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Kruscevo staigmena
Praėjusią savaitę Maskvos 

spauda ir radio pranešė, kad 
greitu laiku Kruščevas pas 
kelbsiąs didelę naujieną. Ta 
naujiena buvo paskelbta šią 
savaitę, būtent,- -kad Rusija 
yra pasiryžusi ligi ateinančių 
metų gegužės mėn. sumažin 
ti savo armiją milijonu 200 
tūkstančių kareivių, jei tarų 
tautinė politinė įtampa suma 
,žės. Tačiau Vakaruose ši ta 
riama sensacija didesnio jspū 
džio nedarė Ir štąj.: dėlko 1. 
Nėra galimybės patikrinti, 
kiek rusai iš viso.turi karino 
menės ir kiek jos paleidžia 
atsargon. 2 Šios, žinios pas 
kelbimas yra tik politinės pro 
pagandos reikalas, norint pa 
gelbėti italų komunistams per 
gegužės ra 27 d,. savivaldy 
bių rinkimus 3. Tai .ką Rusi 
ja dabar žada padaryti, demo 
kratiniai k raštai., taj, yra pada 
rę tuoj po karo/* Net Rusija 
sumažinus numatytą’ kereivių 
skaičių, dar turės aktyvioje 
tarnyboje tris milijonus karių 
kai tuo tarpu . irierika teturi

Rusijoje panaikins kon
centracijos stovyklas

Maskva skelbia, kad viene 
rių, o daugiausia pusantrų 
metrų laikotarpy^ panaikins 
visas koncentra.cijos stovy
klas, kur dabar: yra uždaryta 
vergų darbams nežmoniško
se sąlygose arti 15 milijonų 
žmonių. Išeina, kąd Rusijoje 
iš suaugusių žmonių penkioli 
ka procentų yrą kalinami. Vi 
«ų kalinamų byloji Sus iš nau 
jo peržiūrėtos. Tam reikalui 
bus paskirta speciali komisi 
ja. Nekaltai pasmerktieji at 
gaus prarastas teisės. Kiti
ems bus dovanotos bausmes. 
Ateityje, už nusikiįtimus pri 
eš valstybės saugumą, nebus 
tremiama j kitas Rusijos da
lis, bei teis paprastas vietos 
geismas ir bausmę atliks vie
loje.

— Austrijoje rinkimuose į 
parlamentą populistų (krikš
čionių demokratų) partija 
pravedė 82 atstovus, socialis 
tai 75, liberalai-5; komunistai 
ir kairieji socialistąi-3. Viso 
Austrijos parlamentan renka 
m a 165 atstovai.

— Saaro krašte per rinki
mus laimėjo partijos siekan- 
čios Saaro kraštą sujungti 
iu Vokietija.

— Lenkijos darbininkų sin 
dikatų vadovybė pasiuntė 
kvietimą Amerikos automobi 
liti industrijos sindikato vado 
vybei, prašydama, kad atsiųs 
tų delegaciją Lenkijon trims 
savaitėms pasižiūrėti Lenki
jos darbininkų gyvenimo. A- 
merikos automobilių darbinio 
kų sindikatų pirmininkas Wal 
ter Reuster kvietnfcą atmetė 
sakydamas, kad Lenkijos sin 
dikatų vadovybė talkina so- 

tik du milijonus 900 túkstan 
čių.

Anot Amerikos užsienio rei 
kalų ministério Foster Dulles, 
Rusija norėdama parodyti, 
kad ji tikrai trokšta taikos, 
ji turi leisti laisvus rinkimus 
Bytų Vokietijoje, laisvai ap 
sispręsti anapus geležinės už 
dangos esančioms tautoms, 
kad galėtų atstatyti nepriklau 
somas valstybes

Amerikos atominės energi 
jos ministeris Josef Strauss 
aiškina Maskvos baimę Rytų 
Vokietijoje, bus iškeltas klau 
simas, peržiūrėti Vokietijos 
rytų sienas, ir kas Maskvai 
nepatogiausia, kad tokių tais 
vų rinkimų pradės reikalauti 
ir sate'itiniai kraštai.

Dar viena priežastis dėlko 
Kremlius nori sumažinti ka 
riuomenę, tai stoka darbinio 
kų industrijoje ir žemės ūky 
je. Del tos pat priežasties 
bus panaikintos koncentraci 
jos stovyklos, kur yra milijo 
nai darbo rankų.

vietams, vykdantr nusikalti
mus prieš Lenkijos liaudį. 
Tie sindikatai yra valdžios 
padarinys savo tikslams, bet 
ne darbininkų reikalams ginti.

— Jungt. Amerikos Valsty 
bes. JAV Didysis lietuvių 
sąskrydis Čikagoje ruošiamas 
š. m. birželio 30 ir liepos 1 
d. d. Tai lietuvių kultūros kon 
gresas ir lietuvių dainų šven 
tė, kurios programoje akty 
viai dalyvaus apie 2000 asm*1 
nų. Šį sąskrydi suorganizuoti 
yra įsijungusios beveik visos 
lietuvių centrinės kultūrinės 
ir visuomeninės organizacijos 
vietiniai kultūros klubai, apie 
50 chorų. Aktyviai į o r gan i 
zacinį darbą yra įsijungę ir 
Kanados lietuviai. Neabejoja 
ma, kad per šį didįjį pasiro 
dymą mūsų visuomenė dar 
daugiau suglaus savo eiles ir 
parodys dar didesnį vieningu 
mą Kultūros kongresas ir lie 
tuvių dainos šventė plačiai 
pagarsins mūsų tautos vardą, 
pademonstruodamas lietuvių 
kultūrinį pajėgumą ir organi 
zuotumą. Šventės komitetas 
Čikagoje paskelbė, kad per 
dainų šventę jungtinius cho 
rus diriguos B- Budriūnas, 
St Gailevičius, A. Mikulskis, 
St. Sodeika, Alice Stephens 
Steponavičienė, K. Steponavi 
čius ir j. Žilevičius.

— Australija Lietuviai gan 
šiai dalyvavo prostesto mitin 
ge dėl Bulganino ir Chruš
čiovo vizito į D. Britaniją, su 
ruoštame 12 kos pavergtųjų 

Tautų komiteto Mitinge daly 
vavo ir žymus australų po liti 
kas senatorius McMainus. Mi 
tingo dalyviai pasiuntė tele
gramas Australijos premjerui 
Menziui ir Anglijos ■ Edenui. 
Iš Sidney, Canberra, Geelong 
Adelaide, Wollogong, New

castle liet, organizacijos ir 
pavieniai asmenys pasiuntė 
protesto laiškų Anglijos prem 
jierui prieš priėmimą Bulga 
nino ir Chruščiovo Melburne 
kolektyvinį protesto memo
randumą su per oUD parašų.

— Urugvajus. Prieš Komu 
nizmą Kovojančių Tautų Ko 
mitetas, kurio organizatorius 
ir pirmininkas yra didelis lie 
tuvių bičiulis J. P. Martinez 
Bersetche, pasiuntė Sir An
thony Edenui telegramą, pra 
šydamas svečiams iš Kremli
aus priminti jų pavergtas Ry 
tų ir Centro Europos tautas, 
kurios reikalauja nepriklaso- 
mybės ir laisvų rinkimų JT 
kontrolėje. Šiame keturioli
kos tautų komitete lietuviams 
atstovauja Bendruomenės 
pirm. Svečiulis ir veiklus jau 
nuolis J. Vaštakas. Anksčiau 
lietuviams atstovauti pasišo
vęs vad žurnalistas nebuvo 
kieno nors įgaliotas, tad tu
rėjo pasitraukti.

Montevideo lietuvių koloni 
joje susidomėjimo sukėlė ži
nios, kad tarp besirengiančių 
į «tarybinę tėvynę» esą ir 
«daktaras» Pr. Šačikauskas, 
savo laiku triukšmingai gar- 
sįnęsisjtąip Gabrio įgaliotas 
«ministras visai P. Amerikai». 
Paskutiniais metais Pr. Š. dir
bo kaip agentas už grįžimą į 
tėvynę.

— šiemet gegužės 1 d de 
monstracijos okup. Lietuvoje 
vyko pagal įprastinį bolševi 
kinį trafaretą. Vilniaus radi 
jo teigimu, jos Vilniuje truko 
apie pusantros valandos. Iš 
pranešimų paaiškėjo, kad de 
monstrą ei joje gavo taip pat 
dalyvauti net ir K. Petrauskas 
su prof. Žemaičiu, P. Budriu 
nu, P. Snarskiu, J. Kairiūkš 
čiu ir kt, kad. girdi, Vilniaus 
grąžtų gamykla bus «pati di 
džiausią ir moderniškiausia 
grąžtų gamykla visoje So v 

«Mūsų Lietuvos» bičiuliui ir bendradarbiui

P. JONUI ANTANAIČIUI,

liūdinčiam del tėvelio mirties Lietuvoje, nuoširdžiai 
užjaučia

«Mūsų Lietuva» ir «Arte Grafica Lituania».

Liūdintiems Pranui ir Anastazijai Zieziams 
dėl brolio ir švogerio

MYKOLO Z I E Z I O
/

Mirties, Sibire, reiškiame užuojautos
Anielė ir Antanas Dutkai.

Mūsų mieliems, Pranui ir Anastazijai Zieziams, liūdin
tiems dėl Jų brolio ir švogerio

M Y K O L O Z I E Z I O

mirties, reiškia užuojautos
Konstanto ir Albino Uckų šeimos,

Sąjungoje»,' kad «tarybiniais 
metais respublikos darbo re 
zervų mokyklos jau paruošė 
daugiau Kaip 30000 kvalifi 
kuolų darbininkų» (idant ką 
būtų pasiųsti į Sibiro toliaus 
ir «plėšiniuos žemes»...), kad 
šiemet Kauno politechnikos 
institutą baigta per 500 spe 
cialistų ir inžinierių, o «bur 
žuazijos valdomoj Lietuvoj 
tiek nėra baigę per ištisus 20 
metų», kad Vilniaus un-to 500 
diplomantų buvę pasiųsti į Pol 
tavą, Uralą’1, Ukrainą, Lenin 
gradą ir’kitur «atlikti garny 
binės praktikos», kad esą, 
«šiemet civilinės aviacijos lėk 
tuvai papildomai pratręš 
100.000 ha žiemkenčių...» etc.

— Vilniaus Katedroje ruoš 
parodas. Bolševikinių rašyto 
ju sąjungos leidžiamas savait 
raštis «Literatūra ir Menas», 
1956. IV.29 numeryje rašyda 
mas apie «atgimstančius pa 
minkius», skelbia, kad garsio 
joj Vilniaus katedroj «šiomis 
dienomis buvo baigti vidaus 
restauravimo darbai. Šiuose 
puikiuose rūmuose greit bus 
atidaryta paveikslų galerija, 
ir respublikos darbo žmonės 
galės čia susipažinti su praei 
ties dailininkų kūriniais»... 
Kaip grynai apre areimek.ū 
rinį paminklą, bet ne maldos 
namus, kalbama ir apie Ko 
trynos bažnyčią Muziejaus 
gatvėje. Dabar esanti «šio ar 
chitektūros paminklo išvafz 
da tokia, lyg jis būtų tik ką 
pastatytas»...

— Apie Vilniuje gyvenantį 
vysk K. Paltaroką neseniai 
per bolševikinę transliaciją 
užs. lietuviams buvo paskelti 
ta, jog esą norima prašyti jį 
pakelti į arkivyskupus. taip 
pat įšventinti dar 3 vyskupų 
pagalbininkus.

— Atvežė į Lietuvą užsie 
nio žurnalistus. (E) Vilniaus 

radijas 1956. V. 4 pakartojo 
jau anksčiau paskelbtą žinią, 
kad š. m. balandžio 28 d. į 
Kauną buvo atgabenta nuolat 
Maskvoje akredituotųjų Anglį 
jos, Prancūzijos, Italijos, Be! 
gijos ir Švedijos spaudos dar 
buotojų grupė. Pranešime sa 
koma, kad «užsienio žarna ’ 
listai susipažino su miestu, 
aplankė taip pat eilę kitų T. 
Lietuvos vietovių, lankėsi įmo 
nėse, kolūkiuose, kultūros įs 
taigose, kalbėjosi su darbi 
pinkais, kolūkiečiais, intiligen 
tijos atstovais. Gegužės 1 ją 
svečiai iš tribūnos stebėjo 
Vilniaus įgulos karių šventi 
nį paradą ir respublikos sos 
tinęs darbo žmonių demons 
tracijas». 1956. k .4 užsienio 
žurnalistai išvykę į Maskvą. 
Toks laisvųjų Vakarų žarna 
lįstų atvežimas iš Maskvos į 
Katiną ir Vilnių ir jiems ro 
dymas visko, ką bolševikai 
randa reikalinga rodyti, lai 
komas gana būdingu, juo la 
biau, kad nuvežti buvo, kaip 
iš pranešimų matyti, tik 5 
kraštų žurnalistai. Tarp jų ne 
buvo nei amerikiečių, nei vo 
kiečių, nei kitų kraštų spau 
dos atstovų. Dabar tenka lauk 
ti kokie užsienio spaudoj pa 
sirodys tų žurnalistų pro so 
vie*taę cer'TArą p-.tata.li 
nešimai. Matyli, sovietai vėl 
ruošia kokį nors naują klas 
tingą žygį - greičiausiai pa 
vaizduoti, kaip «patenkinta» 
lietuvių tauta ir kaip ji «dè 
kinga» okupantams už jos 
pavergimą

— Prezidentas Juscelino K u 
bitschek savo kalboje į tau 
tą juodomis spalvomis nupie 
šė Brazilijos ekonominę finan 
sinę padėtį. Šiais metais fede 
ralinė vyriausybė savo biudže 
tą numato suvesti su 27 bili 
jonais deficito. O ateinančiais 
metais deficitas sieks virš 70 
bilijonų kruzeirų.

Po prezidento pranešimo 
doleris pakilo ligi 90 kruzet 
rų. Šios savaitės pabaigoje 
vėl krito ligi 80-82 kruzeirų.

Salario minimo S. Pauly y 
ra numatomas Cr.$ 4.600,00 
prekių kainos kyla šuoliais. 
Prezidentas tvirtina, kad su 
lig numatytu planu ekonomi 
nė padėtis pasitaisys, žinoma 
tik ne tuojau, bet po vieno 
kito meto.

— Kanadoj, netoli Ottawa, 
sprausminis lėktuvas užkrito 
ant vienuolių poilsio namo. 
Užmušė apie 20 vienuolių.

— Diplomatų šefas min. Lo 
zaitis birželio pradžioje su 
ponia vyksta Amerikon pasi 
matyti su min. Žadeikių. Bir
želio pradžioje New Ycrkė 
posėdžiaus ir Vlikas. Reikia 
tikėtis, kad dfblomatų šefas 
su Vilko atsakomingais žmo 
nėmis pasimatys ir reikia 
lâukti gerų naujienų.

— Cubatone iš ten pristaty 
tų bakų susekė vagiant gazo 
liną. Apskaičiuota kad priva 
tūs sunkvežimiai tankai, žino 
ma su kaikurių tarnautojų ži 
nia, išvogė 234 tūkstančius, 
197 litrus gazolino

1
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VLIKo žygiai Švedijos ir Danijos Vyriausy
bėms.

Ryšium su Švedijos min. pir 
mininko Erlanderio ir Dani 
jos premjero Hanseno atsilan 
kymu Maskvoje paskelbtuose 
oficialiuose komunikatuose bu 
vo atžymima, kad šių kraštų 
vyriausybės į derybų progra 
mą su Sovietais yra numačiu 
sios įtraukti, be kita ko ir 
reikalus, liečiančius taip Pa 
baltijo valstybės, pirmoj ei 
lėj - atsiskaitymus iš turtų, 
priklausiusių Švedijos ir Da 
nijos piliečiams ir įstaigoms.

Vykdomoji Taryba, numaty 
dama, kad toks žygis galėtų 
sudaryti įspūdžio, esą, iš šių 
valstybių pusės pripažįstama 
ir Sovietų įvykdytoji Lietuvo 
je agresija, pasiuntė Švedi 
jos ir Danijos vyriausybėms 
URT paruoštus raštus, kuriuo 
se atkreipiamas tų vyriausy 
bų dėmesys, jog Sovietu su 
darytoji Lietuvoje ir kaimyni 
nėse Pabaltijo valstybėse pa 
dėtis yra karinės agresijos 
padarinys. Ir Švedija, ir Da 
nija paprašytos susilaikyti

— Vliko sesija šaukiama 
New Yorke š. m. birželio mėn 
22-24 d. d. Bus svarstomi ak 
tualieji reikalai, sąmatos ir kt.

— VT pirm A. Devenienė 
buvo pakviesta ir turėjo pasi 
tarimą su Free Europe komi 
teto atstovu Vokietijoje, kurio 
įstaiga atidaroma Muenchene.

— Vokietijos fed. kancleris
> ’ »* • t : /L».Tv»-a ? /T <•».-.C* ÇA** v » K* 1 vci llUuuiuu..

bartinę pasaulinę situaciją, 
pareiškė, jog tik nekritiškas 
stebėtojas gali pasiduoti iliu 
zijai, esą, Stalino nuvertini 
mą reikia laikyti tolygiu pa 
šaulyje įtampos sumažėjimui, 
kurio visi atsidėję laukia Ži 
nomas jėgos blokas mėgina 
siekti senųjų tikslų nauja, tik 
gal dar pavojingesne taktika. 
Tame pačiame CDU partijos 
suvažiavime Stuttgarte, įvyku 
šiame š m. balandžio 27 29 
d. d., svarbiausios Vokietijos 
fed. parlamento CDU/CSU 
frakcijos pirmininkas Krone, 
įspėdamas dėl bolševizmo pa 
vojaus, pacitavo prof A. Ma 
ceinos veikalą apie bolševiz 
mą ir jo Dostojevskio minčių 
analizę. Suvažiavimą stebėjo 
URT valdytojas Dr. A. Karve 
lis, kuris ta proga atnaujino 
ser.as pažintis ir užmezgė vi 
są eilę naujų. 

nuo bet kurių derybų su Sov. 
Sąjungą mūsų kraštą liečian 
čiais reikalais.

Savaime aišku, jog Sovie 
tams labai rūpi prisidengiant 
įvairiais nekaltais titulais, 
kaip šiuo atveju - turto tvar 
kymo pretekstu, sudaryti įs 
pūdį, jog Sovietų įvykdyti nu 
sikaltimai Pabaltijo valstybė 
se pamiršti, su Sovietų suda 
rytąja padėtimi apsiprasta ir 
pagal tai elgiamasi, tartum 
viskas būtų buvę įvykdyta 
teisėtai. Šiai klaidinančiai 
nuomonei išsklaidyti Vilkas, 
budėdamas Lietuvos reikalų 
sargyboje, ėmėsi reikalingų 
žygių. Jau Nuernbergo teismo 
karo nusikaltėliams teisti me 
tu buvo konstatuota, jog Sov. 
Sąjunga neturi jokios teisės 
ir veikti Lietuvos ir mūsų kai 
mynų pabaltiečių vardu

Vykd. Tarybos šia proga 
pareikštu nusistatymu - viM 
tokios rūšies aktai, vis tiek, 
kieno jie būtų daromi, yra 
niekiniái V. T.

«DIEVAS IR ŽMO US» .

«Kataliku tikė’imo tiesos, 
dorovės reikalavimai ir šie 
lai pašvęsti priemonės».
rašo Kun. Antanas Ausenka 

(D Estanislau. O. S. B)
Autoriai: Prel. Dr F Bart 

k’.js ir Kun. Dr. P. Aleksa. 
Vilkaviškio Kunigų Seminari 
jos nrofęsor’ai Išleista Romo 

■je Kmvg’os formatas: i7.2'x 2'4 
Poperis plonas, bet geras. 557 
puslapiu Pratartis: Vysk V. 
Padolskio

Tai yra plačiausias lietuvių 
kalba išleistas veikalas, ani 
mąs visą demokratiką ir doro 
vę. Knyga skiriama visiems, 
(net ir aukšto išsilavinimo in 
tiligentams bei tikybos mokv 
tojams) Kalba sklandi, tiksli 
ir aiški Kiekvienas eilinis 
skaitytojas supras be didės 
niu sunkumų.

Šioje knygoje tikintysis ras 
visą kas jam dvasiniame, ti 
kybiniame praktiniame gyve 
nime yra žinotina, reikalinga. 
Joje jau randamas net platus 
ir aiškus naujojo ėucliaristi 
nio pasninko išdėstimas. Žo 
džin. tikintysis čia ras ne tik 
kas jam žinotina, bet ir kaip 
visa tai įgyvendinama prakti 
koje.

Šią knygą privalo turėti ir, 
kas svarbiausia, dažnai, pa 
kartotinai skaityti bei ją gar 
bingiausioje savo knygyno 
vietoje laikyti kiekvienas ti 
kintysis.

Tikroji šios knygos vertė 
neapribojama, o materialinė 
kaina tik 105 kruzeirai (arba, 
norint gauti kietais viršeliais, 
125 kruzeirai). Kadangi tirą 
žas neperdidžiausias, reikėtų 
pasirūpinti ją įgyti kol dar 
neišparduota.

MOTINOS DIENA VILA BE 
LOJĘ

Pereitą sekmadienį Vila Be 
los popiečių lankytojai, Vyta u 
to Didžiojo vardo mokyklos 
patalpose, suruošė" Motinos 
Dienos minėjimą. Minėjimą 
pradėjo popiečių vedėjas mu 
zikas Jonas Kaseliūnas, pri
mindamas motinas Lietuvoje 
ir Sibire ir pasveikindamas 
čia susirinkusias, ypač iškel
damas dvi senutes motinas: 
90 metų amžiaus Vasilauskie 
nę ir nusipelnysią motiną 79 
metų amžiaus Mortą Adama- 
vičienę. kuri išaugino vaikus 
lietuvius patriotus, ir kurios 
anūkai kalba lietuviškai ir 
lanko Vjia Belos popiečius. 
Abiem motinon buvo įteikta 
po puokštę gėlių, ir susirin
ku ieji pagerbė jas sudainuo 
darni «Ilgiausių Metų».

Programai vadovavo Vilius 
Pundzevičius. Programa bu 
vo įvairi ir įdomi. Irena Skur 
ke'ičintė padeklamavo eilė

S. Francisco įlankoj, Amerikoje, dvylikos kilometrų til 
tas, kuris panašus į pakabintą auto estradą. Jo fndamentas 
yra padėtas 80 metrų gilumo vandeny, Jis eina 8 kilometrus 
per vandenį, kuriuo plaukioja laivai. Tiltas buvo pastatytas 
per trejus metus. Šis tiltas jungia São Francisco ir Oakland 
miestus. (USIS)

Kotryna Grigaity to

Motinai
Tai ne vėjas, vėjužėlis 
vyšnių žiedus barsto. 
Krinta, byra ašarėles 
ant motulės karsto.

Ne tik vaiskų ryto sapną, 
margų pievų grožį, 
bet ir saulę, saulužėlę 
po' karstu užvožė.

Kas palaimins Kryžium kelią, 
palydės lig vartų?

Tiktai giesmės nykios, graudžios 
aidės šimtus kartų.

raštį apie motiną. Po to ji, 
draugė su Irena Bendoraity 
te ' adeklamavo «0, Lietuva, 
Motinėle» ir, akompanuojant 
kanklėmis poniai Marijai Kin 
durienei. padainavo «Lakštin 
galeli». Be to, poniri Kindu 
rienei kanklėmis pritariant, 
padeklamavo eilėraštį apie 
motiną u-s dukrelė Sandra, 
ir pati ponia Kindurienė atli 
ko keletą numerių kanklėmis 
solo (Oi, varge, varge, Žemai 
čių Mūgė). Jaunimo prieteliai

Petras ir Jonas Norbutai pa 
dainavo dvi liaudies dainas' 
«Raiba Gegutė» ir «Miškas, 
ant Kalno», o Juozas Budreika 
pagrojo armonika. Julija Ra 
kietytė padaina\o «Voverytė* 
o paskui drauge su Vytautu; 
ir Juozu Benaoraičiais. sugro 
jo ant bonkų trimis balsais 
«O kai aš». Dar skambino ant; 
bonkų Irena Skurkevičiutė 
ir Juozas Bendoraitis «Augo 
Girioj Pelėda», O taip pat I- 
rena Bendoraitytė su broliu
Juozu «Kiškeli». Vytautas 
Bendoraitis pagrojo pora dai 
nų akordeonu. Pertraukos me, 
tu buvo grojomos plokštelės^. 
Plokštelių technika Rimvydo 
Štaudės.

Programa buvo užbaigta 
spalvuotu aiškinamu filmu iš 
Kristaus gyvenimo. Be to, dar 
buvo loterija, kurios fantų 
daugumą sudarė lankytojų 
darbai. Loterijai vadovavo Vi 
liūs Pundzevičius ir Algirdas 
Savickas.

Baigiant minėjimą, motina8 
pasveikino Lituanijos pirmi 
kas inž Z. Bačelis, savo trum 
poje kalboje pabrėždamas 
Dievo Motinos kilnumą, ir kad 
ji savo šventa gyvenimu iškė 
tusi motinos vardą. Taipogi 
motinas pasveikino tėvų ko 
miteto pirmininkas Petras Ma 
kuška.

J. V-te

Halina

(tąsa)

Juk kiekvienas vaikas jau 
čia savo motiną. Ir Miliutė tu 
rés mane pažinti, nors jai tik 
10 mėnesių suėjo...

Ji lėtai paėjo keletą žings 
nių. bet staiga lyg pastnmėra 
įbėgo į terasą, pro duris.

Vaikai! Mama čia!
Tyla. Sekundės ištysta. virs 

ta minute.
— Vaikai!... Giedrute! Danu 

te! Miliute!...
Sausai atsimuša šauksmas 

į siejas papuoštas paveiks 
jais, nuaidi pro praviras duris 
į kitus kambarius. Veronika 
bėga prie lango. «Jos matyt, 
darželyje už namo, gėlėse..,» 
sukasi mintys.

- Giedre! Giedryte!...
Linkčioja puošnūs bijūnai, 

alyvų baltos kekės jai moja.

Didžiulytė - Mošinskienė.

MOS.
Į jos šauksmą niekas neatsa 
ko.

Plačiose akyse nustebimas. 
Jos prispirtinai Įsigeria Į vy 
ro žvilgsnį Veronika eina ar 
tyn prie Onos ir ieško atsa 
kymo jos perkreiptame veide. 
Vladas nori ją apkabinti, bet 
ji išsiveržia. Virpėdama ir kar 
todama vaikų vardus ji bėga 
per kambarius į darželį,) miš 
keli, ją vejasi Vladas, Ona.

Pagaliau, uždusus ji grįžta, 
suklumpa ant terasos laiptų 
ir jos lupose sustingsta pasku 
tiniai skiemenys «Miliute»...

Ona pribėga jos pakelti. 
Vesdama į kambarį ji stengia 
si per ašaras įtikinančiai kai 
bėti Verute, paklausyk. Mama 
su vaikais išvyko į ūkį. Mes 
tyčia jas išsiuntėm. Žinai, lai 
kai neramūs, miestas arti... 
Be to bijojome, kad toks štai 

gus susitikimas su vaikais ne 
palaužtų tavo jėgų...

— Kokia nesąmonė, balsiai 
tarė Veronika, aš tik dėl to 
ir gyvenu ir pakėliau visą ka 
Įėjimo inkviziciją, kad minty 
se tebuvau su savo vaikais! 
Vladai, važiuojame į ūkį. Aš 
nenoriu čia likti

— Gerai, važiuosime. Bet 
tu turi pirma pailsėti, atsi 
gauti..

— Pailsėti?, pajuokiančiai 
nutraukė Veroniką peržvelgus 
vyrą nuo galvos iki kojų. Juk 
mano širdis tokia alkana ilge 
syje! Aš noriu matyti, noriu 
išgirsti mano mergaičių balse 
liūs! Noriu jausti jų susipynu 
sias rankas ant mano kaklo, 
noriu pasigerti jų akučių spin 
dūliais.. Aš noriu pagaliau iš 
bučiuoti mamos rankas,įkalbę 
jo Veronika uždusdama, nėr 
vingai spausdama pirštus.

Staiga jos ausis pasiekė 
skausmingas kūkčiojimas O 
nos, kuri kitame kambaryje 
nešė valgius Į stalą. Ji išsi 

veržė iš vyro rankos noriu 
čios jai padėti atsisėsti mink 
štoje krasėie

Ona. sakyk, ko verki? 
Ona, kalbėk! Čia kažkuo ne 
geru dvelkia!

Jus kažką sle 
piate nuo manęs... Ona!

Ona, tebuvo moteris, sunkių 
pergyvenimų pilna. Jos jėgos 
menko, ji nebegalėjo kiaušy 
tis Veronikos kliedėjimo. Su 
sigūžusi, palenkusi kasomis 
apipintą galvą, ji nebegalėjo 
sulaikyti ašarų, kurios krito 
ant lėkščių. Ji niekaip negalė 
jo sulaikyti ašarų, kurios kri 
to ant lėkščių. Ji nieko nega 
Įėjo atsakyti į Veronikos rik 
sma, baisų riksmą.

Veronika inkivizitoriaus aki 
mis sekė kiekvieną Onos ju 
dėsį. įsikabinusi tvirtai kėdės 
atlošo, ji laukė atsakymo.

Įėjęs Vladas plačiomis aki 
mis sekė seserį ir žmoną. Šir 
dyje jis pyko ant Onos kad 
ji nemokėjo susivaldyti Arti 
nosi momentas, kurio jis la 

blausiai bijojo.
Staiga Ona puolė prie Vero 

nikos, apkabino jos virpantį 
liemenį ir tvirtai jį suspaudė. 
Paslėpdama veidą įdubusioje 
Veronikos krūtinėje tarp leng 
vo šilko Klostų ji šnabždėjo; 
Kankinė mano, laikykis.. To 
kia yra Viešpaties valia... 
Vladas griebė seserį. «Tylék«! 
suriko nežmoniškai, žiauriai.

Veronikos trapus liemuone 
bevirpėjo. Jis tapo liaunas, be 
jėgis. Akys užsimerkė. Mirti 
nas gelsvumas slinko nuo no 
sies per visą veidą. Ona jau 
tė kaip jos rankose kūnas 
silpsta.

— Vladai, dėl Dievo, padėk! 
Laikyk...

Nualpusią Veroniką padėję 
ant minkšto suolo. Valgiai nie 
kieno nepaliesti aušo ant sta 
lo. Ona išbėgo atnešti vaistų. 
Vladas tuo tarpu drėkinę žmo 
nos smilkinius, glostė jos at 
šalusius skruostus, klausėsi

(pabaiga 3 pusi.)
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Liurdo Stebuklų Klausimu
Julius Gravrogkas

AMŽINA PROBLEMA

Neseniai mūsų spaudoje bu 
vo labai trumpai pažymėta, 
kad knygų rinkoje pasirodė 
protestantės Ruth Cranston 
veikalas “The Miracles of 
Lourdes”. Nors šis veikalas 
esminiai nesiskiria nuo prieš 
daug metų paskelbtos vysku 
po Pr. Bučio studijos ta pačia 
tema, tačiau pažymėtina, kad 
labai rimto žurnalo “Readers 
Digest” redakcija rado reika 
lo supažindinti savo skaityto 
jus su veikalu, paduodama 
smulkią jo turinio santrauką 
Panašūs veikalai, kad ir ne
duoda nieko esminiai naujo 
skatina tačiau kiekvieną ob
jektyvų žmogų vis išnaujo 
spręsti tą seną, sudarančią 
amžinų ginčų objektą proble 
mą, ar viskas kas įvyksta 
mūsų tikrovėje, yra tik aklų 
gamtos jėgų žaismas ir ar nė 
ra reiškinių visai neišaiškina 
mų kitaip, kaip tik viršgamti 
nių jėgų įtaka.

GYDYTOJŲ BIURAS LIURDE

Tirti Liurdo ligonių tuos iš 
gyjimus, kurie atrodo labiau 
šiai nepaprasti, nuo seniai 
veikia žymių gydytojų biuras 
Jo darbuose dalyvauja ne 
tik katalikai, bet ir įvairių 
kitų religijų gydytojai: žydaL 
mahometonai, budistai, pro
testantai, ar tokie, kurie joki 
ái religijai nepriklauso, o ta 
ip pat ir ateistai. Visa tai pil 
nai garantuoja biuro sprendi 
mų tikrumą ir objektyvumą 
Pažymėtina, kad biuras dorai 
si tiktai organinėmis ligomis 
sergančiais ligoniais Tirda
mas jų išgijimo sąlygas biu
ras kartais randa reikalo dėl 
kai kurių išgijimų užprotoko 
luoti, kad jie negali būt išaiš 
kinti natūraliu būdu, kad jie 
išeina iš gamtos dėsnių ribų. 
Kiekvieno tokio ligonio išgy 
jimo byla draug su užproto
koluotu biuro sprendimu siun 
čiama tokiu atveju Paryžiaus 
žymiausiųjų gydytojų koraisi 
jai. Jei ši, ištyrusi reikalą 
padaro sprendimą, jog išgyji 
mas tikrai negali būti moks 
liniu būdu išaiškintas, visa 
byla siunčiama toliau tiems 
reikalams tirti skirtai bažny 
tinei komisijai. Pastaroji, ga 
vusi išgyiimo bylą, nesiskubi 
na daryt; savo sprendimo ir 
tik retais atvejais pripažįsta 
išgijimo stebuklą. Stebuklą 
ji konstatuoja tik tuo atveju 
kai yra tikrų davinių, jog Ii 
gonio organis defektas stai

ga išnyko, pavyzdžiui staiga 
suaugo sulūžę kaulai, staiga 
ataugo išpuvę audiniai, ar 
staiga atsistatė sunaikintas 
nervas ir kad išgyjimas buvo 
pilnas ir vėliau liga nepasi
kartojo. Todėl netenka ste
bėtis, kad Bažnyčia yra pri
pažinusi iki šiol tik 51 išgyji 
rao stebuklą, tuo tarpu kai 
Liurdo gydytojų biuras, kuris 
veikia nuo 1885,. užprotokola 
vo nuo to laiko 1,200 neišaiš 
kinamų natūraliu būdu išgyji 
mų. Tačiau nereikia manyti 
kad biuro sprendimas, jog 
tas ar kitas įvykęs išgyjimas 
dabar žinomais biologiniais 
dėsniais neišaiškinamas, reiš 
kia, kad biuras pripažino ste 
buklą, tai yra viršgamtinių jė 
gų įtaką. Nors kaikurie Biu
ro gydytojai tai pripažindavo 
ir pripažįsta, bet pats biuras 
kaip toks, nėra kompetentin 
gàs tokiam klausimui spręsti.

Buvo, yra ir visada bus 
žmonių, kurie aprioriniai, 
aistringai teigia, kad 
joks stebuklas mūsų že
mėje negali įvykti, kad 
viskas, kas vyksta mūsų tikro 

«TĖVYNES GARSAI»
Lietuviškos muzikos radio programa kas sekma 

dienį iš radio stoties Nove de Julho, banga 540 klc. iš 
ryto 8:30 vai.

Priimame skelbimus pigiausiomis kainomis, skel 
biame paieškojimus, siunčiame linkėjimus, pasveikini 
mus ir mirties metiniu paminėjimus su atitinkamom tai 
progai pritaikintom plokštelėm. Išpildome lietuvišką mu 
ziką pagal užsakymus. Siųsdami betkurį užsakymą ura 
šome pridėti Cr.$ 300,00. Adresas caixa postai 403, 
São Paulo.

Pusvalandžio vedėjas
Aleks Bogušiauskas.

Tel. 37 2265

Dail. A. Kairys nuosavoje dirbtuvėje - studijoje 
atlieka įvairius meno ir propagandinius užsakymus: 
portretai aliej. ir akvarel dažais iš natūros arba iš fo
to, komerc. ir industr meno piešiniai skelbimams, kata 
losams - prospektams, folhetams, pageidaujant kartu 
ir klišės ir spaustuvės darbas, stendų projektai industr. 
parodoms, adresai - sveikinimai: užrašai ir kainos vitri
noms, dekoracijos ir salių taut, stiliuje išpuošimas Anar 
to duoda tapybos, paišybos ir komercinio propagandos 
meno pamokas.

Dirbtuvėje - studijoje didelis pasirinkimas alie- 
jin. ir akvarel. tapybos paveikslų ir textiles meno pie 
šinių įvairaus žanro ir labai pigiomis kainomis

Kreiptis: Rua Marquez de Itü, 69 ( irmos namas 
iš kairės išeinant iš praça da Republica) nuo 2 6 vai.
vak. arba telef. visą dieną 37-9886

vėje, yra tik aklųjų gamtos 
jėgų padarinys. Paliesdami 
nepaprastų Liurdo išgijimų at 
vėjus ir norėdami juos žūt 
būt išaiškinti natūraliu būdu, 
jie paprastai apaliuoja į atei 
ties mokslą, reikšdami viltį, 
kad ateities mokslas įrodis, 
jog religinis minios polėkis 
yra tas veiksnys, kuris gydo 
ligonius Kyla tačiau klausi 
mas, kiek toji viltis yra pa 
grįsta ir ar neprieštarauja ji 
gaustos tvarkai.

Jei gamtos tvarkoje koks 
fizinis veiksnys fiziniai vei 
kia kurį objektą, pastarasis 
šiaip ar taip reaguoja tam vei 
kimui. Bet jei objektas visai 
nereaguoja, tai reiškia, kad 
jisai nėra veikiamas, kad vei 
kėjas neįstengia jj veikti Tą 
patį turime pasakyti apie bet 
kurį pasireiškiantį gamtos tvar 
koje dvasinį veikėją Jei toks 
veikėjas dvasiniai veikia ku 
rį subjektą, tai veikiamas sub 
jektas į veikiamą atsiliepia, 
j jį reaguoja. O jei jis visai 
nereaguoja, reiškia, kad jisai 
nėra veikiamas, nes veikėjas 
neįstengia jį paveikti. t

RELIGINIS ENTUZIAZMAS

Jei po šios bendros pasta 
bos priimtume draug su skep

Vis mane klausei, ar sala rankos, 
kai į mokyklą mažą vežei - — 
Ir atminimai i širdį renkas 
ir dedas puokštėn žiedais gražiais. 
Vis mane klostei, kad šiaurūs vėjai 
mažų kojyčių nesugeltų — — — *
Ir šitą naktį tamsią girdėjau 
kaip man kalbėjai tyliai vėl Tu — 
Ar gi pavalgei, mano vaikeli, 
argi neskriaudžia tenai tavęs? — — 
Mane j dangų tos rankos kelia, 
tos grubios rankos mane atves 
ir vėl į viltį, į aiškų kelią — — 
Namo, namučio, kur lauki Tu — 
Ar nepavargęs, mano vaikeli?
Girdžiu tarp audros rūsčių naktų — — 
O Tu, o Mama, o Mama, kur Tu — — 
Girdžiu tik aidą iš tolo kurtų — —

tikais hipotezę, kad y pati n 
gas religinis minios entuziaz 
mas, kaip gydantis veiksnys, 
yra natūrali visų biologiniais 
dėsniais neišaišk namų nepa 
prastų Liurdo ligonių išgyji 
mo priežastis, tai tuo pačiu 
neišvengiamai turėtume pri 
imti ir prielaidą, kad tie ly 
gonys, kurie kalbamo veiks 
nio yra išgydomi, jam atsilie 
pia. rezonuodami minios reli 
giniam entuziazmui. Ir. dau 
giau — kad tik tie paminėto 
veiksnio paliestieji išgydomi

Čikagos miesto ezgoto perdirbimo stotis, pro kurią pa
reina kasdien 90d milijonų galonų vartoto vandens. Šitokių 
stočių Chicago miestas turi tris. Jos turi suimti vartotą van 
deni keturių milųonų, 230 tūkstančių žmonių ir visos indus
trijos. / (USIS)

Alė Rūta - Nakai tė

kurie pagal savo dvasios 
struktūrą pajėgia savo dva 
sios stygomis jam atsiliepti. 
Liurdo praktika rodo, kad iš 
labai daugelio giliai religingų 
nuoširdžiai tikinčių, vadinas 
pajėgiančių įsijungti į religi 
nę Liurdo nuotaiką ligonių, 
kurie atvyksta į Liurdą jieš 
kodami sveikatos, tik labai 
retas yra išgydomas.

(B. D.)

.«.»iuaKxtv^ji

(pabaiga iŠ 2 pusi)

vos plazdančio pulso. «Vero 
nika, mano šnabždėjo jai - tu 
likai man viskas Tetikome 
dviese...» jr čia tas stiprus 
vyras drebėdamas visu kūnu 
laikėsi, kad nesoriktų, kad ne 
pradėtu burnoti prieš Augšči 
ausiojo paskirtį.

Ona rodosi greta. Ji gaivi 
no nualpusią.

Pagaliau Veronika giliai at 
siduso. «Kur aš?» sušnabždėjo

— Verute, tu namie, kuo 
švelniau kalbėjo vyras - mūsų 
niekas nebeišskirs.

— Niekas?, iš pajuodusių 
duobių klausė žmonos skaus 
mingos akys.

Temo. Lengvai ošė augštos 
pušys. Pro siūbuojančias užuo 
laidas veržėsi į kambarį ma 
Joni vėsuma. Veronika susigū 
žūsi krasėje. padėjusi ranka 
ant Vlado kelio klausėsi Onos 
pasakojimo. Pasakojimas bu 

vo ilgas ir liūdnas. Veronika 
jį norėjo išgirsti tą patį vaka 
rą. -Ji turėjo išgerti kančios 
taurę iki dugno.

Taip. Ji niekad nebeišgirs 
savo trijų brangių dukrelių, 
nei savo motutės gerų žod 
žiu, nei Margio linksmaus lo 
jimo. Margis žuvo gindamas 
nuo piktų plėšikų brangiausi 
turtą, kai vieną birželio nak 
tį svetimi kareiviai pakrovė 
sunkvežimio senutę su trimis 
šviesiaplaukėmis mergytėmis 
išveždami jas į juodą Sibiro 
šiaurės nežinią. Dar dabar gy 
vi klaidžiojo čia bevilt ški 
vaikų klyksmai ir senutės de 
jonės. Miliutei tada tebuvo 
tik astuoni mėnesiai amžiaus. 
Veronika gi kankinama abe
jonių blaškėsi po kamera, o 
Vladas nekantriai sekė Vaka 
ruošė besivystančių įvykių 
eigą.

Paskutinis lašas buvo išger 
tas. Taurė krito ir sudužo. 

Veronika pajuto svaigulį gal 
voje, baisų užimą ausyse, 
prieš akis ėmė mainytis vei 
dai, tūkstančiai veidų Jie bu 
vo iškreipti išsigimėlių šypse 
nomis, klaikiais žvilgsniais 
Ir štai jų tarpe ji mato švie 
siaplaukę mergytę ir pintinė 
le rankoje, taip rimtai žiū
rinčia į ją. «Giedrę.. » šnabž 
da motina, tiesia ranką uorė 
dama ištraukti ją iš tos bai 
sios minios veidų. Ji girdi 
linksmą juoką: «Mamyte, aš 
čia. Surask mane! tai Danu 
tės balsas. Ir štai į ją eina 
močiute, ji laiko Miliutę visą 
rožinėse spalvose... Miliutė 
jai šypsosi, tiesia rožinius 
pirštelius. . Miliute, angele ma 
no... «Bet tamsa užgula viską. 
Ausyse baisus nesibaigiantis 
užimąs

— Dieve mano, ji mirs! klai 
kiai surinka Ona.

— o —

Kai Veronika Žilvinieųė po 
ilgos ir sumdos ligos pirmą 
kartą pramerkė akis, ties ją 
sėdėjo panarinęs rankose gal 
vą jos Vladas. «Tai jis. Jis 
nuteisė mane kalėti», blykčio 
jo Veronikos mintyse Ji sten 
gėsi kažka ištarti. Vladas krup 
telėjo.

— Veronika, ačiū Dievui, 
tu likai su manimi prabilo 
jis susijaudinęs, bučiuodamas 
jos permatomas rankas, visai 
įkritusias akis.

Veronika tylėjo. Ji klaikiai 
žiūrėjo į vyrą jo neatpažinda 
ma. «Tai jis mane pasmerkė 
Jis nori išgauti paslaptį kur 
dabar yra Vladas...» čiužėjo 
mintys viena po kitos piktai 
geldamos smilkinius.

Prisiartino Ona paduodama 
jai vaistus. Ji nušluostė drėg 
ną ligonės veidą, pakėlė rū 
pestingai jos galvą tyliai tar 
dama: «Išgerk, Verute, viskas 
praeis...»

O Veronika vėl girdėjo ne 
pakenčiamą šnabždesį: «Ji 
tuojau ateis tave kankinti. Ji 
tuojau atims iš tavęs vande 
nį, kurio tu taip ištroškusi.» 
Ji pažvelgė klaikiai į Onos 
veidą, baisiai išsišiepė ir nu 
sisuko į sieną.

Sesuo liūdnai pasižiurėjo Į 
Vladą, kuris jai atsakė tuo 
pačiu. Jiems buvo aišku, kad 
Veronikos sąmonė ir protas 
buvo aptemę: kiek ilgam, vie 
nas Dievas tegalėjo žinoti. 
Gal Jis tuo būdu panoro suma 
žinti nelaimingos motinos kan 
eias ir palengva jai nešė vi 
sišką užsimiršimą? mastė abu 
du.
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Motinos Diena
Algimantas Žibąs

Antanas Vaičiulaitis

Kur Bakūžė Samanota
Džiugi Motinos Diena 

mums, kurie galime pasvei 
kinti savo brangias motinas, 
suteikti joms džiaugroo, paro 
dyti, kad savo širdyje nėšio 
jame dėkingumą ir meilę.

Tačiau nors mūsų meilė la 
bai didelė butų, ji niekuomet 
nesusilygins su meile, kuri 
randas motinos Širdyje mums.

Motinos Dienai Lietuvoje 
buvo skirtas pirmas gegužio, 
gražiausio metų mėnesio sek 
madienis (Brazilijoje antras). 
Bet mes kiekvieną dieną ture 
tume rodyti savo motinai bent 
dalį tos pagalbos, kurią rodo 
me jai Motinos Dieną. Tai ne 
butų perdidelė padėka moti 
nai už visa tai, ką esame iš 
motinos gavę

Ir pati brangiausia dovana 
nėra perbrangi motinai, ta 
čiau ją pradžiuginti gali ir 
pati prasčiausia dovanėlė, jei 
ji yra nuoširdi

Motinos Dienos Mi
nėjimas

Šį sekmadienį
9 vai. Šv. Mišios ir bendra 

Jaunimo Komunija už moti
nas

15 vai. Minėjimas gimnazi
jos šulėje.

Įvadinę kalbą pasakys mo 
kytoja K Deveikytė.

Meninėje programoje daly 
viai turės progos pamatyti 
p mokytojos H Mošinskienės 
parašytą ir surežisuotą vei- 
kaliuką «Knygnešių anūkai».

Moksleiviai ateitininkai pir 
rną kartą pasirodys su p. J. 
Guigos parengtu «lenciūgėliu» 
taip pa: bus pakartoti «ožiu
kai», L. mokyklos mokiniai 
vadovaujami p. J. Kasčiūno 
padainuos keletą dainelių, be 
to programoje bus atskirų 
klasių pasirodymai, dainos 
eilėračiai, inscenizavimai ir
kita. Minėjimą rengia lietu
viška mokykla ir moksleiviai 
ateitininkai. Programą pa
rengti, be jau minėtų, talki
na mokytojos: p. J. Valeikie 
nė. seselė M. Jovani, p Kin 
dtirienė. p. Jurašienė, p. A. 
G udavičienė.

Visi turintieji tautinius rū
bus, prašomi su jais minėji
me dalyvauti.

Pagerbk savo Motiną ir ne 
pamiršk ją pakviesti į minė 
jima. -

Visi «Paparčio Žiedo» ar
tistai, tuoj po Motinos Dienos 
minėjimo, pasilieka repetici
jai. Kaip jau buvo skelbta 
moksleiviai ateitininkai Pa 
parčio Žiedą Bom Retiro ir 
apylinkių lietuviams pastatys 
gegužio 27.

Motina yra musų kelių 
žvaigždė, blaškanti mūsų tam 
sumos ir vedanti i gėrį. Ji 
kartu kenčia musų nelaimes 
ir džiaugiasi musų pasiseki 
mais. Kai esame prislėgti ji 
yra drąsos įkvėpėja, kai nusi 
minę, nepamainoma guodėja'

Motinos meilė yra didi gra 
ži ir galinga ne tik poetu vei 
kainose, bet ir gyvenime ir 
papraščiausios ir labiausiai 
suvargusios motinos širdyje

Motinos netekusiems ši die 
na yra liūdna. .Inos džiugina 
nebent gražus, kartu su moti 
na praleistų dienų prisimini 
mai. Bet ir jie šią dieną siun 
čia savo motinai dovana, sus 
kaudusios širdies ašara paly
dėtą maldą

Mes kurie turime savo mo
tinas kartu, šia proga ryžki
mės. kiekvieną metų dieną 
paversti Motinos Diena. •

- Šį sekmadienį po devintos 
valandos šv. Mišių mokslei
vių ateitininku susirinkimas. 
Susirinkimui atžymėti bus iš 
leistas spec alus linksmų nuo 
taikų laikraštis. Susirinkime 
kviečiami dalyvauti ir visi 
šiemet pradėjusieji lankyli vi 

^dūrines mokyklas.-

— Sliekai yra'labai atspa
rus badui. Vienas daktaras 
išlaikė juos be jokio maisto 
gyvus šešis metus.'

Pasaulyje didžiausias mi 
estas yra Naujorkas ne Lon 
donas, kaip daugelis kad ma 
no, Naujorkas dabar turi 7 
milijonus 850 tūkstančių gy
ventojų.

— Lietuvių dainininkų pa
saulyje kyla nauja žvaigždė

Bakūžė Samanota

Vakare prieš Žolinę Karu 
žų šeima jau buvo nusikėlns 
Į naują pirkią

Senelė, tėvas, motina ir trys 
vaikai buvo suėję į naują na 
mą, kur sienojai, dailiai nu 
obliuoti ir šviežiai susamano- 
ti, kvepėjo sakais ir pušimi. 
Net ir piemenėlis Jurgutis 
anksčiau pareiginė kaiminę 
ir su tarnaite Danute lesino 
viščiukus ant lakelio prie 'du 
rų.

Naujoje, sakais "ir pušimi 
kvepenčioįe pirkioje buvo ty 
lu. Močiutė sėdėjo prie pe
čiaus. kūždėdama rožančių. 
Tarpais ji sukinkuodavo gal
va, lyg sau pritardama, ir šne 
kėdavo viena:

-- Jūs, mano vaikeliai, rai 
bieji sakalėliai...

Į jos žodžius niekas nealsj 
liepdavo.

Tėvas jau kelintą sykį vars 
tė duris žiūrėdamas, ar jos 
vis dar girgžda; Jos girgždė
jo. lyg užuitas šunytis suc.vp 
damos, kai tik jas pradaryda 
vo Paskui jis sustojo prie 
stalo. Motina ir vaikai atsi
gręžė j jį, lyg tikėdamiesi, 
kad jis pasakytų: «Štai kokią 
triobą pasistatėm!» Gal tėtis 
ir norėjo ką tarti, bet, palu 
kariavęs, jis vėl stumdė krės 
lūs, kad kiekvienas daiktas 
būtų savo vietoje.

Vyriausiam Karužų sūnui 
Kaziuku! kaip .ik rodėsi, kad 
nei kėdės, nei stalai, nei pa

jauna solistė Audronė Grigą 
laito. Ji gyvena JAV Piladel 
pijos mieste ir yra veikli vie 
tos ateitininkų narė.

— Vasario 16 gimnazijos 
ateitininkai iškilmingai narni 
nėjo Lietuvos Nepriklausomy 
bės šventę.

Kovo ketvirtą dieną ren 
gė pamaldas ir akademija šv. 
Kazimiero garbei.

Taip pat iškilmingai minėjo 
Popiežiaus Pijaus XII 80 me 
tų sukaktį. 

veikslai čia neturi savo vie
los. Senojoje pirkioje, kurios 
sunkus šešėlis niūksojo tuoj 
pat už langų ir temdė visą 
vakarinį šoną, kiekvienas bal 
das nuo neatmenamų laikų 
lyg augte priaugęs stovėjo 
pasienyje ar kertėje, ir bū
tum sakęs, kad amžinai ten 
pasiliks. Šiame kambaryje jie 
buvo tartum pamesti ir toki 
pat nesavi, kaip tie žmonės.

Berniukas žvelgė į daiktus 
į mamą, k u r i senoviškon 
skrynion krovė drobes, ir į 
mažąją savo seselę Marytę 
kai ji, smulkučiukėmis savo’ 
rankelėmis prisilypstėdama 
gelbėjo motinai audeklus dė
lioti. Trapi šviesiaplaukė, ne 
seniai iš ligos pakilusi, sese 
relė rodėsi labiausiai supai
niota šios namų permainos ir 
baikščiomis akytėmis sekiojo 
mamą, lyg būtų norėjus k© 
klaustis ir vis nedrįsdama.

Jaunesnysis sūnus Stepu
kas vaikščiojo po pirkią tvir 
tais žingsniais, kaukšėdamas 
klumpėmis po nau ja aslą. Ran 
kas už nugaros susinėręs, ji
sai čia ratelį stuktelės iš vie 
tos. čia krėslą pastūmės arba 
šliures paspirs po krosnimi. 
Tarpais jis susiraukdavo ir 
sustodavo, prisidėjęs pirštą 
prie smilkinio. Matyti, jam 
knietėjo, kad tėtis, brolis ar 
mažoji sesuo pastebėtų jc rū 
pestį

Galop jis tarė
— Va, tai suku galvą ir 

vis niekaip negaliu.
Motina paklausė:
- Ko gi tau reikia, Stepuk?

— Tai, va, man vis neaiš
ku: o kur aš gulėsiu? Ten 
miegos Kaziukas, ten tėtis, 
ten močiutė, bet kurgi aš?

— Nesikrimsk, vaikeli. Jau 
mes seniai priemenėj tau lo 
vaitę paklojom.

— Aha! — atsidūsėjo vai
kas ir vėl kaukšėjo po aslą.

— Naje, tą kaktusą būtų 
geriau pastačius ant ano lan

Kazys Bradūnas0 TU MANO SŪNELI
O tu mano sūneli, 
Saldus rūpestėlis, 
Paviešėjai sveteliu 
Nukritai obuolėliu 
O ooo!
Nukritai obuolėliu...

Dunda kalnas augdamas, 
Tavęs jauno laukdamas, 
Ąžuolynu ošdamas, 
O ooo!
Ąžuolynu ošdamas...

Aš apglėbsiu kalnelį, 
Šaltąjį patalėlį, 
Kad kapeliai sušiltų, 
Kad rasužė nubirtų, 
Kad žolele žydėtų, 
O-ooo!
O tu mano sūneli...

go, — vėl atsiliepė jisai..
Rimtais, aiškiais žingsniais 

berniukas pernešė kaktusą.
Kazeliui buvo yraudu. Jo 

siela nebuvo tokia ūkininkiš- 
ka, kaip jauniaus broliuko. 
Jis matė, kad ir tėtis, ir ma
ma, ir senelė buvo liūdni. 
«Ko jiems taip nyku ir nera
mu?» — mąstė sau vaikas 
Ūmai lyg nušvito jo mintyse: 
jis ir pirmiau žinojo, kad 
jiems buvo nesmagu palikti 
senąją pirkią, bet tik nūn 
jam buvo aišku, kad visas 
šis liūdesys yra paskutinio 
atsisveikinimo aimana. Taip, 
kiekvienas daiktas, žmogus 
ir žvėris vieią-dieną pasta
ru žvilgsniu pasižiūrės į nu 
sėdančią saulę ir jau niekam 
nebus reikalingas, kaip toji 
lūšnelė, pilna atsiminimų, pa 
saku, dainų, gimdymo vaito
jimų, šokių, verksmų, barnių, 
krikštynų klegesio ir tartum 
alsuote alsuojanti visu tuo 
praėjusiu gyvenimu. Dabar 
ji, sunki, aukštu stogu metė 
savo niūrų šešėlį naujam na 
mui, apleista, likusi be adė 
kos ir be meilaus žodžio

Berniukas buvo beišeinąs į 
lauką, į ten, kur negula rūs 
tus ir graudus senosios pir
kios šešėlis Tuo tarpu kie
me suloj© šunes. Svetimas 
balsas užkalbino Jurgutį su 
Danute prie durų. Kaziukui 
regėjosi, kad visi lengviau 
atsidūsėjo. Net ir močiutė, 
kuri buvo susnūdus savo mal 
doj, ir toji pakėlė galvą tar 
turn iš labai tolimų žiemų ir 
vasarų atsibusdama.

Įėjo Strapuolėno Jeronimas
Aukštas, sukunkęs per pe

čius ir pilko, rauplėto veido, 
svečias nusivožė kepurę ir 
iš padilbų apžvelgė visus, 
ties kiekvienu stabtelėdamas 
iš ęilės, kaip jie ten buvo: 
pirmiausia ties tėčiu, paskui 
ties Maryte, kol baigė senele 
prie krosnies.

Tada jis dar labiau sukun- 
ko, lyg didelį nuolankumą rei 
kštų, ir ištarė:

— Tegul bus parbintas Jė
zus Kristus.

— Per amžių amžius, - sy 
kiu atsakė ir tėtis ir mama 
lengvais, lyg ištrūkusiais bal 
sais,

( B. D. )
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Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 

indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis Į sandėli.

MIELI LIETUVIAI!

Artinantis maudymosi sezo 
nui ir esant laisvų kambarių 
kviečiame visus atvykstan
čius i Santos poilsiui apsisto 
ti pas Steponaičius. Galima 
gauti kambarį su maistu ir be 
maisto. Privažiavimas automo 
biliu labai patogus, gatvė 
naujai išgrįsta.
Adresas: Rua Godofredo Fra
ga, 173 — Jose Menino

O TAI SKANI KAVA

•Industria e Comercio de Calçados

SPECIALYBĖ BATŲ: vyrams, moterims, 
panelėms, futbolistams, vaikams...

Rua Javaes, 626 -- São Paulo

ĮKURTA 1890 METAIS

Išpildo meniškai Įvairius foto darbus. Specialybė padidini
mams tamsiuose tonuose ir sepia, spalvinimai aliejiniais 

dažais ir pastele.
ARTHUR SCHMIDT

Priimami oakvietimai Į namus — Senų portretu reprodukcijos 
RUA SÀO CAETANO. 447 —TEL. 4-5576 - S 7\ O CV. U ' O

Nori būti žemės savininku?
Mato Grosso estadas tai duoda geriausios progos. 

Čia lengvai gali Įsigyti daržus arba ūkius. Įsigyk 
šiandien, nes rytoj žemės vertė jau bus daug didesnė.

Prašymus žemei Įsigyti reikia rašyti estado valdžiai.
Šitai Tamstai siūl^

Jmobiliana Alto do Guapozé Lida.
Cuiabá, Mato Grosso - Centralinė raštinė: Cx. Postai 98 

Painformuojame ir per laiškus.

ALBERTAS PAVILAVIČIUS 
teisinis patarėjas prie advokato 

RUY DE MELO PEREIRA
atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip Įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, dokumen 
tų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.
Raštinė: Rua Senador Feijo, 176 5-and. sala 520 
Rezidencija: Rua Itaqueri, 431 São Paulo

LAPIENIS & JAKUTIS LTDA.
Av. Sapopemba 18-A — Vila Celeste

Madeiras do Brasil

PRANAS & CIA. LTDA.
Importação — Exportação

Raštinė: Rua do México, 90 - 9.o - sala 904 
Rio de Janeiro - Fone: 32-9294

Kiekvieną sekmadienį prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
t o j ą galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

HEUMUMa
— LAPOS lietuviams prane 

šame, kad Lapos lietuviai ga 
Ii atsiimti laikraščius St. Sal 
džio krautuvėje, Rua Clemen 
te Alvares, 137.

Nori, kad «Musų Lietu 
va» butų lietuviškojo gyveni
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interior©.

AVENIDA DR. GIACASLINI, 34-C

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė tiktai nas

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A

IRMÃ©J ©ARCHER II ™
Lindoya vanduo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą Į* žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino 'Bueno, 795 a 835 
Telefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 SÃO PAULO

Cervejaria ColMinfeãa Je A.
Šalčio ir karščio metu sveikiausia

juodas bet s anus.
Arba alus COLUMBIA: Pilsen extra, 
Strassburg, buteliais ir pusbuteliais. 
Mėgstantiems: Guaraná, Gazoza Colum
bia ir Agua Tonica.

Centralinė Raštinė ir saòdélys:
Com pi nas: Rua Andrade Neves, 103 

Fone: 3-935 e 3 936
Skyriai: S. Paulo -- Al. Dino Bueno,

yra gerti alus MOSSORO,

702 - Fone: 51-4485
Santos - Rua General Camara, 292 Fone: 25 636

5



AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

PASIRENGIMAI KUN. KLE
BONO JUBILIEJUI

Praėjusį sėkmadieį įvykusi 
am draugijų valdybų susirin 
kime buvo pasiskirstyta dar 
bais susijusiais su kun. Pijaus 
Ragažinsko 25 metų kunigys 
tės ir 20 darbo Brazilijoje Ju 
bilėjum.

Jubiliejaus Programa 
bus tokia

Birželio 14, 15 ir 16 vaka
rais dvasinio pasirengimo tri 
dienis. Pamokslus sakys ku
nigas Jonas Kardauskas. (To 
ks pats pasirengimo tridienis 
braziliškai bus vieną savaitę 
anksčiau). Pati sukaktis, kaip 
jau buvo skelbta, bus šven
čiama birželio 24 diena.
11 Vai. iškilmingos šv. Mišios 
14 Akademija gimnazijos sa
lėje.

Norintieji akademijoje tar
ti sveikinimo žodį savo ar 
kurios nors draugijos vardu 
iš anksto praneša kun. J. 
Šeškevičiui.

Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dontu chirurgas

7 Dentaffur
cia listas. »

Priėmimo valandos kasdien: nuo 8 ligi 11 vai., 
ir nuo 17 ligi 21 vai.

Konsultorija yra Vila Zelineje, Avenida Zelina, 752

,> «90- OO -OO ♦♦ O

Restoranas Jurubatuba

S ?
S S

I ESCRITÓRIO «VILA ZELINA» Í 

j . IRMÃOS BAUZIS į Į

Registrado no C; R. C. tob o n.o 55! ??

| Praça São José, 8 Sal. 1 e 2 - V. Zelina - S. Paulo f
| Aberturas de firmas 
f Encerramentos de firmas 
| Transferencias de firmas 
I Contrat. na Junta Comercial 
g Pis^at. na Junta Comercial 
ini Escritas Fiscais 
| ' Escritas Comerciais
| HORÁRIO das 8
flíí

PRAÇA SÃO JOSÉ; 1 - V. ZELINA — S. PAULO

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI 
NAUJANYBIŲ

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų, 
įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t. t..

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISSIMOKEJIMUI.

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.

20*val. Iškilminga Vakarie 
nė (bankietas). Bankietui or 
ganizuoti sudaryta komisija 
iš p. Kutkienės, p. Teresevi- 
čienės, p. Adamavičienės, p. 
Boguslausko ir p. Baužio.

Pakvietimai į bankietą jau 
atspauzdinti ir galima gauti 
pas šiuos asmenis p. M Re- 
menčienę, p. Boguslauską, p. 
Baužį ir kun; J. Šeškevičių. 
Į šventę jau yra pasižadėję 
atvykti visa eilę įžymių as
menų, net iš tolimų Brazilijos 
vietų.

Kun. J. Šeškevičius

— Liet. Kat. Moterų Drau 
gijos susirinkimas nukeliamas 
į kitą sekmadienį, gegužės 
m. 27 d.

— Šį sekmadienį pamaldos 
Agua Raza lietuviams vieti 
nėję parapijos bažnyčioje 8,15 
vai. kitą sekmadienį Vila Anas 
tacio lietuviams 8,30 vai

— Kaikurie pasiruošę grįž 
ti į anapus geležinės uždan

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes 
às 19 horas. 

Sj

gos jau iš anksto žino, kad 
jiems neteks Lietuvoje apsi 
gyventi. Sovietų Rusijos kon 
suiarinės Įstaigos pranešė, 
kad teks apsigyventi šiltesnia 
me klimate, kur nors už Kau 
kazo ir kitose panašiose, dar 
nepagyventose vietose ir «įsi 
savinti plėšinius». Ten pate 
kusiems lietuviams teks gy 
venti tarp kokių kirgizų, kai 
mukų, totorių ir būti soviet! 
nės respublikos baudžiaunin 
ku. Iš grįžusių, Brazilijoj ge 
rai įsikūrusių, vienas kitas 
nusižudė, pamatę, kad juos 
komunistinė propaganda skau 
džiai apvylė. O atgai grįžti 
negali-

LAIŠKAI:

P. Zigmui, Feliksui Čipui, 
D. Azaravičiūtei, V. Skripkai, 
J. Bagdžiui, Ant. Lazdauskui, 
P. Vonžadui, Alb. Seliokui, 
J. Paukščiui, Miss A. Valavi 
čius.

«PAPARČIO ŽIEDAS BOM 
RETIRO»

Gegužio 27 moksleiviai a- 

KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS Į BENDRUOMENĖS 
CHORO

VAKARA - KONCERTĄ,
Kuris įvyks birželio mėn. 9 d V. Zelinos gimnazi

jos salėj. Pradžia 20 vai. Gros WALTER BRASIL.
Pakvietimai gaunami pas choristus ir Vyto bare. 

Iš anksto užsisakykite staliukus.
Bendruomenės Choro Valdyba.

Escritório IDEAL de Contabilidade
João Taiarunas

CC-NTADOR

Priimame knygrašyoos darbus visuose miesto rajonuose. 
Legalizuojam dokumentus naujom firmom ir bendrovėm. 
Paruošiam įvairaus pobūdžio kontraktus ir jų pasikeiti
mus. Tautiečiams kurie nori įsisteigti, prekyboj ar pra 
monėj, duosim visas reikalingas informacijas

Rua Taquari, 19 - s/4 “ (Esq. R. da Moóca)

Savininkas VLADAS JASIULIONIS
Puikiai pagaminti valgiai, didelis pasirinkimas užkandžių ir 
visokių, vietinių ir užsieninių gėrimų. Patogus kampelis pra
leisti šventes ir savaitgalius.

Bar Jurubatuba galima pasiekti iš S. Paulo važiuojant 
via Anchieta, ligi pirmojo, po kairei pusei ežerėlio, kur yra 
restaurante Estoril, pervažiavus tiltą sukti po kairei, kaip 
matyti iš čia pridedamo plano. Patogi vieta ir pikninkams.

SENSACIJA!!!
Birželio mėn, 30 d. nepraleisk pregos atsilankyti 

į DIDŽIULĮ “FESTIVAL À CAIPIRA” kurį ruošia Grê
mio São Miguel, Vila Zelinoj, gimnazijos salėje. Rua 
Campos~Novos, 19. Pradžio 20 vai. Programoj “Show” 
šokiai 'ir kitos įvairenybės, gros “ORQUESTRA TROPI
CAL”. Pakvietimus įsigyti, staliukus, užsisakyti, galima 
“Mūsų Lietuves” redakcijoj ir rua Campos Novos, 19.

teiiininkai ir dalis lietuviškos 
mokyklos mokinių vyksta į 
Bom Retirą, kur jie S. Edu
ardo (Rua dos Italianos) pa 
rapijos salėje po bažnyčia 
pastatys J. Genušio «Papar
čio Žiedą» ir pasirodys su ki 
ta lietuviška programa. Bom 
Retiro lietuviu su susidomėji 
mu laukia tos dienos, nes jau 
daug laiko, kai šioj apylinkė 
je jokio lietuviško parengimo 
nebuvo. Įėjimas visiems ne 
mokamas.

— Šį Sekmadienį Visi Da
lyvaukite Lietuviškam Moti
nos Dienos Minėjime, 9 vai. 
Šv Mišios su pritaikytu pa 
mokslu ir jaunųjų bendra Ko 
munija. 15 Vila Zelipos gim
nazijos salėje iškilmingas po 
sėdis su įvairia ir įdomia me 
nine programa.

Kartu pri'emename, kad mi 
nėjimą jaunimas pradės punk 
tualiai.

-- KLAUSYK LIETUVIŠ
KOS PROGRAMOS per Radio 
Nove de Julho kiekvieną sek 
madienį 14 vai. Savo pasta
bas del programos ir kitais 

reikalais rašyki šiuo ad esu: 
Liet. Radio, caixa postal 4118 
S. Paulo.

— Šimonių šeima praneša, 
kad už A.A. Juozą ir Barbo 
rą Šimonius, bus atlaikytos 
egzekvijos - mišios gegužės 
mėn. 26 d. 7 vai. Vila^Zeiino 
je. Giminės ir" pažįstami 
kviečiami dalyvauti.

— Sunkaus svorio bokso 
meisteris Sovietų Sąjungoje 
yra lietuvis Juškėnas Ameri
kos «Sports Illustration» reiš 
kia nuomonę, kad jis esąs 
rimčiausias kandidatas laimė 
ti aukso medalį per šių metu 
olimpiadą Melburne, Australi
joje.

— Bulganino ir Kruščevo 
lankymosi proga Londone, an 
glu politikai tarp kitų Rytų 
Europos politikų, pareikalavo 
paleisti arba pranešti apie Ii 
kimą ir 28 lietuvių. Tarp ju 
yra: Jonas Aleksa, Dr L. Bis 
tras, Kazys Bizauskas, Buožis 
Čarneckis, Jonas Dagelis, Pr. 
Dovydaitis, J. Jankevičius, 
Dr. K. Jokantas, J. Kalenąs, 
O. Leonaitė, M. Lipčius Masi 
liūnas, Vyt. Petrulis, B. Zyge 
lis, A Žvironas, V. Račkaus 
kas, Z. Starkus, Al. Stulgius 
kas, K. Stašys, A. Tamošai 
tis, Toliuáa» Velykis ir kiti,

— Gen. Raštikio atsimini 
mai «Kovose dėl Lietuvos» 
baigti spausdinti ir duoti įriš 
ti.

— Dr. V. Sruogienė paruo 
šė «Lietuvos Istoriją», kuri 
turės per 800 psl. ir 300 ilius 
tracijų

Rašytoja Mažalaitė atidavė 
spaudai romaną «Pjūties me 
tas».

— Lenkijos vyriausybė ti 
krina kiekvieną Brazilijos 
pasiuntinybės gaunamą siun 
tinį, peržengdama nusistovė 
jusį paprotį, kad diplomatų 
siuntiniai yra neliečiami Bra 
zilijos vyriausybė nutarė tuo 
pat atsilyginti, kiekvienas gaų 
namas Lenkijos konsulato ar 
pasiuntinybės siuntinys bus 
muitinės valdininkų tikrina
mas. Svetimšalių diplomatai 
Lenkijoje;•gorėdami iš Var? 
šuvos miešto ribų išvykti, 
kiekvieną kartą turi paršyti 
specialaus leidimo, nurodant 
kur nori Vykti. O Brazilijo
je ir kituose laisvuose kraš- 
komunistinrų kraštų diploma- 
iai gali važinėti kada ir kur 
nori be jokių leidimų ar pra 
nešimų. Kur yra tikra lais
vė, čia ar už geležinės už
dangos, nesunku nuspręsti.

— Šį sekmadienį popiežius 
priims privačioje audiencija 
je Amerikos prezidentą Tru 
maną.

Nori, kad «Mūsų Lietu 
va» būtų lietuviškojo gyveni 
mo veidrodis?

— Bendradarbiauk joje 
pranešdamas visas naujienas 
iš savo apylinkės, miesto ar 
interioro.

Jėi esi biznierius 
NEPRALEISK PROGOS

Parduodamas - sorveteria 
mercearia, prieinama kaina 

Praça Rui Barbosa, 116 
Santa Teresinha (Sant’Andrė)
Nerizikuodamas - nelaimėsi

SIUVĖJAS

PO VIL AS AM BROZE V I ČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 506)
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