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Per Plauka Išvengta Kariniu Komplikacijų
Vėl pasitvirtino sena tiesa: Tik kieta laikysena galima Mas

kvą priversti nusileisti ir išvengti sovietinės agresijos

Lietuva Turi Padėti Išmaitinti Rusijos ir 
Kitu “Brolišku” Respublikų Gyventojus

tų be didesnių ar mažesnių 
sunkumų, krašto ekonominio 
gerbūvio yra neįmanoma ats
tatyti.

Sovietai nuo pereitų metų 
gruodžio iki dabar į Indokini 
jos karaliją Laosą pasiuntė 
apie IOOCI lėktuvų su kariniais 
ginklais, siekdami paremti ko 
munistinius sukilėlius prieš 
teisėtą Laoso vyriausybę. Kai 
padėtis visai įsitempė ir JAV 
prezidentas Kennedy davėįsa 
kymą 7-jam JAV kariniam lai 
vynui iš Hongkongo išplaukti 
Laoso ir Tailando kryptimi, 
kai šimtai amerikiečių para- 
šiutininkų buvo paruošti tuoj 
pasiųsti ta kryptimi, kai Ken
nedy kietai pareiškė, kad ne
bus leista Laosą pastumti į 
katastrofą, kai net Indijos 
premjeras Nehru įspėjo Mask 
vą nesileisti j aventiuras — 
tik tuomet Chruščiovas nusi
leido ir paskelbė, kad sutin
kąs su britų pasiūlymu: Sus- 
tabdvti karinius veiksmus pa 
čiame Laose, sušaukti 1954 
metais sudarytą Indokinijos 
konferenciją ir Laose įkurdin 
ti neutralistinį režimą.

Per plauka išvengta karinių 
komplikacijų, kurių padarinių 
niekas negalėjo numatyti Ži
noma, dar ne visa sutvarky
ta, dar visko gali būti, ypač 
kai Maskva vėl bando Kiniją 
į scenos priešakį iškišti. O 
Kinija, kaip žinoma, Vakarų 
atžvilgiu, yra u kalbame fi
ne, negu Maskva. Laoso kon
fliktas dar kartą parodė, kad 
žmonija nuolat vaikščioja ant 
prarajos kranto. Bet kartu čia 
buvo į oiyta sena tiesa, kad 
su Kremlium galima kalbėtis 
tik tvirtumu Kai tik jie pa
junta galimą nuolaidumą, tuoj 
užsikerta ir vėl nė iš vietos.

Tai pasirodė ir Ženevoje, 
kur buvo atnaujinta atominių 
bandymų 'uždraudimo konft- 
reucija. Kai tik Vakarai pa
rodė, kad pasirengę kai ku
riais klausimais nusileisti, so
vietų delegatas Zarapkinas pa 
kišo tuoj naują reikalavimą, 
kurio įgyvendinimas praktiš
kai paraližuotų kontrolės vei 
kimą.. Kontrolei Vakarai siū
lo kiekvienoje pusėje įreng 
ti bent po 20 inspekcinių punk 
tų. Inspekcijos punktai turi 
būti paskirstyti po visą šalj. 
Inspekcinė kontrolė nega i 
būti sutrukdyta jokiais veto 
pareiškimais.

Diplomatiniuose užkulisiuo 
se nepaprastas judromis. Tuo 
tarpu, kai britų premjeras M c 
Millan skubiai buvo nuvykęs 
pas JAV prezidentą Kennedy 
Sovietų Sąjungos užsienio rei 
kalų ministeris Gromyko at

skrido į Vašingtoną ir įteikė 
prezidentui Chruščiovo asme
nišką laišką, ir ištisą valandą 
su prezidentu kalbėjo. Kiek 
iš šio pasikalbėjimo prasis
kverbė j viešumą, tai Gromy- 
myko būk patikinęs Ameriką 
kad Maskva tolimesnio santy 
kių aštrėjimo (pvz , Laose) ne 
nori, priešingai, esą galima 
puikiausiai susitarti. Kol JAV 
7-sis karo laivynas iš Hong 
kongo dar nebuvo išplaukęs, 
tokių «taikių» žodžių iš sovie 
tinės pusės nebuvo girdėti...

Įtampai dar neatslūgus, Ry
tuose ir Vakaruose pastaro
siomis dienomis įvyko dvi 
konferencijos, kurios galėtų 
kai ką nulemti. Bangkoke įvy 
ko SEATO pakto konferenci
ja (kur dalyvavo JAV, Didž. 
Britanijos, Prancūzijos. Aus
tralijos. Nauj Zelandijos, Pa
kistano, Filipinų ir Tailando 
ministerial). Šita Rytų Azijos 
pakto konferencija aiškiai bu 
vo iššaukta Laoso krizės ir, 
je’ neįvyktų ten tikras įtam
pos atoslūgis, SEATO valsty
bės galėtų imtis bendrų žygių 
prieš naują komunistinę ag
resiją Indokinijos erdvėje. Ko 
kios nuotaikos viešpatavo to
je konferencijoje, buvo gali
ma patirti iš tokių išsireiški
mų: JAV užs reikalų minisie 
ris Rusk pasakė: Neleisime 
komunistinei agresijai toliau 
skverbtis. O britų užs. reika 
lų ministeris lordas Hume pą 
reiškė: Mes neapkenčiame ka 
rą, bet yra rinos. kurias per
žengus reikia viskam ryžtis.

Iš kitos pusės, Chruščiovas 
kovo 28 dienai į Maskvą su
kvietė viso sovietinio bloko 
valstybių viršūnes konferen
cijai Savaime aišku, kad ir 
čia buvo svarstoma, ką toliau 
daryti. Chruščiovas, be abe
jo, st-ngės išgauti iš savo są 
jungininkų (Varšuvos pakto 
valstybių) pritarimą savai už 
sienio politikai Pažymėtina, 
kad į tą sąskrydį Albanija ne 
siuntė savo viršūnių (nei par 
tijos šefo, nei vyriausybės 
galvos) o tik eilinį centro ko- 

. miteto narį, lyg stebėtoju.
Pabaltijo ir kitų pavergtų

jų tautų padėtis šiomis pašau 
lines įtampos savaitėmis ne- 
I akitėjo. Pavergtųjų tautų po 
litinių sluoksniu prestižas aki 
vaizdoje pastarojo meto įvy
kių vis dėlto galėjo padidėti 
— nes tų sluoksnių nuolatinis 
teigimas, su Maskva esą gali 
ma vaisingai derėtis tik kie
tumu, dar kartą vaizdžiai pa-

(E) Kaip žinoma, caristinė 
Rusija vedė atsilikusį eksten
syvų žemės ūkį ir gaudavo 
mažus derlius, bet-vis dėlto 
sugebėdavo eksportuoti gana 
didelius kiekius grūdų ir ki
tų žemės ūkio produktų į už
sienius. Eksportuoja kai kada 
ir sovietai, bet daugiausia ne 
iš didelio pertekliaus, o dem
pinginiais sumetimais

Kokia padėtis dabartinėje 
Rusijoje — R F.S.R ? Remsi
mės patie Chruščiovo duo
menimis kuriuos jis paskel
bė neseniai Rusijos žemės 
ūkio darbuotojų suvažiavime 
Maskvoje. 1960 metais Rusi
joje, atskiruose rajonuose, bu 
vo supirkta mėsos 558.000 to
nų, o sunaudota tais pačiais 
metais miestų gyventojams an 
rūpinti 929.0 0 tonų! Arba štai 
pieno: Pačios Rusijos rajonuo 
se buvo supirkta 3 358.000 to
nų, o sunaudota centrų gy
ventojams aprūpinti 5 360 000 
tonų. Panašūs didžiuliai skir
tumai ir kitų produktų atžvil
giu Ką reiškia tie stambūs 
skirtumai? Jie reiškia, kad 
Rusijos miestų gyventojai ga
lėjo būti tais metais išmaitin
ti tik atgabenus gerą dalį 
maistų iš kitų respublikų Tuo 
tarpu Rusijos respublikų fe
deracija skaitoma šiaip jau 
pačia pažangiausia visoje So
vietų Sąjungoje

LIETUVA TURI «VISIŠKAI 
PATENKINU AUGANČIUS

ŠALIES POREIKIUS»

Lietuvos komunistų vadai 
bent kartą visiškai atvirai pa
reiškė, kuriam tikslui reika
lingas Lietuvos žemės ūkio 
gamybos didinimas Vilniaus 
«Tiesa» š.m. 69 ame numery
je atspausdino Lkp centro 
komiteto nutarimą «žemės 
ūkio produktų gamybai ir su
pirkimams didinti», priimtą ck 
kovo 18 d. Čia kartojami da
linai jau ankstesni Chruščio
vo ir Sniečkaus raginimai pa
didinti grūdų mėsos ir pieno 
gamybą jau šiais metais, ir 
tuo labiau «artimiausiais me
tais» (iki 1965 m.) Partijos 
nutarimas kartoja ir Chruš
čiovo priekaištus Lietuvai,

sitvirtino. Jei Vakarų valsty
bės Laose patirtį nūs neš ir 
į kitų problemų svarstymo 
kambarius, prieis ta diena, 
kai Vakarų valstybės tvirtai 
ir ryžtingai iškels ir Pabalti
jo tautų prob’ema. E. 

kad per mažai grudų paga
mina.

Bet ypač įdomu, ką centro 
komitetas laiko svarbiausiu 
Lietuvos žemės ūkio uždavi 
niu: «Laikyti svarbiausiu par
tinių. tarybinių žemės ūkio 
organų, kolūkių, tarybinirj ū- 
kių, visų respublikos žemės 
ūkio darbuotojų uždaviniu už 
tikrinti, kad tolydžio didėtų 
žemės ūkio pr-oduktų gamy
ba. tuo pačiu būtų įneštas 
vertingas indėlis, siekiant vi
siškai patenkinti augančius 
šalies gyveni jų poreikius 
žemdirbystės ir gyvulininkys
tės produktams». Kas yra «ša 
lis»? Sovietinėje rašyboje tai 
yra Sovietų Sąjunga (ne Lie
tuva). Kitaip tariant: Lietuvos 
žemės ūkio gamyba turi di
dėti i e dėlto, kad jos gyven
tojams būtų geresnis gyveni
mas bet kad būtų patenkinti 
Sovietų Sąjungos («šalies») 
augantieji poreikiai...

PREZIDENTO JANIO 
QUADROS KALBA

Balandžio 4 d. prez. Janio 
Quadros kalbėjo į tautą. Jo 
kalbos visi su dideliu susido
mėjimu laukė Šios kalbos tiks 
las ouvo atstatyti dalinai kri
tusį prezidento autoritetą tau 
toje, sąryšyje su pragyveni
mo pabrangimu.

Preiidentas savo kalboje 
nieko naujo nepasakė Pakar 
tojo, surinkęs į vieną kalbą, 
ką įvairiomis progomis buvo 
pareiškęs. Tai buvo daugiau 
pasiaiškinimas ir paaiškini
mas kas yra kaltas del dabar 
tinės krizės. Anot prezidento, 
esanti krašto ekonominė kri
zė yra pasekmė nevykusio bu 
vusios vyriausybės adminis
travimo.

Padėtis yra galima pataisy
ti, bet reikia visų bendradar
biavimo ir aukos. Prezidentas 
prašė kad juo tauta pasitikė
tų ir tikrino, kad po metų lai 
ko jo vedamos ekonominės 
politikos vaisiai bus matomi.

Taip pat pranešė apie pa
rengtą įstatymą, kuriuo bus 
suvaržyti įvairūs trustai. įs
tatymas reikalingas parlamen 
to patvirtinimo. Kad paska
tinti žemės ūkio gamybą, vy
riausybė garantuos minimali- 
nee kainas žemdirbiui už jo 
produktus. Apie prezidento 
kalbą vieni palankiai, kiti kri
tiškai atsiliepia. Bet viena yra 
aišku, nežiūrint kas šiandien 
prie vyriausybės vairo stovė-

— Dienraštis «O Estado de 
S. Paulo» rašo, kad preziden
tas yra. Izoliuotas nuo tautos 
gyvenimo ir negali jausti jos 
pulso, gyvendamvs naujoje 
sostinėje, kurios kontaktas su 
kraštu yra labai sunkus An
tra, prezidentą Izoliuoja nuo 
tikros krašto padėties pažini
mo, jo asmeninis kabinetas, 
kuris net ministeriams truk
do dažniau su prezidentu su
sitikti. Jo asmeninio kabineto 
nariai nevisada prezidentui 
perstato gyvenimą tokį, koks 
tikrenybėje yra.

— Spauda jau beveik kas
dien rašo apie permainas vy
riausybėje Pavyzdžiui, jau 
net nurodoma kaikurių Jminis 
terijų nauji ministerial. Švie
timo ministeriu, kaip spauda 
praneša, yra kviečiamas Ani- 
zio Teixeira, kuris yra žino 
mas kaipo komunistinio nusis 
tatymo ir didelis priešas pri
vačių mokyklų.

— Doleris šią savaitę São 
Pauly pakilo ligi 285 kruzeirų.

— Opozicijos spauda rašo 
apie galimus streikus prieš 
pragyvenimo brangumą ir už 
atlyginimo pakėlimą.

— Braz’lijos vyriausybė ruo 
šiasi užmegsti diplomatinius 
santykius dar su vienu komu 
nistiniu kraštu, būtent, Alba 
nija.

— Jugoslavijos diktatorius 
Tito, kurio įsakymu buvo daug 
nekaltų žmonių nužudyta, rug 
sėjo mėn. atvyks Brazilijon 
su oficialiu vizitu.

— Brazilijos ir Argentinos 
prezidentai, Quadros ir Fron 
dizi, susitiks 20 d. balandžio 
ant Brazilijos Argentinos rūbe 
žiaus tarp Urugvaiana ir Pa
so de los Libres.

— Brazilijos spauda prane 
ša, kad Brazilija gausianti pas 
kolą iš Amerikos. Kol kas 
Amerika yra pasižadėjusi duo 
ti tik du trečdaliu prašomos 
paskolos, būtent, keturis šim 
tus milijonų dolerių. Iš Euro 
pos pranešama, kad ten irgi 
paskutiniu metu susidarė pa 
lanki nuotaika Brazilijai pas 
kolą suteikti.

— Brazilijos vyriausybė Ju 
goslavijoj užsakė 36 mažo ir 
vidutinio didumo ^laivus, ku 
riuos Brazilija apmokės savo 
produktais.

1



2 pusi.

Sovietai Atsisakê Balsuoti uz Žmo
gaus Teisiu Nuostatus

Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių komisija neseniai ture 
jo ilgą eilę posėdžių, kuriuo 
se dalyvavo jau ir naujai pa 
skirtoji JAV delegacijos narė 
EI. Rooseveltienė (buv. prezi 
dento našlė). Komisijos pirmi 
mininkas dabar yra indietis 
Iha.

Komisija keliuose posėdžiue 
se plačiai svarstė priemones 
prieš rasinę, tautinę ir religi 
nę diskriminaciją. Priimta re 
zoliucija, kurioje vyriausybės 
įsakmiai raginamos išleisti to 
kius įstatymus ir patvarky
mus, kad įvairios mažumos 
nebūtų skriaudžiamos Jei ku 
riame krašte dabar yra įsta
tymų, priešingų tiems dės
niams, parlamen ai turėtų tu s 
įstatymus ryžtingai pakeisti.

Žmogaus teisių komisija pri 
ėmė pasiūlymą vienus kuriuos 
metus paskelbti «tolerancijos 
metais», o vėliau kasmet skelb 
ti «tolerancijos dieną». 
Žmogaus teisių komi-ija vis 
atsiduria keblioje padėtyje,

— Naujieji rūmai suprojek
tuoti architekto Vytauto Di- 
čiaus. Tai būsią dalis būsimo 
jo «inžinierių miestelio* tarp 
Jaunosios gvardijos. Tunelio 
ir Slėnio gatvių. Statyba užims 
30 ha plotą. Greta to čia bus 
statomas technologijos ir au
tomatikos fakultetai. Vėliau 
būsią pastatyti mechanikos, 
elektrotechnikos, hidrotechni
kos korpusai. Atskirame pas
tate įsikurs «probleminės la 
boratorijos» (moksliniams dės 
niams tyrinėti). Dar bus sta
tomi penki studentų bendrabu 
čiai, po 450 vietų kiekvienas.

— Sovietų Sąjungos šefas 
Chruščiovas važinėdamas po 
Sibirą, svarbią kalbą pasakė 
Kazachstano mieste Akmolins 
ke esančiame pačiame plėši- 
ninės zonos centre. Kai jam 
pranešė, kad Akmolinskas pa 
gal vietinę tarmę reiškiąs «bal 
tasis grabas», Chruščiovas pa 
siūlė pareigūnams tuč tuojau 

kai svarstomi pasiūlymai, nu
kreipti prieš diktatūrinę sau
valę prieš žmogaus teisių siau 
rinimą atskir m žmogui ir iš
tisoms gyventojų grupėms. Ne 
malonioje padėtyje sovietų de 
Segacija atsidūrė ir šį kartą, 
kai buvo svarstoma Danijos, 
Indijos ir Panamos bendrai į- 
nešta rezoliucija, pagal kurią 
niekas negali būti savavališ
kai areštuodamas, kalinamas, 
arba tremiamas. Dėl rezoliu
cijos kilo karštos diskusijos. 
Kai buvo balsuojama, už to
kią rezoliuciją pasisakė ’5 
legatų, prieš nebedrįso nė so
vietų delegatas balsuoti, tad 
nuo balsavime susilaikė. Jo 
pavyzdį pasekė ir Ukrainos 
bei Lenkijos delegatai. Taip 
rezoliucija ir buvo bemaž 
vienbalsiai priimta (Kyla klau 
simas, ar ji bus tikrai visur 
vykdoma. Vargu. Sovietinis 
blokas paneigs ir šiuos nuos
tatus, kaip yra iki šiol panei
gęs kitus Žmogaus teisių de
klaracijos reikalavimus).

pagalvoti apie naują mies'o 
vardą įdomesni buvo jo pa
sisakymai ūkio valdymo klau
simais. Jo duomenimis, per 
tris metus Akmolinsko rajone 
iš 120 sovehozų direktorių bu
vo pakeista 88. Dar didesnės 
permainos žemės ūkio specia 
listų atžvilgiu. Iš 24 000 spe
cialistų kurie trijų metų lai
kotarpyje buvo iš kitų respu
blikų nusiųsti į Akmolinsko 
rajoną, ne mažiau kaip 14.000 
iš Kazachstano pabėgo. Chruš 
čiovas pripažino, kad viena 
iš pagrindinių priežasčių bu 
vus blogos gyvenimo ir dar
bo sąlygos. ■ tatyba eina taip 
pat nesklandžiai.Chruščiovas 
pažadėjo iš Maskvos atsiųsti 
grupę specialistų, kurie Ak
molinsko centre pastatytų «pa 
vyzdinį miestą* su tokiais pat 
patogumais, kaip Maskvoje..

— Apie 4 metus Lenkijoje 
buvo «taikinga koegzistenci
ja* tarp komunistų vadovybės

MŪSŲ LIETUVA _________

A. Tyxuolis

PASIKEITIMAI
Stebėk, kaip blanksta vasaros diena, 
Kai miršta rožė dyvina, 
Vos tik paliečia ją šalna.
Ir bus lengviau dalia suprasti.

Kaip marių mėtomas bangos, 
Pirmyn, atgal, be atvangos, 
Bet lankomas dangaus jėgos 
Iries, kur ramų uostą rasi.

Galbūt į liūdesį eina
(Kiek ėjo juo jau nešini!). 
Bet ką kančia čia vadini, 
Slapta ranka pavers palaima.

Ir vėl pavasaris žydės
Naujais žiedais ir sau ė švies, 
Kad tik suprastumei išties 
Tą tamsą, kur tau šviesą paima.

Taip Darydamas, Nesierzinsi dėl 
Nedėkingumo

New Yorke pažįstu vieną 
moterį, vis besiskundžiančia 
dėl savo vienatvės. Nei vie
nas iš giminių nenori būti 
prie jos Ir nėra ko stebėtis. 
Jei Jūs ją aplankytute, tai iš 
tisas valandas Jums kalbėtų, 
ką ji padarė dėl savo seserė

ir katalikų bažnyčios Bendras 
kraštui pavojus (iš Maskvos 
pusės) skatino ir komunistus 
ir katalikus laikytis vieni an
trų atžvilgiu ramiai ir toleran 
tingai. Ir tikrai: Lenkijoje ka 
talikų bažnyčia kiek norma
liau veikia, čia nėra tokių 
varžtų, kaip sovietų valdomuo 
se kraštuose.

Tačiau pastaruoju metu ko
munistų vadovybė ryžosi ka
talikų bažnytinę laisvę apkar 
pyti. Uždraudė tikybos pamo
kas viešose mokyklose, ap
krovė parapijas didesniais mo 
kesčiais ir panašiai

II

čių: jas slaugiusi laike ligų, 
laikiusi jas ilgus metus savo 
namuose, vieną leidusi į pre
kybos mokyklą, o antrai mo
kėjusi nuomą už butą ilgus 
metus iki pat vedybų.

— Ar ateina Jūsų aplanky
ti tos sesers dukterys?

— O, taip, retkarčiais! Bet 
kad tik atliktų savo parei
gą-

Galima įsivaizduoti, kaip jos 
baiminasi tų vizitų; valandų 
valandas turi klausytis jos 
skundų, vos pridengtų išmeti 
nėjimų ir ilgų atsidūsėjimų. 
Ir kai jau nebeturi kuo kai 
tinti ir įskaudinti savo seserė 
čių, tai ši moteris gauna «šir 
dies ataką*. Tačiau iššauktas 
gydytojas mažai ką gali pa
daryti. Ši moteris turi nervuo 
tą širdį: tie priepuoliai yra 
grynai jausminio pobūdžio.

Ko ta moteris iš tikrųjų no 
ri, yra meilė ir domėjimasis 
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ja, nors tai vadina dėkingu
mu Bet ji niekados negaus 
dėkingumo ir meilės, nes j ų 
reikalauja. Mano, kad 
tai jos yra skolingos. Meilė 
nėra nuperkama, bet laimė- 
jama.

Šimtai yra tokių moterų — 
ir tėvų — kurie serga dėl ta 
riamojo nedėkingumo, vienai 
vės ir apleidimo. Nori būti 
mylimos. Tačiau vienintelis 
būdas šiame pasaulyje pasiek 
ti meilės yra nustoti jos pra 
šyti ir... pradėti mylėti be vii 
ties ir patirti atsiliepimą.

— Čia tai jau idealizmas, 
gyvenime visai nepraktiškas!

— Ne! Tai tik sveiko proto 
reikalavimas. Tai yra laba* 
prieinamas būdas man ir Jums 
suradimui meilės taip trokš
tamos.

Mano paties tėvai padėda
vo kitiems vien iš malonumo 
padėti. Nors buvome neturtin 
gi ir įsiskolinę, tačiau mano 
tėvai vistiek siųsdavo kasmet 
kiek pinigų tolimai, našlaičių 
prieglaudai Jie niekada ne
aplankė tos prieglaudos. Tur 
būt, niekas jiems nepadėko
jo, nebent atviruku. Tačiau 
mano tėvai jausdavosi pilnai 
atlyginti. Mat turėjo džiaugs
mą padėti našlaičiams, nelau
kiant padėkos jos vieton.

Iš čia suprantama Kristaus 
reikalavimas duoti išmaldą 
slaptoje kad kairioji ranka 
nežinotų ka daro dešinė.

Manau, kad mano tėvas ga
na tobulai įgyvendino Aristo
telio aprašyta idealaus žmo
gaus vaizdą; žmogaus, labiau
siai verto būti laim’ngu. Tas 
graikų išminčius sako:

— Idealus žmogus jaučia 
laimę, geradarydamas kitiems. 
Tačiau gėdisi, kai kiti jam tu 
ri gera daryti Mat, pranašu
mo žymė yra suteikti kitiems 
kokia malone, kaip ja priimti 
iš kitų yra žemumo žymė.

Užtat jei norime rasti lai
mę, baikime galvoti 
apie nedėkingumą ir 
duokime kitiems vien iš ma 
lonumo duoti.

(pabaiga 3 pusi.)

Jonas Kaseliunas

Imkime Savo Manta ir Keliaukime!
(tąsa)

Aš skubu susirasti kokio iš
siblaškymo. Pakviečiu argen 
tinietį ša hmatų partijai, pas
kui tvarkau savo asmeninę 
kartoteką. Pagaliau vakare 
kiek išblaškė filmas iš lėlių 
gyvenimo Tai vokiškos ga 
mybos spalvotas filmas auk! ė 
jančio pobūdžio Suameriko- 
nėję ar subrazdėję lietuviu
kai čia būtų pasigedę i čiukš 
mingai oru skrebančių iškrai 
pytų padarų, kol jie atsi muš
dami j kietą daiktą, ištyžta, 
ką nors pagadina ar pataiko 
policininkui į nosį. O šiame 
vokiškame filme vaizduoja
mieji daiktai buvo kiek gali
ma artimesni tikrovei Ir au 
torius išlaikė visa, kas tik bu 

vo reikalinga vaiko meilei, 
gailesčiui ir rūpesčiui iššauk
ti bei įskiepyti pagarbą savo 
žaislams, tuo pačiu gyviems 
tvariniams r žmogui.

Gruodžio mėn 26 d.
LEIDŽIA APŽIŪRĖTI RADA

RO AUSI.

Šiandie lenkiame jau penk
tą laivą: O ligšiol laike 14 
dienų kelionės tesutikome tik 
6 laivus. Tarpe šianoieninių 
vienas buvo tos pačios japo
nų linijos laivas vardu «Ar
gentina Maru». Apie prasilen
kimą su šiuo laivu mūsų va
dovybė garsiakalbi is prane
šė dar tada, kai horizonte 
laisva akimi jo negalėjome 
pamatyt'. O dabar jj lenkėme 

taip arti, jog galėjome paste
bėti ant borto pasisvėrusius 
ir mums mojančius keleivius. 
Tetruko tik surikti ar perduo 
ti kokį sveikinimą Brazilijai, 
bet vėjas ir šniokščiančios 
bangos nustelbdavo bet kokį 
šūktelėjimą. Laivas greit ding 
sta iš mūsų akių Tik kelei
vių širdyse ir akyse buvo ga 
Įima nujausti užsijausti užsi 
likusį pergyvenimą. Iš to ne
sunku įsivaizduoti, kokiomis 
džiaugsmo ašaromis pravirk
tų keleiviai, jei atviruose van 
denyse žmogus žmogų išvys
tų pusmečio ar metų?!

Taigi, toks laivų judėjimas 
mums parodo, jog esame ar
ti Panamos kanalo, o ryt rytą 
jau būsime Kristobale. Todėl 
sugalvoju dar šiandien susi
pažinti su laivo radaro įren
gimais, nes daugiau tokių pro 
gų nebeteks turėti. Prikalbi

nu argentinietį muziką Mi
guel Esussy ir Nikalojų Jan 
kevičių, ir japono karininko 
lydimi, užlipame į laivo vai
ruotojų skyrių, kurį veda veik 
visi karininkai su kapitonu. 
Vienas iš jų žemėlapyje pa
rodo liniją ir tikslią mūsų lai 
vo buvimo vietą. Kitas kari
ninkas parodo į vairą, prie 
kurio nebuvo jokio žmogaus. 
Gauname paaiškinimą, jog 
šių dienų laivų vairavimas at 
liekamas automatiškomis bei 
elektroninėmis priemonėmis, 
kurios esančios daug tiksles
nės. negu gyvo žmogaus bu
vimas prie vairo. O trečiasis 
karininkas veda mus prie ra
daro dėžės, maždaug rašomo 
io staliuko dydžio, ir pats ban 
do žiūrėti į tokį odinį aulą. 
Matome, kaip jis jung nėja 
mygtukus ir mums kažką sa
ko. N Jankevičius (kuris pa
sirodė ir kiniškai bemokąs, 

ir japoniškai šiek tiek bes;’ 
orientuojąs) pagalba, sužino
me, jog karininkas prašo mus 
palaukti, kol įkalsiančios ra
daro dalys. Belaukiant, pasi 
žvalgome į jūrą pro specia
lius žiūronus, bet jokių daik
tų nepastebim Jau ir nubodo. 
Pagaliau karininkas vėl priei 
na prie dėžės, pažiūri į aulą, 
ir vėl čiupinėja tuos pačius 
čius mygtukus, tikrindamas. 
Paskui atidaro dangtį. Mes 
pamatome įvairiausių lempu
čių, kondensatorių, varžtų ir 
kitokių dalių daugybę, sujung 
tų įvairiausių spalvų laidų raz 
giniais. Nieko sugedusio ne
randa. Tada, pasikrapštęs pa 
kaušį, elektros skirstymo len 
toje kažką įjungia, ir, sugrį
žęs, mums paaiškina, kad ne 
buvusi įjungta elektros sro
vė. Vėl laukiame 10 minučių. 
Pagaliau karininkas liepia 
mums pasilipti a-t pakopos
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3 pusi.
(pabaiga iš 2 pusi.)

DĖKINGUMAS UŽKREČIA

Jau yra tūkstančiai metų, 
kaip tėvai rauna sau plaukus 
dėl vaikų nedėkingumo. Net 
Šekšpyro gerasis karalius Ly 
ras skundėsi:

— Daug lengviau pakęsti 
nuodingos gyvatės gylį, kaip 
nedėkingą sūnų.

Bet kaip vaikai bus dėkin
gi; jei jų neauklėjame dėkin
gumui? Nedėkingumas yra 
taip jgimtas, kaip piktžolės 
javuose. Dėkingumas yra kaip 
rožė, kuria reikia prižiūrėti, 
laistyti, saugoti ir globoti.

Jei mūsų vaikai nedėkingi
— kieno kaltė? Greičiausia — 
mūsų! Jeigu jų niekada nemo 
kerne pareikšti padėką, kaip 
galime laukti, kad ją pareikš 
mums?!

Čikagoje turėjau progos pa 
žinti vyrą, kuris vedėsi su naš 
le ir leido du savo posūniu į 
universitetą iš savo menkos 
algos. Keturios metus dirbo, 
kaip jautis, visai nesiskųsda
mas. Ir jam nė kartą nebuvo 
padėkota!

Jo žmona ir posūniai ma
nė, kad taip ir turi būti, kad 
jam neskolingi nė padėkos.
— Kieno tai kaltė? — Labiau 
šiai motinos. Ji, mat, galvojo, 
kad neturinti apsunkinti savo 
vaikų kokiu tai įsipareigoji
mo ar skolos sąmonė. Nė ne- 
pamąstė jiems sakyti: «Kaip 
gražiai pasielgė Jūsų patė
vis, leisdamas judu į univer
sitetą!»

Taip ji išleido savo sūnus 
į gyvenimą su pavojingu įsi
tikinimu, kad kiti jiem turi 
parūpinti iš ko gyventi. Nes
tebėtina. jog vienas jų mėgi
no «pasiskolinti» savo darb
davio pinigus ir pa.eko ka 
lėjiman.

Iš tikrųjų mūsų vaikai — ir 
net artimieji — yra tokie, ko
kius juos padarome Taip, 
pavz., mano teta Viola Ale
xander iš Minnepolio yra pui 
kus pavyzdys moters, kuri

ir žiūrėti j tą pati aulą Kai 
priėjo mano eilė, tai tepama 
čiau tokią tamsią, apvadą ska 
lę, kurios pakraščiais buvo 
matyti sulaipsniuotas brūkš
nys, o kitas švytintis šviesos 
brūkšnelis visa laiką sukosi 
apie ašį skalės viduryje Ste 
biu, ar ta judanti švytuoklė 
neapšvies kokį laivą, nes ska 
lės paviršiaus buvo grublė
tas, taigi atrėdė panašus} ban 
guojančią jūrą. Bet nieko ne 
simatė. Tuomet mums buvo 
paaiškinta, jog šis radaro įtai 
sas parodąs laivo ar salos 
kryptį ne toliau, kaip už 4o 
mylių, neatsižvelgiant, ar tai 
tai bus dienos ar nakties me 
tas. Jei šio nuotolio ribose pa 
sitaikas koks laivas ar sala, 
tai švytuoklė ta kryptim šiai 
ga sustojanti. Tuomet kitomis 
priemonėmis, pav. žiūronų pa 
galba, jau stengiamasi nusta
tyti daikto rūšį Bet dabar ju 
danti švytuoklė rodė, jog ap
link mus nieko nebuvo.

(B D ) 

niekada neturėjo priežasties 
skųstis savo vaikų nedėkin
gumu.

Kai aš dar buvau vaikas, 
ji pasiėmė į namus savo mo
tiną ir uošvienę, kad galėtų 
geriau jas prižiūrėti. Kai už
merkiu akis galiu, tartum, ir 
dabar matyti, kaip ji sodina 
tas senukes prie ugnies židi
nio, jas myluoja, joms patar
nauja. x
— Ar jos nesudarydavo te 

tai problemų? - Reikia ma
nyti, kad ne kartą. Tačiau i§ 
jos laikysenos nebuvo galima 
tai atspėti. Ji jas mylėjo, jo
mis rūpinosi, nors turėjo 6 
vaikus.

Kur dabar mano teta Viola? 
Dabar ji jau dvidešimt metų 
našlė ir turi vedusius visus 
savo vaikus. Jie ginčijasi tarp 
saves, kuris turįs dabar pir 
menybę turėti mamą pas sa 
ve namuose Jie ją myli ir 
garbina. Niekada ji jiems ne 
nusibosta.

— Tai yra jų dėkingumo 
pareiga!

— Paikystė. Tai yra meilė, 
gryna meilė. Jie vaikystėje 
buvo auklėjami geroje nuo
taikoje, meiliame žmonišku
me. Nėra ko stebėtis, kad su 
augę sugrąžina jai tuos mei
lės pareiškimus.

Žinokime, jei norime turėti 
dėkingus vaikus, turime 
patys būti dėkingi. 
Todėl padarykime tuoj pasi
ryžimą: ateinantį sykį, kai bū 
sime gundomi nuvertinti kitų 
gerumą mūsų vaikų akyvaiz- 
doje, susilaikysime. Pavz , ne 
sakysime: «Teta Ona atsiuntė 
mums Velykoms dovanų tik 
tokią staltiesę. Tai jos pačios 
numegzta. Nekainavo jainie 
ko!*

Nors tai atrodo labai eilinė 
pastaba, bet vaikai jos su go 
durnu klausosi: Geriau kal- 
bėkim<:

— Kiek valandų turėjo teta 
Ona darbuotis iki numezgė 
mums šią gražią staltiesę! Ko 
kia ji gera. Turime jai tuoj 
parašyti padėkos laiškutį!

Ir mūsų vaikai bei artimie
ji nesąmoningai užsikrėsįpro 
čiu pagirti ir įvertintinti kitus.

Taigi išvengimui kartėlio 
bei susirūpinimų, kylančią iš 
žmonių nedėkingumo, turime 
žinoti:

— Žmonės iš prigimties yra 
nedėkingi;

— Dėkingumą reikia kulti
vuoti: norėdami turėti dėkin
gus vaikus, turime juos tam 
auklėt;

— Vienintelis būdas tapti 
baimingiems yra duoti vien iš 
malonumo duoti, nelaukiant 
jų padėkos.

Dale Carnegie

MŪSŲ LIETUVA
A Tyruolis

DIENOS
Ten tada rytmety
Kėlės saulė anksti:
Virš melsvųjų miškų
Brido ji iš rūkų.

Ir pabiro tyliai
Jos karoliai žolėj, 
Ir spindėjo žvaigždėm 
Kaip danguos — pažemėm.

Degė šilas ugnim
Ties skaidriais vandenim,
Kol sukrito liepsna
Ten tų upių dugnan..

Ir dabar, nors liepsnos
Čia diena, bet anos 
Neužmirš, kas ateis 
Dar su jos spinduliais.

12-os Rinkiminiu Apygardų Lietuvoje Rinkėjai
Boikotavo Vietiniu Tarybų Rinkimus

Devyniose Sovietų Sąjungos respublikose rinkimai turės 
būti pakartoti

Šių metų kovo 5 d. Lietuvo 
je įvyko rinkimai į «rajonų, 
miestų, apylinkių ir gyvenv’e 
čių darbo žmonių deputatų 
tarybas*.

Žinoma, tai buvo «rinkimai» 
(kabutėse), nes kandidatų sta
tymas ir parinkimas vyko vi
siškoje komunistų veikėjų 
priežiūroje. Be to. buvo išsta 
lytas tik vi nas kandidatų są
rašas («komunistų ir neparti
nio bloko kandidatų»), tad ne 
buvo kas pasirinkti. Reikėjo 
«rinkti», kas partijos centrų 
nustatyta Kandidatų statymas 
kai kuriose rinkiminėse apy 
gardose vyko suprastintai. Bu 
vo pasiūlyti asmens ir viešai, 
rankos pakėlimu, už juos bal 
suota. Ar gavo daugumą, ne
buvo tikrinama.

Kad išvengti balsavime boi 
kotininkų, daug kur buvo su 
rengti «organizuoti vykimai į 
rinkimus». Atskiram čia jau 
sunku atsisakyti Ir nežiūrint 
to, 12 je rinkiminių apygardų 
Lietuvoje pastatyti kandidatai 
nesurinko absoliutinės balsų 
daugumos, taigi nebuvo iš
rinkti. Jų tarpe vienos apylin 
kės rinkiminėje apygardoje 
rinkimai paskelbti «negaliojau 
čiais», neskelbiant negaliavi- 
mo priežasties O dar vieno 
je rink’minėje apygardoje rin 
kimai iš viso neįvyko. Kurio 
je apygardoje ir dėl kurių 
priežasčių, taip pat nepas
kelbta

Ryšium su tuo įdomu pažy
mėti, kad, visos Sovietų Są
jungos mastu imant, rinkimai 
turės būti pakartoti net devy 
niose respublikose (1b apy
gardų), nes kovo 5 dienos rin 
kimai čia paskelbti negalio
jančiais. Dalinai dėl to, kad 
buvę «prasilenkta su rinkimų 
nuostatais», dalinai ir dėl rin

kėjų boikoto, kai kandidatai 
nesurinko reikalingo halsų 
skaičiaus. ŠiaiD ar taip, tai 
yra įdomūs reiškiniai

IR METINIŲ TARYBŲ «RIN
KIMUOSE* KOMUNISTAI SU

VEDŽIOJO RINKĖJUS

Čia dar truputis statistikos. 
Ji dar kartą atskleidžia fak
tą, kad komunistai ir šiuose 
«rinkimuose» suvedžiojo liau
dį ir neproporcingai savo ti
kram skaičiui uzurpavo treč
dalį visų mandatų. Nors ko
munistų Lietuvoje yra tik apie 
2%, komunistų ir kandidatų į 
partiją išrinkta 36.74%. Nes- 
v r bu kad «nepartinių* yra 
išrinkta 60 58% .— komunis
tai visvien užims visus svar
besnius postus, kaip tai ir iki 
šiol buvo.

Šiaip dar įdomu, kad. mote 
rų deputatų išrinkta 37 35%. 
Viso rinkimuose dalyvavę 
1 326 139 asmens.

Kodêl Vakarai Nedrįsta 
Skelbti Visuotines Lais

vos Evangelijos?
— klausia žymusis publicistas 

Salvador de Madariaga

(E) Pabaltiečių ir visos Ry
tų Europos pavergtųjų tautų 
draugas Salvador de Madaria 
ga neseniai išleido naują sa
vo publicistiniu raštų rinki
nį. Knyga pirmiausia išėjo 
Londone (Pall Mall Press Ltd ) 
titulu «The Blowing of the 
Partenon or How to lose the 
cold war» Vokiškas vertimas 
labiau- atitinką Madariagos 
vedamąsias mintis, išėjo ne
seniai titulu «Der Westen — 
Heer ohne Banner» (Vakarai

1961 m. balandžio 8 d.
— kariuomenė be vėliavos). 
Leidykla: Alfred Scherz Ver- 
lag, Bern Stuttgart, Wien).

Čia reikia pažymėtŲkad dar 
1958 metais išėjo je gyvų pu 
b .'teistinių straipsnių rinkinys 
«Rettet die Freiheit* (Išgelbė 
kite laisvę — leidykloje Franc 
ke Verlag Bern) Šitą knygą 
mes esame savo laiku plačiai 
pami - ėję Jis joje pasireiškė 
kaip pavergtųjų tautų herol
das. Naujoje knygoje griežtai 
kritikuojamas Vakaru neryž
tingumas ir nevieningumas 
Rytų politikos atžvilgiu. Ma
dariaga tiesiai klausia:

«Kas gi mums kliudo perim 
ti iniciatyvą į savo rankss? - 
Kodėl laisvasis pasaulis ven 
gia skelbti visuotinės lais
vės evangeliją?
Madariaga stengiasi į tuos 

klausimus atsakyti motyvais, 
kurie dažnai yra naudojami 
koegzistencijos su Rytais ša
lininkų. Vien'ems kliudo an
glosaksų empirinė valstybių 
struktūra, kitiems Vakarų per 
didelis palinkimas į kompro
misus, dar kitus masina pre
kyba su Rytų kraštais, kairie 
ji socialistai Vakaruose viltė- 
ja, kad komunistai už geleži
nės uždangos kada nors pa
sidarys «švelnesni*, dar kita 
priežastis, kad tarp kai kuzių 
Vakarų valstybių vis dar yra 
varžymasis dėl vadovybės. 
Prieš tokias tendencijas rei
kią nukreipti tikėjimą į mo
ralinį Vakarų autoritetą. Jei 
patys vakariečiai kartais ne
betiki Vakarų moraliniu tvir
tumu, kaip tue gali tikėti Azi 
jos ir Afrikos tautos, klausia 
Madariaga.

Įdomu ką Madariaga laiko 
sąlyga laisvojo pasaulio pa
sveikimui. Jis teigia:

«Reikia baigti su tendenci
ja norėti su Sovietų Sąjun
ga į derybas eiti, arba puo 
selėti koegzistencijos ten
dencijas».
Taip pat įdomu, kokią išei 

tį Madariaga mato Rytų įvy
kių raidoje. Jis tiki, kad ko- 
munistinė-sovietinė imperija 
gali iš vidaus subirėti. Tai ne 
sąs negalimas ir neįsivaizduo 
jamas įvykis. Tam tikri tos 
raidos simptomai jau ir dabar 
matylis. Tačiau Vakarai ture 
tų šias tendencijas veiksmin
gai paremti. Reikią tarp ko
munistų partijos ir liaudies 
įvaryti dar didesnį kylį. Ne 
pavergėjams, bet pavergtajai 
liaudžiai reiktų sudaryti pers
pektyvas įvairios paramos.

Pirmpji sąlyga esanti ta. kad 
šaltajame kare iniciatyva nebū 
tų palikta sovietų rankose. Siū 
lydamas ateities planus, Mada 
riaga laiko reikalinga, kad lais 
vosios tautos, • ir tik šios - su
siburtų į vienetą, kuris ryžtin
gai skelbtų laisvės pagrindus 
ir jų laikytus savo politikoje. 
Toje naujo tipo Tautų Sąjun
goje galėtų būti tik tautos, ku 
rios aiškiai pripažįsta savo 
piliečių laisvę ir stengiasi tą 
laisvę Įgyvendinti ir kitose pa 
šaulio dalyse.

Madariaga prieina išvados, 
kad tarp komunizmo ir žmo
gaus gamtinės asmenybės yra 
pagrindinis skirtumas ir kad 
laisvė, galų gale, nugalės ne
laisvę.
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Ateitininku Vadas Stasys Šalkauskis

(tęsinys referato, skaityto per Ideologinius kursus) 
NIJOLĖ VINKŠNAITYTĖ

Stasys Šalkauskis parašė ir 
išleido apie 100 originalių 
straipsnių ir arti 10 stambių 
veikalų, iš kurių keli yra pa
saulinės reikšmės Be to, daug 
kas yra likę ranknščiuose. 
Jo pirmieji rašiniai pasirodė 
Ateityje 1911-13 m Jis pats 
prisipažino, kad Pranas Dovy 
daitis pirmasis paragino jį 
spausdinti straipsnius laikraš
tyje Tie žodžiai sako, kad 
St. Šalkauskis jau turėjo ko 
ir spausdinti, nors Pranas Do 
vydaitis prašęs ko kito — re 
cenzijos.

Iš tikrųjų, St. Šalkauskis 
pradėjo rašyti anksčiau negu 
ėmė viešai rodytis jo pirmie 
ji jo rašiniai. Jo gilus ir įžval 
gus protas iš jaunų dienų ki
bo į klausimus, kurie rūpėjo 
jam pačiam išsiaiškinti ir ki 
tiems išsiaiškinti Tai bir o 
pasaulėžiūriniai klausimat Dar 
studentaudamas rašė ir skai
tė referatus ne kuriuo kitu 
klausimu, o svarstydamas bei 
kritikuodamas ano meto lie
tuvių studentų nusistatymą ir 
jų idealus. Tasai nusistatymas 
būdingas jam visą gyvenimą.

Stasys Šalkauskis savo raš 
tus sukietino ne tiktai aštriu 
protu, bet ir kruopščiu a rbu. 
Visas savo paskaitas univer
sitetuose ar kur kitur papra

šytas, skaitė iš rašto o ka ra 
šė, gerai išmą«tė ir stengėsi 
kuo glausčiau išreikšti pagal 
nuoseklų logišką planą.

«Planas — tai pusė darbo» 
jis nuolatos pabrėždavo. Vie 
šus savo referatus pradėdavo 
ruošti dar kelias savaites 
prieš nustatytą laiką Skaity
davo paruoštą tekstą žodis į 
žodį, be jokių įterpimų, pa
vyzdžių ar anekdotų. Taigi, 
niekad laisvai nekalbėdavo. 
Jei kartais lįsdavo kokia mi
nutė laiko, jos nesistengdavo 
užimti, ir klausytojus paleis
davo prieš skambutį.

Štai ką Stasys ŠalKauskis 
rašo apie muksią:

«Mokslas ne tik lavina in
telektą ne tik tarnauja tiesos 
reikalui, bet sykiu išvystote! 
sybės pajautimą, formuoja bū 
dą moksline savo disciplina 
ir sudaro palankių sąlygų do
riniam nusistatymui Del ši
to priežasties u iversitetas 
yra inteligentijos formavimo 
organas. Tuo tarpu inteligen
tija del savo universalinio 
dvasinio išsilavinimo yra pa
šaukta būti Visuomenėje su
sipratimo, pusiausvyros kul
tūrinės kūrybos bei pažangos, 
asmeninės laisvės ir visuome 
ninio vadovavimo veiksmu».

Vytauto Didžiojo Muziejus Kaune.

—- P. P Tūbeliai laikyda 
miesi lietuviško papročio sa
vo svečius Velykų proga ne 
tik vaišino, bet ir gražiais 
margučiais apdovanojo.

Leonardas Andriekus

Uz Atlanto
Jei kada užšaltų šitos marios gilios, 
Bėgčiau į tėvynę stikliniu ledu; 
Niekus neilsėčiau žygyje sušilęs, 
Niekur nesugaiščiau kelio valandų.

- VIKTORIJA PÚKENYTÉ 
išlaikius egzaminus įstojo į 
SĖD S SAPiENTIAE, studijūo 
ja romanų kalbas. 'likime s, 
kad ji įstos į besiformuojan 
čią studentų ateitininkų drau
govę. Viktorija su sr.vo tėve
liais gyvena Santo Andrė. Da
nielius Pūkenis turi gražiai 
vedamą metalo liejyklą ir 
nuoširdžiai remia visus lietu
viškus darbus.

PAŠVENTINO NAMUS

Per Velykas BALYS IR VI- 
CENTA TŪBELIAI šventė nau 
jų (dviejų aukštų) namų įkur
tuves Namą pašventino tėvas 
P Daugintis S J. I vaišes su 
sirinko Seno Malūno gyven 
tojai ir Tūbelių giminės, bei 
draugai iš viso São Paulo. 
Visi džiaugėsi gražiu namu, 
sveikino šeimininkus, vaišino 
si ir dainavo. Gražus lietuviš 
ko jaunimo būrys pasišoko. 
Tūbelių namuose jau eilė me
tų veikia Tėvo Mikalausko 
Vardo lietuviška Mokyklėlė

Tūbelis yra «Mūsų Lietuvos* 
platintojas ir atstovas, iš jo 
namų laikraštis pasklinda po 
visą Seno Malūno koloniją. 
Ir naujieji namai ęs lietuviš
ko svetingumo tradicijas. Se
kantis studentų ateitininkų su 
sirinkimas balandžio 16 dieną 
įvyks Tūbelių namuose. Abu
du Tūbeliukai, Vincas ir An
tanas priklauso stud. At-kų 
Draugovei. Linkime ilgų ir 
laimingų dienų naujoje lietu
viškoje pastogėje.

P. D.

ŠVENTASIS RAŠTAS

Pagal Vatikano laikraštį, 
1830 metais Šv. Raštas buvo 
spausdinamas 71 kalba Praė 
jus 20 metų Šv Raštas jau 
buvo spausdinamas 567 kalbo 
mis. Dabar Šv. Raštas spaus1 
dinamas ne 1.20b kalbomis, 
Tačiau dar yra apie 2 0 00 kai 
bų ir tarmių, kurios neturi 
Šv Rašto vertimo. Tos kalbos 
ir tarmės apima apie 16% že 
mės gyventojų

Neštų mano kūną grįžusi jaunystė, 
Kaip audra lapelį tėviškės laukais: 
Ir galėtų temti, ir galėtų švisti. — 
Siela žemės meilę nepaliautų kaist.

Gal tiktai nuo žingsnių žuvys atsibustų, 
Miegančios gilybėj vandenio tylaus, 
Gal tik Poseidonas, savo veidą rūstų 
Į mane atgręžęs, ryžtųsi nubaust,

Kad, sudrumstęs tylą jojo karalystės, 
Šaukiamas sustoti, aš nepaklausiau, 
Kad, pradėjus vėjais, audromis švaistytis, 
Bėgau į tėvynę, šaukiančią balsiau:

— Pažiūrėt, kaip supas sniegas ant šakelių, 
Kaip vienatvėj liūdi pustuščiai namai, 
Jau užpustė vėjai siaurą lauko kelią, 
Ant kurio rogutėm žaisdavau linksmai.

Jei kada užšaltų šitos mario'? gilios, 
Bėgčiau į tėvynę stikliniu keliu, 
ir galėtų rūstaut Poseidonas žilas, 
Kad žuvis prikėliau vandenų tylių.

SYRIJOS MINISTERIS

Syrijos švietimo ministeris 
pranešė, kad visose krašto 
mokyklose bus dėstoma reli
gija ne tik muzulmonų, bet 
ir krikščionių vaikams Iki 
šiol religijos pamokas turėjo 
tik muzulmonų vaikai. Dabar 
Syrijos švietimo ministeris, 
susitaręs su krikščionių atsto 
vais, išdirbo smulkią religijos 
mokymo programą, kuri įve
dama šiais mokslo metais.

SEBOURGO BURMISTRAS

Sebourgo miesto burmistras 
vardu Eloi Legrand atsistaty 
dino iš savo pareigų nes no
ri įstoti į vienuolyną. »■. Leg
rand yra, literatūros ir teisių 
daktaras 1948 metais jis buvo 
išrinktas savivaldybos patarė 
ju ir, eidamas 23 metus, tapo 
Sebourgo miesto burmistru. 
E. Legrand išbuvo burmistru 
7 metus. Dabar jis studijuoja 
teologiją Tournai kunigų semi 
narijoje ir, tapęs kunigu, no 
ri vykti į Pietų Ameriką. E 
Legrand įstejimas į vienuoly 
ną padarė didelį įspūdį drau 
gų ir pažįstamų tarpe

PAGERBĖ JĖZUITĄ POETĄ

Romos turizmo prezidentas 
įteikė jėzuitui tėvui Viktorui 
Genovese aukso medalį ir gar 
bės diplomą už lotynų kalba 
parašytą poemą apie Olimpi 
nius žaidimus, įvykusius Ro 
moję, Tėvas V. Genovese yra 
žymiausias lotyniškai rašąs 
poetas, gavęs daug tarptauti 
nių premijų ir atžymėjimų. 
Tėvo V. Genoveso poema apie 
Olimpinius žaidimus buvo įtei 
kta ir Šv. Tėvui.

PAKRIKŠTIJO ORLAIVYJE

Viena prancūzų šeima, grįž 
dama iš Vietnamo į Parvžių, 
pasiėmė su savim 2 mėnesių 
sūnų, kurį norėjo pakrikštyti 
Prancūzijoje. Tačiau kūdikiui 
rimtai susirgus, krikštas buvo 
»uteiktas orlaivyje netoli Atė 
nų aerodromo. Kai orlaivis 
nusileido, kūdikis jau buvo 
miręs.

— Atsiprašau poniutės. .Man 
atrodo, kad jūs turite labai 
gražią seserį.

— Visai priešingai. Ne aš 
turiu, bet ji.
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FABRICA DE MALHAS
Petras Šukys

MŪSŲ LIETUVA 5 pusi.

gamina meniškus ir stiprius megstinukus, rūbelius nau
jagimiams ir kit.
Rua Jundiapeba, 45, Fone : 63-4258 Vila Zelina (arti R.

Ibitirama ir A v. Zelina).

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku
mentų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia:
R. Joaquim Piza, 204

Raštinė:
R. 15 de Novembro, 244
4 o - Sala 7- Tel. 37-0324 

no 14,00 iki 18,00 vol.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

GERAS DARBAS, NEBRANGIOS KAINOS 
Lietuviams daroma nuolaidos 10 procentų ir padeda 

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, T andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

CASA MARTINHO CLARO
RUA LIBERO BADARO, 350, SÃO PAULO

Viena iš seniausių São Paulo mieste elektros reikmenų, 
radijo aparatų, elektros lempų, laidų namų ruošos apa
ratų, abažiūrų ir kitų prekių krautuvė. Pas mus viskas 

pigiau, negu kitur. Užeikite įsitikinti.
Lietuviams pirkėjams, atėjusiems su šiuo skelbimu, pa

darysime specialią nuolaidą perkant bet ką mūsų 
krautuvėje.

PRANAS & CIA. LTDA

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, 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 pakvitavima.
* 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 Pamargo, 698, Penha 
Ai. Bogasiauefcas, R. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Gaixa postal 4413 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 •— Jone: 52-0229 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

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

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

li JA”
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritiikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habiliUção) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis- 
tn ota «Departamento do Ensino Profissional»

Pamokos vyksta vakarais
- Užsirašyti pas mokyklos direktorę Sofiją Misiukaitę - 
------ Rua da Graça, 381 — casa 6 — Bom Retiro ——

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63-5294 

São Paulo
Medžiaga parduodama ir išsimokėjimui

Ateikite ir įsitikinkite medžiagos ir darbo kokybe ir kaina

Casa Sprindys & Čia.
PÇA. S. JOSÉ dos CAMPOS, 1 - V. ZELINA - TEL. 63-5915

Geležies išdirbiniai ir dažai viskas elektros 
įrengimui namu reikmens ir žaislai, įvairiausios do
vanos visoms progoms.

j^aicimento

Irmãos Nascimento
REG. C R. C. S P. 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 tūrio pardavimas 
A v Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

MUSŲ LIETUVĄ» GALIMA 
UŽSISAKYTI

Ir pr enumeraią apsimokėti 
pas šiuos asmenis:

Stasio Saldžio krautuvėje, 
Rua Clemente Alvares, 137, 
Lapa.

Kun. J. Šeškevičius V. Želi 
uos klebonijoje,

B. Šukevičius (spaustuvėje) 
Av. Zelina, 515.

J. Baužys Rua Manaias, 21,
P.P. Remenčius, Praça Car 

los Gomes, 180 (prie Av. Li 
berdade),

J. Karpavičius, Av. S. João 
233 (prieš centralinį paštą),

Juozas Matelionis, Rua la- 
tai, 26, Casa Verde,
Tėvą P. Daugintį S.J prie S 

Gonęalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

K. Meškauską, Lapa, Rua 
Williams Speers; 700, arba 
Mašinraščio kursuose,

VI. Pupienį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Mo! 
nbo Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovą 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
.151.

SIUVĖJAS
POVILAS AMBROZEVIČ1US 
Rua Inhagapi, 47 - V. Zelina 
(prasideda iš Av. Zelina, 595)

VIENINTELIAI ATSTOVAI GARSIOJO VANDENS LINDO Y A

IRMÃO J CARRIER! lIW
Lindoya vanduo yrr senai žinomas gėrimas, 
kurio puikų veikimą i žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
įsitikinkite ir visados naudokite!

Rua Dino Bueno, 795 a 835
Telefones: 51-4919 e 51-2223

Caixa Postai 3967 - SÃO PAULO
_ -«S- — . -a « ... _ ■».. — i!........... !!...................

'.ta :::::::......s ::: :s :::: ::::::::
Statybos medžiagos sandėlis ir įvairių geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių ” 

f krautuvė tiktai pas I
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AV ZELINA, 515 — CA«XA POSTAL, 4118 — SÃO PAULO

— Velykų šventėse, Prisi 
kėlimo procesijoje ir šv. mi 
šiose dalyvavo daug ir iš to
limesnių apylinkių atvykusių 
žmonių. Liet. Kat. Bendruome 
nės choras, vadovaujamas ma 
estro F. Girdausko, gražiai 
giedojo procesijos ir mišių 
metu. Procesija didelė, gra
žiai suorganizuota, kurioj or
ganizacijos bei brolijos daly
vavo su vėliavomis, mokyklų 
vaikučiai su gėlėmis rankose. 
Didįjį Penktadienį ir šeštadie 
nį bažnyčia buvo adara per 
naktį, Seselės pranciškietės 
gražiai išpuošė altorius

— ŠIMONIŲ šeima praėju
sią savaitę persikėlė iš Rua 
Prof. Gustavo P. de Andrade 
46. į naujai pastatytus namus 
Rua Barão do Pirai 17A. Ve
lykų pirmą dieną naujas, er
dvus namas buvo pašventin
tas. Pašventinimo apeigas at 
liko klebonas prel. P. Raga 
žinskas. Po pašventinimo bu 
vo pietus, kuriuose dar daly
vavo prel. K, Miliauskas, kun. 
J. Šeškevičius, choro maes 
tras F. Girdauskas. Pažymė
tina, kad Šimonių šeima visą 
laiką aktyviai dalyvauja kul
tūriniame kolonijos gyvenime. 
P Šimonis nuo pat Bendruo
menės choro įsikūrimo yra 
choristas ir nuolatinis valdy
bos narys, šiuo metu turįs iž
dininko pareigas. Šimonytės 
yra įsijungusios į ateitininkų 
veikimą. O. Šimonienė yra 
Liet. Kat. Moterų Draugijos 
narė. P. Šimonio modelių dirb 
tuvė ir toliau pasiliks Rua 
Prof. Gustavo P. de Andra
de, 46.

— STASĖ LUKOŠEVI 0l ÚTÉ 
ir ALBERTAS PAVILONISper 
Velykų šventes, Lukoševičių 
namuose, susižiedavo Žiedus 
pašventino prel. P. Ragažins- 
kas. Vaišėse • pietuose daly
vavo busimųjų svotų šeimos 
ir kiti giminės. Dabar lauksi
me vestuvių.

— Naujai išrinkta Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės Val
dyba pasiskirstė pareigomis 

Jei nori nemokamai išmokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

Rua 24 de Maio, III aukštas
Visiems lietuviams (ir lietuvių vaikams) p. Meškauskas 

pamokas duoda nemokamai

Gera kokybė, pigiau kaip kitur, greitas įteikimas, 
mandagus patarnavimas tiktai

AfMTAfOi© PAViLCNI©
Manufatura de «Botões Estrela»

Rua Prof. Gustavo P. do Andrade, 116, caixa pos
tal 4118 - Vila Zelina, Tel. 63-4130 São Paulo.

Cia yra didžiausias pasirinkimas, dideliais ir ma
žesniais kiekiais, įvairiausių rūšių ir spalvų guzikų ir 
lietsargiams dalių.

sekančiai: Pirmininkas - Prel 
Pijus Ragažinskas, pirmas vi 
ce-pirmininkas inž. Zenonas 
Bačelis, antras vice pirminin 
kas Magdalena Vinkšnaitienė, 
pirmas sekretorius Stasys Van 
cevičius antras sekretorius 
Leonardas M itrulis, pirmas iž 
dininkas Juozas Baužys ir an 
tras iždininkas Jonas Brat- 
kauskas.

— Vila Anastazijos Dr. Jj 
Basanavičiaus vardo lietuvių 
mokyklos globėju būrelis bu 
vo numatęs balandžio 15 d. 
surengti vakarą su įvairia pro 
grama, bet dėl tam tikrų kliū 
čių atidėtas tolimesniam lai
kui. Greičiausia kad minėtas 
vakaras bus surengtas gegu 
žės mėnesio pradžioje.

V.EŠAS PRANEŠIMAS

«M.L.» paskelbiau viešą pa 
dėką visiems, kurie praeitais 
metais buvo pinigais ar dar
bu parėmę mano iniciatyva 
išleisti naują populiarų lietu
vių kultūros žurnalą. Šį kar 
tą noriu paskelbti visuomenei 
džiugią žinią, kad. jei Dievas 
padės, toks žurnalas bus iš
leistas iki balandžio mėnesio 
(š m ) pabaigos Kadangi ba
landžio mėnesi sukanka ly
giai metai nuo naujos Brazi
lijos sosiinės Brasilia ofi ia- 
laus paskelbimo, tai išeinan
tis žurnalo numeris bus dau
giausia skirtas naujos sosti
nės garbei. Naujas žurnalas 
eis kas trys mėnesiai, bus oi 
delio formato, gausiai iliustruo 
tas ir atspausdintas ant geri 
popierio. Žurnalo išėjimui 
daug kliudė lietuviškų raidžių 
neturėjimas, lėšų stoka ir tech 
niško kliūtys. Naujoms rai
dėms pirkti gauta 200 dolerių 
paskola iš vieno prieteliaus, 
kurio pavardės dėl paf e davi
mo neskelbiu. Lėšos pirmo nu 
merio visų išlaidų padengimui 
jau sudarytos ir techniškas 
kliūtis nugalėti irgi pasisekė, 
dėka mano prietelių ir paty
rusių spaudos technikų Vin
cui Biliūnui ir Juliui Ingau- 
niui. Žurnde bendradarbiauti

A família de
NELSON DO NASCIMENTO

Agradece sensibilizada, a todos os que a con
fortaram no doloroso transe por que passou e convida 
seus clientes e amigos para assistirem a missa de 7-o 
dia, que fará celebrar sabado, dia 8 as 8,30 horas, na 
matriz de SANTO EMIDIO em VILA PRUDENTE.

For mais êste ato de religião e amizade, anteci
padamente agradece.

LUIZ NASCIMENTO nuoširdžiai užjaučiamas dėl 
Tragiškos jo brolio Nelsono mirties.

Klemensas Jūra ir šeima

kviesiu visus mūsų kolonijos 
ir kitų kraštų spaudės darbuo 
tojus. Dalis iš jų jau atėjo į 
talką, o kitų lauksime vėliau 
pasirodant. Žurnalo vardas 
bus paskelbtas vėliau Raštus 
ir korespondencija galima 
siųsti šiuo adresu: St Vance
vičius Caixa Postai 1764, SÃO 
PAULO, BRASIL.
São Paulo, 19ol m kovo 30 d.

Stasys Vancevičius

— DANIELIUS PÚKENIS 
lietuviškam radio pusvalan
džiui paaukojo 1 OoO kruzei- 
ir pažadėjo po tiek duoti kas 
mėnesį, jei pusvalandis bus 
transliuojamas ir ilgomis ban 
gomis.

— MARIJAI CECILIJAI BAG 
DŽIŪTEL Birutės ir Jono Bag 
džių dukrelei, balandžio m. 
5 d buvo padary a komplikuo 
ta širdies operacija, kuri ge
rai pavyko Ligonę galima lan 
kyti ketvirtadieniais ir sekma 
dieniais nuo 13 ligi 17 vai Ad 
resas: Hospital da Beueficien 
cia Portuguesa, Rua Maestro 
Cardim (Rua Benefi iencia 
Portuguesa), 5.o andar, sala 
532.

Marijai Cecilijai linkime 
greit sustiprėti ir grįžti į cho 
ro eiles, j kurias yra įstojusi.

— NELSON NASCIMENTO, 
to pat vardo komercinės raš
tinės Vila Zelinoje savinin
kas, kuris ir lietuvišką lai
kraštį savo įstaigos skelbi
mu palaikė, tragiškai žuvo 
pirmos Velykų dienos pavaka 
re. Buvo taip. Gyvendamas 
Vila Prudentėje. Velykų pava 
karį, su šeima norėjo aplan
kyti Vila Želinoje gyvenan
čius tėvus ir brolius. Belau
kiant Vila Prudentėje Vila Ze 
linos autobuso, staigiai, dide
liu greičiu pasimaišė sunkve 
žirnis, kuris ar tai del šofe
rio girtumo, ar kitos priežas
ties užvažiavo ant šaligatvio, 
kur keleiviai laukė autobuso, 
užkliudė keletą keleivių, jų 
tarpe ir Nelsoną, kuris vietoj 
buvo užmuštas. Jo žmona ir 
maža dukrelė sunkiai sužalo 
ta Sužaistų buvo 7. Vienas jų 

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama ki-kvieną sekmadienį, 

14 vai per RADIO NOVE DE JULHO, trumpomis 31 
metro bangomis.

Patarimus, aukas siųsti šiuo adresu. Mons. P. Ra
gažinskas, caixa Postai 4118. São Paulo.

ligoninėje mirė.
Neise n N. buvo labai pas

laugus, visų mėgiamas. Buvo 
31 m amžiaus.

— Laiškai: P. Jakaičiui, V. 
Baniui. Al. Vinkšuaičiui, B. 
Ajauskui, Survilienei, Pr. Za- 
gorsk-ienei, R. Dovydaičiui, P, 
Radzevičiui. S. Pakalniui, J. 
Kutkienei, M Valeikai, Al. 
Verzbickui, R Lazdauskui, I. 
Gritėnaitei. J Masiui, A. Dir 
sytei, M Šiaulienei.

— São Paulo arkivyskupi
jos savaitraštis «O São Pau
lo» dažnai ir daug rašo apie 
katalikų gyvenimą anapus ge 
ležinės uždangos. Balandžio 
m. 2 d nr. yra patalpinta J, 
E vyskupo Julijono Stepona
vičiaus nuotrauka, kuris sau
sio m. komunistų buvo areš
tuotas ir iš Vilniaus vyskupi
jos, kurią j s administravo, iš 
tremtas Šį savaitraštį galima 
įsigyti kiekvieną sekmadienį 
prie bažnyčios Vila Zelinoje.

PRANEŠIMAS.

Brazilijos Lietuvių Bendruo 
menės Tarybos visuotinas su
sirinkimas įvyks š. m. balan
džio m. 9 d. (per Atvelykį) 
15 vai V. Zelinoje, šv. Juozą 
po mokykloje Numatoma 
svarstyti svarbūs klausimai 
surišti su tolimesniu Tarybos 
veikimų.

Maloniai prašome visus na
rius dalyvauti.

B.L.B. Tarybos
Prezi numos.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS TARYBOS 

NARIŲ SARAŠAS.

1, Kun. Juozas Šeškevičius 
2 Kun. Pijus Ragažinskas 
3. Baužys Juozas
4 Žibąs Alfonsas
5. Remenčienė Marija
6. Matelionis Juozas
7. Draugelis Eliziejus
8 Remenčius Stasys

— REIKALINGAS mašinom 
modelatorius. Kreiptis: R. Prof 
Gustavo P. de Andrade. 46 
Tel. 63-4936 — Vila Želi na.

— Assis miestui S. P ulo 
estade, smarkus lietus pada 
rė 40 milijonų kruzeirų nuos
tolio.

—- Rusijos ūkis pergyvena 
krizį. Šių metų statistiniai da 
viniai rodo, kad komunistinė 
je tvarkoje vienas žemės hek 
taras duoda mažiau 60J kilo
gramų javų, negu prie caro 
valdžios

Ne tik javų, bet ir gyvulių 
ūkis pergyvena krizį, Praėju 
siais metais daug gyvulių išgai 
šo nuo įvairių epidemijų. Štai 
kas darosi buvusiame pasau
lio kviečių aruode, o taip yra 
todėl kadangi yra panaikinta 
privati nuosavybė. 43 metų ko 
munizmo istorija rodo, kad ko 
monistinė santvarka žemės ū- 
kiui netinka

9 Mošinskienė Halina
10. Jodelis Jonas
11. Vinkšnaitienė Magdalena
12. Jurevičius Stasys
13. Vancevičius Stasys
14. Karpavičius Juozas
15. Navickas Vygaudas
16. Valavičius Jonas
17. Bačelis Zenonas
18. Bratkauskas Jonas
19. Valavičius Henrikas
20. Tūbelis Balys
21. Mitrulis Leonardas.
Artimiausieji kandidatai: Za 

pereckas Jonas ir Buragas 
Jonas.

Pastaba: Šis sąrašas skel
biamas Tarybos narių dėme
siui, kad šaukiant Tarybos su 
sirinkimus nariai malonėtų 
juose skaitlingiau dalyvauti.

B.L.B. Tarybos Prezidiumo 
Sekretore.

PAJIEŠKOMI

Pijus Grincevičius ir jo žmo 
na Elena Venteraitė, bei jų 
vaikai Albinas ir Juzė, atvy
kę į Braziliją 1927 metais, ki 
limu iš Pašešupio, jieško gi
minės iš Lietuvos, atsiliepti 
šiuo antrašu:

Jonas Petrikas, Rua Barão 
de Itapetininga, 262, 4’ andar 
Sala 406.

Zosė Paseskaitė, kilusi iš 
Aleksandrijos dvaro, Šaulių 
aps. Brazilijoje ištekėjusios už 
Vinco Daukšos ir kartu atvy
kusios Olesės Norvilaitės, iš
tekėjusios už Paleckio.

Atsiliepti šiuo antrašu:
Petras Vaivodas, av. Mar

tini Francisco, 1161, Santo An 
drė, Parque das Nações, Vila 
Lucinda, Est. S. Paulo.

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį: 
Parque das Nações 10 vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
Trečią:
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vai.,
Lapa 16 vai., 
Paskutinį: 
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— VILA ZELINOS LIETU
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975

-
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