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T Déltájban uj transzport érke-
lett az Upravára. Sovány, szik
kadt, kidolgozott emberek voltak 
íaz érkezők, messze északról jöt
tek erdei munkáról, hátizsákjaik 
és a vállukra vetett kenyérzsá
kok terhe alatt meggörnyedve 
"baktattak végig az utcán, a forró 
napsütésben, amely szokatlan 
yolt nekik a kegyetlenül hideg, 
[északvidéki tél után. Két musz
ka őrük puskájukat a porban 
[vonszolva, lomhán cammogott 
Utánuk. Mind egyformák voltak 
fa agy báránybőrsüvegeikkel, vatta 
iott orosz vászonruhájukban, a 
iiagy visszaverődő napfényben 
furcsán lebarnult .homlokukkal, 
Szakállas arcukkal. Ketten-hár
man felkötve hordták a kezüket, 
amelyen esunva, fekete fagyott 
fcebek voltak. Az Uprava sztarsija 
Ja kapuban állva megolvasta őket: 
raz, dva, tri . . . csetirnácet, 
mind megvan. Hunyorgatva ve
zette le őket a pincébe, ahol fek
vőhelyet mutatott nekik. Az em
berek ledobálták a cókmókjukat, 
'azután egyenként felszállingóz
tak az udvari*. 

Odafönn éppen ebédeltek a ré
gi emberek, akik már második-
harmadik napja tanyáztak az 
Upraván. Nagy bádogtálak körül 
ültek öten-hatan a földön és le
jeest kanalaztak, szürkésbarna 
kásalevest, amelyben káposztale
velek, krumplidarabok és répa
szeletek úszkáltak. Az újonnan 
jöttek belenéztek a tálba és az 
'orrukat fintorgatták. Pfuj, mi
csoda moslék. Munkáról jöttek, 
itele pénzzel, szép fehér kenyér és 
szalonna is volt a zsákjukban, ki-
feeit kényesek voltak. Néhányan 
le is ültek mindjárt szalonnázni. 
mások vizet húztak a kútból és a 
yályu előtt mosakodtak, a töb
biek a régiek közé vegyültek és 
érdeklődtek: Hé, emberek, van-e 
köztetek magyar? 
! Néhányan jelentkeztek, két 
oreg baranyai népfölkelő, egy Tas 
bajuszos, jóképű alföldi paraszt
legény, meg egy nyugtalan te
kintetű, hosszú, sovány fiu. A töb
biek, csehek, tótok, németek, mo-
'gorván vonultak félre előlük. Az 
ujonnan jöttek mind magyarok 
Toltak. A mult nyár végén ötve-
ben mentek fel együtt, egy cso
portban, északra, a nagy erdőre, 
most, hogy a nyár kezdetével ki
fogytak a munkából, csak tizen
négyen kerültek vissza. A többit 
felvitte a nagy hideg, á kemény 
Snnnka meg a farkasok. 

*' összeültek beszélgetni, kis cso
portok alakultak. Az egyik uj 
fember szalonnával kinálta az 
oreg népfölkelöket, faggatta őket 
hírekért. Mondják már, kendtek, 
íni újság otthon, hiszen maguk 
ínég csak most jöttek. Igaz, hogy 
mindenütt muszka foglyok dol
goznak a mezőn? Hej, hová ju-
fcnnk még, hová jutunk. Mit. 
fiogy meghalt az öreg király? De 
jiagy temetése lehetett; hát sze
génynek ilyen szomorú világban 
fellett lehunyni a szemét. Vége 
leszre már egyszer a háborúnak, 
ínit mondanak? Hiszen monda-
fiak sok mindent, de ki tudhatná, 
Bxi az igazság. Még a jő Isten sem 
jEalán. Néhányan a körülállók kö-
Sjül komolyan rázták a fejüket; 
Bem lesz már vége sohasem. Nem, 
Jímig mi élünk, mig el nem hül
lőnk valamennyien. ! 

A csehek, tőtök-és egyéb nétn-
Setiségek lassanként leszáll in góz-
jtak a pincébe aludni, a magyarok 
Ssazeültek az árnyékban és elbe
szélgettek. Az északról jöttek na-
]gyon élénkek voltak, meglátszott 
rajtuk annak az izgalma, hogy 
íkikeriiltek a behavazott erdő és a 
Szakadatlan munka egyhangúsá
gából, hogy megint valóságos vá
mosban vannak, emberek között, 
ttj arcokat látnák, uj hireket hal-
lanak. Csak egy csöndes ember 
jrolt közöttük, egy szélesvállu, 
fcömöktestü férfi, akinek a korát 
pehés lett volna megállapítani 
|$rü, fekete szakálla alatt. Érde
kes, mély pillantású, sötétkék sze-
J»e toIÍ, a homlokán alig begyó-
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gyúlt seb friss nyoma húzódott 
végig. Fél könyökére támaszkod
va szótlanul hevert a többiek kö
zött, csak ugy íql^ülel figyelte a 
beszélgetést. * 

Arról volt szó, hogy az erdei 
munkán nincs párja a tót náció
nak. Igaz, a magyar is megteszi 
a magáét ,ha már egy kiesit gya
korolta, még az alföldi fajta is, 
aki pedig sohasem látott erdőt, a 
német sem rossz munkás, ha jó! 
kereshet, de hiába, a tót kezébeö 
máskép szalad a fürész, a mar
kában máskép ali a fejsze. Per
sze, annak még az iikapja is csak 
ezt a munkát csinálta mindig. 
Kerestek is szépen odafönn, volt 
olyan banda, amelyben három ru
bel, háromhusz is jutott, ogv főre 
rap'ában. A magyarok nem igen 
vitték többre két rubel ötvennél, 
de az is szép kerestet, hiszen negy
ven kopejkából meg volt a reg
geli, ebéd, vacsora hússal, fehér
kenyérrel bőségesen. . 

A túlsó oldalon ezalatt nagy 
vita támadt, amely mind hango*; 
sabb lett. A kis bajuszos, jókt'pil 
alföldi legény arról beszélt, hogy 
nagy zugva-dongva egyenesen a 
fejének repült az akna", azután, 
hogy lehasalt előtte, beleesett az 
árokba és ott durrant szét száz
millió darabra. Neki semmi baja 
sem lett, mert fölötte zúgott el 
a sok kis szilánkdarab. Áz (ígyik 
északi ember haragudott, hogy 
ilyet neki ne beszéljenek. Nincs 
olyan golyóbis a világon, amelyik 
elől le lehetne hasalni; hivják azt 
gránátnak, aknának vagy akár
minek. Mindegy az, ha egyszer 
ágyúból lőtték ki. A kis bajuszos 
legény fölényesen legyintett. Mit 
tudják azt maguk, akik csak az 
elején voltak ott,'mi minden van 
már azóta. Gázangriff, akna. 
fiieger, szögesdrót, amitől vil
lanyáram üti agyon az embert. A 
másik nagyon megmérgesedett. 
Már pedig, kedves öcsém, azt 
csak mi tudjuk igazán, hogy mi 
.1 háború, akik az első hetekben 
voltunk odakinn. Akkor még ló
háton vezette a századot Pintér 
kapitány ur a géppuska ellen, 
ott is esett el,!szegény, a vonal 
előtt. Az volt a háború; a mosta
ni, amikor hetekig iiltek egy heW 
ben nagy parádéval, ahhoz képest 
már csak vasárnapi verekedés. 
Mikor délben-este bejön az állás
ba a konyha és hozza a menázsit! 
Mi két hétig még répát sem talál
tunk a mezőn, amivel a hasunkat 
telerakjuk. 

* 

A fiatal legény nagyot nyelt, 
azután vörös lett, mint a kifőtt 
rák. Azért csak ne olyan fennen, 
igaz-e. Szenvedtünk mi is éppen 
eleget, hóban, sárban, gránáttiiz-
ben, nem kell azt ugy lepocskon-
dázni. A másik legyintett. Hiszen 
öcsém, nem is bánt benneteket 
r-enki, de az csak más azért. Az 
volt a standbeli katonaság; — 
amint az elpusztult, már nem is 
lehetett többé igazi háború. A kis 
bajuszos mérgesen nagyot csa
pott az öklével a térdére és csú
nyát. káromkodott. A keserves 
mindenit ennek a világnak, elhall 
gasson már a hencegésével, mert 
bizony megbánja! Megtettük mi 
is a magunkét, bennünket ne 
becsméreljenek. A másik is ká
romkodott és az öklét, emelgette. 
Néhányan közbeszóltak., A szép 
kékszemű, sebhelyes homlokú fér
fin az északi jövevényt csitította, 
a másikat a két, öreg népfölkelő 
szólongatta r Nyughass már, Pis
ta ! Mindegy az nagyon. Szenved
tek ők is, meg mi is, mindenkinek 
első a maga baja. Jutott elég min
denkinek, még talán ezután is ki
jut, nem tudhatjuk, mi vár még 
ránk ebben a kegyetlen ország
ban. Minek is hoztak ennyi bajt 
erre a sok emberre. Mit vétet
tünk, hogy így belekerültünk a 
háborúba? A nyugtalan tekintetű 
hosszú fiu bólintott és azt mond
ta: igazságtalanság. Áz öröm 
mindig negatív valami, csak a 
szenvedés pozitív. A boldogság: a 
szenvedést elkerülni, nekünk pe
dig éppen ez nem adatott, meg. A 
sebhelyes homlokú, kékszemű 
férfi átnézett feléje a többiek kö
zött és odaszólt: ugy vaa, Scho
penhauer szerint. ' s 

A másik hirtelen felkapta a fe
jét, érdeklődve odatekintett. Egy 

"AMERIKAI MAQYAR HIRIfAP 

pillanatra összenéztek, nagyon 
komolyan, mind a kettőnek a te
kintete meglepetéssel, érdeklődés
sel kutatta a másikat. A fiatal fiu 
mindjárt felállt, megkerülte/ a 
többieket, letelepedett a sebhe
lyes ember mellé, kezet nyújtott 
neki *>s azt, mondta: Vásárhelyi 
Kálmán vagyok, egyéves önkén
tes. A másik bólintott. Gyulay va
gyok. Szervusz! 

' ' v * ^ • 
A társaság most már arról vitá

zott, hogy az őszi buza birja-e 
jobban a szárazságot vagy a ta
vaszi árpa és hogy az orosz pa
raszt megéteti a lisztet az álla-
íaival, ami szörnyű pazarlás, ők 
ketten cgendesen feküdtek egy
más mellett, néha-néha elgondol
kozva összenéztek. Mindegyik na
gyon furcsának, lezüllöttnék lát
ta a. másikat : érdekes, igy külső
leg meg sem látszik rajta, hogy 
jobb ember, egészen élvész a töb
biek között. Hogy lehet igy letör
ni, néhány hónap vagy egy esz
tendő alatt? 

ESEMÉNYEK 
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(folytatás «z 1-sÖ oldalról) 

zárta Éber Ferencet ék Feraicy 
Jenőt a tagok sorából — ennyi az 
értesítés, .pont, nem kell kom
mentár. 

Most meg azt halljuk, hogy 
Éber és társa uj klubbot alakit 
vagy máris alakított. 

Ebbé a klubba valószínűleg 
azok tartoznak, akik dzsábot 
kaptak a Demokraták jóvoltából 
a városnál, — nem lesznek valami 
sokan. , 

;A társalgás végre ,.**aüo?ni 
kezdett. Néhányan ásítoztak 
felálltak, hogy aludni mennekj az 
ujonnan jöttek aziránt érdeklőd
tek, hogy ki lehet-e menni a vá
rosba, amíg még tart az odafönn 
keresett pénzben. A többiek biz
tatták őket. Csak menjenek, h« 
tudnak valamit oroszul, menjenek 
egyenesen végig a nagy utcán. 
Néhányan felkészültek, hivták 
magukkal á sebhelyes homlokú 
férfit is. Gyere, Jenő, szétnézünk 
egy kiesit. A Jenőnek szól it ott 
nem mozdult, a többiek erre ki
fordultak tőle, otthagyták. 

Amint indulni készültek, elé
került az orosz sztarsi és mérge
sen kiabált. Hova mentek, kutyn-
kölykök, ki adott engedélyt? 
Agyonváglak benneteket, ha ki 
mertek menni a kapun. Innen is, 
onnan is biztatták őket a többiek. 
Ne törődjetek vele, hadd ordít
son. Csak menjetek, nem is kell 
adni neki semmit. Valamelyik er
dei ember mégis adott neki egy 
csészére való spirituszt, a sztarsi 
megitta, azután már csak lecsön
desedve dörmögött. Hát menje
tek. Bánom is én, majd lecsuknak, 
ha elfog az őrjárat. Az emberek 
elmentek, a többiek is elszálliri-
góztak. A sebhelyes homlokú 
egvfdül maradt az udvaron a fia
tal fiúval, aki mellette hevert. 

Jó darabig még csendesen fe
küdtek az árnyékban, azután a 
fiatal fiu felállt és leporolta ma
gát. Talán mi is szétnéznénk a 
városban, itt az udvaron, vagy a 
pincében nincs semmi érdekes. A 
másik nyomban felállt. Gyerünk. 

Elindultak. Végigmentek a 
hosszú, széles utcán, azután át
mentek egy kis sétatéren, ahol a 
padokon, árnyas fák alatt, tá
nyérsapkás diákok' és diáklányok 
üldögéltek szorosan összebújva, a 
középen gyerekek kergetőztek 
egy nyersköböl faragott Mária
szobor körül. Élénken beszélget
tek, a sebhelyes homlokú kíván
csian érdeklődött. Beszélj, pajtás, 
hogy kerülsz ide? Miért nem vagy 
fogolytáborban, az önkéntesekkel 
vagy a tisztekkel? A másik ne
hézkesen, lassan felelt, mintha őt 
magát is fárasztaná a hétköznapi 
történet. Az ősz elején Darnicén 
belekeverték egy kisebb transz
portba, amely munkára ment a 
poltavai Guberniába. Nagy ura
dalomba került, ahol elég jól bán
tak velük, de szokatlan volt a 
munka és nehéz, cséplés, szántás, 
zsákhordás, nem igen birta. Be is 
küldték hamar a városba, a fo
golytáborba, ott volt a télen át. 
d* az sem volt jobb. Sokat kop
laltak, tavaszra pedig jött a flekk 
tífusz, rakásra haltak az emberek, 
a fele sem maradt meg a létszám
nak. Most megint munkával pró
bálkozik, falun, kisgazdánál' ta
lán könnyebb lesz. 

A másik is mondott, egyet-
mást. Önként jelentkezett erdei 
munkára, nem is bánta meg, elég 
hamar beletanult, hozzáedződött, 
egészséges volt, erős volt, jól 
érezte magát. Hát persze, azért 
nem könnyű, egész éven át nem 
hallani másról, csak favágásról, 
spirituszról, a muszkák tudatlan
ságáról és a csehek álnokságáról. 
Túlságosan egyedül van az ember, 
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senki sincs ,akivel egy' értelmes 
szót lehetne váltani. 

Á sétateret' elhagyták már, 
bent jártak egy sziik utcán, ala
csony faházak között. \Valahol 
nagyhajú fiatalember üldögélt a 
kapu alatt és harmonikázott. 
Nagy odaadással huzta-vonta 
hangszerét, tompa fahangon éne
kelte hozzá a melódiát. Egy pil
lanatra megálltak, hallgatták. Az 
utcasarkon újból megálltak, egy 
esőverte, mocskos, sárga ipjjfikát 
előtt, ainelyiiekpközepén nagy be
tűkkel ez állott: Godunow Boris. 
A sebhelyes bpu^oku nekiült a 
plakátnak, megpróbált ki^kpsod-
ni a eirillbetiikbőjt, amit íjnegér-
tett, arról nyomban tájékoztatta 
a másikat is. Operaelőadás a Vá
rosi Színházban. Valami moszk
vai énekes felléptével. Mit szólsz 
ehhez? Muzsika! Fölcsillanó sze
mekkel összenéztek. Te is ugy 
szereted a zenét, mint én? No, 
szerencsénk van, ennyi idő,után. 
A hosszú fiu zavartan legyintett, 
a másik nyomban megértette és 
a vállára tette a kezét. Nincs 
pénzed, pajtás? Nem baj, elvisz
lek én. Egy rubelből biztosan ki
telik. A fiatalabbik erőtlenül el
lenkezett. Hagyd el, kár a pénz
ért. Egy rubelből négy font fe
hérkenyeret lehet venni. A másik 
nevetett, karonfógta <« már vit
te is magával. Godunow ' Boris, 
még soha sem hallottam, de mind
egy, biztosan szép. Vigyázz rám, 
mikor a színház elsötétül, csak a 
zenekar lámpái világítanak és 
szólni kezdenek a hegedű, mert 
máris érzem, hogy a vér a fejem
be száll. Istenem .három éve nem 
hallottam mást, csak harmonikát. 

(Folyt, köv.) 

A VISSZATÉRÉSI ENGEDÉLY 
MEGSZERZÉSE 

1932. JULIUS 21. 

F.Ii.1.8. 

IdegenszületésU tifevándorlók-
nak, akik a nyár, vagy az ősz fo
lyamán Európába szándékoznak 
utazni, ajánljuk, hogy szívleljék 
meg az alábbi közleményt a visz-
szatérési engedély rendelkezései
ről. ' i1 

Eredetileg a visszatérési enge
dély ügyében beadott kérv&iyek 
egyenesen "Washingtonba; kerül
tek a Commissioner Genial of 
Immigration-hea, .ahol is ellenő
rizték az illető törvényes letelepe
dését s azután három dollájrv és 
két fotografia ellenében kiadták 
a "reentry permitet". A® utóbbi 
években számtalan visszaélést fe
deztek fél a Department of La
bor inspectoral. Rájöttek ugyan
is, hogy igen sok esetben raketi-
rek drága pénzért árusították a 
visszatérési engedélyt, oly idege
neknek, akik törvényes uton ném 
kaphattak volna engedélyi vis
szatérésre. 

A Munkaügyi Minisztérium te
hát uj rendelkezéseket léptetett 
életbe, amelyeknek magyarázatát 
a következőkben adjuk: 

A kérvényezőnek személyesen 
kell megjelennie valamely beván
dorlási állomás tisztviselője előtt 4 
és esküt tennie. A leghelyesebb 
az illető lakhelyéhez legközelebb 
eső bevándorlási hivatalt felke
resni és meghagyni, hogy hová 
küldjék az engedélyt. Például 
egy Chicagóban lakó bevándorló, 
ha New Yorkból is indul, leghe
lyesebb, ha személyesen folya
modja meg az engedélyt Chica
góban és meghagyja, hogy az en
gedélyt szintén oda küldjék, 
vagy esetleg a new yorki beván
dorlási irodába. Semmi esetre sem 

adja fel az állását és ne induljon 
á bevándorló mindaddig, mig 

-Washingtonból értesítést nem ka-
jlott, hogy engedélyét megkapja. 
Gyakran az engedély elnyerése 
huzamosabb időt vesz igénybe és 
azzal is számolni kell, hogy sok 
esetben az engedély ̂  kiadását 
megtagadják. 

A jelenlegi rendelkezések elő
írják, hogy a visszatérési enge
délyt, 30 nappal az utazás előtt 
személyesen kell beadni vala
mely bevándorlási állomás tiszt
viselőjéhez. Még ennél is helye
sebb az utazás előtt legalább 6-8* 
hét, előtt benyújtani a folyamod
ványt. Különösen áll ez a nyári 
hónapok alatt, amikor is sok tíz
ezerre rug a kérvényezők száma. 
Mely esetben nem szükséges' a fo

lyamodványt személyesen 
*; benyújtani? 

Afe Idegenek bizonyos csoport
jaitól nem kívánják, hogy szemé
lyesen nyújtsák be visszatérési 
engedélyükre vonatkozó folya
modványukat .Az alább felsorolt 
csoportokhoz tartozó bevándorlók 
nak elégséges folyamodványukat 
közjegyző előtt aláírni és közvet
lenül a Commissioner General of 
Immigration-hez, "Washington, D. 
C.-be küldeti!. 

1. Idegenek, akik konzuli be
vándorlási vízum alapján 1924 
julius elseje óta állandó letelepe 
désre bebocsátást nyerteké. 

2. Idegenek, akik legalizálva 
iettek: regisztrálási kártya alap
ján. 

3. Idegenek, akik 1932 január 
elseje után kérvényezték és el
nyerték a visszatérési engedélyü
ket. 

Minden bevándorlónak, tekin
tet nélkül korára, külön enge
délyt kell szereznie, kivéve azon 
eseteket, amidőn az egész család 
egyszerre utazik. s Ily esetekben 
a családfő egy engedélyt szerez, 
önmaga," felesége és kiskorú gyer
mekei számára. Mielőtt a család
fő a bevándorlási tisztviselőhöz 
vinné folyamodványát, előbb köz
jegyzővel kell azt hitelesítetnie. 

A visszatérési engedély csak 

egy személyre szól. Azrehgedélyt 
nem küldik el a folyamodó címé
re, hanem valamely, az illető ál
tal megjelölt bevándorási iro'dál
hoz. Az engedélyt az aáon ipegje-
lölt egyénnek szolgáltatják ki. 

A folyamodványhoz minden 
esetben két fényképet és 3 dollárt 
kell csatolni; ez utóbbit illeték 
fejében. 

A fénykép- elölnézetből kell, 
hogy reprodukálja a kérvényezőt 
és mérete két és fél inch ho.sszu 
és két és fél inch széles. A fény
kép másolat vékony pa^foból le
gyen, világos háttérrel. A fényké 
pet q, folyamodónak a feleskető 
tisztviselő előtt kell aláírnia. 

A 3 dollár illetéket postal mo
ney orderen, vagy express money 
orderen kell beküldeni a Commis
sioner General of Immigration 
cimére. 

A kérvényt nyomtatta, vagy 
géppel irva kell benyújtani. A 
kérvény befejező része után kö
vető üres sorba kell irnia a kér
vényező jelenleg használt nevét, 
de a folyamodványban az arr,a 
megjelölt helyen jeleznie kell 
azt ft nevet is^ amelyet legutóbbi 

megérkezte alkalmával viselt..—-4 

Igen fontos továbbá, hogy a kér
vényező pontosan jelezze legutóbb 
bi megérkezése adatait, mint: a 
hajó nevét, kikötő helyét, ^évet, 
hónapot, napot. 

Sok esetben megtagadják a visz 
szatérési engedély , kiutalását, 
mert nem képesek az illető törvé
nyes bebocsátását verifikálni. Ily 
esetekben a beküldött dijat vis
szaszolgáltat jáki - ^ 

Éppen ezért á§átifáToft a' kér
vényt jó előre, lehetőleg az uta
zás előtt 6-8 héttél beadni, 

Sokan beadják ugyan a fölüti, 
modványukat, de nem várják meg 
mig visszatérési engedélyüket 
megkapják. Ez igen sok esetben 
veszedelmet rejteget magában, 
mert könnyen megtörténhetik, 
hogy az illetcí törvényes bebocsá
tását nem képesek verifikálni » 
az illetőt nem engedik be az Efy.*'' 
Államokba. Az ilyen egy'neknek 
azután vissza kell térniök és meg 
kell várniok, mig a kiszabott kvó
ta szerint sorra kerülnek. Mon
danunk sem kell, hogy a legtöbb 
európai államból ily módon bf* 
jutni, ezidejiileg szinte lehetetlefi. 
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'40 Engedmény 
az ön öreg mosógépéért, az általánosan közismert 

J ^ 2-féle modelíi * , 

Dexte* 
Mosógép 

Vásárlásánál, tekintettel a gyártmányra, évre vagy állap* 
tára. Csakis a 69-ik Mill End kiárusítás alkalmával. 

Mosógépek—Ötödik emelet 

McKelvey's 
HA rádiója nem jól dolgozik, ugy csak egy dollárjába kerül, 
hogy megtudja mi a baja. Mérsékelt áron bármely gyártmá
nyú rádiót éppen oly jó állapotba hozzuk, mint amikor uj volt. 

RESS RADIO SERVICE. TELEFON 73386 
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MAGYAR EGYHÁZAK, I • V 

MAGYAR EGYLETEK I • V SZÍVES FIGYELMÉBE! 
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Egyházi és egyleti nyomtatványok, 
Alapszabályok és nyugta könyvek, 

Levélpapír, meghivók és felszólítások, 
Szinlapok, körlevelek* 

mindenfajta üzleti nyomtatványok 

ízléses kivitelben, nao9on olcsM 68 
.. .. .. ., , . • . pontosan készülnek. 

United Print in 
v 

Az Amerikai Magyar Hirlap nyomdája 
a legmodernebbül felszerelt Union nyomda e környéken, l , I 

320-322 W. Federal Street 
• '• . ;f WV, .< v.. 

TELEFON: 42129 
• Í -v 

Levélcím:P.O.Box417. YÖuil£sto\vn,0. 

Vidéki megrendeléseket gyorsai és pontosan készítünk. 
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