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Milijonas dnleriu studen
tams.

Fordas iš savo fondo pas
kyrė milijoną dol. šelpti veng 
rų studentams, menininkams 
bei intelektualams, kurių yra 
Europoj per 500 Paskirtos 
sumos $823,850 duota mokslo 
ir pragyvenimo išlaidom pa
dengti Belgijos, Prancūzijos, 
Anglijos, Vokietijos, Italijos 
ir Šveicarijos mokslo įstaigo
se besimokantiems Atsižvel
giant Į vietos aplinkybes, kie 
kvienas studentas galės gauti 
individualinę stipendija $850 

Dr Henry T Held Fordo 
fondų pirmininkas pareiškė, 
kad vengrų studentija ir inte 
lektualai aktyviai vadovavę 
sukilimą prieš krašte siaučintį 
komunizmą, yra nūnai užsitar 
navę tos paramos galinčius 
juos laisvosios Europos uni 
versitetu būti paruoštais tikrai 
siais kovotojais už laisvės prin 
cipus ne tik dėl savo krašto, 
bet ir dėl viso pasaulio (SK,)

— Amerikoje negrų yra 16 
mil. Iš jų 530.000 yra katali 
kai. Trys ketvirida’iai jų yra 
pietuose Indijonų Amerikoje 
yra 400 000. iš jų 110.000 yra 

^“""'katalikai. ‘

Saules energija
• Smitfasono Instituto patiek 

tomis 'žiniomis aiškėja, kad 
saulės energija siekianti že
mę, yra lygi dviems kalori 
joms viename kvadratiniame 
centimetre vienai minutei. 
Taigi visas žemės paviršiaus 
plotas gauna fek energijos 
kiek jos duotų 200 000 trilijo 
nų kilovatu elektra.

Laisvės statula

Laisvės statulai New Yor 
ke pastatyti buvo panaudota 
200,000 svarų vario. Tiek va 
rio pakaktų šimtui kolonų, su 
dėtų iš vieno cento monetų, 
kuriu aukšta siektų New Yor 
ko Empire Building.

Krikščionys Azijoje

Per pastaruosius 50 metų 
Azijos žemyne krikščionių pa 
daugėjo beveik keturgubai; 
1907 metais jų buvo įapie 16 
milijonų, o šiuo metu jų yra 
virš 60 milijonų. Bet tai suda 
ro tiktai .4 procentą visų Azi 
jos gyventoju, kurių skaičius 
siekia arti 1500 milijonų.

Italijos vyriausybes krizis

Prez dentas Gronchi pave- 
’ dė Adone Zoli sudaryti nau

ją ministeriu kabinetą Atro
do; kad vyriausybe stengsis 
su’daryti vien tik iš krikščio
nių demokratų atstovų, nes 
su kitomis partijomis nepa
vyksta susitarti Galimas daik 
tas, kad kaikurios dešinės 
partijos naują vyriausybę, ir 

.joje nedalyvaudamos. parems 
parlamente, nes vieni krikš
čionys demokratai nesudaro 
absoliutinės daugumos parla
mente. Jei visos kitos parti
jos pereitų opozicijon, tai

Donald A. Quarles, naujas krašto gynimo subsekretorius, 
svarsto karo strategijos klausimus su generolu Nathan F. 
Twining, kuris suvienytų, žemės, jūros ir oro pajėgų štabo 
viršininkus (USIS)

prisieitų parlamentą ir pale s 
ti ir skelbti naujus rinkimus.

Vakaru Vokietija ruošiasi 
rinkimams

Rugsėjo mėn Vakarų Vo
kietijoje bus parlamento rin
kimai Rinkimai bus labai 
svarbūs, tiesiog lementys Vo
kietijos gyvenime Jei dabar 
tinę vyriausybę sudarančios 
partijos pralaimėtų, o social
demokratai paimtų valdžią, 
galimas daiktas, kad Vokieti 
jos politikoje, ypač užsienio, 
būt užimta kitokia linija. To
dėl Vokietijos rinkimai kelia 
susidomėjimo nevien pačių 
vokiečių tarpe, bet taip pat 
domisi Vašingtonas, Maskva, 
Paryžius, Londonas.

Hamburge šiomis dienomis 
baigėsi valdančios partijos, 
krikščionių demokratų kon
gresas, kuris paskelbtame ma
nifeste savo politiką Šitaip nu 
sako;

1) Suvienijimas tėvynės (Vo 
kietijos) laisvės ir taikos ap
linkoje; išlaisvinimas ir su
grąžinimas dar tebelaikančių 
nelaisvėje vokiečių sovietų 
Rusijos užimtose teritorijose.

2) Siekti bendro nusįginkla 
vimo ir visų ginklų, tai pat 
atominių kontrolės

3) Laisvam pasauliui pati
krinti saugumą nėr Šiaurės 
Atlanto Sąjungą ir atatinka
mą apsiginklavimą.

4) Siekti visų Europos tau 
tų ekonominės ir politinės^ 
vienybės laisvėje.

5) Visiems patikrinti gerbu 
vi ir nuosavybę, kad visi ga
lėtų naudotis pasiektais pro
greso laimėjimais. Su šiais 
punktais dabartinis ministe- 
ris pirmininkas Konrad Ade
nauer išeina i rinkiminę ko
vą. Ši programa buvo priim
ta partijos kongrese.

— Žiniomis iš Varšuvos di
plomatinių sluoksnių, komu 

nistinės Kinijos prezidentas 
MaO Tšė-tung Pekine pa&aky 
toje kalboje smarkiai kritika 
vo Rusijos politiką Vengrijos 
atžvilgiu, už žiaurų sukilimo 
nuslopinimą ir. anot prezfden 
to, Rusija si sidurs dar su di 
dėsnio mąsto sukilimais ir ne 
ramumais, jeigu ji nesumažins 
savo spaudimo Rytų Europo
je, satelitiniuose kraštuose.

Gomulka nori apsieiti be 
komunizmo

Varšuvoje vyksta komunis
tų partijos susirinkimas. Su
sirinkime kalbėjo vyriausybės 
galva, ministers pirmininkas 
Gomulka Kaikurios kalbos da 
lys yra vertos dėmesio

Gomulka pasakė, kad kapi 
talist nė propaganda nėra spe 
cialiai nukreipta prieš socia
lizmą, kaipo sistemą, nes daug 
tautų pripažįsta socialistines 
formas, bet ji, propaganda, 
yr nukreipte prieš komunistų 
partijas, o tai reiškia: «Staty 
kime socializmą be komunis 
tų partijų.

Gomulka nagrinėdamas Ru 
sijos socializmą tvirtiną, kad 
Rusijos proletariato diktatūra 
vartojo teroro priemones, kad 
išvystyti industriją ir ekono 
miją. Tai yra apgailėtina ir 
tai yra didelės Sovietų Rusi
jos padarytos klaidos.

Dabar, kalbėjo Gomulka, 
turint Rusijos pavyzdį, kiti 
socialistiniai kraštai, neprivą 
lo ir nėra įpareigoti jėga ir 
Prievarta socializmą statyti. 
Šiame darbe reikia skaitytis 
su realiomis sąlygomis kiek
vieno krašto.

Gomulka pripažino kad par 
tijos centre yra nuomonių 
skirtumas, ypač del žemės ri
kio politikos. Atrodo, kad Len 
kijoj grįžtama bent prie ma
žesnės nuosavybės

Kai del santykiu su Baž
nyčia tikisi, kad jie ilgam lai 
kui bus geri. Bet taip pat 
pastebi, kad ideologinė kova 

nebus pašalinta, bet joje bus 
vengiama politinių konfliktų.

Beabėjo. dabartinė padėtis, 
kokia ji šiandien yra, yra tik 
laikina. Ji turės eiti arba kai 
rėn, arba dešinėn.

Įdomu, kaip Maskva rea
guos į Gomulkos pareiškimus.

Svarsto Atlanto gynima
Gegužės m, 15 d. Buenos 

Aires mieste pradėjo konfe
renciją Argentinos, Brazili
jos, Urugvajaus ir Paragva 
jaus karo vadai. Jie svarstys 
kaip geriau apsaugoti Pietų 
Atlantą karo atveju. Kpnfe 
rencijoje dalyvauja ir Ameri 
kos karo vadovybės atstovai.

— Iš spaudoj paskelbtų da 
vinių matyti, kad Argentina 
Pietų Amerikoje yra didžiau 
šia karo pajėga, nežiūrint, 
kad gyventojų skaičiumi ji y 
ra trečioje vietoje Pietų kon 
tinente Argentina turi 19 mi 
lijonų gyventojų. Kriuomenės: 
sausumos kariuomenės 107 
tūkstančius, jūros 21.500 iv 
karo aviacijos 19 000

Brazilija 1955 m. daviniais 
turi 58 milijonus 500 tūkstan 
čių gyventojų. Kariuomenės 
90 tūkstančių sausumos ka 
riuomenės, 8000 jūrininkų ir 
9200 karo aviacijoje.

Carlos Lacerda laimėjo
Bent trejetą mėnesių Bra 

zilijos federaliniame parla 
mente ir spaudoje svarbiau 
šia tema udenistų frakcijos 
lyderio Carlos Lacerda parla 
mento teisių atėmimo kiausi 
mas ir nubaudimas už vieną 
slaptos užsienio reikalų rai 
nisterijos telegramos išsifra 
vimą ir paskelbimą. Atrodė, 
kad pozicija, vyriausybę pa 
laikančios partijos, surinks 
reikalingą 164 balsų daugu 
mą Bet ketvirtadienio rytą 
Įvykusiuose balsavimuose par 
lamente, pozicija surinko tik 
152 balsus 13 atstovų įmetė 
tuščias korteles. Tuo būdu 
tiek trukšmo sukėlęs klausi 
mas baigėsi be jokių pasek 
mių.

— (E) Lietuvos komparti
jos centras ir ministeriu tary 
ba nutarė įsteigti kasmetinę 
valstybinę premiją už moks 
linine darbus, literatūros ir 
meno kūrinius. Bus 3 premi
jos po 25.000 ir 5 po 15.000 
rublių.

— (E.) Lietuvos «aukščiau 
siojo teismo» pirmininku iš 
rinktas K. Didžiulis-Grossma 
nas; jo pavaduotojais VI. De 
ksnys ir A. Kovalėlis; nariais 
Abdulskytė, Aiženas, A perai 
tis, Blažys, Burneikis, Caps 
kis, Čižinauskaitė, Glavezkas 
Gruodis, Jaciumskas, Jukna, 
Krenevičius, Kudžmaitis, Kul- 
vinskas, Liumenienė, Miežė- 
nas, Pušinis, Radzevičius, Sat 
kevičius, Sipavičius, Stankus 
Stundžia, Šinkūnas, Visockis, 
Vitkevičius, Zimanas, Zai
kauskas, Žemaitis, Žvirblis.

-(E) Pabaltijo «teatrini'' 
pavasaris» įv\ks Vilniuje ge
gužės pabaigoje ir birželio 
pradžioje. Dalyvaus Lietuvos 
Latvijos, Estijos ir Baltarusi
jos teatriniai ansambliai.

— Nuvert’no sovietinį ru
blį. Sovietų vyriausybė kovo 
30 dieną paskelbė naują ru
blio kursą turistams. Jie už 
dolerį anksčiau gaudavo tik 
4 rublius, dabar gausią 10, 
už vokišką markę gaudavo 
1 rublį, dabar gausią 2,38 ru
blių. Kai kurioms kitoms va
liutoms paskelbtas skirtingas 
kursąs. Pvz , už anglų svarą 
iki šiol mokėdavo 11,2 rubl. 
dabar mokės 27,6 rb. Tačiau 
komerciniame atsiskaityme 
busią ir toliau laikomasi se
nojo kurso. Vis Jdėlto būdin
ga, kad Sovietai ryžosi bent 
dalinai nuvertinti rublio kur
są. Tikroji rublio vertė ir po 
nuvertinimo dar lieka žymiai 
mažesnė, negu oficialiai skel
biamoji Rubliniai pinigai, pa
tekę į užsienį, iš viso neturi 
jokios vertės

Įvesdami «turistinį rublį», 
Sovietai nori patraukti dau
giau lankytojų, panašiai, kaip 
savo laiku darė Hitleris su 
«reisemarkèmie». . -

- Lietuvis inžinierius Ksa
veras Juškauskas, prieš pen
ketą metų nusiustas ar ištrem 
tas į Altajaus kraštą, dirba 
hidro stotyje Kamenogarske 
ir neseniai ten įvykusiose rin 
kimuose į vietines tarybas bu 
vo išrinktas į to miesto tary
bos deputatus Stotis teikia e- 
lektros srovę Altajaus pra
monei (E.)

— Operos solistas J. Ku
čingis, grįžęs iš trėmimo, ku
rį laiką negalėjo pasirodyti 
scenoje. «Tiesa» neseniai pra 
nešė, kad Kučingis dalyva
vęs Mozarto operos «Pagro
bimas iš Seralio» pastatyme 
Vilniuje. Matyt, vėl leidžia
ma jam viešai pasirodyti. (E.)

— Tarptautinėse stalo teni
so varžybose Maskvoje lie
tuvis Saunorius, Sovietų Są
jungos čempionas, iš 11 susi
tikimų laimėjo 8. Tarp kitų, 
Saunorius nugalėjo ir 1955 
metų pasaulio pirmenybių fi
nalistą Delinarą (Jugoslavi
ja) santykiu 2:1. (E.)

— Jaunimą nori pririšti prie 
kolchozų. Sniečkus žemės Ü- 
kio pirmūnų ir.specialistų pa 
sitarime Vilniuje pranešė, kad 
nuo ateinančių mokslo metų 
kolchozininkų vaikams, ku
rie baigę vidurinę mokyklą, 
grįžo į kolchozą ir ten porą 
metų sąžiningai išdirbo, bū 
šią sudaromos palankesnės 
sąlygos stoti į aukštąsias si o 
kyklas. Išlaikę įstojamuosius 
egzaminus, jie būsią j tas mo 
kyklas primti be konkurso. (E)

Lietuvos nacionalinė 
M. Mažvydo biblioteka

1



pusi. 2

Sovietai nepatenkinti padėtim Baltijos
Erdvėje.

(Elta) Danija ir Norvegija 
yra NATO (Šiaurės Atlanto 
organizacijos) nariai; Švedija 
nėra, tačiau visos trys Skan
dinavijos valstybės vieningai 
linksta labiau i Vakarus ir 
visos savo karinius planavi
mus grindžia prielaida, kad 
karo atveju teks sudaryti iron 
tą ne prieš ką kitą, o prieš 
Sovietų Sąjungą. Iš visų trijų 
valstybių Švedija labiau pa
brėžia savo neutralią laikyse 
ną. bet ji kaip tik daugiau už 
kitus skandinavų kraštus gin 
kluojasi. Pakartotinai atideng 
tos sovietinio šnipinėjimo afe 
ros yra Sovietams labai ne
malonios. Todėl sovietai kal
tina dabar švedus, kad jie, 
girdi, prisideda prie antiso 
vietinių nuotaikų Pabaltijo 
valstybėse. 'Nors Švedija vi
są laiką oficialiai skelbia sa
vo neutralumą, bet Maskva 
bijo, kad tasai neutralumas 
karo atveju gali subyrėti.

Dar labiau nepatenkinti So 
vietai yra Norvegija. Šiaurės 
Atlanto gynybos organizacija 
iš Norvegijos turi galimybės 
pasiekti strateginiai svarbias 
sovietines sritis. Kai dabar 
visos Siaurės Atlanto gyny
bos pajėgos palaipsniai per
tvarkomos, įjungiant į jas nau 
jus raketinius ir atominius 
ginklus, Norvegijos pozicija 
pasidaro itin svarbi Sovietų 

«TĖVYNĖS GARSAI»
VIENINTELIS LIETUVIŠKOS MUZIKOS PUSVALANDIS

GIRDIMAS VISOJ PIETŲ AMERIKOJ!

per Radio Difusora São Pauio PRF3 960 KC. ZYB7-49 m. 
ZYB9-19 m.

SEKMADIENIAIS

Nuo 10:15 iki 10:4õ - Lietuviška Muzika Plokštelėmis, 
ir nuo 10:45 iki 11:00 - Nauja Programa:

«Brazilijos Lietuviai Interpretuoja Lietuvišką Muziką»
Speciali “Café Seleto” programa visiems! Gali užsira

šyti ir dalyvauti visi lietuviai!
Nuo 10 vai. kviečiame atsilankyti į Difusora (Sumaré) 

Studio “B”. Kiekvieną sekmadienį bus skirstoma 10 
dovanų!

Prisiuntę 2 tuščiu “Café Seleto” voku į Caixa Postai 
403, dalyvausite premijų paskirstyme!

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

Vadovauja “Tėvynės Garsai” Kolektyvas
Adresas: Caixa Postai 403, São Paulo - Telef. 37 2265.

puolimo atveju. Leidžiamos 
iš Norvegijos bazių raketos 
(su atominėm galvutėm ar be 
jų) sudarytų didelę grėsmę 
netik Leningradui, bet ir šiaip 
plačiai Sovietų Sąjungos er
dvei.

Tad suprantamas Sovietų 
Sąjungos ministerio pirminin 
ko Bulganino piktas laiškas 
Norvegijos ministeriui pirmi
ninkui Gerliardsenui, kuriuo 
atvirai grasinama norvegams, 
jei jie savo krašte leis įkur
dinti NATO bazes.

Bulganino laiške skundžia
masi, kad Norvegija visai at
sidavusi svetimai įtakai, kad 
ji Siaurės Atlanto organizaci 
jai pavedusi netik savo kari
nius išteklius, bet ir didžiulį 
prekybinį laivyną ir kad NA
TO pajėgos kiekvienu aki
mirksniu iš Norvegijos galin
čios pradėti operuoti prieš 
Sovietų Sąjungą Maskva ne
reikalaujanti iš Norvegijos, 
kad ji tuoj pat išstotų iš Siau 
rėš Atlanto organizacijos, ta
čiau Norvegams turi būti aiš 
ku, jog Sovietai grėsmės at
veju nedels imtis karinių 
priemonių priešo bazėms Nor 
vegijoje likviduoti. Tuo Nor 
vegams galį susidaryti dideli 
pavojai

Norvegų ir kitų Skandinavi 
jos kraštų reakcija į šiuos 
Maskvos grasinimus yra san
tūri. Norvegų laikraštis «Mor

M CS U LIETUVA L

Ar žinai, kad... Žiogelio (grilo) klausos organai yra keliuose.
Kruščevas dabar šaukia, kad Stalinas yra komunisto pavyzdys. Gi prieš metus Staliną 

apšaukė «apsigimusiu žmogžudžiu».
Plaštakė kitos savo draugės kvapa suuodžia pusantro kilometro atstume. (USIS)

genbladet» pastebi, kad Mas
kvos nota rodanti, kaip men 
kai Sovietai supranta norve
gų tautos galvoseną. Norvegų 
tautos dauguma gerai žinanti, 
kas yra imperialistai ir kas 
ne. Norvegija esanti laisvas 
kraštas ir negali duotis įbau
ginama kaimynų, nors jie ir 
galingi būtų Ir vyriausybės 
organas «Arbeiterbladet» pa
našiai pasisako. Norvegų užs. 
reik. min. Lange pareiškė, 
kad Maskvos nota tikslo ne
pasieksianti.

Kovo mėn. pabaigoje Mas
kva panašų «įspėjantį» laišką 
pasiuntė ir Danijos vyriausy
bei. Yra aišku, kad danų rea 
gavimas bus panašus Pasku 
tiniomis žiniomis Maskva «įs 
pėjo» ir Fed Vokietiją ir 
Didž. Britaniją

Švedų politiniuose sluoks
niuose apie Maskvos grasini
mus manoma, kad jie netesio 
giniai esą nukreipti ir preš 
Švediją, o taip pat ir prieš 
Suomiją. «Izvestíjos» nese
niai rašė, kad joje pamažu 
atgijanti karinė ir net «fašis
tinė» propaganda, su tikslu 
suomius atitolinti nuo Sovietų 
ir priartinti Vakarams.

Visi šie Sovietų žygiai ro
do, kad nuotaikos pačioj So
vietu Sąjungoje yra labai pras 
tos. Sovietai norėtų savo pi
liečiams sudaryti įspūdį, kad 
jie labai galingi ir visus įbau 
ginti gali Be to Sovietai no
rėtų įnešti sąmyšio į Vakarie 
čių gretas.

SKAITYK IR PLATINK
“MŪSŲ LIETUVA”

Petronėlė Orintaitė

TĖVU TAKAIS
Žengiu tėvų takais — 
Lyg pasakoj moldžiuosi..
— Kasdien širdim lankais, 
Kur seno kiemo uosiai...

Kodėl gaili daina, 
Kaip vasara ištirpo? 
O žemė kruvina — 
Agonijoj dar virpa?...

Ir gula debesys.
Ir rudeniu rasojas, 
ir plaukia liūdesys, 
Lyg vilnys vasarojaus ..

Jau šito sielvarto
Tau žodžiais neišsemti, 
Kad žemėje šventoj 
Golgotą kryžiai lemta..

r _

Fondas Katalikybei Lietuvoje paremti
Prieš kelis metus buvo pas 

kelbtas fondas paremti, lai
kui atėjus, Lietuvoje Katali
kybės atsikėlimą.

Įvykiai, kartais labai tragiš 
ki, vienas po kito, rodo, kad 
pavergtos tautės laisvės vil
čių^ ir troškimo nėra praradu 
sios Lietuvai ir kitoms tau
toms ir jose Katalikų Bažny
čiai laisvė gali grįžti netikė
tu laiku ir nenumatytais ke
liais.

Lietuva gali atsistoti stai
giai prieš naują gyvenimą. 
Turtingas pasaulis tada gal 
suteiks jai medžiaginės para

1957 m. gegužės 1S d.

mos. Tačiau mūsų tauta bus 
reikalinga greitos bei sėkmių 
gos pagalbos ir dvasiniam 
atsikėlimui Lietuvoje dėl kuni 
gų stokos kurį laiką, juos teks 
pavaduoti kuo kitu Katali
kams reikės tuoj pat turėti 
savo radijo ar TV stotį, savo 
spaustuvę ir spaudą, reikės 
padėti apaštalams susisiekimo 
priemones, reikės pagalbos 
organizuojant katechetus, at
kuriant vienuolijas, Katalikų 
Akciją ir 1.1.. Lietuvą gali už 
plūsti iš svetimų kraštų pro
testantų ir kitų sektų apašta- 

(pabaiga 3 pusi.)

Marijos Apsireiskimas Fatimoje.
(tąsa)

Gražiausi Europos miestai, 
kultūros paminklai, tūkstan
čių metų įtempto darbo vai
siai virto pelenais. Subiro iš
tisos valstybės. Milijonai žmo
nių paliko be pastogės. Visa 
žmonija paskendo skurde Rau 
donasis Maskvos slibinas sė
ja savo sėklą.

Ypač skaudžiai nukentėjo 
Lietuvių Tauta. Ji neteko lais 
vės, nepriklausomybės, jos 
laukai paliko kruvinų kauty
nių arena. Jos vaikai išsiblaš 
kė po visus pasaulio žemy
nus, jų tūkstančiai paguldė 
savo galvas Tėvynėje, trem
tyje, kalėjimuose, vergų sto
vyklose. Visa Tauta baisiai 
žudoma ir vienas Dievas te
žino, ar ji nėra eilėje tų tau
tų, kurios tūri galutinai su
nykti.

1942 m. spalio 31 d. Šv. Tė 
vas radijo bangomis visą žmo 
niją ir rūsų tautą paaukojo 

Nekalčiausiajai Marijos Šir
džiai. Po šešių savaičių šį pa 
aukojimą j’s pakartojo šv. Fe 
tro bazilikoj Kristaus Vieti
ninko pavyzdžiu pasekė Por
tugalijos ir kitų kraštų vys
kupai. Galimas daiktas, kad 
šisai iškilmingas 1942 metų 
spalio 31 dienos Šv. Tėvo ak 
tas ir bus švč. Mergelės Ma 
rijos pranašautojo Jos Nekal 
čiausios širdies triumfo pra 
džia.

2. PIRMASIS APSIREIŠ
KIMAS

1917 metų gegužės 13 die 
ną trys Aliustrėlio vaikučiai 
nusivarė savo avių kaimenes, 
kaip jie dažnai darydavo, į 
netoliese esantį Cova de Iria 
slėnį. Ten Liucijos tėvai tu
rėjo nuosavą ąžuolaičiais ir 
alyvomis apaugusį žemės skly 
pa, kuriame buvo gerų gany 
klų. Čia vaikučiai, ganydami 
kaimenes, dažnai žaisdavo ir 
melsdavosi.

Buvo karšta pietų krašto 
diena. Pats vidurdienis. Var 
pai suskambėjo «Viešpaties 
Angelui». Visai netikėtai ore 
sužaibuoja. Vaikučiai krúpte 
lia, pažvelgia į viršų, bet nie 
ko nemato. Danguje jokio de 
besėlio. «Gal už kalnų kyla 
audra? Geriau bus artėti prie 
namų», — kalba Liucija. Jai 
pritaria ir Jacintą su Pranciš 
kum. Ir taip jie skubiai gena 
kaimenes link namų. Žaibas 
juos ne tik stebina, bet ir bau 
gina. Tačiau, vos jie suspėja 
savo avis nusivaryti iki slė 
nio vidurio, sužaibuoją antrą 
kartą dar stipriau. Vaikučiai 
vis skuba. Bet kalnelio pape 
dėje jie priverčiami sustoti. 
Vos už keleto žingsnių, ant 
nedidelio ąžuolaičio jie pama 
to nepaprasto grožio moteriš 
kę. Jie išsigąsta ir nori pa 
bėgti. Tačiau moteriškė juos 
sulaiko maloniu grankos mos 
telėjimu ir ramindama sako: 
«Nebijokite, «š nieko pikto 
jums nedarysiu».

Piemenukai stovi, kaip Į- 
diegti. Jie atsidėję stebi ap 

sireiškusiąją. Moteriškė atro 
do apie 15-18 metų amžiaus. 
Ji dėvi ilga, iki kojų pėdų šie 
kiančia suknele Apie kaklą 
suknelė susegta auksiniu ver 
tuvu. Ant jos ilgas apsiaus
tas, kurio kraštai išsiuvinėti 
auksu. Apsiaustas dengia vi 
są jos liemenį ir galvą. Ant 
krūtinės sudėtose rankose ji 
laiko gražų baltų perlų su si 
dabriniu kryželiu rąžančių. 
Jos veidas spindi aureolėje, 
bet jo švelnučius bruožus gau 
bia kažkoks liūdesys.

Liucija po ilgesnio tylėjimo 
nedrąsiai paklausia: «Iš kur 
Tu, Malonioji Ponia?» — «Aš 
ateinu iš dangaus», skamba 
atsakymas. «Ko nori išmūs?»
— «Aš ateinu paprašyti, kad 
jūs visi šešis kartus iš eilės 
13 kiekvieno mėnesio dieną 

.šią pat valandą ateitumėte 
čia. Spalio mėnesį aš pasisa
kysiu, kas esu ir ko noriu».

Valandėlę įsigali tyla. Po to 
Liucija vėl klausia: «Tu atei
ni iš dangaus?... Ar ir aš pa
teksiu į dangų?» — «Taip»,
— atsako apsireiškusioji. «Ir 

Jacintą?» — «Taip pat ir ji» 
-- «Ir Pranciškus?» Apskeiš- 
kusioji su motiniško gerumo 
žymėmis, bet kartu ir su švel 
naus priekaišto žvilgsniu sa
ko: «Taip pat ir jis, bet prieš *• 
tai jis turi dar sukalbėti daug 
kartų rąžančių». .

Moteriškė paklausia Liuci
ją: «Ar esate pasirengę pa
daryti Dievui bet kurią iš sa
vęs auką ir priimti bet kokį 
kentėjimą, kaip atgailą, už nu 
sidėjėlių atsivertimą, už pikt
žodžiavimus ir įžeidinėjimus, 
kurių patiria Nekalčiausioji 
širdis?»

— «Taip, mes pasirengę», 
atsako visų vardu Liucija. Àp 
sireiškusioji meiliu mostelėji
mu duoda vaikučiams supras 
ti, kaip labai jai patinka ne
kaltų širdžių didžiadvasišku
mas. kartu ji priduria, kad 
jiems teksią daug iškeniėti, 
bet Dievo malonė juos rem
sianti ir guosianti. Tardama* 
šiuos žodžius, moteriškė pras 
kečia savo ant krūtinės sudė
tas rankas ir nepaprastos švie 
sos spinduliai apšviečia vai-
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(pabaiga iš 2 pusi.) 
FONDAS KATALIKYBEI LIE 

TUVOJE PAREMTI.

lai. To meto Lietuvos vysku
pai bus reikalingi labai stai
gios finansinės paramos. Pro 
testantų misijonieriams jos 
duos turtingi protestantų kraš 
tai. Katalikai tada tokių šalti 
nių neturės Teks jos kur nors 
prašyti. O iš kitų prašyti bus 
drąsu tik tada, jeigu laisvam 
pasaulyje esą lietuviai katali 
kai patys būsime padarę, ką 
privalome padaryti.

Suprasdami musų atsako
mybę prieš to laiko reikalus, 
mes kreipiamės j lietuvius 
kunigus, o per juos Į plačią 
visuomenę, bendromis jėgo
mis sudaryti atsarginį tam 
momentui skirtą Fondą. Fon
das jau yra pradėtas. Jis tu
ri ne tik smulkių geradarių, 
o kelis didesnius palikimus. 
Skirkime kiekvienas ar tai 
vienkartinę žymesnę ar kad 
ir mažesnę metinę auką tam 
dideliam reikalui. Fondas pri 
ima ir palikimus ir pasižadė 
jimus. Aukotojas taip pat ga 
Ii įsakmiai paskelbti ti slą, 
kuriam jo auka turėtų aptar
nauti- radio ar TV stotis, spa 
ustuvė, kuri nors seminarija 
ir kt. Butų taip pat labai pa
geidautina, kad geradariai 
kartu su auka kokią nors gra 
žią mintį pasiųstų, skirtą ka
talikams ateities Lietuvoje.
Tas mintis surašytume į ats
kirą knygą, kaip liudininką 
musų gyvos meilės savo tau
tai, Dievui ir Lietuvai.

Po šiuo atsišaukimu pasira 
šė J. Eksc. vysk. V. Brizgys, 
prel. Albavičius, kan. J. Paš- 
kauskas, kun. P Dambraus
kas, kan. V. Zakarauskas, kun 
St. Šantaras, kun. K. Juršėnas 
kun. J Urbonas.

Fondo valdytoju bei globė 
ju yra J. E. Vysk. V. Brizgys. 
Fondo pinigai bus naudojami 
tik Lietuvai atgavus laisvę. 
Ligi to laiko jokiems kitiems 
tikslams nebus imamas nė vie 
nas centas.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

galima užsisakyti už 160 eruz. pas
1) Kun. Ant. Ausenką. (Dom Estanislau) São Bento 

vienuolynas.
2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kuo. P. Ragažinską ir 

Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.
3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.-

Prof Niels Bohr, danas 71 metų amžiaus, vienas moder 
nicsio*- atominės teorijos išradėju, gavo Nobelio premiją už 
mokslinį daibą apie atomo struktūrą. Jau antrojo pasaulinio 
karo metu j s dirbo atominės bombos konstrukcijoje. (US1S)

Ar ne laikas apsigalvoti ir prisitaikinti?
A P

Nemažai kas, kaip girdėti, 
galvoja, kad neblogai būtų 
atstatytos Lietuvos valdžion 
patekti. Ir kas keisčiausia, 
kad tai ne eiliniai žmonės 
svajoja, bet partijų vadai, gar 
bingi valstybininkai, ir visi 
tie, kurie dar nepriklausomais 
Lietuve s metais pasipuošė įvai 
riais titulais, o begyvendami 
emigracijoje neatsisakė ir nuo 

naujo titulo, būtent «buvęs*. 
Kur gi čia be titulo apsieisi. 
Ar ne tiesa?

Tad nešposauk ir nemėgink 
protestuoti. Pro skurdų emi
granto gyvenimą sapnuojasi 
ministério kėdė su geru ally 
ginimu ir «priedais», o jų žmo 
nelems nepamirštamos pra 
mogos, baliai ir kiti malonu 
mai.

Štai čia ir yra emigranto 
tragedijos priežastis, kurios 
nesupranta, ar nenori supras 
ti buvusieji tautos «vairuoto 
jai - veikėjai» ir nemato mil 
žiniškų pasikeitimų įvykusių 
per paskutinius keliolika me 
tų. O kad pasikeitimai vyks 
ta, to niekas negali nuginčy
ti. Tai aiškiai patvirtina Len 
kijos arba Vengrijos, kur su 
kitelių vadai nekartą viešai 
pareiškė, kad ruošiama emi
grantų egzilinė vyriausybė, 
perimti krašto reikalų tvar 
kymą, jiems nepriimtina. Jie 
nenori jokių emigrantinių vai

Kotryna Grigaitytė

Pavasaris žalsvas akis pravėrė. 
Baitai nusnigo sodų pakraščiais. 
Gyvybę neša prie takelio svėrė 
Ir žemėje visoj gyvybė išsiskleis.

O, Motina, brangioji Motina,
Tu vainikuoji visą žemės šventę, 
Gyvybę nešdama pasauliui 
Per sopulį ir kančią.

Vien šypsenėlė iš lopšelio
Tau atpildas už viską;
O neretai tavasis kelias 
Vien ašaromis tviska.

O, Motina, šiandieną Tau
Pasaulis galvą lenkia
Tu vainikuoji gyvybe 
Šią visą žemės šventę.

džių, nes jie moka ir patys 
sau vyriausybę išsirinkti. Ką 
tai reiškia toks griežtas pasi 
sakymas prieš betkurį bandy 
mą emigrantams užimti vado 
vaujamas vietas? O reiškia 
tai, kad visi tie, kurie del į 
vairių priežaščių atitrūko nuo 
savo krašto, neturi jokių pir 
menybių ir balso naujai ats 
tatyto krašto reikaluose. 
Sprendžiamąjį balsą turės tik 
tie. kurie kovoja ir lieją krau 
ją už savo krašto išlaisvini 
mą.

Ir šio straipsnio skaityto 
jams kils klausimas, o kaip 
mūsų reikalai stovi? Kaip su 
mūsų veiksniais (Vyriausiu 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
tu, Lietuvos Laisvės Komite 
tu, mūsų teisėtomis atstovy 
bėmis, konsulatais, Diplomat! 
jos Šefu ir panašiai? Be to, 
kas atsitiktų, jeigu mes pa 
tyš atsidurtume lenkų ar ven 
grų padėtyje ir koks būtu ba 
lansas mūsų 17 metų veiklos 
Lietuvos laisvinimo byloje? 
Betkuriame punkte kalbame 
balanso, mes surašytume tuos 
visus ginčus, šmeižtus, berei 
kalingas kovas kompetencijų 
ir valdžios atžvilgiu? Ar t-ik 
netektų mums nosis pakabi 
nūs raudonuoti? Ir tai, kaip 
jau anksčiau minėjau, daro 
ne eiliniai žmoneliai. bet vals 
tybininkai įvairiais titulais pa 
sipuošę.

— (E) Į visasąjunginį kom 
pozitorių suvažiavimą Mask
voje, įvykusį kovo 27 d., Lie 
tuvos kompozitorius atstovą 
vo Balsys, Buoriūnas, Baumi 
las, Dvarionas, Juzeliūnas, Ka 
rosas, Klova, Račiūnas, Vai
niūnas ir Gaudrimas.

— (E) Vilniuje įvyko ra
šytojo klasiko Antano Vie
nuolio 75 metų sukakčiai pa 
minėti literatūrinė paroda.

-(E) Lenkijoje bus suor
ganizuota lietuvių kultūros 
dekada, o Lietuvoje - lenkų 
kultūros dekada. Abi jos vyks 
vienu metu; nuo birželio 29 
d. iki liepos 1 dienos.

— (E) Sovietinėje Lietuvo 
je vėl grįžtama prie arklių. 
Ilgą laiką arklių auginimas 
buvo užleistas, buvo norima 
visa mechanizuoti. Bet kai 
toje srityje didelės pažangos 
nebuvo, dabar stengiamasi 
vėl padidinti arklių skaičių.

Lieka vienintelis mūsų pa 
sididžiavimas, tai mūsų jauni 
mas, kuris pasižymi savo idea 
lizinu ir blaiviu galvojimu a 
pie Lietuvos reikalus.

kučius, šviesa tokia švelnutė, 
bet kartu tokia stipri, jog ji, 
tarsi, praveria jų širdį, pa
siekdama pačias sielos gel
mes. Po to apsireiškusioji pa
ragina vaikučius kasdien kai 
bėti rąžančių ir, pakilus į o- 
rą, - palengva išnyksta rytų 
kryptimi.

Vaikučiai tik dabar prade 
da atsigauti. Jie dalinasi įs 
gūdžiais. Pasirodo, apsireiškiu 
siąją moteriškę jie visi ma 
tę. bet Pranciškus girdėjęs tik 
Liuči'jos'balsą. Jacintą girdė 
jusi Liucijos ir moteriškės 
balsą, bet pačiam pasikalbę 
jime nedalyvavusi. Kalbėjusi 
tiktai viena Liucija Pasikal 
bėjimas trukęs apie dešimtį 
rainučių.

Vaikučiams grįžus namo ir 
nrasitaru's apie apsireiškimą, 
io garsas greit paplinta. Žmo 
nės pradeda įkyriai teirautis. 
Tėvai ir vaikučiai patiria daug 
priekaištu ir nemalonumų. Tė 
vai net pareikalauja, kad jie 
atšauktų savo tariamus pra 
simanymus. Jie linkę yra vi 
suomet klausyti tėvelių, bet 

kaip dabar išsiginti to, ką y 
ra matę? Jie neranda kitos i 
šeities, kaip tik pasiryžti ken 
tėti ir aukotis pagal Madonos 
pageidavimą gerajam Dievui. 
Jie taip ir padaro. Nuolat ba 
rami ir ujami, jie slepiasi nuo 
žmonių ir dažnai verkia Bet 
yra tvirtai nusistatę paskirtą 
ją dieną vėl eiti į Cova de 
Iria ir laukti pažadėtojo apsi 
reiškimo. Jie pasitiki Madona.

3 ANTR \SIS APSIRE ŠKI 
MAS

Ateina 1917 metų birželio 
13 diena. Apie 11 valandą 
vaikučiai visi kartu atvyksta 
i Madonos nurodytąją vietą. 
Šį kartą jie atvyksta 'jau ne 
bevieni. Juos atseka jau apie 
kelios dešimtys smalsuolių, ku 
rie nori būti vietoje ir pati 
krinti apsireiškimo gandus. 
Atėję į Cova da- Iria, vaiku 
čia! sustoja valandėlei po vie 
nu ąžuolaičiu, esančiu apie 
50 metrų nuo pirmojo apsi 
reiškimo vietos. Ten jie su 
klaupia .ir pradeda kalbėti ra 

žančių. Sukalbėjus vieną da 
lį, Liucija pakyla ir pažvei 
gia į rytus. Jacintą ir Pranciš 
kus nori pradėti dar vieną, 
bet Liuciją juodu sudraudžia, 
pastebėdama, kad jau sužai 
bavę ir kad tuoj turinti pasi 
rodyti Madona. Tai pasakius, 
ji skuba prie žinomojo ąžuo 
Taičio Jacintą ir Pranciškus 
seka paskui.

Tikrai, ilgai netenka lauk 
ti. Madona vėl apsireiškia. 
Tarp Madonos ir Liucijos pra 
sideda pasikalbėjimas, trunka 
apie dešimtį minučių Liucija 
ir šį karta klausia: «Ko nori 
iš mūsų. Malonioji Ponia?» Ma 
dona primena, kad kito mė
nesio 13 dieną ji vėl ateisian 
ti. Iki to laiko vaikučiai turį 
kasdien kalbėti rąžančių. Kiek 
vienos ražančiaus paslapties 
gale jie turi oridėti šią raal 
dėlę: «Mano Jėzau, atleisk mū 
sų kaltes, saugok mus nuo 
pragaro ugnies, nuvesk į dan 
gų visas sielas, bet ypač tas, 
kurios tavo gailestingumo la 
blausiai yra reikalingos». Ga 
liausiai, Madona pareiškia pa 

geidavimą, kad vaikučiai iš 
moktų skaityti.

Tuo tarpu Liucija, pasinau 
dodama proga, sako; «Aš no 
riu paprašyti paimti, mus vi 
sus tris į rojų».

— «Taip», — atsako Mado 
na — «aš greit ateisiu paimti 
Pranciškų ir Jacintą, bet tu 
privalai pasilikti dar Čia». 
Drauge Madona pareiškia, 
kad Jėzus norįs pasinaudoti 
Liucija kaip įrankiu Nekal 
čiausios Marijos Širdies gar 
bei plėsti.

Prieš Liucijos akis stoja vi 
sa eilė skaudžių išgyvenimų, 
kuriuos ji jau kenčia ištiso 
mis savaitėmis. Todėl ji klau 
šia susijaudinusi: «Argi aš vie 
na turiu čia pasilikti?»

— «Nenusimink, mano du 
krele», — sako Madona — 
«aš tavęs neapleisiu. Marijos 
Nekalčiausioj! širdis bus tau 
prieglauda ir kelias, kurs nu 
ves tave pas Dievą.

Tardama šiuos žodžius, Ma 
dona praskečia savo ant krū 
tinės suglaustas rankas ir 
nuo jų krintą šviesos spindu 

liai vėl apšviečia vaikučius. 
Jacintą ir Pranciškus atrodo 
stovį spinduliuose, kurie krin 
ta į žemę. Po dešine Mado 
nos ranka vaikučiai išvysta 
širdį, apgaubtą erškėčiais, ku 
rių dygliai iš visų pusių skru 
odžia ją Vaikučiai nors nie 
kieno nepamokyti, supranta, 
kad tai Marijos širdis, kad ji 
yra sužeista' žmonių nuode 
mėmis ir laukia atgailos bei 
atlygio.

Po valandėlės Madona pa 
kyla ir balto debesėlio prie 
dangoje išnyksta rytų krypti 
mi. Šį kartą ją palydi smar 
kus. panašus į griaustinį, tren 
ksmas. Yra birželio mėnuo. 
Apsireiškimo ąžuolaitis pa 
dengtas žaliais lapais. Šį aki 
mirksnį*lapai, tarsi vėjo pu 
čiami, palinksta išnykstančio 
apsireiškimo link. Mažieji re 
geto jai iš Cova da Iria nusku 
ba į Fatimą. Juos paseka at 
lydėjusieji smalsuoliai. Deja, 
jiems nebuvo lemta matyti 
Madoną. Jie girdėjo tiktai Liu 
cijos žodžius nukreiptus į ja.

(B. D.)
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v v
Paukščiu karalius

Kitąsyk tarp paukščių ne
buvo jokios tvarkos: jie ne
turėjo vyriausios galvos.

Vieną sykį susilėkė visi į 
plačią pievą, tarės, tarės ir 
susitarė išsirinkti karalių, čia 
buvo erelis, gandras, straz
das, kurapka, gulbė kielė, vy 
turys, žvirblis — visivisi.net 
ir mažasis nykštukas.

Ir kaip dabar jiems pradė
ti? Kokiu būdu rinkti? Ilgai 
visiems begalvojant, gandras 
ima ir pasiūlo lenktyn lėkti: 
kas ankščiau išlėksiąs, tas ir 
busiąs karalium?

O gandras, matai, norėjo 
pats tas lenktynes laimėti: juk 
jis labai aukštai moka lakio
ti. Bet paukščiai to nenuma
nė, visi sutiko ir nutarė lėkti.

Dabar visi pradėjo neri
mauti, ėmė straksėti, sparnus 
miklinti, o jaunieji stigte nes
tigo - kad tik greičiau pra
dėtų!

Gandras turėjo duoti ženk
lą: kai jis dantimis sukalens. 
visi ims kilti nuo žemės. O 
tasai, ilgai nelaukęs tiktai — 
ta ta ta ta ta! Ir visi pakilo. 
Kaip debesis pasikėlė paukš
čiai aukštyn. O jų sparnai 
taip ėmė ūžti, kaip vėjas se
noje girioje.

Bet ne visiems taip gerai 
ėjo. kaip ūžė. Kurapka tik
tai čivirkšt, čivirkšt piept ant 
žemės, ir viskas! Višta, vos 
galelį klegėdama palėkus, tuo 
jau žemyn nugarmėjo ir, sun 
kįai nutūpdama, kone kojas 
išsisukinėjo Paskui ją klyk
dama nusileido ir naminė žą
sis.

O kiti prisiveikdami lėkė, 
kiek tik galėdami. Kiekvie
nas troško būti karalium. Bet 
daugumas vistiek ligi galo ne 
ištvėrė, po vienas kito pailsę 
žemyn leidos. Štai jau nutū
pė žvirblis, strazdas, kielė, 
gulbė ir daugybė kitų.

T.ktai gandras su ereliu už 
vienas kito varės, kaip bega
lėdami Jau ir debesis pasie
kė, jau už debesų iškilo — 
vos primatai.

Galų gale ir gandras pąil-

so ir sparnus paleido. Erelis, 
vienas likęs, krykštavo:

— Štai’ žiūrėkit! Kas gali 
aukščiau už mane iškilti?

— Aš! — sucirpė nykštu
kas, aukščiau erelio suspur
dėdamas.

Dabar visi nustebo: iš kur 
čia tas atsirado? O jis, ve. e- 
reliui bekylant, slapta ant nu
garos jam užsitūps ir kiunk- 
sojo, kol erelis pakils ir auk 
ščiau lėkti nebegalės. Tada 
jis pasispyrė nuo erelio nuga 
ros ir spurstelėjo aukštyn. E- 
relis dar bandė varstys su 

juo, bet ką jis galėjo pada
ryti pailsęs?..

Taip mažasis paukštelis, 
klastingai visus aplenkęs, ta
po karalium. Bet paukščiai 
paskui vfstiek jo apgaulę su
prato. Paukštelis labai susigė 
do ir ėmė slapstytis krūmuo
se.

Taip ir tebesislaosto ir ligi 
šios dienosi O kiti paukščiai 
pamatę jį juokias: «Karalėlį, 
nykštukėlj, kaip tu lenktynes 
laimėjai?..»

Saulės, mm'io ir 
vėlo svainis.

Kitąsyk gyveno vienas žmo 
gus su pač:a Turėjo juodu 
tris dukteris Syki išėjo tas 
žmogus į laukus arti Apsi
niaukė, pasidarė šalta, tas 
žmogus ir sako:

— Kad pasirodytų Sanlė ir 
mane sušildytų, tai aš atiduo
čiau vyriausia dukterį

Tain tuoj pasirodė Paulė ir 
jį sušildė, o vyriausioji duk
tė tuokart atnešė jam pietų. 
Tėvas jai sako:

— Aš tave pažadėjau Sau
lei.

— Gerai, tėveli, kad paža
dėjai - tekėsiu.

Čia tuoj pribuvo Saulė ir 
nusigabeno ją. Kai parėjo tas 
žmogus aręs namo, klausia 
jį boba:

— O kur duktė?
— Apvesdinau su Saule.
Toliau tas žmogus nu

važiavo į girią malkų kirs
ti. Kirto per dieną, kolei su- 
susikrovė vežimą. Jau ir taip 
sutemo, kad jis kirvio savo 
rankose nebamato. Sako;

— Kad nors Mėnulis paš
viestų, atiduočiau jaunesnią
ją dukterį.

Tuoj Mėnulis jį apšvietė, 
pasidarė taip šviesu, kaip die
ną. Tuo kart atėjo pas tėvą 
vidutinė duktė, — grybauda
ma miške paklydo ir susivė
lino.

— Na. - sako tėvas, - aš ta 
ve, vaikeli, Mėnuliui pažade 
jau.

— Gerai, tėveli, kad paža
dėjai, tai tekėsiu.

Čia tuoj pribuvo Mėnulis ir 

nusigabeno ją. O kai jis par 
važiavo namo, klausia boba:

— O kurgi pradingo duktė, 
kad nepareina?

— Aš ją apvesdinau su Mė 
nuliu.

Atėjo šienapiūtė, tas žmo
gus nuėjo pievos plauti. O 
jau toks karštis, kad dalgio 
jis nebegali rankose išlaiky
ti. Sako:

— Kad nors vėjas pūstų, 
butų vėsiau, - aš jam jaunes
niąją dukterį pažadėjau

Taip tuoj ėmė pūsti Vėjas, 
jau jam gerai. Kaip kartas 
ateina jauniausioji duktė, at 
neša jam pietų. Sako jai tėvas

— Aš tave, vaikeli, Vėjui 
pažadėjau.

— Kad pažadėjai, tai tekė 
s'iu.

Čia. tuoj pribuvo Vėjas ir 
nusigabeno ją Kai jis parėjo 

Paklusnūs vaikai visuomet myli tvarką, švarą ir nebijo vandens. O jūs?

namo, klausia:
■— O kurgi duktė?
— Aš ją apvesdinau su Vė 

ju-
Na, jau gerai - visas tris 

dukteris išleido už vyrų. Bet 
praleido kokią porą savaičių, 
išsiilgo jis vyriausios dukters. 
Eina pas žentą Saulę į sve
čius. Kai nuėjo, buvo jau va
karas. Sako žentas saulė sa
vo žmonai:

— Sumaišyk miltų, iškepk 
tėvui blynų.

Tai duktė sako:
— Dabar vakaras, kaip čia 

krosnį kurti?
O Saulė sako jai:
— Nereikia ugnies, aš taip 

iškepsiu, tik pilk man ant 
galvos. Toji tuoj ’supylė ant 
galvos tešlą. Saulė ir iškepė 
blynus.

Tėvas pasisvečiavęs parė
jo n;jmo, tai buvo jau vaka
ras. Tuoj sako savo bobai,

-- Sumaišyk miltų, kepsim 
blynų.

— Ką tu čia dabar naktį 
sugalvojai, - čia nei ugnies 
nėra, nei nieko,

— Nereikia ugnies, aš mo
ku juos taip iškepti - pilK 
man ant gaivos tešlą.

Tai boba suvertė jam ant 
galvos tešlą, kad to diedo ap 
lipo ir plaukai, ir ausys, ir a 
kys. kr snukis - jis taip apsi- 
vėlė, kad vos per tris dienas 
tegalėjo pirty išsi rausti.

Pergyvenęs vėl kelias dieT 
nas jis išsiilgo antrosios dūk 
terš. Eina jis pas Mėnulį sa
vo dukters atlankyti. Kai ten 
nuėjo, buvo jau vakaras, tam 
su. Sako žentas mėnuo savo 
žmonai:

-- Eik į rūsį, atnešk tėvui 
medaus.

O toji sako:
— Kaip aš eisiu į rūsį, taip 

tam -u.
- Tai nieko, aš pašviesiu
Mėnuo padėjo savo pirštą 

anr tvoros, pasidarė taip Avie 
su ka p diena, — taip jai ir 
buvo viskas matyti rūsy.

Jis ten gerai pasisvečiavęs 
sugrįžęs namo, sako bobai:

Eik į rūsį atnešti medaus.
— Ar tu paikas — kaip aš 

eisiu, kad taip tamsu?
■ Aš pažibinsiu

Boba išėjo į rūsį, o jis ži 
bina. padėjęs savo pirštą ant 
tvoros. O tai bobai kaip tara 
su, taip tamsu Toji belipda
ma irs veHè nuo kopėčių, 
susi-"! nosį, atėjo boba vi 
sa kruvina, keikcama diedą

Praleido k4n- dienas, iš
siilgo diedas mariausios dūk 
terš Eina nas Vėją Kai nuė 
jo. dar buvo šviesu Ten toji 
duktė dailiai nr ėmė savo té 
vą. Pask m sako Vėjas;

Vyktoras Šimaitis

NAMO
Namo, broliukai, 
Namo, sesutės, 
Namo, seni tėveliai! 
Žemelė šaukia, 
Pagalbos laukia 
Tušti javų laukeliai.

Lineliai žuvo, 
Kviečiai išdžiūvo, 
Rugeliai nesužėlė, 
Dagiais apaugo, 
Svėrėm pražydo 
Sugriauta tėviškėlė.

Namo, broliukai, 
Namo, sesutės, 
Namo, seni tėveliai!
Laukelių arti, 
Rugelių sėti, 
Statyt naujų namelių.

Vai, eisim, eisim, 
Lėkte nulėksim 
Mielon tėvų šalelėn, 
O šioj kelionėj, 
Dangaus malone 
Lydėk mus, Visagali!

-- Paimk kailinius, eisim 
truputį ant vandenis pasivaži 
nėti.

-- Prigersim! bijosi duktė
— Ko tu bijaisi, - sako vė 

jas, - tik nešk skrandą, tro 
boj karšta, nors paplaukiosim.

Ji įmetė į upę kailinius, a 
budu užšoka ant los skran 
dos, vėjas papūtė, nuvažiavo 
taip, kaip su laivel’u

Parėjo įas diedas namo, sa 
ko bobai:

— Na, imk kailinius, pirkioj 
šiltą, eisim ant upės pasiva 
žinėti.

- Ką tu šneki, ar jau vi
sai kvailieji? Mes nuskęsim, - 
sako boba.

— Kur čia nuskęsi, aš ma 
člau kaip mano žentas ant 
skrandos plaukiojo.

Ta tuoj paėmė skrandą, nu 
nešusi metė į upę, ir šoko a 
budu ant tos skrandos važiuo 
ti. Skranda paskendo, o jų li
gi tik kojos pasirodė, r tiek

PASINAUDOKITE PROGA
Savo buto papuošimui, įvairiose Europos ir Pietų 
Amerikos parodose premijuoto lietuvio dailininko 
sukurtais paveikslais! Paveikslai beveik visi nauji 
ir niekur dar nebuvo parodose išstatyti. Išvažiavi
mo iš Brazilijos proga parduodu juos žymiai papi
ginta kaina, pradedant nuo 300 kruzeirų.

Kreiptis bet kuriuo laiku, Rua Marques de Itú, 69 
fundos, pirmas ir kampinis namas iš kairės, išeinant 
iš Praça da Republica. Dail. A. Kairys.
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Dr. JOAQUIM 
PACIFICO JUNIOR

Dantų chirurgas

Dentadurų ir judamų aparatų spe
cialistas.

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

Konsultorija yra Vila Žolinoje, Avenida Zeiina. 752

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.

Jo skyrius yra ir Vila Zelinoje. Av. Zeiina 970 
Daug lietuvių čia atidarė einamąsias sąskaitas. Čia ga 
Įima apmokėti mokesčius, už šviesa ir kitas pinigines 

operacijas atlikti

industria e Comercio de Calcados
a

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

Rua Javaės, 626 - Td. 5M011 - São Paslc

PRAÇA SAO JOSÉ, 1 - V. ZELINA — S. PAULO 
Telefone 63 5915

VISUOMET RAŠ1 SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI ' 
NAUJANYBIŲ

t..

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
ISSÍMOKEJIMUL

Prie pat autebuso Nr. 93 sustojimo vietos.
s r
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL «V. ZELINA»
IRMÃOS BAUŽYS

Registrado no C. R. C. »ob o n ° 55* ~

Pęa. S. José Campos, 8 S/ 2 - V. Zeiina - S. Paulo | 
Telefone 63-6005 -

Aberturas ue firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cont.rat na Junta Comercial 
Pis‘'-at. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

HORÁRIO das

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

Pirkimas pirkimui nelygus.
Keikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitu reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis i sandėli.

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

PRANAS & ČIA. LTDA.
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: « C A B 1 U N A »

Rio de Janeiro
Serraria « 1 T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

pusi. 5

mil
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 — José Menino

Kiekvieną sekmadieni prie 
bažnyčios pas spaudos platin 
to ją galima gauti 
nusipirkti naujausių lietuviš
kų knygų, maldaknygių bei 
laikraščių.

-- 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 
interioro.

i 115/MizIlO Ji C A 85 IS5 ii li_ 115 Ii LTDA
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 S Ã O PAULO

Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležiniu daiktų, indų bei darbo įrankių 
krautuvė rikto i nas

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

M
Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

j i r vy r lc> j e IL AU115 <0
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui.

Ateikite ir Įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina.
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AV. ZELINA, 706 — CAlXA POSTAL, 371 — SÃO PAULO

ATSISVEIKINIMAS SU 
SESELE

8 sugužės lietuviška mokyk 
la turėjo mažytę programą 
Seselės Lilijos išleistuves. Se 
selė Marija Lilija šiais metais 
buvo paskirta mokyklos vedė 
ja. Toje pastogėje prisiglau 
dusi lietuviška mokykla pa 
tyrė iš daug globos ir šilto 
nuoširdumo, todėl atsisveiki 
nimo valandą gaubė liūdesys, 
kartu ir viltis, kad ji dar kar 
tą j S Paulį sugrįš. Atstovei 
kinimo žodį tarė kun J. Šeš 
kevičius. Jaunieji padainavo 
seselei keletą lietuvišką dai 
nų ir įteikė kuklias dovanė
les. Seselė padėkojo už do
vanėles ir dainas ir prašė jos 
kelionę palydėti malda Lin
kime gerai pailsėti pas savo 
mamytę (Brooklyne) ir netrū
kus sugrįžti.

ATEITININKAMS

Šį sekmad. po 9 vai. šv. Mi 
šią mėnesinis kuopos susirin 
kimas. Choro repeticija šeš 
tadienj 5.30 min. vakare. Vis» 
prašomi paskubėti atsilyginti 
už «Ateitį» ir užsimokėti na 
rio mokestį.

DĖL PARQUE DAS NAÇÕES 
JAUNIMO VAKARO

Peržvelgę atviromis akimis 
į lietuvišką koloniją, lengvai 
pastebėsime, kad daugiausia 
nutautėjo tos šeimos, kurios 
gyveno atsiskyrę nuo lietu
viškų pasireiškimų. Lietuviš
ka bažnyčia jiems buvo «per 
toli», įėjimai į lietuviškus pa
rengimus «perbrangús», lietu 
viškas flaikraštis «neįdomus» 
ir t. t Ir šiandien jau taip 
dvasiniai suskurdo, kad net 
su savo vaikais nehesusikal- 
ba tėvų kalba Istorija yra ra 
šoma tam, kad būtų gyveni
mo mokytoja, Pasimokvkime 
ir nekartokime praeities klai
dų. Kiekvienas geras lietu
viškas parengimas kelia lie
tuvišką nuotaiką nuotaiką ir

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio Nove de Julho, kiekvieną sekmadienį nuo 
18,00 ligi 18:30 vai., banga 540 klc.

Lietuviškas žodis radio bangomis tol bus girdimas, kol 
jį rems susipratę lietuviai...

Radijui paramą galima įteikti finansinės komisijos na
riams asmeniškai arba siunčiant per paštą finansų ko
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P. Ragažins- 

ko vardu šiuo adresu: caixa postai 4118, São Paulo.

I EJCRITCKIC CONTAEIL

GEROS. ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame aorangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilaą, odą batams ir vaistus.

★ Turime visų medžiagų pavyzdžius!
* Laike 6 8 savaičių siuntiniai pasiekia Lietuvą. Oro 

paštu 2-3 savaitės.
* Siuntėjas gaus gavėjo parašu patvirtintą pakvirtavimą.
* Visi persiuntimo mokesčiai ir muitas apmokami čia 

Gavėjas nieko neturi mokėti.
★ Siuntiniai pilnai apdrausti - žuvus grąžiname pinigus 

arba pasiunčiame naują.
Kreipkitės pas:

Jonas Valavičius, R. Pe, Bened. de Camargo, 698, Penha 
Al, Boguslauskas, R. F. Ant. de Guadalupe, 14, V. Zelina 
Rašykite: Caixa postai 493 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

MIRĖ POVILAS ŽADEIKIS

1957 m. gegužės mėnesio
11 dieną (vakare) Vašingtone 

šildo patrijotinius jausmus, 
kuriuos svetima aplinka ge
rokai vėsina. Todėl naudoki 
mės šiais parengimais, jei e- 
same lietuviai ir norime to
kiais likti. Štai Tautų Parko 
jaunimas duoda progą. Visus 
kviečia į savo vakarą. Ne 
patingėkim pavažiuoti keletą 
kilometrų, įvertinkim jų pas
tangas, pamatykim programą, 
kartu praleiskim šeštadienio 
vakarą Tad iki pasimatymo 
birželio pirmą- šeštadienį (1 
dieną) Tautų Parke.

— Šį sekmadienį Agua Ra 
za lietuviams bus pamaldos 
8 vai. vietos parapijos bažny 
čioj. Apylinkių lietuviai kvie 
čiami atvykti į pamaldas.

— Liet. K at. Moterų Drau
guos susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį 4 vai po piet 
Vila Zelinoje mokyklos patai 
pos. Narės ir norinčios įstoti 
draugijon prašomos atvykti 
susirinkimam

— Praėjusį sekmadienį Mo 
tinos Dienos minėjime buvo 
daug žmonių, net ir iš toli 
mesnių apylinkių, kaip Par 
que das Nações, Casa Verde 
ir kt. Programa buvo įvairi. 
Ją išpildė lietuviškos moky 
klos lankytojai mokytojų pa 
ruošti ir ateitininkai.

— Sumainyti žiedus 1 d. 
birželio ruošiasi Stasys Franc 
kevičius su Joana Lapenyte.

— Liet. Kat. Bendruomenės 
choras liepos m. 13 d. yra nu 
matęs suruošti vakarą, o spa 
liaus m. 12 d jubilėjinį. pa 
minėti 20 metų choro sukak 
čiai, koncertą.

— Šią savaitę S. Pauly lan 
kėši biznio reikalais prekybi 
ninkas Pranas Ziezis.

J.A.V., mirė Lietuvos Nepap
rastas Pasiuntinys ir Įgaliotas 
Mintoteris Š. Amerikai Povi
las Žadeikis. Dar vos prieš 
keletą sąvaičių Amerikos ir 
viso laisvo pasaulio lietuviai 
iškilmingai minėjo jo garbin
go amžiaus 70 metu sukaktu 
ves.

Su Povilo Žadeikio mirtimi 
lietuviai netenka didžiojo ko 
votojo dėl Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybes!

Povilas Žadeikis gimė 1887 
motais kovo mėn. 26 d. Pa- 
reškečio k. Varnių vis., Tel 
šių apskrity, iš tėvų ūkininkų 
Juozo ir Teofilės Klimaitytės 
Žadeikių. Povilas buvo jauni 
ausias iš 7 sūnų. «Vargo mo 
kykloj» įgyjes pradžios moks 
lą, Povilas vėliau mokėsi Pa 
langoj ir Belgavoj (Latvijoj) 
kur baigė gimnaziją 1907 m. 
Studijavo Peterburgo (Petra 
pilio) universitete, Rusijoj 
organinę chemija ir baigė 19 
12 metais aukščiausio laips 
mo pagyrimu.

Nuo 1912 metu iki I Pašau 
linio Karo pabaigos tarnavo 
caro kariuomenėj, kur už 
drąsumą ir žygius buvo apdo 
vanotas keliais ordinais. 1918 
m. grįžta į Lietuvą ir kitais 
metais paskiriamas Lietuvos 
krašto Apsaugos ministeriu. 
1920 21 metais Povilas Žadei 
kis jau veikia Amerikoj, kai
po Įgaliotinis kariškiems rei 
kalėms prie Lietuvos Delega 
ei jos J. A. Valstybėse.

1923 m. jis gauna uždavinį 
organizuoti ir vadovauti Lie 
tuvos Respublikos Konsulatui 
Chicagoje 1928 metais perke 
liamas generaliniu Konsulu į 
New Yorka, kur išbūva ligi 
1935 metų, kada Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos 
Įsakymu perkeliamas į Wa 
shingtoną, kaipo Lietuvos Ne 
paprastas Pasiuntinys ir Įga 
lietas Ministers Jungtinėm 
Amerikos Valstybėm. Tose pa 

■reigose Povilas Žadeikis išbu 
vo 22 metus.

Povilas Žadeikis buvo ne 
paprastai kilni asmenybė, ra 
mus, santūrus, kartais griež
tas ir kietas, Povilas Žadei
kis ir sunkiausiais Lietuvai 
laikais - II jo pasaulinio karo 
ir po jo sekusiais metais - 
nė akimirkai nenuleido Lietu 
vos vėliavos, reaguodamas į 
visus priešų kėslus, išnaudo
damas savo plačias pažintis 
aukštoj amerikiečių visuome 
nėj ir diplomatijoj vieninte
liam tikslui Lietuvos laisvei 
apsaugoti. Jis mirė bildėda
mas Lietuvos Nepriklausomy
bės sargyboje, palikęs mums 
testamentą tęsti kovą dėl Lie 
tuvos išvadavimo.

Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP, Nro 1.484

Atlieka firmų atidarymus, perleidimus, komercines 
ir industrialines apyskaitas, sutvarko dokumen

tus, sudaro sutartis surašo prašymus ir ki
tos rūšies darbus atlieka.

Juridinis Departamentas — Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 - Vila Zelina - Tel. 63-2767 - S. Paulo

ALIO, ALIO SÃO PAULO LIETUVIŠKAS JAUNIME!
Parque das Nações lietuviškas jaunimas kviečia viso 

São Paulo lietuvius atsilankyti į ruošiamą JAUNIMO — 
VAKARĄ, kuris įvyks š, m. birželio mėn. I d. E. C- 
Parque das Nações salėje, kur puikiai praleisit laiką ir 
savo atsilankymu paremsite šios apylinkės lietuviška 
mokyklą. Bus suvaidinta 2 jų veiksmų komedija «VIR
ŠININKĖ», dainos, žaidimai ir šokiai.

Tad atsiminkite BIRŽELIO mėn 1 dieną. Visi į Par
que das Nações. Pradžia 20 vai. (8 vai. vak) PUNKTU
ALIAI.

RENGĖJAI.

Liepos 13 dieną ruošia

VASARA

L. K. BENDRUOMENĖS CH

LIETUVOS NACIONAI 
MARTYNO MAŽVYDO BIB

GROS [RADIO GAZETA ORKESTRAS.

REIKIA PATALPŲ INDUSTRIJAI?
Pasinaudok išnuomojama patalpa, 44 kv. metrų, su 

įvesta elektros jėga, rua Prof. Gustavo P. de Andrade S9, 
(Buvusi Venda Nova), prieš metalurgikos fabriką. Dau
giau informacijų vietoje minėtu adresu

Nepraleiskite progos smagiai pasišokti 
spalvingame šviesų žaisme!

Š/m. gegužės mėn. 18 d. Lietuvių-Brazi’ų Kultūri
nio Bendradarb'avimo Klubas ruošia

J A IU U
Tekiu Vakara,

kuris įvyks V. Anatazijaus Dr. J. Basanavičiaus vardo 
ro-les patalpose, rua Camacam, 625

Šokiam gros garsus Radio Amerikos orkestras. Va
karo pradžia 22 vai. ir pabaiga 4 vai. ryto.

Pakvietimus ir staliukus įsigyti iš anksto V. Anas- 
tazijaus lietuvių mokykloje arba pas Juozą Karpavičių, 
Av. São João, 233 ir p. M. Remenčienę, Pça. Carlos 
Gomes, 18U.

Rengėjai

Siuntiniai Lietuvon ir anapus
Pigiausia siųsti per «ANAPUS»!

Tuojau rašyk. Reikalauk kainoraščių informacijų 
«ANAPUS» Mail Order - Dr. Gr. Valančius, 1770. Ludlow 
str. Granada Hills, California - USA.

Sinčiame ir oro paštu per Stockholmą - Rygą. Ypatin
gai pig’ai ir greitai persiunčiame vaistus.

Lietuvoj mirė solistas 
Babravičius.

— Buvęs ilgametis VLIKo 
pirmininkas prel. M. Krupavi 
čius persikėlė Amerikon. 
Apsistojo Ausonia, Conn , mie 
ste.

— Vyriausio Lietuvos Išlais 
vinimo Komiteto posėdis, tar 
tis del apjungimo kitų gru 
pių, nesančių dar Vlike, bus 
gegužės mėn. 31, birželio 1-2 
d. d Atrodo, kad bus- rasta 
bendra kalba su visais.

— (E) Pavasarinė sėja Lie 
tavoje šiemet pradėta, jau ko 

vo antroje pusėje, taigi paly
ginamai labai anksti.

— (E) Kaunietis Varanaus 
kas Baku miestę pasiekęs 
naują, Lietuvos rekordą, nūs 
tumęs rutulį 15,74 m.

— XE) Kalvarijoje neseniai 
pradėjo veikti vilnų verpimo 
fabrikas. Dirba trim pamai 
nom.

— (E) Apie 200 vilkų nu
šauta pereitais metais Lietu
voje, kaip paaiškėjo respubli 
kiniame medžiotojų tarybos 
posėdyje Vilniaus radijo pra 
nešimu, esąs plečiamas ir ver 
tingų kailių žvėrelių veisimas. 
Medžioklės ūkiuose esą da
bar 4 juodsidabrių lapių fer
mos, kurios turi daugiau kaip 
400 žvėrelių. Fermos kasmet 
duodančios 1,5 mil. rublių pa 
jamų. Šiemet įsteigta dar ir 
vllkininkystės ferma.

— (E.) Apgavo piliečius su 
valst paskolomis. Lietuvos gy. 
ventojai, kaip ir kitų Sovie 
tų valdomų kraštų žmonės, ii 
gus metus buvo verčiami 
pirkti valstybinės paskolos 
lakštus. Dabar Chruščiovas 
pareiškė, kad nuo 1958 metų 
būsią galimą tų paskolų atei 
sakyti, jei visų ikišiolinių pa 
skolų grąžinamas ir mokesčių 
mokėjimas sustabdomas 20-25 
m.Kitaip tariant, Lietuvos žmo 
nės už pirktas valstybines 
paskolas jau nieko nebegaus 
nes kas bus už 20 25 metus, 
niekas nežino, tuomet ir pa
čios Sovietų Sąjungos dabar 
tiniame pavidale tikriausia 
jau nebus.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČIUS 
Rua Inhagapi, 9 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)
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