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KRISLAI
Tarybų Sąjungos žmonių 

amžius pailgėjo.
Tas pats ir pas mus.

> E. Mieželaitis rašo.
Rašo R. Mizara

Šių metų lapkričio 6 dieną,
Spalio revoliucijos 39 metų 
sukakties išvakarėse, vienas 
Tarybų Sąjungos vadovų, M. 
A. Suslovas, sakė kalbą Mask
voje.

Liesdamas tarybinių šalių 
gyventojų buitį, Suslovas, be 
kitko, pasakė:

“Svarbus mūsų liaudies ma- 
teriahnio ir kultūrinio gyveni
mo lygio rodiklis yra gyvento
jų amžiaus ilgėjimas. Viduti
nis gyventojų amžius ikirevo
liucinėje Rusijoje buvo tiktai 
32 metai. 1927 metais jis pa- 

^siekė 44 metus, o šiuo metu 
^i’daro 64 metus...

‘T? dabar, po to, kai žymiai 
padidintos pensijos* pagyvenu
siems žmonėms ir darbo žmo
nių materialinė padėtis diena 
iš dienos gerėja, galima tikė
tis, kad tarybinių žmonių am
žius dar labiau pailgės.”

Pas mus, Amerikoje, viduti
nis gyventojų amžius, jei ne- 

.^klystu, yra 65—66 metai, va
dinasi, jis biskelį aukštesnis 

tarybinių respublikų žmo
nių vidutinį amžių. Pas mus 
kol kas žmonių gyvenimo ly- 

<gis yra aukštesnis.
4Bet Suslovas priminė : “Butų 
dar labai trūksta,” nežiūrint 
to, kad gyvenamųjų namų 
statyba visose tarybinėse res
publikose vyksta dideliais 
tempais.

Dar daug ko ten trūksta. 
Būtų nuostabu, jei netrūktų, 
žinant, kiek • daug miestų ir 
kaimų karo metu buvo į griu
vėsius paversta.

Pas mus karo metu nė vie
nas namas nebuvo sugriautas, 
o tačiau daugelis darbo žmo-' 
nių bėdavoja, kad trūksta gy
venamųjų- namų prieinamomis 
nuomomis.

•
.Talentingasis Lietuvos poe

tas Eduardas Mieželaitis rašo 
Vilniaus* “Tiesoje”:

“Argi mes negalime di
džiuotis visu tuo, kas daroma 

Scultūros srityje. Jūs nerasite 
clabar jauno žmogaus, kuris 
ko nors nesimokytų. Jūs nera
site dabar to kampelio res- 

. publikoje, kuriarhe nebūtų vie
nokios ar kitokios mokyklos. 
Tegu kalba skaičiai. Vakarij 
Europos valstybėse iš kiekvie
nos 10 tūkstančių gyventojų 
aukštąsias mokyklas lanko: 
Prajijcūzijoje — 36 žmonės, 
Danijoje — 34, Italijoje —32, 
Švedijoje — 21 žmogus. Tuo 
tarpu Lietuvoje šiuo metu iš 
kiekvienos 10 tūkstančių gy- 

* ventojų mokosi 60 žmonių. 
1939 m. Lietuvoje buvo tik 69 
vidurinės mokyklos, kuriose 
mokėsi 26,700 moksleivių.

“Tarybų Lietuvoje šiuo me
tu turime 380 vidurinių mo
kyklų. Iš viso respublikoje 
veikia 3,765 mokyklos, kurio
je mokosi 440,705 žmonės ir 

Jplėsto 22,670 mokytojų.”

Tai skaičiai, kuriuos turėtų 
kiekvienas įsidėti galvon ir
apie kuriuos turėtų kitiems 
papasakoti.

380 gimnazijų ! Kada Lie
tuvoje kas nors panašaus bu
vo?! '

Gali Lietuvoje stokuoti gra
žių aprėdalų, .gali stokuoti

i Karo stovis dabar 
{vestas Vengrijoje

»

Valdžia uždare apygardų tarybas 
ir ginkluoja darbininkų miliciją
Budapeštas. — Vengrijos 

valdžios radijas paskelbė 
visuotiną karo stovį šalyje. 
Kadaro valdžia atsikreipė 
į gyventojus, ir aiškino, kad 
karinis stovis reikalingas 
nes dar vyksta ginkluotų 
susirėmimų ir dar nemažai 
ginklų liko valdžiai priešin
gų elementų rankose. Tuo 
pačiu laiku paskelbta, kad 
valdžia uždaro apygardines 
darbininkų tarybas. Darbi
ninkų .tarybos susidarė be
veik visuose Vengrijos fab
rikuos^ spalio mėnesio ne
ramumų pradžioje. Paskui 
tos tarybos daugelyje vietų 
siuntė delegatus į apygardų 
tarybas ir vietomis provin
cijoje tarybos sudarė kaip 
ir faktinus valdžios orga
nus. Kadaro valdžia pra
džioje davė taryboms lega
tes teises ir iki neseniai su 
jomis, vedė deryhąs.

Valdžios radijas , sake, 
apygardų tarybos uždaro
mos, nes į jas įsigavo val
džiai ir darbo klasei prie
šingi elementai. Tuo pačiu 
laiku Kadaro valdžia pa
skelbė, kad stiprinama ir 
organizuojama speciali dar
bininkų milicija.

Uždraudimas liečia apy
gardines tarybas. Vietinės, 
tai yra, atskirų fabrikų, ta
rybos neminimos.

Paskelbiant karo stovį, 
valdžia pabrėžė, kad visi, 
kurie turi ginklų, turi juos 
įteikti valdžiai. Nuo dabar 
už visokius nusikaltimus 
prieš ramybę kaltininkai 
bus bausti kariniuose teis
muose.

Budapešto radijas sako, 
kad susirėmimas įvyko Šal
gotiane, prie Čekoslovaki
jos sienos ir keli asmenys 
žuvo. Taipgi įvyko susirė-

Tel Avivas. — Izraelie
čiai atsteigė pašto, telegra
fo ir telefono susisiekimą 
Gazoje, srityje, kurią atę-1 
mė nuo egiptiečių. Iš to da
roma išvada, kad izraelie
čiai neplanuoja greitai jš 
tos srities trauktis. Jie 
taipgi davė leidimą Gazos 
arabams atidaryti mokyk
las, bet pravedė mokytojų 
“skryningą”, kad neleisti 
mokytojauti tokiems nacio
nalistams, kurie kiršintų 
prieš Izraelį.

merginoms ir moterims nylo- 
ninių kojinių, gali, stokuoti 
šaldytuvų, bet ten nestokuoja 
mokyklų! čia ir glūdi skaisti 
mūsų tautos ateitis!

Pasaulinėje Olimpiadoje, 
vykusioje Melbourne mieste,
Australijoje, laimėtojais išėjo 
tarybinių respublikų sporti
ninkai.

Bet ten gerai pasirodė ir 
amerįkiečiai.

Smulkiau apie tai parašysi
me kitą kartą.

inimų anglies kasyklų sri
tyje į Vakarus nuo Buda
pešto.

Nepatvirtinti pranešimai 
sako, kad prieš pat karo 
stovio paskelbimą Budapeš
to darbininkų centralinė ta
ryba vėl paskelbė 48 valan
dų generalinį streiką. Val
džia sako, kad provokato- 

j riški elementai bando iš
šaukti naujus sukilimus, 
kad Saltorajene provokato
riai iššaukė darbininkų de
monstraciją ir paskui pa
tys ją apšaudė kulkosvai
džiais.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

JUNGT. TAUTOS.-Ame
rika ir 14 valstybių patiekė 
siūlymą pasmerkti ' Tarybų 
Sąjungą už aktus Vengri
joje. Smarkiausiai karščia
vosi Kubos delegatas Nunez 
Portuondo, kurio paties ša
lyje dabar vyksta sukilimo 
gniaužimas.

HAVANA. — Kubos val
džia skelbia, kad užmušė 
dar 13 sukilėlių ir-paėmė 
belaisven 23.

BELGRADAS. — Jugo
slavija grąžino Vengrijon 
dar 88 pabėgėlius. Jugosla
vai sako, kad tai vis pabė
gėliai, kurie neramumų me
tu perėjo sieną, bet dabar 
savanoriai nori grįžti na
mo.

Herteris užims 
Hooverio vietą

Augusta, Ga — Prezi- 
dentas Eisenhoweris pa
skelbė, kad pradedant va
sario pirma diena dabarti
nis valstybės sekretoriaus 
asistentas Herbert Hoover 
Jr. (buvusio prezidento sū
nus) pasitrauks ir jo vietą 
užims Christian Herter, da
bartinis Massachusetts gu
bernatorius, kurio terminas 
pasibaigia sausio 3 dieną.,

Hooveris, kąip žinia, bu
vo veikiantysis valstybės 
sekretorius neseniai per ke
lias savaites, kuomet Dulles 
sirgo ir buvo operuotas. 
Hooveris, sakoma, pats at
sistatydink). Herteris yra 
artimas Eisenhowerio 
draugas ir vienas jo labai 
ankstyvų rėmėjų. Kaip tik 
pasirodė aišku, kad jo ter
minas kaip Mass, guberna
toriaus baigiasi, visi žinojo, 
kad Ike jam duos svarbią 
vietą federalinės • valdžios
aparate.

NEW YORKAS.—Pir
mas sniegas šiais metais 
pradėjo kristi New Yorke 
sekmadienio vakare.

Egipto partizanai a p š a u d ė 
britu: kareivius Port-Saide

1 •

Port Saidas. — Britu šta
bas Suezo kanalo srityje 
įteikė protestą Jungtinių 
Tautų milicijos jėgų virši
ninkui Egipte. Britai turi 
nusiskundimą: jie ' sako, 
kad, nepaisant paliaubų, jų 
vieną junginį Port Saide 
apšaudė. Egiptiečių karei
viai partizanai slapstėsi kur 
nors miesto stoguose ir ap
šaudė pražygiuojančią bri

Čekoslovaki jos, Bulgari jo s ir 
Albanijos komunistą vadai gan 
aštriai kri tik no j a jugoslavus
Praha. —- Čekoslovakijos, 

Bulgarijos ir Albanijos ko- 
m u n i stų vadovaujantieji 
asmenys pradėjo labai aš
trią ataką prieš Jugoslavi
jos vadovybę, su Tito prieš
akyje. Aštriausia atakaJ 
padaryta Albanijoje, kur 
apgynos reikalų ministras 
Baliuku per radijo kalbą 
atakavo Tito beveik tokiu 
pat aštriu tonu, kaip tai 
buvo daroma po skilimo 
1948-ais metais. Jis Tito 
vadino tiesiog išdaviku.

Čia, Čekoslovakijoj-?, ko
munistų organas “Rude 
Pravo” vartojo švelnesnius 
žodžius, bet aiškiai davė su
prasti, kad aštri ideojoginė

Furceva kalbėjo Italijos K. I*. 
suvažiavime; dalyvauja 2,000 
delegatą ir tūkstančiai svečią

Roma. — Italijos Komu
nistų partijos suvažiavime 
sveikinimo kalbą pasakė ta
rybinės broliškos delegaci
jos galva Furceva. Kaip ži
nia, Italijos valdžia nedavė 
vizos Suslovui, kuris dele
gacijai vadovavo, bet Fur
ceva ir keli kiti dalegacijos 
nariai įleisti.

Furceva, žymiausia Ta
rybų Sąjungos komunistė, 
sakė, kad reikia stiprinti ir 
gilinti kovą, prieš asmeny
bės kultą. Ji taipgi kalbėjo 
apie Vengriją ir sakė, kad kova.

Sovietai sako, kad dabar nemato 
reikalo siusi i sava norią Egiptan

Maskva. — Tarybų Są
jungos oficiališka žinių 
agentūra T a s s paskelbė, 
kad TSRS dabar jau nema
to reikalo siųsti savanorių 
Egiptan. Tass sakė, kad, 
kadangi .trys agresoriai 
(britai, francūzai ir izrae
liečiai) jau pradėjo ištrauk
ti savo jėgas iš Egipto te
ritorijos ir žada ištraukti 
likusias, pagalbos Egiptui 
nereikia.

Tass sako, kad Tarybų 
Sąjungos žmonės su dideliu 
pasitenkinimu ftiato, kad 
karo gaisro z pavojus Arti
muose Rytuose pradeda už
gesti. Jie buvo pasirengę 
visu kuom padėti Egipto ir 
kitų arabiškų kbaštų žmo-

tų kuopą, sužeisdami bent 
viena kareivi.

Britai savo skunde sako, 
kad jie už tą žingsnį laiko 
atsakomingais Egipto kari
nius vadus.

KAIRAS. —Egipto val
džia mano, kad britų skun
das jų gali būti naudoja
mas priekabiu, kad atidė
lioti savo pasitraukimą iš 
Egipto teritorijos.

kova prieš Tito bus vysto
ma. O Bulgarijoje pirmas 
K. P. sekretorius Živkovas 
sakė, kad Tito ir kiti jugo
slavu vadai maišosi i vidu
jinius Bulgarijos partijos 
reikalus.

Iš Jugoslavijos praneša
ma, kad Tito sakęs viename 
partijos susirinkime:

“Jie anksčiau mus puolė 
kaip išdavikus ir fašistus, 
bet paskui apgailestavo tą 
klaidą ir atsiprašė. Skau
du, kad jie dabar vėl puola 
ton pačion klaidon, bet tei
sybė mūsų pusėj, ir anks
čiau ar vėliau jie vėl mūsų 
atsiprašys—” 

kad tarybine intervencija 
buvo nemalonus, ’bet neiš
vengiamas dalykas.

Togliatti pasakė ilgą kal
bą, kurioje pabrėžė, kad 
Italijos komunistai ieško 
savo “itališko” kelio link 
socializmo. Jis kalbėjo 
draugišku tonu apie Jugo
slavijos ir Lenkijos komu
nistus ir sakė, kad komu
nistai visose salyse turėtų 
dėti pastangas, kad nebūtų 
iš naujo pradėta vidujinė

nėms prieš agresorius, bet 
dabar atrodo, kad ta pagal
ba nebus reikalinga—bent 
kol kas. ••

Tass sakė, kad Tarybų 
Sąjungos valdžia su pasi
tenkinimu konstatuoja, kad 
taikos išlaikymo šansai Ar
timuose Rytuose padidėjo.

Varšuva. — Buvęs socia
listas . Osubka-Morawski, 
kuris po Lenkijos išlaisvi
nimo trumpą laiką buvo vi- 
ce-premjeru, dabar įstojo į 
PPR — Komunistų partiją.

Kairias. Egiptas tęsia bri
tų, francūzų ir kitų Vakarų 
užsieniečių deportavimus.'

Negrai sugrįžta i
lintono mokyklą

Montgomery 8,000 negrų buvo 
masiniame mitinge prieš rasizmą

Clinton, Tenn.— Federa
te n ė s. valdžios žingsniai 
prieš rasistinius riaušinin
kus, nors vėlyvi ir nelabai 
ryžtingi, vis vien padėjo — 
Clintono vidurinė mokykla 
atsidarė pirmadienį ir be
veik visi negrai mokiniai, 
kurie anksčiau buvo rasistų 
atbauginti nuo lankymo, 
sugrįžo. Nors rasistai ban
dė sukiršinti pačįus moki
nius, kad jie neteistų neg
rams vaikams grįžti, mo
kykloje buvo ramu.

T u o tarpu Alaba,mos
mieste Montgomery 8,000

r

JAV komunistai 
išdirbo planą 
konstitucijai

New Yorkas. — Ameri
kos Komunistu partijos na
cionalinis komitetas paskel
bė, kad specialiai sudaryta 

j komisija išdirbo. n a u j o s 
‘konstitucijos planą. Kon
stitucijos projektas ‘ bus pa
tiektas partijos suvažiavi
mui, kuris Įvyks vasario 
mėnesi.

Kons t i tuc i jos p r i-ežo d y j e 
sakpma, kad JAV KR yra 
Amerikos darbo žmonių po
litine organizacija, kuri re
miasi Markso, Engelso ir 
Lenino moksliniu socializ
mu ir Jeffersono bei Frede
riko Douglaso demokratinė
mis tradicijomis ir Ameri
kos socialistinėmis tradici
jomis, kurias simbolizuoja 
William Sylvis, Debs ir 
Ruthenbergaš.

Partijos konstitucija nu
mato demokratinimą.“ Ir po 
politikos nustatymo nariai 
turės teisę kelti skirtingas 
nuomones, jeigu jie tai da
ro draugiškoje dvasioje, ne
statant kliūčių nutarimų 
pravedimūi. Taipgi numa
toma, • kad eiliniai nariai 
turės’ daugiau iniciatyvos 
politikos nustatyme.

BERLYNAS. — Rytų Vo- 
kietijos .yice-premjeras Ul- 
brichtas sako, kad fabri
kuose bus, steigiami darbi
ninkų komitetai, kurie tu
rės tam tikrą galią produk
cijos nustatyme. Ulbrich- 
tas sakė, kad tie komitetai 
neturės tiek galios, kiek tu
ri Jugoslavijos ir Lenkijos 
fabrikų darbininkų tary
bos, nes tokioj? aukštai in- 
dustralizuotoje šalyje, kaip 
Vokieti joje, produk c i j o s 
tvarkymas turi būti labiau 
centralizuotas.

VARŠUVA. — Lenkijos 
valdžia leis kapelionams 
dėstyti tikybą valdiškose 
mokyklose, bet ji bus dės
toma tik tiems vaikams, 
kurių tėvai to prašys. 

negrų dalyvavo masiniame 
mitinge. Ta didėlė minia 
pripildė vietinę baptistų 
bažnyčią ir aplinkines gat
ves. Kalbos iš vidaus buvo 
perduodamos gars iakal- 
biais ir gatvėje stovinčiai 
miniai. Tai buvo vienas di
džiausių negrų mitingų 
Pietuose dešimtmečių bėgy
je. Kalbėjo jaunas kovingas 
negrų pastorius Martin Lu
ther King, daktaras J. H. 
Jackson ir kiti.

Montgomery negrai ko
voja prieš rasistus ne tik 
boikotuodami autobusus. 
Atsakydami į autobusų boi
kotą, policija pradėjo tero
rizuoti ir žiauriai persekio
ti negrus, kurie atvyksta 
miesto centram Negrai at
sakė boikotuodami didžią
sias miesto centro krautu
ves. Dabar krautuvių savi
ninkai prašyte prašo polici- 
cijos apsieiti mandagiai su 
negrais.

Pastorius King savo kal
boje satkė, kad Montgome
ry negrai rodo kelią visiem 
savo broliams Pietuose.

John Dulles ir 
vėl užsienyje

Parvžius. — Amerikos 
valstybės reikalu sekreto
rius John Foster Dulles jau 
čia — atvykęs dalyvauti 
NATO posėdžiuose. Kelios 
savaitės atgal Dulles pasi
davė operacijai ir jam buvo 
išplautas vidurių vėžys. 
Jis dabar esąs pilnai pa
sveikęs.

Kartu su Dulles čia at
vyko apgynos reikalų sekre
torius Wilsonas ir iždo se
kretorius Humphrey.

Šiame NATO pošėdyj-e 
savo pranešimus padarys 
Kanados, Italijos ir Norve- 
vegijos užsienio reikalų mi
nistrai, kurie tapo išrinkti 
praeitame posėdyje į speci
alią komisiją, kurios užduo
tis yra apsvarstyti būdus, 
kokiu keliu paversti NATO 
į “efektingesnę” organiza
ciją. •

BAGDADAS. — Irakas 
ištraukė savo karinį .jungi
nį iš Jordano, kurį' buvo 
atsiuntęs, kai atrodė, kad 
izraeliečiai gali bet kuriuo 
metu pulti Jordaną. Kari
nį junginį Jordanan atsiun
tė ir Sirija. Tas junginys 
kol kas ten dar lieka.

MELBOURNE. — Kelio
lika . Vengrijos sportininkų 
komandos nariu, kurie da- 
lyvavo pasaulinėje olimpia
doje, nutarė kol kas likti 
Australijoje.

ORAS NEW YORKE
Giedra ir šalta
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
KĄ SAKe GOMULKA IR 
CHRUŠČIOVAS

Kaip žinia, lapkričio mė
nesį Maskvoje lankėsi Len
kijos1 delegacija, vadovau
jama Vladislovo Gomulkos. 
Ji tarėsi su Tarybų Sąjun
gos vyriausybės ir Komu
nistų partijos, vadovais. Po 
pasitarimų, lapkričio 18

$6.50 per six mos. j Foreign countries, 6 months $8.00 (įĮĮeną buVO priimtas bend-
ras abiejų šalių vadovų pa- 

i reiškimas, o po to, vakare, 
į Lenkijos delegacija suruo- 

GAL IR SUVALDYS I šė savo ambasadoje priėmi-
............. . . imą. Ten dalyvavo abiejų. 

f1 EDERALINe valdžia įsikišo į Clinton, lenness.ee šnliu žymieji valdžios ir 
valstijoje, “naminius reikalus” ir pradėjo areštuoti tuos, partijos pareigūnai, taipgi 
kurie kliudo mokyklai, kurioje mokėsi balti ir juodi dalyvavo kitų šalių diplo- 

i matai, ambasadoriai, ir t.t.
Council) čia Gomulka ir Chruš- 
O vienas čiovas pasakė kalbas, ku- 
30 dienų rios, mūsų nuomone, yra 

labai svarbios, nes jos pa- 
I rodo tą jausmą ir pažiūras, 
kurios yra abiejų šalių va
dovuose. Mes čia paduosi
me kai kurias iš tų. kalbų 
ištraukas.
Gomulka sakė:

...Jau praeina paskutinės 
mūsų viešėjimo šiame di
džiajame ir pulsuojančiame 
gyvybe mieste valandos. 
Mes praleidome kartu su 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos Centro Komite
to ir Tarybinės Vyriausy
bės delegacija keturias dar
bo kupinas dienas. Jos bus 
apvainikuotos šiandien 
Bendrosios Deklaracijos 
pasirašymu.

Lenkijos delegacijai iš
vykstant iš Varšuvos į 
Maskvą, kiekvienas iš mūsų 
pergyveno įvairius jaus
mus. Iš vięnos pusės, mes 
karštai siekėme sustiprinti 
broliškus Lenkijos ir Tary- 

A lAf? I A Q I kų Sąjungos draugystės ry-
UriLiWAVMiJ/AO • I sius, o iš kitos pusės, į mū-

VICE-PREZIDENTAS NIXONAS, praėjusį ketvirtų mintis skverbėsi abejo- 
tadienį kalbėdamas New Yorke, sakė: Amerika turi pi- nė, ar Komunistų^ partijos 
nigiškai padėti Didžiajai Britanijai, nes toji šalis gali ir Tarybų valstybės, yado- 
atsidurti (jei Amerika nepadės) baision krizėn. , |yai visiškai ir reikiamai 

Kodėl gi Didžioji Britanija šiandien atsirado tokio-; įvertins ^tas permainas, ku- 
je sunkioje būklėje? * ]

Todėl, kad jį užpuolė Egiptą. Todėl, kad ji turėjo Lenkijos Jungtinė: 
ten daug nuostolių. Todėl, kad ji dabar priversta su ninku partijos Centro Ko- 
didele gėda iš ten, iš Eigpto žemės, ištraukti savo ka- miteto VIII Plenumo... 
rines jėgas! - . .

Gerai, Amerika padės Anglijai. Matyt, Nixonas tai susitikimų eiga ir jų yezul- 
sakė su žinia prezidento Eisenhowerio. Bet klausimas | tatai, pasireiskiantieji De- 
kyla: Ai’ anglų imperialistai, gavę iš Amerikos pagal- klarącijoje,

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N. Y. 
under the Act of March 3. 1879

moksleiviai.
Baltųjų piliečių tarybos (White Citizens 

nariai rasistai buvo pradėti gaudyti, areštuoti, 
tos tarybos narys Knoxvilleje buvo nuteistas 
kalėjimo už tai, kad jis skleidė rasistinę literatūrą.

Jei federalinė valdžia rimtai įsikiš, tai, be abejoji
mo, ir bus surastas kelias į segregacijos panaikinimą 
pietinių valstijų mokylose.

Pranešimai iš- pietinių valstijų sako, kad žmonių 
dauguma stoja už Aukščiausio Teismo sprendimo vykdy
mą, už panaikinimą segregacijos mokyklose. Bet yra 
tam tikri organizuoti gaivalai, kurie daro viską, kad 
Aukščiausio Teismo sprendimas nebūtų įvykdytas gy
venimam

Kai tuos gaivalus suvaldys, tai ir segregacijos klau
simas palaipsniui bus išspręstas.

DEL VISATOS AMŽIAUS
VIENAS AIRIJOS mokslininkas, Dr. E. J. Opik, 

skelbia, kad mūsų Žemė turi 3,500,000,000 metų amžiaus, 
o visa visata—6,000,000,000 metų amžiaus.

Bet yra mokslininkų — materiąlistų mokslininkų, — 
kurie su tuo teigimu nesutinka. Jie sako, jog visata yra 
be pradžios ir be pabaigos, tokiu, būdu matuoti visatos 
amžių metais, nesvarbu kiek jų. priskaitytum, nėra 
tikslu.

Kas kita su mūsų Žeme ir kitomis planetomis, bet 
jos visatoje tėra tik mažyčiai gabalėliai.

je sunkioje būklėje?

ten daug nuostolių.

rines jėgas!

sakė su žinia prezidento Eisenhowerio.

bos, nepradės kur nors kitos agresijos?.
Pagaliau, dar nėra tikrai žinoma, kaip į šį Nixono 

siūlymu pažiūrės mūsų šalies Kongresas.

Ką sako tie, kurie matė savo akimis
%

LIETUVOS ŽINIŲ agentūra praneša iš Pragos, 
Čekoslovakijos sostinės, tokią žinią:

“Čekoslovakijos laikraščiai tebespausdina Čekoslo
vakijos piliečių, kurie buvo kruvino fašistinio pučo Ven
grijoje liudininkai, pasakojimus. A. šląpakova (iš Bra
tislavos srities), buvusi Vengrijoje su grupe ekskursan- 

" tų, pasakoja, kad> eidama Budapešto gatvėmis, spalio 
26 d. ji matė, kaip iš vieno pastato fašistiniai banditai 
pradėjo šaudyti į praeivius. Jai matant, buvo nužudyti 
vyras ir du vaikai-—mokyklinio amžiaus mergaitė ir ber
niukas. L. Šarajus (iš Bratislavos srities), buvęs Ven
grijoje kaip turistas, matė, kaip fašistiniai banditai už- 

į kankino kelis vengiu pasieniečius. Vienam jų, kurio 
pavardė Totas, jie išdūrė akis, nupiovė ausis ir numetė 
jį ant grindinio-. Tai įvyko Mosonmadjarovare.

“Sutuoktiniai Kovačiai (iš Slovakijos), buvę pas sa
vo gimines Djemerės kaime 30 kilometrų nuo Budapeš1- 

( to, matė, kaip kontrrevoliucionieriai pradėjo šaudyti į 
Vaikų darželį, nužudę ir sužeidę daugelį vaikų. M. An- 
dėjus (Nitros sritis) buvo liudininkas, kaip Vačoko 
mieste hortistai paleido iš kalėjimo 400 kalinių, kurie 
buvo įkalinti už kriminalinius nusikaltimus, jų tarpe už 
žmogžudgystes.. Ištrūkę į laisvę, jie pradėjo plėšti ir 
žudyti civilius gyventojus. Ginklais juos aprūpino hor- 

. tietai.
“Ųiudiniilkai taip pat pasakoja, kad eilėje vietų dar- 

bininkai mėgino eiti, dirbti, tačiau jiems kliudė kontr
revoliucionieriai. Tuos, kurie, nepaisydami to, ėjo į 
gamyklą arba į fabriką, fašistai nužudė.”’

;------------------------------------------------------------------------------------------
•JKif a' t .

' ' • New Yorkas. “Look” tai, kaip turėjo1 pasislėpti- 
? žurnalas spausdina inter- JAV ambasadoje. Minds- 
ky viu,. kurį Vengrijos kardi-1 zenti sakęs, kad jis buvo 
. nolas Mindszenti davė prieš i kankinamas.

ries įvyko mūsų šalyje po 
darbi-

Mūsų bendrų derybų bei

Vyriausybė ir Tarybų Są
jungos Komunistui partijos 
vadovybė ne tik žodžiais 
kritiškai žiūri į blogąsias 
praeities puses. Labai svar
bus. mūsų derybų veiksnys 
yra tai, kad Tarybų Sąjun
ga visiškai patenkino Len
kijai priklausančią naudą 
iš dviejų, šalių lygiateisių 
prekybinių - finansinių apy
vartų.

Šį faktą, kuris įrodo ti
krai brolišką ir socialistinę 
Tarybų Sąjungos pažiūrą į. 
Liaudies Lenkiją, kuri da
bar atsidūrė sunkioje eko
nominėje, padėtyje, — rei
kiamai įvertins lenkų tau
ta, o visų pirma Lenkijos 
darbininkų klasė.
N. S. Chruščiovo 
atsakymas:

.. . Socialistinės visuome
nės kūrimo kelyje pasitaiko 
nemaža sunkumų, ir mes 
nebūtume bolševikai - leni
niečiai, jeigu bijotume tų 
sunkumų, jei pasitrauktu
me nuo jų. Mūsų šalyje 
pirmą kartą gimė nauja vi
suomeninė santvarka, įsi
tvirtino nauji santykiai. 
Mūsų šalis — pirmoji šalis, 
įžengusi į socializmo kelią, 
neturėjo naujos visuomenės' 
kūrimo patyrimo, iš pra
džių nebuvo gerai paruoštų 
kadrų, kad būtų galima 
greit ir be klaidų statyti 
socializmą. Teko mokytis 
dirbant. Mes darėme ne
maža klaidų ir puikiai įsi
vaizduojame, kad jeigu 
mums, su mūsų dabartiniu 
patyrimu tektų dabar pra
dėti kurti naują visuomenę, 
mes padarytume tai žymiai 
sėkmingiau,1 su mažesnėmis 
klaidomis ir aukomis.' Bet 
istorija nesikartoja, ir šiuo 
atžvilgiu kitų šalių, Stoju
sių į socializmo statybos ke
lią, padėtis yra geresnė, ne
gu buVo mūsiškė. Jos gali 
panaudoti jau turimą paty
rimą ir išvengti daugiau 
klaidų. .'

Neteisinga būtų manyti, 
kad mes dabar jau nebetu
rime sunkumų, kad jų ne
bus ateityje. Sunkumų yra 
ir jų gali būti. Bet mes 
taip pat gerai žinome, kad 
visi sunkumai mūsų didžia
jame kelyje būtinai bus

karų Vokietijos, kai tik 
likviduosite savo karines, 
karines oro ir karines,jūrų 
bazes svetimose teritorijo- 
sę, mes tuo pat laikų taip 
pat išvesime savo kariuo
menę iš tų šalių, kuriose ji 
yra pagal Varšuvos sutartį. 
Toji kariuomenė ten yra 
pagal abipusį socialistinių 
šalių vyriausybių sutiki
mą, ir jos buvimo klausimą 
Spręs sutinkamai su princi
pais, paskelbtais Tarybinės 
Vyriausybės. 1956 metų spa
lio 30 d< Deklaracijoje.

Kai buržuazinio pasaulio 
atstovai kalba apie Vengri
jos įvykius, jie vartoja įvai
rius baisius . žodžius apie' 
“Tarybų Sąjungos agresi
ją,” apie “kišimąsi į kitų 
šalių vidaus reikalus” ir 
panašiai. Bet kai kalbama 
apie kolonizatorių agresiją 
prieš Egiptą, tai tat, jų tei
gimais, pasirodo, ne karas, 
o tiktai nekaltos “policinės 
priemonės,” kuriomis sie
kiama padaryti tvarką toje 
šalyje. Bet dabar visi ma
to,' kokios tai “priemonės” 
ir kokia “tvarka” ten daro
ma. Tai kolonizatorių prie
monės kolonizatorinei san
tvarkai įvesti Egipte, kuris 
visai neseniai išsivadavo iš 
kolonijinės priespaudos 
jungo ir nori gyventi bei 
vystytis kaip suvereni, ne
priklausoma valstybė. Tai— 
priemonės kolonijinei san
tvarkai atkurti.

Bet dabar jau nebe tie 
laikai, kai kolonizatoriai 
galėjo primesti tautoms sa
vo valia... c

Draugai, bičiuliai! Jeigu 
mes tarp pirmojo ir antro
jo pasaulinių karų būtume 
turėję'su Lenkija ir Čeko

Laisvės ir taikos s-Vilimas >.
ROMA,—lapkričio 6 d.— tu su šiais veiksmais buvo* 

Šiandien laikraštis “Unitą” paskelbta iškilmingoji Dek- 
išspausdino Palmiro Togli- i laracija apie tai, kad ji ne- 
ačio straipsnį, pavadintą i nori kištis į kitų šalių vi- 
“Laisvės ir taikos gyni-! daus reikalus, nenori dary
mas.”: Jaūie sakoma:

• Pirma, ką reikia pada
ryti, — tai išsivaduoti iš 
dviveidiškumo ir aiškiai, be 
išsisukinėjimų pasakyti apie 
apie tai, kas vyksta.

Deja, šiandien Europa ne 
dėl to, kad mes to norėjo
me, padalinta, suskaldyta į 
blokus. Šių blokų pagrindą 
sudaro dvi karinės sąjun
gos. Tačiau visi žino, visi 
pripažįsta ir visuomet tvir
tino, kad šiems blokams bū
dingas ne tik karinis, bet 
ir- politinis turinys. Tatai 
ypač gerai žinome ir mes 
Italijoje, nes įvairiais bū
dais, visose kryžkelėse čia 
kartojama, kad jeigu mūsų 
šalyje iškiltų grėsmė “Va
karų tvarkai”, tai “siekiant 
sureguliuoti _ problemą” 
įvyktų Amerikos interven
cija. Ir ji atitiktų Atlanto 
pakto dvasią ir raidę.

Mes visuomet pasisakyda
vome prieš šį teigimą. Mes 
pasiūlėme atsisakyti nuo 
dviejų priešingų blokų, su
tvarkyti tarptautinį gyve
nimą kitais, priešpriešiniais 
pagrindais. Visi pasiūly
mai, kuriais buvo siekiama 
šio tikslo arba norėta bent 
priartėti prie jo, buvo at
mesti. Dar daugiau. Va
karų karinis ir politinis 
blokas buvo išplėstas, įjun
gus Vakarų Vokietiją, su 
kūrusią armiją su nacisti
niais karininkais priešaky
je, armiją, atkurtą visapu
sišku nutarimu pažeidžiant • 
U VI V UUlClp 
tartis.

Kokiu triumfu Vakarų^ 
l buvusi

viauo naivu
i ti žalą jų suverenumui.

Tarybų Sąjunga pradėjo 
derybas savo kariuomenei 
išvesti. Šis išvedimas pra
sidėjo, ir TSRS pareiškė, 
kad ji. tatai daranti susidė
jusiai padėčiai palengvinti.

Bet su kuo susidūrė Ta? 
rybų Sąjunga po keleto die
nų? Su anarchija ir bal
tuoju teroru, su vyriausy
be, kuri per dvi dienas tris 
kartus pakeitė savo, sudėtį, 
darydamas! vis reakcinges- 

tapdama vyriausybe, 
kuri atsisakydavo . veikįi 
prieš teroristus, atvirkščia^ 
skatindavo jų veiksmus ne
įtikimais Ministrų Tarybos 
pirmininko pareiškimais. Iš 
užsienio į šalį brovėsi gam- 
jos sriautas, tokios pat gau
jos buvo sudaromos šalies 
viduje. Jos veikė senais 
lozungais, su senomis juo
domis vėliavomis, turėda
mos priešakyje vadeivas, 
atvirai svajojusius užimti 
jau paruoštą diktatoriaus 
vietą.

Taip buvo susidėjusios 
aplinkybės. Apie tai gali
ma spręsti iš to, ką rašo 
mačiusieji priešiškos mu&ife 
stovyklos žmonės, prad^ 
dant niekšu, kuris pareiš
kė, kad matyti darbininkus- 
komuistus, pakartus už ko
jų ant Budapešto prospek
tų žibintų, — baisus regi
nys, bet šis reginys jam pa
tinkąs. Ir tai,«kas turėjo 
įvykti, buvo logiškas poli
tinės ir klasinės kovos vys-

nė,I '

slovakija draugiškus santy
kius, būtų buvę lengviau 
pąžhboti agresorius, šukė- * 
lusius antrąjį pasaulinį ka- demokratijai būtų .... .....
ra. Tad padarykime visas diena, kai Varšuvos blo
kadas is istorinės praei- Į<as liautųsi būti barjeru 
ties. Mes turime stiprinti kelyje, apie kuri svajoja 
socialistinių salių draugys- • • —1...L1-!

buvusias, tarptautines su- j.^\n5Ls.ls\ , x »• .
Atėjo toks momentas, kai, 

mano nuomone, būtų buvę 
galima pasmerkti Tarybų 
Sąjungą, bet tuo atveju, 
jeigu ji—beje, antrą kart$ 
paragintaj įsikišti — ne(0- 

,fašistiniai pasturlakai!r 'kištų, ir sį kartą visa jė- 
Tie, kurie užmiršta arba ga siekdama užkirsti kehą 

dedasi užmirštą šiuos daly-^.a ^erorui uzgmauz" 
kus, tie, kurie šaukiasi “ne- i fasizm^ užuomazgoje, 
sikišimo ir laisvės,” su be- i užgniaužti vardan solidaru- 

: jėgišku pykčiu puldami Ta-1 P10) ^uris ginant civilizaei- 
rybų Sąjungą už jos dabar-tun ^vienyti visas tau
kinius veiksmus Vengrijoje, Į ll.' V1.sa pirma tautas, 
^puldami mūsų judėjimą,! stojusiai> į sodahzmo kelią, 
yra veidmainiai, kuriuos 'užkimę, kad šiuo at-

Tam, kad socialisatinių 
šalių draugystė ir bendra
darbiavimas. stiprėtų'ir vys
tytųsi, nereikia kelti į pir
mąją vietą klausimo, kieno 
socializmo statybos patyri
mas geresnis — Tarybų- Są
jungos, Kinijos,. Lenkijos ar 
Bulgarijos. Jeigu kalbama 
apie socializmo statybos pa
tyrimą, aš pasakyčiau, kad 
man asmeniškai labai pa
tinka išmintis draugų kinų, 
kurie kūrybiškai ir . labai 
originaliai, atsižvelgdami į 
specifines savo šalies sąly
gas, sprendžia klaūsimądėl 
socializmo statybos metodų, 

, įveikdami daugelį sunku
mų. M’es džiaugiamės ir di
džiuojamės tuo, kad Kini
jos Komunistų partija, di
džioji kinų tauta sėkmin
gai sprendžia socializmo

, išreiškia pa
grindinį persilaužimą Len
kijos 4r Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos santy
kių praktikoje.

Ankstesniu laikotarpiu 
mūsų broliškus tarpvalsty
binius ir tarppartinius san
tykius aptėmdydavo šešėlis 
iškraipymų ir klaidų, ky
lančių iš to, kas sutrumpinta 
forma buvo pavadinta as
menybės kultu. Tie iškrai
pymai ir klaidos buvo pri
pažinti ir pasmerkti dar 
Tarybų Sąjungos Komunis
tų partijos XX suvažiavi
me, o toliau XX suvažiavi
mo pozicija buvo, išvystyta paskui save. ______ . t___ j —
Tarybinės vyriausybės šių vojingą padėtis,’ kuriai j vinius... 
metų spalio. 30 d; Dekto-(esaM kilo. gresme_ visiems! išgirsti
cija apie partijų ir sočialis-, liaudies demokratines san-l & .
tinių valstybių santykius, j tvarkos iškovojimam^ Ven-j

Leiskite man šiandien su,,grijoje. Vengrijos revoliu- 
visa jėga pabrėžti, kad mū-; cine darbininkų - valstiečių.1 
sų derybų su Tarybų Są- vyriausybė' kreipėsi į mus, 
junga, eiga ir rezultatai vi- prašydama padėti kovoje 
siškai patvirtina, jog Tary-j prieš suįžūlėjusią kontrre-

Draugai! Kalbėdamas 
apie sunkumus, kylančius 
socializmą statančių tautų 
kelyje, aš noriu pasakyti 
būtent apie Vengriją, ku
rioje neseniai buvo organi
zuotas kontrrevoliucinis są* 
mokslas prieš liaudį. Kontr
revoliucionieriai pamėgino 
pasinaudoti sunkumais, ku
rių priežastis žymiu mastu 
sukėlė ankstesnės vadovy
bės klaidos. Reakcionieriai 
pasinaudojo tomis klaido- 

,mis, kad patrauktų mases

'mes. turime pagrindo nie- darbo žmonių tarpe 
’kinti,. Jie visada sveikin- 1 butl svyravimų, kaip 
;davo netik karinių ir poli- n^buvo svyravimų tarp re- 
tjnių blokų sistemą. Dau-! akciomerių triumfuojančių 
guma jų visada sveikindavo' 
bet kurią, ginkluotą inter- i 
venciją, kad tik ji būtų im-1 
iperialistų intervencija prieš 1 
‘liaudies jėgas, kad tik ji. 
'siektų likviduoti demokra- į 
'tinio vystymosi galimumus, i Į 

Vengrijoje įvykiai iš pat. ,
■pradžių įgavo tokią kryptį, I darbininkų judėjime 
kad is karto paaiškėjo, kur
link jie neišvengiamai vys- ■ 
tysis. Paaiškėjo, kad jų 

Susidarė pa- • statybos savo Šalyje užd’a- galutinis tikslas yra toks,

binČs. vyriausybės 1956 me-' voliuciją, ginant sociąlizmo j T 1 
fu rl Dplrlfi rani in ■' i šlcnvn iimuc VZnnryvi.in i o, įp | .-Jj

n- i C
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tų spalio 30 d. Deklaracija J iškovojimus Vengrijoje, . 
nėra tuščias garsas, o gy- mes buvome priversti, su- 
vas turinys, kuris pasir-eiš- teikti tų pagalbą.
kė dabartinio santykių nu- \ Kai kas iš kapitalistinių 
statymo tarp Lenkijos ir. šalių politikų sako mums— 
Tarybų Sąjungos ir tarp! anuliuokite Varšuvos 
Lenkijos Jungtinės darbi
ninkų partijos ir Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos praktiką, pagrista soci
alistiniais visiško lygiatei
siškumo principais, 

. Aš taip pat noriu pabrėž
ti, antrą faktą, kuris pa,tvįr-' 
tina, kad Tarybų Sąjungos

SU-, 
tartį, išveskite savo ka-. 
mup.menę iš kitų šalių,, kur; 
ji1 yra pagal Varšuvos .su^ 
tartį,, ir tuo jūs įrodysite 
savo taikingumą.

Gerbiami ponai, — atsa-; 
kome mes tokiems žmo
nėms,. —- kai tik jūs išvesi-: 
te saVo kariuomenę iš Va

balsų, kad tarybų Sąjunga 
gaunanti kažkokią ekono
minę naudą iš draugystės' 
su liaudies demokratijos ša
limis ir, skyrium imant,: 
,iš draugystės suJLenkij’a. 
Tai iš pagrindų neteisinga,.

l mes siektume tdkių 
, mes vykdytume vi

siškai kitokią politiką.
• • Kartoju, kad Tarybų. 
Sąjungos - Lenkijos santy
kiuose praeityje buvo klai
dų, susijusių sw asmenybės 
kulto laikotarpiu, Bet visa 
tai buvo praeityje. Mūsų*, 
partijos ir- mūsų- valstybes: 
vadovybė nuoširdžiai ir šir? 
dingą i; sveikina draugo 
Vladislovo Gomulkos atėji
mą į Lenkijos Jungtinės 
darbininkų partijosvado-.

jog Tarybų Sąjungai ir ki
toms Rytų Europos Šalims 
iškyla pagrindinė proble
ma, rimta ir skausminga 
problema, juo rimtesnė ir 
jUo skausmingesnė, kad vi
sa tai įvyko momentu, kai 
visame pasaulyje griūva 
saugumas ir taika, ir nie
kas nežino, kas gi gali įvyk
ti rytoj. ,

To nepaisydama Tarybų 
Sąjunga pradėjo veikti at
sargiai, neskubėdama. ■ Kai 
j Tarybų Sąjungą pirmą 
kartą buvo kreiptasi pra
šant įsikišti, kad- būtų su
stabdytas puteas,. ji tatai 
(padarė, bet toli gražu ne vi-. 
,sa jėga. Dar daugiau, kar-

vybę, ir mes nuoširdžiai lin
kime naujajai LJDP* vado-’ 
Vybei sėkmės jos veikloje 
lenkų tautos labui...

i dėl to, kad Vengrijoje vėl 
J buvo iškelta jų vėliava. Ga
ili būti, kad kai kas, pa- 
j veiktas nežabotos priešų 
propagandos, svyruoja, dre- 

• ba, klysta. Paskui jie ir v<y 
:ės. Nėra nieko keisti 

; ir nieko naujo tame, kaa
> yra 

tų, kas pradeda suprasti 
dalykų esmę po keleto mė- * 

I nešiu, o kartais ir keleto 
! metų. O įvykių esmė aiš
ki. Labai nedaug verti žo
džiai, kuriuos sakė ponas 
Nagy, labai nedaug reiš
kia žmonės, iš kurių jis su
darydavo savo vyriausybes. 
Reikšmę turi tik galutinis 
tikslas, kurio kryptimi ne-. 
išvengiamai vystytųsi įvy
kiai, jeigu Vengrijos darbi
ninkų klasei ir liaudžiai ne
būtų suteikta galinga le
miamoji pagalba.

Kalbu ne tik apie Vengri
ją. Kalbu taip pat ir apU. 
mus, apie visą Europą. N,#X 
dis atskleidė savo tikrucJ' 
sius ketinimus tik po t-Ą 
kai, sąžiningai padirbėjęs 
netvarkai ir susiskaidymui 
išplėsti, jis pradėjo- šauktis 
Amerikos parašiutininkų 
intervencijos, tai yra šauk
tis karo. Bet kas kita, jei 
ne karas, įvyktų ir tuo at-

(Tąsa 3-čiam pust J

lenness.ee


V. MYKOLAITIS-PUTINAS---------------------------

Sukilėliai Kovų del žemes ir laisves 
vaizdai 1861-1864 metais

(Tąsa)
—Taip, Pranciškau, sunkus buvo bau

džiauninkų gyvenimas, — guodė jį Jad
vyga, — bet baudžiava, matai, jau pa
naikinta. Dar metai-kiti, iškovosime tė
vynės laisvę, ir gyvenimas pagerės. — 
Viskas virs kitaip.

—Baudžiava panaikinta, bet rykštės 
liko, — kartojo vežėjas andai pasaky
tus žodžius. — Baudžiavą, sako, panai
kino 'ciesorius, o rykštes, tur būt, mes 
patys turėsime panaikinti, — pridėjo jis, 
žiūrėdamas pro panelės petį kažkur į 
tolį-

— Kaip tai patys,—nesuprato Jadvy
ga.* * ’

—0 taip: kotus ir tijūnus ant sausos 
įfokos, o rykštes prakuroms...
* Panelė nustebusi žiūrėjo į vežėją. Gi
liai įsišaknijęs poniško priešiškumo tar
nui jausmas dar sujudo jos širdyje.

—Koks tu kerštingas pasidarei, Pran
ciškau. Stebiuosi, kad tu dar tarnauji 
mano tėvui, o ne susidėjai su tais vyru
kais, kurie pabėgę iš dvarų pakelėse ir 
smuklėse žmones užpuldinėja,—žybtelė
jusi akimis, uriekaištingai ‘tarė Jadvyga.

—Ponus užpuldinėja ir visokius žan
darus, urėdninkus,—pataisė Pranciškus.
—Aš kantrus. Palauksiu. Bus metežas, 
imsiu dalgę, nes šauti nemoku, paskui 
gausiu žemės gabalą ir gyvensiu be jo
kių ponų ant savo galvos.

9 —Ot, šitaip tai gerai šneki,—pagyrė
Jadvyga. — Kai bus sukilimas, eis 

ir” ponai. Visi kartu kovosime už tėvy
nės laisvę.

Bet Pranciškus abejingai numojo ran
ka

—Nežinai, kas ta tėvynės laisvė, pa
nele. Mes galvas guldysim už žemę, ir 
kad žmogus galėtųį ramiai ją dirbti. 
Stipti pusbadžiu ir kęsti rykštes bau
džiauninkai jau nebenori. !štai už ką 

V mes galvas guldysim. I ✓
kad gyventi gera būtų, reikia ir 

Valdžios geresnės. Ciesoriaus valdžia vi
sus spaudžia.

1^-Ne visus. Ponų nespaudžia. Panelė 
Siakote, kad ir ponai sukils? Kam gi? 
Miestely girdėjau, vienas toks perėjūnas 
žmonėms kalbėjo, kad ponai nori panš- 
Čyzną grąžinti. Dėl to ir sukils. Visokių 
dabar šnekų prisiklausai.

Ilgai jam Jadvyga aiškino sukilimo 
tikslą, bet Pranciškus laikėsi savo: po
nams sukilti ir lieti kraują nesą dėl ko.

Iš pasikalbėjimo su vežėju Jadvyga 
pamatė, kad valstiečius į sukilimą gali 
patraukti- tiktai viltis gauti žemės, kad 
tokie dvarininkai, kaip jos tėvas, iškasė 
prarają tarp bajorijos ir liaudies ir kad 
reikia labai didelių pastangų tai prara
jai užlyginti. Štai jau dabar valdžios 
agentai sėja žmonėse nepasitikėjimą ba
jorai^ dvarininkais, kad šie neva norį 
baudžiavą grąžinti.

Ponaą Pianka, paviešėjęs kelias Jie
znas Bagynuose, išvyko savais keliais, ir 
/'Jadvyga, pasijutusi laisvesne,’ galėjo 

daugiau atsidėti namų ūkiui ir ruoštis 
savo uždaviniui — taisyti santykius su 
kaimiečiais bei kaimynais dvarininkais. 
Su dvaro- žmonėmis jos santykiai ir 
anksčiau nėra buvę blogi. Nors ji buvo 
išlepinta panaitė, bet mėgo paplepėti ir 
paišdykautr su tarpais ir samdiniais. Le
ką jus Motiejus, sodininkas Grigelis, ve
žėjas Pranciškus, kambarinė Agota, ak^ 
mistrinė virėja ir virtuvės merginos — 
visi' ją mėgo už jos gyvą būdą ir mielai 
atleisdavo jos netyčiomis padarytas jei
bes; Dabar reikėjo buvusius gerus san
tykius atnaujinti ir duoti jiems kitokį, 
rimtesni pobūdį. ’

Kai Jadvyga vakarais, užsidariusi 
viena savo kambary, prisimindavo pasi
kalbėjimus su Pranciškumi ir kitais dva
ro bernais, nustebusi pastebėdavo savo 

yausmuose ir mintyse nemaža prieštarin- 
j/gumo ir sąmyšio. Nepaisant aiškaus Jį dalykų, supratimo, jai reikėdavo didelių 
•^ pastangų ramiai išklausyti vežėjo ar 

kieno kito užgaulias pastabas, o kartais 
ir įžūlius priekaištus. Vis dėlto, ji bu
vo dvaro panelė, pono- Skrodskio duktė. 
Jai kraujas stingdavo girdiųt ir matant, 
kokia' neapykanta susikaupė tų žmonių 
širdyse prieš jos tėvą, kuris ją taip my-

3 pusi. Laisve (Liberty). Antrad., Gruodžio

Įėjo! Kartais ji vos nugalėdavo norą 
smogti tam akiplėšai Pranciškui į žandą 
už jo nepaisymą jos padėties, už jo tuos 
reikšmingus nutylėjimus, arba nepagar
bius nusigręžimus nugara, arba abuojai 
klaidžiojantį ir tarsi jos nematantį 
žvilgsnį. 1

Bet Jadvyga mokėjo susivaldyti, 
šiurkštumus ir įžūlumus ji tuo tarpu 
stengdavosi paversti juokais, o pasilikusi 
viena, ieškodavo viso to priežasčių. Ne
sunku jų būdavo rasti. Varšuvoje ji bu
vo daug skaičiusi ir prisiklausiusi viso
kių kalbų apie chilopų padėtį ir jų san
tykius su ponais. Q čia, tėvo dvare, ji 
rado gyvas viso to iliustracijas. Ji labai 
mėgo Mickevičiaus * “Vėlines.” O nu
plaktieji Rubikio loviuose baudžiaunin
kai ar neatsiliepia “Vėlinių” Varno žo
džiais:

Skaudūs buvo tavo karklai, 
Po plakimo to antai.
Kaulai nuo odos atšokę 
Tartum ankštyse grūdai! 
Ne, gailėtis tu nemoki!

• Bet Jadvyga gailėtis moka. Varšuvo
je ji išmoko ne tik domėti visuomeni
niais patriotiniais reikalais, bet ir jau
triai, eegzaltuotai, sentimentaliai į juos 
reaguoti. Įsivaizdavusi baudžiauninkų 
buitį, prisiminusi aną pašiūrę su loviais 
ir visa, ką apie tai girdėjo, panelė Jad
vyga gailiai atsidūsta, ir ašaromis pa
srūva jos akys. Ne, ji ir toliau nevengs 
nei Pranciškaus, nei kitų dvaro žmonių. 
Ji nori viską žinoti, ir būti visam kam 
pasiruošusi.

Artimiausi panai Jadvygai žmonės tai 
buvo Agota ir naujoji kambarinės Ka
trytė. Agota apseno ir dar labiau papil
nėjo, bet panelei buvo po senovei artima 
ir miela. Jadvyga greitai pastebėjo, kati 
Agota naująją kambarinę yra paėmusi į 
ypatingą savo globą, ir panoro sužinoti 
tokio elgesio priežastį. 1

-—Agota,—užkalbino ją sykį'—ar šita 
Katrytė nėra kartais tavo giminaitė, 
kad tu ja taip rūpiniesi?

—Ne, panele, ne giminaitė. Šiaip sau 
gera mergaitė, ar ne tiesa?

-7-1]' man atrodo, kad gera.
— Ir graži, ar netiesa? — šyptelėjo 

Agota.
—Taip, — sutiko Jadvyga. — Jeigu 

ją tinkamai aprengtisušukuoti, ji bū
tų net ir labai graži.

Agota atsiduso ir patylėjusį ėmė kal
bėti:

—Aš noriu panelei kai ką pasakyti, 
bet .vis nedrįstu. Čia reikalas toks ne
malonus... Čia, mat, reikia kalbėti ir 
apie poną- ir apie mane, ir apie tą Ka
trytę. Aš būčiau dar tylėjusi, bet jau 
kai ką pastebėjau. Negaliu tylėti. Pa
nelė jau nebe mažai mergaitė, mokyta, 
daug ko mačiusi, suprasi ir dovanosi.

Jadvyga su augančia nerimastim 
klausė tos įžangos, nejučiomis s u vok d a-, 
ina, kas čia bus per reikalas. Argi ji ne
pažino savo tėvą, argi Pranciškaus pa
sakojimas apie tą baisų atsitikimą ne
patvirtino jos įtarimų? Tad, nors mielai 
būtų pasilikusi apie nieką nežinanti, ta
čiau suspausta širdimi drąsino Agotą 
viską atvirai pasakyti.

Ir ėmė Agota pasakoti apie save ir sa
vo jaunystę, ir kaip ponas Skrodskis ją 
išnaudojo ir pražudė, o dabar nori ja 
visiškai nusikratyti ir iš, rūmų išguiti. 
Paskui ji ėmė kalbėti apie Katrytę, kaip 
ponas Skrodskis ją pamatė ir susižavėjo, 
ir kaip prievaizdas Pšėmickis išpildė jo 
norą — padarė tą kaimietę rūmų kam
barine. O ją buvo norėjęs vesti jos kai
mynas Petras Balsys. Jis dabar galįs 
ponui Skrodskiui keršyti, kaip ir Pranai
tis už Bagdonų Ievutę.

Gėdos ir pykčio draskoma klausė Jad
vyga to senosios kambarinės pasakojimo 

'apie savo tėvą. Tai štai' kokių esama 
santykių tarp dvaro ir liaudies, taip 
svarbiu, lemtingu tėvynės istorijos į mo
mentu! Nebent Pranciškus ir Agota bū
tų menkniekius išpūtę iv jos tėvą stačiai 
apšmeižę. Bet Jadvyga jautė, kad jie 
teisūs. O artimiausių dienų įvykiai pa
rodė, kad Pranciškaus ir Agotos žodžiuo
se iš tiesu nebuvo šmeižto, v- «

x (Bus daugiau):

(Dec.) 11,'1956 , v

LAISVĖS IR TAIKOS 
GYNIMAS

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
veju, jeigu Vengrija atsi
durtų atviros reakcinės vy
riausybės valdžioje? Prasi
dėtų pasienio provokacijos, 
visas tas ginkluotojo kon
flikto paruošimas, kurį mes 
taip gerai pažįstame. Ko
kios tarptautinės organi
zacijos įsikištų tvarkai pa
daryti tuo momentu, kai di- 
d ž i o s i o s imperialistinės 
valstybės arba bent kai ku
rios jų pučia kibirkštį gais
rui sukelti ?

Čia mes prieiname pačią 
problemos esmę, šiandien 
nėra daugiau tarptautinių 
organizacijų, sugebančių 
imtis bet kurių veiksmų ka
rui sustabdyti. Prancūzija 
ir Anglija viso pasaulio 
tautų akivaizdoje parengė 
ir vykdo agresyvų karą 
prieš Egiptą. Jos pažeidžia 
visus paktus, visus susita
rimus, visas, konvencijas. 
Jos spiauna į SNO Asamb
lėjos pasmerkimą. Jos ka
riauja ir baigta, kas7 be
įvyktų. Ir kaip tik šiuo 
momentu mes raginami pa
smerkti Tarybų Sąjungą, 
pareikalauti, kad ji atvertų 
Vengrijoje kelią terorui, 
karo provokatoriams, pa
smerkti ją, jeigu ji mūši] 
neklauso ?!

Tarybų Sąjungos parei
ga — sutrukdyti sudaryti 
karinių provokacijų židinį 
prie savo sienų. Jos parei
ga — ypač dabar — ginti 
visas pozicijas, kurios su
daro taikos fronto sudėti
nę dalį, sutrukdyti, kad 
šios pozicijos būtų pralauž
tos ar bent kięk susilpnin
tos. Tai jos pareiga ne tik 
jos pačios arba Rytų Eu
ropos šalių bei tautų at
žvilgiu, bet ir mūsų, visų, 
tautų atžvilgių. Analizuo
jant tatai, kas sukėlė, tra-» 
giškus įvykius Vengrijoje, 
tenka pripažinti tam antra
eilę reikšmę < palyginti su 
tuo, kas vyksta pasaulyje. 
Pamėginsime tatai supras
ti. Pamėginsime suprasti, 
kad mūsų pareiga čia,/Ita
lijoje,—esamomis aplinky
bėmis likti vieningais sie
kiant apginti taiką, duoti 
atkirtį reakcijos puolimui, 
nes jos ketinimus mes ge
rai žinome, kaip žinome ir 
tai, kur nuves šis puolimas, 
jeigu nesutarimai darbinin
kų judėjime praskins 
kelią.

Wilmerding, Pa.
LDS 37 kuopa laikė savo 

mėnesinį susirinkimą gruodžio 
2 d. Po apsvarstymo kuopos 
reikalų, nutarė surengtu pra- 
'mogą — vakarienę — prieš 
Naujus Metus, gruodžio 31 d. 
■Visas pelnas nuo parengimo 
skiriamas dienraščiams Lais
vei ir Vilniai.

Taigi draugai lietuviai, ne 
tik iš Wilmerdingo, bet iš iš 
visos apylinkės, malonėsite at
silankyti į parengimą gruo
džio 31 d., nes bus labai šau
nus parengimas visai už mažą 
kainą — tik $1.50 LDS 3,7 
kuopa užkviečia visus atsilan
kyti. Įvyks LDS 37 kuopos 
svetainėj, 110 State St., Wil
merding, Pa.

J. Piontka

sau

Chicago, III
Pikietavo tarptautipj bazarą

Įeinančius į tarptautini ba
zarą Mildos žemutinėje salėje 
sutiko apie tuzinas ar kiek 
daugiau pikietuotojų — viso 
svieto “laisvintojų”.

Dauguma tų neva pikieti- 
ninkų buvo lietuviai ir jie pri
siklausė atitinkamų replikų 
nuo praeinančiųjų į salę.

Bazarui, nei marqetparkie- 
čių. žaislų parei, keliolikos pa
daužų vaikščiojimas šaligat
viu nei kiek nepakenkė.j Abi 
Mildos salės buvo pilnos pub
likos.

Vakarui įpusėjus į viršuti
nę salę, kur vyko mąrųuėtpar- 
kiečių pare, atėjo pora vyrų,

So. Brooklyn, N. Y.
Antanina Plipraitiene 
gražiai palaidota

Antradienį, gruodžio 4 d.. 
Alyvų Kalnelio kapinėse, ša
lia savo sūnelio Aleksandro, 
kuris mirė jau keliolika metų 
atgal, sulaukęs tik 19 metų 
amžiaus, tapo palaidota A. 
Plioraitienė. Antaninos gyve
nimo draugas irgi miręs apie 
20 metų.

Joseph Dury’s koplyčioje, 
kaip 1 vai. po pietų, susirinko 
būrelis velionės artimųjų ir 
draugų-gių atiduoti jai pasku
tinį patarnavimą. Koplyčioje 
ir ant kapinių laidotuvių di
rektorius atlaikė atsisveikini
mo maldą.

Laidotuvių direktorius Duf
fy varde šeimos visiems išreiš
kė ačiū už suteiktą simpatiją 
ir kvietė dalyvius sustoti Ne- 
derstein’s restaurane. Ten at
vykę buvo vaišinami tikrai 
šauniais pietais.

Velionė Antanina įPIiorai- 
tienė Beniulytė atvyko j šią 
šalį rodos, 1909 metais, dar 
suvis jauna būdama. Apsigy
veno So. Brooklyne ir, rodosi, 
prisidėjo prie tuomet organi
zuojamo Aido (dabartinio) 
Choro ir jame tūlą laiką dai
navo. Buvo linksmo būdo mo
teris, bandė sugyventi su vi
sais, nors ir ne savo pažiūrą 
žmonėmis.

Antanina buvo ilgametė 
dienraščio Laisvės skaitytoja 
ir rėmėja. Kol sveikata tarna
vo, dalyvaudavo dienraščio 
ii kitą progresyvią organiza
cijų sueigose.

Praeitą vasarą, nors jos pa
čios sveikata jau- buvo pu
sėtinai pašlijusi, jinai vistik 
daug pagelbėjo sergančiai 
draugei Marjonai fKulikicnci. 
Sekančią vasarą vėl mane va
žiuoti j Kūlikų farmą ir ten su 
Kulikiene laiką praleisti. Bet 
nelaboji mirtis išskyrė Anta
niną nuo visų ant visados. 
Mirė gruodžio- 1 dieną nuo 
širdies smūgio.

Liko liūdesyje sesutė Domi-

PHILADELPHIA, PA

HELP WANTED-MALE

Pagelbininkas Laboratorijoj. Iš
mokysime prie chemikalų ar inži- 
nidįrystės. Vieta Northeast. Geras 
privažiavimas. Liberališkos apdrau- 
dos. Puiki proga tam, kuris lanke 
vakarinę mokyklų technikos stu
dentui. THE . BORDEN CO., Chem
ical Div., 5000) Summerdale Ave., 

Phila., Pa. JE. 3-1700. (240-246)

į jau gerai įsikaušusių bandė
* 4 t t J • I t « « V .• . M • i *“daryti tvarką”. Jiedu greitai 
buvo patys sutvarkyti ir gavo 
prpgą išsipagirioti šaltojoje.

Rep.

MAŠINISTAI

Tuojau reikalingi- Patyrę visame 
darbe. Gera alga, Apdraudoy, nuola
tinis darbas. Šaukite:

MR. RICHARD
BA. 3-1700

(236-242)

HELP WANTED—FEMALE

celė Tamelis, brolis Anthony 
Beniulis ir daugiau artimųjų 
ir draugų. Mielai jos seselei 
neteko ilgai liūdėti Antaninos. 
Ji pati mirė vos porai dienų 
praslinkus po Antaninos mir
ties.

Velionės broliui ir kitiems 
artimiesiems reiškiu gilią 
užuojautą. Antaninai lai būna 
amžina 'atmintis.

Koresp.

Maskva. — New Yorko 
“Times” korespo n d e n t a s 
Welles Hangen. apleido Ta
rybų Sąjungą. “Times” ten 
turi daugiau koresponden
tu, s

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

HELP WANTED MALE and FEMALE

Plačiai Žinoma Firma Chicagoje 
Siūlo Naują Progų, Kaip 
Elektrinių—Mechaniškų 
Inžinierių ir Paišytojų

ALGA PAGAL SUTARTĮ

Patyrę komercinėj, industrinėj dirvoj, ir prie komerciniu pa
statų su oro vėdinimo sistema, plumerystėj, šildymo aparatų ar 
prie elektrinių įrankių. Rašykite mums šiandien, tai bus proga 
jums panaudoti savo inžinlcrystės gabumų ir SUpratimų. Jūsų 
laiškai bus laikomi konfidenciališkai. Rašykite; The Laisve, Box 
100, Room 914, 79 W. Monroe, Chicago 8, III.

NATURALIS
MAISTAS

SG.G.B. BROTH
GGB-HERB, GRAIN PRODUCT 
BROTH is composed of 16 Natur
al Green Vegetable Powders: Al
falfa, Parsley, Watercress, Spin
ach, Dill, Onion, Celery Stalks and 
Seeds, Tomatoes, Kale, Carrot 
Stalks and Root, Barley. Green

Thomson’s V-12 Salt is composed 
of 12 natural, 100% pure land anti 
Sea Vegetables, all loaded with 
Chlorophyll. They are Alfalfa,

Garden Green
Composed of 12 Natural Herbs: 
Chamomile Flowers, Alfalfa 
Leaves, Red Clover Blossoms, 
Strawberry Leaves, Peppermint 
Leaves, Papaya Leaves, Raspber-

- - 'i*
Pea, Soy Bean, Garlic, Brewers 
Yeast and flavored with Monoso
dium Glutamate (a wheat protein 
derivative) Salt.
Selling large
BROTH. Slash the price down:
4 oz. 95c, 8 oz. $1.35. 1 Ih. $2.85.

quantity of GO

Kelp, Celery, Carrot. Dulse, Esca- 
role, Dill, Parsley. Watercress, 
Kale, Garlic, Onion, Brewers 
Yeast, and pure Salt..Try it now, 
8 oz. can 40c.

Brand Herb Tea
ry Leaves, Linden Flowers Leaves, 
Yerba Mate, Sage, Coltsfoot 
Leaves. Drink it with every meal 
this tasty, refreshing and deli
cious tea, Try it now. 55c.

V. B. Vitamin B Complex is a Natural Preparation from Highly 
,,concentrated Brewers Yeast, and it is very essential to men, women, 

and children. The Human body requires Vitamin B Complex to 
maintain the communication apparatus, the telephone system, which 
through the Eight Billion Conductors in the Spinal Cord, enable the 
Brain to inform itself of conditions at all points and automatically 
to control such activities of every Organ, Muscle or Cell as may be 
necessary for the good of the Whole Body.

Vitamin B-Complex: 150 tablets 95c, 250 tablets $1.50, 500 tablets 
• $2.50, 1000 tablets $4.50. Dept. Ls.

Garden Green Brąnd Co., R.F.D. l, _Rt. 32, No. Franklin, Conn.

4>

• •

• •

Sausio 27S
Svarbi- diena apšvietą branginantiems Ameri
kos lietuviams, nes tą dieną—sausio-Jan. 27— 
įvyks dienraščio Laisvės bendrovės dalininkų su
važiavimas. Prasidės 10 valandą ryto.

Po Suvažiavimo, Vakare Bus

BANKETAS
Valgiai bus duodami 6-tą valandą vakare 

Taipgi bus daili koncertine programa

Suvažiavimas ir Banketas Bus

< Hartford, Conn.
Pataisymas pirmesnio 

pranešimo
L. M. Kliubo pare įvyks sek

madienį; gruodžio 23 d., o ne’ 
1G d., kaip buvo rašyta “Laisr- 
vėj” lapkričio 3,0 d. Vieta: 
157 Hungerford' St. Pradžia 
1 vai. popiet, o pietūs 1:30-v.

Taigi, narės, ir pritarėjai, 
; prašome ' įsitėmyti permainytą 

dieną. ' . V. K. 1

Nurse. Gen. staff nurses for func
tional unit. Med. ■& surg. firs. Rotat
ing shifts or straight 3-11 or 11-7.. 
Grad, reg.( nurses; Must be register
ed in Pa. Beginning salary for gen
eral staff $265 mo. Apply to School 
of Nursing Off loo, Abingtmi Memo
rial Hospital; Abington, Fa-., or call 
Tumor’. 'UŽ^OO.

< - (236-249)

?:• STENOGRAPHER. Ope -also 
able to take dictation from dictat
ing machine, must be efficient; 
capable and fwilling to work in law
office. 20th & Walnut vicinity. I
LO. - 8-2255 '•< (237-243) 1

«•

.«
(237-243) ’

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

BANKETUI* BILIETAS $3.00 ASMENIUI
Prašome išanksto įsigyti banketo bilietą, nes 

rengėjams svarbu išanksto žinoti kiek bus pub- 
likos, kad tinkamai ją* aprūpinti valgiais.



Senas Vincas

Nubėgusi jaunystė
(APSAKYMĖLIS)

(Tąsa)
Gi kuomet kunigėlis su apy

linkės dvarponiais iš pinigą 
belošdamas prasilošdavo, tai 
savo “aveles” iš ambono 
įgraudinęs, kad mažai duoda 
dievui ant garbės, dadėdavo: 
“Kai jūs mane numarinsite 
badu ir dievas paklaus, kaip 
aš ganiau savo “aveles”, tai 
aš atsakysiu: Viešpatie-! Aš 
avelių neturėjau . . . Turėjau 
tik kaiminę kiaulių, kurios 
tik savais pilvais rūpinosi”.

Motinėlei, baigus karkinti 
karu n ką, ^mudu su broliu nu
ėjom i tvartą, kuriame buvo 
kumelaitė, karvutė ir dvi ave
lės. Sugulę^ j savo migi nuta
rėm, kad savo ružiukę par
duosim, o dubeltufką pasilik? 
sim sau. Tai turėsiva bent 
ružę, kokios niekas šitoj apy
linkėje neturės!

Toki nutarimą padarę, pra
dėjom tartis, kur ir kokią 
padarysim jai slėptuvę, kad 
žemskiai ją iš mudviejų neat
imtų. Mat, tuose laikuosė, 
Lietuvos kaimiečiams buvo 
uždrausta turėti šautuvus. Jei
gu žemskiai, atvažiavę kratos 
daryti ras šautuvą, tai ne tik 
šautuvo daugiau nematysi, bet 
ant septynių parų patupdysi!’ 
ant laktos. Taip bemąstyda- 
mi ir užmigom.

Ant rytojaus buvo gan pa
lankus oras. Medžiai minkštu, 
šviežiu sniegu iš nakties ap- 
drėpti, saulutei pakilus, la
bai gražiai atrodė. Mudu ir 
vyresnioji seselė skubinom 
kulti rugius, kad iki Kalėdų 
kūlimas būtų pabaigtas. Ta
čiau mudviejų mintis, kur bu
vus kur nebuvus, vis Grigai
čių dvare. Norėtųsi žinoti, kas 
ten dedasi.

Būtų gerai vakare nueiti j 
kumetyną, bet neturim jokios 
priežasties. - O antra vertus, 
juk ir panaktinis gali mane 
pačiupti ir savo pyktį išlieti 
mano sąskaitom Pasišnekam 
iy vėl dirbam.

Bet pietums prisiartinus ir 
mums tik spėjus susėsti prie 
stalo, įeina elgeta, pagarbi
na Kristų, greitai atkalba 
“Tėve mūsų” ir pratrūksta:

—Jūs, musėt, nežinote, kad 
Grigaičių dvare sūdnoji deda
si?

—O kasgi ? Kumečiai me- 
težtvą kelia?' — Nesitverda
mas žingeidumu, pertraukiau 
jo kalbą.

—Ne kumečiai, o pats po
nas iš razumo kraustosi . . . 
Mat, kas tai pradėjo šaudyt 
pono stirnas. Strįelčius rado 
tik kruviną sniegą prie šieno 
kupetos, tai pasakė ir ponui. 
O tas siuto ir pasiuto. Vakar 
vakare padavė panaktiniui sa
vo muškietą ir prisakė: Nu
eik, esą, įlysk į krūmus ir 
lauk. Kai tik pamatysi stirnų 
vagį, nudėk ant vietos!

—Ir nudėjo! — Nuduoda
mas nieko nežinančiu, vėl per
traukiau jį.

—Kas tau duos!.... Be bis- 
kio, stirnos vagis būt patį pa
naktinį pavogęs!

Mes visi suklegome juokais, 
o elgeta, kiek patylėjęs ir 
pats pasišaipęs, vęl tęsė: — 
Mat, tas ddrnius atėjęs, muš
kietą pasistatė prie medžio, 
atsisėdo, o kad pats neužmig
tų, pradėjo pūst į armonikė
lę ... Kur jaiT matėt, kad va
jais eis šaut stirną, jei panak
tinis į armonikėlį pučia. Ale, 
va, kada jis gryžtelėjo į sa
vo muškietą, muškietos jau 
nė dūko nėra!

Mes vėl kvatojame, o elge
ta kiek palūkėjęs, vėl tęsė: 
— Panaktinis parbėgęs pasi
sako ponui, ' kad muškietą 
kas pavogė, o tas: Meluoji, 
Šunsnuki! Tai tu pats, bene 
tik būši pardavęs mano muš
kietą, o sakai, kad pavogė. 
.Von iš mano akių, kad čia 
tavo nė dūko neliktų!

—Tas prašosi dovanojimo, 
bučiuoja pono rankas, prisie
ta voj a, teisinasi, o ponas nė 
klausyti nenori. Taigi, va, at
važiavo trys raudonsiūliai ir 
sliedavatelis. Sliedavatelis 
kryžiavoja panaktinį, o žems- 

kiai murdosi po sniegą girai-
tėj vagies pėdų ieškodami. 
Ale kur tu tas pėdas surasi; 
kad viskas užsnigta? Atvož- 
no vagies būta, atvožno, o 
dabar tu jam patriūbyk. . .

— Ponas sakąs, — vėl tęsė 
jis, — kad jam ir šimtus ru
blių- kaštuos, o muškieta tu
rės būt surasta ir vagis suim
tas. Panaktinis' sakąs, kad tai 
bene tik bus tų zdraicų, Siau- 
lekaičių Jakštukų darbas. Tai 
aš dasiklausęs ir atsiskubinau 
jum pranešti/ jeigu . . . Mat, 
ponai sau, o mes vargšai žmo
nelės— sau.

—Mes nieko nežinomo, — 
pasiteisinau.
- —Dėkui dievui . . . Ale yra 

žmonių, katrų liežuviai dau
giau žino už jų galvas.
Elgetai pasakojant, nors mu- 

j du su broliu, žvilgčiodami i
• vienas kitą ir šaipėmės, bet 
■ aš jaučiausi, kad sėdžiu ne 
J ant suolo, o ant kokio siauro,
* per kokią tai prarają perties- 
to lentgalio ir po valiai grimz
tu. Tą pati, daleidžiu, jautė
si ir brolis.

Elgetai baigus pasakoti, mo
tina padavė jam bliūdelį ko
pūstų, riekę duonos ir šmotelį 
čia pat .susūdytos kiaulės mė
sos. Pavalgęs padėkavojo, 
pasinešė durų link, stabtelė
jo ir pagrauderio:

—Apsižiūrėkit; geri žmo
nelės, apsižiūrėkit ... Su rau- 
donsiūliais bulvių, tai jau ne
kepsite ... O’ ponas, parodęs 
bumašką, nusipirks liežuvį, 
uoslę ir dorą . . . Likite sveiki, 
geri žmonelės.

—Su ponu dievu, tėvuk, —• 
atsakė motina ir tik spėjus el
getai uždaryti duris, ji atsi
kreipė į mudu: — Girdėjot, 
ką už dantų padėjot7 Jeigu 
mokėjot pavogt, tai mokėkit ir 
pakavot. . . žiūrėkit, kad tų 
ružių čia nė dūko neliktų!

Mudu pasitvėrę abu šautu
vu, paraką, šratus ir pisto
nus perbėgom Šešupę, ir ga
vę kaimyno sutikimą, paslėpę 
viską jo kluone, lengviau at
sikvėpėm. Mat, Šešupė, tai 
buvo rubežius tarp Kapsų ir 
Zanavykų. Zanavykai pri
klausė Naumiesčio ujiezdui, o 
Kapsai—Vilkaviškio.

Gi nuo senų (gal dar bau
džiavos laikų) buvo toks pa
tvarkydamas, kad jeigu ir pati 
žandarmerija atsigins kokį 
prasikaltėlį ir tas spės perbėg
ti Šešupę, tai atsisėdęs ant 
kito Šešupės krato gali užsirū
kyti pypkę ir žandarams špy
gą parodyti. Prasikaltėlį 
griežtai buvo uždrausta suim
ti ant kito ujiezdo žęmės. Tad 
šiame atsitikime ir Vilkaviš
kio žemskiai neturėjo teisės 
daryt kratą pas . Naumiesčio 
ujiezde gyvenantį ūkininką.

- Mudviem sugryžus ir pra
dėjus kulti, kaip į kiemą įlėkė 
pora roges traukiančių arklių 
ir išsirabazdino trys girti 
žemskiai ir vienas . ponas. 
Mums ir spragilai iškrito iš 
rankų!

—Būk vyras, o ne ištižus 
lepšė! — šnibžtelėjo man į 
ausį sesuo. ~

žemskių starša, Kaminckas, 
buvo perėjęs ] stačiatikių vie- 
rą, “išverstrankoviu” vadina
mas ir vedęs rusaitę. Tad jis, 
prizigzagavęs prie mūs ir pra
šneko lietuviškai:

—A kuris čia, Vincas Jakš
tu kas esate ?

—Tai bene tik būsiu aš pats, 
pone.

v —Hum . . . Bene tik būsiu... 
Kas čia do atsakymas, a ? ! A 
kur tavo ružė?

—Aš jokios ružės neturiu,
—Meluoji, šunsnuki! Aš 

žinau, kad tu turi ružę!
—Jei žinai, tai kam dar 

klausi ? Eik ir pasiimk. — Už 
šunsnukiu manęs pavadinimą 
pyktelėjęs, drąsiai atsikirtau 
jam.

—Ponas ^liedavateliau ! Ves
kis tą svolačių į stubą ir ge
rai iškočiok! O judu prie d£r- 
bo! — Riktelėjęs ant žemskių, 
Kaminckas vėl įsirangę į ro
ges ir užsidegė papirosą.

(Bus daugiau)

Girtas vairuotojas 
užmušė du žmones

Praėjusį šeštadienį ant 
Grand Central Parkway ir 
166th St., Jamaica, L. L, įvy
ko didelė tragedija. Oscar 
Christiansen ir jo žmona Ka
ren ant vietos užmušti, o įu du 
vaikai pavojingai'sužeisti. Ne
laimės priežastis buvo girto 
Robert Atkinson vairavimas. 
Ir jis pats pavojingai sužeis
tas. Jis įvažiavo į Christian- 
sen,o automobilį..

AIDO CHORAS
Aidiečiai paskiausių dviejų 

pamokų pertraukose karštai 
svarstė, ką pateiks mūsų ge
rajai publikai pavasarinėje 
savo programoje. Viskas rodo, 
kad gal apsistos prie opere
tės “Kada kaimas nemiega.”

Operetė yra buvusi čia sta
tyta, bet jau labai seniai. Ji 
publikai patiko čionai. Chica- 
giečiai aidiečiai ją statė šį ru
denį. Sakoma, kad ką pakei
tė, kitko dadėję. Brooklynie- 
čiai tikisi gauti kopiją jų vai
dintos operetės su tais prie
dais ir žiūrės, kas galima da
ryti vaidinant su mūsiškėmis 
spėkomis. Chicagoje ji praėjo 
labai sėkmingai. Numatoma, 
kad ir Aidas išgalėtų ją pa
statyti šauniai.

Galutinis apie tai praneši
mas ir, gal but, sprendimas 
tūlų -su vaidyba susijusių, rei
kalų įvyks šio penktadienio 
vakarą pamokų, pertraukoje. 
Svarbu visiems aidiečiams at- 

| vykti. i
Artimiausias Aido Choro 

vykdomasis veiksmas yra 
ruošimasis turėti savo stalą 
Naujųjų Metų laukime Liber
ty Auditorijoje gruodžio 30 
dienos vakarą. Kaip praėju
siais motais, taip ir šiemet, 
priims narių šeimas, draugus 
ir visus norinčius su choru ba- 
liavoti prietelius. Bet prašo 
visus . .užsisakyti sau vietą iš 
anksto.

C-ė

Aido chorui dovanos

Per choristus įvairiose pra
mogose buvo gautos, bet dar 
nepaskelbtos keletas piniginių 
dovanų, štai tie gerieji jų da
vėjai : '

A. Bučienė, Great Neck, N. 
Y., $1 ; A. Balčiūnas, Brook
lyn, N. Y., $1; Tilvikas, Eas
ton, Pa. (per Mildred), $5 
Eastoniečiai, $1; M. Klimas, 
$2. Viso: $1.

Finansų Sekretorius

Belgradas. — Jugoslavija 
atšaukė savo ambasadorių 
iš Budapešto.

HELP WANTED—MALE

Solar Aircraft Company
Challenging opportunities for competent men to build 

secure futures in the Industry of Tomorrow

ENGINEERING
• Maintenance Engineers
• Tool Engineers
• Production Planners
• Liaison Engineers
• Project Planners
• Production Engineer
• Maintenance

Supervisor
• Estimator

PRODUCTION SUPERVISORS
Previous experience supervising machining or tooling 

operations preferred.
Engineering degree not required where suitable evperiencc has been 
acquired. In addition to good salaries, opportunities for rapid advance
ment and permanent, Solar offers a profit sharing program, vacation 
plan, payment of relocation expenses, group insurance and other benefits. 
These are in addition to,the prestige of working with a company that is 
a national leader in sheet metal fabrication.

For interview write, call or visit M. J. D. Batten.

Solar Aircraft Company
Des Moi'nes/*lowa s

Tūkstančiai fabrikantų 
buvo sugužėję į N.A.M. 
suvažiavimų N. Yorke

. I
Beveik visą praeitą savaitę 

Manhattano centrinėse gatvė
se, ypatingai aplink Wold or f- | 
Astoria viešbutį, matėsi žy
miai daugiau nutukusių pa- į 
sipuošu.siųi turčių, negu pa-, 
prastai. Pasižiūrėjus į jų at- j 
lapus, galėjai pažinti tris 
raides: NAM, National Asso-I 
ciation of Manufacturers, ki-'I 
taip sakant. — Nacionalinis j 
Fabrikantų Susivienijimas.

Tai , apie ,3,000 fabrikantų 
sugužėjo į ’savo metinį pobū
vį, kur pasismaginama; pasi
vaišinama ir, virš visko, pa- 
diskusuojama nauja strategija 
prieš darbo unijas, prieš Amc: 
rikes žmonių gerbūvį bendrai. 
Ką fabrikantai .nutarė ir apie 
ką jie kalbėojsi ir ko jie no
ri, jau buvo minėta spaudos 
žiniose. Čia norėčiau tik pa
duoti kai kuriuos įspūdžius iš 
to, kas dėjosi aplink tą suva
žiavimą.

Spauda, kuri fabrikantams 
palanki, ir net eilė knygų, ku
rias parašė kapitalistiniai so
ciologai, vaizduoja moderniš- 
k ą A m e r i k os fa b r i k a ntą kai p 
apsišvietusį, gan aukštos kul
tūros žmogų. Bet spren
džiant iš NAM delegatų, tai 
tik pasaka. Kaip sako laik-j 
raščių reporteriai, retas NAM 
delegatų užsukę į dramos te
atrus, muziejus arba meno! 
parodas. Jie net nėjo matyti 
geresniu filmų. Kai jie ne
dalyvavo kokiose nors “parti
jose” arba susiėjimėliuose 
viešbučių kambariuose, kur 
pylėsi šampanas, jie lankė 
burlesko naimus, naktinius 
klubus, bokso rungtynes. Ke
li reporteriai net pastebėjo, 
kad retas fabrikantas pirko 
jų pačių buržuazinį didelį or
ganą “Times” — jis .daugu
mai jų persunkus — dauguma 
jų pirkosi “News,” o geriau
siu atveju “Herald-Tribune,” 
kurį lengviau1 s k a ityti ir sų- 
prasti, negu “Times.”

Tai tokie yra tie “finansi- 
niair kultūrinio elito” pavyz
džiai ... , . M.

KONFERENCIJA -
LLD 2-os apskrities konfe

rencija įvyks sekmadienį, 
gr u o d ž i o 16 d i e n a, Li b e rty 
Auditorijoje, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. 
Pradžia 12 vai.

Prašome kuopas atsiųsti at
stovus. Atstovai prašomi pri
būti laiku, nes turie daug 
svarstymų.

Valdyba

• Process Engineer
• Project Engineers
• Metallurgists
• Tool Planners
• Plant Layout Draftsmen
• Draftsmen
• Tool Designers
• Tool Design Engineers
• Tool and Die Makers’

Paryžius gražesnis, bet 
N. Yorkas įspūdingas, 
sakė Sovietų ministras

Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras šepilovas, 
buvęs “Pravdos” vyriausias 
icdaktorius, jau praleido New 
Yorke keletą savaičių kaip 
savo delegacijos Jungtinėse 
Tautose galva. .Praeitos sa
vaitės pabaigoje newyorkie- 
čiai žurnalistai apklausinėjo 
svečią, kokie jo įspūdžiai New 
Yorke.

šepilovas, kuris' yra., nema
žai keliavęs, sakė, kad grožiu 
New Yorkas negali lygintis 
tokiam miestui kaip Prancū
zijos Paryžiui. Bet, iš kitos 
pusės, New Yorkaę labai įspū
dingas. Jis sakė, kad matant 
didžiulius pastatus, didingus 
tiltus, svečias neišvengiamai 
pagalvoja, kiek darbo ir pa
stangų, talento ir triūso įdėta, ( 
kad tokį miestą pastatyti. Jis 
taipgi sakė, kad miesto cen
tras nakties metu, beveik ap
lietas įvairių spalvų elektros 
ir neono šviesos, yra labai 
įspūdingas.

šepilovas taipgi pasisakė 
apie miesto gyventojų padėtį. 
Jis sakė, kad matė didžiulius 
kontrastus, matė prabangų 
gyvenimą ir baisiausią skur
dą. Vienas laikraštininkų 
klausė šepilovo, kaip jam te
ko matyti skurdą, jeigu jis 
praleidžia savo laiką, tik tri
jose vietose: tarybinėje J. T. 
misijoje, kuri randasi aristo
kratiniai - turtingame P a r k 
Avenue kvartale, misijos na
rių gyvenvietėje viloje Glen 
Cove turtingame Long Island 
priemiestyje arba pačiose 
Jungtiniu, Tautų salėse. “O 
tarp tuz vietų jūs važinėjate 
greitai# limuzinais; tad, kaip 
matote skurdą?” klausė vie
nas laikraštininkas, šepilovas 
nusišypsojo ir atsakė, kad 
“Mes esame, kaip visi žmo
nes, smalsūs, ir dažnai pa
vaikštome po justi gatves, ir 
liję tik' Park Ave., — ir taipgi 
be limuzinų...”

Brooklyn© moterims
Moterų Klubo susirinkimas 

įvyks šio ketvirtadienio vaka
rą,-gruodžio 13. $ vai., Liber
ty Auditorijos patalpoje. Pas
kutinis pasiruošimas Kūčioms, 
kurias rengiame gruodžio 22 
vakarą, ir kiti reikalai, svar
būs visoms narėms. Lauksime 
visų. Valdyba

Kapitalistai priešingi
Kaip žinia, New Yorko val

stijos seimelyje yra pasiūly
mas priimti įstatymą, kuris 
priverstų samdytojus samdyti 
darbininkus .jau peržengusius 
keturiasdešimt metų. Kaip da
bar dalykai stovi, tai be galo 
sunku senesnio amžiaus darbi
ninkui gauti darbą. Bet sam
dytojai tokiam įstatymui prie
šingi. Jų vardu prabilo įžymu
sis kapitalistas ir politikierius 
Bernard M. Baruch. Jis rei
kalauja, kad padėtis pasiliktų 
tokia, kokia dabar yra. Prieš 
pasiūlymą seimelyje taip pat 
griežtai kovoja senatorius 
desmond ir kiti reakcionieriai.

Visiems Mūsų Lietuviškiems $ 
K Draugams M
$ Geriausių Sezono Linkėjimų. y» 
3 TELEVISION CO. |
g BELIN RADIO IR $
g 1327 Frost Ave.—1294 3rd Ave. » 
g NYC. — RE. 7-8672—2240 g

(240-246)

* Visiems Mano Draugams $
ir Kostumeriams H

į Linksmų Sezono Švenčių «
į AUGUSTIN TELEVISION §
J ’ & SERVICE §
J 208-05 35th Ave., Bayside, L. I. | 
f BA, 4-8885 S

T Taisome radios ir TV Š

(238-247)

New Yorko 
spaudoje

Gruodžio 7-ą dieną, Japo
nijos užpuolimo ant Amerikos 
metinių dieną, vietinis “Daily 
News,” kaip paprastai, pa
šventė straipsnį toms sukak
tuvėms. Bet vedamo straips
nio išvada buvo ne tai, kad 
japoniškas imperializmas bu
vo .kaltas, ir gerai, kad jis 
tapo sumuštas, o kad kaltas 
buvo. ... Rooseveltas.

“News” atvirai sako, kad 
Rooseveltas to užpuolimo lau
kė, jo pageidavo, faktinai jį 
net išprovokavo.

“New's” visuomet neapken
tė Roosevelto, bet taip atvirai 
niekinti jo atmintį tas laikraš
tis dar niekad nedarė — bent 
ne tokiu griežtumu.

• • • • •
“Herald-Tribune” jau pra

dėjo spausdinti kardinolo 
Mindszenty . atsiminimus-įspū- 
džius. Tas Vengrijos kardino
las, kaip žinia, dabar rado 
prieglobstį Amerikos pasiunti
nybėje Budapešte.

Perstatant Mindszentį, “He
rald - Tribune” paduoda gan 
pilną jo biografiją, bet pato
giai pamiršta vieną pagrindinį 
faktą: k^d praeito karo me
tu Mindszenty laįmino Horty 
režimą, kuris šalia Hitlerio 
kovojo prieš sąjungininkus. 
Mindszenty taipgi l a i m i n o 
Vengrijos žydų deportavimus 
į Vokietijos koncentr a c i j o s 
stovyklas.

To viso “Herald-Tribune” 
nepamini, nes Mindszenty da
bar perstatomas kaip didžiau
sias demokratas ir liberalas.

Kalinio meno kūrinių 
paroda ACA galerijoj'e

ACA galerijoje (63 East 
57th St.) atsidarė buvusio ka
linio John Resko kūrinių pa- 
ioda. Resko praleido apie 20 
m.etų kalėjime nuteistas kaip 
kriminalistas, iki jis ir'jo ad
vokatai įrodė, kad jis nekal
tas. Per tuos ilgus metus 
Clintono kalėjime Dannero- 
mos miestelyje prie Kanados 
rubežiaus Resko pradėjo ta
pyti ii- piešti ir laipsniškai pa
sidarė geru dailininku, taip, 
kad dabar jo braižiniai išsta
tyti vienoje vadovaujančių ga
lerijų, ACA. Braižiniai te
momis daugiausia apie kalėji
mo gyvenimą.

Visiems lietuviškiems mano § 
& Draugams —• #
^Linkiu Geriausių Sezono Švenčių^ 
2 PHILLIPS FUNERAL HOME | 
R 79-02 Metropolitan Ave. 1 
K Middle Village, L. I. P
$ John J. Phillips, licensed Mgr. » 
g Tel. TW. 4-8389 į

I
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BEAUCHAMP 
CHAPEL

»16 Beauchamp Pl. 
New Rochelle, N. V. 

NE. 2-8759

j Laidotuvių Direktoriai per 81 
J ' Patarnaujame visiems.i .

MATTHEW A.Š
BUYUS> ' • 
(BUYAU8KAS) !!

LAWOTUVIV
- DIREKTORIUS

» ‘ 1

: 426 Lafayette St-:
Newark 5, N. J.
MArket 2-5172

4 piul. Labvft (Liberty) Antrad., Gruodžio ,(Dec.) 11,4956

Kėsinasi ant dviejų 
unijos vadų jj

Pats miesto majoras Wag-
neris žada pradėti ablavas ant 
pažangiųjų unjistų, organi
zuotų miesto tarnautojų. Pra
džia būsianti padaryta ant 
dviejų vadų, būtent: Frank 
Herbst ir Jack Bigei. Jiedu 
yra veikėjai International 
^Brotherhood of Teamsters, Ci
ty Employees Union, Local 
237. Jis neva turįs įrodymų, 
kad šitie- unijos vadai kadaise 
esą buvę komunistai.

Bet7 Henry Feinstein, Local 
237 pirmininkas, sako, kad 
majoras pasakoja nesąmones, 
kad lokalas prieš ketverius 
metus gerai ištyręs Herbst ir 
Bigei reikalą ir pas juos nesu
radęs jokio komunizmo. Todėl 
aišku, kad kaltinimai prieš 
šiuos veikėjus yra iškelti tiktai 
tam, kad pakenkti unijai, k;A 
su d em ora 1 i z uoti o r ga n i z u otus 
miesto valdžios tarnautojus, 
Pasirodo, kad čionai bus in- 

I fermerių darban, kurie turi 
i ką nors asmeniško prieš uni- 
ijos veikėjus.

Siūlo laikytis Biblijos
Rev. H. C. Read smerkia 

kunigus, kurie ieško savo pa
mokslams temų svietiškuose 
reikaluose. Jis sako, kad Bib
lija yra geriausias ir vieninte
lis šaltinis pamokslams.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

LLD kuopos susirinkimas Įvyks 
gruodžio 12 d„ 7:30 vai. vak^re^j 
Lietuvių Kultūrinįame Centre. 
si naftai dalyvaukite šiame susijrm- 
kime, nes reikės perrinki kuopos 
valdybą 1957 metams. Valdyba.

(240-241)

CLEVELAND, OHIO
LLD 22 kp. metinis susirinkimas 

(su užkandžiais) jvyks gruodžio 14 
d.,. 7:30 vai. vak., LDS klubo salė
je, 9305 St. Clair Ave. Visi daly
vaukite šiame susirinkime, nes bus 
išduotas raportas nuo parengimo, 
sužinosite pasekmes ir kuopos stovj. 
Taipgi ne visi nariai pasiėmė kny
gą, L. Prūseikos “Atsiminimai ir 
Dabartis,” tad Šiame susirinkipie 
turėsite progą pasiimti. Valdyba.

(238-240)

WORCESTER, MASS. '
LDS 57 kp. metinis susirinkimai 

jvyks gruodžio 13 d., 7:30 vai. v«., 
29 Endicott St., Lietuvių viršutinėj 
salėj. Nariai dalyvaukite, nes rei
kės išrinkt valdybą 1957 metams, 
kuri galėtų gerai tvarkyti kuopos 
reikalus. Taipgi pasitarsime kitais 
reikalais, apie naujų narių gavimą 
ir tt. Kom. (238-240)

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

Fora. Abelnas namų darbas, pa
prastas virimas, vairavimas. Pri- 
vatiški gyvenimui rūmai. Puiki 
apylinkė Greenwich, Conn. Nuola
tinis darbas, puikios darbo sąlygos. 
Šaukite New Yorko. RE. 7-6743.

(234-240)

Visiems mūsų lietuviškiems drau
gams—Geriausią Kalėdų dovaną 
jūs galite duoti jiems arba sau 
pačiam tai yra Heating Installa
tion. JAPSIMOKA! |

Šalto Vandens Namų 
Savininkams

CENTRAL
HEATING
Pakelią Jūsų Rendą

$5.25 už rūmą su šiltu vandeniu 
Nereikia {mokėjimų

iki "t metų Išmokėjimu
Šaukite del nemokamai aproka- 

vimo.
Įdedame aliejinius Burners ir ap
tarnaujame aliejaus pristatymu.

REX HEATING CORP.
581 Liberty Ave., Brooklyn 

Susisiekite su mūsų lietuvių ir
lenkų atstovu

Mr. Dan Drozewski
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