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Smūgis JAV
Maskvos jaudinimasis dei

JAV aukšč. teismo Vašing
tone birželio mėn. nutarimai, 
kuriais numatoma komunistų 
partijos organizacijų ir narių 
registracija, sukėlė audrą 
Kremliaus sluoksniuose. Juos 
jaudina mažiau nuostatai dėl 
vėlviešuomoje iškelto prieš
valstybinio partijos veiklos 
pobūdžio, kiek ypatingai rei 
kalas registruotis, patiekti na 
rių sąrašus, parodyti, iš kur 
partija gauna pinigų ir kaip 
juos sunaudoja. Ypatingai ska 
dus smūgis — tai atsisakius 
registruotis numatyta 10.CC0

Komunistai ir Arabu Pasaulis
Chruščiovas savo metu pa

reiškė, kad Egiptas turįs pa
sekti .Maskvos keliu, nes, esą, 
Nasserio praktikuojamas so
cializmas einąs klaidingu ke 
liu Girdi, Sovietijos gyvento 
jai geriau gyveną, nei Egip
to liaudis. Egipto spauda šio 
mis -dienomis pareiškė, kad 
nesą reikalo Egiptui sekti 
Maskvos pavyzdžiu. Esą, Jung 
tinėje Arabų Respublikoje 
įvesto socializmo dėka paša
lintas feodalizmas, tačiau pa
likta laisvė ir religijai ir pri
vačiai nuosavybei. Arabų spau 
da pabrėžia: ne Chruščiovas, 
bet istorija nulems, kuriai tau 
tai tinka kokia valdymo sis
tema.

Pastaruoju laiku vis dažnė- 
ją arabų spaudos balsai prieš 
Maskvos kėslus jau įgalina 
teigti apie vis didėjančią įtam 
pa tarp Maskvos ir Kairo. So 
vietai svajoja apie komunistų 
viešpatavimą pasauly — štai

— Birželio 3-4 d.d. Bostone
buvo surengta išimtinė dailės 
rinkinių paroda. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Bostono sk. 
su skautų filisteriais bendro
mis pastangomis buvo išstaty 
ti 86 registruoti ir keliolika 
neregistruotų mūsų dailininkų 
paveikslų, kurių savininkai (iš 
viso 21) yra Bostono lietu
viai. Parodoje buvo 29 lietu
vių dailininkų paveikslai. Dau 
gumas jų gyvena JAV ir Ka
nadoje, bet buvo ir paveikslų 
dailininkų, gyvenančių ir Aus
tralijoje (V Ratas), P. Ameri
koje (E. Kulvietis) ir Lietuvo 
je (K. Šimonis, A. Žmuidzina
vičius). Parodą atidarant žo
dį tarė dail. V. Vizgirda, vė
liau paskaitą apie šių dienų 
kūrėjo santykį su realybe 
skaitė iš New Yorko atvykęs 
dail. Vyt. Jonynas.

Komunistams
JAV vyr. teismo nutarimų

dol. pabauda už kiekvieną ne 
siregistravimo dieną. JAV tei 
singumo ministeriui birželio 
10 d. paskelbus, kad 1.0 000 
dol. bauda bus be atodairos 
vykdoma, sukėlė paniką JAV 
komunistų sluoksniuose. Jie 
atsiduria kryžkelėje: arba re
gistruotis. arba kasdien mo
kėti po 10.000 dol, arba... ei
ti 5 metams kalėjimam JAV 
komunistų partijos gen. se 
kretorius Gus Hullis pareiš
kė. kad partija nesiregis- 
truos.

pagrindinė arabų spaudos min 
tis. Niekuomet negalės būti 
pakenčiama — ji pabrėžia - 
arabų komunistų veikla jei 
jie kovos ne už savo tėviškių nuimti ir kryžiai Kuriam tiks reiškė, kad Rusija yra/pasi- 
-nepriklausomybę,. uc.* norės
būti tik Maskvos vasalais. 
Kremliaus kišimasis į arabų 
kraštų vidaus reikalus galįs 
būti laikomas agresijos žy
giu.

Kairo spaudos balsams prieš
Maskvą progą sudarė jau il
gesnis metas sovietų prakti
kuojama kampanija prieš ta
riamą nežmonišką arabų ko
munistų traktavimą. Spėjama.
kad neseniai Kaire viešėjęs 
marš Tilo įtikinęs Nasserį, 
kad sovietų strategija ir tak
tika mažai išvystytuose kraš 
tuose gali visai palaidoti ara
bų respublikos padėtį neutra
lių kraštų tarpe.

Tarp kitko «Pravda* jau už 
siminė apie galimybę paskelb 
ti ūkines sankcijas.

— Penki nuteistieji Rygoje 
tik neseniai sušaudyti. Rygos 
radijas gegužės 31 d. prane
šė latvių ir rusų kalbomis, 
kad penki specialaus teismo 
nuteisti mirčiai «nacionalisti
niai karo nusikaltėliai» esą 
sušaudyti po to. kai jų malo
nės prašymus Latvijos aukš 
čiausios tarybos prezidiumas 
atmetė. Sušaudytųjų pavar 
dės; Bumberis, Eglajis Lapi
nas, Lūšis ir Vilnis. Kad jų 
malonės prašymai bus atmes
ti, buvo galima iŠ anksto spė 
ti, nes komunistinė vadovybė 
visą laiką įvairiose Rygos į- 
monėse ir kitur buvo suren
gusi masinius mitingus nu 
teistųjų «viešam pasmerki
mui» — Reikia manyti, kad 
tokia pat procedūra buvo tai 
koma ir Lietuvoje bet Estijo-

Vardinių proga nuoširdžiai sveikiname 
tėvus jėzuitus

Kun. JONĄ GIEDRĮ ir Kum JONĄ BRUŽIKĄ, 
linkėdami jiems visokeriopos Aukščiausiojo 

palaimos.
Dr J. Basanavičiaus M los 

Globėjai

je nuteistiems «karo nusikal
tėliams»: ir jie bus padavę 
malonės prašymus, nors, ti 
kriausia, ir patys žinojo, kad 
prašymai bus atmesti.

— Išveža į F aza ibstaną ir 
nepilnamečius «savanorius’, 
praneša iš Latvijos spauda. 
Iš Latvijos pastaruoju metu 
tokių nepilnamečių esą išvež 
ta 800-1 000.

— Rygoje uždaryta1 stačia
tikių katedra, kuri yra mies 
to centre, buv. Brivibas alėjo 
je. Nuo gegužės 1 d ten jau 
pamaldų nebėra. Nuo katedros 

dros patalpas panaudos, dar 
nežinia.

— Siekiama Baltijos jūros 
laivyno ir pajū io pajėgų di
desnio subendrinimo, suda- 
rant mišrius vokiečių, danų ir 
anglų štabus, pranešė AP.

— Albanija piktai puola
Maskvos politiką Apie įtemp
tus santykius tarp Maskvos ir 
jos satelito — Albanijos kiek 
informacijų davė britų spau
doje paskelbti albanų kom. 
partijos šefo Hodžos buvę pa 
reiškimai. Komunistų suvažia 
vime Maskvoje I960 m lap
kričio mėn Albanijos parei
gūnas buvo apkaltinęs Krem
lių ir jam prikišęs ūkinį spau 
dimą, karinio pobūdžio grasi-
nimus ir politinę agentų - šni 
pų veiklą. Šiais metodais Mask 
kva siekusi Albaniją paversri
vergiška valstybe Pastaruoju 
metu abiejų kraštų santykiai 
dar labiau paaštrėjo Hodža 
savo kalboje ypatingai pabrė
žė Maskvos praktikuojamą 
ūkinį spaudimą į satelitinius 
kraštus, pažadų ūkinėje srity 
nevykdymą, net iekius alba
nus versti badauti. Neseniai 
paskelbtasis Hodžos pareiški
mas 1260 m nušvieč a ir da
bartinę padėtį, kai Albanija 
pradėjusi daugiau šlietis prie 
1 audonosios Kinijos. Hodža 
smarkiai puolęs Maskvą ir 
dėl Chruščiovo santykių su 
Jugoslavijos Tito. Baigdamas 
savo pareiškimą Albanijos par 
tijos vadas dar pabrėžė: 
«Chruščiovas taip yra iškrai
pęs leninizmo dėsnius, kad 
jie tik atitiktų jo tikslus. As- 

men- kultas siejasi ne tik su 
Stalinu».

KREMLIUS GRASINA
SUNAIKINIMU

Birželio mėn. 21 d. suėjo 20 
metų nuo rusų vokiečių karo 
pradžios

Šią progą panaudojo Krem
liaus diktatorius Kruščiovas 
gąsdinantiems pasaulį pareis 
kimams padaryti. Kalbą paša 
kė, kuri truko virš valandos 
laiko, Raudonoje Aikštėje, da 
lyvaujant visiems vyriausybės 
karo vadovybės personalui. 
Kruščiovas savo kalboje pa- 

pasirašyti taikos sutartį su 
Rytų (komunistine) Vokietija.

Įspėjo Vakarų Vokietijos mi 
nisterį pirmininką Adenauer, 
jei jie (vokiečiai) drįstų So
vietų Sąjungą pulti, būtų su
naikinti, kaip Hitleris.

2. Berlyno klausimu Rusija 
neturinti jokių pretenzijų bet 
ji nori tartis del Berlyno pa
dėties pakeitimo su kitomis, 
karą laimėjusių kraštų vyriau 
sybėmis.

3. Kai dėl atominių ginklu 
bandymų, jei pradės bandymus 
JAV, tą pat darys ir Rusija, 
kuri turinti daug naujų išra
dimų.

Nervų karas, ypač į pabai 
gą metų, Kremliui grasinant 
pasirašyti sutartį su Rytų Vo 
kietija dar sustiprės. Šių me-
tų pabaiga bus labai pavojin 
ga pasaulio taikai.

REIKIA, KAD VOKIETIJA IR 
PRANCŪZIJA SUSITARTŲ 

IR SUSIVIENYTŲ.

Šiomis dienomis Prancūzi
joje lankosi Vakarų Vokieti
jos generalinio štabo viršinin 
kas gen. Heinrich Luebke. 
Jam suruoštame pageibime 
Prancūzijos prez. De Gaulle 
pareiškė, kad reikia, kad Vo 
kietija ir Praocūzija. akyvaiz 
doje pavojų susitartų ir susi
vienytų Vakarų pasaulio lais 
vei gręsia pavojus. Saugumo 
ir ekonominio gerbūvio sume 
timais Vokietija ir Prancūzi
ja turi eiti išvien.

ŠIAIS METAIS BUS KARAS?

Tarptautinė politika pergy
vena didelį krizį. Tos krizės 

priežastis yra Berlynas ir Ry 
tų Vokietija. Kai kurie Ame
rikos politikai, pnv. deputa
tas Chiperfield mano, kad 
Amerika ligi gruodžio mėne
sio jau bus įėjusi karau prieš 
Rusiją Amerikos kongresas, 
parlamentas ir senatas, labai 
atydžiai S'arsto susidariusią 
padėtį Sovietų pažadais dau 
giau jau netikima. Demokra 
tų valdančios partijos atsto 
vas pareiškė, kad būtų blo 
giausios rūšies kvailystė, jei 
būtų priimtos sovietų garan
tijos Berlyną «laisvu miestu» 
paversti

KRUŠČIOVAS TURI APSVARS 
TYTI: DEL BERLYNO VAKA- •

RAI KARIAUS

Sulig oficialių pranešimų, 
prezidento De Gaulle ir Ken 
nedy pirmame susitikime pil 
nai prieita prie vienodo nu
sistatymo Berlyno klausimu. 
Vakarai turi būt pasiruošę ka 
rui pirma, negu Berlynas ko
munistams tektų. Ir šitas ka
ras būtų nevietinio pobūdžio, 
bet visuotinis. Tai nebūtų ka- | 
ras vien klasiniais ginklais, I 
jis išsivystytų į atominį karą.

Beabejo, Kruščiovas matyr 
damas tvirtą Vakarų nusista
tymą ir pasiryžimą eiti ligi 
galo, nežiūrint kokios pasek
mės būtų, turės rimtai nagai 
voti ir pradėti tyliau kalbėti. -. 
Nebent protui susimaišius ga 
lėtų leistis į labai netikras 
aventiūras. Šiaip ar taip šie 
keli ligi metų pabaigos mene 
šiai, bus lemiami ir įdomūs 
tarptautinėje politikoje.

PABALTIJO VALSTYBIŲ 
LIKIMAS,

Jei taikos sulartis su Vokie 
tija būt pasirašyta tokia, ko
kios Kremlius nori, būtų liūd 
nas. Bet kokios greito išsi 
laisvinimo viltys būt dingu
sios Gyvenamojo^ momento 
įvykiais pavergtų tautų atsto 
vai ypatingai šiuo metu turi 
domėtis ir kur reikią reaguo 
ti. Šiandien vedama už laisvę 
kova yra už visų tautų lais
vę. Joje visi privalo dalyvau
ti. Net ir tos tautos, kurios 
yra laisvos, nes gali atsitikti, 
kad jos gali tapti raudonojo 
despotizmo auka.

EI CHM ANAS TEISINASI...
Po ilgo kaltinimo akto tru

kusio daugiau negu pora1 mė
nesių, atėjo eilė kaltinamajam 
prabilti. Eichmanas, jam daro 
mus kaltinimus atmeta. Anot

. jo, jis buvęs valdininkas kaip 
kiti valdininkai ir tik vykdęs 
jam duotus įsakymus. Niekur 
nėra veikęs savo iniciatyva. 
Vis dėlto Eichmanas buvęs ne 
eilinis valdininkas, turėjęs tam 
tikro veikimo laisvę ir yra dau 
giau ar mažiau kaltas.

1

1
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Nauji Budai Trėmimams Vykdyti ir .
Konfis uoti

Ką rodo Lietuvoje paskelbtas naujas įsakas apie «antivisuo- 
meniškus» ir «parazitiškus» asmenis? — Kas pasmerkiamas, 

nebegali niekur skųstis. — Deportacijos nuo 2 5 metų

(E) Jau seniau visoje Sovie 
tų Sąjungoje (taip pat ir Lie
tuvoje) buvo skelbti projek
tai kovai su «antivisūomeniš- 
kais» gaivalais. Atskiros res
publikos delsė atitinkamus įs 
tatymus ar įsakus paskelbti. 
Matyt Maskvos spiriamos, są
junginės respublikos dabar 
jau viena po kitos paskelbė 
įsakus tuo reikalu. Rusijos fe 
deracija paskelbė geg. 4 d., 
Lietuvos Aukšč. tarybos pre
zidiumas gegužės 27 d. (Vil
niaus «Tiesos» geg 28 d. - 125 
nr.). Nors skirtingos respubli
kos, nors, reikia manyti, ir 
gyvenimo sąlygos abiejuose 
kraštuose yra skirtingos, abie 
jų kraštų įsakai rodo «vieną 
braižą», yra panašūs vienas į 
kitą.

Įsakas būdingas visai sovie 
tinei santvarkai — jis sudaro 
galimumą jo nuostatus pritai 
kyti «pagal nuožiūrą», pagal 
atskirų pareigūnų ar kolekty 
vų sauvalę. I ju straipsn-u nu 
statoma, kad pilnamečiai dar 
bingi piliečiai, «nenorintys 
dirbti paga savo sugebėji
mus, vengiantys naudingo vi
suomenei darbo, gaunantys 
pajamas, įgytas ne darbu eks 
ploatuodami žemės sklypus, 
automašinas, gyvenamąjį plo. 
tą, ar kitaip antivisuomeniš- 

t kai elgdamiesi, ir tuo būnu 
turintys galimybę parazitiškai 
gyventi, rajono (miesto) liau
dies teismo nutarimu

iškeldinami iš nuolatinės 
gyvenamosios vietos nuo 
dviejų iki penkių metų lai
kui ir neatlyginamai paima 
mas ne darbu įgytas turtas, 
kartu būtinai įdarbinant iš
keldintuosius jų įkurdinimo 
vietoje».
Čia dar nors kalba apie 

Ibiudiesįteismo sprendimą. Bet 

panašias deportacijas ir turto 
konfiskacijas gali nuspręsti ir 
darbo žmonių kolektyvai įmo
nėse, įmonių skyriuose. įstai
gose, organizacijose, kolcho
zuose ir net atskirose kolcho 
zų brigadose, būtent asme
nims, «kurie tik dėl akių įsi
darbina įmonėse, valstybinė
se bei visuomenės įstaigoje, 
arba yra kolūkių nariai ir 
naudojasi darbininkų, kolūkie 
čių bei tarnautojų lengvato
mis ir privilegijomis, o iš ti
krųjų ardo darbo drausmę, 
verčiasi privačia-įmoninkiška 
veikla, gyvena iš pajamų įgy 
tų ne darbu, arba kitaip anti- 
visuomeniškai elgiasi ir tuo 
būdu turi galimybę parazitiš
kai gyventi».

II ju straipsniu nusta’oma, 
kad rajono arba miesto liau 
dies teismo sprendimas yra 
galutinis ir negali būti skun
džiamas Visuomeninių kolek
tyvų (įmonėse, kolchozuose ir 
pan) sprendimas, tiesa, tūri 
būti dar tvirtinamas atitinka
mo vykdomojo komiteto (ra
jono ar miesto), bet ir jo 
sprendimas negali būti skun
džiamas Žmogus, pasmerktas 
deportacijai ir turto konfiska 
cijal vienokiu ar kitokiu spren 
dimu, niekam negali pasiskųs 
ti, nors sprendimas kartais ga 
Ii būti šališkas, neteisingas. 
Reikia tik turėti galvoje, kad 
būrelis kurio nors asmens 
priešų susitaria prieš asmenį 
ir vienokiu ar kitokiu būdu 
(per liaudies teismą ar per 
«visuomeninį teismą») asmenį 
pasmerkia trėmimui. Tuo la
biau tai sauvalei gali pasi
duoti komunistiniai sluoks
niai, kuriems atskiras asmuo 
yra nepageidaujamas.

I visas tokias bylas yra įjun 
giami ir milicija bei prokurc-

A. M.

ŠIRDIS MUS VIEŠPATIES
Siūbuoja vandenys ant marių audrai kylant, 
Nulūžo jau stiebai ir laivas pradeda svyruot.

I kur, į kur pagalbos šauksies, pakeleivi nelaimingas,
Jei nežinai Širdies, kuri Tau visa gali duot?!

I kur. į kur ištiesi savo ranką nukamuotą,
Kai sielvarto ir vargo taurė pisipildys kupina,

Kai tamsumoje paklydęs kelio neberasi,
Kai lūpas surakins beviltė aimana?!

Į Širdį mūs Viešpaties nukreipki savo žvilgį, 
Patirsi džiaugsmo, kurio niekad nežinojai!

Karštoj maldoj pajusi švelnią ranką Jo 
Per petį Tau beplojant.

Kas valgys Duoną, Širdies gerosios duotą, 
Tas sotus bus ir alkio nepažins.

Kas gers vandens Širdies šaltinio tyro — 
Tas troškul.us visus iš tikro nuramins...

Garbė per amžius Tau, geriausias Jėzau, 
Kurs Širdį tokią neišsakomą turi.

Viršum kalčių, žvaigždynų ir padangių 
Triunfuoja Tavo meilė nemari!

rai. Milicija sprendimus vyk 
do. Prokurorai kaltinamąjį ga 
Ii išimti iš įsake numatytos 
pasmerkimo procedūros ir per 
vesti bylą į aukštesnį teismą.

Kitu nuostatu asmenys įkur 
dinimo vietoje vengią darbo, 
rajono ar miesto liaudies teis 
mo baudžiami pataisos dar
bais, su išskaitymu 16% uždar 
bio, o jeigu jie vengia ir pa
taisos darbų, teismas gali as
menį bausti laisvės atėmimu. 
Pabėgimas iš įkurdinimo vie 
tos arba pakeliui į ją baudžia 
mas jau pagal reguliarų bau
džiamąjį įstatymą.

VĖL STAIGA PERTVARKYTA 
SOVIETŲ SĄJUNGOS ÚKINÊ 

SĄNTVARKA

«Tasso» žiniomis, Kremlius 
vėl pertvarkė Sovietų Sąjun
gos ūkinę santvarką Kaip ži' 
noma, visoje Sovietų Sąjungo 
je (ir okupuotoje Lietuvoje) 
1957 meta<s buvo įkurdintos 
liaudies ūkio tarybos. Didės 
nėse respublikose po kelias, 
mažesnėse, kaip Lietuva, po 
vieną. Bet greit paaiškėjo, 
kad šita Chruščiovo propa
gandiniai išgarbinta «decentra 
lizacija» be savo kai kurių ge 
rų padarinių turėjo ir blogų. 
Atskirų respublikų liaudies 
ūkio tarybos, jausdamos šio

kį tokį savistovumą, Maskvos 
akimis žiūrint, ėmė pasidary 
ti egoistinės. Maskva pasijuto 
daug kur apeita Liaudies ūkio 
tarybų ūkiniai vienetai prade 
jo tarp savęs «biznį varyti», 
nebeklausinėdami Maskvos. 
Gi ūkiniai silpnesni ūkiniai 
vienetai s ipresnių liaudies 
ūkio tarybų «laisvose varžy
bose» lieka nuskriausti. Tuo 
met Maskva vėl patempė cen 
tralizacijos vadeles, o liau
dies ūkio tarybų atskiri parei 
gūnai, kurie perdaug «nepai 
sė visasąjunginių interesų», 
buvo iš pareigų atleisti, ar 
net nubausti.

Po to jau Maskva 'daugiau 
rėmėsi 13 «ūkinių sričių», ku 
ries savo ruožtu apjungė jau 
kelius liaudies ūkio tarybos 
rajonus (skirti nuo žemės ū- 
kio rajonų). Taip buvo iki da 
bar. Bet ir tai pasirodė netiks 
lu. Į vieną ūkinę sritį buvo 
suplakti yisai skirtingi savo 
ūkine struktūra rajonai. Da 
bar Maskva paskelbė visą ša 
lies plotą padalinusi į 17 ūki 
nių sričių, būtent: 1) Šiaurės 
Vakarų sritis, 2) Centrinės Ru 
sijos, 5) Pirmoji Volgos, 4) 
C ntrinės juodžemio juostos 
5) Antroji Volgos, 6) Šiaurės 
Kaukazo, 7) Uralo, 8) Vakarų 
Sibiro, 9) Tolimųjų Rytų. 10) 
Dono-Dnjepro, 11) Pietų Vaka 
rų Rusijos, 12) Pietų sritis, 
13) Vakarų, 14) Transkauka- 
zo, 15) Centrinės Azijos, 16) 
Kazachstanas ir 17) Rytų Si
biro sritis Apie Pabaltijo res 
publikų priklausomybę kcl kas 
nieko nepasakyta.

Šiuos sovietinius pertvarky 
mus jau spėjo komentuoti ir 
užsienio stebėtojai. Hambur
go «Welt» komentatorius pas
tebi, kad šitas pertvarkymas 
yra atžagareiviškas. Paties 
Chruščiovo propaguota ūki
nė dencentralizacija 'vėl nai
kinama, didinant biurokratinį 
aparatą. Ir visa tai vykstą, ra 
šo «Welt»į pereitų metų nege
rovių žemės ūkyje ir pramo-

(pabaiga 3 pusi.)

Tibetiečiu Padėtis
(Pabaiga)

Pateikiame toliau liudinin
kų parodjunuB Teisininkų Ko 
misijai apie žiaurų ir nežmo
nišką kiniečių komunistų el
gesį su Tibeto gyventojais.

TURTĄ ATIMA IR NAIKINA

1955 metais Chavaz, Amdo. 
Vienas jos ūkininkas priklau 
sė vidutinei klase Jiedu su 
žmona turėjo daugintiniu, 17 
ir 21 m. amžiaus. Jie buvo pa 
šaukti į kiniečių kariuomenę 
ir daugiau negrįžo. Turėjo 5 
nuolatinius tarnus namų ir 
ūkio darbams. 1955 m. ūkis 
buvo atimtas draug su gyvu
liais ir javais ant laukų Jie
du buvo išmesti iš nuosavo 

• ūkio be daiktų ir drabužių.
Už savaitės laiko buvo ap

šaukti turtuoliais ir iš jų bu
vo pareikalauta suteikti žinių 
apie savo turtus Nuo judvie 
jų atėmė visa, ką tik betu
rėjo.

Pagal finansinę padėtį žmo 
nės buvo suskirstyti į 5 gru 
peš. Kurie priklausė trims 
aukštesnėms klasėms, tie bu 
vo pašaukti. Vėliau sužinota, 
kad 7 vadinamieji turtingi as 
menys buvo paskandinti kū
droje. Mat, jie buvo kaltina
mi turi paslėpę pinigus. Kai 
jie prie to neprisipažino, lai 
ir sumetė juos į tvenkinį. Jų 
ūkius, gyvulius ir ūkio padar
gus išdalino neturtingiems.

Šioje apskrityje buvo 13 bu 
distų vienuolynų. Kiniečiai pa 
liko po vieną žmogų kiekvie 
nam vienuolynui, o kitus iš
varė sunkiesiems darbams. Ki 
niečiai skelbė žmonėms:

— Tikyba yra nereikalin
ga. Vienuoliai vylingai dan
gumi maitina žmones. Iš ti 
krųjų, jie negali iš savo die 
vų išprašyti nei maisto, nei 
drabužių!

Kita liudininkė pasakoja, 
kaip atėjo areštuoti jos vy?ą 

ūkininką. Vyras buvo išvež
tas ir daugiau nebegrįžo. Ji 
pati buvo kankinama iki mir 
ties. Aštriu smaigliu subadė 
jos krūtis ir nugarą žirklėmis 
suaižė. Kai apalpo, nuvežę į 
ligoninę atgaivino, apgydė. 
Paskui vėl kankino ir tas pa 
čias žaizdas atnaujino. Taip 
kiniečiai komunistai elgėsi su 
•daugeliu turtingesnių moterų 
ir net keletą vyrų. Po metų 
jai pasisekė pabėgti.

1954 metai, Doi Amdo. Ki
niečiai čia elgėsi net su tre
čios klasės žmonėmis, kaip 
anksčiau aprašytoje vietoje: 
jie buvo areštuoti, laikomi ne 
laisvėje, atimtas jų turtas. Jų 
šeimos nariai buvo pristatyti 
prie kasdieninių darbų už juo 
kingai menką atlyginimą.

Iki 1955 metų nebuvo pa
liesti vienuolynai bet žmo 
nėms buvo įsakyta neduoti 
jiems aukų. Tais metais jų 
turtas buvo kon iskuotas ir 
visi vienuoliai priversti sun
kiai dirbti.

1957 metais kiniečiai darė 

jo rame kratą, ieškodami pa
slėpto turto Neradę jo, įsakė 
per 48 valandas pristatyti ki
niečiams 2.000 dolerių. Jei ne 
— būsiąs nužudytas. Tą pačią 
naktį jis pabėgęs.

Datsedo, Kh;m. — Čia pre 
bininkai buvo privesti sueiti 
į kooperatyvus, kuriuose di
desnė dalis visko priklausė 
kiniečiams Jų turtas buvo 
apdėtas dideliais mokesčiais 
ir jų kapitalas turėjo žūti. Ir 
dar vis buvo įtariami turį pa 
sislėpę turto. Tie buvo areš
tuoti ir kankinami tris mėne
sius.

STUMIA Į BADĄ

Gyautsė 1960 metais buvo 
nustatytas 15 svarų miltų da
vinys per mėnesį kiekvienam 
sveikam žmogui Gyventojai 
prispauiti. Gręsė bausmė 
tiems, kurie mėgintų parduo
ti miltus. Sau pasilikti buvo 
leista tik trečdalis derliaus, o 
visą kitą turi atiduoti kinie
čiams.

Liudininkas iš Yatung paša 

koja, kad I960 metais kinie 
čiai atėmė viską, kad nebe
buvo ko valgyti. Jis pabėgęs 
į Indiją. Jo turtas ir gyvuliai 
jau anksčiau buvę konfiskuo
ti. Seneliams nedavė valgyti, 
jeigu jie neišdirbdavo 6 va
landas lengvų darbų.

Doi, Amdo, 1957-58 metai. 
Anksčiau čia Naujųjų Metų 
proga būdavo šventės, kurios 
užtrukdavo 15 dienų. Dabar 
gi net Naujųjų Metų dieną 
dirbama. Atėję komunistai įve 
dė griežtas darbo valandas — 
dirbama nuo aušros iki vaka
ro, kartais net naktį po va
karienės.

Kitą kartą grūdų čia buvo 
daugiau, nekaip reikia pragy 
venimui. Dabar gi visame ra
jone negalima gauti jų nusi
pirkti. Žmonėms draudžiama 
duoti maisto savo giminėms 
ar draugams. Visi turi pasi 
tenkinti 4G0 gaunama metine 
norma. Visą kitą kiniečiai ati 
ma ir išsiveža, nieko ne 
mokėdami.

Tibeto žemė yra gausia
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NAUJI SOVIETU METODAI KOVOJE 
PRIEŠ TIKĖJIMĄ

AR DAUG LIETUVOJE 
BEDIEVIŲ?

Sis klausimas, be abejo, do
mina kiekvieną lietuvi, kuris, 
ilgesnį laiką negyvenęs Lie
tuvoje, dabar išgirsta pana
šius bolševikų teigimus. Sa 
vaime suprantama, vienu 
straipsneliu to neišpasakosi. 
Ir iš viso, tai sudėtingas klau 
simas.

Bolševikų konstitucijos strai 
psnis, kuriame sakoma; kad 
bažnyčia atskirta nuo valsty
bės, panaudojamas taip, kad 
kalbėti prieš bažnyčią gali 
kas nori, kaip nori ir kiek no 
ri, bet jokiu būdu ne už baž
nyčią Visi tarnautojai, vado 
vaujantieji darbuotojai, inte
ligentai privalo kalbėti anti- 
religingai. Visos bažnytinės a- 
peigos šventės, laikomos prie 
tarais, ir daroma šitokia išva 
da: koks gi tu mokytojas, jei 
pats tiki į Dievą? Juk tada 
pats griauni Darvino teoriją 
apie žmogau< kilmę. Koks gi 
tu gydytojas, jeigu tiki? Va
dinasi, nepasitiki vaistais, ii 
zin u požmriu į ligą. Tokie 
žmonės gali tik šluoti gatvę. 
O to nenorint, turi tvirtinti, 
kad Dievo nesą, kad žmogus 
tikrai beždžionės proanūkis. 
Štai tokios rūšies «bedieviai» 
yra beveik visi mokytojai, gy 
dytojai. agronomai ir pana
šiai.

KEIČIAMA TAKTIKA

Pastaraisiais metais bedie- 
vinimo taktika truputį pasikei 
tė. Dabar visas tas darbas pa 
vestas vietiniams bolševike 
Hams. Intrigos ir taip vadina 
na kritika organizuojama vie 
toje. Fabrikuose, mokyklose 
ir net kolchozuose. Darbinin
kai vienas su kitu kiršinami, 
orovokuojami, skatinami skųs 
is, sekti vienas kitą O to
dos aplinkybės verčia slėpti 
savo darbus ir net jausmus. 
Ir štai šituo bolševikai pasi
girti gali. Daug yra pasisa
kančių, kad Dievu netiki. Bet

iistoma prakaitu ir krauju, o 
įčiau tibetiečiai nebeturi ko 
atgyti.
Štai matėme pagal tarptau- 

nės Teisininkų Komisijos pa 
kimą tyrinėjimą sudarytą Ti 
to vaizdą, kuriame siaučia 

comunistai.
Šiandien mes esame liūdi 

linkai komunistų stiprėjimo 
betų Amerikoje. Jam vado- 
auja kiniečiai, vykdą terorą 

Tibete, ir rusai komunistai, 
tukankiuę milijonus žmonių 
Europoje. Kasdien spaudoje 
kaitome žinias apie tikėjimo 
jersek.ojimą, turto nusavini- 
ną, masinius areštus ir gan
ius sušaudymus Kuboje. Spau 
'.oš laisvės ten jau nebėra, 
žmogaus laisvė pakeista bai
le policijos ir komunistų šni 
•ų. Taigi, komunistinei tvar
iai vykdyti yra naudojamas 
ienas tas pat «standart» me 
^das visame pasaulyje. Nie

ces teneapsigauna! 

tai tik iš pirmo žvilgsnio O 
iš tikrųjų? Dvasiškiai konsta
tuoja, kad bažnyčių lankymas 
bei religinių pareigų atliki
mas nedaug sumažėjo. Kaip 
visa tai suprasti?

IŠGUDRĖJO IR TIKINTIEJI

Aš manau, kad paslapties 
neišduosiu, nes tą bolševikai 
ir patys jaučia: į bažnyčią at 
likti religinių pareigų bei iš 
klausyti pamaldų važiuoja ten 
kur niekas nepažįsta. Alytaus 
bažnyčioj rasi ir gydytoją iš 
Kėdainių ir mokytoją iš Ša
kių ir agronomą ar studentą 
iš Anykščių Konkretūs pavyz 
džiai pasilikusių Lietuvoj ži
noma, neleistini patiekti Ga
liu suminėti tik save Keletą 
metų aiškinau žemaičių kom 
jaunuoliams <nesugriaunamą» 
materialistinės pasaulėžiūros 
tiesą Raseiniuose, gi pats su 
siradęs reikalą, nuvažiuoda
vau į Kauną ir bažnyčioje at
likdavau išpažintį O Kaune, 
prisiklausęs panašių «išmin
čių». nuvažiuodavau Marijai 
pasimelsti jos gimimo dieną į 
Šiluvą .. Ir taip daro dauge
lis kurie nenori išeiti į gat
vę iš darbo ar geriau apmo
kamų pareigų.

Aišku savaime, būtų nepro 
tinga galvoti, kad per penkio 
lika metų komunistai nieko 
nenuve kė. Atšalimas bažny
čiai pastebimas Bet tikrųjų 
bedievių skaičius auga ne taip 
jau greitai kaip to norėtų bol 
ševikai, o ir pas tokius pasą
monėje slypi tikėjimo jaus
mas; bėdų prispausti ir jie 
šaukiasi Dievo pagalbos.

B NDO PASISAVINTI
religines šventes

Prie naujausių metodų ko
vai prieš tikėjimą priklauso 
ir sovietų pastangos didžiųjų 
katalikiškų krikščioniškų šven

(pabaiga iš 2 pusi.) 

nes pertvarkymo į konsumi- 
nę gamybą fone.

Lietuvoje Liaudies ūkio ta
ryba veikia kaip veikusi nes 
Lietuva tuo atžvilgiu sudaro 
atskirą ūkinį vienetą Bet įdo 
mu. kaip reforma atsilieps 
Lietuvoje ir prie kurios «ūki
nės srities» (pagal naująją 
schemą) šį kartą Lietuva ir 
kitos dvi Pabaltijo respubli
kos bus priskirtos Kad Mask 
vos ūkinss centralizmas radi
kaliai paliečia Lietuvos inte
resus, matėme jau ir prieš 
anų naujų «ūkimų sričių» su
darymą Tai pasireiškė, pvz , 
įsakymais didinti grūdų ir ki
tų gaminių paruošas Maskvai. 
Atrodė, kad Lietuvos ūkiniai 
tvarkytojai nors tiek bus iš 
Maskvos išsiderėję, kad Lie 
tuvos fabrikai galėtų daugiau 
konsuminių («buitinių») prekių 
gaminti. Bet kas iš to, kad ir 
gamina, jei Vilniaus radijas 
kasdien į kuriuos vi okius 
«broliškus» ir pasaulio kraš
tus daugybė tų gaminių vėl 
išvežama!

Henrikas Nagys.

Vasaros Naktys
Sidabro tvenkiny pabudo keistos gėlės: 
lėtai praviro dideli, balti žiedai, 
ir supasi viršum gelmės, kaip vėlų 
rugpiūčio vakarą sušvitusių aukštai, 
juodam danguj, pavargusių didžiulių žvaigždžių 
šalti, lediniai atspindžiai.

Jos supasi visai, visai lėtai.. jos žaidė 
sidabro tvenkiny viršum juodos gelmės . 
Per taures ritasi lašai, kaip žvaigždėj 
per lapus vanduo, kaip toli» a giesmė.

Aš nežinau, šiandi ną kas aidėjo: gal but, vanduo, 
gal būt, rugpiūčio žvaigždės erdvėje.
Arba, gal būt. žmogus iš lygumų atėjęs, 
nustebintas keistų žiedų tvenkinyje, 
ir liūdintis, kad tuoj ateis ruduo 
ir vis i mirs, gal būt. jisai st vėjo 
kur nors juodam šakų šešėlyje 
ir verkė mirusios dienos.

čių prasmę Jau pradėdami 
savo programą Lietuvoje bol 
ševikai aiškino, kad religinės 
šventės, girdi, krikščionių pa 
sisaviutos dar iš pagonių lai
kų. velykos — tai egiptiečių 
švęsta šventė, pažymint! pa
vasarį Kalėdos — tai rudens 
šventė. Porą metų prieš tai 
jie surado, kad kaikurios šven 
tės turi tikra pagonišką cha 
rakterį Pavyzdžiui Sekminės. 
Juk tai «piemenėlių šventė* 
Arba Joninės. Jos anksčiau 
buvo švenčiamos, kada diena 
pati ilgiausia, o naktis trum 
piausia lada baigiasi pava
saris, ir šiemet Lietuvoje jau 
ketvirtą kartą švenčiama «pie 
menėlių šventė». Pradžioje ne 
drąsiai. Pasigirdo net keletas 
priekaištų iš p čių ideologi 
jos darbuotojų. Bet kitais me 
tais jau drąsiau. Šalia <pieme 
nėlių šventės» atšvęstos Joni 
nės, nors tom ir nesuranda 
pagoniško pavadinimo Pasi
girdo teiginys, jog margučius 
lietviai dažė dar prieš Miri 
daugą. t eiškia, «pavasario 
šventę» gali r a švęsti! Tik ta 
ry baskai!

Masinis margučių ritiuėji- 
m s po to antireliginė pas
kaita apie Katalikų Bažnyčios 
reakcingumą. Ir jau pernai 
Kaune buv > galima matyti pir 
kimui išstatytų margučių, ku 
rie anksčiau bolševikams at
rodydavo kaip muzulmonams 
kiaulė.

Joninės pernai buvo atšvęs 
tos Rambyno kalne --- pom
pastiškai. Visa vyriausybė iš 
Vilniaus suvažiavo. Linksmi 
nosi! Paparčio žiedo ieškojo! 
Pagaliau surado, kad Jurbar
ko vykdomojo komiteto pir 
mininkas yra Jonas. Tada jį 
kilnojo, plojo, šaukė «ura» 
Aišku, jau kad Joninės, tai ir 
Jonas. Nežiūrint, kad vardi
nių šventimas yra religinio 
pobūdžio «prietaras» Tai po
lemiškai «įrodyta» paties eks 
kunigo Ragausko.

ŠVENTĖS PAGAL ĮSAKYMĄ 
Bet ką tie įrodymai. Nese

niai iki pamėlynuojant buvo 
įrodinėjama, kad vises religi 
nė- šventės buvo įvestos ku
nigų, siekiant sutraukti į baž 
nyčią kuo daugiau žmonių ir 
kad šie atitinkamai suneštų 
daugiau pinigų: Iš tikro gi čia 
yra tik laiko gaišinimas Gi 
dabar giriama, kad tai graži 
lietuviška tradicija, tik esą 
tai neturį būti religinio pobū
džio. Kaime švęsti Sekmines, 
t y «piemenėlių šventę», pra 
dėta beveik pagal įsakymą 
visuose kolchozuose: Kad ir 
labiausiai nuskurę kolchozai, 
įsako ganantiems karves vy
rams bei milžėjoms jas pa
puošti. Sukviečia visus dir 
bančius prie gyvulių, pirmi
ninkas išdrožia poros valan 
dų kalbą, kad tai senoji tra 
dicinė -piemenėlių šventė», 
kad ją buvo pasisavinusi Baž 
nyčia, o dabar ji švenčiama 
vėl tokia, Kokia buvo žiloje 
senovėje. Atseit net ir šven
tes tarybinė valdžia išvadavo 
iš Bažnyčios priespaudos! To
liau čia pat išaiškinama Ame 
rikos prisivijimo reikšmė tuo 
reikalu bū inumas pakelti pie 
no primelžimo rodiklius, pa 
galiau sultingų pašarų įtaka 
į pieno riebumą bei kitos ga 
n i rimtos temos Po to, net 
kaiką premijuoja

NUKALBĖJO,KAIP MELŽĖJA

Tiesa, oficialioj daly, dides
nio efekto sumetimais, nepa
miršta kaiką iš melžėjų pa
ruošti kalbai Rimtesnės to 
vengia Bet už tai gabumais 
ar rimtumu nepasižyminčios 

prisikalba iki soties Iš to 
kilusi ir patarlė: «Nušnekėjai, 
kaip melžėja per susirinkimą». 
Ir nu otografuoti ją kalban
čią nepamiršta, o jau, žino
ma, parašyti į laikraštį — tuo 
labiau.

FESTIVALIAI ŠVENTĖMS 
KOKURUOTI

Kaikuriom iš bažnytinių 
švenčių labai sunku prisegti 
ką nors pagoniško. Tada vėl 
yra išeitis: kur nors netolie

se organizuojama taip vadi
nami festivaliai. Jei parapijo
je, sakysim, šventas Petras, 
ar Ant.nas — būtinai bus gre 
ta suorganizuotas festivalis. 
Tuos festivalius praveda kas 
tik netingi; ir mokyklos, ir įs
taigos ir kolchozai O tuo rū
pinasi visuose bažnytkaimiuo 
se įsteigti vadinami kultūros 
namai (Pramogas tvarkanti 
įstaiga, susidedanti iš vadovo 
meno reikalams ir direkto 
riaus) Festivaliu pavadinta 
paprasta senoviška gegužinė, 
matyt, norint parodyti savo 
erudicijos platumą. Kas iš tų 
festivalių laimi — sunku pa
sakyti. Čia laimi ir komunis
tai, kurie tą dieną dalį pamal 
dų metu jaunimo patraukia 
pas save, ir jaunimas, kuris 
festivalio vardu išvyksta į ki 
tą rajoną, o ten, apsidairęs, 
pirma nueina į bažnyčią, o 
jau iš ten į festivalį Ir kul
tūros namai, kadangi į atlai
dus suėję žmonės užsuka ir 
į festivalį, o ten palieka rublį 
už bilietą. Tokiais atvejais 
žmonių gausu ir kultūros na
mų vadovai, kaip sakoma, «nu 
varo pro šalį» desėtką, kitą 
rublių. Neperseniausiai vienas 
iš docentų «Tiesoje» apgai
lestavo, kad «atlaidų metu baž 
nyčių šventoriuose galima ma 
tyli marguojančias studentų 
kepuraites». ( ikrai be reika
lo jaudina savo dėstytojus! 
Bent jau nedėvėtų ten eida
mi!) Iš to daroma išvada, kad 
reikia ateistinę propagandą 
jaunimo tarpe dar labiau su
stiprinti

LAUKTINA NAUJŲ 
STAIGMENŲ

Kalėdos — kol kas per kie 
tas riešutas, jo neįkanda I ie- 
tuvos komunistai. Bet, reikia 
manyti, kad po keleto metų 
ką nors prigalvos. Išgirsim ir 
čia būdami, kad gruodžio 24- 
tą Sniečkus su Paleckiu bei 
Šumausku suvalgys iš dvyli
kos valgių su pasninku vaka
rienę kokios nors pagoniškos 
žiemos šventės garbei. O ko 
monistinėj ideologijoj nusima 
ną žmonės tvirtina, kad bū
sią dar stiprės ių kuriozų.

Kazys Jurgaitis — (ELI).
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REMKIME JAUNIMO NAMU STATYBOS VAJU
Mes ir Tremtiniai

Vienoje Europos sostinėje 
mokėsi jaunuolis. Buvo jis iš 
turtingų namų. Į gimnaziją jis 
atvykdavo švarutėlis, gražiu 
kaklaryšiu ir kelnėm, kaip 
Kardais sulygintam. Atrodė, 
kad jis perplauks per gyve
nimą, niekur rankos nepride
damas.

Bet 1941 metų birželio mė- 
nesį jį draug su tėvais išve
žė į Sibirą. Rusai okupantai 
daug tūKstančių išplėšė iš tė 
viškių ir išgabeno į taigas. 
Ten laukė sunkūs darbai, spy 
gliuotos tvoros, žiaurūs sargy 
biniai, badas ir vargas.

Atsidūrė ten ir tas jaunuo
lis. Visi manė, kad jis pražus. 
Tačiau su ištrėmimu atsivėrė 
jo dvasios geĮmės: jis supra
to padėtį ir kantriai su dide
liu sumanumu nešė savo da
lią.

Netrūkus jį ištrėmė dar to 
liau, į tokią sritį, kur žiema 
labai gili, kur kaukia sniego 
pūgos. Nebuvo nei galvos kur 
priglausti. Ir čia jaunuolis eu 
savo namiškiais nepražuvo. Iš 
sniego pasidarė trobelę, ku
rioje galėjai pasislėpti nuo 
šalto vėjo. Langus įdėjo iš 
ledo, per juos įema kiek die
nos šviesos. Ir sniego trobe 
Įėję buvo jauku ir gera Ir 
vargas atrodė kiek lengves
nis.

Kai pavasaris skleidė ber
žo lapus, anas jaunuolis ne
kartą padėjo kitiems lietu
viams, taisydamas jų valtis, 
upėje savo sveikatą, net gy
vybę statydamas į pavojų. Jis 
turėjo tiek entuziazmo, suma 
numo, kad ir kitiems darėsi 
lengviau.

Tai viena iš daugelio tragiš 
kų istorijų, kurias prisimena 
me su birželiu. — Žinau, pa
sakysite:

— Nemi. ėkite Sibiro! Tai 
baisiausiai mums įkyrėję 
Mes, jaunieji, nė nepažįsta
me tų išvežtųjų Nei žinome, 
kas yra iš tikrųjų tas Sibiras!

-- Tiesa, gal tai Jums neį
domu Tačiau grįžkime prie 
ano jaunuolio. Mokėjo jis pui 
kiai rengtis, linksmai pagyven 
ti, kaip ir mes mokame. Mė
go jis į kiną nueiti, į pikniką 
kur išvykti, kaip ir mes mėgs 
tame. Bet jis nežuvo savo 
tautai, kai reikėjo parodyti 
energijos, sumanumo ir pasi
aukojimo.

Tokį laiką ir mes dabar gy

vename — mūsų tauta ir net 
visa žmonija reikalinga pa
galbos! Argi mes neturime 
kalbėti už tuos, kurie yra tre
miami į Sibirą, už mūsų bro
lius ir seses lietuvius, kurie 
kenčia neišpasakojamą skur 
dą ir persekiojimus Lietuvo
je?! Ar neturime taip pat už
stoti mūsų brolius ir seses ka 
talikus, kurie yra terorizuo
jami, kalinami Kuboje, Kon
ge, Laos, Vengrijoje? Ar ko
munistinis jaunimas tyli?! Ar
gi mes tad tylėsime prieš lie 
tuvių ir kitų tautų naikinimą? 
Užmerksime akis prieš darbi
ninkų aplei įima ir jų išnau
dojimą šiapus ir anapus gele
žinės uždangos?!

Reikia ir mūsų lietuviškai 
visuomenei užkurti daugiau 
energijos ir entuziazmo, pa
dėti burtis ir išlikti ištiki
miems Kristui ir Lietuvai, pa 
dėti Lietuvos išvadavimo dar
be...

Tad, nusipurtę lengvapėdiš 
kūmą ir nerangumą, atidary
kime širdis artimo meilei —- 
entuziazmu, gerumu ir veik
lumu žėrėkime kitiems!

A. D.

DVIDEŠIMTS METŲ!
3 LIŪDNOS SUKAKTYS

Šiemet birželio mėnesį su
kanka lygiai dvidešimt metų 
nuo to baisaus 1941 metų bir 
želio, kada kruvini raudoni 
budeliai tūkstančius ramių, 
nieku neprasikaltusio Lietu 
vos sūnų, dukterų ir net ma
žų vaikučių, išgabeno sugru
do į gyvulinius vagonus į šal 
tąjį Sibirą katorgos darbams. 
Ten jų tik maža dalis išliko 
gyvi — didesnė dalis išmirė 
nuo ligų, šalčio, bado ir per 
nelyg sunkų darbą.

Antros liūdnos sukaktuvės 
irgi dvidešimties metų, tai 
masinės kalinių žudynės Rai 
nių miškely, Praveniškiuose, 
Kaune ir kitur, kurias prave 
dė azijatiškieji barbarai lie 
tuviškų komunistų padedami.

Trečios liūdnos sukaktuvės 
taip pat dvidešimties metų, 
kai hitlerinė Vokietija pašali 
no lietuvišką valdžią, minis e 
rių kabinetą kuris susitvėrė 
Kaune 1941 metais dar vokie
čiams neatėjus. Sukilę Lietu
vos patriotai, išvijo iš Kauno 
bolševikus ir suorganizavo de 
mokratišką lietuvišką vyriau
sybę.

Urugvajaus lietuviško jaunimo grupė. Šiais metais São Paulį žada aplankyti 
didesnė lietuviško jaunimo ekskursija iš Uragvajaus. Ir iš Argentinos kele

tas asmenų žada prie ekskursijos prisijungti.

— AR JAU ĮTEIKĖTE SA
VO FANTUS KERMOŠIUI?

— Birželio 4 dieną Urug
vajuje iškilmingai buvo per
duotos lietuviu parapijos kle
bono pareigos tėv. JONUI 
GIEDRIUI S.J Po pietų nau 
jam klebonui pagerbti parapi 
jiečiai svruošė vaišes.

— Tėv. JONO BRUŽIKO S. 
J sveikata jau gerokai pasi
taisė ir pamažu jis pradeda 
dirbti.

— P-rel. Mykolas Krupavi
čius dabar gyvenantis Čika
goje. gavo žinių patvirtinau 
čių laktą, kad ateitininkų Kū 
rėjas Pranas Dovydaitis Sibi
re tikrai bnvo įšvent ntas ku
nigu ir savo draugams kali
niams teikė dvasinius patar
navimus ir ten pat mirė, kaip 
kankinys.

— ALOYZAS FARIA praė
jusį sekmadienį šventė savo 
17 tą gimtadienį, ta proga į jo 
tėvelių namus suvažiavo gi
minės ir susirinko jo draugai 
ateitininkai Malonu pabrėžti, 
kad Aloyzas nors ir mišrios 
šeimos vaikas, bet gražiai 
kalba lietuviškai ir aktyviai 
dalyvauja moksleivių ateiti
ninkų veikime

—- Praėjusį sekmadienį 3 
vai. po pietų įvyko gausus 
moksleivių ateitininkų susirin 
kimas. Referatą iš Ateitinin
kų Istorijos skaitė Romas Do 
vydaitis. Paskiau šviesiais pa 
veikslais buvo pavaizduota 
ateitininkų istorija vaizduose. 
Meninėje dalyje po pora dai
nų sudainavo mergeičių seks 
tetas ir vyrų kintetas. Pianu 
skambino Asta Vinkšnaitytė. 
Numatytas pasilinksminimas

Balys Sruoga

Supasi, Supasi Lapai Nubudinti..,
Supasi, supasi lapai nubudinti, 
Šnarasi, šnekasi vėjo pajudinti, .
Skleisdami gaudesį alpstantį, liūdintį, 
Suoasi, supasi lapai nubudinti.

Plaukia gegužio sapnai netikėtieji... 
Gal tik raudoj kuomet palytėtieji, 
O išgėdotieji, o numylėtieji, 
Slenka gegužio sapnai netikėtieji...

Naujo gyvenimo gandą atnešdami, 
Žemę, dangų ir dulkes atmesdami.
Naujus takus per bedugnes atrasdami, 
Naujo gyvenimo gandą atnešdami...

Rink, besiplečiantį sielvartą gudintį 
Tau paslapčių amžinų nesujudinti.
Vėjo bučiuojami, vėjo pagundyti 
Supasi, supasi lapai nubudinti.

dėl tą pačią dieną rengiamo 
liūdnųjų birželio deportacijų 
minėjimo, buvo atidėti kitam 
kartui.

— ŠIŲ METŲ KERMOŠIUS 
RENGIAMAS JAUNIMO NA
MŲ STATYBOS FONDO NAU 
DAI. Kiekvienas tejaučia pa
reigą kermošių paremti Ker 
mošius bus visais liepos mė
nesio šeštadieniais ir sekma
dieniais.

DEŠIMTS PATARIMŲ GERAI 
NUOTAIKAI IŠLAIKYTI

(JAUNIESIEMS)

1. Melskis ryte, vakare ir 
vidudienį,

2. Sveikinkis šypsodamasis,

L

3. Mielai padėk,
4. Paklusk žaibiškai,
5. Valgyk visa, kad tau pa

dėta,
6. Niekuomet nesakyk: «Aš 

nemėgstu»,
7. Niekad neužmiršk padė

koti,
8. Gražiai sugyvenk su drau 

gaiš,
9. Niekuomet nekalbėk apie 

negražius daiktus.
10. Atsimink, tavo tėvai tau 

trokšta visuomet gero.
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I FABRICA DE MALHAS
Petrâs Šukys

gamina meniškus ir stiprius megstintikus, rūbelius nau- 
| jagimiams ir kit.

Rua Jundiapeba, 45, Fone .• 63-4258 Vila Zelina (arti R.
6 Ibitirama ir A v. Zelina).

MUSŲ LIETUVA 5 pusi.

ALBINAS VASELIAUSKAS
SIUVĖJAS

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

nupirkti medžiagas su nuolaidom
RUA AROUCHE 123, 1’ andar, sala 7. Telef 34-0516 

(Alfaiate iki 9 vai. vakaro).

Jei nori nemokamaijfémokti rašyti mašinėle, kreipkis į 
KOSTO MEŠKAUSKO mašinraščio kursus

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

pamokas duoda nemokamai.

GEROS ŽINIOS
JAU GALITE PADĖTI SAVO ARTIMIESIEMS 

LIETUVOJE IR SIBIRE

* Skubiai išsiunčiama aprangą, maistą, medžiagas, me 
gztiniuSj 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 pakvitavimą.
* 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. Uranium, 240 - Brooklyn Paulista 
Rašykite: Caixa postal 4ô3 — São Paulo.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

Didelis pasirinkimas medžiagų ir skoningas 
pasiuvimas, LAURO SANDRON vyriškų rūbų

SIUVYKLOJE LAURO
Rua do Orfanato, 686, — V. Prudente — Fone 63 5224 

São Paulo
i

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.

eime n to

Irmãos Nascimento
REQ. C.R.e. SP. Nro 1.464

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

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

' rldinis Departamentas —- Nejudomo turto pardavimas 
Av. Zelina, 831 — Vila Zelina — Tel. 63-7140 - S. Paulo

Skaitykite «Músu Lietuva»

ALEKSAS KALINAUSKAS
Advokatas

| atlieka visus teisinio pobūdžio darbus, kaip įvairių ‘ 
bylų vedimas, inventarijų sudarymas, deskitis, doku-

I meptų atitaisymas, nuomininkų išmetimas ir kiti darbai.

Residencia: Raštinė:
R. Joaquim Piza, 204 R. 15 de Novembro, 244

4 o - Sala 7- Tel. 37-0324
no 14,00 iki 18,00 vol.

PRANAS & CIA. LTDA,
Madeiras em gerai

SĖDĖ: Rua México, 98 - 9.o - sala 904 — Fone: 52-0228 
Endereço Telegráfico: «CABIUNA»

Rio de Janeiro
Serraria < IT A » — Serra dos Aimorés — Município de 

Nanque - Estado de Minas Gerais

KIRPIMO IR SIUVIMO MOKYKLA

s'6 J © r g J A '9'9
Mokina kirpimo siuvimo, madų mode 
lių braižybos ir pritaikomojo meno.

Paruošia siuvimo ir kirpimo mokytojas 
valdiškiems egzaminams (habilitação) 

Mokykla turi visas valdiškas teises yra regis
truota «Departamento do Ensino Profissional»

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

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. Dauginti S J. prie S. 

Goncalo bažnyčios, Pr. João 
Mendes,

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

VI. Pupicnį, Rua Lituania 
67, Mooca,

B. Tubelį ir Kučinską, Moi 
nho Velho.

Stočkų Par quedas Nações.
«Mūsų Lietuvos» atstovai 

Rio de Janeire yra kan. Ze
nonas Ignatavičius, Av. Pau
lo Frontin, 568, ir p. Uršulė 
Gaulienė, Rua General Pedra 
351.

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

VIENINTEL’AI ATSTOVAI GARSIOJO» VANDENS LINDO Y A

IKMÃCJ CACRiERI m
indoya vanduo yre senai žinomas gėrimas 

kurio puikų veikimą Į žmogaus sveikatą jau 
visi yra vienbalsiai pripažinę. Pabandykite, 
Įsitikinkite ir visados naudokite!

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

Caixa Postal 3967 SÃO PAULO
n K o » S! "............”..................
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Statybos medžiagos sandėlis ir įvairiii geležinių daiktų, indų bei darbo įrankių H
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LIETUVOS NACIONALII 
MARTYNO MAŽVYDO BIBLI

AV. ZELINA, 515 — CA>XA POSTAL, 4118 — SÃO PAUL©

SVEIKINAME MUSŲ SKAITY 
TOJUS JONUS VARDO DIE

NOS PROGA

Kan. Kardauską. Jakutį. Jo- 
delį, Bagdžių, Šepetauską, Ta 
tarūnas, Paukštį Paulauską, 
Rumbutį. Sakalauską, Golskj, 
Ivanauską, Milčiuką, Pikūną, 
Nadolskį, Silicką. Masį. Bu 
drevičių, Linkevičių, Kibelkš 
tį, Barkį, Klimašauską. Vilčins 
ką, Antanaitį, Sinkevičių, Za- 
perecką. Stasiulionį, Andriu
kaitį, Vitonį, Skrebį Gutaus
ką, Dimšą, Adomavičių, Abrai 
tį, Žaizdį, Dambrauską, Du 
bauską, Čižinauską, Stuką, Mi 
klaševičių, Čečiną, Kupstaitį, 
Vitkauską, Rinkevičių, Maku 
sevičių, Kalvaitį, Burbą, Kva 
raciejų, Andriūną, Klimaitį, 
Bratkauską. Bambalą, Baluke 
vičių, Deveikį; Barcevičių, Le 
gą, Valavičių, Petr ką.

Visiems linkime ilgiausių 
metų

SVEIKINAME MŪSŲ SKAITY
TOJUS PETRUS IR POVILUS

VARDINIŲ PROGA

Šimonį, Andrijauską, Gedze 
vičių, Šukį, Jočį, Stanelį, Pa- 
vilonį, Šnyrą, Urboną, Vence- 
vičių, Narbutį, Karanauską, 
Teresevičių, Lapienį. Alekna 
vičių, Ambrozevičių, Stragį, 
Briaunį, Žarkauską, Danilevi 
čių, Sakaitį. Kriaučiūną, Riau 

Escritório Contábil Vila Žolina SZC Ltda.
(REGISTRADO NO C.R.C.)

RAPIDEZ — HONESTIDADE - PREÇOS MODICOS
Horário: das 8 às 19 horas

Aberturas de firmas - Encerramentos de firmas - Transferindo  s 
de firmas - Contratos na Junta Comercial - Distratos na junta Co 
merciul - Registros de firma«na Junta Comercial - Escritas com 
contabilidade em geral - Escritas fiscais cm geral - Contratos de 
locações - Cartas de fiança - Seguros de fogo - Seguros de aciden

tes - Requerimentos em geral - Defesas e recursos

PRAÇA SÃO JO Ė DOS CAMPOS, 8 - SALAS 1E2- 
FONE 63-6005 - VILA Z LINA - SÃO PAULO

Dr. Vytautas J. Bendzius 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Pela Univ, de S. Paulo

Cirurgia, Pontes Moveis e Fixas, Dentaduras 
Alta Rotação

Rua Barão de Jundiai, 166 s/4 Horário
Esq. Rua 12 de Outubro 9 as 11,30

LAPA 14,30 as 20,30 horas
Aos sabados pela manhã.

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

ANTANO PAVILCNIC
Manufatura de «BotBes Estrela»

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

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

SIUNTINIAI į visus Sovietų Sąjungos kraštus, po 5, 10, 
į 15 ir 20 kilogramų, su apmokėtu muitu. Gavėjas nieko 

nemoka Siunčiami taip pat maisto siuntinukai.
Muita ir persiuntimą padarome palengvintom sąlygom 
Turime atstovavimui Lietuviu Bendrove Anglijoje.

Turime medžiagų pavyzdžius.
I Šie siuntiniai bendrai adresatą pasiekia per 42 dienas.

Įteikiant gavėjas pasirašo gavimo kvitą. Persiuntimas 
garantuojamas šimtu procentų.

Praça da Sė, 399. 4-tas aukštas, salė 404, 
Fone 33-4963 ir 36 8530

bą, Lašą, Kauną, Paulę Rim- 
šienę ir visus kitus

Visiems linkime ilgiausių 
metų

— Laiškai: Ana Tatarunas(?) 
A. Lazdauskui, A. Pumputie
nei, P. Kamantauskui, J. Na- 
dolskiui, O. Masienei, I.. Kat
kienei, J Valavičiui, J. Juzė 
nui, G. Valeikaitei. J. Baužiui, 
J. Masiuliui, J Kugeliui.

LIŪDNOJO BIRŽELIO

Minėjimas buvo 18 d. birže 
lio. Minėjimą rengė visos trys 
Pabaltijo kolonijos, São Ben
to gimnazijos salėje, miesto 
centre Programoje buvo ofi
cialioji ir meninė dalis

Oficialioji dalis pradėta Bra 
zilijos himnu. Atidaromąjį žo 
dį apie minėjimo prasmę pa
sakė prel. P. Raoažinskas To 
liau gana įdomiai vystė temą, 
tik gaila kad kalbėjo tyliai, 
nuo vidurio salės jau buvo ne 
galima nugirsti, Latvijos įga
liotas ministeris Dr. Peters 
Olins. Kitų pavergtų tautų var 
du sveikino Dr. Nicolas lan
ku, rumunas Pagrindinę kai 
bą, labai auktualią, įdomią, pa 
sakė deputatas Modesto Gu- 
glielmi. Kalbėjo populiariai, 
įtikinančiai, aiškiai išdėstyda 
mas komunizmo planus Pietų 
Amerikoje bendrai, ir Brazil! 
joje specialiai Komunistai 
propagandos reikalams praei 

tais metais Brazilijoje išleido 
vieną bilijoną kruzeirų.

Meninėje programoje daly
vavo Liet. Kat. Bendruome
nės choras, latvių styginis 
kvartetas ir latvių baptistų 
choras.

Lietuviškoje choro progra
moje buvo Malda už Tėvynę, 
Parveski Viešpatie, (solo par 
tiją dainavo v. Laurinaitis), 
ir Vargingos tėvynės. Diriga
vo maestras F. Girdauskas, 
pianu palydėjo muzikos mo
kytoja I. Adomavičiūtė.

Stygų kvartetas pagrojo po 
ra klasinių numerių Baptistų 
choras sudainavo tris religi
nio turinio kūrinius latvių mu 
zikų parašytus.

Taip pat po meninės pro
gramos buvo sugiedoti Lietu
vos ir Latvijos himnai. Žmo
nių buvo susirinkę nemaža. 
Buvo keletą žymesnių brazi 
lų veikėjų žurnalistų Daugu
mą minėjimo dalyvių sudarė 
lietuviai ir latviai Gal šiuo 
kart buvo per daug kalbų. 
Sveikinimai neturėtų užimti 
daugiau kaip 5 minutes. Ben
drai minėjimas praėjo pakbu 
šioje nuotaikoje ir dalyviai iš 
s skirstė pasiryžę tvirčiau sa
vo pavergtų tėvynių išlaisvi
nimui dirbti.

— VLIKO PIRMININKAS D R 
A. TRIMAKAS rašo kad New 
Yorke susitiko su São Paulo 
estado teisingumo sekretoriu
mi ir Brazilijos krikščionių 
demokratų partijos pirminin
ku DR QUEiROS FILHO, ku
ris vyksta Afrikon, kaipo Uno 
atstovas tirti Lumumbos mir 
ties priežaščių bei kaltininkų 
ieškoti.

UKRAINIEČIAI KVIEČIA

Sį sekmadienį, 25 d. birže
lio 15 vai, S. Bento gimnazi
jos salėje ukrainiečiai ruošia 
TARAS ŠEVČENKŲ, Ukrainos 
laisvės dainius, 100 metų nuo 

GEROMIS SĄLYGOMIS PARDUODAME
(arba keičiame į namą Vila Zelinoj) 

CHACARA. Du alkieriai žemės, didelis gyvenamas na
mas (du miegamieji, virtuvė, copa, veranda) įkanuotas 
vanduo, elektros šviesa, garažas ir pastatai vištų ūkiui. 

Gatvė asfaltuota.
Nuosavybė randasi prie pat asfaltuoto kelio PIEDADE 

— Sorocaba.
Kreiptis: Rua Marechal Mallet, 24, Dona Ana.

Lietuvi
Klausyk ir remk

LIETUVIŠKA PROGRAMA
kuri yra transliuojama kiekvieną 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.

jo mirties minėjimą. Jis bu
vo vienas iš didžiausių už 
laisvę kovotojų poetiniu žo
džiu vidurio ir rytų Europoje.

Programoje bus paskaita 
apie didžiojo ukrainiečių poe 
to gyvenimą ir įdomi meninė 
programa. Ukrainiečiai kvie
čia lietuvius, bendro likimo 
draugus į šį minėjimą atvyk
ti. Kas sekmadienį po piet 
apie 3 vai. būsite mieste, užei 
kite į S Bento gimnazijos sa 
lę į ruošiamą minėjimą. Savo 
dalyvavimu sustiprinsite isto
rinį Lietuvos Ukrainos drau
giškumą.

- JURGIS STELMOKAS mi 
rė birželio m 20 d. Vila Ze- 
linoje. Velionis buvo 54 m. 
amžiaus, kilęs iš Trakų. Sep 
tintos dienos mišios bus 28 d. 
birželio 7:30 vai. Vila Zelino- 
je. Palaidotas S Caetano ka
puose

LIGONIŲ VELYKINĖ 
KOMUNIJA

Šv. Petro šventėje 4 vai. p. 
p. Vila Zelinos bažnyčioje bus 
laikomos šv. Mišios ir bendra 
velykinė Komunija Prašoma 
šią dieną atgabenti į bažny
čią visus ligo ius, senelius ir 
kitus negalinčius reguliariai 
lankyti bažnyčios. Jei kas ne 
turėtų savo ar negalėtų pasi 
rūpinti priemonių ligonių trans 
portu , yra prašomas iš anks
to pranešti klebonijon, palie
kant ligonio vardą ir antrašą

— STASYS JAKAITIS, 76 
m. amžiaus mirė 22 d. birže
lio mėn Velionis yra kilęs iš 
Siesikų. Ukmergės apskr. Bra 
zilijon su šeima atvyko 1927 
m. Visą laiką S. Pauly gyve
no. Buvo pavyzdingas susi
pratęs lietuvis katalikas, da
lyvavo lietuviškose organiza 
cijose, darbu ir aukomis rė
mė lietuviškus darbus.

Palaidotas S. Caetano ka-

puošė. Nuliūdai
ną Daratą, tri^BHn^Bnn 
Juozą Stasį, marčią, anūkus.

Septintos dienos egzekvijos 
mišios bus 2.6 d. birželio, tre 
čiadienį 8.20 vai. Gimines ir 
pažįstamus Jakaičių šeima 
kviečia atvykti į šv. mišias.

TRUMPA LAISVĖS PROŠ
VAISTĖ

Prieš 20 metų kilus vokie- 
čių-rusų karui, lietuviškoji vi 
suomenė su ginklu rankoje, 
tuoj užėmė visus strateginius 
punktus: ministerijas, paštą, 
ginklų sandėlius, kareivines, 
aerodromus, radijo stotis ir 
suorga iizavo laikiną Lietuvos 
vyriausybę, kurioje buvo ats 
tovaujamos visos politinės bei 
ideologinės grupės. Naujoji 
vyriausybė turėjo visos tautos 
pasitikėjimą. Kai atėjo vokie 
čių armija, Lietuva buvo lais 
va nuo komunistų uir jiems 
Lietuvoje nereikėjo nė vieno 
šūvio iššauti. Deja, hitleriniu 
kams nepatiko Lietuvos vy
riausybė be jų sutikimo suda 
ryta, nes ji nebuvo jų aklu 
įrankiu. Naujieji okupantai vy 
riausybei pradėjo daryti įvai 
riausiij iunkumų. Neturint są 
lygų darbui, po septynių sa
vaičių, vyriausybės nariai, prie 
Laisvės paminklo, sugiedoję 
tautos himną sustabdė veiki
mą ir daugumas nuėjo į po
grindį. Šita savarankiško gy
venimo trumpa .prošvaistė aiš 
kiai parodė tautos valią ir no 
ra būti laisvai, nepriklauso
mai nuo Kremliaus.

.v. .t. J. .T. «.♦, Ja A, kTą Ą. J, j. A. t V. A. .W. .lt, Jt-"47 Tp -įr *4’ ’įr tÇt *4. *4.

DOVANOS Į LIETUVĄ
\

Įvairios medžiagas, batai, 
megstiniai, skaros ir kt. Yra 
daug pavyzdžių.

Visi muitai apmokėti.
Pristatymas garantuotas.

Kreiptis:
Magdalena Vinkšnaitienė 
uua Barão de Pirai, 65

Vila Zelina — São Paulo

— REIKALINGAS mašinom 
modelatorius. Kreiptis: R. Prof 
Gustavo P. de Andrade. 46 
Tel. 63-4938 — Vila Zelina.

>I< »I« << & »X« »I« >I< O >X«<< į» »I< į*-#*» į. į.,

LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ KA
LENDORIUS

Pirmą mėnesio sekmadienį. 
Parque das Nações 1© vai. 
Casa Verde, 17,15 vai.
Antrą :
Bom Retire, 10 vai.
Utinga 18,00 vai.,
T r e Č i ą į
Agua Rasa 8 vai.,
Moinho Velho 11 vat,
Lapa 16 vai., 
Paskutinį:
Vila Anastacio 8,30 vai.,

— VILA ZELINOS LIETU-
VIŲ KUNIGŲ telefonas 63-5975
■_ -g, a j. ą, Jr. Ja A, A. J, dr. Ą. .Ą. A. n. JT V v ’4!* V V ’X* V “ W ™ "
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