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Pasaulio Politika Atominio Ka
ro grėsmės šešėlyje

(Elta) Atominio karo gali
mumai pasaulio politikoje 
niekad tiek gyvai nebuvo 
svarstomi, kaip dabar. Nie
kam nėra paslaptis, kad tuo 
atžvilgiu vis tebevadovauja 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės, kurių karinį ir ūkinį pa 
jėgumą bando vytis Sovietų 
Sąjunga Vakariečių žiniomis 
vienas paskutinių Sovietų van 
denilio bombų išmėginimų 
nevisai pavykęs. Sprogimų 
padariniai išslydę iš kontro
lės ir nepaprasto stiprumo 
radioaktyviniai išspinduliavi
mai užnuodiję dabar netik 
Sovietų Sąjungos, bet ir Kini 
jos plačius plotus Pekino ra 
dijas įspėjo Mandžairijos ir 
Šiaurės Kin j g gyventojus už 
dengti visus šulinius ir daržo 
vių lysves, o maistą vartoti 
tik virintą.

Iš kitos pusės, vyksta pla
tus diplomatinių notų karas 
tuo pačiu klausimu Sovietų 
Sąjungų, bijodama būsimo a- 
tominio karo padariniu savo 
režimui, pastarais laikais išsi 
untinėjo įspėjimus visai eilei 
Šiaurės Atlanto gynybos orga 
n'zacijos valstybių kad jos 
nesutiktų savo žemėse jkur- 
d nti atominių ir raketinių 
ginklu bazes. Atvaizduojama 
grėsmė, kuri tiems kraštams 
susidarytu, kai karo atveju 
Sovietų Sąjunga būsianti pri 
versta prieš tas bazes pavar 
tots savo karines priemones.

Ypatingai Maskva įspėja 
Fed. Vokietijos vyriausybę. 
Maskvos paskelbtose notose 
Ponnai juodomis spalvomis 
piešiami «baisūs pavojai». į 
kuriuos Vokietija patektų, jei 
ji apsiginkluotų atominiais gin

Europos gyvenimas apsuptas pavoju
(Elta) Žymus vokiečių po

litikas, Parlamento užsienio 
reikalų komisijos pirmininkas 
Dr. G. Kiesinger, kalbėdamas 
Pavergtų Europos Tautų Stras 
burgo sesijoje pareiškė, kad 
mus visus sujungia laisvės 
meilė, tiek asmeninės, tiek ir 
tautų laisvės. Individualinė ir 
tautinė laisvė yra pasidariu
si Europos gyvybiniu princi
pu. 400 milijonų europiečių 
balsas susijungia galingam 
laisvės šūkiui.

Graži yra Europa, pasakė 
Kiesinger, bet kartu jos gy
venimas apsuptas pavojų. Ben 
dras pavojus ima apjungti vi
sus europiečius. Kartais esą 
tvirtinama, Europos Taryba 
dar nedaug tepasiekusi. Bet 
akivaizdoje esamų sunkumų 
ji ir negalėjusi daugiau pa
siekti Svarbu esą sudaryti a- 
titinkamą klimatą. Ateityje tu 
rime kitaip galvoti ir jausti, 
negu mūsų protėviai. Tai ne
reiškia, kad turėtume savo 
tautinių tradicijų atsisakyti ir 
susilieti milžiniškame bendra 
me katile. Bet tautų įvairu
mas gali klestėti ir susijun

klais ir leistų savo krašte įsi 
kurti kitų valstybių (supr. 
amerikiečių atominėms ba
zėms. Vokietijos gyvybiniai 
centrai saro atveju, girdi, bū 
tų paralizuoti jau vienos vie 
nintelės vandinilio bombos 
numetimu. Iš šalies vokieči
ams niekas negalėsiąs padėti 
ir Vokietija liksianti ištisu 
kapinynu

Sovietai vokiečiams ir gra
so ir kartu juos vilioja. Duoda 
suprasti, kad vokiečiams ne 
siginkluojant atominiais gin
klais, būsią lengviau kalbėtis 
ir dėl Vokietijos apjungime 
Kiekvienam sveikai galvojau 
čiam aišku, kad kol Sovietų 
Sąjungą neatsisako nuo ato
miniu ginklų vartojimo, kaip 
gali Vokietija nuo jų atsisa
kyti

Fed Vokietijos vyriausybė 
atmeti ir grasinimus ir vilio 
jimns. Bent jau kol bus da- 
bart nė Bonnos vyriausybė, ji 
Sovietams nenusileis, mano 
neutralūs stebėtojai Šia;p ar 
taip, vokiečiams yra ir bus 
saugiau likti amerikiečių ir 
apskritai Vakarų sąjunginin
kais, o ne patekti Maskvos 
malonėn. Bonna nasisakė ir 
prieš Gaitskelio plana (apie 
neutralę zoną), tuo pritarda
ma ir pabaitiečių veiksnių 
nusistatymui tuo klausimu.

Londone tebevyksta nusi
ginklavimo derybos Kai ku
riais klausimais esą pasirodęs 
Maskvos linkimas susitarti, 
tačiau jokių apč uopiamų vai 
siu tie pasitarimai dar neda
vė. Maskvai rūpi vėl atgaivin 
ti «Ženevos koegzistencijos 
dvasią.»- 

gus į Europos politinį viene
tą. «Aš visa savo aistra jun 
giuosiu prie Europos vienin
gumo idėjos, kurios ir Jūs, 
pavergtųjų tautų atstovai, 
siekiate. Mes norime išveng
ti tokios vergijos. Mūsų pas
tangos išlaikyti mūsų laisvę 
yra kartu ir Jūsų tautų nau
dai. Nes tol. kol čia Vakaru 
Europoje išlieka laisvė, ir Jū 
sų tautoms lieka laisvės vil
tis».

«Su dauguma Jūsų kraštų 
mus jungia draugiškumas, vii 
tis ir pasiryžimas kuo grei
čiausiai susilaukti dienos, ka
da Jūs kartu su mumis galė
site džiaugtis laisve ir nepri 
klausomybe sujungtoje Euro
poje». Su kai kuriais kraštais 
esama ir sunkumų, bet čia 
reikią turėti drąsos atvirai a- 
pie juos pasitarti. «Aš netu
riu jokios abejonės, kad sun
kumai, pavyzdžiui tarp Vokie 
tijos ir laisvos, nepriklauso
mos Čekoslovakijos būtinai 
duosis išsprendžiami, svar
biausia, ką aš jums turiu pa
sakyti, yra tai, kad mano kra 
što gyventojų dauguma atme-

Goifo soortas - vasaros sportas, labai mėgia
mas ir paplitęs S. Amerikoje. (USIS)

ta idėjas. kurios buvo įsiga
lėjusios Hitlerio laikais». Vo
kiečių sunkumai su lenkais 
esą jau žymiai didesni Bet 
ir šia būsią gal tinimų sus.tar 
ti. Vokiečiu federalinė vyriau 
sybė iškilmingai esanti pa
reiškusi. kad tuos ginčijamus 
klausimui niekad nesiims sprę 
sti smurtu Apjungtos Vokie 
tijos atstovai su laisvos Len
kijos atstovais rasią bendrą 
kalba

Baigdamas I iesingėr pareiš 
kė viltį, kad laisvės dienos 
ne perdaug užtruktų. Mūsų vi 
sų bendras siekis esą eiti to
kiais keliais, kurie vedą į lais 
vę. S arbiausia esą, siekti 
vieningumo.

Pavergtųjų Tautu Klausimas 
gali būti įskeltas jau sekančio 

je Jungtiniu Tautu sesijoje

(Elta) Pavergtųjų Europos 
Tautų Generalinio komiteto 
pirmininkas Dr. V Masens lan 
kėši Vašingtone ir turėjo pa
sikalbėjimą su atsakingais 
Valstybės departamento pa
reigūnais. Dr Masens tąja pro 
ga supažindino su PET nusis 
tatymu Benaudos konferenci
jos komunikato atžvilgiu. Į 
tai PET pirmininkui buvo pa
reikšta. kad pasitarimo Ber- 
mudoje buvę centre Artimų
jų Rytų ir NATO klausimai. 
Ta proga buvo pasakyta: «Ta 
čian tai nereiškia, kad Vals
tybės departamentas nekreip
tų rimto dėmesio pavergtųjų 
tautų išlaisvinimui. Tasai klau 
simas nebuvo ir nebus nei pa 
mirštąs, nei apeitas» Taip pat 
buvo paliesti PET žygiai iš
kelti pavergtųjų valstybių 
klausimą ateinančioje Jungt. 
Tautų pilnaties sesijoje ir pa 
reikštas pasitenkinimas, kad 
reikalingi žygiai laiku prade
dami.

-- Prez Eisenhower spau
dos atstovams pareiškė, kad 

Ameriką ir toliau darys ban
dymus su atominėmis bombo
mis. Bandymai bus sustabdy 
ti tik tada, kada bus padary
ta ir pasirašyta sutartis drau 
ūžianti gaminti atominius gin 
klus ir'kada bus surasti gali
mumai šios sutarties vykdy
mą kontroliuoti. Be minėtos 
sutarties, ta pusė, kuri sus
tabdytų atominių ginklų gamy 
bą, pasitarnautų tik kitai pu
sei, savo priešui.

— Jau trečia savaitė kai 
prancūzai neturi vyriausybės. 
Socialistams atsisakius bendra 
darbiauti. Pflimlin pastangos 
sudaryti vyriausybę, irgi nu
ėjo veltui. Prezidentui sunku 
yra ir rasti politiką, kuris su 
tiktų organizuoti ministerių 
kabinėtą. Prezidentui prašant 
bandys organizuoti vyriausy 
bę radikalų socialistų atsto 
vas Bourges Maunoury. Neu 
tralūs stebėtojai spėja, kad ir 
Bourges Ntaonoury vargu “pa 
vyks suorganizuoti ministerių 
kabinetas Sekantis kandida 
tas į ministerius pirmininkus 
generolas De Gaulle.

Persilaužimo laukiama trejų 
metu laikotarpy

Tarptautinės politikos žino
vai sako, kad pasaulinio mas 
to įvykiai, kurie turės pakeis 
ti dabartinį pasaulio politinį 
žemėlapį, įvyks trejų metų 
laikotarpy. Anot ju, dabartinė 
pasaulio politinė padėtis ilgi 
au pasilikti, kokia ji šiandien 
yra neįmanoma.

— Lenkijos vyriausybės ir 
komunistų galva Gomulka 
kalbėdamas Poznanians darbi 
ninkama pareiškė, kad greitu 
laiku pakelti atlyginimas yra 
neįmanoma. Tik įvykdžius 
penkmečio planą bus pakan
kamai būtinų maisto produk 
tų. Atrodo, kad su maistu Len 
kijoje šiuo metu yra sunku.

Gomulka taip pat nusiskun 

dė, kad amerikonai ilgai vii 
kiną suteikti žadėtą paskolą.

Tarp kitko, lenkų darbiniu 
kams lyg ir suraminti, Gomul 
ka pasakė, kad Pietų Ameri
kos darbininkai turi bloges
nes gyvenimo sąlygas , negu 
Lenkijoj Amerikonai gerai 
gyveną, nes jie visą Pietų 
Amerikos auksą paimą. Komu 
nistas kitaip ir negali kal
bėti. ypač prieš sâvo tautą 
pasiteisinti.

— Jugoslavijoje panaikinti 
visi kolchozai, nes praktika 
parodė, kad sukolchoziuimas 
veda prie skurdo.. Taip pat ir 
Lenkijoj atsisakyta nuo kol 
chozų.

— Vakarų Vokietijos vyri
ausybė didžiulį Volkswagen 
fabriką, kuris prie Hitlerio 
buvo nacionalizuotas, atidavė 
privačiai kompanijai Akci
jas gali pirkti ir darbininkai 
nes jų kaina nėra didelė Iš 
viso Vokietijos vyriausybė ši 
ais metais yra numačiusi į; 
privačias rankas perleisti! 
314 industrijų. Vyriausybė yra, 
įsitikinusi kad descentraliza- 
cija. davimas daugiau laisvės' 
privačiai iniciatyvai, kelią, 
krašto ekominj gerbūvį Kur 
vyriausybė viską kontroliuo
ja, reikalai neina gerai. Pa- 
vyzdžiu gali būt Rusija ir ki 
ti kraštai, kur valstybė sten
giasi viską į savo rankas pà! 
grobti. Pavyzdžiais dar būt 
ir Braz lijos CMTC, Petrobraz, 
geležinkelio linija Central do 
Brasil ir kita.

Atvyko Portugalijos pre
zidentas

Birželio mėn. 5 d. atvyko 
Brazilijon Portugalijos prezi 
dentas Craveiro Lopes. Ats 
krido lėktuvu Pirmas sustoji 
mas buvo Baia, kur buvo su 
visom iškilmėm sutiktas. Iš 
čia Brazilijos karo laivu «Ba 
roso» lydint dviems Portuga 
lijos laivams, 7 d birželio at 
vyko į Rio de Janeiro. Cia iš 
bus keletą dienų. Priėmimo 
programa numatyta labai pla 
ti ir iškilminga. Lankys kaika 
riuos ir interioro miestus.

Į Sâo Paulo atvyks 15 d. 
birželio Tą dieną bus paskel 
bta nedarbo diena. Oficiali vi 
Zita S Pauly truks dvi dienas.

Kadangi tiek Rio de Janei 
re, tiek S. Pauly portugalų 
kolonijos skaitlingos ir turtin 
gos, tai ir minėtų miestų ko 
lonijos Portugalijos valstybės 
galvą įvairiomis iškilmėmis 
pagerbs.

— Grupė Š. Amerikos gy
dytojų paskelbė statistikos 
davinius, kurie rodo, kad 
plaučių vėžio liga daugiausia 
serga rūkantieji.

Tabako augintojai bando 
įrodinėti, kad šis gydytojų 
tvirtinimas nepagrįstas.
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Naujos ūkinės reformos ir kas už ju slypi
(tąsa)

Jau šaukia į kovą prieš 
autonomistus

Ryškus prieštaravimas tarp 
vienų tezių punktų ir kitų ma 
tosi taip pat ir toje dalyje, 
kur dėstoma apie finansinę 
pramonės vadovavimo refor 
mos pusę. «Pe t arkius pra 
monės ir statybos valdymą pa 
gal teritorini principą, neturi 
sumažėti lėšų sankau os, kad 
nebūtų prarasti ypač svarbus 
liaudies ūkio tolesnio vysty 
rao šaltiniai. Socialist nės san 
ka-upos turi būti skirstomos 
vadovaujantis visos valstybės 
interesais ir visų pirma pagal 
svarbiausias liaudies ūkio 
kryptis. Čia reikia turėti gal 
voje, kad eilę atvejų sankau 
pos gali būti sudaromos vie 
nose respublikose, o valsty 
bės poreikis vystyti ūkį, kito 
se respublikose Jeigu šiuo 
klausimu bus susilpnintas cen 
tralizuotas vadovavimas, tai 
lėšos gali būti atskaitytos.. 
«Ape tų reformų dviprasmiš 
kurną liudija kad ir toks »a 
kinys; «Esant naujai pramo 
nės ir statybos valdymo struk 
tūrai, liaudies ūkio materiali 
nį technikini aprūpinimą tiks 

«TĖVYNĖS GARSAI»
V1ENINTÈLIS 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 10:45 • 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 j Difusora (Sumaré) 
Studio “B". Kiekvieną sekmadienį bus skirstoma 10 
dovanų!

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

Priimame komercinius skelbimus ir pasveikinimus su 
plokštelėmis!

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

linga organizuoti pagal terito 
r i n į principą, laikantis centra 
lizuoto, planingo materialinių 
išteklių paskirstymo» Įmonių 
aprūpinimu turės rūpintis ats 
kiros respublikos, kraštai, sri 
tys, o pagamintų gėrybių pas 
kirstymas bus centralizuotas 
iš Maskvos.

Reformas dar neįgyvendin 
tos, o Chruščiovas jau šaukia 
j kovą prieš tuos, kurie tų re 
formų priedanga vietose norė 
šią puoselėti «dutarkfjos ten 
dencijas» ir siekti «statyti už 
darą ūkį rajono viduje». Šios 
tendencijos «gali pasireikšti 
mėginimais vystyti savą žalia 
vų bazę telkiniuose» arba ga 
minti pas save tai, kas kituo 
se rajonuose gaminama nau 
dingiau ir pan «Tokiu žalin 
gų vietinink škų tendencijų, 
prieštaraujančių visos valsty 
bės interesams, atskleidimas 
ir kova prieš jas turi būti nuo 
latinio partinių, tarybinių, ūki 
nių ir profsąjunginių organų 
dėmesio centre». Reikią «už 
kirsti kelią visokiems mėgini 
mams naudoti lėšaš uždaram 
ūkiui atskiruose rajonuose su 
kurti, bendrų valstybinių inte 
resų nenaudai». Čia jau aiš 
kiai pasakyta, kad tap gar 
šiai skelbiamas «suteikimas 

respublikoms ir vietinėms ta 
ryboms daugiau teisių» yra 
tik pilstymą.* vandens iš kiau 
ro indo į skylėtą Be to, įsak 
miai pabrėžiama, kad ateity 
je turės būt: sustiprinta vals 
tybės kontrolė, kuri vietose 
seks, ar nenukrypstama nuo 
Maskvos įsakymų.

Šumauskas galės ir Maskvo 
je ministeriauti

Ketvirtojo skyriaus 12-je 
pastraipoje sakoma; «Ryšium 
su pramonės ir statybos vai 
dymo uertvarkymu ir pramo 
nės bei statybos ministerijų 
panaikinimu, kyla reikalas pa 
keisti TSRS ministerių tary 
bos sudėtį Atsižvelgiant į tai, 
kad žymiai pakeliamas sąjun 
ginių respublikų ministerių ta 
rybų vaidmuo vadovaujant ša 
lies liaudies ūkio vystymui, 
tikslinga įtraukti į TSRS mi 
nisterių tarybos sudėtį sąjun 
ginių respublikų ministerių ta 
rybų pirmininkus» Tad ir pa 
vergtosios Lietuvos «ministe 
ris pirmininkas» M. Sumaus 
kas turės progos atsisėsti Í 
ministeriams skirtas kėdes 
Kremliuje. Bet ką j’s, net jei 
ir norėtų, galėtų padaryti 
prieš bendrą Maskvos valią? 
Kaip beteisis yra atskiras Šo 
vietų Sąjungos pilietis, taip 
beteisė yra ir atskira sąjun
ginė respublika, vis vien ar 
jos ministeris pirmininkas bus 
ar nebus šaukiamas į posė
džius Maskvoje.

Daugiau praktiškos reikš
mės gali turėti tezių penkta
me skyriuje numatytas aukš
tųjų ir vidurinių mokyklų iš
dėstymas respublikose. Numa 
tomą perkelti specialines mo 
kyklas į tuos rajonus, kur yra 
daugiau atitinkamos pramonės 
šakos. Panašiai būsią daroma 
ir su tyrimų institutais, kurie 
iki šiol taip pat koncentravo
si keliuose didmiesčiuose,

Ir šitame skyriuje dar kar

tą pabrėžiamas visų respubli 
kų ūkto planų centralizavi
mas.

Šeštame tezių skyriuje nu
matoma padidinti profsąjungų 
vaidmenį, pabrėžiant, kad jos 
turi būti komunizmo mokykla. 
Joms priskiriami uždaviniai 
gerokai skiriasi nuo laisvojo 
Vakarų pasaulio profsąjungų 
siekių ginti dirbančiųjų inte
resus. Sovietuose profsąjungų 
darbuotojams oriskiriama dar
bo varovų pareigos, kas ryš
kėja ir iš paskelbtųjų Chruš
čiovo tezių Profsąjungose da 
bar esą 45 milijonai narių. 
(Tarp kitko tai reiškia, kad 
ne visi dirbantieji yra profsą
jungose)

Visas reformas lemia karinė 
baimė

Gale paryškinamas uždavi
nys ir toliau stiprinti sunkią
ją pramonę. E»ą «negalima 
leisti primityviai aiškinti sun
kiosios ir lengvosios pramo
nės vaidmenį bei savitarpi® 
ryšį ir žalingai priešpastaty
ti šakas vieną kitai» Sovietų 
Sąjungos gyventojai, žinoma, 
laukė iš Chruščiovo tezių ko 
kito, būtent, kad daugiau bū
tų gaminama plataus vartoji
mo prekių, kad žmonės gale- 
tų bent kiek geriau gyventi.

Kodėl taip įsakmiai pabrė
žiamas sunkiosios pramonės 
pirmumas prieš lengvąją, ga
lima suprasti iš tokio teigimo: 
«Linija visu pirma vystyti sun 
kiąja industriją taip pat įga
lins užt'krinti šalies liaud ės 
ūkio aprūpinimą priešakine 
technika, jgal ns laikyti TSRS 
gynybini najėgumą aukštame 
lygyje». Čia atvirai pasakyta 
tikroji priežastis. Nori tęsti 
ginklavimąsi, tai ir reikia to
liau stiprinti sunkiąją pramo
nę. nepaisant to. kad gyven
tojai ir toliau turės vargingai 
gyventi.

(tąsa 3 pusi)

Petronėlė Orintaitė

Gelsvo lino žeme!
Kai pražydi vyšnios 
Nemuno pakrantėj — 
Sakalu pakiltum, 
Vyturiu čireutum!

Liūdnos tavo gaidos, 
Gelsvo lino žeme! 
Šimtmečius vergavus — 
Ką rytojus lemia?

Graudžios tavo dainos - 
Apie vargą gieda 
Ir — nebūta laimė 
Papartėlio žiedo...

Skurdinąs lietuvi, 
Sibirus kentėjai ... 
Baudžiavomis skaudė 
Ponai niekadėjai..

Vakar buvo laisvė 
Dirvose artojui — 
Kaip aušrinė skaisti, 
Kaip žali atolai...

Šiandien vėl tau veidas 
Sopuliu raudonas — 
Želia naujas vargas, 
Sielvartu lapoja...

Kai pražydi vyšnios 
Nemuno pakrantėj — 
Sakalu pakiltum 
Vyturiu čirentum...

Tai kodėl neradom 
Pa i tėlio žiedo?
— Nelaimingai sesei 
Ašarėlė rieda...

Liūdnos tavo gaidos 
Gelsvo lino žeme. 
Šimtmečius vergavus -— 
Ką rytojus lemia?

Šiandien tavo veidas 
Sopuku raudonas, 
Žel a juodai- vargas 
Kruvinuos dirvonuos...

Anapus geležinės uždangos.

Marijos Apsireiskimas Fatimoje.
(tąsa)

7. ŠEŠTASIS APSIREISKI
MAS

Maldininkų ir laikraščių ži
nią apie turintį įvykti spalio 
13 dieną stebuklą sudaro ne
paprastai įtemptą nuotaiką. 
Tai ypač jaučiama Aliustrėly 
je. Girdimi net grūmojimai 
vaikučiams, kad jie turėsią 
skaudžiai atsakyti, jei išgar
sintasis stebuklas neįvyktų. 
Vaikučių giminės bei bičiuliai 
rimtai susirūpinę jų likimu. 
Randasi net tokių, kurie sau
gumo sumetimais nuoširdžiai 
pataria tėvams neiti į Cova da 
Iria, o leisti tiktai vaikučius. 
Jiems nieko bloga neatsitik
sią, nes jie dar maži, tuo tar
pu tėvams gali būti blogai, jei 
minia būtų apvilta. Liucijos 
motina nesiduoda visai nura
minama. Dabar ji jau linkusi 
manyti, kad dukrelė nemeluo 
ja, bet ją kankina baimė, kad 
mergaitė nebūtų kartais pra
garo galybių) auka. Ji todėl 
kartu su dukrele atlieka iš va 
karo išpažintĮ ir nuoširdžiai 
pasirengia mirčiai.

Spalio 12 dieną jau iš pat 
ryto prasideda žmonių plūdi
mas į Cova da Iria. Apie vi
durdienį minių minios užtven 
kia kelius ir takus. Daugelis 
keliauja visai basi Nežiūrint 
blogo oro, jie pasiryžę visą 
naktį praleisti po atv ru dan
gumi, kad tik ryta geriau įsi
taisytu šventovėje.

Spalio 13-ji šalta, apsiniau
kusi ir lietinga. Žmonių ren
kasi vis gausiau Jie atvyksta 
ne tik iš artimesn ęju, bet ir 
iš tolimų apylinkių Lietus Co 
va da Iria paverčia sunkiai 
išbrendama klampyne Bet nre 
ko nepaisoma. Apie 11.30 va
landą slėnyje jau susirinkę 
apie 70 09Ó žmonių. Vaikučiai 
atvyksta prieš pat vidurdienį. 
Sį kartą jie apsitaisę šventa
dieniškais drabužiais. Jie sku
ba tiesiog prie ąžuolaičio, iš 
kurio, tiesa, jau nieko nebeli
ko, kaip tik plikas stuobrfs. 
Žmonės nuskynė ne tik jo la
pus, bet spėjo nulaužyti ir ša 
kūtes. Liucija paragina sug
lausti skėčius. Pradedama 
bendre! kalbėti rąžančių Ne
trukus ji visa sujuda, nutrau
kia maldą ir, pažvelgus į ry

tus, sušunka: «Štai Ji! Jau 
ateina»!

Apsireiškimas įvyksta t<»j 
pačioj, kaip visuomet, vietoj, 
šalia stovintieji mato, kaip nu 
si leidžia aplinkui baltas debe
sėlis, tarsi smilkalo dūmai 
Jis greit vėl pakyla Liucija 
kreipiasi į Madoną, klausda
ma: «Kas esi. Malonioji l'o 
nia?» Madona atsako: «Aš esu 
Šv. Ražančiaus Karalienė. Aš 
ateinu įspėti žmones, kad jie 
taisytų savo gyvenimą, kad 
Dievo nebeįže’dinėtų... kad 
kalbėtų rąžančių, darytų at
gaila .

Po valandėlės Madona jau
dinančiais žodžiais priduria: 
«Nele sk žmonėms daugiau į- 
žeidinėti Dieva nes Jis jau 
perdaug įžeistas. Aš norėčiau 
šioje vietoje turėti savo gar 
bei koplytėlę». Galiausiai, Ma 
dona pastebi, kad karas Įau 
baigiasi ir kariai netrukus grį 
šią namo.

Atsisveikindama, ji praske
čia savo spindulius berian
čias rankas ir parodo Liuci
jai saulę Šioji nejučiomis su 
šunka: «Žiūrėkit, saulė!» Ti
krai, didingas vaizdas! Ūmai 
nustoja liję, debesys prasis
kiria ir pasirodo saulė Ta
čiau šį kartą ji ne tokia, kaip 

paprastai Jos šviesa sidabri
nė, labiau panaši į mėnulio 
šviesą Dar daug’au Ji pra
deda smarkiai suktis, tarsi 
koks ugnies ratas, berdamas 
į visas nusės geltonu, žalių, 
raudonų ir mėlynų spindulių 
pluoštus. Debesys, medžiai, 
akmenys — visa aplinkui ir 
patys žmonės paskęsta nebe- 
įsiva’zduojamose spalvose 3a 
ulė laikina- nurimsta, bet tuoj 
vėl pradeda suktis, vis berda 
ma spalvuotuosius spindulius.

Žmonės, sužavėti reginio, 
stovi be žado Susdaro įspū
dis, kad saulė atplyšta nuo 
dangaus skliautu ir rieda tie
siog žemėn Iš tūkstančių krū 
tiniu išvirsta šauksmas: «Ste 
buklas, stebuklas!» Visi, ne
paisydami purvo, klaupiasi 
ant kelių ir kalba «Tikiu į Die 
vą, Sveika Marija, Gailesčio 
aktus»

Reginys užtrunka apie de
šimtį minučių. Jį stebi apie 
70 000 žmonių. Jų tarpe daug 
tikinčių jų, bet netrūksta ir ne 
tikinčiųjų, daug kaimiečių, bet 
nemaža ir išlepintų miesčio
nių, daug nemokytų, bet gau
su ir mokslo atstovų, laikraš
tininku bei kitų profesijų. Jie 
visi sužavėti. Dar daugiau. 
Po saulės reginio, didžiausiam 

visų nustebimui, drabužiai, ku 
rie prieš tai buvo kiaurai per 
merkti lietaus, ūmai išdžiūsta.

Miniai besižavint saulės re 
giniu, vaikučiai turi laimės 
džiaugtis kitu nemažiau per 
traukiančiu vaizdu. Penktoje 
apsireiškimo metu Madona bu 
vo pažadėjusi spalio 13 dieną 
ateiti kartu su šv. Juozapu ir 
Kūdikėliu Jėzumi Pažadas iš 
pildomas Vaikučiai, sekdami 
ore išnykstančiaią Madoną, 
mato šv. šeimą Dešinėje švč 
Mergelė baltuose rūbuose su 
spindinčiu, kaip saulė, veidu. 
Kairėje šv. Juozapas su Kū 
dikėliu Jėzumi, kuris laimina 
žmones šv. kryžiaus ženklu.

(B. D.)
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GERBIAMAI “MŪSŲ LIETUVOS“ REDAKCIJAIPohe Redaktoriau, maloniai prašau Tamstos patalpin
ti keletą mane pastabėlių apie komp. Juozo Scrolios padėkos laišką. Iš anksto Jums dėkoju!

Buvęs Bendruomenės Choro Pirmininkas 
Agr. A. Boguslauskas

Liūdnas Kompozitoriaus Atsisveikinimas.
Mielas kompozitoriau Juo

zai Stvolia, malonėk Tamsta 
perskaityti šias mano kuklias 
pastabėles apie Tamstos laiš 
ką kuris tilpo «Žinių» 441 nu 
niery. Šias pastabėles rašau 
netiktai savo vardu, bet ir 
vardu to jaunimo kurį Tams 
ta São Pauly mokinai, ir var 
du visų tų lietuvių, kurie taip 
mėgsta ir brangina lietuvišką 
dainą ir meną!

Tamstą jau turbūt dabar 
labai gerai žinai nepadaręs

(tąsa iš 2 pusi.)

Dar daugiau, ši visa ūkinio 
vadovavimo reforma • pramo 
nės vadovavimo šioks toks de 
centralizavimas • itin jeina j 
Maskvos pastarųjų metų pla
nus Sovietų Sąjungos atskiro 
se dalyse sudaryti kiek savis 
toviųs ūkinius vienetus, kurie 
karo, ir ypač atominio karo 
metu, galėtų pajėgti patys tvar 
kytis Priešui sugriovus svar- 
bitiO'ius centrus, tie atskiri 
vienetai galėtų dar šiek tiek 
ilgėliau laikytis. Į šitą karini 
refor "U požiūrį nurodo ir švei 
c ’•ų laikraštis «Neue Zuer- 
cher Zeftung*. pastebėdamas, 
kad prie dabartinės sovietinės 
centralizacijos, karinio kon 
flikto atveju visas sovietų ū 
kis galėtu būti vsiškai para 
J'žnojamas Annt laikraščio. 
Chruščiovo paskelbtos ref<»r 
mos einančios lygiagrečiai su 
Sovietu strateginiu fr takVn'ii 
persitvarkymu ' iššauktu ato 
minio karo grėsmės Tiesiai 
tariant, to« ūkio decentralizn 
cijos refornios esančios supla 
nupto® susitarime su Sovietų 
generaliniu štahu Sovietu Są 
jungos ir Sovietu okupuotu 
kraštų gyventojai, kuriu, dėl 
tu «reformų» niekas neatsi 
klausė, turės ir toliau nešti 
sunkią n-šta, užkrauta naujų 
Maskvos įpareigojimų

Mokestinės naujovės

(Elta) besistengdama iš ats 
(tiru sąjunginiu respublikų iš 
spausti kuo daugiau naudos, 
Maskvą Chruščiovo lūpomis 
paskelbė naujovę, kad ateity 
je apyvartos visasąjunginis 
mokestis bus imamas jau pa 
čioie gamybos vietoje, o ne 
paskirstymo vietovėse Kitaip 
tariant, jei, pavyzdžiui, Lietu 
vos fabrikas pagamins prekę, 
einančią j kitas Sovietų Są 
jungos sritis, tai apyvartos 
mokestį turės sumokėti Lietu 
vos fabrikas, ne paskirstymo 
punktai kur nors Rusijoje. 
Kai apyvartos mokestis didžiu 
moję eina visasąjunginėn ka 
son (atskiros respublikos gau 
n i tik mažą dalelę), tai to mo 
kesčio ėmimas Lietuvos ga 
myktose, savaime aišku, su 
darys Lietuvos respublikiniam 
ūkiui naują naštą.

Dar viena mokestinė naujo 
vė pranešama iš Maskvos. An 
kšč’ausioji taryba Maskvoje 
nutarusi sumažinti algos ir pa 
jamų mokesčius. Nuo mėnesi 
nių pajamų iki 380 rublių ne 
reikėsią jokių pajamų mokes 
čių mokėti. Aukščiausias tari 
fas busiąs 13% nuo pajamų 
Asmeniniai mokesčiai sudaro 
tik dali naštos, kurią turi neš 
ti sovietiniai piliečiai Gera 
dalis pajamų iki š oi buvoati 
mama įvairių «valstybinių pas 
kolų», o svarbiausia, lupikiš 
kų prekių kainu pavidalu.

(Ii. D) 

jokių stebūklų Brazilijoj. Veik 
du metu vargai su choru, ir 
apmokinai bent 30 gražių dai 
nų, bet pakartoju tik apmo
kinai! .. Tamsins paruoštas 
choras niekur negalėjo pasi 
rodj ti, nors vieną Kartą dai
navom televizijoj ir visai ne
blogai išėjo, bet tai nebuvo 
Tamstos nuopelnas - lamstą 
buvai neblaiviam stovy...

Rašai radęs neparuoštą ir 
bebalsių chorą; ar neperdaug 
pasakyta? Kam be jokio rei
kalo žemini Brazilijos Lietu
vių jaunimą? Ankstyvesnieji 
chorvedžiai labai džiaugėsi 
turimąja balsine medžiaga, ir 
Bendruomenės Choro vardas 
visuomet buvo atitinkamoj au 
kštumoj Kviesdami Tamstą 
mes tiktai galvojom š e Cho
ro vardą dar labiau pagarsiu 
ti. Bet išėjo «šnypštas»!.. !<e 
lėtą mėnesių prieš Tamstos 
atvykimą mes koncertavome 
televizijoj, dainavom Voltą 
Rędonda mieste ir kitur. Mū
sų klausė vien tik Volta Re
donda apie 10 000 žmonių (3 
koncertai per pusantros die
no*) Tenai publika mus ant 
rankų neš pjo ir prašė auto
grafų. Choras buvo paruoštas 
A Ambrozaičio, o koncer
tams vadovavo neprofesiona
lus inž Jonas Antanaitis.

Tams*a be abejo turbūt at
simeni, kaip atvykai j São 
Paulu? Choras apmokėjo ke 
lionės išlaidas, parūpino kam 
barį. Geri žmones Tamstą 
aprengė Choro Valdvba pa 
taikavo Turbūt tik todėl 
Tamsta ir nėjai j Valdybos 
posėdžius? l’o kurio laiko 
ateidavai į Choro reneticijas 
nebaivam stovy, gąsdindavai 
mergaites ginklu, ir 11. Sun
ku man čia Tamstai viską 
priminti Ir j bažnyčia nekar 
tą atėjai svyruodamas, o kar 
tais ir visai ateit negalėdavai 
Tuomet Choro Valdyba eida 
vo Tamsios ieškoti ir atsiga 
benti iki vargonų O vargšai 
Ve vargouai-vis netaip gro 
dayo kaip reikia! Klebonas 
išleido bent keliasdešimt (ūks 
tančių t’ems vargonams patai 
syti, o j’e tiktai pradėjo daug 
geriau groti, kada Tamsta iš 
važiavai.. Ar visa tai atsime 
ni, maestro?

Tamstai atvykus j S Paulo 
padarėm milžiniška nropagan 
da televizijoj ir vieliniuose 
laikrašč'uose.. «atvažiavo ma 
estro, kokių dar čia nėra pas 
mus buvę!» iš tikrųjų taip ir 
atsitiko, propaganda neoame 
lavo šį karta Tokių pas mus 
dar nebuvo! Ar atsimeni, 
Tamsta, ka rašei apie savo 
profesiios draugus «Mūsų Lie 
tuvoj»? O gi rašei ta nati ka 
ir šitame savo pašaip’niam 
padėkos laiške. Nei Choro 
Valdyba, ne choristai čia sa 
vo buvusiu chorvedžiu neš- 
meižė Net ir tamstos niekas 
iki Šiolei blogu žodžiu nenri 
siminė; jau užmiršome... Ne
prisimenam ir to, kad Tams 
tai vadovaujant Choro kon
certai kas kart buvo blogės 
ni. ir Choras pradėjo irti... 
Daug tuo nesirūpinai, nes 
Tamstai labiau patiko paiūrys 
ir saulė Mes Tamstai mokė 
jome alga, o pats ruošeisi p-a 
niuo derintojo egzaminams, 
parašei «Mariją», dar keletą 
giesmių, ir išvertei i lietuvių 
kalbą eilėmis «Luką Mudiščij» 
(koks didelis laimėjimas por
nografinei Pteratūrai!) Žinoma 
Santose įkvėpimo visiems ši
tiems kūriniams parašyti nega 

Įėjo trūkti. Kunigai už Tams 
tą atgiedodavo egzekvijas, o 
Tamsta, dažnai apsimetęs ser 
gančiu išvažiuodavai į Santos. 
Nereikėjo jau taip banaliai 
visų mūsų «muilinti» Visi šio 
Tamstos kūriniai Chorui labai 
brangiai kainavo ...

Kantrybės, maestro! Aš jau 
beveik baigiu, tiktai dar keli 
a’s žodeliais noriu paminėti 
Tamstos taip pamėgtą «Soro- 
cino .lomarką» Daugumai lie 
tuvių šis kūrinys yra nežino
mas Dauguma jų nepažįsta 
nei «Luką Mudiščij» poemos, 
kurią Tamsta taip noet’škai 
atkūrei lietuvių kalboj Mes 
čia turime panrastą beveik 
lietuvišką turgų, du kart į 
savaitę. Kuriame ir pats ausi 
pirkdavai Dažniausiai eida
vai su didžiausiais krepšiais 
ir geriausiai nudavė! viena iš 
«Sorocino .Jomarkõ» vaizbūnų 
Tamstos originalus a sivilki- 
mas patraukdavo visu akį. 
Ir Tamsta buvai vienintelis 
herojus iš Sorocino!

Brazilijos lietuviai negyve
ną lūšnelėse, nors jie nėra 
didel turtuoliai. Ju didžiau
sias turtas didelė meilė it ge 
ra širdis Tesą. turime nema 
žai ir pasiturinčių žmonių 
Bet dėia. jūs net kote jokiai 
grįčiai pn Tamstos vjz to rei
kėdavo daryti pagrindinė de- 
z’nfekciia. Tiktai kame Jūs 
gyvenote, visi turi «gražiau
sius» at«im:nimos Jums, kaip 
Diogenui, reikėjo bačkoj gy
venti! .

Me- visi nudžiugom išgirdę 
jog Tamsta išmokai nors vie 
no amato fortepianinus susty 
gavoti Prieš atvažiuojant į 
Brazilija reikėjo baigti tuos 
kursus! Jei ankščiau būtum 
tiek daug išmanęs, tai ir mū

iena iš scenų naujai pagamintos Amerikoje filmos 
“Noras Gyventi“. Veikia artistai Anthony Quim ir Kirk 
Douglas. (US1S)

PASINAUDOKITE PROGA
Savo buto papuošimui, įvairiose Europos ir Pietų 
Amerikos parodose premijuoto lietuvio dailininko 
sukurtais paveikslais! Paveikslai neveik \isi nauji 
ir niekur dar nebuvo parodose išstatyti. Išvažiavi
mo iš Brazilijos proga parduodu juos žymiai papi- 
g nta 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.

MĖNESINĮ KULTŪROS ŽURNALĄ

■

galima užsisakyti už 160 eruz. pas

1) Kun. Ant. Ausenką. (Dom Estanislau) São Bento 
vienuolynas.

2) “Mūsų Lietuva” Kleb. Kuu. P. Ragažinską ir 
Bronių Šukevičių Vila Zelinoj.

3) Betarpiai — Inž. M. Ivanauską.

A. Tyruoiis

Lietuvos Kariui
Miega tavo karalaitė, 
Užmigdytoji klastos;
Ją prikelti šiandie eitum 
Pro slaptos pilies vartus

Bet sulaužę tavo kardą, 
Kurs spindėjo kaip ugnis, 
Tik apgaulės piktas skardas 
Bet ne žygio šovinys.

Tavo žvilgsnis šiandie būdi
Ateičiai gimtų namų. 
Kieto plieno turi būti, 
Kas žygiuos vis su skausmu.

Bet sugrįši tu vėl greitai 
Vyčio vieškeliu šauniu 
Išvaduoti karalaitę 
Saulės dievišku šypsniu.

♦--- =*»■

sų chorą būtum graž:ai sude 
nnęs ir nebūtų reikėję slap
čia iš čia išsidanginti.

Negerai tik tas, kad Brazil! 
ją prisiminus patį sąžinė grau 
žia, o kipšas kursto apkaltinti 
kitus. Kad tas gundytojas ne
galėtų iš Tamstos pasityčioti 
ir neprisidarytumėt iš savęs 
dar daugiau juokų, atsistok, 
maesto, prieš veidrodį, žemai 
nusilenk savai senatvei, pasi 
mokyk kur reikia tylėti, ir už 
miršk... Drovėjaisi net atsis 
veikinti išvažiuodamas, bet.. 
kaip kas išmano, taip save 
1?ano.., Mes jau buvome be
veik viską užmiršę. Tamsta 
pats privertei mus sugrįžti į 
taip mums nemalonų laikotar 
pį. Linkime, kad pačiam eitų 
si kasd en vis geryn!... 
ir geryn!

Jaunimo vakaras Parque dąs

1 Nações

Š. m birželi© m. 1 d. Par 
que das Nações įvyko lietu 
viško jaunimo vakaras. Susi 
rinkusius pasveikino mokyta 
jas Ed Bortkevičiub, šeKė vai 
dinimas «Ponia Viršininkienė»
2 jų veiksmų komedija, kuria
režisavo mokytojas St. Jure 
vičius Vaidino jaunieji see 
nos mėgėjai; Danutė Bortke 
vičiūtė, Danutė Jurevičiūtė, 
Antanas Navickas. Kazimie 
ras Skorupskas, Jonas Skilu 
tas, Algis Kukys, Romas Kli 
mavičius, .Jonas Kebelkštis. 
Tenka pasidžiaugti, kad Par 
que das Nações lietuviškas at 
žalynas nėra abėjingas savo 
prigimtąją! kalbai ir yra tiek 
subrendęs, kad gali laisvai 
pasireikšti scenoje Visi ar
tistai. dėka režisieriaus, aliu
ko savo roles gerai iššavkda 
mi publikoje linksmą nuotai
ką. kame ir yra komedijos 
esmė. Ypatingai savo rolėse 
įsigyveno: Danutė Jurevičiū
tė - tarnaitė, Antanas Navic? 
kas - Jurgis, K. Skorupskas- 
virša ts ir Algis Kukys - žy
das. Puikus grimas
menininkės VI. Stančikaitės- 
Abraitienės

Antroje programos dalyje 
pasirodė jaunieji muzikos ir 
dainos mėgėjai Muzikaliniu 
jautrumu išsisk \ iktoiija Pūke 
nytėpagrodama akordeonu Fr.,' 
Shubert «Serenada» Rúpestin 
gai paruoštas pasirodė ir mer 
gaičių tro: Ivonė Skorupskai- 
tė. Danutė Bortkevičiūtė ir Da 
nutė Jurevičiūtė padainavu
sios «Kada noriu verkiu», «Tu 
girelė». «Jau vakaras buvo», 
pritariant akordeonu Viktori- 
jai Pukenytei Be to, Ivonė 
Skorupskaitė padainavo >olo 
«Plaukia sau laivelis» $im-- 
kaus, o P Blaževičius smui
ku pagrojo «Slavų šokį» Dvor. 
Žako.

Po programos sekė šokiai 
ir vaišės prie staliukų.

Malonu pastebėti, kad «pa-, 
sėtas grūdas duoda stiprius 
ir gražius daigus», tuo gal; 
didžiuotis lietuviškos veiklos' 
vadovai, sulaukę jautraus at 
silienimo S Paulo kolonijoje. 
Publikos buvo p’lna salė ir 
be parkiečių, svečių buvo at
vykę iš Casa Verde, Moinho 
Velho ir V. Zel nos.

Parque das Nações lietuvis 
kam jaunimui linkiu ir toliau 
išsilaikyti to gražaus entuziaz 
mo ir pasiryžimo aukštyje į 
kurį jį kelia nenuilstanti va 
dovai. Akmenė.

SKAITYK IR PLATINK “MŪSŲ LIETUVA”
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«JAUNYSTĖS AIDAS» «M. L.» skyrius jaunimui. Redaguoja Redakcinė Komisija: Leonardas Mitrulis, Algis Žibąs 
Raštussfūsti — «Jaunystės Aidui». Caixa Postai 4118 — São Paulu

«Užtrauksim naują giesmę, Broliai, 
Kurią jaunimas tesupras».

(Maironis).

Atsišaukimas i São Paulo Lie 
tuviška Jaunimą.

«Verčiau už
degti vieną 
mažytę žva
kutę, negu va 
landų valan
das keikti 
tamsą»: To
kiu šūkiu ei

na j gyvenimą Amerikos Kris 
toferai. Nuo to, kad šviesos 
ípasilgusieji keikia tamsą, ne 
sidaro nei kiek šviesiau, ta 
čiau uždegta žvak- tė jau švie 
čia. Ding uždegtu mažu žva 
kučiu nušviečia net kapus, ir 
jų niūrumą paverčia dideliu 
galingu ugnies ir šviesos stul
pu.

Jaunime, kurs ilgši koloni
joje lietuviškos šviesos, ne 
tamsą kaltink, bet pasistenk 
uždegti savo šviesią liepsnelę. 
' Meš lietuviško jaun'mo ats 
lovai, gegužės 26 iš viso m.i 
esto susirinkę j Vila Zelina, 
nutarėme rengti bendra « Jau 
nimo šventę» ir šiuo atsišau 
kimu kviesti jus šventėn. Te 
nelieka nė v eno jaunuolio. 
JatiniiolóR. kurs rugpjūčio 4 
nedalyvautų lietuviškoje jau 
tiimb šventėje Iš kalnu šalti 
rifų ištryš-kę mažytės srove 
lės. krisdamos žemyn jungia 
si ir virsta galingu, šniokš 
čiančiu, gaivinančiu kalnų 
tipeliu.

h

;■ JAUNIMO POSĖDIS

r Gegužio 26 dieną Vila Žo
linoje šv. Juozapo Mokyklų

Sujunkime ir mes savo jė
gas vienon srovėn bendram 
darbui. Sujungtos rankos su 
teiks stiprybę

Tepraeina mūsų šventė dar 
nioje lietuviškoje nuotaikoje 
ir didelio ryžto bendriems a- 
teities darbams ženkle Šven
tei rengtis pradėkime š. anks 
to. Iki pasimatymo rugpiūčio 
4 Vila Zel noje

A. Juozas TatarOnas 
Ona Matelionytė, 
Aldona Gudanavičiūtė

L. K. B. Choras

Emilija Kučinskaitė 
Vincas Tūbelis
Elena Buitvydaitė

;■ Moinho

Danutė Bortkevičiūtė
J. R Klimavičius

Parque das Nações

Vytautas Miklakėnaš
Viktoras Skrebys į 
Pranas V Blaževičius r? .

B<«m Retiro

Juozas Tijūnėlis
Robertas G'rskus
N Jas Danielius

Moksleiviai Ateitininkai

je įvyko jaunimo atstovų po
sėdis Jaunimo Šventės rei
kalu.

Posėdyje dalyvavo atstovai

Moksleiviai Ateitininkai - «Malūno šokėjai» grupei vadovauja p. Julius Guiga, 
Akordeonu groja A. Zapereekaitė.

iš Parque das N ções. Moi 
Velho nho Ve.ho, Vila Zenuos Moks

le vių tr B. Choro atstovai, 
gausiausiai buvo atstovauja-
mas Bom Retiras Buvo šutar 
ta, šventės reikalu šleisj ai 
sišaukimą, bendromis jėgomis 
organizuoti meninę progra
mą ir nustatyti tokią tvarką. 
9 vai. šv. Mišios ir jaunimo 
Komunija Po mišių bendri 
pusryčiai, 3 vai. p p iškilmin 
gas posėdis su menine dalim 
ir vakare pasilinksminimas 
Tolimesniam šventės organi
zavimui sudaryta komisija, ku 
rion įeina J. Tijūnėlis ir A. 
Antanaitytė (iš ateitininku). A. 
Gudanavičiutė ir O. Matelio 
nytė (B Choro), P. Blaževi 
čius ir V. Mikalkėnas (B Re 
tiro) D Bortkevičiūtė ir R. 
Klimavičius (Parque das Na
ções), H Buitvydaitė Ir E Ku 
činsk; itė (Moinho Velh->) Po 
sėdžiui vadovavo Dėdė Juo 
zas. Nuotaika buvo darbinga 

ir darni Tai ar tik nebus pir 
mas bandvmas dirbti visiems 
kartu bendromis jėgomis Rei 
kia tikėtis, kad toki pasitari 
tnai labiau suartins visų vilų 
jaunimą.

ATEITININKAMS

Per Sekmines Moksleiviai 
Ateitininkai dalyvaus Kul Ra 
dio pusvalandy.

— Šeštadienį 4 vai p. p, 
choro repeticija. Visi choris 
tai prašomi dalyvauti. Po re 
peticijos bus gravuojama pro 
grama.

BOM RETIRAS

Praėjusį sekmadienį Bom 
Retire buvo bendra velykinė 
lietuvių Komunija ir po pa
maldų bendri pusryčiai - Aga 
pė. Agapę organizavo Bom Re 

tiro lietuviškos mokyklos me 
kiniai'.

Šiuo parengimu Bom Reti 
ro lietuviškas jaunimas įrodė 
savo neabejotinus organizaci 
nius sugebėjimus. Viskas bu 
vo suorganizuota ir pravesta 
labai tvarkingai. Meninę dal 
išpildė Aldona ir Emilija Za 
perckaitės, Pranas Blaževi 
čius ir V. Zelinos liet moky 
klos «Milžinų kvintetas» vado 
vuujamas mok. M Kindurio 
nes. Pora valandų kartu d«ly 
viai pakylusia nuotaika ėjo 
namučių.

Prieš kiek laikų, kai pó 
daugelio metų pirmą kartą 
Bom Retire buvo lietuviškas 
parengimas - Moksleiviai atei 
tininkai statė «Panarčio žie
dą» tai salėn susirinko tik ži 
lagalviai, šį kartą 75 nuošim
čius daly vių suuarė jaunimas.

• Ankščiau išleistų lietuviškų gies
mynų laidos jau išsisėmė, tai norėdami 
patarnauti tiems, kurie dar nori lietu
viškai melstis, ypač jaunimui spauzdi- 
name keletą giesmių. (Išsikirpkite).

Pulkim ant kelių visi krikščionys, 
Didžiai ištroškę Jėzaus malonės, 
Su ašaromis Dievą maldaukim, 
Tą mišių auką Jam atnąšaukim.

Suklaupę meldžiam.Jėzau saldžiausias 
Maldas priimki mūsų karščiausias, 

. Mus išmokyki Dievą pažinti,
Pildyt Jo valią ir Jį garbinti.

Vykdyki žemėj meilę, ramybę, 
Mirusiems teiki dangaus linksmybę, 
Gyviems sveikatą, metą geriausią, 
duok per tą auką mišių švenčiausią.

Puolam po kojų, Jėzau meilingas, 
Nepaisyk kalčių, bfik gailestingas, 
Viltį padėjom aukoje Tavo, 
Visus mus glauski prie širdies savo.

Tavo malonės duok mums patirti, 
Neleiski niekam nuodėmėj mirti, 
Pakui per amžius danguj regėti 
Duok Tave, Jėzau, karštai mylėti.

Marija, Marija, skaisčiausia Lelija, 
Tu švieti aukštai ant Dangaus.
Palengvink vergiją, agelbėk žmoniją 
Išgelbėk nuo priešo baisaus.

Mes klystantys žmonės maldaujam 
[malonės:

Marija maldų neatmesk,
Tarp verkiančių marių šių žemiškų

[karių, 
Parpuolančius stiprink ir vesk!

Ir kūno silpnybė
Ir dvasios puikybė
Ir pragaro juodo dvasia
Į prapultį stumia 
Žmonijos daugumą 
Ir žudo galybe tamsia.

Kaip upių bėgimas,
Taip mūs įpratimas
Kas kartą vis traukia žemiau,
Vargai kasdieniniai,
Kaip pančiai geležiniai. 
Mus rišti kada bepaliaus?

» .

Siloni nusiminę
Tavy paskutinę
Tematome viltį tiktai.
Tu savo malone
Šios žemės kelionę 
Palengvink, nes galią gavai.

Marija, Marija, Skaisčiausia Lelija, 
Dangaus Karalienė šviesi!
Užstok prieš Aukščiausią Tu žmogų

[menkiausią»
Nes viską pas Dievą gali.

JĖZAU. PAS MANE ATEIKI, 
Savo meilę man suteiki, 
Sielos prieteliau geriausias, 
Ak ateik, ateik saldžiausias.

Tavęs geidžiu šimtą kartų; 
Be Tavęs gyvent man kartu 
Šimtą kartų Tave šaukiu: 
Ateik, Jėzau, Tavęs laukiu!

TuščiosŽemės linksmybės. 
Pilnos, kaip tulžis kartybės; 
Tik Tu, Meile begaline, 
Vienas šildai man krūtinę.

Be Tavęs aš nerimstu, 
Nuolat nuliūdiman grimstu. 
Todėl Tau, saldi paguoda, 
Savo širdį atiduodu.

Ak nevertas esu, Pone, 
Tokią brangią gaut malonę 
tik ištrauki žodį vieną, 
O bus sielai laimės diena.

Ženk, o Jėzau, nevėluoki, 
Mane iš tamsos vaduoki!
Teikis man silpnam padėti, 
Danguj duok save regėti;

(B. D.)
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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 Zelinoje. Avenida Zelina, 752

Saugiausia pinigams vieta yra

BANCO MOREIRA SALES S/A.

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

operacijas atlikti

Industria e Comercio de Calçados

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

Rna Javaės, 626 - Tei. 51-4011 • São Paulo

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

B

VISUOMET RASI SAVO ŠEIMOS ŽIDINIUI
NAUJANYB1Ų

B
t..

Geležies reikmenų, dažų, lėkščių, aluminių indų,

Įvairių daiktų dovanoms, įvairiausios rūšies pečių- 
fogonų, siuvamų mašinų, radio, plokštelių ir t.

Visa tai galima gauti UŽ PINIGUS ARBA 
ISS1MOKEJIMUI.

Prie pat autobuso Nr. 93 sustojimo vietos.
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Aberturas de firmas 
Encerramentos de firmas 
Transferencias de firmas 
Cor.trat. na Junta Comercial 
DiR‘rat. na Junta Comercial 
Escritas Fiscais 
Escritas Comerciais

Contratos de locação 
Cartas de Fiança 
Requerimentos 
Balanços
Alvarás diversos 
Seguros de Fogo e 
Seguros de acidentes

HORÁRIO das 8 às 19 horas.
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MUSŲ LIETUVA

Pirkimas pirkimui nelygus.
Reikia žinoti kur pirkti.

Jeigu reikia statybai medžiagos, 
indų ir kitų reikmenų prieinamomis 

kainomis, tai kreipkis į sandėlį.

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

pusi. 5 ,

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

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 « I T A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

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

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

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

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

u:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių 

krautuvė tiktai pas

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS L I N D O Y A b

li IRMaWJ CAURIimi 'LTDA. ■

S®

Lindoya vanouo yra senai žinomas gėrimas, 
kurio puiku veikimą į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rita Dino Bueno, 795 a 835 
rl elefones: 51-4019 e 51-2223

Caixa Postai 3967 — SÃO PAULO

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 

pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

Ji U VYSLOJE LAURU
Rua do Orfanato, 686

Vila Prudente

Fone 63-5294

São Paulo

Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui:

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo koky be ir kaina. r
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GEDULO DIENOS MINĖJI
MAS

Šiais metais gedulo dienos 
minėjimas bus 16 d. birželio 
m., kitą sekmadienį. Progra
moje yra numatyta:

11 vai. pamaldos už paverg 
tą Lietuvą Vila Zelinoje.

Po piet trečią valandą ofi
cialioji ir meninė dalis bus 
Mokoje, ne Vila Zelinoje, nes 
Vila Zelinos gimnazijos salė 
jau iš ankščiau buvo užimta 
kitam parengimui.

Kalbėtojais pakviesti yra 
inž. Z. Bačelis lietuviškai, o 
S. Paulo miesto vereadorius 
Paulo Tarso portugališkai.

Meninei programai išpildy
ti yra kviečiamas L K. Ben
druomenės choras, solistai K. 
Ambrozevičius, V. Laurinaitis.

Gedulo diena mums prime
na skaudžias Lietu'os gyve 
rimo dienas. 1940 m birželio 
mėn Sovietų Rusijos armija 
jėga okupavo Lietuvą, 1941 
m. birželio mėn 14 d anks
tybą rytą prasidėjo masiniai 
lietuvių trėmimai Sibiran, o 
karui prasėdėjus masiniai šau 
dymai Gedulo dienos minėji
me prisiminsim nekaltai žuvu
sius ir kartu pareikšim pro
testą prieš sauvalės ir teroro 
veiksmus. Lietuviai, dalyvau

L. K. BENDRUOMENĖS CHORAS
Liepos 13 dieną ruošia

- * -

GROS RADIO GAZETA ORKESTRAS

Klausykis São Paulo Lietuvių Kultūrinės 
Radio Programos

Iš Radio 'Jove de Julho, kiekviena sekmadienį nuo 
IS,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 firfarisų ko 
misijos iždininko p. Petro Šimonio, ar kun. P Ragažins- 

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

DR. NELSON PENTEADO - DR. RUY PENTEADO

Dideliems ir mažiems

MEDICINOS KLINICA

Bendroji Chirurgija, gimdymai, Rentgeno spinduliai 
Priima, nuo 8 ligi b) vai kasdien

Consnltoric: Av Zelina. 471. Tel 63 2477
Rua Quintino Bocaiuva 201, >ão Caetano do Sul nuo 12 
ligi 18 vai.

Šaukiamas, dieną ar naktį, kiekvieną valandą, vyksta 
į namus

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

★ Skubiai išsiunčiame a 'rangą, maistą, medžiagas, me 
gztinius, vilną, 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 postal 403 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

PENSÃO ROSA-MARIA

Kviečiame tautiečius apsilankyti mušti pensione Rusa - 
Maria, esančiame Santos nresie prie pat juros, netoli 
Bažnyčios Emhare. Av Bartolomeu de Gusmão, 5u, 
Tel 4-1727. Bandės: 4 13 32 39 42 44. OniuusOsas 42 Prie 
pensiono yra didelis kiemas sustojimui automobiliams -

Marija Olga Galkienė

E . JCK i!TO 52■ O €C TA IE I! L

Irmãos Nascimento
REG. C. R. C. SP Nr© 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. Patalo ,

REIKIA PATALPŲ INDUSTRIJAI ?

Pasinaudok išnuomojama patalpa, 44 kv. metrų, su 
įvesta elektros jėga, rua Prof Gustavo P. de Andrade 89, 
(Buvusi Vanda Nova), prieš metalurgikos fabriką. Dau
giau informacijų vietoje minėtu adresu.

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.

kime gausiai, kad svetimiems 
aprūdytume, jog mūsų gyvy, 
bintai reikalai mums tikrai 
rūpi.

— Birželio m. 4 d. Fundi
ção do Brasil fabrike buvo 
sunkiai sužeistas Antanas Pan 
gonis, gyvenantis Vila Zelino 
je. Išsprūdęs nuo gindasto mo 
toras už rito A. Pangoniui 
ant galvos, kurią labai sun
kiai sužeidė. Paguldytas Hos
pital das Clínicas ligoninėje.

— Įvykusioje Vila Mažėt 
autobuso nelaimėje buvo su
žeistas Boleslovas Žiedas.

- «Tėvynės Garsai» Radio 
kolektyvas 4 6 1957 įvykusia 
me posėdy priėmė Lietuvos 
konsulo Al Polišatčio atsist' 
tydinimą iš pirmininko parei 
gų ir padėkojo jam už nuvei 
ktus darbus. Nutarta ir atei
tyje glaudžiai be dradarbiau 
ti Lietuvos konsulas Al Poli 
šaitis pasižadėjo, esant reika 
bii tr -toliau «Tėvynės Gar
sams» padėti

KUN. ANTANAS ĄU«ENKA 
DARBUOSIS SU LIETUVIAIS

Kun. Ant Ausenkos (Dom 

Estanislau OSB) bei jo 'virši
ninko sutikimu ir Sacra Con
gregado Coflsistorialis pasky 
rimu, sulig enciklika, «Exul 
família» įsijungia į lietuvių 
dvasinio aprūpinimo darbą 
kartu su kun. P. Ragažinsku 
ir kun. J. Šeškevičium.

Kol kas, bent ligi šių metų 
pabaigos, del nuo kun A. Au 
senkos pareinančių aplinky
bių plačiau išvystyti darbo ne 
galės. Bet kiek rąlygos leis, 
yra pasiryžęs patarnauti sa
viems tautiečiams. S Bento 
bažnyčio e ir vienuolyne (Mos 
teiro S. Bento) priims lietu
vius. klausys išpažinčių, an
tradieniais, trečiadieniais, ket 
virtadieniais ir penktadieniais 
nuo pirmos iki ketvirtos va
landos. Šeštadieniais nuo pir 
mos ligi 8 vai vakaro. (Po 6 
vai. tik bažnyčioje) Krikštų 
ir vestuvių reikalais sekma
dieniais ir pirmadieniais rei
kia iš anksto susitarti laiką. 
Paskutiniais mėnesio sekma
dieniais būna rekolekcijos, to 
del priimti žmonių negalės, 
išskiriant neatidėliotinus rei
kalus, kaip pav krikštas, li
gos atveju.

Pirmą, antrą ir trečią sek
madieniais ryte bus \ ila Žo
linoje. klausys išpažinčių ir 
laikys šv. mišias.

KERMOŠIUS

Klebonijos skoloms iš nokė 
ti ir įrengimo darbams užbai 
gti rengiamas kermošius Or 
ganizavimo reikalais pasitarti 
šį sekmadieni 2 vai p p Šv 
Juozapo mokykloje šaukia 
mas pasitarimas Vis-, galiutie 
ji vienokiu ar kitokiu būdu 
kermošiui patalkinti ar pid-:* 
ti prašomi atvykti į pasitari 
mą Kermošių pradėti nurna 
tomą liepos mėnesį

- Sekančiame «ML» tal
pinsi įdomų Dr Nelson Pen 

teado straipsnį apie vėžio 
ligą-

— Praėjusią savaitę iš Rio 
de Janeiro atvyko į Joanos 
Lapienytės vestuvės ir ąplan 
kyti savo giminių Pr. Šukys. 
Ta proga užsiprenumeravo 
«M L.» Taip pat atvežė pre 
numeratą Ant. Girniaus Ga
vome U. Gaulieaės pren.ume 
ratą.

— Rio de Janeiro lietuviai 
ruošiasi vakarui, kurio pro
gramoj bus įdomus vaidini
mas.

Rio de Janeiro lietuvių ko 
Jonija padidėjo. Iš Prancūzi- 
jas atvyko kap Kl. Martinkaus 
dukrelė.

— Parque das Nações lietu 
viams pamaldos šį sekmadie 
nį Sekmadienį 7 ir 8 vai. šv. 
Mišias laikys tėvas Si. Ausėti 
ka, jei kas nororėtų pas sve 
čią atlikti užsilikusią velyki
nę, tepasinaudoja proga.

SKOLOS IR VARGAI

Kaip jau ankščiau buvo 
skelbta 24 birželio reikia sumo 
kėli 50 000.00 cr bankui sko
los Pinigai buvo pasiskolinti 
kad butų galima užbaigti bent 
minimalia klebonijos įrengi 
mas. Statybos fondas teori 
tik 14 160,00 cr Esant tokiai 
padėčiai, jau ' eveik reiktų 
pagalbos S.O.S iki šiol dar 
taip nė karta neatsi 
tiko, kad reikiama suma ne
būtų buvę galima sumokėti. 
Todėl skaitytojai ir šį kartą 
kreipdamiesi į geradarius, ti
kisi, kad nebus apvilti.

Paskutiniu laiku aukojo: 
O Au-enkienė 500 (antra kar 
ta), N N 200, J Šlikta 50(1 
(antrą karta) A ir E Tama
šauskai 5' O. M K 500. Rama
nauskai 500 (antra sykį), E. 
Norkus 100. Vorošila 200. I,

LIETUVOS NACIONALINĖ 
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kienė 200, J|Į 
P. Lapienis H 
K. VaiúiíinaJnMB 
nuoširdus ačiū.

SVEČIAI ZELINOJE

Parque das Nações Jauni 
mas sutiko pakartoti savo su 
pasisekimu jaunimo vakare 
suvaidintą komediją «Viršinin 
kienė» Vila Zelinoje. Veika 
lą režisavo mokytojas St. Ju 
revieius Pastatymo pelnas 
skiriamas klebonijos naudai 
Vaidinama bus S v. Jono išva 
karėse (sekmadienį) 3 vai. p.p.

LAIŠKAI:

H Nadolskiui, J Selioktti, 
Ig. Labuckui, Z Masiulienei, 
M. Kindurienei, A. Lazdaws- 
kui. H Šimonytei, M Prismik 
Remenčiams, I Simonytei, E. 
Beudoraitienei. J. Masiuliui, 
Ir Skurkevičidtei. H Labuc- 
kaitei. A Pumoiitlenei/J. Guo 
bavičiui, Pr S kvarna vičiui

-- Šį šeštadienį bu* šliūbas 
Miguel Fasiuzmk su Eliza A- 
na Zaikauskaite

— Moinho Velho lietuviams 
pamaldos ir velykinė Kmuni- 
ja bus bus birželio 23 dieną 
11 va! vietos bažnyčioje

A.fA. Teklė Matuliauskienė

— Gegužės mėn. 25 d. Vila 
Zelinoje m rė 1 ėkie Matu- 
iiauskienė 76 m amžiaus, ki
lusi iš Šiaulių miesto. Nuliū
dime paliko dukteris, anūkus. 
Palaidota A raça kapuose Sep 
tintos dienos mišios egzek
vijos buvo 3 d. birželiu

PASKUTINIS SKELBIMAS

Kaip jau ankščiau buvo 
skelbta per šv. Juozapą vy
kusios loterijos premijas lai
mėjo šie numeriai:

!. 389. II 2463. I 1. 692, IV 
4926, v 3203 šiš skelbimas 
yra -askutin s Laimėtojai ne 
atsėmę premijų iki 1 dienos 
liepos, praranda teisę gauti,

L. K. Bendruomenės cho 
ras praneša, kad šiom s die
nomis b.is pradėti platinti 
pakvietimai į ruošiamą \aka 
rą liepos mėn 13 d. Vila Ze
linoje Programos bus links- 
Komedija- «Uoškė į namus, 
taikos nebebus» Gros visų 
mėgiamas Toto orkestras jau 
galima užsisakyti ir staliukai.

PARSIDUODA namas ge
roj vietoj, Rua Campos No
vos, 24 V. Zelina ■'mulkes- 
nių informacijų kreiptis Rua 
Monteiro Snares Filho, 42 - 
(tntiga Rua 5) V. Zelina

PARSIDUODA geroj vietoj 
ir geromis sąlygomis - BA
RAS Teirautis Rua Rio do 
Peixe, 1- V. Zolina. (Netoli 
lietuvių bažnyčios).

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