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šventa priederme paremti 
katalikiškają spaudą ir ją 
kuoplačiausiai pasksleisti 
tarp žmonių. Geri laikra
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Griauja didžiulį 
bildingą

Kun. K. A. Vasys, Westfie!d'o lietuviu klebonai

Westfield, Mass.

Jla»

GRIAUTA DIDŽIULI 
BILDINGĄ

minusiu bildingu — Mad
SiĮuare Garderi — pradėta *l 
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MĖSA BRANGSTA
r' Darbininką i m- ; " . ■ 
j^U senokai patyrė. kad 
& žymiai pabranu ■. : ■ m- - 
tp, kad jos alpiu:’-" - u r ' 

laukti, štai ' k : '
os Departim • - - ■ -
uid kiaulių ir gš 
•įlįs Suv. Va L-! į : — -
0. Agrikultūr-- ■
US skelbia, kad <■ - . ‘ i 
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J buvo 41.7211.'•'»». T"d< i 
tviem milijoną•- ska.- 
ius galviju kį, a.. • . / <.
negu pernai. I?< k :■ 
pinti, kad g\b<m-j-: -kai 
fcius vis didėja.

Taip dalykams ir- im 
OS atpigimo m-ualima lauk- 

tL Gal būt tam tikras kom
panijos padarė 1yma taip 
bhd kiauliii ir galviju būtu 
MŽiau veisiama ir kad 1u<>- 
■kpasidarytų lengviau kai-
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vieno.

DŽIAUGIASI

Westfield’o lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia viduryje

I)

(“Rytas”)

LIGOS.

\Vu

kuris kibai

IšV ■ ’os.

darba
Tie'

UU.

.ome t

■ savos be jokios 
iūrėk i vaikučius

NABAŠNTNKAI UŽ GRABUS 
NEGALI UŽSIMOKĖTI.

NAUJAS PROVINCIJOS 
LAIKRAŠTIS

Velykomis išėjo iš spaudos 
į ilgai lauktas naujas savaitraš-

na prakilnu darbą, Guriu ap- 
-kailant kiek tautiniems reikti-

RIETAVAB. Jau 
:ai, kaip gyvuoja čia 
ja, kurią lanko nemažas skai-. 
ėius žemaičių jaunuolių. Džiau
giasi rietaviškiai, turėdami čia

artimiausias 
kilometrų 

pauaihos nm 
minusiam ka;

“sti me 
imnazi- i

VAŠKAI (Biržų apskr.) Va
škų miestelis ne visai yra ma
žas, bet jame nėra nei vieno ū- 
kininko: apgyventas jis žyde-

>arduota po k.->n.O(' ■

tuviai >avo klebonui kun. K. A. p-’.,.į <avo
Variui vadovaujant dayvavo Bažnv
\ i>uc»e tautiniuose ir poli!:- r?
iiiuom darbuose, rėme kiekvic- <l(

Išiautiiiio atžvil 
riebio lietuviai irai 
ne tik neatsiliko 'net gal ne viv-

p tu: meniu ne mažiai. 

pošL1"' ant kiekvienos 
r mažo kūdikėlio galvos.
i viri Amerikoje lietuviai

būt:; liek aukoję tai būt surink- 
lažiau dviejų. mlijoii'.Į

ZUUOS 18 luldUVOS įVUka6 nepapratai yra didelis. 7SX.'
PaTnntp< S> ComiAt T\rr*Lm/> Rt/v

tel

Jei prisiusite'

Dejt. 2

P irmas ir Gražiausias

Eagle Pienas j 
švarus, sau 
sveikas maita 
čia prire 
dikių pene

duok vienų
.o suokos.

vanta

,pas mus tuo tarpu nė 
PROFESORIUS j Geistina ir čia susilaukti.

Gauta žinių, kad Lietuvon. 
netrukus atvykstąs Petrapilio 
Konservatorijos dainavimo 
profesorius p. Kamavičius. 
Esanti tai nemaža meno jėga. 
P. Karnavičius, kad ir nemo
kąs lietuvių kalbos, bet laiko pat gimnaziją, nes vežant vai- 
save lietuviu. Visi formalumai 'kt 
kai dėl jo įvažiavimo Lietuvon 
esą, sako, pabaigti. P. Kar
navičius manąs apsigyventi 
Kaune. P. Miko Petrausko jis 
jau, girdėti, pakviestas būti 
jo steigiamoje Liaudies Kon
servatorijoje dainavimo moky
toju.

i v Liaao JIGUiU&UO.

Į Pamatęs jį Gamtos Tyrimo Sto
ties Viršininkas. prof. Ivanaus- 
Į kas, susiįdomavo ir paėmė iŠ jo 
i padaryti griaučius (skeletą), 
' kurį po kiek laiko, manau, g<- 
! įima bus matyti Gamtos tyrimo 
I stotyje.

mokyklon nereikia be rei
kalo po kelias mylias plakti ar
klus ne: brangaus alko gaišinti.

Moksleiviams čia taip pat pa
togu. nes turi gerus mūrinius 

. gimnazijom rūmus, dideli par 
kų. kuriame liuosu laiku gal' 
pakvėpuoti grynu oru ir pasi
gerėti gamta.

DEL APRŪPINIMO 
- MOTINŲ IR JŲ -

Ar uivo kuUiftį* M 
tas ir neramus. JU t 
šia maistas nesutinka 1 
U žiodyti savo kūdikio, 
tarpsta 12 krūty ąthąo. 
deu's Eagle Pieną — 
sėkmingai Aauklėte 
kūdikių. Ir lengvai 
pridedant vilrnto 
dymus. Per 65 metus 
jo Eagle Pieną, kaipo 
katos dovaną savo ku 

, ta! 1} rekomenduoja v 
’ guliuoja 1h silpni, 
suvirškomas ir telkia j?Hl 

. mą.

Skaitpk šituo* »trai 
i g. ir pasidčk ateičiai.

Kiekvienu luomo žnfo- 
ne- -uorganizavo j atskiras 
draugijas, kad susirinkimuose 
pamokyti dvasiškame darbe, 
pasergėti. auginti dorybėse ir 
t’rižiūrė’.i kad uitu dažniau iš-

>• >uidž:u:;>ius širdies Dr.. 
sim::::- šv. Vardu Jėzam

1 u v:.-<> pasekmėje S.an- 
i ikru -loję parapijoje kata- 
; einančių, tik >yk: Į metu> 
Antie-, u up-ileidčlią tik 
'i-.- š‘.<;:.vi!o> ir keletą pavie-

. . i pagyvenkite su mumis, o pari s
ni, dvasia, matysune jij patno- j Įsitikinsitc. Mes nenorime pa. 
n-kmug. laikyniijsi krūvoje, y.yrim,. neieškome garbės, bet 
< ka gimęs jaunimas laikosi norime tik kad šitas mūsų dar
yme savųjų, neina Į svetimas bas būtų Dievui garbe ir pa- 

mvli savo ir laikosi Iskatinimas prie Jo didesnės :
išimties V^1 apie mus nieko Įtls “BiržieČnį Balsas Birzuo-
, - .• J negirdėsite, o mes toliaus sau pe- Jo redaktorių ii leidėju

.. . , . . . , TįP / : tekiai ir stropiai dirbsime Die- (pakviestas buvusio Minist. pii-
graziai skaito, rašo ir kalba lie-; • inJntni-n n F m Galvanausko.., . Ar x .... ivuiir savo dūšių ištranvmui nimmko p. Lm. traieanam.Ko 
luvisnai. Mes nematome sičiu j‘ ‘ Įbrolis Adolfas Galvanau
rių.r jokio pavojaus kad mūsų i ' Visi (“Rytas”)
jaunieji išsižadėti! savo tauto. ' 
-avu kalbos, o vis tai pasidėko- J 
jam mūsų patriotui, nonuils-;
nimbai darbščiam klebonui

um K. A. Vėsini. Jis savo bū-: 
d.:, savo iška'.iia. savo mokėj 

apsalti patraukė visus, s» 
jaunus ir mažus, visi er-a-ritei laikraseio.

ligom:

MERGINŲ TAMSUMAS ,

BIRŽAI. Kaip biržietūs J 
taip ir apylinkės kaimietės mer-; ”y 

■'giltos. Dieve gink, nenusipirks 'J 
nei naudingu- :p

:si esame jo prie- knygutes. Iš tolo dreba: pini- V-. 
ant tik tuos kurie gų gaila. Bet pinigas atiduo-'ar 
■tvarkumo yra vi- ti kokiems apgavikams joms LS 
s priešai, ir jeigu ■ negaila. Biržuose tūla moteris 

■ mums su juo at- 'neblogai gyvena, nes ji pasipel-;
-kandi žaizda liks 'no iš tamsių merginų, norinčiu 'k..r;s, -)uvo ar‘imausias 

(ištekėti, pardavinėdama joms ir;ausias žmonių dranga 
: vairius, kuriais būk tai galima'nelaimė: šiomis dienom 
prisiviloti vaik'nai. Merginos’pasimirė. Žmorms.apiy

laikra-j tai apgavikei už vandens bute- Įabai mumuo ..
iuką mokėdavo net po penkto- A‘'i ' ‘y11*;'“

.. . ūmui;. kr.'.D ;n< mirtip>.
uas matele zu ų is \\ ėst- piką litų. Bet aki tik apie tai

Itodos mū.-ų aaip ir ne- sužinojo policija, tuoj iš tos ap-
Mes tylėjome ir tykai 'gavikės atėmė “stebuklingus k 

įbome. Bet šianuum |vaistu>." o ją pačią patraukė:11 
ne.- švenčiame 10 Ine-.teismo atsakomybėn. Xors ta įs
iuvęs negalima to viso ,j.-tor:ja yra labai juokinga, bet I ^-ovo 

Širdis veržia.-:. Virš- vbui liūdna, kad dar Lietuvo- 
žodžia; tai tikriau- ;e yra tokių kvaii 

s žodžiai. Tai darbu-----------
ove- lietuviams pa- Ketvirtoji Lietuvos žemės ū-
m kas ika.-tvoetiua tas įr pramonės paroda
vlai-yia> bėgyje trum-' Ivaum- nuo š. :

Ka- nenorite t:-.iki birželio 20 d

■eaami prie K( 
ira.-indaml ven

STRAIPSNIS 118

daise tas bažnytkiemis priklau
sė dvarui, o dvaro savininke 
Išpardavė aplinkui žemės sš 
dus. tam nešte

JTida Duot: Kitu* Maistus ir 
Apelsino šunkt?

>emm6, ki»k-

apelsino s

o '.anaens :

(. gaunama aptiekto;

įnik nuo

UOtQ.

e kiekvieno penėjimo 
o puskul laipsniškai

aukšiei-ius kiekvieną 
r>s dvylikio mėnesio.

■ vandenį reikės ma
no vandens.

Per virs 
šimts sep 
tus gydytojai1 
šinėjo ir
davo Borden’ 
gle Pienų mo 
kurios negalžji 
dyti savo kwd

■ t

Borden Couy 
Borden Bui 
New York, ta 
Jums jūsų ta 
paaiškinta ka 
nėti jūsų kud 
Eagle Pieta.

IŠVAŽIAVIMAS
I Lietuvių Darb. Kop-vės Są-gos Naujos Anglijos Apskričio

j GEGUZIO-MAY 30 DIENĄ, 192
DEAN SODE, Norwood, Mass
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ŠŪDU BOSTONE

s per kriuki nepc CITY POINT
i

2.00'. A. MIZ.ARA.ELPHIA, PA.
Narė g!j

1607.

a s.

Cambridge K>. Muss

Jin

ŠV. KAZIMIERO R. K. DE-JOt

Antanas MaeeJuneR,

ii Auti 
ninai p

M. M. Ktimandu! 
, Montello. Mass.

L. D. K. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRASAI.

J. V. Smilg;>, 
Cambridge 39. M;

5Suh:itoniis nuo 9 iki G vilk. NedŠ 
£ih>mis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti 4

vinie am Broadv.ay.
Mes duodame ir apmaino
me ii-tral st a m ps.

Staniuiintė.
St., So. Boston, Mass.
— O. Mlzgirdienė.
St., So. Boston, Mass.

M. ZUKAITI8
449 Hudson Avė.. Rochester N T.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS 
Durant Sedan 1924 m., mažai var
totas, tik 2.650 mailių. Kreiptis 93 
(ass S:., W. Roxb:;ry. Mass., Tko-

o-j v aeunynų namas su 16-ka 
kambarių. Del platesnio sužinoji
mo šauk 3109-R arba matyk savi 
nmka S-S Bosten St., Dorchester, 

'Mass. Geras in vest meni as. iG-'J)

LABAI PIGIAI
netoli mariu maudynių, 3 šeimynų 
namas, brasinis pluiningas. vonios, 
piazai. skalbyp.ės. kaina $S.!)0(), j-

VTSOKIŲ APRRDALŲ 
dėl vyrų, moterų ir vaikų 
Geriausios rūšies t&voras; 
p:ąic-.’.sios kainos So. Bos
ton ’e.

retės. Vienok, apsiriko, šv. Cecili
jos choras viską gali, nes turi ga
bų ir gerai prasilavinusi vargoni-

PASEKMINGAS SUVA
ŽIAVIMAS

VERTA S2000 — PARSIDU0 
DA UŽ SI,000

MILLER'S |
261 WEST BR0ADWAY j

Tarpe C ir D Gatvių į 
SOUTH BOSTON, MASS. |

16 METU SOUTH BOSTONE

DR. H. S. STONE
AKIU SPECIALISTAS

899a W. Bro&dvay, So. Boston 
| VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

rinjuiift O

)la-

Prie

WORCESTER. MASS.

PIGIAI

Boston.i

;u visko to-

$2

M

lt

ric
; no

a !■ 
simo i

Dovanu aukotojams L. Dūk
I n linų:

DARBININKŲ IŠVAŽIA
VIMAS.

DŪO
Iki 5 ir nao 6:00 iki 8 vai. vakare 
Ofisas uždarytas snbmos vakarai* 
tr nedėldlentato.

p«> šešias šeF
Yra atskiros 

ini.vnn. Kam- 
om'.n nešit po
Kaina 89.700 

:>>s. Kreipkitės

TEK So. Boston 0506—W. >J LIETUVYS DANTISTAS į 

h. L. KAPOČIUS j 

£251 Broadway, So. Boston J 
/ (“Keleivio" name) > 
aOrrso Valandos: nuo 9 Iki 12, nno J 
Ję 1:3o iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 vakare. ,

Vplrivba i '_ _ _ _  ' i IDKS. CENTRO VALDYBA!
1KLAUS0MYBĖS

ŠVENTĖ

kp. mėnesinis susirin- 
■gegU7.es 10 d., po ini.ŠĮia- 
toj vietoj. Malonėkite 

i ir užsimokėti duok- 
ros kaiščius. Paran- 

as užsimokėti, tai už. 
nes tas palengvina dar- 

\uopai ir e< ntro raštinin- 
ėikia po knygas kožp.ą m.ė- 
oti vardo.

A. Ramoška, ižd

lama katastrofa...

ugelis. ypač

per a i- 
grože

gerą ši re:

toli

tikt 
<ii, dcl 

pa m? 
mbu 

<janti

Vieno 
kiti 1::

“ PHILADELPHIA, PA.

Kunigas 
iv. Kaži m i 
Islandą iš 
|r. mišių, 
tas J. J 
un. A. P 
ĄĖaičiui,

gera kata 
«nti veikt’ 
prigulėjo ■ 
i, taip pa 
•horo. D 
mąj g<r 
arbuose. 
i bus ir ' 
s še i m j 
yna tnir

NE W ARK, N. J.

alar.d. 2 1 
statė še

. Jul

Jboj. 
ia iš < 
heras, 
štai i 

PRANEŠIMAS

y _ %-A <-x x Šiųomi pranešame Lowellio /
• į ir apielinkės lietuviams 

» —/ mes atidarėme tonikinę

v. RADIOLITE
kre'pkites

pARODD
_ moy?. Ji-

rsoi i

tai A. V. rba, J. (Ivazdaitis. M. 
Bradūnieuė, T. Gabužiutė, R. Jur- 
kaiticiiė ir E. Vinskcvičiutė.

.Xa, betgi aš grisiu prit 

matė.
Julė, Klaipėdos Mergė 

lošė pnia M. Braziūnienė, 
piškai ji nebuvo labai tinkam

BRIGHTON. MA

LDKS.

L0WET.T. EOTTT.TNG CO.
Davidson Street, 
Lo-.vęll, Mnss.

V P a ubu?-k v-. Bros., /

Motynos .vangiausios Draugija , 
buvo įrengus gražų farinorių 
balių' gegužio 2 <1.. parapijos 
svetainėje. Balius labai pavy
ko ir visus patenkino. Dova
nas laimėjo 1. M. Ciunienė. V. 
Kohanskienė ir 3. I.im'au>kas. 
Ihivana- suaukojo ši.- žmonės: 

ia p. Kirklauskas. Iioxl>erio 
Įninka.-, antrą M. ('iuni<-nū. :> 
čia Ciuni>. taip-gi iš Koybo-

Bevarc pino.

KAS PIRMUTINIS TAM 
TEKS

PRANEŠIMAS L D. K, S. 
KUOPOMS

VANDENS ŠILDYTUVAS
Į Jūsų Namus

BOSTON CONSOLIDATED
GAS COMPANY

YOUR HOME OFFICE

149 TREMONT STREET 
BOSTON

FORNIČIUS ANT GREITO 
PARDAVIMO

PIGIAI PARSIDUODA
p'.mvnn

ANTRAS METINIS
KONCERTAS

A. L. P. M. Sąjungos 2-ro Apskr. Choru

Gegužio-May 10-ta, 1925 
BR0ADWAY THEATRE 

SOUTH BOSTON. MASS.

Pradžia lygiai 3 vai. po pietų. Įžanga $1.00, 75c. ir 50

l’r<-granui išuiidvs sekantieji: M. Česnavišiutė. 
! ’ X : A. E. Salaveičikiutė, i< \'< •• P.i iia <

N. Beacher, smuiui’:'0. Kitkauskas, iš Hari 
kas, - [’.<>< A. Kiškis 
rojo Apskričio Chorai

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETA

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriau?) paskutinį patarnavim*, todėl verta pas jį 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ANTRAŠAS:
820 E. 6-th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W

Mlke Binto, 601 Pina HUto St, 
Mlnersvtlle, Pa. rašo: “Dėkui Tamarai, 
p. Kukaiti, ui Jūsų stebuklingai auW* 
sytas toles, kurios mane sveiku padai*. 
Turėjau vidurių did] aukletOJim*. skil
vio nedlrbimą, galvos skaudėjimo. nak
timis nemigo, dieglius viduriuose ir uis- 
ko valgyti nenorėjau, bet kaip ai aa- 

I naudojau Jūsų žolių du pakeliu No. 
..... .  '8O5A, tai tas visas nesmagumas nuo 

ry, H i;amlia- j manęs dingv ir veliju kiekvienam žino
si! ūma, •

PUIKUS NAMAS
Su ? duu nuie 17 medžių gražiai
šioj \ ivluj DorebvSlerV, 11 uatlina- . muuęs uuigu ir \euju Aiebvieuaui kimu- 
riti su maudvne ir šiluma. :inka J*' *™PUs pus zukultj su negerais M- 
1, ; V,„.t„ i 1 ■)! 1,1.1 duriaU, o tos žolės ir jumto atltotsy*.d\un. sėmiinoin. Uitas > 1 _ ,u)O į1>r^kė už pateU.- Atsiųsk 10c., 
n.'’, lel greito pardavimo preke lik j(> gausi visokių zonų Ir knygų katalogu. 
šū.OUO. Lengvos .šlygo>. K re'pki-j Adresuok taip:______ _

DR. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS 

{VIDURINIŲ LIGŲ
; »»L 9 Iki U ryte. 1 Iki 3 po plet.

7 Iki 9 rak.
‘ 389 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 2831.

j Tel. So. Boston 270

j J. MAGDONELL, M. D.
, Galima ir lirtuviikai

onso valakdos: Rytais Iki 0 nl 
( Po pietų nno 1—*
| Vakarais nuo6—9

> 53C E. Broodvzay, So. Boston

Tel. S. B. 4<KX

DR. J. C. LANDŽIUS
(SEYMOUR)

Lietuvis Gydytojas

772 EAST BROADWAY 
So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 082?
LiHTUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS!

425 Broadway, South Boston
<W»o ralandof:

9 Iki 12:00 ryte ir nuo 1:80

Tat Brockton 5112—K
DANTISTAS I

DR. A. J. GORMAN
(gLmauskas. j

B 705 Main St., Montello, Mats į 
(Kampa* Broad Street)

— ■ . — i~———imrai įMtSZ

1

BOSTON'O DRAUGIJŲ 
VALDYBŲ ADRESAI

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELP, 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI.
Pirmininkas — M. Zoba.

539 E. Sevemh St.. So. Boston, Mast, 
Telephune South Boston l.’>16—.T.

Vice-l’irniiniukas — J. Petrauskas, 
250 Gold St., So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — .1. Glineekis,
5 'l'horaas I’k.. So. Boston, Mas* 

i’in. Raštininkas — M. šeikls,
40 Marine Road. So. Boston, Mara, 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. BroaiRvay. So. Boston, Mas*,

7 Winfield St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas tre

čiu nedėldienį kiekvieno mėnesio. 2-rų 
valandų po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

DR-STĖ LIETUVOS DUKTERŲ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ, 

SOUTH BOSTON, MASS.
VALDYBA

Pirm. — Z. Zičklenė,
203 W. 3-rd St, So. Boston. Mara, 

*ice-I’jrm. — A. .Tanušonienė,
1426 Columbia Rd.. So. Boston, Mara, 

rot. Rašt. — O. Siaurienė.
443 E. 7-th St.. So. Boston, Masa.

'in. Rašt — .T. Keys,
115 G Street. So. Boston, Mass.

žd. — O. " '
105 6-th

’varkdarė
164 6-: h

jos reikalais kreipkitės visados | 
protokolų raštininkę. Draugija laiko 
savo susirinklmns kas antrų n ta rn in
kų kmkvieno mėnesio 7:30 vakare, 
parapijos svetainėj ant Penktos gat
vės. South Boston. Mass.

Pirmininkas — J. JnroSa.
562 E. 6-th St.. So. Boston, Mt* 

Vice-pirtn. — J. Grublnskas,
157 M Street. So. Boston. MaM, 

I Prot Raštininkus — A. Jannfont*.
1426 Colnrobbi Rd.. S. Boston. Mara 

Finfnsų Raštininkas — K .KLSkla.
8 Hatcb Street. So. Boston, M*M 

! Iždininkas — L. švagždya.
111 Bowen ft. So. Borto*. MaM 

Tvarkdarys — P. Lančka.
395 E. Fiftb St., So. Boston, MaM 

Dranęljos reikalai* kreipkitės rtoa- 
<!os j protokolų raštininke.

Draugija savo sus! raki m u* laiko 2-rg 
nedėldienj kiekvieno mAnemo 1-m* ▼*!. 
po pietų parapijos salėja. 402 Semt*

D. L. K. KEISTUČIO DR-JO8 
VALDYBOS ADRESAI

BOSTON, MASS.
IRMININKAS — V. Zalleckaa.

Rroa.hvay, So. Boston. MaM 
..vilas Ruka.

’S — Andr. ZnHeck.ia,

. \ - Kazimieras Miknfllonta. 
006 E. RrnadtvRv. So. Boston. MaM. 
1>. L K Kelstu/in Draugija laiko M- 

<> mėtie-.li iltis sn-trlnklmna kas pina* 
MAhlioti| kiekvieno mėnetuo, po nn*. 
94 \Vnsbington St.. Boston. M*m^ 
:.T> mnlndu po pietų. Ateidami ant 
nalrlnkino ntstrėaklta ra ra v! it dan* 

rlans nanjų narių prie ai asų draagljM 
prlmtytt

%25e2%2596%25a0gegU7.es



