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Stary Dzwonnik. 
VUZK7. 

WŁODZIMI KR Z A KORO LENKĘ. 
iTlumurzył Stan. Ber], 

Zapadł zmierzch. 
Po nad czarną zębatą lin ją gęstego 

lasu wszed księżyc w pełni. Zawisł, 
lecz nie świecił.. .. Niewielka wios
ka, położona w lesie nad wązką rzecz-
ką, pogrążyła się w tnrok tajemniczy, 
którym się odznaczają noce wiosen
ne, kiedy księżyc, otoczny naokoło 
mgłami, posępnie spogląda na roz 
postartą pol nim ziemię, aj unosząca 
się mgła pokrywa rozległe przestwo* 
rza sr«:brzysto-niebieskim cieniem. 

Wszędzie cicho, posępnie a smut
no. 

Wioska już drzemie. 
Ubogie ńizkie jej chaty ledwie się 

zarysowy wują ciemnemi swemi kon
turami; ognie świecą gdzieniegdzie 
tylko. 

Od czasu do czasu zaskzypią wro
ta, zaszczeka pies czujny, lecz wszy
stko wnet milknie. To znów z po za 
ciemnej ściany cicho szumiącego la
su wychylają się postacie pieszych, 
przejedzie konny ,lub wóz zaskrzypi. 
To mieszkańcy samotnych leśnych 
chatek schodzą się i zjeżdażją do 
swego kościoła witać święto wiosen
ne. Kościółek stoi na wzgórku, w 
samym środku wioski. Okna jego po 
łyskują zdała. D/.wonica stara, wyso
ka i ciemna, macza swój wierzcho
łek we mgle. 

Zaskrzypiały stopnie schodów. Oto 
stary zakrystjan Michał wchodzi na 
dzwonnicę. Jego mała latarka błysnę
ła, jak wschodząca gwiazda. 

Trudno staruszkowi podnosić się 
po kręconych schodach. Nie służą 
}uż stare nogi, słabo widzą ciągle 
niemali załzawione oczy.... (Jzasby 
już starcowi spocząć, a śmierć się 
nie zjawia. 

Pochował synów, pochował wnu
ków, odprowadzał młodych, sam zaś 
ciągle jeszcze żyje. 

Ciężko mu. ileż to razy witał wio
senne owe święta! Stracił już nawet 
rachubę, ile to razy czekał na tej sa
mej dzwonnicy świętej godziny. I 
cóż?. . . . Znów się tu dziś znajduje. 

Zbliżył się do otworu w dzwonni
cy i oparł się o barjerkę. Na dole, 
dokoła kościółka, rysowały się w 
ciemnościach mogiły cmentarzy wiej
skiego; omszone krzyże zdawały się 
je ochraniać wyciągni^tmni swemi 
ramionami. Gdzieniegdzie schylały 
się nad niemi, u.ep >kryte jeszcze 
liśćmi, brzozy \ >olaty wał ztąd aro
matyczny 7^>ach młodych pączków, 
wiał smiyćny spokój snu wiecznego, 
.(^"będzie ze starcem za rok? Czy 

•'"'jeszcze raz wejdzie na wieżyczkę pod 
zczerniały dzwon, ażeby dźwięcznem 
uderzeniem zbudzić noc drzemiącą 
cicho, czy też leżeć już będzie ot 
tam—w ciemnym kącie cmentarzu 
pod krzyżem? 

Bóg to wie .... Co do niego—on 

fotów; a tymczasem pozwolił mu 
twórca raz jeszcze witać święto 

•wiosenne. 
"Chwała Tobie"—-wyszeptały usta 

starca zwyczajną formułkę i oczy się 
wzniosły ku oświeconemu miljonami 
gwiazd niebu.... 

— Michale, hej Michale—ozwał się 
głos również drżący, stary. Djac/ek. 
obarczony większą jeszcze może lat 
liczbą, patrzy w górę, na dzwonnicę, 
przykłada rękę do nieposłusznych, 
mrugających oczu, a jednak nie wi
dzi Michała. 

—A no, czego chcesz? Jestem tu 
—odpowiada zakrystjan, pochylając 
się ze swej dzwoiucy. Alboż nie wi
dzisz? 

—Właśnie:>, że nie widzę. ... A 
nie czas to już w dzwon uderzyć? Jak 
myślisz? 

Patrzą oba na gwiazdy. Tysiące 
ich mruga na nich z wysokości. O-
gnisty "wóz" wzbił się już wyso
ko. ... 

—Jeszcze nie, zaczekaj trochę 
Wiem ci przecież, kiedy pora. . .. 

Wie on rzeczywiście. Nie potrze
buje zegara. G wiazdy uni powiedzą, 
kiedy czas nadejdzie. 1 ziemia, i nie
bo, i biała ta olunurka, płynąca po
woli po błękicie, i las ten ciemny, 
niezrozumiale szepcący na dole, i 
plusk niewidzialnej w pomroku 
rzeczki—wszystko to mu znane,wszy
stko swojskie. Nie darmo wszak spę
dził tu życie całe. 

Przed oczyma jego staje daleka 
przeszłość. Przypomina sobie, kiedy 
poraź pierwszy wdrapywał się za oj
cem na dzwonnicę. Chryste Panie, 
jakże to dawno! Widzi wyraźnie sie 
bie, jasnowłosego chłopca.... i oczy 
mu rozgorzały pod wrażeniem wspo
mnień. Wiatr, nie ten, sprowadzają
cy kurz iriczny, lecz jakiś niezwyk
ły, wysoko nad ziemią poruszający 
szerokiemi swemi skrzydłami, A\ łosy 
chłopczyny rozwiewa. W elele, hen 
tam daleko, daleko chodzą jacyś ma
li ludzie. 

Domki wioski również są małe. 
Las odsunął się w dal, a okrągła po
lana, na której wioska stoi, wydaje 
się taką olbrzymią, nieograniczoną 
prawie.... Ot, mam ją tu całą przed 
sobą!.... I uśmiechnął się teraz sta
ruszek, spojrzawszy na niewielką po
lankę. 

Tak samo i z życiem ..-.. Zamło-
du nie widzisz jego końca. ... A o- j 
becnie, jak na dłoni, leży one, przed 
nim, od początku aż do tej mogiłki, 
którą umiłował sobie w końcu cmen
tarza. 

I cóż, chwała Tobie Panie! Czas 
spocząć. Niedługo już, niedługo. 

No, ale i do dzwonu już czas! 
Raz jeszcze spojrzawszy na gwiaz

dy, Michał się podniósł, zdjął czap
kę, przeżegnał się i jął podejmować 
sznury dzwonów. Po chwili wieczor
ne powietrze drgnęło od dźwięczne
go uderzenia. Ża pie wszem poszło 
drugie, trzecie, czwarte—i rozbrz
miały dzwony w drzemiącej przed-
świętnej nocy, rozlewając się dźwię
czną i wymowną melodją. 

Umilkło dzwonienie. W kościołku 
zaczęło się nabożeństwo. 

Za dawnych czasów zwykł był Mi
chał schodzić na dół, stawać w kącie 
u drzwi.Modlił się tu i słuchał śpiewu. 
Dziś, pozostał na dzwonniczce. Trud
no mu schodzić, a przytem uczuwał 
od pewnego czasu jakieś duszenie. 
Przysiadł na ławce i przysłuchując 
się oddźwiękowi kołyszącego się 
jeszcze dzwonu, głęboko się zadu
mał. O czein? Sam ledwieby na to 
mógł odpowiedzieć. Latarka jego 
słaba oświetlała dzwonnicę. Głucho 
dźwięczące dzwony ginęły w mroku. 
Z dołu, z kościołka, dolatywał śpiew. 
Koło niego wiatr nocny poruszał 
sznurami, przywiązanemi do żelaz
nych serc. 

Starzec, opuścił na piersi siwą gło
wę, w której się bezładne roiły myś
li. 

—Hymny śpiewają....—powiada 
w duchu i widzi siebie także w świą
tyni. Na chórze rozlegają się mnogie 
głosy dziecięce; staruszek—dziś już 
nieboszczyk—proboszcz Naum, wy
wodzi drżącym głosem swe "Pokój 
z wami!" Setki głów chłopskich, jak 
dojrzałe kłosy od wiatru, chylą się 
ku ziemi i znów się podnoszą. Żeg
nają się wszyscy. . . . Twarze, gdzie 
spojrzysz, znane są co do jedne].... 
dziś już nie żyjące. Oto surowe obli
cze ojca, oto brat straszny, gorliwiti 
się żegnający i wzdychający, obok 
ojca. A to—on sam, kwitnący zdro-
w-iem i siłą, przepełniony nadzieją 
szczęścia, żądzą rozkoszy życia 
Gdzież to szczęście?.... I myśl star
ca błysnęła, jak gasnący płomień, 
przebiegając jasnym, szybkim szla
kiem wszystkie wypadki przebyte
go życia. Praca ciągła, męcząca, 
przepleciona zmartwieniem, troska
mi--to i tyle.... 

Gdzież ono, gdzie to szczęście? 
Zycie ciężkie wy ryje głębokie 

bruzdy na młodej twarzy, zgarbi 
plecy potężne, nauczy tak wzdychać, 
jak strasznego brata.... Tak jest, 
oto [to lewej stronie kościołka. pośród 
kobiet wiejskich, z głową spuszczo
ną, stoi jego "dziewczyna1 1. Dobra 
to była' istota, pokój jej wieczny! 
1'rzecierpiała i ona męki. AY ieczne 
zachody, troski, nieprzerwane nie
wieście kłopoty najładniejszą kobie
cinę wysuszą, oczy stracą blask, a 
wyraz wiecznego strachu przed cio
sami życia zastąpi dawe piękno dzie
wicze.... 1 gdzież tu jest szczęście? 
Mieli jednego syna, ale itego zgnę
biła złość ludzka. Wszystko to minę
ło, wszstko zostało tam {>0 za nim, 
daleko. ... A teraz światem dlań 
jest ta ciemna wieżyczka, gdzie jeno 
wiatr wyje i sznurami porusza. 

I 'r/.ebaczam wam, przebaczam 
szepce starzec i zwiesza głowę, a łzy 
cicho spływają po zwiędłych jego 
policzkach. 

Ogł. Clevelandskie. 

Michał ! Cóż to, 
się nagle 

Michale, 
czy zasnąłeś? -rozlegają 
ku niemu głosy z dołu. 

- Co u iicha!--~ozwie się stary, po
wstając. Czyli/ istotnie zasnąłem? 
Tegoby jeszcze trzeba!. . .. 

i Michał szybko, ręką przyzwycza
joną, chwyta za sznury. Na dole, ni
by mrowie, porusza się masa chłop
ska, chorągwie powiewają w powiet
rzu, połyskując Ozdobami złotemi. 
Procesja!.... Obchodzi kościół do
koła. ... O uszy Michała obija się o-
krzyk radosny: "Chrystus zmart
wychwstał!" 

(>dzy\\a się ten okrzyk i w sercu 
starego.... Zdaje się Michałowi, że 
jaśniej błysnęły w ciemnościach świa
tła świec wyskowveb, że żywiej się 
poruszyły tłumy i mocniej zakołysa-
ły się chorągwie, a zbudzony wiatr 
pochwycił te dźwięki i w jednę pieśń 
je połączył z głośnemi uroczystemi 
uderzeniami dzwonu.... 

Nigdy jeszcze tak nie wydzwaniał 
stary Michał. 

Sądziłbyś, że jego zwiędłe, zamę
czone serce w martwą miedź się prze
lało. Dźwięki, drżąc i hucząc, to się 
siniały, to płakały, a stapiając się w 
cudny akord, unosiJy się w górę ku 
gwiaździstemu niebu. Same nawet 
gwiazdy gorzały jaśniej. Spiżowy 
chór podnosił się, szybował w górze, 
to znów przypadał ku ziemi z piesz
czotą miłośną. 

Pas wielki raz po raz wykrzykiwał 
głośno, rzucając silne a przejmujące 
tony, zwiastując niebiosom, ziemi i 
morzu, że "Chrystus zmartwych
wstał". Dwa pomniejsze dzwony, 
drgając od kolejnych uderzeń swych 
serc żelaznych, wtórowały basowi 
weseło i radośnie, a drobne dyszkan
ty, jakby śpiesząc, żeby się nie spóź
nić, plątały się pomiędzy większemi 
i huczniejszemi, niby dziatwa mała, 

J. JANKOWSKI Painter, 
— POLEC. A- IM»OA KOM 

SALOON I SALĘ BILARDOWĄ 
Obejmuję kontraktowo 

Robotę Malarską I>© Wszystkiego. 

Usługa grzeczna i pośpieszna. 

cor. Mound ct* T^erycnnes atr. 
C3-.EVEX.AN3D, O. 

The Columbia Brewing Co. 
4351 Commercial st. 

CLEVELAND, OHIO. 
J. W. 41" C. Y. Hull. 

ADWOKACI SĄDOWI. 
330 Superior ulica — Pokój No. 39. 

Mówimy po polsku, czesku, nie
miecku i angielsku. 

Kto kupuje od A. Hayre 
284P) Broadway 

Cleveland, O. 
Ażeby rozpocząć dobrą sprzedaż 

towarów na święta Wielkanocne, po
stanowiliśmy rozdawać lampy lub 
portrety powiększone z fotografii, 
których wartość jest —dla wszy
stkich tych kustomerOw naszych co 
kupią towarów za $25.00. Z każdem 
kupnem dostaniecie tykiet. 

Ogłaszamy także, że mamy naj
większy wybór towarów i mate ryj na 
suknie, oraz haftów, tasiemek, stro
jów damskich, karpetów, firanek, itd. 
Nasze ceny są najniższe. 

Pamiętajcie na numer. 

A. Havre, 
2346 Broadway, 

Cleveland. Ohio. 

Frank Ylach, 
poleca «>zelkit*j;o rodzaju 

Buty, Trewiki i Rubiy.^-
Robotę na obstalunki wydaje po

spiesznie, Reperuje obuwie prędko 
i sanio. 

1 litili BROADWAY 
cor. PORTAGE ST., Cleveland, Ohio, 

P) tąj się wszędzie o 

"Cygaro Kościuszko." 
wyrabiane przez III. FREEMAN, 

73 Khodes aye. Cleveland, O. 
Cygara te uznane przez wszystkich 

polaków za najlepsze. Sprobójcie 
cygaro "Kościuszko," a nigdy już 
innych nie będziecie palić. 

śpiewająca także naprzemian: 
"Chrystus zmartwychwstał"'. Drżała, 
zdawało się, i kołysała sędziwa 
dzwonnica, a wiatr, szumiąc i gwiż
dżąc, powtarzał za ludźmi: "Chrystus 
zmartwychwstał". 

Zbolałe serce starca zapomniało o 
życiu, pełneru trosk i prześladowań... 
Zapomniało, że cała jego przeszłość 
zamknięta była w ponurej i ciasnej 
wieżycze, że jest dzis sam jeden na 
świecie, jak pień odwiecznego drze
wa, rozbitego i roztrzaskanego przez 
burze. Wsłuchując się w pieśń tę 
spiżową, raz rozradowaną, to znów 
smętną, płynącą ku mieskończonemu 
niebu i rozściełającą się po biednej 
ziemi, wydaje się mu, że jest otoczo 
ny synami i wnukami, że słyszy ish 
radośne głosy, wielkie i małe, zlane 
w jeden hymn wspólny, zwiastujący 
mu tę radość i so szczęście, których 
stary nie zaznał w życiu. Więc po-
eiągą za sznury stary dzwonnik; łzy 
otaczają się mu po twarzy, serce bi
je gwałtownie... 

Na dole, słuchając, ludzie powia
dają do siebie: 

—Nie, nigdy !  tak jeszcze nie 
dzwonił stary Michał.... 
• Naraz, drgnął wielki dzwon i za
milkł. Zmieszane sygnaturki przecię
ły niedokończony akord, jakby chcąc 
przysłuchać się smutnie dźwięczącej 
długiej nucie, która drżąc, sunie 
gdzieś w pVzestrzeń, by zamrzeć w 
dalekiem mroku. 

Zakrystjan bezwładnie usunął się 
na ławę, a dwie grube—ostatnie— 
łzy spłynęły i zastygły mu na bladem 
obliczu.... 

Hej. hej! ślijcie tam kogo na zmia
nę! Stary dzwonnik już swoje od-
dzwonił! 

Princ & Krejsa. 
-POLECAJĄ-

M E B L E  
Karpety, Ceraty, Wó

zki dla Dzieci etc. 
flKSl1 HEISKIE! 

Przyjdźcie na przekonanie* 

1296-1298 Broadway, 
CLEVELAND, O. 

Kto przyniesie to ogłoszenie, to dostanie lOc. na dolarze spuszczone. 

m 

P I W O W A R Z Y  
jy Polecają polakom Najlepsze piwo czeskie.^FI 

37, 39 i 41 Pittsburgh ul. 
Nar. ulicy Jackson. Cleveland, Ohio. 

Karty Okretowe! 
Ja jestem pierwszym i głównym agentem kart okrętowych i biletów 

kolejowych. Interes ten prowadzę od r. 1887. Ja sprzedałem więcej kart o-
krętowych, niż wszyscy agenci w Toledo razem. Kompanie piszą mi, że 
żaden agent polski w Kraju nie wyrabia tyle kart okrętowych co ja. Do 
mnie ludzie przysyłają codziennie pieniądze na karty okrętowe, aż z Dako
ty, Montany, Texas, Pennsylvania i każdego stanu w Unii. Są to więc naj
lepsze dowody, że załatwiam swe interesa rzetelnie i jedni ludzie stręczą 
drugich do mnie. • 

Tacy co są tylko pod-agentami, to nieraz ludzi oszukują, nie dadzą 
im karty na tę linię na którą się zgodzą, tylko na tańszą. U mnie zawsze 
dostanie każdy akuratnie co obstaluje i taniej o 1 lub 2 dolary niż u in
nych podagencików. 

Ja reprezentuję najlepsze i najbezpieczniejsze okręta. Z mojetni bile
tami jedzie się prosto, bez przesiadania. Wikt najlepszy, posłanie najwy
godniejsze, obsługa najgrzeczniejsza. Polscy itłomacze towarzyszą po
dróżnym. 

V\ yrabiam karty okrętowe i tykiety kolejowe nu podróż z miejsca zamieszkania flo miejsca 
przeznaczenia i do wszystkich miast amerykańskich i kanailvj-kich. O przybyciu podróżmch za
wiadamiam krewnych lub znajomych. '  ~ -« 

miasta: z jakie,ero miejsca pobytu w Starym Kraju i do jakiego miasta w Ameryce: należy także podać 
wiek podróżnego: Proszą przysłać J ct. murką, to na każdy list odpowiem odwrotną pocztą. 

filf^ Zawiadamiam, że sprzedaję także loty w pobliżu polskiego ko
ścioła św. Antoniego. U mnie możecie się dobrze rozmówić i jesteście pew
ni, że nie będziecie oszukani. 

KAZIMIERZ CZARNECKI, 
115T-1159 Nebraska ave. Toledo, Ohio. 

PO NACZYNIA Gliniane, 
Szklane, 
Blaszane i 

Wszelkiego rodzaju sprzęty domowe 
—IDŹCIE :>o 

-W 
O". CENTRAL CROCKERY HOUSE. 

Bo to jest największy sztor tego 
rodzaj u w mieście, a więc wszystko 
sprzedaje najtaniej. 

P)74 Ontario street, 
* 174 Sherriff street. A. Mayer i 

B R O W A B  P O D  L W E M .  
A\'YiiAlUA 

NAJLEPSZE PILZENSKIE I STARE 
LAGROWE PIWO. 

Przez powiększenie naszego zakła
du jesteśmy w stanie dostarczać pi
wo najlepsze, najstarsze i najpożyw-
niejsze, Nasze piwo butelkowe t. z. 

"LION PILSENER EXPORT" 

Q-skało sławę, jako najlepsze piwo 
•lkowe Yf świecie. 

|^~Piwo to sprzedaje w Cleve-
iandzie i Newburgu 

THEO. HYMAX, Agent. 
Vfiiiil«eh>ffiiiiillaaies Brewing 

CINCINNATI, O. 

pHORĄGWIE, GODŁA I ODZNAKI 
I , 

\J DLA TOWARZYSTW 
NAJTANIEJ MOŻNA DOSTAĆ U 

HARKS BROS. 

WeTOH'^ 
Ksiądz je poleca. ca 

PABK CITY, UTAH, .czerw., 1333. 
18 mieaiący byłam chora ua słabość i chorobę aar-

wów, gdy poeząlaai używać Pastora Koenig'* 
„Nerve Tonic-'; czysto sis modlą za Pastora Koo-
nig'a, bo sądzę, że bez jego lekarstwa nie mogła
bym zostać przy życiu. Dużo widziało ile z tego 
lekarstwa z korzystałam i Wiel. ks. Galligaa tok 
wysoko je ceni, że obecnie staje sią wielce paptt-
larnem. 

JULIA AGNEiś BYRNE. 
Siostra M. Reine, z Castroville, Texas, donont: 

Użyłam dwie) butelki Pastora Koenig a „N«r7# 
Tonie,'' na słabosć nerwów. Nieraz tak cierpiałam 
że krzyceałam z najmniejszej przyczyny: bici# 
serca zwykle nastąpowało i trwało 15 minut. La» 
kartwo to zupełnie rnaie wyleczyło, & z&tesa 30 
lecam je wszystkim chorym. 

>"a żądanie czytelników posyła-
mv piękną ksii'ką o chorobach 
nerwów darmo. Biednym nawet 
to lekarstwo posyłamy bezpłatnie 

Lekarstwo to wynalazł Pa-tor Koanig, zamie
szkały w Fort Wayne, Ind., w roku 1876, i od tego 
czaaif pod jego dyrekcy4 przygotowuje je 

KOENIC MED. CO., Chicago, lik 
Cena: butelka. $1.00:6 za $5.00; butelki wiąksza 

po $1.75; 6 za $9.00. Do nabycia w Łptekach. 
W Toledo sprzedają: 

Hohley & Co., 602 So. St. Clair st. 
Herman Priiiz, 557 Nebraska avenue. 

I 
S. BAER & Co. 

-sprzedają 
Importowane i krajowe likiery, wi
na, etc. Wyłączni właściciele nastę

pujących dystyłownych wódek: 

Old Jug Whiskey, 
aer's 
Pure Tennessee 

WHISKEY^ 
Nikt więcej w Toledo tych wódek nie utrzymuj® 

tylko my. Ostrzegamy przed podrabianiami. 
Nasza specyaluość: Likiery dla użytku domowego. 

Przynieście ze sobą dzbanek [jug.] 

436 SUMMIT ST. 
Toledo, — — Ohio. 

S T O J  { 

524 Superior street. CLEVELAND, 0. 

C 7. \ 
MASZ # KATAR? 

Jeżeli go masz, to pa
miętaj, iż 

KIAŁIWO ISDJAXm 

.Am na Katar 
wyleczą c ię całkowic e 
albowiem tysiące ludzi 
już s ;ę wyleczyło, choć 
inne liiedycyny im nie 
nmyły pomódz 
Skuteczność gwarantuję 

J'abrvkan: 
J. H. ANimi:\YS, M. I).. TOLEDO, O. 
J^aMożna dostać w każdej aptece. 

Cena 75 centów za butelkę. 
C^0i>ytaji.i:> o "\Vtiite Indian Catarrh Cure*' 

A. AUSTIN 
sprzedaje 

NO- i) 
Maszyn v <lo szycia. 

W Toledo jest sprzedanych wię
cej tak zwanych '*No. 9 Wheeler & 
Wilson1 ' maszyn do szycia, niż wszy
stkich innych wyrobów razem. Jest 
to dowckl, że ta maszyna jest najle
pszą. Maszyny te sprzedaje na długą 
wypłatę, a możecie wybróbować u 
siebie w domu. Zanim kupicie ma
szynę, lub zamienicie swą starą, to 
przekonajcie się u umie, a spewno-
ścią przez to zaoszczędzicie. 

Potrzebuję agentów 
Mam 100 dobrych używanych ma

szyn, które sprzedaję tanio, po #1.0 i 
wyżej. Niektóre tak dobre jak nowe. 
Muszę je wyprzedać za byle co bo mi 
miejsce potrzebue w składzie. Sprze
daję także olej do maszyn, igły,przy
rządy, itd., oraz reperuję maszyny 
wszelkiego wyrobu. Ż uszanowaniem, 

A. AUSTIN, 
317 Adams st., Toledo, Ohio. 

E. C. Schwan, 
AD WOKAT >41)0 W Y. 

20 Blackstone Building, SENECA ST. 
tS^'Mdwimy po polsku i po nie

miecku. 

W.F.Zapf, 
Wyrabia portrety, krajobrazy i foto
grafie wszelkiego gatunku w jednym 

lub rozmaitych kolorach. 

Ceny umiarkowane. 

1686-88 
Broadw 'y 


