
Seimą Lagerlef. 

KRISTAUS UŽGIMIMAS. 

Buvo tai Kristaus užgi- 
mimo diena. Visi išėjo į 
bažnyčią! Tiktai mudu su 

senute palikom namie. Ji 
pasiliko dėlto, kad persona 
buvo važiuoti, ašai-gi bu- 
vau dar permaža. Liūdna 
buvo mudviem, kad ne išgir- 
sime bernelių giedant, nesi- 
gėrėsime žvakių žibėjimu 
bažnyčioje. Senutė ėmė 

raminti mane pasakojimu. 
“Vieną kartą, tamsia 

naktimi, pradėjo ji, vienas 

žmogus išėjo pasieškoti ug- 
nies. Vaikščiojo jisai iš 

vienų namų į kitus, beldėsi 
ir prašė: “padėkite man, ge- 
ri žmones! Mano žmona 

pagimdė kūdikį. Reikia su- 

kurti ugnį ir sušildyti ją ir 

kūdikį”. 
Bet buvo naktis, visi jau 

miegojo, ir niekas neatsilie- 

pė į jo prašvmą. 
Žmogus ėjo vis. toliau ir 

toliau. Aut galo toli- jis 
pamatė žiburį. Jis ėmė eiti 
į tą. pusę ir pamatė sukurtą 
ugnį. Aplinkui gulėjo bal- 

_ tą avivi banda. Saugojo ją 
senas piemuo. 

Ir žmogus, kuriam reikė- 

jo Ugnies, priėjo prie aviu 
ir pamatė, kad prie pie- 
mens koją gulėjo trįs dideli 
šunįs. Jam priėjus, visi 
trįs šunįs nubudo, išsižiojo 
savo didelėmis gerklėmis, 
lyg tartum norėdami loti, 
bet nei mažiausio balso ne- 

sigirdo nakties tyloje. Žmo- 
gus pamatė, kaip pasišiau- 
šė plaukai ant šuną nuga- 
rą, kaip sublizgėjo ją balti 
dantįs ir kaip jie puolė ant 

jo. Jis pajuto, kaip vie- 
nas šuo įsikabino jam į 
šlaunį, kitas į ranką, o tre- 

— ėias į kaklą. Bet žandai ir 

dantįs neklausė šuną ir jie 
nieko blogo nepadarę nuėjo 
šalin. 

Tada žmogus priėjo prie 
ugnies, bet avįs taip buvo 

susiglaudusios viena prie 
kitos, kad negalima buvo 

praeiti. Jis ėmė eiti prie 
ugnies ją nugaromis, ir nei 
viena avis nenubodo ir ne- 

kr ilstelėjo”. 
Ligi šiuo daiktu senelė 

apsakinėjo nesustodama, ir 
aš neklausinėjau, bet čio- 
nai man išsiveržė klausi- 
mas: 

— Kodel-gi, senut, avįs 
ramiai gulėjo? Juk jos to- 
kios bailios, klausiu aš. 

— Palūkėk truputį ir su- 

žinosi kalbėjo senutė, toliau 
pasakodama. 

“Kada anas žmogus pri- 
ėjo prie ugnies, piemuo pa- 
kelė galvą. Buvo tai pik- 
tas senis, visiems žmonėms 
šiukštus. Pamatęs prie ug-^ 
įlies prieinantį nepažįstamą 
žmogų, jis pagavo savo il- 

gą pasmailintą lazdą, su ku- 
ria vaikščiojo visados apie 
bandą, ir puolė ant jo. 
Švilpdama lėkė lazda į ne- 

pažįstamąjį, bet pirma ne- 

gu atsimušti į jį, pasisuko 
ir pralėkusi pro šalį, skam- 
bėdama nukrito lauke”. 

Senutė norėjo toliau pa- 
sakoti, bet aš pertraukiau 
•B- 

— Kodel-gi lazda nepa- 
taikė į žmogų? 

Bet senutė neklausė ma- 

nęs ir toliau vėl pasakojo: 
“Tada nepažįstamas žmo- 

gus priėjo prie piemens ir 
pasakė jam: “padėk man, 

prieteli a 11, duok man ugnies. 
Mano žmona pagimdė kū- 

dikį, reikia sukurti ugnį, su- 

šildyti ją ir kūdikį”. 
Piemuo norėjo atsakvti, 

bet jisai atsiminė, kad Šfr- 

nįs negalėjo įkąsti tam žmo- 
gui, avįs jo nesibaidė ir ne- 

bėgo nuo jo ir lazda jo ne- 

užgavo, ir jam pasidarė 
baugu ir nedrįso atsakyti 
nepažįstamajam. 

“Imk, kiek nori”, pasakė 
piemuo. Bet ugnis jau be- 
veik geso, nebeliko nei vie- 
nos šakelės, žėravo tiktai 
didelė krūva degančių an- 

glių, o nepažįstamasis ne- 

turėjo nei lopetos, nei šakės, 
su kuria jis galėtų anglius 
parsinešti. 

Pamatęs tai, piemuo at- 
kartojo: “imk, kiek nori”, 
ir gėrėjosi, kad ans nega- 
lės parsinešti žėrinčių an- 

glu). Bet nepažįstamasis 
pasilenkė, prisikrapštė ran- 

ką iš pelenų anglių ir susi- 
dėjo į savo rūbo skverną. 
Ir angliai nesudegiuo jam 
rankos, kada jis juos ėmė. 
ir nepradegino jo drabužio. 
Jis nešėsi juos, lyg tartum 
tai butų ne ugnis, bet obuo- 
liai arba riešutai”. 

Toje vietoje aš trecią kar- 
tą pertraukiau senutę. 

— Kodel-gi, senut, an- 

gliai nedegino jo? 
— Išgirsi, išgirsi! Palū- 

kėk! — sako senutė ir to- 
liau pasakoja. 

Kada šitas, nedoras pie- 
muo pamatė, jis labai nuste- 
bo. 

— Kas tai do naktis, kad 
pikti šunįs nekanda, avįs 
nesibaido, lazda nemuša, o 

ugnis nedegina?! 
Jis sustabdė nepažįstamą- 

jį ir paklausė jo: 
— Kas tai do naktis, šian- 

dieną? Ir kodėl visi su ta- 
vimi tokie maloningi? 

— Jei tu patsai to nema- 

tai, negaliu aš tau aiškinti! 
atsakė nepažįstamasis ir nu- 

ėjo savo keliu, kad grei- 
čiau sukurti ugąį ir susį- 
šildyti savo žmoną ir kū- 

dikį. 
Piemuo pasiryžo eiti pas- 

kui nepažįstamąjį ir pama- 
tyti, ką vis tai reiškia, ir 
sekė paskui tol, kol jis ne- 

priėjo prie jo stovimosios 
vietos. Ir pamatė piemuo, 
kad tas žmogus neturėjo 
triobelės, o jo žmona ir kū- 
dikis gulėjo tuščiame urve, 
kur nieko nebuvo, tiktai 
plikos uolos sienos. 

Ir atėjo galvon piemeniui, 
kad vargšas nekaltas ber- 
nelis tikrai sušąlo urve, ir 
nors piemens širdis nebu- 
vo labai jautri, bet gi ir jam 
paliko gailu kūdikio. No- 
rėdamas jį sušelpti, piemuo 
nusiėmė nuo pečių tarbą, 
išėmė iš jos minkštą baltą 
kailiuką ir padavė jį ne- 

pažįstamajam žmogui, kad 
jisai užklotų kūdikį. 

Ir tą pačią valandą, ka- 
da pasirodė, kad jis, kieta- 
širdis žmogus, gali jausti 
pasigailėjimą, atsivėrė jam 
akįs, ir jisai pamatė tai, ko 

pirmiau negalėjo matyti, ir 

išgirdo tai, ko pirmiau ne- 

galėjo girdėti. 
Jis pamate, kad aplinkui 

ratu susiglaudę stovi maži 
aniolai su sidabriniais spar- 
nais, kiekvienas turėdamas 

rankoje arfą, ir išgirdo, 
kaip jie balsiai giedojo apie 
tai, kad tą naktį užgimė Iš- 

ganytojas, kurs išgelbės 
žmones iš prasikaltimų. 

Ir tada suprato piemuo, 
kodėl niekas tą naktį ne- 

galėjo nieko blogo padaryti 
nepažįstamajam. 

Apsidairęs pamatė pie- 
muo, kad aniolai buvo vi- 
sur: jie sėdėjo urve ir lei- 
dosi nuo kalno, lakstė pa- 
dangėmis: dideliais būriais 
ėjo jie keliu, ir sOitodami 
prie inėjimo į uėvą, žiurėjo 
į kūdikėlį. 

Ir visur buvo Skitmg, 

linksmybe, giedojimas ir 
maloni muzika... Ir- visa 
tai matė ir girdėjo piemuo 
tamsia, naktimi, kurioje pir- 
ma nieko nepasergėjo. Ir 
pajuto jisai didelį džiaugs- 
mą, kad atsidarė jo akįs ir 
puolęs ant kelių garbino 
Dievą”. 

Sulig tais žodžiais senu- 

tė atsidūsėjo ir pasakė: 
Jei įneš mokėtumėme žiū- 

rėti, tai ir mes pamatytu- 
mėme visa, ką matė piemuo, 
dėlto kad Kalėdų naktį vi- 
sados aniolai laksto padan- 
gėmis... 

Ir senutė padėjo man ran- 

ką ant galvos ir tarė: 
Atmink tai... Tai taip- 

pat tiesa, kaip ir tai, kad 
mudu matova vienas kitą. 
Visa svarba ne žvakėse ir 

lempose, ne mėnesyje ir 

saulėje, bet tame, kam mes 

turėtumėme akis, kuriomis 

regėtumėme Viešpaties ga- 
lybę. 

POLITIŠKOS ŽINIOS. 

(Tąsa nuo 1-mo pus.). 
sipuošusių aukse kunigaikš- 
čių ir Anglijos valdininkų 
su savo žmonomis: 

Vainikavimo apeigos bu- 
vusios trumpos ir karališ- 
kas heroldas tuojau susi- 
rinkusioms minioms prane- 
šęs, kad karalius Jurgis jau 
esąs Indijos valdovu. 

Ant galo viee-karalius su- 

sirinkusiems pranešęs, kad 
Indijos sostaiue iš miesto 
Kalkuta perkeliama į m. 

Delbi. Sostaiuės< perkėli- 
mas lig vainikavimui buvęs 
laikomas slaptybėje, to dė- 
lei visi labai nusistebėję iš 
to pranešimo. O tasai pra- 
nešimas atsieisiąs nemažiau 
$25.000:000. Indijos didi- 
kai džiaugiasi, kad senobi- 
nis miestas Delbi tuo budu 
busiąs atnaujintas. 

AUSTRIJOS RŪPĖS 
ČIAI. 

Austrijos politikiniai ra- 

teliai nūdien esą labai už- 
imti Dardanelių reikalais. 

Kas tiesa, iš Italijos pu- 
sės grasinimai, kad jie savo 

karo laivais užblokuosią 
Dardanelių siaurumą, idant 
turkus privereius tai kui- 

ties, dar neišsipildę, tai vie- 
nok politikiniai rateliai 
laukia, kad italai savo gra- 
sinimus ar vėliau ar grei- 
čiau išpildvsią, kadangi to- 
kiam pasielgimui nesiprie- 
šinančios tarptautinės tei- 
sės. 

Dardaneliu reikalas la- 
bai svarbus kaip Rusijai, 
taip ir Austrijai, kadangi 
tuokart butų sulaikyta vi- 
sokis iš Rusijos ir Austri- 
jos prekių eksportas. 

Austrijos vyriausybe tai- 

gi- nūdien atsiradus kebla- 
me padėjime, nes privalanti 
remti savo priešininkę Ru- 
sija, kad bendrai užprotes- 
tavus prieš Dardaneliu blo- 
kavimą. Be to dar Austri- 

ja bijanti, idant tie visi su 

Italija nesutikimai nepa- 
gimdytų abelno karo ant 
Balkanų pusiausalio, o ki- 
lus karui, Austrijai prisiei- 
tų daug kraujo ir prakaito 
išlieti* kol liktų viskas ten 

sutvarkyta. 

RUSIJOS SU TURKIJA 
NESUTIKIMAI. 

Iš Rusijos su Persija 
nesusipratimų užgimė kitas 
— Rusijos su Turkija nesu- 

tikimas. 
Diplomatų rateliuose se- 

nai buvo žinoma, kad Tur- 
kija visuomet stengėsi pa- 
raližuoti Rusijos politiką 
Persijoje, kadangi pati 

Turkija ■geistį pasisavinti 
nekurtą sau Artimesnę Per- 
sijos dalįvj! d 

Rusija tai -patyrus, tuo- 

jaus pasiuneius tvirtą ka- 
riuomenes ekspediciją į 
Khoil, į si&ur-vakarinę Per- 
siją, ir toji rusų ekspedici- 
ja galutinai daug užkenkus 
Turkijos armijos vienam 
sparnui. Kad atsispyrus 
prieš rusus, turkai sumanė 

mobilizuoti kariuomenę Ma- 
žojoj Azijoj. Diplomatų 
nuomone, Persijos pakraš- 
čiai palei Turkijos sieną 
esanti daug svarbesni Tur- 
kijai už visą Tripolį. 

O gal Rusija ir į Turkiją 
pasiųs savo kariuomenę? 

NERAMYBĖS MEKSIKE. 
EI Paso, Texas, upėje 

Meksiko valdininkai suse- 

kę daug dinamito, kurį nu- 

gramzdinę, kaip daleidžia- 
ma, generolo Reves šalinin- 
kai. 

Chiluiahua areštuota ofi- 
cierius Vilta su savo šali- 
ninkais. 

Ne\v Orleanse padaryta 
krata ant laivo “Burstad”, 
kuris buk gabenęs karo 
kontrabandą. 

Į Mobile, Ala. Washing- 
tono vyriausybe pašiuneius 
slaptus agentus, kurie iešką 
neramių Meksiko dvasių, 
nes pasklydus girdas, kad 
tenai organizuojama ekspe- 
dicija ant Meksiko nenau- 

dos. 
San Antonio, Texas, pa- 

sklydęs gandas, kad gener. 
Reves iš to miesto nežinia į 
kur pasprudęs. Dabar jo 
paieško ir Washingtono ir 
Meksiko vyriausybės. O jis 
Meksiku! labai pavojingas 
ir, regis, jam nusiseks ten 
sukelti kontrrevoliuciją. 

Nelaimiugasai tasai kraš- 
tas: š'- *5V3# ;«< 

RUSIJOS SU PERSIJA 
SUSITAIKYMAS. 

Iš Teherano vokiškų šal- 
tinių tomis dienomis Berly- 
nan pranešta, kad netrukus 
reikią laukti Rusijos su 

Persija galutino susitaiky- 
mo. Rusija jau atsisakius 
nuo savo reikalavimų pra- 
šalinti iš Persijos generalinį 
kasininką, amerikoną Shus- 
terį, ir net nenorinti reika- 
lauti atlyginimo už pasiun- 
timą savo kariuomenės Per- 
si j on. Caras, regis, mielai 

priėmęs Persijos vyriau- 
sybės pasiteisinimus ir 

trumpu laiku ten turėsiantis 
įvykti bendras susitaikymas. 
Rusija vientik reikalaujan- 
ti, idant ateityj Persijai 
skiriami nauji valdininkai 
butų pirmiau patvirtinami 
Rusijos ir Anglijos, o ki- 
taip Persijai negali būt at- 
leistina! 

Tai tau ir susitaikymas! 
Su prievarta Rusija ir An- 

glija, visai neprašytos, ima 

globon Persiją ir laikosi. 
Argi tai ne juokingi tokie 
reikalavimai! n 

—- r*--—■— 

VISOKIAS ŽINIOS. 
. ■——f-» " *• 

Paliepus ^administracijai, 
Lovieiuj uždengta septyn- 
klesė lenkas' privatinė mo- 

kykla. 

Gruodžio 14 dieną š. m. 

Šveicarijos prezidentu iš- 
rinkta tarybos vice-pirmi- 
ninkas L. Forrer. 

• 

Pasldydęs gandas, kad 
Turkijos buvusis sultanas 
Abdul Hainid iš Salonikų 
pargabentas į Konstantino- 

polį. To priežastimi esanti 
sunki ligai , 

Anglijos Indijos vice-kara- 
liumi turėsiąs lįkties kunig. 
Artur Connaught, Kanados 
generalinio gubernatoriaus 
sūnūs, turintis vos' 28 me- 

tus ir dar nevedęs. 
# 

Meksiko revoliucijonie- 
rius Zapata išleidęs prokle- 
maciją, kurioje apreiškiąs, 
kad jis prisilaikąs E. Vas- 
quezo pusės, kuris esąs pre- 
tendentas į prezidentus. 

• 

Naujai paskirti kardino- 
lai pąsibaigus visoms iškil- 

mybėms iškeliavo jau iš Ry- 
mo į savo gimtinius kraš- 
tus. Ir amerikonai kardi- 
nolai grįsta namo. 

* 

Belgijos mieste Liepe į 
vieną kinematografinį te- 

atrėlį laike perstatymo 
| įmesta bomba, kurios ply- 
šimas pagimdęs paniką. Du 
asmeniu užmušta, o 63 su- 

žeista. Piktadaris nesusek- 
ta. 

• 

Andai Paryžiun pribuvę 
Chieagos laikraštininkai 
Woodford, Milės, Sparlcer 
ir Harper, kurie apsiėmę 
aplink visą žemės kamuolį 
apkeliauti pėsti. Pragyve- 
nimui maistą pakeliui už- 
dirbanti. 

* 

Iš Vienos Londonan ra- 

šoma, kad Albanijos sukilė- 
liai rengiasi sukelti revoliu- 
ciją. Apie tai Austrijai 
pranešus Černogorijos vy- 
riausybė. Nūdien esama 

jau 12 tūkstančių gerai ap- 
siginklavusių albanų ir jų 
skaitlius, nuolatos augąs, 

Vokietijos parlamentas 
paleista ir nauji atstovu 
rinkimai paskirta ant 12-tos 
dienos sausio 1912 m. Par- 
lamentas pasiskubinta pa- 
leisti to delei, kad jis ne- 

norėjęs paskirti gana pini- 
gų karo operacijoms piet- 
vakarinėj Afrikoj. 

Suvienytų Amerikos Vals- 
tijų karo departamentas to- 
mis dienomis padvigubinęs 
sargybą ant Meksiko sienos, 
kadangi gauta žinia, jog 
trumpu laiku Meksike tu- 
rinti užgimti antroji revo- 

liucija, prieš dabartinį pre- 
zidentą Madero. 

Indijos mieste Delhi ka- 
ralius Jurgis peržiūrėjęs 
50.000 vietinės ir angliškos 
kariuomenės ir padalinęs 
300 ordenų užsitarnavu- 
siems oficierams. Laike tos 

parodos užsidegus viena 
šėtra, kuri pagimdžius pani- 
ką, bet nelaimingą atsitiki- 

mų nebūta. 

Vokietijos kaizeris andai 
Amerikos milijonierių Mor- 
ganą apdovanojęs raudono 
erelio pirmojo skyriaus or- 

denu. Regis, kaizeris bė- 
don papuolęs tikisi gauti pi- 
nigišką iš Morgano pašalpą, 
jei taip viešai prieš jį len- 
kiasi. 

• 

Paryžiuje išeinančiame 
laikrašty “Humanite” an- 

dai atspaudinta straipsnis 
nekokio Fabra Rivas, ku- 
riuom Ispanijos karaliui Al- 
fonsui ir jo kabinetui užme- 
tama, kad Šis su Vokietijos 
vyriausybe intriguojąs su 

tikslu sugriauti dabartinę 
Portugalijos respubliką. 

JAU ATĖJO RUDENĖLIS. 
Jąu atėjo rudenėlis, 

* Įtuduoj’ žele ir lapelis. 
S^J^gpWėifėIis jau nuliūdo 

Ir neturi tokio budo 
Kaip saulutė skaisti švietė, 
O5 jis linksmas lapus skėtė. 
Kaip atėjo rudenėlis, 
Krito žemėn jau lapelis. 

Jau nežydi tie kvietkeliai, 
Ir sugriauti jų darželiai. 
Taip gi sodnai ir sodeliai, 
Jau paliko kaip žabeliai. 
Oro kvapas jau kitokis, 
Eiti vaikščiot jau nenoria. 
Kaip atėjo rudenėlis, 
Nusigando tad žiedelis. 

Jau nešlamščiau nei neužia, 
Kad ir yra luti* giružė. 
Lyg užmigę, tyliai-tylu, 
Bet paukšteliai čiulbėt vėlu. 
Nematysi Iinksmaus veido, 
Lygiai rykštę gamta leido. 
Kaip atėjo rudenėlis, 
Ir nutilo paukštužėlis. 

Gyvulėlius jau negana, 
Kės negauna lauke peno. 
Tai nuvyto, ar papuvo, 
Kur vasarą žalia buvo. 
Parudavo kalnai, pievos, 
Persimainė jau tos dienos. 
Kaip atėjo rudenėlis, 
Lanka liko dirvonėlis. 

Šalna lanko jau nemenka, 
Žaliuot vaisiams jau užtenka. 
Kur tik eini ten purvynė, 
Sausoj vietoj kaip dumblyne. 
Jau upeliuos’ šaltas vanduo, 
Kartais ledą užtraukt bando. 

Kaip atėjo rudenėlis 
Ir atšalo vandenėlis. 

Pučia vėjas kasdien šiaurus, 
Taip gi dažnai lyja lietus. 

Trumpos dienos, ilgos naktįs, 
Jau ateina žiemos šaltis. 
Kur tik žiuri, vis nuliūdę, 
Lyg kad gimę tokiam’ bude. 
Kaip atėjo rudenėlis. 
Jau neliauja būt lietelis. 

O tu, ruduo, rudenėli, 
Kam sušaldei žiedužėlį ; 
Kam apleidai puščioms laukus. 
Ir padarei visur plikus? 
Ar ne gaila tau ją buvo, 
Kad puikybė jau pražuvo? 
Kaip atėjo rudenėlis 
Ir atšalo jau orelis. 

A. Linkus, V. U. 

Pr. Vaičaitis. 
KALĖDOS. 

Atėjo laimingos snieguotos Kalėdos; 
Širdingai jų laukė žmonelės visi. 
Rožančių pakarkinę valgyti sėdos 
Ir, plotkų užkandę, laimingi linksmi. 
Pavalgęs senelis bažnyčion krapina 
Klausyti trejopų šventųjų mišių; 
Algas gaspadorius tą dieną dalina 
Ir linksmina širdis jaunųjų tarnų. 
Raudonos, laimingos merginos tarnaitės 
Kad gavo už kruviną darbą grašius, 
Ir šneka: kaip pirks sau tresus, skepetaites, 
Kaip bus, kad viešėsis pas mielus tėvus. 
Berniukas ir džiaugias: šiaip-taip apsirėdęs, 
Jau eina jis neva mišių išklausyt, 
Bet musų Kalėdos ne tam juk Kalėdos, 
Kad laiką bažnyčioj tą dieną darkyti 
Per ištisus buvęs metus be skatiko, 
Berniukas nors šiandie juk tur pasidžiaugt. 
Bažnytkiemv draugą jisai susitiko, — 

Reik džiaugtis, bet kaip? Tai pas Ickų reik traukt... 

Hamburgo Amerikos 
Transatlantiko garlaivių 
kompanija užsakius vienoj 
garlaivių firmoj padirbdinti 
sau naujų, didžiausią sviete 

garlaivį, kuris busiąs 1.000 

pėdų ilgas, turėsiąs 11 augš- 
tų, galėsiąs sutalpinti 5.000 
keliauninkų, o mašinos tu- 
rėsiančios 80.0000 arklių 
spėkos. Ištaisymas, nėra 

kas sakyti, karališkas. 
• 

Iš Dusseldorffo praneša- 
ma, kad tenai Vokietijos 
sufragisčių suvažiavime 
universiteto profesorius 
Witzel apskelbęs taisyklę, 
kad moterįs taippat priva- 
lančios kaipir vyrai — tar- 
nauti karuomenėje, būtent 
sanitariniuose ir ligonbučių 
skyriuose. Tasai įnešimas 
karštai priimta ir užgirta 
tame reikale rezoliucija. 

Popežius Pijus X savu 

laiku susiaurindamas šven- 
čių skaitlių, tarp kitų šven- 
čių buvo panaikinęs ir ai- 
rių šv. Patriko šventę. 
Airiai tuo nepakakinti tuo- 
jau kreipėsi Ryman ir po- 
pežius tos šventės panaiki- 
nimą atšaukė. Airių tauta 

galinga. 
•' 

Morokko pakraščiuose to- 
mis dienomis smarki audra 
sulaužius anglišką garlaivį 
“Delhi”, kuriuomi į Egiptą 
keliavus Anglijos karalie- 
nės sesuo, kunig. Fife su 

savo šeimyna. Keliaunin- 
kai'buvo atsiradę dideliati- 
siame pavojuje, bet greitai 
sulaukta pagalba ir visi iš- 

gelbėta. Bu pačiu garlai- 
viu nežinia kaip busią, ka- 

dangi perdaug sugadink*8* 


