Turkij karei- 
viai. Revoliudja ten regis 
pasibaigs tik minis dabarti- 
niam sultanui. 

MOROKKO REIKALAI. 

Londono dienrastis “Ti- 
mes” skelbia, jogei Franei- 

jos su Yokietija Morokko 
reikaluose susitaikymas jau 
jvykgs. Fraudj a Vokieti- 

jai Konge atleisianti skly- 
p§, zemes ties Kamenui ir 
be to leisianti ten inkurti 
sau uosta. Yokietija tuo 

tai*pu atsisakysianti nuo vi- 

sokiij priekabiu" Morokke. 

Is to pranesimo pakakti- 
nai aisku, jogei Yokietija tu- 

rejo nusileisti pries Franci- 

jos ir Anglijos reikalavi- 
mus ir visoks pasiputimas 
isnyko. O pirmiau jau bu- 

vo skelbta, jogei karas su 

Francija ir Anglija — ne- 

isvengtinas, bet kur tai jau 
statyties jai pries dvi galin- 
gas viespatystes! 

Tatai ar-gi nebutu geriau 
visokius tarn panasius ne- 

susipratimus tokiuo budu 

uzbaigti, bet ne zmoniij 
kraujas lieti. 

Persijos vyriausybe savo 

finansij sutvarkyinui parsi- 
kviecius ekspertg ameriko- 

ng, Morgan? Bbuster% .Te- 
ciau Eusija amerikonu pa- 
sirode nepakakinta ir andai 

jos vyriausybe apreis- 
ke, jogei ji neleisianti, 
idant amerikonas ismoketu 
mokestis ir muitus, pri- 
klausancius Eusijai. Mat 

tie ismokejimai priklauso 
vyriausiam finansij biurui, 
o to biuro virsininku taigi 
ir yra minetasai ameriko- 
nas. Eusija, regis, nori 

amerikong prasalinti is tos 

vietos, kadangi Persijos 
kraste visokia tvarka Eu- 

sijai negeistina. Tg patj- 
pasake ir Vokietijos pasiun- 
tinys. Norima daugiau is 

Persijos ismilzti, bet delei 
amerikono negalima. Tat 

selauk jis! 

Odesoj amerikonines fir- 

mos “International Har- 

vester Co.” biuran andai 

jsiverzgs plesikg burys, ku- 

rie suzeidg biuro valdinin- 
kg Olandrg ir paemg $1,800, 
issinesin?. Yienas policis- 
tas, norintis tuos galvazu- 
dzius sulaikyti, pasautas. 
Paskiau vienas plesikas 
argsttiota* 

Anglijos sosto inpedinis, 
Valijos kunigaikstis, andai 
pradejgs tarnauti kaipo pa- 
prastas jureivis ant karo 
laivo “Hindustan”. Su 
juo bus apsieinama kaip ir 
su visais kitais jureiviais, 
tiktai turesias sau atskirq, 
kajutfi. Kasdien jam mo- 

kama algos 42 eentai, is ku- 

riij turjs ir uzsilaikyti. 

APIE 2AIBUS. 

Pabaiga nuo 3-cio pusl. 

lengviai galima alsuoti toje- 
pat yietoje, kur pora minu- 
tu pries audra oras buvo 
labai sunkus. Tai yra taip- 
pat elektros kibirksciij ar- 

ba zaibu nuopelnas, kadan- 

gi tokiuo budu ore isskirs- 
toma tlenas ir tuomi pa- 
gaminama t. v. ozonas, ne- 

paprastai palengvinantis 
zmogaus alsavinuj. 

Prie tos progos ne pi'o 
salj bus paminejus apie me- 

dzius, j kuriuos tankiausiai, 
o i kuriuos reciausiai tren- 
kia zaibas. Ttj patvirtina 
zaibo uzgautu mcdziij sta- 

tistika, kokia yra vedama 
atsakancioje nekuriij saliij 
girininkysteje. 

Zinoma yra, kad gyvasa- 
kiai ir aliejai yra labai silp- 
nais elektros pravedejais. 
Delto tai medziai, turinti 

savyje daug gyvasakixj ir 

riebumymj arba aliejij, yra 
blogais elektros pravede- 
jais, arba kad j tokius me- 

dzius zaibas daug reciau 
trenkia. Priesingai gi me- 

dziai, kuriuose yra daug 
vandeniniu sakij yra lalftu 

gerais elektros pravedejais, 
arba kad jie lengvai pri- 
traukia zaibo trenksma. 

Sulyg tujij savo ypatybiij 
medziai dalinasi sekanciai: 

Tankiausiai zaiba pri- 
traukia sekanti medziai: 

azuolas, gluosnis, topolis, 
klevas, jievaras, vuosis. 

Reciau: egle, pusis. 
Reciausiai: riesutis, lie- 

pa, bukas. 

Geriausiai istikus audrai 
nestoveti nei po bokstu, nei 

po medziu. Bet jaigu jau 
butinai nuo audros reikia 

pasislepti, o yra issirinki- 
mas, tad reikia pasirinkti 
maziausiai pavojingus me- 

dzius, butent sicsutyna, bu- 

ka ar liepu, o svarbiausiai 
kiek galima prasalinti nuo. 

savgs metalimus daiktus*^ 


