
A 

2. OLDAL A M E R I K A I  M A G Y A R  H Í R L A P  1920 SZEPTEMBER 3d 

Felhívás a székely A hazai viszonyok 
testvérekhez I 

Féterfy Tamás a hires székely író 
atgélyt kér székely testvéreitől. 

Apró betűs irást hozott a posta 
a napokban Budapestről. A leve*-
let Háromszék megyei Nogy Aj-
tán született Péterfy Tamás az 
egyetlen- élő székely iró küldte>. 
lfcptmk sterkesiítoségéhez, és-
Amerikában lakó székely vérei
hez fordul segítségért. 1 ' ; 

Könnyező betűkből áll ear a le* 
vél, a melynek néhány sorát a» 
alábbiakban közöljük: "Buda" 
pesten 1920- év tavaszán Z&m* 
jAéni Árpád- jeles magyar, költ# 
éten halt. Ez a szomorú sors fe-
tij'egfct engem is és öt kiskora 
gyermekemet: Csabát, Piroskát, 
Szabolcsot, Gézát és Gyonyvórt 

Harminc éve irok. Amerikában 
a magyar lapok sok munkámat 
közölték harminc esztendő alatt. 
Most tisztelettel segélyt kérek, 
mert nagy a mi nyomorunk. 

Harmiire esztendei szellemi 
munka után, a Székelyföldtől el
szakítva, gyászos hazámból Ma
gyarországból nyújtom segélyért 
kezem. Amerikai székely testvé
rim fcalan megértik, hogy a leg^ 
keservesebb irodalmi műfaj a 
kolduló lev-éL" 

Huszonegy eíHÉtentlej#, hogy 
személyesen ismerem Péterfy 1a-
jsást, a kivel 1899-ben együtt 
dolgoztunk aa Országos* Magyar 
Gazdasági Egyesületnél. Egymás 
^lelett volt az iró assrtalunk és 
még ma is nagyqn jól emlékezem 
mikor "Tamás góbé" szántogatta 

betű barázdákat a papirosra, a 
melyekből a székely tudás termés 
fíikasztó magja kicsirázott. Pé-
ttrfy Tamás nemes, becsületes 
szivét nagyon • megszerettem, 
mint mindenki, a ki öt ismerte. 
Az Írásait pedig megszerették a-
sok, a kik olvasták. És most, a 
mikor ezt a sötét betűs* kÖny-
ffckasztó, megrendítő levelet el
hozta a posta, elborult a szemem. 
Sajgó szívvel gondolok a sors 
csapásaitói megőszült s $ é k el y, 
poétára- és íróra és arra az ártat
lan öt gyermekre a kik az édes 
apjuktól várják a kenyeret. 

Hozzátok fordulok székely ol
vasók, segítsetek a> véretek büs*-
keségéni Adjatok egy falatot a 
kenyérből annak, a ki a lelketek 
lelke, a- ki a szivetek szive. Adja
tok annak, a ki közel jár a meg-
vakuláshoz és nysisátok ki az ő 
szemét, a^ ti szivetek jóságával. A 
aagasatos szent érzések tiszta 
stárnyain repül a magasba az 
5sz poéta és öt kis gyermekének 
imája* a mindenek Teremtőjéhez 
és ti székely testvéreim, akik csak 
egy centet is adtok a Péterfy 
családnak a lelki boldogi, orszá
génak lakói leaztek. 

Kétsaer ad, ae a ki gyorsan ad. 
ítt pedig' gyors segítségre van 
szükség: A ki adagozni akar, 
küldje el postán, vagy hoaza be 
azemélyesen az alábbi cimre. 
Minden adakozást hirlapilag nyűg 
tázok és mikor Péterfy Tamás * 
segélyt megkapta, gondolkodni 
fogok arról is, hogy az ő saját 
kezű nyugtáján ná&ften aáakasó 
megkapja. 

Székely testvéreim adományai
kat a következő cimrfc küldjék le-
lfeftolep ajánlott levélben: 

ALJiXA.VDEtt MIHÓK 
386 West Federal Strusi 

Touögstown, Ohhf 

# M&NKAVISZONYQK. 

A Munkaviszonyokban az atób-
kt időben nem állót be ntagyobb 
iféltozási ; A nagy youngstowni 
gyárak csaknem teljes erővel dol
goznak és a gyár vezetők kijelen
tései szerint állandó munkára van 
kiállítás. Dacára annak, hogy 

cikkek áraiban hanyatlás 
Jfctttfatkozik láflf ált alános ©IcsÓb-
Ibdás még nem érintette* a vas és 
•eél ipart, mert a gyárak teljes 
termelését eladták az év hátra-
fev# hónapjaira. A szén" helyzet 
it javult az ipari telepeken. X 
fty&ltbk nagy költséggel szenet 

hogy legyen télire tar-
Jfc* egy h<*t#n át mint az el-
nfttltt két lirétlven, ugy a télen át 
%• áfttodó munkára Tote kitttáe. 

'.JÍg|ptu&ber 30., október 7., 1& ás IC. 

igaz tükre. 
(Folyt, az 1. oldalról.) 

j-'A. íHSÉffj" 

desen étkezzenek, s hogy ruház
zák magukat, 

Az üzletek a magas árak foly
tán oly rosszul mennek, hogy 
még a rezsi költséget is alig 
tudják fedezni. Minden van, 
de senkiaem vesz. Senkinek 
sincs pénze hozzá. Hej! ha te 
itt volnál a te dollárjaiddal de 
olcsón tudnál te itt vásárolni. 
1 dollárból nagyszerűen jönnél 
ki az étkezés tekintetében. 

BQ itt sokáig azt reméltük, 
hogy megváltozik a helyzet, 
javul, tűrhetőbbé lesz. De hiába, 
az emberek belefásultak, már 
nem törődnek aszai* hagy mi 
lesz. 

A forradalom tönkretette az 
országot. 

• * • 

KOMMUNISTÁK 
Attól a pillanattól fogva, 

hogy az emberek munkanélküli 
segélyt kaptak, nem akartak 
dolgozni. Amikor már meg
szokták a henyélést, s nem ad
tok munkanélküli segélyt, ak
kor követelni kezdték a pénzt. 
S a mikor nem kaptak, akkor 
jöttek azok a zsivány kommu
nisták, s felheccelték a csőcse
léket, s megijedt a bolsevista 
had, amikor kormányozni kai-
lett az országot. 

Tudod, hog^ mit mondtak a 
kommunisták? Hogy Magyar-
sS&gnak nincs határa. Egy or
szágnak sincs határa. Azért is 
lett Magyarország olyan kicsi. 
Vörös katonákkal nem lehetett 
védeni az országot. Csirkefo
gókkal. 

Hiába mindig vissza kell 
nékem térnem arra, hogy mi
lyen jó néked, aki künn vagy 
egy olyan országban; amelyik 
a háborút megnyerte. 

Nálatok sohasem lehet fá
radalom nálatok sohasem lehet 
kommunizmus. Nálatok a test
vérek nem gyilkolják egymást 

. s nem jelentik fel, hogy az 
egyik ilyen vagy olyan politi
kai érzületű. 

Nékem, hogy életem hiába 
le ne éljem csak robotolással, 
hö vágyam, hogy kikerüljek 
szülő hazámból. Én emlékszem 
békében itt nálunk olyan nagy
szerű élet folyt, hogy Triest-
ben, a kivándorló hajóról em
berek ugrottak le a vizbe, hogy 
inkább a hazai rögben meghaln,i 
mint künn élni. Ma? Ma? A 
hazai rögben meghalni lehet 
de élni — azt nem! Hiába 
minden jóakarat. 

Te azonban, aki oly mesoe 
vagy attól a rögtől, ahtfl szü
lettél, talán még honvágyad 
is van. Ne legyen. Ma nem ér
demes Magyarnak lenni. Igaz, 
ezt ón könnyebben mondhatom 
mint te, én vigasztalhatom ma
gam, mert osztrák állampol
gár vagyok. Én még itt vagyok, 
s nem tudom, mi az a honvágy. 
De bár már ösmerném, volnék 
künn nálad Amerikában, meny 
nyivel szivesebben tűrném azt 
a fájdalmat, csak ne látnék 
annyi igazságtalanságot é* szen 
védést magam körül. 

m * * 

KÖZBIZTONSÁG 
BUDAPESTEN 

Annak a bécsi magyar újság
nak nagyon sok igaza van. Ret-
tenetes disznóságokat hall itt 
az ember. Az én egyik jó isme
rősömet Kanitz Gyurit a város 
ligeti Weingruber vendéglőben 
verték agyon stb. 

Erre még ma sem került or
voslást*. 

Tudom, semmi mm j6 ami 
terror. Még a fehér sem. Sőt!.. 

* * * 

Mint ivód* hogy nekem * 
budapesti "nyolez" (8 órai 
újság) jár, informálva lehettél 
a Club kávéházi esetről. — 
Bit ez a* eset borzasztóan kel
lemetlen a kormánynak, > bit 
eltussolják, s ehelyett tele tö. 
mik a Tisza-ügy gyei az újságo
kat. Igy as olvasó közönségnek 
is adnak szenzációt, meg el is 

S * T v 

lopnak tőle. Ha az újságok mind 
megírhatnák azokat az $sete« 
ket, amikről informálva vsá
nak, sorra koboznák őket. 

Tehát hallgatniok keli 
Hetekkel ezelőtt még próbál

koztok mindent megírni, de 
ugy kicenzurázták a lapokat, 
hogy alig volt olvasni való. Ma 
már nem is kísérleteznek. Azt 
irják, amit "fennről" kapnak. 

Nálunk már a tisztek is poli
tizálnak. És pártokat alakíta
nak, verekszenek. Egyik párt 
üti a másikat és nem ösmeri él 
a másik pártot. Politikai párt 
a régi hat párt helyett 39 van 
Magyarországon. — Már "Ke
resztény politikailag1 .helyesen 
gondolkodó párt is van. — 

Továbbá van az "Ébredő ma
gyarokat elaltató egylet"-e is. 
Ezek zsidók. Vezérük a hires 
Weisz Richard birkózó bajnok. 
Ha itt Pesten valaki összevesz 
a pártjával, alakit egy külön 
pártot. így pl. van egy a ki-
keresztelkedett zsidók pártja 
is. — Ezeknek több pénzük van 
mint az államnak. Főleg jó 
pénzűk, idegen valuta. 

* * 

SZOMORÍT 
TRÉFÁK ! 

Egy ilyen kikeresztelkedett 
zsidó nő Budapest legzsidósabb 
negyedében a Király-utcában 
állt és tracsolt egy zsidó nővel. 
A kikeresztelkedettnek a mel
lén egy nagy kereszt. Tekintve 
a progromokra vigyázva beszél
getnek. Egyszerre mesziről lár
ma hallatszik. — Két kocsi ösz-
szeütközik, kiabálás. A kike
resztelkedett nő azt hiszi újra 
pogrom van, a melléhez kap a 
kereszthez és zsidóul ezt ki
áltja: Schmájszról! (Szent Is
ten!) hol a keresztem! 

Ilyen, és ehez hasonló lehe
tetlen emberekkel van tele 
Pest. Pajeszos zsidók keresztel
kednek ki, hogy ne verjék őket 
agyon. 

Tegnap este is nagyon meg
verték egy zsidó barátom. 
Csupa kék az arca. Különben 
a közbiztonság nagyszerű, plá
né amikor * rendőr is veri ft 
zsidókat. 

Te azt irod, hogy szüleid 
2000 kilóméter távolságban lak 
nak tőled. Szép kis ország az! 
Nem ugy mint nálunk mofct! 
Itt ebben a kis Magyarország
ban az orvos egy paciensnek a-
kinek nem volt rendes étvágya 
sétálást rendelt. 

— Hol sétáljak, kérdezte & 
paciens. 

— Hát járja körül Magyar-
. országot, felelte az orvos. 

— No és mit csináljak dél
után? volt a kétségbeesett kér
dés 

T. i Magyarország most 
olyan kicsi, hogy egy délelőtt 
be lehet járni — 

A mostani nagy kikeresztel-
kedésekre különben is mesélik, 
hogy egy fiatal kikeresztelke
dett zsidó beszél egy öreg hit-
tu zsidóval* Azt mondja az 
öreg: 

— Az apád megfordul a sír
jában Móric, ha meg tudja 
hogy kikeresztelkedtél! 

— Nem baj! — mondja a 
kikeresztelkedett — a jövő hé
ten kikeresztelkedik az öcsém 
is, s akkor az öreg visszafor
dul a sírjában. 

Ebben a keserves, nyomorú
ságos világban ilyen tréfákkal 
narkotizálják egymást az em
berek. Ép igy volt ez a komün 
ideje alatt is. Kétségbeesésük
ben az emberek "Kin és Kun" 
viccekkel támadták meg egy
mást. 

• * 

A "HŐSIESSÉG" * 
GYÁVASÁG 

Bej milyen dolgokat élt át 
az ember a háborúban, hogy 
borzasztó! 

1916 nyarán igy, Lengyelor
szágban voltam az előrenyomu

lásnál a Wyprz folyó meletti 
Krasznosztav városban. Itt vol
tak a város előtt a lövészár
kok, mert a városban külön
féle parancsnokságok voltak, 
egy szép napon megjelent a 
város felett 6 drb. Szykorszky 
(orosz repülő) apparátus (egy 
gép 9 személyre berendezve > s. 
bombázni kezdték a várost. 

Megjegyzem a város fél akkora 
mint Budapest. Több mint 500 
drb 20!) kgros bombát dobtak 
lé, ugy hogy egy ház nem ma
radt állva. Képzeld én mindezt 
egy jegespincébol figyeltem 
egy telepen, hogy dűlnek ösz-
sze a házak. Rettenetes volt. A 
föld dübörgött és döngött a 
sok robbanástól. A téglákat ki
lóméterre hajította az explózió 
s a végén a romok égni kezd
tek. Több mint 6000 ember halt 
meg akkor egy nap alatt, (a 
lakóság elmenekült csak a ka
tonaság volt a városban). Ez a 
látvány annyira megviselte 
idegzetem, hogy egy hétig da
dogtam az ijedtségtől, . 

Különben arról a híres ma
gyar hősiességről mesélhetnek 
azok akik akarnak, mert az 
nem létezik. A hős a leggyá-
vább ember. — Hihetetlenül 
hangzik, de én bebizonyítom 
neked. Ezerszer fordultam ha
lálos veszedelemben} a háború 
alatt. Mint a C3. és kir. sajtó
hadiszállás művészcsoport tagja 

.állandóan a fronton, a raj vo
nalban voltam. Borzasztó ütkö
zetekben vettem részt. S csak 
az Isten segített, hogy meg
menekültem ép bőrrel, de ami
kor a legnagyobb volt a veszély 
fényképező gépemmel kiugrot
tam a rajvonal elé és ordítot
tam. 

— Előre fink! A fotográfus 
után!! f 

Hányszor vertük így vlisza 
a muszkát! Engem pedig min
dig a hadosztály parancsban 
megdicsértek. Pedig Aurél-
kám tudod-e — s ez való — 
hogy gyávoságból tettem ezt? 
Gyáva voltam megvárni a ha
lált. Eléje rohantam és vártam, 
mert igy tudtam ugy is meg
halok és ez\ az ' ütközetet 
átélni ugy sem tudom, s mifelőtt 
nyomorék lennék, egy karu 
vagy egy lábu, inkább haljak 
meg, s igy lettem hős. Az a 
sok más ezer "hős" is mind 
ilyen gyáva volt. Én tudom 
sokkal beszéltem bizalmasan, s 
bevallottuk egymásnak, hogy 
inkább gyávák vagyunk, mint a 

minek tartanak — hősök. 
Te még emlékszel hogy én 

kiskoromban leestem a hinta
lóról. Nahát azóta katonaságig 
lovon nem ültem. Mikor Albá
niába kerültem, lóra kellett 
ülnöm s 65 fokos melegben 400 
kilómétert kellett lovagolnom. 
Akkor gyávaságomban ugy 
ültem a lovon, mint egy hős. 
Egy pár nap alatt megtanultam 
lovagolni. És még milyen nagy 
szerűen ment. Itt kaptam egy 
tropikus maláriát éés vérhast. 
40.5 fokos lázzlal lovagoltam 
egész nap a napon 65 fokos me
legben. Este pedig a sziklákra 
kellett feküdnöm. Reggel a ha-
somon mindig egy kígyó fe
küdt, aki ette a moskitó legye
ket, amelyek .rám akartak 
szállni. — Brrrü Ha vissza
gondolok, milyen ronda volt. 

Azután befejeztem az ipar
művészeti iskola utolsó évét, 
amikor kitört a háború. Sebe
sülésem után mint az Ország-
Világ harctéri fényképésze ke-
rültem ki a sajtóhadiszállás mű
vészcsoportjába. Később már 
több, mint 40, majd később egy 
év múlva 80 lapnak lettem a 
munkatársa. A sajtóhadi)3zálr 
láson szép és tiszta munkám
ért nagyon megszerettek. Itt 
majdnem négy évig voltam. In
nen a tüzérekhez kerültem, & 
hol mint állományvezető őr
mester kihúztam, hogy többé & 
frontra kimenni nem kellett. 

A kommunizmus alatt nem 
játszottam szerepet még mint 
fbtoriporter sem. Pedig ez egy 
nagy szó volt, mert a kommün 
alatt minden ép oly drága volt 
— sőt egyes élelmicikkek még 
olcsóbbak — mint most, a ke
resztény kurzus alatt, azon kü
lönbséggel, hogy az emberek 
mindent eldugtak s alig lehe
tett kapni valamit, míg most 
dr%a pénzért minden van. 

Horthy bevonulása alkalmáé
val akartam, de nem engedtek 
fotografálni. A katonák nem 
engedtek. Most már engednek. 
Nagyon is. 

Orgoványra — amiről te biz 
tosan tudsz — a tömeggyilkos
sághoz szintén le akartam men
ni, de féltem, hogy engem is a 
többi ártatlan közé gyilkolnak 
meg. 

Somogyi szerkesztő meggyil
kolásának történetét te bizo
nyára jobban ismered, mint 
én, mert a magyar lapoknak 
nem volt szabad megirni, hogy 
kik voltak azok, akik legyil
kolták. 

Aztán megölték a Kanitz 
Gyuri barátomat. Ez sem vicc! 

Igy, ezekért, nagyon vissza
húzódtam, mert féltem, hogy 
egy úgynevezett keresztény 
jogállamban mindenkit legyil
kolnak egyes "brávó" csopor
tok, akiknek a .pofájuk nem 
tetszik. , 

A képviselőházban éppen 
XQOst pengetik az augusztus 1Q-
iki (mult évi) tömeggyilkossá
got. Csak azért, mert a Fried-
richet merik bántani. Látod, ez 
lett a magyar! Külföld előtt 
nacfy emberek egymást ránt
ják le, közben bepiszkolják az 
egész országa hírnevét a Hagy 
vilá<r előtt! 

Tekintettel, hogy teljesen 
objektíve látok, nem látok sem 
miféle garanciát az ország jö
vőjében. Ezek a mostani mi
niszterek 1—2 kivételével mind 
olyan kis stilü, kaliberű embe
rek, hogy nem bízok bennük. 

Talán egy katonai diktatúra 
megölné ezt az áldatlan vi
szonyt. Azok erővel leszoríta
nák az árakat ugy a paraszt
nál, mint a zsidónál. 

Ez igy soká nem mehet 
Horthyt nagyon sajnálom, 

a legnehezebb időben vet
te át a kormányzást, ő egy na
gyon puritán, nagy kaliberű 
ember. Van esze sok, csak 
nem tudja érvényesíteni, a fel-

' tolakodott kis emberek, akik 
nagy emberek lettek, keresztez
ni szeretnék az útját. 

Majd ellátja azoknak a ba
ját is! 

PÉNZT 
KÜLD 

Magyarország 
minden részébe 

A LEGOLCSÓBB NAPI ÁRAK MELLET*. ' 

TÖRVÉNYES OKIRATOKAT, NYILATKOZATOKAT, 
ÚTLEVELEKET STB. SZABÁLYSZERŰEN KIÁL. 

LITUNK ÉS ELINTÉZÜNK. 

Dollar Savings & Trust Co. 
Külföldi Osztálya , 

Lr B. BURGEB, Mg^. ' ? 

*T" 

Regisztrálási napok: 
Szeptember 30., október 7., 15. és 16. 

BEOISZTRÁÜJON! 

ELADÓ STRUTHERSON 
szép négy szobás uj ház, villany 
és furnace, külön konyha helyi
ség. Viz a porcson, újonnan pa-
pirozva. Ára 3000 dollár, a mi
ből 800 dollár készpénz, a többi 
20 dolláros havi részletekben fize
tendő. Tudakozódni Mr. Benczúr
nál, a Dollar Savings Bank kül
földi osztályánál vagy pedig hív
ja fel telefonon ezt a számot: Bell 
Struthers 292-M. . 

Ékszer-üzlet 
SAMUELS 
16 Sontii Phelps St 

A CUVAKD HAJÓVONAL 

"S A X O N I A" 
nevii tengeri gőzhajója 

október 30-án indul 
II egyenesen HAMBURG-ba 
< • \ 

:: 3. oszt. hajójegy $125 és $5 hadiadó 
Forduljon A legközelebbi CUNARD hajóügynökhált 

i 
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#—HAZAI ÜGYEKET—# 
pontosan éft szakszerűen végzek és az okiratok jOgérvénjfes5 fciáílitása 

után a konzulátus által hitelesitte:em. 

Youngstown és környéKe 
magyarságát egyben arrty i* értöéitem, Hogy a svéd konzulátus által 
kiállított útleveleket megszerzem mindazok részérc, a kik a háború ki
törése előtt magyar állampolgárok voltak, nemzetiségi és vallási kü
lönbség nélkül. > A magyarországi .tótok, &z«rkek és románok is kaphat: 
nak tőlem útlevelet. Pontos cini: . > 

Horváth Vilmos 
JOGÜGYI ÉS KÖZJEGYZŐI IRODA * . 

DIAMOND BUILDING (A SQUAREN), YOUNGSTOWÍf, OHIO 
ROOM 6. 

Automatic teleibn: 78762 Bell telefon: 481 
*" " •' •' • «•' ••••••••• mum ,i.l 

FORDOK 

Készpénzt fizetek használt Ford 
gépekért, vagy eladok önnek egy 
használt vagy átépített Fordot 
$100 lefizetésre és $25 havi tör
lesztésre. Vagy ha ujat akar, köl
csönadom a vételéit 0 száealék 
kamatra. 

£, M. SALS GIVER 
1744 Market S|k Nyitva este. 

K3BRESEK 
Grandall Avenue vagy telefonál
jon Bell telefon: Federal 2063. 
leányt általános házimunkára. 
Nem kell sem mosni sem vasalni. 
Jó fizetés és jó otthon. Cim 387 

KIADÓ. 
Egy szép bntorozott szóim férfid 
nak vagy nőnek jó magyar csa
ládnál. Cim: 506 Gibson Street, 
a Poland AVenne sarkon. 

EZ IS 
EGY CSOMÓ FA 

EMLÉKSZIK M FARMER ÉS A CSOMÖ' 
FA TÖRTÉNETÉRE? EMLÉKSZIK HOGYAN 
MAGYARÁZTA A FARMER A .FIAINAK, 
HOGY CSAK AKKOR ÉRHETNEK EL VALA
MIT HA ÖSSZETARTANAK MINT EGY CSO
MÓ ÖSSZEKÖTÖTT FA ÉS HA SZÉTVÁLNAJL 
SEMMIRE SEM MENENEK? 

YOÚNGSTOWN GÁZ PROBLÉMÁJA NA
GYON HASONLÍT EHHEZ A TÖRTÉNETHEZ". 
AZ EGYETLEN LEHETSÉGES MEGOLDÁS 
AZ EGYSZERŰ ÖSSZETARTÁS. 

Gáz források mindenfelé apadóban vannak. 
Ha egyszer elfogy a gáz akkor nem jön soha többet. 
Természet nem ujj it i a meg as ember pedig nem 
tudja megujjitani. 
.. . .Youngstawn gáz problémája a* hogy mennél 
tovább kaphasson gázt a konyha spór a vízmelegítő 
használatára. Ezért lehetőleg .nem kell .használni 
HÁZ FŰTÉSRE hideg időbeli. 

Ha az összes fogyasztók összetartanának eb
ben a kérdésben, akkor könnyű volna. De mindig 
akadnak olyanok akik ezt megtagadják. Hogy a 
Hagy pazarlóan használót takarékosságra kénysze
rítsék az East Ohio Gas Company fokozatosan emel
kedő árakat ajánl ugy hogy aki többet használ az 
aránylagosat is többet fitt 

A fokozatosabb emelkedő árak számos Ohio ál
lami városban rábírták a fogyasztókat, hogy takfc-

tfékosan bánjanak a gázzal és hogy házukat a télen, 
át szénnel fűtsék. 
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