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KRISLAI
Rytoj.
40—metinė sukaktis.
Melagingi pranašai.

taiką! j
Rašo R. Mizara

200,000,000 žmonių rytoj 
Švęs didžios pergalės, triumfo 
šventę.

15-ka tarybiniu respublikų, i 
sudarančių Tarybinių socialia-1 
tinių Respublikų Sąjungą, at- { 
žymės savo “Liepos ‘ 4-tąją“ ■ 
— atžymės Didžiosios Spalio 
j-ocialistinės revoliucijos ketu- 
i iasdešimtmetines.

Juk iš Spalio revoliucijos j 
gimė Tarybų Rusija, o paskui 
V- Tarybų Sąjunga..

Reikia žinoti: Spalio revo
liucija jį vadinama dėl to, 
ImįaU sulyg senu kalendoriumi 
prasidėjo spalio 25 d., o pa
gal mūsiškį kalendorių — lap
kričio 7 dieną.
/ Taip, lapkričio 7 dieną 
prasidėjo, kaip sakoma, “tik
roji žmonių visuomenės istori
ja.“

ši visai žmonijai labai 
įeikšminga sukaktis bus entu
ziastiškai atžymėta ir visų so
cialistinių šalių, neįeinančių | 
Tarybų Sąjungą, kurios suda
ro, apie 700,000.000 gyvento*

"\ Iš viso apie 906,000,000 
zlmoniųj šiandien kuria socia
listinę santvarką.

Spalio revoliucijos sukaktj 
sveikins, vienokiu ar kitoku 
būdu, ir viso kapitalistinio 
pasaulio pažangieji darbo 
žmonės, tame skaičiuje ir 
Amerikos. 

•
Kai Maskvos Raudonojoje 

Aikštėje, ties Lenino mauzo
liejumi,išdidžiai p a r a d uos
šimtai tūkstančių darbo žmo
nių, aukštai, aukštai aplink 
•žemę skraidžius du socialisti
nio mokslo paleisti dirbtiniai 
mėnuliai, du dirbtiniai žemės 
palydovai — vienas apie 500 
mylių aukštyje, o kitas apie 

( 1,000 mylių.
• ' Jiedu tartum sakys tarybi

nėms tautoms: netoli toji die
gia, kai tarybinis žmogus pa
sieks ir mėnulį, kai jis nuga
lės erdvę ir pro ją kelius pra
ves į planetas, apie kurių pa
siekimą per tūkstančius metų 
galvojo geriausieji žmonijos 
protai.

Bet tai bus tik tuomet, jei 
taika pasaulyje viešpataus, 
jei žmogaus raumenys ir pro
tas bus pajungta ne žmonių 
Žudymui, o jų gerbūvio kėli- 

, m u i.

Dar daug yra žmonių, ku
rte gerai atsimena 1917 metų 
lapkričio 7 dieną. Jie gerai 
aino, kad Spalio revoliucija 

.'/gimė karo ir caristinės prie
spaudos nualintoje, lozoriško- 
je Rusijoje.

Nemaža žmonių tuomet 
manė, jog Spalio revoliucija 
r.eišsilaikys, jog tarybinė vy
riausybė Rusijoje bus sutriuš
kinta, jog ten ir vėl grįš ka
pitalizmas.

Prieš 40 metų • “mokytieji 
redaktoriai“, visokie “visko 
žinovai“, “specialistai“ sakė, 
melavo žmonėms, kad Lenino 
su bolševikų partija vadovau
jama jaunutė socialistinė ša
lis žlugs jei ne už savaičių, 
Tai už mėnesių, jei ne už mo
vėsiu, tai už metų-kitų.

>4 Tačiau buvo žjmonių ir laik-

Mao Tse-tungas tarėsi su 
Chruščiovu: Tarybų Sąjunga 

ruošias minėti sukaktuves
/

r® Sąjunga sako, kad dirbtinio žemės 
palydovo paleidimui naudojo naują jėgą 
Ar vandenilinė bomba pas i e k s ir mėnulį?

3 A ■

Kinijos Mao-Tse-tungas
Maskva. — Dviejų didžių

jų socialistinių šalių vado
vai, Nikita Chruščiovas ir 
Mao Tse-tungas laikė kelių 
valandų pasitarimą. Chruš
čiovas ir Mao Tse-tungas 
kalbėjosi apie pasaulinę pa
dėti, taipgi apie Spalio mi
nėjimo smulkmenas. Su 
Mao Tse-tungu iš Kinijos 
atvyko svarbi skaitlinga de
legacija, kurion įeina ir 
Madame Sun Jat-sen.

Visa Tarybų Sąjunga, y- 
patingai Maskva, tuo tar
pu ruošasi prie sukaktuvių 
minėjimo. Maskva jau pui
kiai papuošta. Svarbiausio
se vietose iškelti Komunis
tų partijos C. K. prezidiu
mo narių paveikslai — Bul- 
ganino, Chruščiovo, Miko- 
jano, Vorošilovo, Furcievos 
ir kitų. Dažnai prezidiumo 
narių paveikslai supa teore
tinio socializmo steigėjo 
Markso ir Tarybų Sąjungos 
steigėjo Lenino paveikslus.

Kariniai tarybinės armir 
jos. daliniai jau kelintą die
ną kaip Raudonojoje aikš
tėje praveda pratimus ren
giantis prie parado. Prati
nasi ir tankai, orlaivių es
kadrilės ir t. t.

Kas valandą į Maskvą or
laiviais ir geležinkeliais at
vyksta vis naujos, delegaci
jos iš užsienio. Tai, be abe
jo, bus didžiausias užsienio 
delegacijų sąskrydis Tary-

raščių ir mūsų šalyje, kurie 
tvirtino, kad Spalio revoliuci
jai lemta gyvuoti, kad ji gy
vuos, kad ilgainiui visas pa
saulis priims socialistinę san
tvarką.

Mes galime pasididžiuoti, 
kad ir mūsų laikraštis, mūsų 
Laisvė stovėjo gretose tų, ku
rie sakė tiesą...

Mes ' ir šiandien sakome : 
tie, kurie dar vis galvoja apie 
socialistinių šalių sunaikini
mą kariniais būdais, yra žmo
nijos priešai, jie yra savo tau
tų priešai.

Ne apie karą šiandien ten
ka galvoti, o apie tai, kaip so
cialistiniam ir kapitalistiniam 
pasauliui sugyventi taikoje.

Socialistinis pasaulis yra 
nenugalimas!

bų Sąjungos istorijoje. Yra 
delegacijų ne tik nuo komu
nistų, bet ir nuo kai kurių 
socialistinių grupių, neu- 
tralistiniu kraštu naciona
listų ir t.t.

Užsienio stebėtojai sako, 
kad šiuo kartu Spalio su
kaktuvės minimos labiau 
pažymint tarptautinį komu
nizmo pobūdį ir proletarinį 
internacionalizmą.

Prie sukaktuvių minėji
mo rengiamasi plačiai ir 
Leningrade, kur Spalio re
voliucija turėjo savo pra
dus, taipgi *vįsų tarybinių 
respublikų sostinėse. Pa
ryžiuje ir Romoje įvyks 
masiniai darbo žmonių mi
tingai, kuriuose bus pami
nėta Spalio revoliucijos 40 
metu sukaktis. zv

Darbo unijų 
kovos lauke
Buffalo. — • International 

Union of Electrical Wor
kers (A^L-CIO) New Yor- 
ko valstijos taryba pasmer
kė Westinghouse Electric 
kompaniją, kuri atleido iš 
darbo tris darbininkus, ku
rie naudodamiesi penktuo
ju konstituciniu pataisy
mu atsisakė liudyti kongre
siniam komitetui apie savo 
politinius ryšius. Valstijos 
IUE taryba pritaria loka- 
lams 1581 ir 315, kurie už
taria pašalintus darbinin
kus.

IUE yra AFL-CIO unija, 
skirtinga nuo pažangiečių 
vadovaujamos tos pačios 
industrijos UE, bet ir IUE 
užstoja pažangius darbinin
kus, kuriuos kompanija už 
jų įsitikinimus išmetė iš 
darbo.

Washingtonas. — AFL- 
CIO vietiniai skyriai jau su
siliejo ir New Hampshire 
ir North Dakotos valstijo
se. Susiliejimas dabar jau 
pravestas 32 valstijose.

Deli. — Indijon atvyko 
Pietinio Vietnamo premje
ras Ngo Diem.

I

Maskva. — Žinių agentū
ra Tass perdavė mokslinin
ko profesoriaus V. I. Diku- 
šino pareiškimą, kad antro
jo dirbtinio žemės palydovo 
paleidimui erdvėn buvo pa
naudoti nauji jėgos šalti
niai, kurių iki šiol pasaulio 
mokslininkai nežinojo. Jis 
sakė, kad dirbtinis satelitas 
iššautas eilės stadijų rake
tomis, kurių tikslūs instru
mentai tiksliai kontroliavo 
kiekvieną smulkmeną. Ko
kia ta nauja jėga, jis kol 
kas neaiškino, bet žadėjo, 
kad su laiku tuo žinojimu 
bus pasidalinta su kitų ša- 
lię mokslininkais.

Pasaulyje stebimasi
Londonas. — Britų moks-

Vieni be darbo, 
kiti verčiami 
dirbt skubant
Detroitas.1—• Automobi

lių pramonėje vystosi tokie 
dalykai: tuo tarpu, kai 
daug darbininkų atleista iš 
darbo, kiti dabar verčiami 
dirbti' skubotai. Fordo kai 
kuriose dirbtuvėse reika
laujama iš darbininkų dirb
ti viršvalandžius, tuo tar
pu, kai didelis skaičius iš 
darbo paleistų “laikinai” 
dar negrįžo darban, — jie 
nepriimami atgal. Chevro
let dirbtuvėse kai kur ren
giamasi pastatyti darbinin
kus dirbti šešias dienas vie
toje penkių, tuo tarpu, kai 
kiti lieka be darbo.

Auto-darbininkų unijos 
(UAW) Fordo fabrikų lo- 
kalai neseniai savo konfe
rencijoje reikalavo iš kom
panijos, kad nebūtų dirbta 
viršvalandžių, tuo tarpu, 
kai kiti, darbininkai lieka 
be darbo. Unija nurodo, 
kad ta nenormali padėtis 
turi būti baigta, kad nege
rai, jog per kelis sezono mė
nesius, kuomet pradeda 
parsiduoti naujų modelių 
automobiliai, darbininkai 
dirba viršvalandžius, o pas
kui lieka be pilno darbo.

Pavasarį įvyks naujos 
derybos tarp unijos ir kom
panijų. Unijos* vadovai sa
ko, kad Fordas ir kitos au
tomobilių kompanijos da
bar bando ant greitųjų pa
gaminti- didelį kiekį auto
mobilių, kad pavasarį turė
tų didelį rezervuarą ir galė
tų tvirčiau laikytis prieš 
uniją, nesutikti su jos rei
kalavimais. z

Minneapolis. — Kanda- 
dietis. eks-ministrąsz Pear- 
sonas, kuris neseniai gavo 
Nobelio pryzą už darbuotę 
taikos labui, čia padarė 
gan karinį pareiškimą — 
jis nori, kad Amerika duo
tų atominių ginklų savo są
jungininkams. 

liniukas Kenneth Gatland, I 
kuris yra Britanijos Tarp- 
planetinės sąjungos pirmi
ninkas sako, kad Sovietų 
pareiškimas apie naują jė- < 
gą kaip ir atsako dalinai į 
klausimą, kurį sau stato pa
saulio mokslininkai: kaip 
Sovietai pajėgė iššauti į 
virš tūkstančio mylių aukš
tį pusės tonos svarumo pa-j 
lydovą? Ant kiek pasaulio 
mokslininkai žino, naudo
jant dabartinius kuro skys
čius raketose, tokiai jėgai 
išvystyti reikėtų didžiulio 
skysčio kiekio, kurio nega
lima būtų iškelti su pirma 
raketos stadija. Manoma, 
kad tarybiniai mokslinin
kai gal turi išradę naują 
kuro rūšį ar ką nors pana
šaus.

Bomba skrieja mėnuliu?
New Yorkas. — Maskvos 

radijo vedėjas Aleksandre- 
sonas telefonu atsakė į 
Montrealio radijo stoties 
klausimą. Jo buvo klausta, 
ar tiesa, kad Tarybų Sąjun
ga greitu laiku pasiųs, rake-

Dėl naujo Sputniko ..

Susijaudinimas
Washingtonas. — Antro 

tarybinio Sputniko paleidi
mas, paskui paskelbimas, 
kad jo paleidimui naudotas 
naujas jėgos šaltinis, taip
gi Maskvos teigimai, kad 
gal greitu laiku raketa pa
sieks mėnulį, Washingtone 
iššaukė nemenką susijaudi
nimą, Mūsų sostinėje jau
čiama, kad jeigu po pirmo 
Sputniko paleidimo pasiro
dė, kad mes nemenkai atsi- 
likome, dabar aišku, kad 
mes palikti toli toli užpaka
lyje. Kai mūsų .šalis šių 
metų pabaigoje paleis sa
vo satelitą Avangardą, ku
ris mažesnis net už pirmą 
Sputniką, jis bus tik žais-

Alžyriečiai pravedė ofensyvą 
prieš okupantus, nukovė 700

Tunisas. — Alžyro nacio
nalistų štabo atstovai čia 
sako, kad paskutinėmis ke
liomis dienomis Alžyro tau
tinio išsilaisvinimo armijos 
daliniai ir partizanai perė
jo į platų ofensyvą prieš 
francūzus ir nukovė 700 jų 
karių, sužeidė dar didesnį 
ąkaičių, kurį tiksliai nusta
tyti sunku.

Nacionalistų štabas sa
ko, kad tai buvo didžiausias 
ir geriausiai organizuotas 
alžyriečių ofensyvas prieš 
kolonialius spaudėjus oku
pantus francūzus. Francū- 
zų aukštasis komisijonie- 
rius Alžyre Lacoste jau at
siliepė į šį alžyriečių komu
nikatą. Jis sako, kad komiu 
nikatas padarytas propa
gandos sumetimais. Esą, jo

tą į mėnulį. Aleksandreso- 
nas atsakė, kad taip.

Amerikos ir kitų Vakarų 
kraštų mokslininkai spėlio
ja, kada ir kaip bus tas pa
daryta. Yra nuomonių, kad 
tokia raketa jau šiuo me
tu skrieja link mėnulio. 
Greičiausios raketos, ant 
kiek tai žinoma Vakaruose, 
kelionė iki mėnulio imtų 
penkias dienas. Jeigu Tary
bų Sąjunga nori, kad jos 
raketa pasiektų mėnulį 
Spalio (lapkričio 7) sukak
tuvių dieną, tai yra, šį ket
virtadienį, ji gal jau buvo 
paleista praeitą šeštadienį 
ir dabar skrieja link mėnu
lio.

Yra spėliojimo, kad ta ra
keta savimi neša vandenili- 
nę-hidrogeninę bombą, ku
rios sprogimas ant patam
sinto mėnulio aiškiai būtų 
matomas žemėje! Sakoma, 
kad Amerikos mokslininkai 
galingais radaro aparatais 
banda sekti erdvę tarp že
mės ir mėnulio, kad nusta
tyti, ar tokia raketa skrie
ja.

musę sostinėje 
las palyginant su Sovietų 
antruoju Sputniku.

Pentagone apgynos se
kretorius McElroy, senato
rius Russell, sen. Johnson 
ir 'kiti laikė slaptus pasita
rimus. Sekretoriaus padėjė
jas Quarles informavo juos 
ant kiek čia žinoma apie 
Sputnikus, keliones į mėnu
lį t. t.

Prezidentas Eisenhowe- 
ris tarėsi su savo moksli
niais patarėjais. Iš viso pa
saulio kampų ateina žinios, 
kad antrojo didžiojo tary
binio palydovo paleidimas 
nepaprastai pakėlė Tarybų 
Sąjungos prestižą pasauly
je.

kio ofensyvo nebuvo, bet 
Alžyro nacionalistai, kurių 
štabas dabar veikia viešiau 
(iš Tunisijos) bandąs suda
ryti įspūdį, kad valdo di
džiai moderniškai armijai.

Iškilmingai palaidojo 
Giuseppe di Vittorio

Roma. —Italijos darbinin
kai iškilmingai palaidojo 
Giuseppe di Vittorio, kovin
gą savo unijų sąjungos va
dą. Vittūrio turėjo 65 metus 
amžiaus. Jis tapo komunis
tu dar 1924 metais, fašiz
mo laiku kovojo pogrindyje 
ir gyveno imigracijoje, bu
vo nacių kalinamas Francū- 
zijoje. Ispanijos pilietinio 
karo metu jis buvo politi
niu komisaru Garibaldi bri
gadoje. •

šuniukas negyvensiąs
Tuo tarpu pasaulyje 

daug kalbama ir rašoma a- 
pie šuniuką, kuris keliau
ja su antruoju palydovu. 
Jau žinoma, kad šuniukas 
tebėra gyvas ir sveikas. Bu
vo pranešta, kad šuniukas 
gal liks gyvas, bus pajėg
ta jį atgauti žemėn. Bet ta
rybinis mokslininkas Sta- 
niukovičius dabar sako, kad 
“kol šuniukas gyvas”, duo
menys apie jo pulsą ir kvė
pavimą duoda svarbių in
formacijų mokslininkams.

Iš jo išsireiškimo “kol šu
niukas gyvas” daroma išva
da, kad šuniukas gal turės 
baigti savo gyvastį satelite.

Pranešama, kad 
Gaillard tampa 
nauju premjeru

Paryžius. — Jau tikra, 
kad F. Gaillard (išsitaria 
'Gajai') tampa Francūzijos 
premjeru. Jis jau gavo už
tikrinimą iš socialistų, jo 
paties partijos radikal-so- 
cialistų, krikščionių demo
kratų (MRP) ir kons.evato
rių. Kadangi šios partijos 
atstovauja absoliutę daugu
ma Francūzijos parlamen
te, tai Gaillard kabineto pa
tvirtinimas. užtikrintas.

Gaillard yra jauniausias 
premjeras Francūzijos is
torijoje: jis turi tik 38 me
tus amžiaus.

Tai pirmas kartas po ka
ro, kad socialistai ir konser
vatoriai įeina į bendrą ka
binetą. Tas iš vienos pusės 
padaro Gaillard kabinetą 
stipriu, nes jis turi gerą 
daugumą parlamente, bet 
iš kitos pusės silpnu, nes 
tas reiškia, kad daugeliu 
klausimų negalės imtis aiš
kių žingsnių, kad neįer
zinti vienos ar kitos pusės.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms į Lietuvą. Kurie 
ten jau gauna Laisvę, rašo, 
kad ji jiems patinka.

vėliausios 
žinios

Jungtines Tautos. — Ta
rybų Sąjunga paskelbė, kad 
daugiau nedalyvaus J? T. 
nusiginklavimo sub-komi- 
tete, nes jo pastangose dėl 
Vakarų kaltės pasiektas 
liepto galas.

Damaskas. — Siriją sako, 
kad Turkija vėl koncent
ruoja daugiau karinių dali
nių prie jos sienos.

Tokyo. — Šiaurės Korėja 
sako, kad Amerikos orlai
viai nuo rugpjūčio 15 dienos 
iki dabar 17 kartų skraidi
nėjo virš Korėjos teritori
jos.
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STAIGMENA PO STAIGMENOS!
MUMS ATRODĖ, kad tarybinės tautos galėjo užten

kamai iškilmingai minėti Spalio revoliucijos keturias de
šimtmetį be antrojo dirbtinio žemės palydovo paleidimo 
į berybę erdvę. Su pirmojo dirbtinio žemės palydovo 
(sputniko) paleidimu aplink žemę jau buvo aiškiai pa
rodyta, jog socialistinis mokslas, socialistinė technolo
gija pralenkė kapitalistinį mokslą, kapitalistinę techniką.

Bet ne! Tarybiniai mokslininkai paleido dar kitą 
dirbtinį žemės palydovą į erdvę, daug didesnį, daug su
dėtingesnį. su gyvu daiktu (šunimi) viduje! Jie tai davė ( 
pačiose Spalio revoliucijos 40-metinės išvakarėse!

Apie tą patį laiką, kai antrasis sputnikas buvo pa
leistas į erdvę, spauda paskelbė, kad Tarybų Sąjungoje 
pradėjo lekioti didžiausias pasaulyje pasažierinis lėktu
vas, kuris, trumpesniose kelionėse, gali vežti 220 žmo
nių, o ilgose kelionėse, kaip, sakysime, iš Maskvos į New 
Yorką, galės vežti 120 žmonių. Šis naujas oro milžinas 
turi telefono sistemą, turi restoraną, kur gali vienu kar
tu valgyti 48 žmonės, turi du keltuvus (liftus). Lėktuvas 
yra-sprausminis (iet) ir jis gali iš Maskvos New Yorką 
pasiekti per 10-12 valandų! Lėktuvo pavadinimas: 
TU-114.

Taigi tarybinių respublikų žmonės galės pelnytai di
džiuotis. švęsdami didžiąją šventę — 40 metų sukaktį nuo 
to laiko, kai užliepsnojo Didžioji Spalio revoliucija!

KORESPONDENTAI, esantieji Maskvoje, skelbia, 
kad Tarybų Sąjungos, mokslas “dar turi ką nors, ranko
vėje” ir jis duos dar daugiau staigmenų — staigmenų 
tarybinėms tautoms ir visam pasauliui.

Šitie žodžiai rašomi pirmadienį, todėl apie kitas 
staigmenas, mes nieko nežinome, bet jei jų bus — ma
tysime.

Spalio revoliucijos keturiasdešimtmečio švenčių pro
ga kiekvienas tarybinis pilietis galės džiaugtis ir di
džiuotis savo darbo vaisiais. O tuo pačiu kartu buržua
zinis pasaulis nebegali atsistebėti visu tuo, kas socialist!- 1 
nėję šalyje atsitiko.

Imkime mūsų Ameriką. Vienus antrojo sputniko pa
leidimas sudrebino, kitus, padorius ir taikos trokštan
čius žmones., labai pralinksmino. Bet jau kiekvienas, 
Tarybų Sąjungos draugas ir priešas, pripažįsta, kad mū
sų šalies mokslas yra toli pasilikęs, nuo tarybinio mok
slo.

Britų žinių agentūra Reuters praneša iš Londono, 
kad ten spauda ir mokslininkai antrojo sputniko paleidi
mą į erdve skaito “fantastišku”, “neįtikėtinu”! Anglai 
mokslininkai sako, jog Amerikos mokslas yra pasilikęs 
dešimčių metų nuo tarybinio mokslo!

Kai buvo paleistas pirmasis dirbtinis žemės palydo
vas (sputnikas), daug kas galvojo: tai galėjo būti atsi
tiktinas dalykas. Bet antrojo sputniko paleidimas į erd
vę jau aiškiai byloja, kad tai buvo pagrįstas tar. moksli 
ninku apskaičiavimais žygis, kad tarybinis mokslas sura
do “sekretus”, kaip sputniką pagaminti, surado ir turi 
būdus bei priemones, kaip jį paleisti į erdvę!

Šiandien, tarybinių mokslininkų pasakojimams, kad 
jie pasieks ir mėnulį, jau niekas neabejoja. Liekasi tik 
laiko klausimas: gal rytoj, gal kitą mėnesį, gal kitais me
tais, bet kad mėnulį socialistinis mokslas pasieks, visi 
tiki.

ŽUKOVAS IR KOMUNISTŲ PARTIJA
DĖL ŽUKOVO paleidimo iš TSRS gynybos ministro 

vietos amerikinėje spauddoje buvo prirašyta ištisi pus
lapiai. Rašė ji, spėliojo, niekino Tarybų Sąjungą ir jos 
vyriausybę. Na, o Žukovą, kurį tik neseniai toji pati 
spauda buvo apšaukusi “Vengrijos žmonių bučeriu”, jau 
pradėjo garbinti.

Suvedus visa į daiktą, maršalas Žukovas buvo atsta
tydintas iš gynybos ministro vietos, taipgi iš KP prezi
diumo ir Centro Komiteto dėl to, kad jis pradėjo Msi- 
skaityti su Komunistų Partija. Žukovas buvo pradėjęs 
sauvaliauti, buvo pradėjęs save liaupsinti, buvo pradėjęs 
visur statyti savo “aš”. O tai nėra sveika, tai yra pavo
jinga.

Pavojinga dėl to, kad jis ar kuris .kitas individualas, 
įsigalėjęs, nesiskaitęs su partine disciplina, nepriimąs 
kritikos, nepažiūrįs į savo veiklą savikritiškai, kada nors 
galėtų atlikti žalingų veiksmų.

Na, ir Žukovas buvo pašalintas iš gynybos ministro 
vietos.

Tie, kurie dėl to pas mus kelia didelį’ triukšmą, ko
mercinės spaudos rašeivos, turėtų visgi susivaldyti ir su
prasti tai: Aukš. Sovieto prezidiumas buvo pastatęs Žu
kovą į gynybos ministro vietą, jis jį ir pašalino, pastaty
damas jo vieton maršalą Malinovskį.

Atrodo, kad Centro Komiteto posėdis, kuriame daly
vavo apie pusantro šimto žmonių, visa tai gerai aps
varstė, išklausė paties Žukovo pasiteisinimus ir nutarė 
padaryti tai, ką padarė. Jis nutarė, kad Tarybų Sąjun-, 
goję nėra didelio žmogaus, nėra mažo, — visi ir kiekvie-

apsakymas
Paskutinės rugpiūcio die

nos buvo parinktinai gražios: 
saulėtos, šiltos. Laukuose bo
lavo avižos, noko žirniai. So
dai džiugino kiekvieną savo 
kvapiais obuoliais.

Vieną pavakarę Jonaitienė, 
dar gana jaunu moteris, parė
jo iš daržo glėbiu buroklapių 
nešina. Numetusi juos patvar
tėje, šūktelėjo savo sūnų Juo
zuką. Iš sodelio atsiliepė vai
kiškas 1 balselis, sumirgėjo 
melsvi marškinėliai, ir pro so
do vartelius išniro tamšiapiaU- 
kis, guvus, kokių devyhėrių 
metų berniukas. Motina mei
liai žiūrėjo į vaiką: iš dai
laus, saulėje įdegusio veide
lio į ją žVėlgė didelės, tam-, 
šiai rusvos, pasitikinčios akys.,

Berniukas pratiesė jai pilnį 
kepurę obuolių.

Rinkdamos! kur minkštesnį, 
motina paklausė:

— Ar žinai, kur kolūkio 
žirniai ?

Vaikas atidžiai pažvelgė įt 
mamą. Kolūkio žirnius jis ži-' 
rojo ir vietoj atsakymo link
telėjo galvute.

— Sako, jie gerai suverda.
Gal pažirniautūm vakarie
nei? — pasiūlė motina, kas-' 
dama Obuolį. 1 . >

Juozukas krūptelėjo.. Jis 
pabųgo, bet ne žiVniaVimo, O 
motinos balso — prislopipt(M 
tariamai abejingo. Jis dar 
kartą žvilgterėjo j motiną ir,i 
lyg norėdamas savo padrąsin
ti, garsiai atsakė:

— Ką man reiškia, galiu. 
Tik į ką juos dėti? Gal tą 
mažąją pintinukę pasiimti?

— Ką tu, pamatys dar kas! 
Pilk į užantį, — pamokė mo
tina pašnabždomis. — Tik' 
Marškinėlius susitvarkyk.

Juozukas, gūdriai šypsoda
masis, apsikamšė išsipesUsjus 
marškinukus, tvirčiau susiver
žė dirželį ir iškūrė iš kiemo.

— žiūrėk, Juozuk, tik tėtei
Lieko nepasakok! — siųsda
ma antrą kartą berniuką žir
niauti, perspėjo motina. “Nors 
ta žirnių sauja kolūkiui tik la
šas jūroje, bet tuščia jo, gė/ 
liau tegu jis nežino”, — gal-: 
vbjo Jonaitiėnė, prisirhihifšC 
kaip vyras l priekaištaudavo/ 
kai ji iš fermos parsinešdavo 
ryšuliuką miltą. >

Vaikas tą popietę parniog& 
dU pilnus maišiukus . žirnių! 
ankštelių. Ir kitą dieną porą 
kartų sulakstė. Jam Ir į galvą' 
neatėjo paklausti, kam ma
mai tiek žirnių reikia, nes žir
niauti jam buvo pramoga.

-Turgaus dieną prisiprašiusi^ 
vyrą parūpinti iš kolūkio ark-' 
Ii nuvykti pas gydytoją, Jo
naitienė išsiruošė į miestą.1 
Nutaikiusi, kada vyras išvėde: 
į ganyklą karvę, iš sodelio iš-, 
sinešė du pusmaišius žirnių 
ankštelių. Pasigrūdusi juos po- 
pasoste, apdangstė sodria, 
dar su rasa nušienauta žole. 
Neužmiršo pasiimti ir litriuką. 
seikėjimui.

Sartukas smagiai bėgo sau
su keliuku, lėngvai traukda
mas pustuštį vežimėlį. Jonai
tienė pasinėrė savo ^mintyse. 
Galvojo, skaičiavo, kiek bus 
litrų, kiek gaUs pihigų.

Bėsvarstydarria nė nepaju
to, kaip privažiavd plenty; 
Pro šalį buržgiaftčioš mašinos 
nutraukė jos svajones. Jšllid- 
jūsi į važiuojančią srovę, Jo-' 
naitienė pasiekė miestą.

Netoli turgavietės senu 
įpratimu ji įsuko į vieną be- 
vartj kiemą. Išlipusi iš vėži
nio, ji šėrėsi sartį, tvarkėsi; 
drabužius. Iš apšepusio riaftie/’ 
lio išėjo smulkutė, mažti, 
raukšlėmis išvagotu veideliu' 
senutė. Priėjusi-* pasisveikino’ 
ir pasiteiravo, ką geto Jonai- 

„ j,,,.,    ur. .1  ■■

nas jų, užimdami, svarbias vjėtas, privalo skaitytis su di-J 
sciplina, su partija, kuri vadovauja visai Tarybų Sųjum 
gaL . ■ ■ ••; j „J • j

Matysime, dėl Žukovo pašalinimo, .Tarybų Sąjunga 
nei kiek nenukentės, o tik sutvirtės! ;‘ : v \

tienė atvežusi -parduoti, 
čiuopusi iiiaiše ankšteles, 
pasakoti: '

— Andai tUr^Ujė vieiįą mo
terėlę sli žirniais į miliciją nu
vedė. Sako, iš kolūkio prisivo
gusi buvo.

Jonaitienę ši žinia iyg ada
ta įdūrė. Bet ji tvardėsi, sten
gėsi to neparodyti. Traukda
ma iš vežimo maišiagalius, 
nežiūrėdama į senutę, tarė:

— Matai, kokia!.. Aš tai 
savo Atsivežiau,' aruose turi
me pasisėję; — Ir, surišusi 
maišėliuš, peršimėtė jUOS pėr 
petį. Pasiėmė litrą ir eidama 
iš kiemo tęsė: -— Kas hėdtids 
man. isavo augintų parduoti?

— žinoma, žinoma, — tri- 
pendama smulkiais žingsne
liais paskui Jonaitienę, prita
rė senutė. — Aš žinau, kad 
jūs svetirno hė šapelio iiepa- 
imsite. Ale Visokių, hiatai, at
siranda. 1

Nub tarpuvartės senutė grį
žo į kiemą. Jonaitienė, likusi 
vieha, apsidairė. Jai biivo nėH 
ramti. Ji ėjo atidžiai apžiūri
nėdama praeivius, staiga jf 
smuko į tarpUVArtę: kita gat-J 
vės puse ėjo atikštaš, mėlynu, 
švarkeliu, akiniuotas žmo^ną-’ 
Jonaitienė palaikė jį kolūkio? 
buhalteriu. Kai žmogus prąė-' 
jo, ji pamatė, kad ąpsirikd.' 
Dabar tik pajuto, kaip. šmaf-' 
Iriai plaka širdis. Pastovėjo 
dar kiek tarphVart^je, ^ąivO- 
dama, kaip: reiktų išsisukti, 
jei kas nors jš kolūkio valdy
bos ją pamatytų. jNutąrė jei 
kokios, sakyti, kad žirniai 
pussešerės, gyvenančios kita-' 
niė kolūkyje. NUO šios minties- 
jai pasidarė ramiau, ir ji, iš
lindusi iš tarpūvVartės, pasu
ko į turgavietę. ■

Turguje Jonaitienė įsimaišė 
tarp mbtėfų, pard avinė j ančių 
morkas, svogūnus, grybus/ 
vaistažoles ir kitokias gėry
bes. Vienos sėdėjo ant kėdu- 

’čių, kitos stovėjo. Prekės gu-1 
Įėjo'Ant dėžių, vežiihėlių, ki- ’ r 
tų — tiesiog ant grindinio, j' 
Radusi laisvesnį tatpiuką, 
įsispraudė ir Jonaitienė į eilę. 
Vieną pusmaišį pasidėjo prie-- 
žais Save, b kitą, atsaf^urifo 
dėlei, pasidėjo šOhė, kiek ato
kiau nuo Savęs, galvodama, 
kad, jei kas, — antrojo nepri
sipažinti; )

Žirnius noriai pirko. Ypač' 
Vaikai. Mitriai samstė Jonai
tienė ankšteles ir, meiliai šyp
sodamasi, išpildavo jas pir
kėjams.

Pirmasis pusmaišis bema
tant ištuštėjo. Smagiai nusi
teik Usi J ohaitiėnė 1 pasisuku 
paimti antrojo. Bėt... jo nebe
buvo. Pasidairė ir šen, ir teh.

nėra. NUrijusi burnoj aL' 
siradtišį kartumą, p&sitėifa-'i 
vo arčiau šėdihčių ' moterų J 
Nė, jos riemačiusios; Sužiūro 
ir kitos.

—Kas atsitiko? Kas pra
puolė? — girdėjosi klausimai.;

— Čia tik ką šmėžavį kaž
kokie vaikigaliai, gal jiė nū- 
čitlpo, Atsiliepė atokiau sė
dėjusi stora moterėlė.

• —■ Žihią, / Vaikai: žirniai sii- 
yilibjdi pritarė\kita.'

Mbteiys’ suklego. Vienos 
užjautė, kitos patfeririėjo se- 
Lantį kartą ’būti apdairesnei;! 
t. ■ ’ i '■ ■ ■. ■ ' :■ '

NusimihUsi, po .pažastimi 
'pasibrukusi , tuščią maišgalį, 
grįžo Jonaitienė 'prie Vėžimo;

Senute sėdėjo kieme ~ šįl- 
jdėši saulutėje/ Pamačiusi 
parėjusią Jonaitienę, tuoj pa
klausė, kaip Sėkesi. : , n.

— Tegul jj galas to k j tur
gų, — mesdama maišą Į vė-' 
žimą, burbteįėjU : paklaustoj i. 
/ Pamačiusi, , s kad Jditaitiėiiė 
kažko, sumirgusi, šęnutė priė-' 
j o prie vežimo ir, varstydama 
ją smalsiomis akutėmis, pksip

Už
ėmė

prie lūpų, rodė, kad nelinks
mos mintys pynėsi jo galvoje.

Juozukas nedrąsiai įsliuogė 
į lovą ir, nusisukęs Į sieną, su
sirietė j kamuoliuką.

Vakarieniaujant abu tylėjo. 
4opaitiėnė valgė nesbubėda- 
•ma, fėtkarčiais dėbteldama į 

tvarte, 
įniršis

• ’ V
.AJ>i yjirr«jr.iur.
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Baigėsi rugsėjis. Laukuose 
burzgė traktoriai, tėhipdattii 
penkiavagius plūgus, sėja
mąsias.

Jonaitienė jau trečia diena 
kasė kolūkyje bulves.

šeštadienio pavakare pas 
kasėjas atbėgo Zieniuvienės 
vaikai; Priėję priė šavo moti
nos, garsiai, visiems girdint, 
papasakojo, kad šiandien mo
kykloje Jonaičių: Juozukas 
apsivogė — buvo paėmęs vie
no vaiko peiliuką. ’Žieii'iUVie- 
nė, kuri nuolat savo darže 
rasdavo besiganančią Jonai
čių karvę, išgirdusi tokią nau
jieną, prūhkŠtėlėjo. Motėtyš 
sužiuro j Jonaitienę; Pastaro
ji, manydaiha, kad Ziėflitrkai 
šmeižia jos vaiką, kerštauda
mi už daržą, ė'hiė jUOS kolinti./ 
' — Nerėk, Perėk, Jdnaitiėh,' 
ir mano vaikai tą patį pasa
kojo. Ir hieš girdėjome, tik 
tylėjome, — iškart atsiliepė 
dar kelios moterys.

Įaudrinta pajUbką, Jonai
tienė įpyko nė tik ant moterų, 
bot ir ant Juozuko. Metusi ne
baigtą darbą, UUkudiilkŠtino? 
namo.

Nematydama kieme jtiožu- 
koj moteris šoko į virtuvę. Tė-' 
vas, palangėje taisęs klumpę, 
krūptelėjo huo Staigaus dtitų 
virstelėjimo ir suglumęs žiū
rėjo į dukterį. Permetusi pik
tu žvilgsniu virtuvę, ji puolė 
į kambarį.

kambary vaiko nebuvo. Tik 
vyras užstalėje ilsėjosi ir, 
vaikydamas vaiko sąsiuvinius/ 
geraširdiškai šypsojosi.

Rami vyro nuotaika dar la-. 
biau, įaudrino Jonaitienę.

— Tū čia sau Sėdi ir nėžU 
i«ai, ką JUožUkas mokykloj iš
krėtė!

Jonaičiui net kvapą užėmė. 
Sutrikęs pažvelgė į žmoną.

— Gėdą jis mums padarė’ 
DUOsiu aš jam! — rėkė 
dinėdamą nuo lango prie 

t go. — Kur jis yra?
Jonaitis kiek atitoko:
— Sakyk gi aiškiai, 

atsitiko? — jo rankos tirtėjo.
žmona atsisuko ir, žaibuo

dama aki'mis į vyrą, papasa
kojo, ką girdėjusi. Pabaigusi,, 
protekiniais išbėgo ieškoti 
Saiko. Jos viduje šėlo pyktis 
ir norėjosi kuo greičiau išlieti' 
tulžį. '

Iš virtuvės, tyliai pravėręs 
duris į kambarį, įkiūthlo se
nukas. Jis viską girdėjo. Pa
žvelgęs į žentą, liūdnai palin
gavo galvą ir priėjo prie lan- 

vgO. Jis girdėjo, kaip 1 duktė 
šaukė vaiką, matė, kaip iš 
malkinės išniręs Juozukas pri
bėgo prie motinos. Pamatęs, 
kad duktė tempia vaiką į 
kambarį, tylėdamas pasitrau
kė nuo lango ir atsisėdo ant 
mūriuko.

Motina, stipriai 1 purtydama 
vaiką Už pečių, užsipuolė:

— Ką tu padarė! mokyklo
je, sakyk, biaurybe tu ?

Motihos užpultas, vaikas 
išsigandęęs tylėjo. Jo tylėji- 
ihias išvedė motiną iš kantry
bės. Ji ėmė ranka tvoti jam 
pėr nugarą.
i—- še tau, še tau! Pridarei 
mums gėdos ir dar tylėsi? 
'Gfėičiau pasakok!

Valkas kukčiojo, bet tylėjo, 
ę Jonaitiene sušilo. Segioda- 
niasi Vatinį, piktai dėbčiojo į 
vyfąy Jį pykino, kad tas sėdi’ 
ir tyli. Pakabinusi vatinį ant 
gembės, vėl atsisuko į >kukčio- 
į‘antį: Juozuką.
7 —Ar ųėnilštosi? šnarpščio- 
si čia mari! — ir vėl užsimojo. 
— O tu kO tyli Užsikvempęs?;

atsisuko ji į vyrą. — Dir
žu tą pasileidėlį pertrauktum, 
tai žinotą . kitą sykį, kaip' sve
timą grobstyti/

Vyras neatsiliepė. Kaip t)u- 
yo parimęs ant staid, taip it 

.fe’ėdėjo nuleidęs galvą. Tik.kę-; 
Jios raukšlės, susiklosčiusios

pul-, 
lan-

kaS

vyrą. Kol apsiruoSė 
kol išvirė vakarienę, 
beveik praėjo. Pykčio nuosė
dos ir gailesys 'vaikui pynėsi 
jos viduje. Tik pirtnoji neno
rėjo pradėti kalbą.

Jonaitis valgė iš lėto* Vai
ko pasielgimas jį labai sukrė
tė. Bet jis ant jo nepyko. Tik 
jautė, kokią žalą vaikui daro 
pati 1 motina. Iš kaimynų jis 
buvo girdėjęs apie žirniavi- 
mą. Zieniuvienė kelis kartus 
jam priekaištavo dėl karvės. 
Jis ir anksčiau norėjo rimtai 
pasikalbėti SU žiTidna, bet vis 
atidėliojo. “Bet dabar, — gal
vojo jis, -— ilgiau delsti nega
lima. šiandien pat reikią išsi
aiškinti”.

— Jau šOftiMi sakiau, kad 
taip negerai, pagaliau ry
žosi j iš;

Jonaitienė stiklūso.
— Tai Vis, hiatai, miltu- 

O dabar,
- tęsė vyras, 

blykstelėjo
bet' ji valdydamas!

kai... žirniukai.
hiat, kas išėjO) -

Moters akys 
pykčiu, 
paklausė:

—-f*rie ko čia miltai, žir
niai ? ką tu čia man prikaišio
ji? Ar aš blogai kiaulę nupe
nėjau? Visą vašarą mėsą, 
dešras pUtdtfe;.. žirnienę srėb
damas, ar nėšigardžiavai ? u
> .................. .............

dabar “nereikėjo, nereikė
jo”! — buvo benutylanti, tik. 
staiga įtarimas 1 lyg žaibas, 
perskrodė jos są'monę ir ji> 
rėkte išrėkė: — O gal tu gal
voji, k.Hd aš liepiau vaikui pei-% 
liuką imti? Ką? — jos žvilgs
nis blaškėsi. Ji sugriebė ant 
pečią nusmukusią skarelę ir , 
raudodama sukniubo ant sta
lo.

— Aš pats iki šiolei gerai 
nesupratau višos blogybės, — 
tęsė i-amiu balsu vyras. Ir ma
tau, kad tu nesupranti, prie 
ko tas priveda. Todėl nuo 
šiandien — nė šiaudgalio na
mo. Ir vaiko į žirnius daugiau 
tiesiUntihėk. Aš nebepakęsiu! 
Jonaitis žiūrėjo į žmoną ge
ru, bet griežtu žvilgsniu. Jis 
matė, kaip jam kalbant keitė-, 
si jos veido išraiška. Jis 
suko. Pasijuto pavargęs, 
dusęs tyliai pasakė:

vaiko daugiau
Pati

nusi-i
Atsi-

ne
mušk. Pati gerai pagalvok, 
kas kaltas, kad taip atsitiko.

Išėjo.
Jonaitienė, išplėtusi akis, 

tylėdama žiūrėjo į išeinantį 
vyrą. Ji lyg pirmą kartą ma
tė jo augalotą 'liemenį, pla
čius pečius ir pajuto jam, jo 
žodžiams pagarbą. Jo balse, 
jo žvilgsnyje, išvaizdoje buvo 
kažkas vos suvokiamo, bet 
stipraus, neperkalbamo, širdy 
nė krislelio neliko pykčio. Tik 
nuoskauda. *Gaila buvo ir pri
mušto vaiko, ir savęs... f

E. ŽEMAITA1TIENĖ 
mokytoja — pensininku

Šeimininkėms
GATAVOSIOS SRIUBOS

Netenka itei aiškinti, jog 
kiekviena šeimininkė daugiau 
vertina hamįe gamintą sriubą,, 
kuriai jinai pati parinko ge
riausius produktus, kokius tiki 
leido parinkti jos išteklius ir 
laikas. Tačiau būna tokių die- 
iių ir sąlygų,'kad pačiai pasi
gaminti hera galimybių. Tais 
atvejais puikiai patarnauja 
pirktinės gatavosios sriubos.

Gatavųjų sriubų dabar yra. 
didėlis pasirinkimas. Jos sau
giai sukėnuojamos, gali išbū
ti ilgai nesugedusios, tad visa
da galima turėti lentynoje ’ Jis paliko raštelį, kuriame 
bent keletos rūšių, 
iia pakankamai 
valgyti originalėje 
Galima 
vaikinti 
dėčkais.

Norint apšilti ir sykiu 
nors 'maistihgėsnio 
gauti paskubomis anksti ryta, 
bile kada dienos metu, ar vė
lai naktį iš susiririkihio ar te
atro sugrįžus, greit ir gėrai 
patarnauja skystosios sultinės 
Sriubos. Tarpe daugelio tų 
yra vištienos (“cream, oi 
chicken”), ' jautienos buljo
nas (“canned beef broth”), 
pomidorine (“tomato sdup”), 
svogūninė (“onion soUp”).

Užtenka ketverto minučių 
tokiai sriubai hUo lentynos, 
per pečių, pasiekti valgytoją.

Turint‘daugiaus laiko, no
rint sotesnio užkandžio, pasi
renkame tirštesnes sriubas: 
žirnienę (“pea soup“), pu- 
pienę (“black bėan” ar kurių 
kitų pupelių), daržovinę 
(“vegetable”), ar buljonines, 
virtąsias sū makaronais, ry
žiais ar kitokiais tirščiais.

Lengvo užkandžio reikale 
naminiais pridėčkais paska
ninta tiršta sriuba dažnai bū-, 
•ra vyriausiu patiekalu'. Tokios, 
paskirties sriubon šeimininkė 
įberia smulkiai supiaustytų 
mėsos atliekų. Į kai kurias ge
riau tinka sūrio ar virto kiau
šinio priedai. Paduodant vai 
gyti užberia apkeptais duo
nos ketvirtainiu kais 'ar sausai
niukais arba pastato ant stalo 

f ‘ 1

paltiems įsidėti;
Visos sriubos ant kenuko 

turi po porą'ar daugiau re
ceptų, kaip naudoti skirtingo
se formose, šeimininkės turi ir 
savo receptus toms pačioms 
sriubom padaryt skirtingomis.. 
Kartais jungia, vieną su kita,, 
kitais ’ atvejais • deda kokių 

-- - ■

priedtn
Ne visi priedai tinka bile 

kuriai sriubai. Vienai tiks mė
sinis, kitai, pieniškas, trečiai 
gal daržovinis, vaisinis ar net 
žuvinis priedas. < Atsargios 
šeimininkės bandymus daro 
tik mažais maisto kiekiais ir 
tik tais atvejais, kada ji turi 
pakankamai‘kito maisto be to 
naujojo recepto.

JėrttzalS. — Premjero Bei? 
-Guriono sekretorius pulki- 
■ ninkas Argovas nusišovė.

Jos 
skoningos 

formoje, 
dar paskaninti,

ir namie turimais

bū- aiškina, kad sąžinė jį grau
žė, kadangi jis neatsargiai 
vairuodamas savo automo
bilį pavojingai sužeidė jau
ną dviratininką.

pai- 
pri-

ko 
už kava Printed Pattern

Ptihled PAtterh 9183 Mifcsfefl' 
Sizėš 10. 12.,14. 16. 18. 20. Size 
16 jtimfier (akės 3^4. yards 39 
inch: jacket takes !%• yards

Užsakymą su 35 centais) 
(pinigais, ne starnpomis) - 
ir pažymejiftiti formos 
numerio it dydžio siųski
te: Paitefn Dept., 110-12 
Atlantic Avenue, Rich- 'F 
mond Hill 19, N. Y.
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Sputniko atgarsiai
/ Tuo metu, kai šis straipsne
lis buvo rašytas, 2-asis sputni- 

fkas dar nėbuvo paleistas. Tad
čia rašoma apie 1-ąjį sput- 
niką. — Red.

Sputniko pasirodymas erd-
vėje patraukė link savęs dė
mesį viso civilizuoto pasaulio. 
Iš pat pirmų dienų mokslinin
kai tuo savo bendradarbių so
vietinių mokslininkų atsiekimu 
džiaugėsi ir tame mate vien 
tik mokslo pažangą, didelį 
šuoli pirmyn.

Kas kita su politikieriais, su 
propagandistais 'ir visokį o 
plauko šovinistais. Jie negali 
sutapti su mintimi, kodėl gi 
Sovietų Sąjungos mokslinin
kai jatidengė tą paslaptį pir- 

^f'Jiau kitų, o svarbiausia, pir
ma mūs, amerikiečių? Juk 
mes, amerikiečiai, turime ne
išsemiamus resursus, žinojimą, 
techniką ir patogiausias sąly
gas būti pirmūnais.

Amerikos propagandistai per 
metų metus zaunijo ir piešė 
Sovietų Sąjungą kaip bemoks
lę, ištižėlę, suskurdusią, neci
vilizuotą, na, ir tiesiog pusiau 
laukine šalimi. Jie mums tik
rino, kad Sovietų Sąjunga pati 
be kitų pagalbos nieko negali 
[iasigaminti ar išrasti. Jie nuo 
pat Hirosimos laikų, — lyg se
niau Lietuvos vaikai į išpūstą 
pūslę prisipylė žirnių laksty
davo barškindami, — taip ir 
jie, barškindami atomine bom
ba, gązdino visą pasaulį.

Vieną gražią dieną Ameri-

kos militaristai prieš ,s£vo no
rą paskelbia, kad Sovietų Są
jungoje yra daromi tyrimai, 
sprogdinimai atominių bombų, 
o vėliau ir vandenilinės. Mūsų 
propagandistams labai nepati-

vietiniai mokslininkai tą savo 
pasižadėjimą ištesėjo pirma 
amerikiečių.

Tame nėra nieko blogo, ne
bent tik tiek, kad sovietinių 
mokslininkų prestižas g a n a 
aukštai pakilo.

Sputnikas pats yra grynai 
mokslinis atsiekimas, bandy-

Sę* Boston. Mass
PIETŪS SPAUDOS

NAUDAI
Spalio 20 d. turėjome

ko ir jie pasijuto, kad lazda 
turi du galu, ir jie visa tai 
išaiškino tuo, kad Sovietai pa
sivogė mūsų sekretus ir pagal 
mūsų planus pasigamino bom
bas.

Aš tikiu, kad visi atmenate, 
kiek per tą melų laikotarpį 
skaudžiai nukentėjo ne tik 
mokslininkų, daug žymių žmo
nių, bet ir paprastų piliečių, 
ir vis tai dėka šovinistinių 
ura patriotų.

mas, neturintis jokių militari- 
nių ar naikinančių savybių. 
Blogumas yra tik tame, kad iš- 
šovimui sputniko į erdves buvo 
reikalingos labai galingos, su
dėtingos ir taiklios raketos, ku
rių Amerika kol kas neturi pil
nai išvysčiusi, bet kurios gali 
būti pavartotos kariniams tiks
lams, būtent, vietoj sputniko, 
atnešimui vandenilines bom
bos virš New Yorko ar bet ku
rio kito Amerikos miesto.

Tai mūsų karo avantiūris
tus ir visus melų fabrikantus

, Dabar va, visai neseniai, So
vietų Sąjunga pranešė, kad ji 
savo pilnai išbandytas raketas 
gali nušauti į Ibile vietą ant že
mės kamuolio. Nors mūsiškiai, 
ypatingai karo kurstytojai, su
sirūpino, bet nuneigė, sakyda
mi, kad Sovietai tik giriasi, 
kad jie tik gązdina mus savo 
raketomis.

Dabar, va, Sovietai paleido 
dirbtinį žemės palydovą,, sput- 
niką, į erdves, į nustatytą or
bitą!

Susidomėjimas tuo istoriniu 
įvykiu yra visapasaulinis. Vie
nok turime atminti, kad tas ne
buvo jokia paslaptis, kad prie 
to buvo rengtasi per ilgoką lai
ką, nes mokslininkų buvo susi
tarta per geofizinių metų lai
kotarpį bandyti dirbtinį žemėS* 
palydovą paleisti į erdves. Su

veda tiesiog į pasiutimą, o 
blogiausia, kad jie dabar nega
li sakyti, jog Sovietai pasivo
gė spųtnikui ir raketoms pla
nus iš Amerikos.

Akivaizdoje to viso, argi ne 
laikas yra ne tik tarp Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos, bet 
visapasauline plotme griežtai 
atsisakyti karo, išrauti pražū
tingas karo idėjas iš žmonių 
minčių ir širdžių, o rasti pa
grindus susitarimui spręsti 
tarptautinius ginčus taikiu bū
du.

Mes galime džiaugtis sputni- 
ku, bet mes negalime džiaugtis 
karihėmis raketomis. Sovietai 
jas jau turi, Amerika gali jas 
turėti bile dieną, bile valandą, 
o raketos militaristų rankose 
yra niekas daugiau, kaip žmo
nijos saužudystė, pražūtis.

Arėjas

skanius pietus ir entuzias
tišką pasikalbėjimą. Tuos 
pagyvenusiems žmon ė m s 
pritaikytus pietus mūsų ga- 
spadinės suruošė sukėli
mui “Liaudies Balsui” fi
nansinės paramos. Beveik 
visas maistas buvo išvirtas 
be druskos, nes, kaip sako, 
sūrus maistas aukština se
nesniems žmonėms kraują 
ir kietina arterijas ar kitą 
kokią “kvarabą” sukelia. 
Taip pagamintas maistas 
man patiko; manau, kad ir 
kiti dalyviai juo pasitenki
no. Papietavę, skanios ka
vos išsigėrę, pakviestieji 
kalbėti ne tik “Liaudies 
Balso” reikalus, bet ir ki
tus šių dienų reikalus pa
lietė, nepamiršdami ir ap
link mūsų žemę lekiančio 
erdvėje sputniko.

savanaudžių mes turime vi
są ten veikiančią naują 
santvarką, socializmą ku
riančią liaudį lygiai pa
smerkti. Visur yra gerų ir 
blogų žmonių. Pasmerkime 
blogadarius, o tuo pat metu 
gelbėkime ir visokiais bū
dais padėkime geros valios 
žmonėms. Daleiskime, kad 
mes demokratinėj šaly gy
vendami esame geri ir tur
tingi; taigi negali būti sun
ku su mūsų pagalba ten 
tuos bloguosius išnaikinti. 
Ar bijot pritrūkti ką rašy
ti, jei blogieji, o kartu su 
jais ir blogumai išnyktų?

Neretai tenka skaityti 
Lietuvos “laisv into j. ų ’ ’

spaudoje žodžius “azija
tai,” “kolchozai.” Iš tikrų
jų “azijatai” yra iš Azijos 
žemyno kilę arba iš ten pa
einą žmonės. Bet mūsų tau
tos siaurapročiai fašistai 
“azijatą” primeta rusams, 
pamiršdami ar ignoruoda
mi faktą, kad ir mes, lietu
viai, esame kilę irgi iš A- 
zijos. Sulyg Lietuvos isto
rija, -mūsų protėviai atke
liavo iš Mažosios Azijos, 
kur dabar randasi Turki
jos valstybė, o kitais pada
vimais sakoma, kad lietu
viai. yra kilę net iš Ceilono 
salos, į pietus nuo Indijos. 
O kad vietoj kolūkio rašo 
“kolchozą,” norėčiau žinoti, 
kodėl jie taip tą rusišką žo
dį pamėgo? A. K-a

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Šauni vakarienė ir šokiai. Rengia 
Sūnų ir Dukterų Draugija, lapkri
čio 9 d. Pradžia 7:30 vai. vak., 
157 Hungerford St. Bilietas $2.50 
asmeniui. Po vakarienės šokiai iki 
12 vai. naktj. Kviečia rengėjai.

(216-217)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas jvyks 

lapkričio 8 d., 7:30 v. v., 1150 No. 
4th St. Nariai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų, kaip tai rinki
mas naujos valdybos 1958 m. Tad 
prašome būti laiku. Valdyba.

(216-218)

HARTFORD, CONN.
LLD 68 kp. susirinkimas jvyks 

lapkričio 11 d., 7:30 v. v., 157 Hun
gerford St. Visi nariai dalyvaukite. 
Balsuosime už naują Centro valdy
bą. Sckr. (216-218)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirin'kimas jvyks 

lapkričio 11 d., 7:30 v. v. Visi na
riai dalyvaukite, nes tuime labai 
svarbių reikalų aptarimui.

Kp.'Sekr. (216-218)

JUOZAS BALTUŠIS

PARDUOTOS VASAROS
ROMANAS

(Tąsa)
Čia ir Levukas prislinko artyn. Žiūrė

ję į motiną priekaištingai ir net piktai.
<— Tu, mama, neštukavok. . . — supuk

šėjo jis. — Pradėjom paskutinį bulvių 
rpaišelį, tai ką valgysim, kai tu numirsi?

— Motut, būk gyva! Motinyte, gra
žiausioji, nemirk!

— Neverk... . — sunkiai iškvėpė moti
na. — Argi aš pati noriu mirti? Nerau
dok, nereikia. . . Prašykit Alaušą, kad 
padėtų gyvent. . .

Ir kai tik ji pasakė ne raudot, tuoj Ma
rė apsipylė ašaromis kaip išplakta, o 
paskui ją ir Levukas, na, ir aš. Net se
nasis Alaušas ėmė trinti akis. O motina
vėl nurimo ir gulėjo tyliai lyg lapas, o jos 
veidas tarytum dar labiau pajuodo, krū
tinė nustojo kilnotis. Tėvas pasilenkė ar
čiau.

— Marjonyt! — pašaukė. — Tu girdi 
mane, Marjonyt?

, Žvakė sukrūpčiojo jo rankoje. Atsitie
sė, stvėrė Levuką už pakarpos, bloškė 
kniūbsčią žemėn, nutrenkė ten ir Marę,
^oja paspyrė mane.

— Kalbėkit poterius, kad visi velniai 
kur jus griebtų! — sugriaudėjo. — Prie 
dievo šaukitės, prie io motinos, prie Jė
zaus Kristaus. . . prie visų, kas ten dar 
yra danguje! Prašykit, kad neatimtų 
mūsų motinėlės! Tegu nukelia jai mir
tį vėliau, paskui ii numirs.. .. Paskui, 
paskui, paskui. . . Melskitės!

O priemenėj vis labiau plėšėsi ant sai
to žaloji, daužė ragais duris ir vis gar
siau šaukė:

— Mm-ū-ū! Mū-ū-ū!
Vienas tik Alaušas pasiliko prie durų 

kaip stovėjęs. Suėmė dešine ranka sau 
smakrą ir žiūrėjo į visus, netardamas 
jnė žodžio.

— Dėde Alaušai, mama mirs? — pri
bėgau aš prie jo.

Alaušas neatsakė, tik stipriau sukando 
dantis, nurijo susitvenkusias burnoj sei
les.

— Dėde Alaušai! — tampiau aš jį už 
skverno. — Ar tu apkurtai, dėde Alau
šai?!
. — Girdžiu.

— Tai mama mirs?
— Nežinau.
Padėjo man ant galvos sunkų, nusi

dirbusį delną, palaikė kiek ir vėl atėmė.
— Daktaro reikia, vaistų. . . Maldo

nis ligos neatšauksi.
— Nepiktažodžiauk! — piktai atsisu-

pusi. Laisvė (Liberty) Trečiad , lapkričio

ko tėvas.
— O tu nerėk, negąsdink ligonės, — 

ramiai atsakė Alaušas. — Žilo plauko su
laukei, o neišmanai, kad melstis tik ta
da gerai, kai nieko nereikia iš dievo. Dėl 
to sakiau ir vėl pasakau. Parduok žalą
ją, gelbėk motiną vaikams!

Tėvas nutylėjo.
Artėjo rytas, ir mūsų langai ėmė pil

kėti nuo ankstyvosios aušros. Trobelė 
prikvipo tirsptančiu vašku, o grabnyčia 
vis dar degė tėvo rankoje. Motina tebe
gulėjo paslika, jos veidas pasidarė lyg 
šviesesnis, o paskui ji net atsiduso, tary- ' 
turn pabusdama iš gilaus miego.

— Gal duos dievas. . . — sušnibždėjo 
tėvas.

— Ka būsima naktys pasakys, — atsi
liepė Alaušas.

Brakštelėjo durys, įėjo mūsų gerašir
dis kaimynas Tekonis. Didelis kaip visa
da, įsikandęs savo amžinąjį rugio šiau
dą, begaliniai švelnia šypsena veide. Pa
stovėjo prie slenksčio.

— Ar jau taip pablogo ligonė? — pra
tarė.

— Pagerėjo! — šiurkščiai jam atkirto 
Alaušas. — Nuo tavo geros širdies visi ’ 
nebežinom, kaip besidžiaugti. Pasidžiauk 
ir tu, — pamojo ranka mūsų pusėn, — 
matai, kokie smagūs visi!

— Tee, tce, tce. . . — supliauškėjo Te
konis liežuviu į gomurį. — O aš einu ir 
nenutuokiu nieko. O dar sakau, gal te
vokus prie žabarų ateitum? Po ligos 
labai sveika gryname ore kirviu pamo
juok . . plaučiai atsitaiso.

— O tu, Tekoni, matyt, taip ir numir
si akių nebeatradęs, — pasakė Alaušas. 
— Žmogus grabnyčią smilko, o tu su sa
vo žabarais!

— O ko tu rėki? — atlaidžiai nusišyp
sojo Tėkonis. —_Aš ir nėjęs būčiau, kad 
ne tie žabarai. Privežė, priburbino jų 
visus pašalius ir dar veža. Abu mano 
bernai vėl miškan išklydo. Prapult žmo
gus gali tarp nekapotų žabarų!

— Erodas tu, ne žmogus, — tiek tepa
sakė Alaušas.

— Nerėk, — vis taip pat šypsojosi Te
konis. — Ir ko tau kliūva mano žabarai? 
Aš gi tai jūsų nekabinu. Susirgote šil
tine, sirkit sau į sveikatą šiltine, man 
sienų negaila, iš trobelės aš nevarau. Ki
tas imtų ir išvarytų, o aš nevarau: sirkit 
sau į sveikatą šiltine, tik' atidirbki t man 
už sienas. . . Nesakau, kad tuoj, galiu pa-

• laukt, o pasakau tiktai, kad žinotų.
...... ........ (Bus daugiau) 

(Nov.) .6, 1957

Kaip žinoma, “L. Balsui” 
sukako 25 metai nuo jo 
įsikūrimo. Jo leidėjai, rė-» 
mėjai ir skaitytojai užsi
tarnavo didelės pagarbos 
nuo visų progr e s y v i š k ą 
spaudą mylinčių žmonių. 
Jei nebūtų tokių pionierių 
ir ištvermingų žiųo n i ų , 
kaip “Liaudies Balso” re
daktorius Jonas Yla, tai 
darbininkiška spauda nebū
tų gyvavusi. Prie “L. B.” 
įsteigimo prisidėjo ir kiti 
gabūs pasišventę proleta
rai, kuriuos asmeniškai pa
žįstu, bet čia neįmanoma 
visus suminėti. Kiek aš ži
nau, tai pirmieji keli me
tai, o vėliau bėgliams iš 
Lietuvos užplūdus Kanadą, 
buvo labai sunkūs. Tik at
bėgę į Kanadą, taipgi į 
JAV, naujieji ateiviai grie
bėsi visokių p# i e m o n i ų 
prieš progresyvius žmones. 
Neįstengę savo užmačių at
siekti, nekurie pradėjo de- 
niokratiškiau protauti (ži- 
noma, tik nekurie), o kiti 
tokiais pat storžieviais hit
lerinės “idėjos” pasekėjais 
ir pasiliks iki mirties...

Nors amerikiečiai turime*’ 
di,: darbininkiškus dienraš
čius išlaikyti — “Laisvę” 
ir “Vilnį,” bet nepamirški
me ir “Liaudies Balso” — 
Kanadoj išeinančio savait
raščio — paremti. Jei ne 
patys sau, tai nors Lietu
von kai kam užrašykime.

Skundžiasi Bostono nekil
nojamo turto savininkai dėl 
didelių taksų. .Šiemet mo
kame po $86 už kiekvieną 
tūkstantį vertės. Kalbama, 
kad ir automobilių apdrau- 
da 1958 metais bus apie 10 
procentų brangesnė. Bene 
mūsų miesto valdonai nori 
iškelti mokesčius iki sput
niko.

Kalbant apie sputniką, 
aš jau porą sykių mačiau jį 
pralekiant virš Bostono. 
Vieną rytą apie 6-ą valan
dą pasirodė iš šiaurvaka
rių, o išnyko pietryčiuose. 
O spalio 21 d. vakare atlė
kė net du greta vienas kito 
iš šiaurryčių — tiesiai nuo 
Maskvos; į tris minutes lai
ko, lyg į tirštą orą įėję, din
go pietvakariuose. Tai bu
vo 5-8 minutės po septin
tos valandos-vakare. Daug 
žmonių žiūrėjo ir šaukė : 
sputnik! sputnik!

Lietuviškoj buržuazinėj 
spaudoj dažnai pasikartoja 
besaikiški puolimai prieš 
Tar. Lietuvą. Daleiskime, 
kad ten atsiranda vienas 
kitas biurokratiškas tipas 
(ir tie gal buržuąziniai pa
likuonys), argi dėl kelių
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Visi Traukime į Savo gražiąją Sueigą Bei Pokilį 
Prakilniam Apšvietos Tikslui — Tai Bus Metinis

LAISVĖS KONCERTAS
PRADŽIA 3:30 Vai. POPIET. Įžanga tiktai $1 50 Asmeniui

LIBERTY AUDITORIJOJE
110-06 Atlantic Ave., Richmond Hill, N. Y.

ĮDOMUS NUMERIS ŠIO KONCERTO PROGRAMOJE BUS GARSUSIS

Worcesterio Aido Choras ir Jo solistai
Choro dirigentas kompozitorius Jonas Dirvelis apsirūpinęs pasirodymui

AUGUSTINAS IEŠMANTĄ SUZANNA KAZOKYTė JULIUS iKRASNICKAS 
baritonas sopranas tenoras

Ištisa Koncerto Programa

Aido Choras
Vadovaujant Mildred Stensler

Suzanna Kazokytė
Dramatiškas sopranas, pasižymė

jusi operų ir koncertų 
solistė, newyorkiete.

Augustinas Iešmantą
Baritonas, operų ir koncertų 

solistas puikios karjeros 
dainininkas.

AMELIA YOUNG
Sopranas, puiki dainininkė, 

koncertų solistė, jau senokai ne
girdėta lietuvių scenoje, dalyvaus 
šioje programoje.

Ukrainą Šokikų Grupe
Lietuvių publikos mėgiami 

šokėjai, ir vėl bus mūsų 
koncerte.

Julius Krasnickas
Tenoras, iš Clevelando, kuris su 
grupe rusų dainininkų neseniai 

gastroliavo Europoje, 
žymus solistas.

Worcesterio Aido Choras
Vadovaujamas Jono Dirvelio

Operetiškai prirengtas, dalyvaus 
programoje. Tai bus pats 
įdomiausias šio koncerto v

numeris.

Ona Dirvelienė, sopranas, 
J. Sabaliauskas, tenoras

Dainuos ir duetus. Jiedu yra 
žvaigždės Worcesterio Aido Cho
ro. • Didžiojo New Yorko ir apy

linkės lietuvių mylimi talentai.

ANN SALYK — Pianistė

Po Koncerto bus pasikalbėjimai su svečiais, atvykusiais iš toliau. 
Būkite koncerte pasimatyti su svečiais.

Liberty restaurantas bus atdaras per ištisą dieną ir aptarfiaus valgiais.



Atsiminkime Juozą Šukį
Juozas Šukys žuvo laike Antrojo pasaulinio karo 

Minske nuo hitlerinių niekšų. Amerikiečiai lietuviai tai 
sužinojo' gan pavėluotai, iš velionio našlės laiško, kuris 
tilpo mūsų spaudoje.

Juozas Šukys pažangiųjų lietuvių eilėse vaidino bene 
svarbiausią vaidmenį. Nebe reikalo net Šukio priešai 
vadindavo jį “Socialistų Tėvu”. Kur tik būdavo bent ko
kis visuomeninio pobūdžio suėjimas, ten rasdavosi ir Šu
kys. Jis atidžiai sekdavo dalyvių kalbas, tėmydavo vadų 
tikslą ir savo nuoseklioje kalboje darydavo išvadas. Su 
Šukiu rimtai skaitėsi net jo politiniai priešai; visur jis 
buvo nuoseklus-taktiškas. Ypatingai link jaunuolių J. Šu
kys buvo tikru tėvu. Atvykusieji iš Lietuvos berneliai ir 
mergelės buvo žalia medžiaga. Šukys su visais rado kal
bą, visuomet buvo malonus ir bile sueigoje jam nestoka- 
vo sveiko humoro.

Atsiminimai apie Juozą Šukį turėtų būti daugiau, 
negu atsiminimai kaipo apie asmenį. Šukio gyvenimas 
rišosi su abelnu Amerikoje pažangiųjų lietuvių veikimu. 
Svarbiausias tokiai medžiagai šaltinis rasis senuose 
komplektuose “Kovos” ir kitų laikraščių. Apie tai bus pa-

NeKYirkii^/ž^rZlnlOT
įspūdingai ir pavyzdingai 

atžymėta LLD pergale
Šestadienio vakare LLD na

riai ir kiti svečiai 
Auditoriją, 
šventiškai 
pilna gyvų
sėdėjo kalbėtojai.
Choras, ;M i 1 d r e d 
vadovybėje, atidarė

Lietu-

rinkosi į
Auditori- 
paruošta, 
gėlių. Us

BUSINESS OPTORTUNETUM

Antrasis Sputnikas ir jo 
atgarsiai mūsų didmiesty

Elmhurst. Cor. Store. 83-20 B’way 
(cor. Dongan Ave.). 26x30 phi* 
basement. Busy spot. Bus stop at* 
door. 30 yrs. as stationery store, 
opp. new 200 fam. apts. Close to ( 
’arge bldg, compl. Suitable drug 
store, etc. Reasonable. Imm. pos
session. Owner. CH. 4-4378.

(214-218)

Kurie prisimenate,Šukį kaipo asmenį ir jo visuomeni
nę veiklą, yra prašomi parašyti tai į spaudą arba pa
siųsti K. Petrikienei, 221 So. 4th St., Brooklyn 11, N. Y., 
kurią Lietuvių Literatūros Draugijos Centro Komitetas 
įgaliavo rinkti medžiagą apie Juozą Šukį.

Ankstyvesnių pažangiųjų lietuvių veikimas daug sie
josi su perstatymais scenoje veikalų, kur Juozas Šukys 
kaipo režisierius, yra pridėjęs, labai daug energijos. Šu
kio direktyva Brooklyne pasižymėjo visa eilė gabių vai
dintojų, kaip tai — J. Kačergis, J. Bekampis, V. Paukš
tys, J. Šaltys, Miškeliūnas, J. Sadauskienė, Račiutė-Her- 
man ir daug kitų. Dalisi buvusių scenos mėgėjų yra 
mirę. Pas kuriuos dar randasi grupių paveikslai, nepai
sant, kad grupėje ir nesirastų Juozo Šukio, yra prašomi 
tai prisiųsti.

LLD Centro Komiieas

CHICAGOS ŽINIOS
Lš VILNIES KONCERTO !ti, kad “slapuko” valgyk- 

Vilnies koncertas, ivvkęs!^a buvo labai puikiai orga- 
š. m. spalio 27 d., Mildos nizuofa> su skaniais val- 
teatre, visapusiškai pavy-1 «ia,s> kuriuos padavinėjo Į 
k 0 i staliukus padavėjos. Ant

staliukų buvo išdėlioti gra
žiai atspausdinti patiekalų 

I sąrašai su kainoraščiais.
Reikia stebėtis vedėjų dide
liu stropumu, kurie paste
bėję korektūros klaidą, ją 
gražiai pataisė.

Tenka pripažinti, 
“slapuko” valgykla 
buvo patenkinti, 
nizatoriui, drg.

Liberty 
ja buvo 
estrada 
trad oje

Aido 
Stensler
sueigą su Amerikos ii 
vos himnais. Paskui .jis sudai
navo dar kelias tam momen
tui pritaikytas dainas. Publi
ka už tai dainininkus apdova
nojo garsiais aplodismentais.

K. Petrikienė, atžymėjusi 
tai, kad čia susirinkome pasi
džiaugti pergale, kad LLD 
l.-uvo ištrauktas iš “subversy- 
vjų” sąrašo, pakvietė vakarui 
pirmininkauti LLD Centro 
pirmininkę Kristiną Stanislo- 
vaitienę iš Waterbury, Conn. 
Stanislovaitienė, atžymėjusi 
svarbius faktus 'kovoje prieš 
makartistinius pasimojimus 
sudaužyti progresyves organi
zacijas ir kaip jiems nepavy
ko tai padalyti, pakvietė kal
bėti kitus kalbėtojus.

Dr. J. Stanislovaitis, vienas ' 
iš dviejų naujausios LLD kny
gos “Gydymo istorija” auto
rių, kalbėjo apie šios draugi
jos rolę trumpai.
Bimba, žurnalo 
redaktorius, gana 
kino L i e t u v i ų 
Draugijos veiklą
lietuvių gyvenime, taipgi kaip 
ji buvo neteisingai įtraukta Į 
“su b veršy vių” sąrašą ir kaip 
draugija buvo iš to sąrašo iš
traukta.

šios draugijos advokatas 
Isadore Needleman aiškino 
teisminę procedūrą ir nurodė, 
jog ši pergalė pasiekta tik 
tuo, kad buvo draugijos vado
vybės ir nariui vieninga kova 
vedama iki pat galo, iki gene
ral is prokuroras Brownell iš
traukė ją iš to sąrašo. Bet to
ji kova dar nebaigta, nes dari 
nemažai progresyvių draugijų ! 
tebėra tame sąraše, adv. 
Needleman nurodė.

Klausytojai 
kalbėtoją su 
mena. Mat, į 
ko kanadietis
Lesevičius iš Montrealo. Atvy
ko jis pasveikinti sueigą ir 
pasidalinti mintims' Kadangi 
Lesevičius buvo Kanados lie
tuvių delegacijos į Lietuvą 
pirmininkas, tai jam buvo čia 
gera proga paraporiuoti kiek 
nors iš savo kelionės po Lietu
vą. Nors trumpoje sutrauko
je raportas buvo padarytas, 
nes nebuvo pakankamai lai
ko, bet jame buvo paliesti 
svarbiausi dalykai iš keliones 
po Lietuvą. Pabaigoje kilo iš 
publikos nemažai Klausimų, 
kuriuos J. Lesevičius atsaki
nėjo taip, kad visi buvo tuo 
patenkinti.'

Pertraukoje parinkta lėšų

padengimui aukų. 1 Surinkta 
$229.25. Aukotojų sąrašas 
tilps sekančioje laidoje.

Po programos visi dalyviai 
> aišinosi ir draugiškai šneku
čiavosi, mintimis dalinosi.

Smagi ir pavyzdinga buvo 
sueiga.

Sekanti didžiulė sueiga bus 
lapkričio 17 d. 
dienraščio 
koncertas,
nekantriai laukia, 
bus įvairi. Tikimasi 
iš arti ii\toli.

Tad visi ruoškimės dalyvau
ti koncerte sekmadienį, lap
kričio 17 d.

Tai 
Laisvės 

k urio

bus mūsų 
metinis 

laisviečiai 
Programa 

publikos

Rep.

Mire Katrina 
Sinkevičiūtė- 

Lietuvaitė

Kuomet praeitą savaitgalį 
New Yorką pasiekė žinia, kad 
Tarybų Sąjunga paleido ant
rą dirbtinį žemės palydovą, 
Sputniką, 'kaip mes įpratę sa
kyti, tas ir sukėlė sensaciją ir 
ne. Faktas, kad naujasis sate
litas apie šešis kartus sunkes
nis už pirmąjį, kad jis sveria 
apie pusę tono, kad jis skrie
ja virš tūkstančio mylių aukš
tumoje, dargi, kad jame ke
liauja gyvas sutvėrimas, šu
niukas, tikrai kaip ir uždega 
žmogaus vaizduotę.

Bet, iš antros pusės, tarybi
niai atsiekimai technikoje to
kie dideli, kad eilinis ameri
kietis dabar jau nenustemba. 
Galima pasakyti, kad daugu
mos 'žmonių atsiliepimas da
bar toks: iš Sovietų dabar vis
ko galima laukti!

Nenustebsime, jeigu jie ir 
praneštų, kad pasiekė mėnu-

nių atiduoda tarybiniam sate
litui, negu pati tarybinė spau
da. žinoma, prie kiekvienos 
galimybės stengia masi ir 
įgnybti Tarybųi Sąjungai. Pa
vyzdžiui, “Times” vedamaja
me straipsnyje sako, kad sa
telitai vienas dalykas, o “bar
barizmas” kitas, 
“barbarizmas” ? 
paleidimas...

Keli vietiniai 
kelia nuomones,
Amerikos satelitu. Jis turi bū
ti paleistas gruodžio mėnesį. 
Jis bus mažesnis ir skris že
miau, negu 'pirmasis 
n is satelitas, 
apie antrąjį, 
jį paleisti ?

GROSERNft-DELIKATESSEN
pardavimui. Geros jeigos. Gyva apy
linkė. Arti mokyklų.
biznis. 4 kambariai
Renda $125 j menes j.
porai. TR. 6-4129.

Geras alaus 
užpakalyj.

Puiki proga

(2-14-216)

Kas tas
Ogi, Žukovo

laikraščiai 
ką daryti su

r d u 
dile-

liau-

Antanas
‘šviesos” 

plačiai aiš- 
Literatūros 

ir jos rolę

Kampinė nuosavybė, su komerci- 
nais ir šapos rendauninkais; auto 
agentūra. Vietos tinkamos ofisams 
išnuomoti. Gyva biznio sekcija. 
100x128x136. Turite matyt, kad 
įvertint. New Hyde Park, L. I. 
City King apylinkėj. FL. 4-6955.

(212-216/

Dobbs Ferry. ;
... Įsteigta ( 

$i(ooo T

Westchester, N. Y. Dobbs Ferry. ) 
Ilalų-Amerik. delikatessen. Įsteigtai 
2 m. Puikus biziVis, jeigos $1,000 r 
savaitę, renda $90. 2^ m. iki lease 
išsibaigs. Kaina prieinama. Tinka
ma porai. DO. 8-4100.

(212-216) '

Koncerto programa sucla-l 
lyta ir atlikta taip puikiai,! 
kad, manau, visi ja buvo 
patenkinti.

Ypatingai publiką žavėjo 
solistas Povilas Stogis savo 
stipriu ir maloniu balsu. 
Jis, be kitų, padainavo. Me
fistofelio ariją 
Faustas “Vien 
valdo mus,” 
Mūsų publika 
buvo girdėjusi 
lietuvį, seną dainos ve 
na, kuriam, kol kas, lietu- 
Vių tarpe Amerikoje nėra 
lygaus. Tad nenuostabu, 
kad publika nesigailėjo jam 
audringų aplodism e n t ų , 
prašant dar pakartoti.

Puikiai pasirodė ir Estelle 
Bogden. Ji, kaip paprastai, 
sužavi klausytoją ne tik 
savo švelniu ir žavinčiu bal
su, bet ir grakščiu elgesiu 
scenoje. Rodos, už ją nega
lėtų niekas kitas jos vaid
mens atlikti, jokia Holly
wood© žvaigžde.

Gražiai pasirodė ir J. 
Mikužienė; ji ne tik pui
kiai dainavo, bet ir sėkmin
gai vadovavo Roselando Ai
do chorui.

Chorai visi gražiai pasi
rodė. Tik reikėtų biskutį 
susirūpinti LKM choru. 
Kaip paprastai, gražiai pa
dainavo, bet dainininkų, 
kaip dėl tokio garsaus cho
ro, tai per mažai. Reikia 
juomi rimtai susirūpinti. 
Ir jei nepavyktų gauti jam 
naujų narių, tai reikėtų 
susigrąžinti bent senuosius 
narius, kurie dėl nepaisy
mo pasitraukė

Akordinonistai Ji m But- 
zek ir R. Baker tikrai pui
kiai savo muziką atliko, 
bent taip visi suprantantie- 
ji muziką kalbėjo.

V. Andrulis savo trumpo
je prakalboje gana daug 
rimtų dalykų bei faktų pa
teikė.

Koncerte veikė dvi val
gyklos: viena, kaip visuo
met, rūsy, o antra — klubo 
salėje, vadinama “slapuko” 
valgykla. Reikia pripažin-

is operos 
tik auksas 
lietuviškai, 

seniai jau 
tą taurųjį 

tera-

virš dvigubai ' aukš- 
kagi reiškia tas ka- 
nepalyginamai leng- 
dabar skraidinėjantis 
cilindro formos nau-

tikra grupe žmonių 
nepasitenkinimą. Tai 
iš organizacijų, ku-

sostinės Spring-

kad 
svečiai 

Jos orga- 
J. Misevi

čiui reiškiama padėta ir ti
kimasi, kad ir ateityje jis 
panašiai valgyklas organi
zuos ir dar pasistengs jas 
pagerinti.

Svečių koncerte buvo gan 
daug, ne tik chicagiečių, 
bet ir iš kitų miestų. Net 
iš mūsų
fieldo turėjome svečių: dd. 
Starkevičiai ir daugiau, 
kurių vardų nesužinojau.

Trumpai suglaudus, tu
rėjome puikų ir pa sėkmin
gą koncertą.

Beje, gražiai paremtas 
kanadiečių Liaudies Balsas 
,ir urugvajiečių Darbas.

Smagu, kad pažangiečiai 
tinkamai įvertina savo 
spaudą ir ją remia.

Dalyvė

sutiko sekantį 
nuostabia staig- 
šią sueigą atvy- 
LLD veikėjas J.

sunkios ligos 
mirė Katrina 

Lietuvaitė. Ji
Ulster Park,

tarybl- 
jau nekalbant 
Ką daryti ? Ar 

Ar dar vadinti
numatytu garsiu va 
“Avangardas,” Tikrai 
ma.

Beje, kaip Amerikos
po pirmų tarybi- 
paleidimo greit 

rusiškas ž o d i s 
taip pat prie jo 
dabar. Laipsniš- 
Amerikos žmo- 

reikšti
.tik tarybinį satelitą, bet

BROOKLYN. Luncheonette, So
da Fountain. Dabar daro $500 į 
savaitę. 6 dienos (uždaras šešt.). 
Renda $70. 4 kamb. apt. tuoj uži
mamas. Puiki proga porai. Kaina 
prieinama greitam pardavimui. 
1771 Linden Blvd., E. N. Y. CL. 
7-9787. (212-216)

dies kalbon 
nio satelito 
įsigyveno 
“Sputnik”, 
laikomasi ir 
kai Sputnik
nių kalboje pradeda 
ne 
satelitą bendrai. Jau kalba
ma apie tai, kad 
mes paleisime savo

Staten Island. Bučernė-Grosernė- k 
Vaisiai, šaldytas valgis, alus. įsteig
ia 11 m. Didelis sandėlis, gera jei- 
ga. Kaina $11,500. Kaimynystėje bu- 
davojami dideli namai. Puiki pro-., 
ga. GI. 8-0599, 6-7 v. v. SA. 7-921 
sekm. 2-4 v. dienų. (216-220)

kuomet
Sputni-

Beje, antrasis 
Sputnikas jau pradeda 
ir kitą pavadinimą: 
doghouse — Skraidanti 
būda...

tarybinis
Įgyti

Flying 
i šuns

MIRE
Jonas

HELP WANTED—-FEMALE

NAMU DARBININKE. Guolis 
vietoje, nuosavas kambarys. Du 
paaugę berniukai. Biskį skalbimo, 
lengvo virimo. Kiekvieną ketvirt. 
ir sekmad. laisva. Gera alga.

New Rochelle 6-4053.
(216-218)

HELP WANTED-MALE

< Po ilgos ir 
spalio 31 d. 
Sinkevičiūtė - 
mirė farmoje
*N. Y. Buvo palaidota lapkri
čio 2 d., Montrepose kapinė
se, Kingston, N. Y.

Atsitiko taip, kad apie ve
lionės mirtį nebuvo pranešta 
nei Laisvei, neigi jos artimo
sioms draugėms bei drau
gams. Apie K. Sinkevičiūtės- 
Lietuvaitės mirti buvo sužino- €
ta tik po to, kai ji buvo palai
dota.

Lai ji ilsisi amžinai!
Apie K. Sinkevičiūtės-Lietu- 

vaitės gyvenimą, veiklą, ligą 
ii mirtį plačiau paraše K. Pet- 
rikienė, velionės artima drau
gė;- straipsnis tilps sekamose 
Laisvės laidose.

SIŲSKITE GIMINĖMS IR DRAUGAMS 
DOVANŲ PAKETUS KALĖDOMS

PARCELS TO RUSSIA, INC
1530 Bedford Ave., Brooklyn 16, N. Y. 

Telefonai: IN. 7-7272 ir IN. 7-6465

Labiausiai patikima firma siuntimui paketų i Sovie
tų Sąjungą, Latviją, Lietuvą, Ukrainą su apmokėtu 

muitu ir garantuotu pristątymu, yra 
PALIETAI Į RUSI. , INC.

Mūsų firma tafp suorganizuota, kad kiekvienas siunti
nys yra išsiunčiamas Ų2-tT"dienas ir pristatomas į 6-8 sa
vaites. Paketai oro keliu pristatomi į 8-10 dienų.

Jūs galite pasiųsti naujus drabužius, maisto produktus, visokių 
rūšių vaistus, siuvamas mašinas, akordionus ir kitką. •

Mes garantuojame grąžinamąsias kvitas su priėmėjo parašų. Mūsų 
firma atdara kasdien, iškaitant sekmadienius, nuo 9:00 A. M. 
6:00 P. M. Šeštadieniais nuo 9:00 A. M. iki 4:00 P. M.

MES PRIIMAM PAKIETUS MANHATTANE
78 SECOND AVE., NEW YORK 8, N. Y.

ORCHARD 4-1540

iki

LDS Kuopi] Delegatams
Delegatai, kurie vyksite į 

LDS Trečios Apskrities konfe
renciją šį sekmadienį, į Eliza- 
bethport, įsitėmykite, kad 
traukinis iš New Yorko nuo 
Liberty St. išeina 9-tą valandą 
ryto, kitas traukinis 10-tą 
vai. ryto. Tad prašome imti 
9-tą valandą ir būti laiku.

Konferencijos vieta — 
Court St.408

ba

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadienio va
kare, lapkričio 7, Liberty Auditori
joje.
vauti. v ..
rinkti LDS apskrities konferencijai 
delegatus, taipgi turėsime pasitarti 
apie savo kuopos metinj banketų. 
Valdyba. (215-217)

Kviečiami visi nariai daly- 
Šiame susirinkime turėsime

Jau laikas visur rūpintis 
žieminiais parengimais. Iš 
rudens parengimai visada bū
na sekmingesni.

Apie pirmąjį Sputniką, ku
ris buvo sukėlęs tokią didžiu
lę sensaciją tik keturios (su 
viršum) savaitės atgal, dabar 
jau neužsimenama, ir kągi 
reiškia tas metalinis kamuo- z 
lys, kuris skraido apie žemę 
“tik” kokių penkių, šimtų my
lių aukštumoje, kai dabartinis 
randasi 
uiau. Ir 
muolys, 
va s, kai 
didžiulis
jasis satelitas, sveriąs pusę to
no < (kaip lengvas automobi
lis) ! Taigi, pirmasis pamirš
tas ir su nekantrumu laukia
ma, kada galima bus antrąjį 
Sputniką pamatyti virš New 
Y orko.

Tam 
reiškia 
žmonės
i ios visuomet užstoja gyvulius 
nuo žiaurumų. SPCA, kuri 
globoja šunis, kates ir kitus 
gyvūnus, visuomet griežtai 
smerkė bet kokių gyvių nau-]&l-)nu 
Jojimą medicinos ir mokslo 
eksperimentams. Ta draugija 
sako, kad eksperimentams 
reikia naudoti pačius žmones, 
lies jie gali savanoriai sutikti 
arba nesutikti 
pasiduoti, o kiti 
čiomi...

Viena SPCA 
išsireiškė apie šunį, kuris ke
liauja su Sputniku:

“Mažytis šuniukas, apvilk
tas erdvės kostiumu; apsags
tytas visokiais instrumentais, 
guli tamsioje kajutėje ir di
džiulėje baimėje. Tuo tarpu, 
kai mokslininkai per radiją 
klausosi jo širdies plakimo, 
jiems nesvarbu, kad ji plaka 
baimėje ir ilgesyje. Bet mes, 
pasaulio šunų mylėtojai, už
jaučiame tam mažam kanki
niui...” i

SPC,A pareigūnė prideda, 
kad ji nekaltina Tarybų Są
jungos labiau, negu kitas ša
lis. Ji pridėjo:

“Negaliu pasakyti, kad mū
sų valdžia elgiasi geriau; Mes 
savo atominiuose bandymuo
se gyvais sudeginame šunis. 
Tai dar didesnis žiaurumas...”

Bet SPCA yra tik mažiukė 
grupelė. Didelė dauguma 
žmonių jaučia kad kaip tai 
pateisinama medicinos labo
ratorijų bandymuose,^- taip ir 
erdvės skraidymo bandymuo
se pateisinama naudoti šunis 
ir kitus gyvius.

Spauda, kaip ' ir pirmo 
Sputniko atsitikime, per ke
lias dienas pripildė savo pus
lapius raštais apie antrąjį. 
“Hlerald-Tribune” pripildė net 
penkis 'pilnus puslapius pir
madienį, dvi dienos po antro
jo sputniko paleidimo.

Mus (jau pasiekė Maskvos 
laikraščiai,. kurie 
pirmojo Sputniko
ii jau galima drąsiai 
ti, kad 
žymiai

eksperimentui 
gyviai priver-

veikėja taip

New Yorko 
didesnę dalį

išėjo pc 
paleidimo 

pasaky- 
spauda 

savo ži-

Spalio 27 d. mirė 
Smaidžiūnas, gyvenęs 88 
Maple St., Great Neck, tiktai 
sulaukęs 69 m. Likosi palaido
tas 31 d. spalio Holy Rood 
kapinėse, Westbury, N. Y.

j Paliko nuliūdime savo gy
venimo draugę Mortą, vieną 
. dvi dukteris ir 4 anū- 
Rus, brolį VD Smaidžiūną ir 
dvi seseris, Mrs. Shidlauskie- 
uę, kuri gyvena Port Wash
ingtone, L. L, ir O. Skidmor, 
gyvenančią Californijoje.

Apie Joną Smaidžiūną tiek 
galima pasakyti, kad buvo 
pažangus žmogus, priklausė 
prie įvairių pašai pinių drau
gysčių, buvo L.A.P. Klubo na
rys ir ilgametis dienr. “Lais
ves’’ skaitytojas, žodžiu 
kant, buvo apsišvietęs ir or
ganizacijos žmogus, su visais 
gražiai sugyveno. Gal būti dėl 
to šermenys ir laidotuvės bu
vo tokios skaitlingos ir gra
bas apdengtas šios šalies vė
liava skendo tarp daugybės 
gėlių. Vienas iš jų buvo nuo 
L.A.P. Klubo.

AUTO MECHANIKAS
Patyręs. Nuolatinis darbas, 

gera alga.
HOPKINS SERVICE CO.
75 Gerry Street, Brooklyn.

EV. 4-9898.
h ’(216-2iy

DAILYDE-STALIORIUS '/'
Pertaisymai Attic ir basementuol 

se. TR. 9-4751 arba RE. 7-2496. 
Tarpe 2-4 v. dieną ir 5-9 v. v.

TRUCKS

(216-218)

In A-l Condition. Air Force & 
Telephone Co. pick up and utility 
trucks. Priced to sell at once. Low 
prices. Will demonstrate each truck 
to prospective buyers. Herberts 
Government Surplus, 272 Mill Rd., 
Hempstead, L. I. IV. 3-7240.

(215-216)

sa-

Kadangi Jonas Smaidžiū
nas per pastaruosius 17 m. 
dirbo U. S. Merchapt Marine 
Academy, tai buvo palaido
tas su visomis laivyno ir baž
nytinėmis apeigamis. Unifor
momis apsirengę 6 marinai 
grabą nešė, o 8 marinai buvo 
grabo palydovai ir dalyvavo 
keli viršininkai iš Academy. 
Tai dar pirmą sykį teko daly
vauti tokiose įspūdingose lai
dotuvėse.

Leidžiant grabą į duobę vė
liava, kuria buvo uždengtas 
grabas, buvo nuimta, gražiai 
suvyniota ir atiduota M. Smai- 
džiūnienei.

Tai taip dar vienas kapas 
likos i'supiltas.

Po laidotuvių, visi palydo
vai buvo užkviesti ant pietų, 
Firemans Hall, ir buvo gra
žiai pavaišinti.

Tau, Jonai, linkiu ramiai il
sėtis, o draugei Smaidžiūnie- 
nei ir šeimai ištvermės pergy
venti šį skaudų gyvenimo 
smūgį.

International.
Trucks (3), 1955; 
bodies, 3 speed 
air brakes, good 
Will sell at price
Will finance. Days. Gregory 8-2751. 1 
Sat-Sun. or eves. PR.8-1181.

(214-218)

Tandem Dump 
10-yr. Heavy duty 
transmission^, full 
tires. A-l cond. 
below % the cost.

REAL ESTATE

1 šeimos namas pardavimui. Clas- 
son Pt., Bronx. 6y> kambarių, 2 
vonios, garadžius 1 auto, $780 {ei
gos per metus. Privatus savinirikas, 
parduoda su nuostoliu. $15,500. C. 
Maltempo, 541 Beach Ave., Bronx, 
N. Y. Tivoli 2-8427. (210-216)

Mūrinis namas, split level. Kai
na $37,000. Nužeminta iki $27,50. 
7 kambariai, 2 auto garadžius. Iš
taisytas skiepas. 2 m. senumo. 4% 
G. I. mortgičius. Sieniniai divonai. 
Gražus daržas, aptaisyti langai ir 
durys., Privatiška gatvė. Arti krau
tuvių, mokyklų, bažnyčių ir L. L 
R. R Bargenas. SU. 1-1189.

(210-216)

QUEENS VILLAGE. Krautuvė, 
6600 pėdų. 6 apartmenlai. Mafctfj 
išdirbysčių apylinkė. Turite panria- . 
tyti, kad įvertinti.

HOLLIS 5-0801
(212-221)

For Rent

KRAUTUVE IŠNUOMOJIMUI

Tinkama lengviems mašinerijos 
darbams.

Įtaisyta su vėdintoju ir tinkama 
elektros energija. Randasi po 27-09 
Astoria Blvd.

Kaina prieinama.
Skambinkite LE. 4-3510
Nuo 9-6 arba rašykite:

SIGAL REALTY COMPANY 
Riverside, N. Y.

(216-218)

4 pusi. Laisvū (Liberty) Trečiad., lapkričio (Nov.) 6,




