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KRIS LA I
-.pie “Laisvę”.
Fina suretinta.

FEorida nukentėjo Žuvo sportininkai 
nuo dideliu šalčiu 1 M '' I "V V k* t*'Munich, V. Vokietija. — 

pavieto srityje 15,000 akrų Po “soccer”- lošio anglų lėk- 
pamidoru beveik visiškai Ąuvas paėmė sportininkus 
sunaikinta. Iš 8.000 akruivežti i Angliją. Lėktuvai

Sovietų žurnalus vers 
į angly kalbą

iSu šiuo 
pradedame 
per savaitę

Mūsų laikraštis dienraščiu 
ėjo per arti 38 metus.

.Jei prisiminsimo kitus
<us lietuviškus dienraščius 
.Amerikoje. surasime, kati 

“Laisvė“ dienraščiu ėjo ilgai.

numeriu 
dukart

ė j u •

ir “Katuli-

jų buvo ir gyvenimas. 
Ivno “\’ienybė” taipgi

Miami, Fla. — Virš de
šimts dienų siautėjo šal
tis. Bendrai biznis nupuo
lė 25 procentais. P 
geriausjas tur staras 
šiauriniu

'je, susikūlė ir užsidegė. 
'Lėktuve buvo 21 kliaunin- 
,kas. Žuvo septyni av,glų ga
biausi “soccer” lošėjai, ši 

cal’ce;.t ; nelaime supurtė sportiniu- j I<

pie trečdalis. Citrinių vai 
s’u ’-uostoliai siekia $28, 
000,0000.

tants Bureau, Inc., susitarė 
su 'karybų Sąjunga, kad 
iš rusu kalbos bus verčia
mi i anglų !• 
nia: 
kęs,
medicinos ir

rahcfmja užpuolė 
, Tunis!jos kaimą

funis. Tunisija. Francu-. tinėms Tautoms. Paveika
us 25 bombiniai lėktuvai J lavo, kad 15,000 Francūzi-

t

i

trimis bangomis,' užpuolė ii

žurnalai, kaip ĮĮzi-; Kiek jau žinoma, tai viri 
biologijos, i j op vaikučių, moterų ir se 

\hų mokslo i pelių užmušta. .... C.
pranešė Air. ; nušluotas nuo žemės pavir 

Coleman, to biuro pre-

užmušta. Kaimelis
o 

r Florida Pavirto i “šiau
rine valstiia”. Miami mieste 
T Miami Beach vie bučiai 
vra apytuščiai. Nemažai , ,
turistu grizo i savo valsti- ..

kurie viešbučiai!000 
kaina nuo $G0 iki ti papiaun, nes nėra jiems 
no-bfiisin kad 11U- i °’ 

daržoves z a t:. -s i saltis

numušė

kentėjo

ic. O mes, dėka didžiulės mū- I ----------------- ----------------------------------

savo^StĮ p''r<a;-tilein'Z i Čcchoslovakijoje buvo 
daug atsiektatų

leidimo suretinima mes ciaru- *
n.e “su, lengva širdimi”. Ne!
Geriau būtų buvę, jei būtų-

<’ien, ir su daugeliu puslapių. 
Bet noras yra vienas dalykas, 
gyvenimo tikrovė — kitas!

Apie s ą 1 y g a s, vertusias 
“Laisvės” laikraščio leidimo 
suretinima buvo užtenkamai 
pas mus rašyta, tai čia never
ta jų kartoti. Užtenka pri
migti, kad metinis “Laisvės” Į 
Lkcininkų suvažiavimas, įvy-i 
kęs š. m. sausio men. 26 d., 
susipažinęs su 
tarė “Laisvės”

padėtimi, nu
leidimą sure

tinti iki dviejų kartų per sa
vaitę, leidžiant ją šešių 
pūi.

u

ieni

Ir vėl sudegė ore 
“Atlas” raketa

Cape Canaveral,Praga. — 1957 metais 
Čechoslovakiojs industrinė, Kariniai specialistai jau 
gamyba virš. 10 procentų nebe pirmu kartu šovė į 
pralenkė 1956 metų garny- erdves “Atlas” 
bą. prekyba su užsieniu |.il___ 1.
pasiekė $2.780,000,000. Bu-lgė ir sulakstė į 
vo išrasta ir į industriją į

raketą. Bet 
ji neaukštai pakilus užside-

“Atlas” raketos skaito
mos pačios svarbiausios 

mašinų. Visa eilė indnsrijos i Amerikoje. Karininkai jas 
įmonių pralenkė ■ gamybos j rokuoja tolio raketomis, ku- 
planą.

Pentagonas paskyrė 
erdvių komitetą

Washingtonas. — . Apsi-
iu pusią- gynimo departments suda-

yra
re taip vadinamą “erdvių 
užkariavimo komitetą”. Ko 

pareiga surasti darpasiryžęs suvažiavimo nutari-, miteto
ir tail kitokių ginklų, kaip rake- 

įtos, \ kurie galėtų toli erd
vėmis, siekti. Jo vedėju 

du paskyrė i . _
bus j v

Co. viršininku. I <
į teto’nariai yra veikėjai

mą vykdyti gyveni man. 
Vykdome.

“Laisvė”, išeidinėdama 
kart per savaitę, visvien 
ii žinių laikraštis.

Užtikriname ge r b i a m ą 
skaitytoją, kad jis žiniomis | Pentagono,
nebus nuskriaustas: Kiekvie-1 

didesnės svarbos ‘atsitiki-! 
(nežiūrint, kur .jis Įvyk-;

“Laisvėje” bus iižfiksuo- i 
atžymėtas. Skaitytojas

na s

t.’KS, 
pilnai žinos, kas darosi pa
saulyje, kas darosi mūsų 
krašte taip, kaip jis žinojo, 
s k a i t y d amas die n rašt i.

Su korespondencijomis 
lietuviu kolioniįu bus

Darbo unijos stofa 
už viešus darbus

Miami, Fla. — AFL-CIO 
i unijų vadai pasmerkė Ei- 
1 senhowerio A d m i nistraci- 
’ ją, kuri rūpinasi “tik biz
nio ir apsigynimo reika- 

I Jais.” Sako, ji nekreipia 
atydos į šalies -ekonominę 
padėtį, kaip* tai gyvenna- 
miu reikalą, taksu numuši- 
ma
jėgą, priešinasi 
algų pakėlimui.

kelia ant reikmenų kainas,

kad pekėlus pirkimo; 
darbi ninku

kad p rezidentas

jaus. Bombardavo Ameri- 
oje ]) a g a m i n t i “B-26” 

| botubiniai lėktuvai. Fran-

i ro sukilėliai gauna ginklų.
! Tunisija tuojau atšaukė

vūzijos. Duos skunda Jung-

o būtų da

iš 
tas 

pats: kiekviena koresponden
cija, liečianti mūsų organiza
cijų veikimų, liečianti lietuvių

, Amerikoje gyvenimą. b u s 
išspausdinta taip, 
pirmiau, leidžiantkaip buvo 

dienrašti.
Tod&l mes nuoširdžiai ir 

prašome mūsų koresponden
tų rašyti, rašyti ir rašyti 
apie visus svarbesnius atsitiki
mus, pasireiškusius lietuvių 
gyvenime, ir darbininkų 
ven i m e j ūsų m i estu ose ’

gy-

ne-Eilėraščių rašytojams: 
rašykite ilgy eilėraščiu, 
some rašyti trumpesnius, bet 
su gilesniu patosu, geriau ap- 
dirbtus, kad juose būtų dau
giau poezijos!

Ilgų eilėraščių žmonės ne
skaito ir tuo būdu jie liekasi 
beverčiais.

Prašome visus mūsų bend
radarbius rašyti, bet rašyti

jo.A kareiviu, kurie yra Tu- 
nisijojt, tuojau pasitrauk
tu iš jos žemės. Tunisija 
užima 48,300 ketv. mylių, 
turi 4,000,000 gyventojų. 
Ji yra prie Viduržemio jū-

arabų pa-

puolimą Marokkoje, Egipte, 
Sirijoje ir kitur. Arabu

rios gali iš vieno sausy no 
pasiekti kitą. Bet iki da
bar laike bandymų jos su
degė. Vienos raketos 
gamin* mas atsieina 
milijono dolerių.

susirūpin
tų, kaip darbininkus “pa
dėti atgal įdarbus.” Unijų 
vadai sako, kad valdžia tu
rėtų imtis žygių suvaldyti 
stambius kapitalistus, kurie

IH.

Reikalauja, kad minimu
mas algos i valandą būtų ne 
$1, o $1.25, kad būtų ga mi
rt a m a u ž $2,000,000,000 
ekonominių reikmenų pa
galbai atsilikusių šalių.

Kovo 11,-13 dienomis i 
Washingtona šaukia nuo 
140 atskirų ųnijų atstovus į 
“Tautinę Ekonomijos Rei- 
išdirbs smulkmeniškus pla
nus kovai prieš nedarbą ir

Gal gamins Amerikoje 
mažus automobilius

Colbert, prezidentas Ch rys

Laikraščiai prieš 
žinių varžymus

Washingtonas. — Oficia
li žinių cenzūros mes 

neturime, bet trukdymų
autamob'lių gaminimo fir- “šalies apsaugos re’kalais” 
ma jau svarsto apie garai-' randasi. Laikraštininkas J. 
nimą mažųjų automobilių. S. Pope ir korespondentas 

Kaip žinia, neblogai A- Clark R. Mollenkoff krei- 
merikoje platinasi europio- peši į Kongresą, kad Kon- 
tiški nedideli automobiliai, greso darbai nebūtų laiko- 
Chrysler Co. turi fabrikų mi už “slaptybių uždangos”. 
■Europoje, tąd gal ji ten -------------
pradės pirma gaminti ma- FvanrfiTai cmPfLia 
žus ąutdmobiliūs ir gabeil- b HI Ci Kld* , • • f I-A • 1 1 V V •

virš | Rasistų atgarsiai 
‘i Little Rock mieste

“Jų grūmojimai yra 
tušti” - Chruščiovas

Little Rock, Ark. — Bal-

Maskva. —Kremliuje bu
vo surengtas mokslinin
kams banketas, kuriame

J IRoy W. Johnson, i dalyvavo Vorošilovas, Bul-; 
General Electric ganinas. Chruščiovas ir ki-

Kiti komi- ti Tarybų’ vadai. Chruščio
vas sakė: “Užsienio impe
rialistų jėgos ir grūmoji
mų politnka mūsų antra
šu yra tuščia. Mes galimeNusižudė pabėgėlis

Roma. — Vengras pabė
gėlis Gaba Szabad, žinomas 
kaip tarptautinis polo lošė
jas, nusižudė, i 
jis nusivylė dabartiniu savo 
gyvenimu. Pasiėriiė dvi bon- 
kąs degtinės, nučio į 
vę”, užlindo į vieną užkanu | 
pį, ir degtine išgėręs, puolė! 
po praeinančiu traukiniu.; 
Užmuštas vietoje.

Raketos ir erdviu 4- 

užkariavimas

iti į Amerika o jeigu bus. tlinįSu bombardavimą 
i pasisekamo, tai gamins;
j juos ir čionai.

— Veikia i

reitų metų nusistatymas 
j prieš negrus vėl kartojasi. 
,■ Central High School vėl 
Įvyko nesu tikimu tarpe bal
tųjų ir negrų mokinių.

Sakiet-Sidi-Youssef, Tu
nisija. — Čia atsilankė Šeši 
francūziu laikraščiu “Fran
ce Soir”, “France Observa- 
teur” ir radijo atstovai. Jie 
‘šleido pareiškimą, smerk- 

i darni francūzų bombarda- . 
kurio buvo 

civiliniu žmo- 
namai, mokyklos ir

2.000 mokslininkų 
reikalauja taikos tKongreso vardu, kuriosj 

studijuoja, apklausinė ja ką-; 
rimus specialistus, kaip; 
daugiau ir geresnių paga 
minti raketų. Raketų ga , 
myba ir erdvių užkariavi-j 
mas turi dabar pirmenybę 
prieš kitus klausimus.

i

; deration of American Scien- vima. lai 
įtists virš 2,000 narių. įvai- sunaikinta 
' riu mokslo šakų, įteikė niu
' re'kalivavimą taikos. Jie nužudyta daug žmonių. Jie 
reikalauja tuojau sulaikyti i atžymėjo, kad du Raudo- 
atominius. bandymus. Jung- i nojo Kryžiaus ambulansai 

uri nuskirti i ta*p pat buvo sudaužyti.

Brown, 
mokinių, 
vardais, 

gavo

išvadino
viena iš
“nigger”
Trys negrų šeimynos 
grūmojimus telefonu.

“Down 
with n'ggers!” Negrė mo
kinė Carlotte Walls buvo

Minnie 
negrų

pareikšti pasitikėjimą, kad pė baltųjų šaukt
mes 
jėgų 
prieš

Matyti, kad Mūsų

turime pakankamai 
sutrėkšti bet kokį 
mus pasikėsinmą... 
sputnikų paleidimas

mokslininkai yra pirmyn 
sub.; nužengę.

30,000 SUSIRINKIMAS
Karakas, Venezuela. —

Grįžo į šąli buvęs prezi
dentas Romulo Betancourt, 

. ! kuris yra Demokratinio 
~ aiP i veikimo / / f , gi I

$1,4000,000,000 raketų rei-Aine^ , ____ .
lams. P,et kai kas ‘siūlo! pmiureti šutai-
dar laikinai (“for the time Į, s* 
being”) paimti pinigų iš; "r- 
kitu civiliniu fondu ir dėti X1"’ 1 ‘ *• I «1 1

TENISAI BLOKADUOJA

būti visu atlie- 
| karai bendri tyrimai erd- 

. Pakėlimui Jungtinių 
I Tautų organizacijos ga
ilios — sudaryti ginkluotas 
I jėgas jos kontrolėje.

LIETUVIAI LAKĖSI
1 PAS POPIEŽIŲ

. Roma. ’— Septyni Lietu
vos piliečiai apsilankė pas 
popiežių.ir pabučiavo jo žie
dą. Tai pirmas toks atsiti-

KENKIA KUBAI
Havana. Kuba. ■

vadinami “sukilėliai” esą e-■ v-u.^ piliečių? Įvyko paiko 15,000 armijos.
lementai, kurie kenkia ne ; entuziastiškas susirinki- j bendram apsigynimui, 

įtiek valdžiai, kiem žmo-
Vienoje vietoje jietiki, kad jr atgaus Kipro ; nėms.

sala. Ten keturi gyvento-' sudegino paprastų valst e-
jai iš kiekvienų penk’ų yrančių namus ir padegė gazoli-; 
graikai. •* * |no stoti. Nuostoliai siekia

Londonas. — Anglijoje 
liaudis vis daugiau šoka.

trumpiau negu buvo taikyta I 
dienraščiui.

Jei taip darysime, turėsime 
įvairų, įdomų, patrauklų laik- 
laštį — nepavaduojamą laik
raštį kiekvienoje pažangiojo
je Amerikos lietuvio šeimoje.

$50,000.

TUNISIJA ĮTEIKĖ J.
TAUTOMS PROTESTĄ

Jungtinės Tautos.--Tu- 
nisijes' vyriausybė įteikė 
Jungtinių Tautų organiza
cijai j)rotęstą prieš Francū- 
ziją. Reikalauja, kad imtų- 

l&i žygiu suvaldyti francūzų 
imperialistus.

Skaitytojus, visus laisvi e- 
čius prašome didžiulėn tal
kon: skatinti kitus žmones, 
kad jie užsisakytų “Laisvę.”

Taipei, Taiwanas. —Kini
jos artilerija vėl apšaudė 
reakc’ninkus. ant Quemoy 
salos, ties Amoy miestu.

mas.

DULLES PASIŠAUKĖ 
FRANCŪZTJOS

ATSTOVĄ
Washingtonas. — Jung 

tinių Valstijų Valstybės’ 
sekretorius Dulles buvo pa
sišaukęs pas save Francūzi- 
jos astovą H. Alphandą. 
Tas įvyko tuojau po jto, kai 
Franci ja bombardavo Tu-

SUSIKŪLĖ BOMBINIS
“b-47” lėktuvas

Chicopee Falls, Mass. -

'funis. — Tunisijos armi- j 
jos. daliniai ir policija už- 
blokadavo- visus kelius i
Francūzijos armijos daliniu i Susikūlė bombinis lėktuvas

nio karo? Jie sudarė m aidi

Froncūzai ten 
neva

; VIS JIE MATO
i POMUNISTINĮ PAVOJŲ

Washingtonas. — Prieš- 
lamer'kinio Veikimo Komi- 
! tetas vėl kelia skandalą. 

tLjbūk Amerikai komunistai 
i “sudaro pavojų”. Sako, ko- 
pnunistai veikia industrijo- 
|je, skleidžia propagandą ir 
I gauna mokslininko prita-

Ankara, Turkija. — Re
akcinėj valdžios premjeras 
Menderes pavarė kelis mi
nistrus iš savo kabineto. 
Kas tik nesutinka su Vaka
rais, tuos meta laukan.

KEISTAS SUTIKIMAS
Londonas. — Anglijos 

premjeras Macmillanas pa
siuntė Tarybų Sąjungai pa
reiškimą. kad jis sutinka 
dalyvauti valstybių vadų 
konferencijoje. Bet s^ko, 
tik tada, jeigu yra už
tikrinti rezultatai.

“B-47”. Nelaimėje žuvo 
trys jo įgulos nariai. Tai 
jau kelintas karo lėktuvas 
susikūlė i iporą savaičių 
laiko.

K1NIJOS PASIEKIMAS '
Pekinas. — Kinijos vy-IM, l 

riausybei ir mokslininkams I deralė 
iau žymiąi pavyko sunai-'; 
kinti kenkėjus, būtent:; 
uodus., žalingas .muses, ša 
raičius ir javus naikinau 
čius žvirblius.

N. J. VALSTIJA PRAŠO 
VALDŽIOS PAGALBOS

NewaęĮ<as. — Netv Jer
sey valstijos Darbo depart^ 
mentąs atsikreipė prie fe- 
deralė?>* valdžios nedarbo 
reikale.^ Valstija stengiasi 

! pravestu viešų darbų staty- 
į, het^ jai reikalinga fe- 

is vvaldž’os talka.

Bayonne, N. J.
Mirė Povilas Janiūnas 
Vasario 11 d. nrre Povi- 
5 Janiūnas.

JAUNIMO DIENA
Maskva. Taryų Sąjun

gos Aukščiausias Sovietas 
nutarė, kad Jaunimo Diena 
būtų minima kiekvieną 
metą. Ją minės paskutinį 
sekmadieni biržielio mėne
sio.

Pašarvotas
Hoppi Funeral šermeninė
je, Bayonne, N. J. Bus pa-

p. p. Liūdesy Pko žmona 
Petrone ir duktė Ann e. ži
nią pranešė velionio dukra.

(Reiškiame x gilia užuo
jautą žmonai ir dukrelei.-r-

Re<L)
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Senatvė Letuvių imigran-lyra gražus dalykas. Tas as- Iperatiškoje padėtyje. Gre
tų Jungtinėse. Valstijose ir [muo pasisatys sau amžiną | šia jiems namų atėmimas, 
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ABRAOMAS LINCOLNAS

pasidarė, tai širdis, kartais 
net “padūksta” greit mušti, 
nei tas ž’rgaš pasibaidęs 
pasileidžia risčia bėgti ne- 
besuvaldomhi. Ir tokia ta- 
chikardia (greitaširdystė) 
gali užsitęsti ilgoką laiką, 
kol galiausiai širdis ir vėl 
atgal įslenka į savo norma
lias vėžes ir pradeda nor
maliai ritmingai mušti.

Tokiais atsitikimais rei
kia tuojau ir energingai 
pramankyti, išjudinti, pa
raginti vidurius. Masažuo
ti tol, kolei gerai atsiraugė- 
ji ir tau prasimušė, išėjo 
dujos. Supozitoriją gliceri
no gerai į apačią įdėti: te
gul viduriai išsituština. 
Paskui geriau kitą kartą 
apsie’kite nevalgę: lai vidu
riai susitvarko, nuslūgsta, • 
kad dujos nebespaustų, ne
trukdytų širdies.

Tai rimtas faktas: pilvo 
dujos išstumia iš vėžių šir
dį, priverčia ją riščia lėkti. 
Tikras košmaras, siaubas!. 
Šitaip pasileidusi greit mu$- 
ti širdis nepasiduoda taip 
lengvai suvaldoma ir vėl at
gal į normalų ritmą atva
roma. Net ir širdžiai skirti 
vaistai dažnai nieko nepa
daro. Tik labai jau tvar
kant vidurius, nepersival- 
gant ir dažnai vis masa
žuojant, širdis ir pati “nu- 
sisprendžia” geriau ir vėl 

'sugrįt į normaliąsias vėžes, 
Rūsti ir

Jūsų širdis ir viduriai
O, taip. Ne vienam ten

ka nusigąsti: gal čia jau 
man užėjo širdies priepuo
lis. . . gal man širdis nesvei
ka. šitokia nerimastis užei
na dažn’ausia nuo kokio vi
durių sutrikimo, užsikišimo, 
nepaslankumo. Įsidėmėkite: 
vis tie viduriai.

Kad ir visai sveikam 
žmogui ne kartą nudiegia 
kur paširdžiais. Arba krus
telia, krustelia taip netiku
siai šird's, kad net baimę 
sukelia. Kodėl taip pasida
ro? Visų dažniaus’a dėl su
sigrūdusių dujų, išpūsto pil
vo, neišsivaliusiu viduriu.

Tokie nemalonūs prie
puoliai, kad suima pašir
džius diegliai, arba širdis 
net ima skausmingai trūk
čioti neregulingai, arba 
pradeda širdis labai greit 
mušti, bent dukart greičiau, 
negu reikia normaliai: to
kie antpuoliai susidaro dėl 
vidurių nepaslankumo. Gal 
jums teko perdaug sočiai 
pris kirsti kokių civilizuotų, 
prašmatnių valgių. .Vidu
riai, po valandos kitos, už- 
klanka dujomis ■— ir skilvy 
ir žarnose^

Tos nelabosios dujos 
smarkiai padidina pilvo vi
duje spaudimą (intraabdo- 
minal pressure), o tatai blo
gai paveikia ir širdį, ne
duoda jai vietos laisvai 
mušti. Tai širdis, slegiamąjį normalų ritmą, 
dujų iš apačios, ir suspurda, j rimta tai pamoka, kad vėl 
trūktelia, bandydama pasi-< kada neapsivalgytum, ne
daryti sau daugiau vietos. J apsirytum ir nuo dujų ne- 
Jei tos vietos vis dėlto ne-' užsprinktum.

reakcija privedė prie sūrėti- j paminklą, kuris' bus malo
ninio Laisvės išleid mo. Da imas visame pasaulyje tarp 
bar Laisvė išeina du kartus | lietuviškai kalbančių žmo- 
į savaitę. Pirmiau trūko I nių, skaitančių knygą, šir- 
La’svės Įstaigoje darbiniu-. dingai patarčiau ir kitiems, 
kų, jai einant dienraščiu. Į turintiem 
Gi suretinus 
darbininkai pasiliuosuoja. I mis. 
Jiedu jau seniai norėjo pa-! 
sutraukti, bot leidžiant dien-

o neturint atliekamo dole
rio, kur pasidėti, kada ta
vų šeima išmesta ant gat
vės? Argi ir Eisenhoweris, 
kaip Hooveris, baigs savo 

atl'ekamų pini-' prezidentinę karjerą, pa- 
išleidimą, du; gų, pasekti to asmens pėdo- likdamas tautą ekonominėje

krizėje, skurde'ir beviltėje?

M: 
L

Vasario 12 dieną sukaks lygiai 149 methi, kai gi-įsieiti. Prašomi, padėjo dirb- 
mė Abraomas Lincolnas, 16-tasis JAV prezidentas.

Lincolnas tačiau yra ir tebebus žinomas Amerikos 
žmonėms ir pasauliui ne dėl to, kad jis buvo mūsų ša- geresnė. ; 
lies prezidentas. Daug Amerika turėjo prezidentų, tačiau laikraščiu ir 
ne visus juos žmonės “atsimena”. Lincolnas žinomas dėl 
to, kad jis kovojo už vergijos panaikinimą Amerikoje. 
Be to, jis vadovavo Civiliniam Karui, didžiuliam karui, 
kuriame daugiau kaip pusė milijono žmonių gyvybių kri- kreiptis i Laisvės spaustu- 
to, ir tą karą laimėjo naudai Amerikos žmonių.

Minint A. Lincolno gimtadieriį, verta prisiminti ir 
pasiklausti, ar jo palikimas yra įgyvendintas mūsų ša- 
lyje?

Lincolnas, kaip žinia, pasirašė po deklaracija, panai- 
kinanČia Amerikoje vergiją, — ar Amerikos negrai šian
dien turi pilną laisvę?

Surasime, kad ne, neturi! Milijonai negrų dar vis 
tebėra skaitomi ir traktuojami antraeiliniais piliečiais. 
Milijonai negrų vaikų dar vis negali mokytis tose pa
čiose mokyklose, kur mokosi baltųjų vaikai. O ten, kur 
negrai ryžtasi mokytis kartu (atsimename Little Rock, 
Arkanso valstijoje), ten, kur jie, pasiremdami Aukščiau
sio Teismo sprendimais, bando naudotis pilietinėmis tei
sėmis, rasistai juos puola. Tenka net kariuomenę siųsti, 
kad rasistus suvaldyti!

Visa tai turint galvoje, Lincolno gimtadienio proga, 
Amerikos žmonės privalo ryžtingiau vykdyti tuos 
principus, kuriuos skelbė, dėl kurių kovojo prezidentas 
Lincolnas. Toks darbas bus jam geriausias, pagerbimas.

Laikraščiams yra 
. v . sunku išleisti knygas
I r!ls.p.’ įgalėjome be jii^ap- dabartinių aplinkybių, kuo

met viskas taip labai bran- 
! gu. Žmonės, kurie išgali ir 

Dabar spaustuvėj, padėtis j paremia finansiniai knygų
ti iki dalykas išsisprendė.

KAS BUS TOLIAU?

labai
Išgelbėjimui nuo nedarbo, 

reikia platesnio biznio su 
pasauliu. • Kinija galėtų 
daug ko pirkti iš Amerikos, 
bet jai neparduodama. In
dija irgi daug pirktų, bet 
jai skūpiai duodama' pasko
lų, ir ji perka iš kitur, kur 
gauna paskolų. Mes duoda
me stambias1 paskolas kri
zėje subridusioms Europos 
Šalims, kad palaikyti jas 
prie NATO. Gauna vieną 
paskolą, greit prašo kitos. 
Apie gražinimus paskolų 
nėra kalbos. Toks biznis y- 
ra prastas, ir jis nepadeda 
pastojimui kelio nedarbui. 
Socialistinės Europos ša
lys nori biznio su Ameri
ka. Jos išpirktų daug mū-_ 
sų fabrikų gaminių, darbų | 
padaugėtų ir nedarbo pa
vojus praslinktų. Bėda, 
kad tuomi niekas nesirūpi-

prie

apsidirbsime . su j išleidimą, užsitarnauja gra-
• galėsime ge-'žios visuomenes pagarbos.

riau organizacijoms, patar- į 
nauti su' spaudos darbais. I 
Reikalui esant, prašome |ena

• vę dėl spausdinių.

Antanas MetsEonis, auto
rius knygos “Ap'e Dievus ir 
Žmones”, turi sukūręs kitą 
gan stambų veikalą ir jau 
teiraujasi išleidėjo. Puiku, 
kad žmonės darbuojasi kul
tūrinėje dirvoje. Beje, teko 
nugirsti, kad vienas pasitu- 
rint’s asmuo žada stambiai 
finansiniaį paremti išleidi 
mą naujos Metelionio kny
gos. Tačiau pati knygos iš
leidimo finansavimo idėja

Komercinė spauda 
kad jau apie 

milijonai .. bedarbų yi^i J. 
Valstijose. . Pranašąūjama, 

> kad iki balandžio /mėnesio 
bus apie penki milijonai be
darbiu.

Bloga padėtis!
Ką daryti su bedarbiais, 

kaip jiems pagelbėti darbus 
gauti, niekas nesirūpina. 
Kas bus, kai išsibaigs jiems 
bedarbių pašalpos, kapita
listams nerūpi. Daugelis 
jaunesnio amžiaus šeimų tu
ri įsigiję namukus, apsisū- 
dę skolomis iki kaklo. Ne- 

»tekę darbo jie atsidūrė des-

verkš- 
keturi

P. Buknys

Jongfinė Araby Respublika

JUNGTINĖS ARABŲ RESPULIKOS įsikūrimas- 
Egipto su Sirija susivienijimas— atrodo, bus geras daly
kas tuo atžvilgiu: juo tvirtesnės bus arabiškos, tautos, 
tuo jos 
Šančius 
mažins

didelės pasaulinės reikšmes 
dalykas—vienybė tarpe E- 
gipto ir Sirijos valstybių. 
Tai pradžia vienybės arabų 
tautos žmonių, tai pradžia 
iu išsilaisvinimo iš užsienio V w 
imperialistų jungo.

Paliaus Hakamo Antrojo I antrasis pasaulinis karas 
bibliotekoje jau buvo 600,-Is u p u r t ė Anglijos galią. 
000 tomų knygių

Architektūra, menas, ge
ometrija, stiklas, fizika, fi
losofija, chemija, matema
tika, poezija ir 'kitos moks
lo šakos jau buvo pasiekę 
aukštą laipsnį. Arabų le-

? | gendos — “Ajrabų pasakos”

“civilizatoriai” pa- 
kad arabai atsilikę, 

nekultūriški, laukiniai, ku
rie be baltųjų globos nega
lėtų gyventi. Bet 
pavergėjų ir tikrų 
lių nuomonė.

Gilioje senovėje

lis grožines' literatūros pali-

tai kitų 
atsilikė-

žmoniu v

galės labiau atsispirti prieš imperialistus, ki- 
koją į Artimuosius Rytus. O tai savo ruožtu su
karo pavojų.

Bet iš kitos pusės, mums atrodo, tasai susivienijimas ' 
nebus geras, kadangi prezidentas Nasseris pareiškė, 
jog nebus leista veikti darbininkų bei komunistų parti
joms. Girdi, užteks vienos partijos, kuriai vadovauja 
jis, Nasseris.

Sirijoje buvo gan tvirta komunistų partija, Egipte 
šen ir ten taipgi veikia darbininkų ir inteligentijos or
ganizacija, kovojąnti už liaudies interesus. Dabar prane- pakilimas, žingsnis po 
Šimai skelbia, kad Sirijos komunistų partija turėsianti žingsnio žengimas į pro- 
užsidaryti arba veikti palėpyie. Egipte jau prieš kurį gresą, šių dienų kultūrą 
laiką buvo areštuoti ir teisti komunistai. | vystėsi Kinijoje ir Artimuo-

Rvtuose—arabu krašte. «. k.
Bile mokslo šaką paėmę, 

darbininkai, darbo inteligentija ir valstiečiai — organi- rasime jos istoriją pas ki
nus ir arabus. Jos [iradžią, 
jos pirmuosius diegus. Pas 

i mus tūli didžiuojasi “kultū- 
i ra,” kuri yra tik kelių šim- 

Naujasis Tarybų Sąjungos ambasadorius |tų metų amžiaus. Arabai | * 
į ATVYKO I AMERIKĄ naujas Tarybų Sąjungos 
Ambasadorius Michailas A. Menšikovas. Jis atvyko di
džiuliu, pačiu naujausiu tarybiniu (sprausminiu) lėktu
vai į Baltimore? aerodromą, o iš ten automobiliu pasiekė 
2wašhir»gtoųą.

Pasirodbxkad tokiems didžiuliams lėktuvams, kokiu 

 

• atskrido- nauiakis ambasadorius, ne kiekviename ame
rikiniame aerodrome galima nusileisti: daugelis upper 
maži.

laiką buvo areštuoti ir teisti komunistai.
Visa tai yra bloga. Bet reikia manyti, jog taip visuo

met nebus. Jungtinės Arabu Rspublikos darbo žmonės. —
V < • 1 1 .... ‘ . . . . . . . v . . *

zuosis ir išsikovos sau teisę veikti viešai, ginant var
guomenės (kurios ten baisiai daug) interesus.

įprašė anglus išvesti, is Jb- 
gipto žemės savąją armiją. 
Buvo kovų, bet anglai turė
jo trauktis.

I 1956 m. birželio 23 d. į 
prezidento vietą išrinktas 
A. Nasser, šalies patrijotas. 
Tais pačiais metais, liepos 
26 dieną Egiptas paskelbė, 
kad Suezo Kanalas, kuris 
egiptiečių rankomis iškas
tas, kur prie jo iškasimo žu
vo apie 50,000 Egipto žmo
nių, yra Egipto nuosavybė. 

‘ Sudejavo “šventosios ’nuo
savybės” apgynėjai. Sakė, 
kad egiptiečiai “atsilikę,” 
“nemokės kanalo tvarkyti,” 
“pasaulis neteks svarbaus 
vandens kelio.” B'Ot kada

Tat. Sąjunga kreipia 
daug atydos metalui

Maskva. — Tarybų Sąjun-i talurgijos reikale žurnalų, 
goję visos mokslo šakos giliai į Pirmą ją vietą užima angliai, 
Įvertinamos. Tarpe kitų rhoks- seka vokiški, o trečioje vietoj 
lų, labai , daug kreipiama ati-je francūziški.
dos Į metalurgiją ir rtietąlų Tarpe sovietiniu inžinierių 
rūdos ieškojimą. metalurgijos žinovą didelį
. Nėra, pasaulyje kitos Įstai•! nuošimtį sudaro moterys. Ta- 

gos taip mokslu apsigink lavų- i i$bų Sąjungoje metalurgijos 
sios metalurgijos reikale, kaip j studentai ne vien iš knygų se- 
Sovictų Metalurgijos Institu-hnia mokslą, bet jie įsigyja ir 
tas. čionai vien vertimui < ir j praktinio .patyrimo, nes prie 
techninių dalykų aiškinimui; mokyklų yra techninio lavini- 
yra arti 3,000 tos šakos žino- i mosi skyriai.
vų. Ateina ne mažiau kaip i Tylimo skyrius metalurgi- 
300 iš užsienio mokslinių me- joje yra vienas iš plačiausiai 

! išsišakojusių po visą šalį. 
; Mokslinės ekspedicijos vyks- 
|ta į visas tarybines respubli-

- - -• p , ' kas ir atlieka tyrimą — ieš-
. , ’ €| kant naujų metalo rūdos plo-

-— piktos pa- ij, jr 8jekiant plačiau patirti Ti ilrAvam . . .

Kaip kinai, taip arabai, 
patekę į barbariškų, atsili
kėlių nelaisvę, ir patys tu
rėjo atsilikti. Kodėl jie pa
teko, kodėl n e a p s i g ynė? 
Gal jiems pergerai gyveno
si, gal būti perdaug savimi 
pasitikėjo. Juos pavergė 
Romos cezariai. Po to ara
bai dar atsigavo. Atėjo lau
kiniai turkai, o vėliau tur- pamatė, kad Egiptas gerai 

į talką — Europos kanalo reikalus tvarko, tai 
užpuolė kaiTi.

1956 m. spalių 9 d. jų 
paklusnus Izraelis užpuolė 
Egiptą. Spalių 31 d. prie 
užpuolimo prisidėjo Anglija 
ir Francūzijik Prasidėjo 
žiaurios kovos. \ Sujudo pa
saulyje žmonės. 'Išstojo 
prieš užpuolikus ir Jungt. 
Tautų organizacija. Tary
bų Sąjungos vyriausybė pa
skelbė, kad ji nepriešinga, 
kad jos piliečiai vyktų į pa
galbą Egipto kovotojams. 
] mperializmo pasimojimas 
buvo atremtas.

Dabartinis Egiptas uži
ma 386,198 ketv.- mylių ir 
turi virš £5,000,000 gyven
tojų. Žemėje yra aliejaus, 
sieros, druskos, geležtes, 
aukso, švino,; alumino, žal
vario, granito, fosforitų. 
Nilo upės srityje gražiai 
auga daržovės, cukraus 
nendrės, fygos, graipfimk- 
tai, apelsinai, citrinai, ba
nanai, alyvos, persikai ir 
datulės. Puikiai dera ry
žiai ir kiti javai.

SIRIJA

j kams
“civil izatoriai.”

Bet pirmasis pasaulinis 
karas supurtė pavergėjų 
viešpatavimą. Rusų liau
dies revoliucijos atgarsiai 
ir ten atsiliepė. Antras pa- 

I saulinis karas išjudino ara- 
arti

kų jungą. Po pirmojo pa
saulinio karo ją paėmė 
“globoti” Francūzija.
“globa” buvo
motės “globa.” Ji įkerėjo
iki gyvojo kaulo. Į Kada lankėei Amerikos mc-

Laike antrojo pasaulinio j ta Jurgi jos delegacija su Dr. 
karo, kada pati Frančūzi-' L p- Neilsenu priešakyje, taį 
ja pateko i hitlerininku na- i tarybiniai metalurgai plačiai 
gus, tai 1941 m., rugsėjo 161 delegatus supažindino su So- 
d.ieną Sirijos gyventojai pa- j atsiekimais. , , > 
siskelbė nepriklausoma rcs-\. r tatA1. nuostabu, kad 

.o, i tiek daug kreipiama i metaloPUbl!ka> . . ' reikalus atidos, nes jis pada-
Po karo pabaigos užsienio ro žmonių gyvenimą geresniu 

imperialistų bandymas užsi- jr suteikia progas pakilti 
sėsti Sirijai ant kaklo jau Mikštai kultūriniai. Metalu

į, yra daugybė. Be metalų mes 
paiturstyta. Turkija norėjo neturėtume nei šių dienų mo
tai padaiylŲį bet . gavo pa- demiškų mašinų, nei Įrankių,

aulinis karas išjudino 
virš 5,000 metų atgal buvo bų pasauli, kuris turi 

pagal 100,000,000 žmonių.
EGIPTAS

Krikščionys visame 
šaulyje kartoja žydų tautos 
legendą, kad juos “išvedė iš 
Egipto namų nevalios.” Žy
dų tauta gyveno ir gyvena 
kaimynystėje su arabais. 
Turėjo ir turi nesusiprati
mų su Egiptu. Bet nei lie
tuviai, nei lenkai, nei rusai, 

i uoi švedai - 
kad įsigyti varinių, stikli-1 Jų protėviai 
nių, šilkinių ir kitokių “; 
bu meno” dalykų. .

Europoje vienąs prieš 
antrą kariavo feodalai ir 
nedidelių plotų kunigaikš
čiai, 
se buvo didelės ir centrali
zuotos a r a b ų valstybės. 
Tiesa, jos buvo paremtos 
ant netiesos galios, ant ver
gu darbo, bet nuo to pikto 
nebuvo atsilikę ir europi
niai valdonai.

Arabai tūkstančiai metų 
atgal ture jo Savo raidyną iš 
28-iu ženklu. Arabu nume
riai dar. ir šiandien yra 
naudojamų spaudoje. De-

į ii u atidengtus.
kultūriški žmonės, j 
tuos laikus. Egipte apie 
4,000 metų pirm mūsų ga
dynės jau buvo kultūra. ! 
Kada Europoje dabartinių 
arabų žemintoji! protėviai 
dar evveno laukiniu žmonių !I . ■ . iI gyvenimą, tai arabai jau į 
skaitė knygas, turėjo raidy-1 
na, muziką, teatrus, archi- j 

i vario ir: 
iš Europos ’

, I

. . Naujasis ambasadorius buvo sutiktas Valstybės de- (eptfira gaminosi 
partmento pareigūnų ir spaudos korespondentų. Ką gi i stiklo dalykus

f t n C* r\\.r Ir rv t trinti Alini n n t/-u. , 1 1 • • 1 v • •

v . vyko ten pirkliai, karžygiaiJis*pirmiausia sakė? Koks gi vyriausias jo tikslas?
J. Ambasadorius Menšikovas sakė:

r — Atvykau kaip taikos, draugystės ir bendradariria- 
viitto ambasadorius.

Mums rodosi, tai viską pasakė. Ko gi žmonija šian
dien daugiau pageidauja, iei ne taikos, jei ne draugiško 

kšpgyvenimo, jei ne bendradarbiavimo! Lai visa tai bū
va, na, ir bus taika, bus šviesesnis gyvenimas viso pa

saulio žmonėms!
M. A. Menšikovas seniau yra buvęs Tarybų Sąjun

gos užsieninės prekybos ministras, o vėliau — tarybinis 
-ambasadorius Indijoje.

Menšikovas — viduramžis' vyras, fiziškai tvirtas 
gerai išprusęs diplomat!joję.; Alis užima vietą Georgio 

"N. Zarubino, kuris išbuvo ; ląjnbasadorium Amerikoje 
'penkerius metus. Šiuo metu Zarubinas yra grįžęs į 
^Maskvą ir ten, sakoma, einąs"' kitas svarbias valstybines 
pareigas. \

4A*2 pusL Laisvė (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 11, 1958

pa-

ten nebuvo, 
niekados ne- 

ara- j buvo vergais Egipto farao- 
i nu. Poteriuose jie kartoja 

. v i žydų tautos legenda-pasaka.
Egiptas yra per apie 6,- 

000 metų žinomas. Nilo 
. . -r. 2 . upės srityje patogu buvo
Aitimuosiuose Lytuo- t ;;monems gyventi. Tūli sa

ko, kad ten buvo ir pasakiš- 
; kas rojus. Ten stūkso mil- 

i žinai piramidės, kurių ąm- 
| žius saikuojamas tūkstan- 
čiajš metų. Ten pirm mūsų 
gadynės buvo žmonių kul
tūra.

Tepavyko. Pereitą rudenį 

tai padaiyli>bet g 
grūmojimą%iš Yai^W Są-4-ri galimybių žengti prie lai- 
jungos, ir pareiškimą kitų ; niingesm° gyvenimo, 
arabų valstybių, kad jos vi-; —“ ~ ;
sos gins Siriją. Egiptas j Croton Township. Mich.—- 
tuojau į Siriją pasiuntė ar-į Sniego tiek daug, kad poli- 
mijos, orlaivyno ir karinio cininkai į savo automobilius 
laivyno falinius. ' i pasikinkė jaučius. Kitaip

Dabar Egiptas ir Sirija: Begali pavažiuoti, 
sudarė vieną/bendrą Jung
tinu A r abu Respubliką.

ko į kitu nelaisvę. Mūsų 
gadynėje apie 400, metų bu
vo turkų nelaisvėje. Po 
pirmojo pas.ąulinio karo pa-

ir Egiptas prie Viduržemio 
jūros. Ji užima 72,234 ket- 
virt. mylių ir turi apie 5,- 
000,000 gyventojų. Joje au
ga tas jbat, kaip ir Egipte. 
Jos žemėje yra tokių pat

■ šimtamę amžiuje arabų ..ką- tekų.• ■,į.biri tų nejaįąvę.j Bet
Sirija . taip , pat šimtus 

.met.tį.'yąlkb- atsilikusių fur-

Londonas. — mirė C.
Prie1 -^vienybės kviečia ir ki-; Morgan, žymus rašytojas- 
tas arabų valstybes. Ir vie-1 pasakorius, 
nybė bus kitų valstybių pa
laikyta . Suprantama, dar 
daūg arabų darbo .liaudžiai' nuodiję mirė 27 žmonės, 0 
sunkulių ir kovų priešaky-■ 223 pateko į ligoninę. .

_ ,ML-' 
,Dr. H. Euler, žymųšj

je ir savuosius pavergėjus, 
bet jau ji atbudo ir sujudo.

Kairas. — Maistu užsi-

Birmingham, Ala. 
ii-ė / . . • •

thbkslinihkas. '

Braz.il


Azijos ir Afrikos šalių solidaruųio 
' konferencijos deklaracija
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Rašo I). M. šolomskas

!. Auksinės rankos m j r
“Žmogus auksinėmis ran

komis” — taip apie Praną 
Šaulį, ykalba tauragiečiai.

Pranas Šaulys pradėjo 
drožinėti jau nuo mažų die
nų. Jau tada kaimynai ste
bėdamiesi žiūrėjo, kaip lie
pos gabalas jo rankose pa
virsdavo stimiuku, vilku 
arba kitu žvėreliu. Bėgant 
metams, gabus liaudies 
meistras sukurdavo ir su- 

., . dėtingęšnes figūras -4- prtt-
Aš tikiu į Nepriklauso-. kaitą bešluostančią rugių

mes ūkio darbams, kuriuos, 
aš dirbau ligi pasiekiau 22* 
metus amžiaus”

î . •

Lincolnas buvo sausas, 
bet aukštas —šešių- pėdų 
ir beveik keturiu coliu.. 
Jam teko kariauti < prieš 
indėnus. Illinois, valstijoje 
buvo išrinktas į seimelį, o 
1846 metais Į Jungtinių

Abraomas Lincolnas tą Lincolną, eilę ministrų, 
gai, kurie turėjo daboti 
Inncolną, kur tai žiopsojo. 
Piktadarys pataikė kulką 
į prezidento smegenis. Lin
colnas, nuneštas skersai 
gatvę, sekamą dieną, anksti 
rytą, mirė. Tačiau priešai

Pripažinti visų rasių. Sas galimas priemones pa
siekti susitarimui ir savi
tai*]) io supratimui, kurni 
padarinys neišveng i a m a i 
bus n u s i g inklavimas, už
draudimas gaminti,, bandy
ti ir naudoti branduolinį 
ginklą. Mes raginame viso 
pasaulio tautas savo pa
stangas. branduolinės ener
gijos mokslo ,ir > naudojimo

ir visų nacijų, didėlių irlikos šalių solidarumo kon
ferenci ios baigia m a j a m e ■ mažų, lygybę.
)M)sėdyje buvo vieningai; '4. Susilaikyti nuo bet ko- 

. i Lio kišimosi į mūsų šalių 
reikalus.

5. Gerbti kiekvienos sa
kes teises i * individualinę 
arba kolektyvinę gynybą 
pagal Jungtinių Tautų

Mt

nuo 1957 metu gruodžio 26

;• ps varstyti tarptautinių 
problemų, ypatingai lioviau-
ėiii Afrikos ir Azijos tau- - 6. A) Susilaikyti nuo ko
tas, išanalizavome m ū s u lektyvinčs -gynybos organi- 
tautoms iškilusias politikos’ zaei'jų panaudojimo priva- 

. čiais kurios mors didžiosios 
i valstybės interesai^, t c
> • B) ‘Bet kuriai šaliai 
isilaikyti inuo spaudimo 

d rą dūriu avimo bei vieny besi i toms šalims.) . > , . ■ i
• 7. Susilaikyti nuo agre

syvių veiksmų tir grasini- 
imų i r nuo jėgos i panaudoju 
j mo prieš bet kurios šalies 
i regionalinį saugumą arba 
(politine nepriklausomybę. .

8. Reguliuoti visus tarp
tautinius ginčus taikiomis 
priemonėmis — tokio mis, 
kaij) derybos, sutaikinimas, 
arbitražas, teismo priemo
nės arba kurios nors kitos 
taikios priemonės pagal su
interesuotu pusių pasirin
kimą, sutinkamai su Jung
tinių Tautų Įstatais.

v 9. Remti mūsų bendrus 
interesus ir savitarpio ben
dradarbiavimą.. ! ■ : • . :
. 10. Gerbti teisingumą ir 
larptautinius ĮsipareigOji-

kultfirim s problemas.
Mums

Jausmą s-
vadovavo vienas 
mūsų’ tautų Den

sontfs pasaulio t n u t o m i 
Jausmas.

Sentvhias dienas svar<

kaci Azijos ir Al
ta Ūtos. vvkdvdamos

<a
bendrą veiksmų
i. Konferencija

Kaire nuolatine organizaci
ją rūpintis- konferencijos 
rezoliucijų vykdymu.

principai, kuriuos 1955 me
lu balandžio mėnesi priėmė 
Baridungo konferencija, tu
ri ir toliau būti tarptauti-

vėl pareiškiame, kad mes 
visiškai remiame šiuos 10 
pnncipų, kuriuos mūsų tau
tos rėmė pastaraisiais me
stis: ‘ A

1. ‘ Gerbti pagrindinės 
žmogaus teises ir Jungtinių 
Tatitir Įstatų' print^u4-bei

Su- 
ki-

lams ir žmonijos labui, kad 
tautos klestėtų ir plačiai 
b e n d ra darbiau tų lygybes, 
pagrindu boj sutinkamai su 
Jungtinių Tautų Įstatais.

. Azijos jr Afrikos tautos 
yra tos nuomonės, kad im- 
p e r i a listų viešpatavfm'as, 
užsienio vykdomas išnaudo
jimas ir bet kuris kitas blo
gis, kuris yra tautų pajun
gimo rezultatas, reiškia tai, 
jog iš žmonių atimamos jų 
pagrindinės teises ir pažei
džiami Jungtinių Taut ų 
Įstatai, neskaitant kitų ža
lingų padarinių tiek vy-r 
riausybėms, tiek ir valdo
miesiems, o tai trukdo tai
ką ir tarptautinį bendra
darbiavimą. Tolesnis impe
rializmo' gyvavimas yra ne
suderinamas su n a u j ą j a 
era, kurioje dabar gyvbna

Kalbėti mažame rašinėly
je apie tokį visuomenišką 
veikėją, kaip Lincolnas, tai 
nežinai nei nuo ko pradėti. 
Pradėsime nuo mirties. A- 
merikos liaudies kovotojas 
už žmonių laisvę, lygybę, 
gerovę — mirė nuo priešo 
kulkos.

Baigiantis Piliečių Karui 
Amerikoje, kurį šiaurie
čiai, Lincolno vadovybėje, 
laimėjo, pietiečiai koncent
ravosi nužudyti Amerikos 
liaudies vadovus. Jie suda- 

planą užmušti preziden-re

i,

vo gabus advokatas, geras 
savo tikslo neatsiekė. Jie, kalbininkas, nuoširdus liau- 
kaip kiekviena tokią despe- dies laisivių draugas, 
ratų grupė, buvo nugalėti. 
Patsai Boothas už 12 dienu
buvo surastas ir nušautas. Wbes Uetaai^ po sunkiais neščiais
Jo artimi sėbrai tapo pa-! ka? ‘Y’1^ „zn}on^s ’ Palinkusią valstietę, linus 
karti. Bet Lincolnas iš gy-, įtverti lyguus , ir sis tai raunančią merginą...
vūju tarpo buvo išrautas. ■ . . didysis 11 : pamatinis Dabar Pranas Šaulys —vųjų tarpo buvo išrautas

Lincolnas 
vasario 12 d.,

gi us. i
Mes esame visiškai įsitiki

nę, kad jeigu šie 10 princi
pų bus priimti, tai dabarti
nis tarptautinis įtempimas 
tikrai sumažės ir dings 
mirštama sunaikinimo bai
mė, kurios, .dabar kupinos 

;miii jonų .žmonių širdys. ?
Mes1 pareiškiame,’ kad tal

kos pagrindai . negali* būti 
(virtį, kol mes. nepašalinsi-' 

; me šį įtempimą. Mes svei-'

t-autdfc. tvirtai tiki visų tau
tu teise ą.laisvę ir nepri
klausomybę.

Azijos ir Afrikos tautos 
nori vieningai veikti, kad 
padėtų viena kitai kovoti už 
savo gerovę, kaip ir už vi
sos žmonijos gerovę. /Mes 
nenuilstamai sten g s i m ė s 
pasiekti įvirtą taiką visame 
pa'saulyje.1

Taika neabejotinai nuga-

Žmonija gali žiūrėti į at
eitį su viltimi ir pasitikėji
mu. Toks Aži jos i r Afrikos

2. Gerbti visu tautu suve- kiname bet kuri žingsni šiai tautu solidarumo konferen- f • '• . • . ! T iA Ttr V • A. : I ” -rr •! .r e n u m ą
vientisumą

jų teritorijų i linljhie. Mes raginame pa-Į dijos Kaire Naujųjų metų 
•į šaulio tautas panaudoti vi-1 linkėjimas visam pasauliui.

FAŠISTINIŲ ŽUDIKŲ VEIDAS
fZš (dsimMvtv)

IX fortas! Autobusas su muosius.
3(5 mirtininkais sustgjo prie Jiems išėjus, vartus už- 
jo. 1 trenkė ir užrakino. Tuojau

Būrys įsigėrusių gestapi- • pasigirdo atskiri automato 
ninkų-priėmėjų (forto sar-1 šūviai. Mat, vienam asme- 
gybinių) apsujio autobusą, . niui buvo skirta viena dvi 
skubiai išlaipinę grūdo į kulkos į pakaušį einant per 
priefortį (aukštą plytų sie-Jmirties tiltelį, kuriai buVo 
na apmūrytą kiemą). Per nutiestas nuo vieno daubos 
siaurutes duris sueinant į kranto į kitą. Pašautasis 
vidų, Stasys užkliudė už krisdavo, tiesiog į daubos 
rankenos savo milinę. Pas. dugne malkų ir dervos lau
kui einantieji sus i g r ū d o 
prie jo. Susigrųduąius ges
tapininkai ajxl’alino auto
matų smūgiais. Bet Stasys 
spėjo sukuždėti: “'Reikia

žą. Laužas buvo kurstomas 
tam paskirtų žmonių, kurie 
nukritusį nuo tiltelio, 'nors 
dar ir .gyvą, turėjo sude
ginti.

Sunkvežimiu atvežė dar 
24 žmones. Juos nuvarė tie
siai į požemį.

Maždaug už 15 minučių 
mirties vykdytojai sugrįžo 

jaučiamas deginamos mėsos į hienųį, 'i£ forto požemiu i’-š- 
i-= , _ • saukė dar. 12.Vyrų' ir.,, vėl

ta pati ‘ procedūra: “Nu- 
si rengt!.. P e r v a r t u s J 
marš!..” Šūviai...

Vėl atėjo į kiemą šaudy
tojai. Jų vyresnysis pasi
dairė i šalis, paėjėjo arčiau 
prie mūsų ir sušuko:

—O jūs, ko čia stovite?.. 
Nusirenkt!

—Greičiau! Greičiau!..— 
šoko raginti gestapininkai, 
daužydami bei spardydami

Išrikiavo mus viend eile.
Maždaug už šimto met

rų dauboje buvo girdėti pa
vieniai automato šūviai,

Automatais, brauningais, 
lazdomis bei rimbais gink
luoti gestapininkai su jo ap
link mus.

mo vartai, ir iš lauko pusės 
s u g užėjo S D (h i tlerin io 
saugumo padalinių) būrys 
—tai žudynių vykdytojai. 
Jų vyresnysis iš mūsų ei
lės pagal sąrašą iššaukė 
tuos 12 vyrų, kurie buvo, 
paimti iš kalėjimo specia- neskubančius, 
lauš skyriaus. Juos pavarė 
arčiau vartų ir įsakė nusi
rengti... Nusirengusius iš
rikiavo viena eile, ir...
r—Per vartus, marš!

Pasilikę kieme suprato- 
x me jų likimą ir tik žvilgs

niais palydėjome, išvaro-

—Prašau žodžio! — atsi
liepė arčiau karininko sto
vėjęs vienas mūsiškis.

—Paskutinį žodį prieš 
#iirtį! Leiskite pasakyti!

—Ką pasakyti?! Už ke
liu minučių būsite lavonais! 
— subliovė vienas gestapi-

įlinkas.
- Nežiūrint smūgių, • reika
lavimas buvo tęsiamas. Tai 
stebėjęs būrio vyresnysis 
nervingu balsu šūktelėjo ir 
rankos mostu sustabdė mu
šeikas.. Lėtai prisiartinęs 
prie prašiusio žodžio, pa
klausė:

—Ko. nori? Sakyk, — ir 
pasišaukė vertėją.

—Esu baustas trims mė
nesiams. Du su puse atsė
dėjau. Liko tik puse mėne
sio. Nejaugi už tai turiu 
mirti?

• —Aš esu elektromonte
ris, atvežtas į kalėjimą iš 
“Port- Platz” belaisvių sto
vyklos, elektros laidus' tai
syti,—pasakė kitas.

—Aš taip pat iŠ belaisvių 
stovyklos, tą matote ir iš 
mano drabužių, —■' pridūrė 
.trečias. ■’
■ —Aš atvežtas'iš Pravio- 
niškių; Bausmę atlikau, 
išiandien turėjo mane išleis
ti, — atsiliepė liesas žmo
gelis.

Karininkas riktelėjo:
—Genug!
Netrukus vyresnysis išė

jo ir, vos užpakalyje savęs 
užtrenkęs raštinės duris, 
dar nenulipęs nuo laiptelių, 
sukomandavo:

—Apsirenkit!
Krūtinėje lyg ir ra

miau. Greitai apsirengę, 
stovėjome savo vietose, už
sisegiodami sagas. Mus pa
varė į pasienį ir įsakė nesi- 
žvalgyti ii’ neatsigrįžti.

—Patrauks automatų

ir
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ABRAOMAS LINCOLNAS

tikėjosi,

principas, 
gimė ,1809 m? mūsų 

Kentukėje s&kė jis.
« rz.uuxr

, kuritio remiasi 
laisvos Įstaigos”,—

Kulbėdamas ’apie liaudies 
suvedžiotojus, Lincolnas sa-

a Ją

“Jūs galite suvedžioti kai 
kada visus . žmones ir kai 
kuriuos žmones per visą 
laiką, bet jūs negalite su
vedžioti visus žmones vi
suomet”.

Pirmajam prezidento ter
minui L___
rinktas 1860 
metais

Lincolnas buvo į.š- 
metais. 1861 

pietiečiai pradėjo

buvo

iki 1865 metu. Karas buvo 
nesvietiškai Amerikos lais
vės šalininkams sunkus. 
Vadovystėje Lincolno ka
ras buvo laimėtas.

1864 m. Lincolnas
išrinktas antrajam termi
nui. 1865 m. kovo 4 d. buvo 
inauguruotas (įvesdintas) 
Jungtinių Valstijų prezi
dento pareigoms. Bet biskį’ 
vėFau kaip už mėnesio 
priešai jį nužudė.1

. i iSu Lincolno gyvenimu,

prityręs meistras, nuėjęs il- 
,gą kūrybinio gyvenimo kę-

.—Sunkoka .prisiminti vi
sas tas skulptūrėlės, kurios 
ią šio mano kambarėlio pa
sklido po respubliką, •— kal
ba Pranas Šaulys.

Ne kartą šio meistro dar
bais gėrėjosi daugelio paro
dų lankytojai. Dar buržu
azijai valdant Lietuvą Tel
šiuose surengtoje parodoje 
buvo jo drožiniai “Sukti
nis,” “Skerdžiui” ir kiti. 
Už eksponatus lietuvių li
teratūros ir meno dekados 
Maskvoje metu kūrinius P. 
šaulys buvo apdovanotas 
Lietuvos TSR Aukščiausios" 
Tarybos Prezidiumo Garbės 
raštais. Respublikinei Liau
dies kūrybos namai jam 
Įteikė Garbės raštą už me
džio drožinius, kurie buvo 
išstatyti Tauragės rajono 
liaudies dailės parodoje.

Kiekvieną dieną gausėja 
Prano, šaulio kūriniai. Kau
no “Dailės” 'kofrtbinatas ‘iš 
jo gauna vis naujus ir nau
jus drožinius. “Vedė bobu
tė bželį,” “Grėbėja,” “Pio- 
vėjas,” “Meškeriotojas,” 
“Peleninė-kipšiukas” — tai

Jo gimtadienį. veįkla, principais, rple rei-
•<

kad tai jiems (Kentucky). < 
atsigauti. Aktorius Amerikos žmonės kasmet kiekvienam susipažinti.

Tai gabma rasti R. Miza- dar toli gražu ne visi pavą-John W. Booth apsiėmė nu- mini, išimant pietines vals- 
šauti Lincolną.

1865 m. balandžio 14 die
ną Lincolnas nuėjo į Fordo dūrinio turto 
Teatrą, Washingtone. Sar- patsai sakė: “Užaugau

Lincolnas buvo gimęs vi- 
šeimoje. Jis 

že-

straipsnyje “Abraho-ros
mas Lincolnas” LLD leidi
nyje “Amerikoj Demokra
tijos Steigėjai”.

(lininiai Prano šaulio skulp
tūrėlių, kurias mielai dabar

iš užpakalio, — sukuždėjo 
netoli stovėjęs Račkus.

—Nurimk, taip nebus,— 
taip pat pakuždomis atšovė 
jam Juozas.

Tuo tarpu iš požemių iš
varė 12 moterų. Jų nusi
rengimas užtruko bent kiek 
ilgiau > negu) vyrų. Buvo 
girdėti aimanos ir kūkčioji
mai... Ir vėl nervus žalo
janti komanda: 
tus, marš!..” V

Paskui me$ buvome su
grūsti į požemius. Tamsios 
kameros, pri s i g ė r u s i o s 
drėgmės, pelėsių, sausakim
šai prigrūstos žmonių. Tai 
vyrai įvairaus amžiaus, so
cialinės kilmės, profesijų ir 
tautybių, žiaurių sąlygai, 
bado ir priešmirtinės bai
mės iškamuoti, išblyškę.

Nespėjus nei apsižvalgy
ti viduje, nei suktinės su
rūk y t i., pasigirdo įsaky
mas:

—Visiems rikiuotis kie
me

Atidarė kamerų duris ir 
iš požemių išgužėjome į 
lauką. Erdvaus keturkam
pio kiemo pasieniais išrikia
vo mus trimis eilėmis. At
ėjo trys gestapininkai — 
karininkai ir vertėjas—tai 
“teisėjai.” Jie sustojo prie 
vieno rikiuotės galo. Ėmė 
Šaukti iš eilės ir kiekvieną, 
nutolusį per tris žingsnius 
nuo kitų, klausinėjo ar, da
vę po du tris klausimus) 
skirstė į 3 grupes.

Artinantis mano 
buvo girdėti:

—Tu už ką čia?
—Degtinę Variau,

“Per var

eilei,

ponu-

—Iš kiek varei ?
—Iš centnerio, ponuti.

—Kur varei ?
—Miške, ponuti.
—Banditams (supranta

ma partizanams) v a r e i ! 
Stok į pirmą grupę! — su- 

i baubė vyriausias laipsniu 
karininkas.

Žmogelis dar bandė tei
sinti, bet jau viskas vel
tui ! “Tvarkdariai” gesta
pininkai nugrūdo jį Į nuro
dytą vietą. Kitą suvargusį, 
klumpėmis apsiavusį vals
tietį klausė:

—Tu už ką?
—Aš,,ponuti, ėjau į miš

ką malkų kirsti. Buvo lei
džiama vaikščioti nuo šešių, 
aš laikrodžio n-etu r ė j a u , 
mano išeita anksčiau.

—Pas banditus ėjai! Stok 
į pirmą grupę! — ir nedavė 
daugiau jam nė žodžio iš
tarti.

—Aš iš kaimo,—sakė ki
tas, ■— nežinau už ka.

—Kur gyvenai?
—Prie Dūkšto.
—Ten banditai siaučia, į 

pirmą grupę!.. *’
Šitaip maždaug pėr porą 

valandų perleido daugiau 
kaip 570 vyrų. Mus, karo 
belaisvius, pastatė atskirai, 
j 4-tą grupę. Pirmoji gru
pė buvo gausingiausia. Pa
sižiūrėjęs į antrą grupę, pa
mačiau joje mano gerą 
draugą, gyvenusį Argenti
noje ir dalyvavusį Ispani
joje p i 1 i e, t i n i a me kare, 
Tarptautinių brigadų kovo
toją, Joną Zavedską. Su juo 
pasisveikinome iš tolo tik 
galvos linktelėjimu.

“Teismui” pasibaigus, bu
vo įsakyta kiekvieną grupę 
patalpinti į atskiras patal
pas, griežtai izoliuoti vieną
nuo kitos. Mus, karo be-

tojai.-
‘ Bėga mėnesiai, metai, o 

gabus meistras sugalvoja 
•vis naujas temas. Peilis ir 
kaltas vis labiau klauso jo 

:—auksinės rankos nesensta.

laisvins, patalpino viršuje, 
I antrame aukšte.

Kameroje buvo matiniais 
stiklais langas,' užk a 11 a s 
storais pinučiais. Viename 
lango kampe pramušta šau
tuvo kulkos dydžio skylutė, 
nėr kurią buvo matyti dalis 
kiemo, vartai ir raštinės 
pastatas. Ant dvigubu na- 
ni buvo krūvos sulauktu, 
pilnų gyvių, drabužių, mė
tėsi nuotraukos pavieniu 
žmonių ir grupėmis, su už
rašais "bei antrašais. Tai 
daiktai pirma mūsų ten bu
vusiu mirtininku, kurie ta
po plėšriųjų nacių aukomis. 
Sienose ir gultuose įrašinė
ti bei ibraižyti šūkiai, atsi
sveikinimai, padrasinimai 
bei prakeikimai. Įvairiomis 
kalbomis Įrašyti testamen
tai bei p’ageidavimai. Ge- 
,rai Matomoje vietoje che
mišku pieštuku buvo nu
piešta kaukųolė ir meiliško
mis raidėmis užrašas : 
“Mirsiu drąsiai, nes. esu ti
kras, kad mano nužudvto- 
iai gaus , teisėta atpildą.” 
Parašas, data. Greta pran
cūzu kalba irašas: “Žūnu 
už idėją! ( Nepadariau gė
dos savo organizacijai, tlie
ku jai ištikimas ir atiduos 
damas net gyvybę! Jeigu 
kam teks skaityti šiuos žo
džius ir turės galimybę, 
prašau pranešti ‘mano žmo- 
•nai ir sūnums.” Vardas, 
pavardė, antrašas, data.

Tie kuklūs įrašai, rašyti1 mūsų eilė bus paskutinė, 
priešpaskutinėmis, mirties Apie 9 vai. sunkvežimiu at- 
valąndomis, asm e n i n i a i važiavo mirties bausmės 
daiktai, drabužiai, foto vykdytojų būrys SS unifor- 
nuotraukos, laiškai daug, ką ma. Jie pradėjo šaudymą 
bylojo a p i -e ten buvusių nuo pirmos grupės. Išsiva- 
kančias. O kad prabiltų1 (Tąsa 5-tam pusi.)

PranasNUOTRAUKOJE: 
šaulys ruošia eilinę ' savo 
darbu siunta Kauno- “Dai
lės” kombinatui.

drėgnos ir šaltos IX forto 
kameros, jos daug papasa
kotų šiurpių nacistinio te
roro tragedijų, sukurtų išti
sas istorijas apie tas siaubą 
keliančias žudynes. 1

Vakare iš mūsų kameros 
iššaukė du draugus, pas
kiau dar keturis. Jie išne
šiojo maistą visiems IX 
forto mirtininkams.

Rytojaus dieną, anksti iš 
ryto, keturis belaisvius pa
ėmė virtuvės darbams. “Iš 
to galima buvo spręsti, kad

3 pusi. Laisvi? (Liberty) Antrad., vasario (Feb.) 11, 1958
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LIETUVOS PAPUOŠALAS
Trakai... Šį vardą Lietuvoje žino kiek

vienas žmogus. Vis labiau garsėja jis ir 
kitose broliškosiose respublikose. Apie 
Trakus parašyta ne viena knyga, daugy
bė straipsnių. Juos apdainavo lietuvių 
poetas Maironis, lenkų poetas J. Slovac
kis, aprašė V. Syrokomlė, J. Kraševskis. 
Trakuose sėmėsi sau įkvėpimo ir žavė
josi jais didysis dainius Adomas Mi^ke-’ 
vičius. Jų neužmiršta Tarybų Lietuvos 
rašytojai, dailininkai, architektai.

Trakai neatskiriamai įaugę į. lietu
vių tautos istoriją, į liaudies dainas, pa
davimus. Trakuose ir jų apylinkėse il
gus metus lietuviai grūmėsi su grobi
kais kryžiuočiais. Iš tų laikų čia liko 
dviejų didelių pilių griuvėsiai, kuriuos , 
gausiai lanko turistai iš visų Tarybų ša
lies vietų. Čia, buvusioje Trakų apskri
tyje, valstiečiai, Vilniaus proletariate 
pavyzdžiu, kilo prieš savo ehgėjus-dva- 
rininkus, prieš carizmą 1905-1907 metų 
revoliucijos metu. Didžiojo Tėvynės ka
ro metais Trakų miškuose kovėsi narsūs 

• tarybiniai partizanai, naikindami hitle
rinius fašistus...

Be šios nuostabiai vaizdingos Lietuvos 
peizažo dalelės, rodos, neįmanoma įsi
vaizduoti viso mūsų respublikos grožio. 
Ežerai ežerėliai, pasipuošę žaliomis sa
lomis, šilai, virstą giriomis,—visa tai gi
liai įsminga į širdį, palieka neišdildomus 
įspūdžius. Galima drąsiai sakyti: Tra
kai ir jų apylinkės—viena iš gražiausių 
Tarybų Lietuvos vietų.

Trakai yra 28 kilometrų nuo Vilniaus. 
Sostinę su šiuo istoriniu miestu jungia 
tiesus asfaltuotas plentas. Poilsio dieno
mis juo dumia Trakų link dešimtys au- \ 
tomašinų, kuriose linksmai klega eks
kursantai.

Miestas, iš visų pusių apsuptas ežerų, 
išsidriekęs siaurame ilgame pusiasalyj. 
Iš vakaru miestą siekia Totoriškių ežero 
pusžiedis, iš rytų krantą plauna Bernar- 
dimj (Lukos) ežero lankas, kuris ties 
miesto centru susijungia su Galvės ežero 
vandenimis. Šis pagrindinis Trakų eže
ras — kitų ežerų “galva” — gena savo 
vilnis i Skaisčio -ežerą. Nedidelio kalnoz 

' atskirtas nuo Galvės, čia pat, pašonėje, 
tyvuliuoja Akmenės ežeras. Galvės eže
ro penimas, linksmai teka Bražilos upe
lis, kurio srovė, perkirtusi pusę Trakų 
rajono, galų gale įsilieja į žydriąją Nerį.

Be šių didelių ežerų, Trakų apylinkėse 
yra dar bent trisdešimt mažesnių. Ku
riuo keliu bevažiuotum į Trakus—visut' 
pamatysi ežeriuką. Ši ežerų kaimynystė 
daro Trakus tikru “miestu ant van
dens.”

Nenuostabu, kad šias vietas t taip 
mėgsta turistai. Ir tikrai, jiems yra kuo 
pasigrožėti. Svečius čia pasitinka didin
gi Trakų pilių griuvėsiai. .Jiems atsklei
džia savo grožį dešimtys viena į kitą ne- 
panašitj salų, jų valtys gali ištisą dieną 
vogti vandens paviršių, plaukdamos iš 
vieno ežero į kitą. Turistų laukia įdo
mūs pasakojimai apie audringą Trakti 
praeitį.

O ta praeitis be galo marga, įspūdin
ga.. .

PRAEITIES PĖDSAKAIS
Trakai ^gali didžiuotis savo amžiumi: 

jų pradžia glūdi giliai amžių tankmėje. 
Šis kadaise labai miškingas kraštas lie
tuvių gyvenamas jau labai seniai. Apie , 
tai įtikinamai kalba gausūs archeologi
nių iškasenų duomenys.

Trakų istorija prasideda ne čia, ežerų 
pakrantėje, o už kelių kilometrų, Senuo
siuose Trakuose. Juos jau mini XII am
žiaus keliautojai. , /

Senovės Lietuvoje pilys paprastai bū
davo statomos svarbesnėse strateginėse 
vietose. Aplink jas imdavo telktis gyven
tojai, tuo būdu duodami pradžią mies
tams. Taip išaugo Veliuona, Kernavė, 
Merkinė ir kiti miestai. Taip atsirado ir 
Senieji Trakai.

Lietuvos kunigaikštis Gediminas Se
nuosiuose Trakuose XIV amžiaus pir
mojoje pusėje pastatė pilį. Pasakojama, 
kad jis medžiojęs šiose vietose ir užtikęs 
kažkada buvusių Gurgonių sodybų pėd
sakus. Sodybos jau buvo išnykusios, li
kę tik “trakas,” t. y. miške iškirsta vie
ta, skynimas. Į Trakus, kaip patogią 
strateginiu atžvilgiu vietovę, Gediminas 
perkėlė sostinę iš Kernavės. Ir nors, 
kaip manoma, nuo 1323 metų Lietuvos 
sostine tapo Vilnius, tačiau Trakai ilgą 
— —t ,. ■ ■■■ .■■■■■■_ — ...................................  , ■; , ,,, ,
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laiką buvo, kunigaikščių gyvenama vie
ta, reikšmingas politinis, ekonominis ir 
kultūrinis centras.

Tai buvo laikotarpis, kai Lietuva įnir
tingai kovojo su kryžiuočiais ir kalavi
juočiais. Šie grobikai dažnai įsiverždavo 
į Lietuvą, viską trempdami ir naikinda
mi. Kryžiuočiai ne įkartą feriodavo ir 
Trakų apylinkes. Įsikūrus Vilniui, Tra
kams pavojus padidėjo, nes pro juos gro
bikai traukdavo Vilniaus link.

.Didelį žygį prieš Lietuvą Teutonų or
dinas paskelbė 1345 metais, pasitelkęs 
apie du Šimtus Vakarų ’ Europos kuni
gaikščių. Šį užpuolimą, kaip ir anksty
vesniuosius, iškilming'ai laimino Romos 
popiežius, ragindamas ir kitus lengvo 
grobio mėgėjus prisidėti prie ordino. 
Tačiau šį kartą teutonams nepąsisekė: 
Gedimino sūnūs Algirdas ir Kęstutis 
drauge su rusų karių pulkais atrėmė įsi
veržėlius ir išginė juos iš Lietuvos. . . .

' Senųjų Trakų pilį kryžiuočiai pirmą 
kartą apsupo 1375 metaiš. Tik su dide
liu vargu lietuviams pavyko juos nu
stumti. ’ U ų • , .

Žiaurios riterių invazijas privertė Ge
dimino sūnų, kunigaikštį Kęątųtį, kuris 
nuo 1323 metų valdė Trakus ar Žemai- 
tiją, ieškoti patogesnės vietos naujai, 
stipresnei piliai. Taip atsirado Naujieji 
Trakai prie Galvės ežero. Daugelį metų 
jie buvo atkaklių ‘užpuolimų objektas.

...Iš centrinės miesto aikštės alėja ve- 1 
da prie vartų, už kurių prasideda Trakų 
parkas, įsikūręs pusiasalyje. Šlama se
ni šakoti medžiai, netoliese pliaukši į 
krantą ežero bangelė. Einame pro niū
rius masyvus raudonų plytų ir akmenų 
gynybinius bokštus, stebime dabar jau 
ištrupėjusias samanotas sienas. Tai lie
kanos didelės gynybinės pilies, kurią 
daug kartų puolė kryžiuočių gaujos. 
Parko gilumoje — apvalus, medžių ap- > 
suptas kalnelis, iš vienos pusės apsaugo
tas ežero vandens, iš kitos — gilaus ir 
plataus griovio-perkaso. Kalva vadina
ma “Aukų kalnu.” Ant šios, matyti, 
žmonių supiltos kalvos ir buvo, kaip ma
noma, pastatyta Kęstučio pilis.

Vieta piliai statyti buvo pasirinkta la
bai tinkama. Dabartinis pusiasalis, ku
riame įsikūrę Trakai, anksčiau tikriau
siai buvo sala. Tik vėliau gyventojai už
pylė žemėmis sąsiaurį tarp Bernardinų 
ir Totoriškių ežerų ir čia nutiesė kelią.

Laipteliai veda į “Aukų kalno” yiršū- 
nę. .Jokių pilies pėdsakų jau nebeliko — 
pilies būta medinės. Tačiau nuo kalno 
gerai matyti visą pusjąsalio pilies terito
rija. Vietomis išlikusi mūro siena juosia 
apie dviejų hektarų plotą. Raudonuoja 
penkių gynybinių bokštų sienos. Ant vie
no tokio išgriuvusio bokšto nuo seniausių 
laikų įsitaisė sau lizdą gandrų šeimyna...

Pilies sienos ir bokštai, išskyrus ry
tinius, statyti vėlesniais, Kęstučio sū
naus Vytauto valdymo laikais. Jie daug 
sykių tvirtinti ir perstatinėti.

1377 metais pilis pergyveno stiprų 
kryžiuočių antpuolį. Jį taip aprašo ordi
no kronika: kryžiuočiai “traukė su di
dele kariuomene į Lietuvoj kraštą prieš 
Vilnių ii' Trakus ir padatė daug nuosto
lių (pagonims), nes 14 dienų buvo tame 
krašte.”

Tačiau pusiasalio pilis buvo tvirta, ir 
užpuolikai jos paimti neįstengė. Tik 
1383 metais, atsigabenę akmenims svai
dyti mašinų, bombardų ir kitokių pa
būklų, jie po keleto savaičių apgulimo 
Įveikė pilies gynėjus. Pilis buvo atsiim
ta tais pat metais, po šešias savaites tru
kusios kovos. Mūšių metu ji buvo smar
kiai apgriauta. Pagaliau 1391 metais 
pilį ir miestą sudegino jos , tuometinis 
valdovas kunigaikštis.Skirgaila, matyda
mas, kad nepajėgs atsilaikyti. Vėliau 
tvirtovės įrengimai buvo atstatyti.

Trakai XIV amžiaus, pabaidoje jau 
buvo ne tik karinė tvirtovė, bet. ir žy
mus ekonominio bei kultūrinio gyveni
mo centras. Aplink pili augą miestas, 
Čia dažnai lankosi pirkliai.

•Trakai buvo liudininkas aršios ilga
metės kunigaikščių tarpusavio kovos. 
Jos metu pilis ėjo iš rankų į rankas. 
Šios kovos buvo parankios kryžiuočiams, 
kurie atplėšė nuo Lietuvos Žemaitiją, 
įsitvirtino Nemuno krantuose. Tiktai 
1410 metais lietuviai, rusai, lenkai ben
dromis jėgomis Žalgirio kautynėse pa
kirto jų galybę.

Ilgainiui pusiasalio pilis tapo jau ne
pakankamai saugi, nes ją buvo nesunku 
pasiekti, o išsivysčiusi kovinė technika 
įgalino trupinti net ir storas mūrines 
sienas. : ■ ' ;

' (Bus daugiau)
• * j “i
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"LAISVASIS PASAULIS”- 
KAS GI JIS?

Rašo
Kai darbo savaitė su

trumpės iki keturių dienų, 
o darbo diena — iki ketu
rių valandų, kai aukštasis 
mokslas taps privalomas vi
sur—nuo šiaurės iškyšulio 
iki Gerosios Vilties iškyšu
lio, nuo Vladivostoko iki 
Vašingtono, kai žmonija, 
galų gale, turės daug lais
vo laiko, tada tyrinėtojai 
ims nagrinėti kilmę keisto 
išsireiškimo “laisvasis pa
saulis,” kurį dabar Vakarų 
žurnalistai ir politiniai vei
kėjai taip dažnai mini.

Ateities istorikai, aš no
riu-palengvinti jūsų ieško
jimus 1 :

Pažvelkite į žemėlapius, 
kuriuos išleidžia mūsų 
k a m b a r i n i a i strategai 
Vakaruose ir kuriuose 
“laisvasis pasaulis” nuda
žytas juoda spalva. Prie 
“laisvojo pasaulio” šiuose 
žemėlapiuose prijungta ne 
tik Anglija, bet ir Kenija, 
ne tik Jungtinės Valstijos, 
bet ir Puerto-Riko, ir Gva
temala, ne tik Prancūzija, 
bet Alžyras ir Madagaska
ras.
. Antikinis pasaulis buvo 
paremtas vergove. Laisvai
siais žmonėmis jame buvo 
laikomi tik... laisvieji žmo
nės. Gi “laisvasis” pasau
lis, priešingai, stengiasi ap
rėpti ir kolonizatorius ir jų 
vergus, kolonijines valsty
bes ir tautas, kurias jos pa
vergusios. Taigi, mums jau 
pavyko išaiškinti viena: na
cionalines... n e. priklausomy-

Gerinkime ir PI a linkime

LAISVĘ
Laisve yra leidžiama du kartu j savaitę

Išeina antradieniais ir penktadieniais
Laisvės kaina Jungtinėse Valstijose

$9.00 Metams, $5.00 Pusei Metų

Kanadoje $10.00 metams
Lietuvoje $12.00 metams

Pavienė kopija 10 centų

Suretinus Laisves išleidimą, visas Laisves personalas 
rūpinasi jos gerinimu bei tobulinimu literatūriniai ir 
technikiniai. Prašome bendradarbių padėti mums šiuo 
atžvilgiu, suteikiant gerų informacijų iš lietuvių judė
jimo šioje šalyje 'ir kitais įdomiais klausimais.

Darbuokimės Platinimu Laisvės ■> 
‘ «J

širdingai dėkojame ilgamečiams Laisves platintojams 
ir maloniai prašomo visų dabar juo Jabiau darbuotis 
jos platinimu. Dabar Laisvė išeina didesnė puslapiais 
ir turtingesnė raštais. Ji bus skaitytojų namuose veid
rodis svarbiųjų pasaulinių įyykių. Pasirūpinkim, kad 
ji pasiektų kuo daugiausia .namų. X

Rūpinkimės Laisvės Išlaikymu
Prašome kolonijų veikėjų visur rūpintis Laisvės išlai-. 
kymu. Prašome ruošti pramogas, kur galima ant di
desnės skalės, o kur negalima turėti didesnių paren
gimų rengkite ir mažesnius, r Visi žinome, kąd prie da
bartinės brangenybės, kad ir suretinus Laisvės išleidi
mą, finansine parama reikia, rūpintis. Rūpinkimės ir 
darbuokimės, kad Laisvė gyvuotų. ■■ >

Laisvė Eina Į Lietuvą ;
Laisvės kaina į Lietuvą dabar tik $12 metams. Gi kul
tūriniams santykiams pagerėjus tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos, laikraščių persiuntimas ei.s reguliariai. 
Tad užsakykite Laisvo savo giminėms ar draugams 
į Lietuvą.

Laisves 'antrašas:
LAISVE

110-12 Atlantic Avė.
Richmond Hill 19, N. Y.

ANDRE VIURMSERAS francūzu žurnalistą.
bes sąvoka neturi, nieko 
bendro su “laisvojo pasau
lio” apibūdinimu.

Šis pavadinimas kilęs iš 
naujo “laisvės” supratimo, 
kuris sugretina po viena vė
li dva diktatorių Salazarą ir 
budelį Li Syn Maną.

Kas charak t e r i z u o j a 
“laisvas Liūtas”? Birža. Jos 
visos turi biržas. Nacija; 
kurioje, darbas nepraturti
na finansistų, kurioje ne
kontroliuojamos anglies ak
cijos, nespekuliuojama, ak
cijomis tos anglies, kuria 
apšildomi vargingųjų butai, 
akcijomis gamyklų, gami
nančių popierių, ant kurio 
s p a u s d i narni vadovėliai, 
taftos, plieno, visų turtų, 
sukurtų žmogaus d a r b ų , 
akcijomis — tokia nacija 
nėra “laisva.” “Laisvasis 
pasaulis” yra tas pasaulis, 
kur pinigams suteikta lais
vė pelnyti iš žmogaus dar
bo, iš moters grožio, iš vai
ko kančių, iš mokslininko 
talento.

KODĖL SLĖPTI?
Dar vienas teiginys pa

brėžia “laisvojo .pasaulio” 
esmę. Socialistinės valsty
bės su pasididžiavimu vaidi
na save socialistinėmis. Ka
pitalistines valstybes, prie
šingai, jų vadovai niekada 
nevadina kapitalistinėmis. 
Išrastas naujas melagingas 
terminas — “liaudinis ka
pitalizmas.”

Kitas pavyzdys: laikraš
tis “Humanite” yra centri
nis' Prancūzijos komunistų 

partijos organas. O laik
raščio, kuriamė būtų pažy
mėta, kad jis “tarptautinio 
kapitalizmo organas,” nėra. 
Rinkiminėje, k a m p anijoje 
Prancūzijoje kai kurie pla
katai baigiasi žodžiais “Ša
lin kapitalizmą! Tegyvuoja 
socializmas!” Yra ir tokių 
plakatų, kurie baigiasi žo
džiais: “Šalin socializmą!” 
Bet niekada nepamatysite 
šūkio “Tegyvuoja kapitaliz
mas!” Vienoje anglų kari
katūroje vaizduojamas poli
cininką^, klausiantis va
gies, už kurio.. . pečių stoyi 
didžiulės kopėčios: “Ką jūs 
veikiate sočio $ų kopėčio
mis?” — “Su kokiomis ko
pėčiomis?” — klausia va
gis. Tai]) ir kapitalistai.: 
“Koks kapitalizmas?”

Aišku, kad išsireiškimas 
“laisvasis pasaulis” buvo iš
rastas dėl dviejų priežas
čių: pirma, norint priminti, 
l<ad socialistinio pasaulio 
tautos ir piliečiai tarytum 
nėra laisvi; o antra-— kad 
suteiktų tinkamą pavadini
mą santvarkai, kurios tiks
lus pavacl i n i m a s sukelia 
priešiškumą, antipatiją, at
skleidžia jos esmę. “Laisva
sis pasaulis” — tai kapita
listinio pasaulio pseudoni
mas.

Skaitytojas, sugebantis 
bent šiek tiek analizuoti, 
prieis išvadą, kad jiems gė
da, kad jie bijo pralošti, jei 
nežais pažymėtomis korto
mis, jei iš pat pradžių ne
pradės falsifikuoti žodyną.

Dar ir dabar “laisvasis 
pasaulis” puikuojasi tuo, 
kad yra visos galimybės 
“laisvo mąstymo” suklestė- 
jįjųųį to ,ąeką.„, Jaįsy.^ 
amerikiečių rasistams ginti 
baisingąjį seg r- e g^a o i j irs: 
principą.

Prancūzijoje jūs galite tu- 
■rėti vidurinės mokyklos, in
stituto baigimo diplomą ir 
'.profesoriaus diplomą, bet 
■niekada neišgirsti '{žodžio 
“kapitalizmas.”

Ką gali išmanyti apie pa
saulį taip išauklėtas žmo
gus? Jis'klauso radijo. Ra
dijas priklauso vyriausybei. 
Jis skaito laikraštį. Špau- 
'cla “laisva”: “spraudos lais
vė” yra vienas iš “laisvojo 
pasaulio” ramsčių, tačiau be
veik visi kasdieniniai 'leidi
niai priklauso kapitalisti
nėms įstaigoms, kurios rei
kalaują stambių kapita.lo 
įdėjimų.

Taigi, kapitalistinė spau
da turi “laisvame pasauly
je” tą pirmenybę, kad ji 
laisvai daro' spaudimą vi
suomenei. Dėl šio spaudimo 
vidutinis žmogus ir .mąsto, 
iškleiptai. į Jam ąu t e: i k ta 
laisvė skaityti melagingas 
žinias.. Laisvė būti apgau
tam. ’ ■

Patikėkite, kad “laisvė,” 
kuri teikia mi a n .galimybę’ 
nusipirkti.lėktuvą ar istori
nę pilį, nesuteikia man lai
mės... Ar. ne didesnei eks
ploatacijai tarnauja “lais
vė” pasirinkti, “laisvė” ga
minti viską, ką tik nori, ke
liems išrinktiesiems? Tai
gi, “vartotojo patenkinimo” 
atžvilgiu reikalai .tie patys, 
kaip ir su ((laisve,,: laisve 
kam? Kokiam vartotojui?

Dabar pažiūrėkite, ką 
reiškia gamybos skaičiai vi- ; 
dutiniškai vienam gyvento
jui Tarybų Sąjungoje ir 
“laisvajame pasaulyje,” ku
riame kiekvienas turi teisę 
mirti badu.

“Laisvojo pasaulių” šei
mininkai tokiose šalyse, 
kaip J A V, dažnai kalba,

Kad TSRS Iškelta uždavi
nys pavyti įr. pralenkti la
biausiai išvystytus kapita
listinius kraštus gamyboje 
vidutiniškai vienam gyVen*
tojui, reiškia: jiėms dar 
reikia mus vytis. Kokie gi 
reikalai iš tiesų?

Kas tikrai laikomi “Ta
rybų Sąjungos gyvento
jais”?

Tie, kurie gyvena TSRS 
ribos-a. Tai reiškia, kad Ta
rybų Sąjungos gyventojai 
yra, visų p i r m a, Rusijos 
gyventojai, antra — mili
jonai dabar laisvų ir lygia
teisių anksčiau buvusių ca
ro kolonijų gyventojų.

Kas laikomi Prancūzijos 
gyventojais? Tie, kūrie gy
vena Prancūzijos ribose. *

Taęįaų apskaičjuojįant ga
mybą yidųŲniskaį vienam 
gyventojui, nepaisąnt gidžiuliii 
pelnų, kuriuos .gauna monopoli
jos, grobdamas kolonijas, lie- 
skaitomi, marokiečiai, 'tuni
siečiai, alžyriečiai, seriegą- 
liečiai, kurie 1917 metais (o 
dauguma j r dabar) gyveno 
tai]) vargingai, kaip ir Cen
trinės Azijųs bei Kaukazo 
gyventojai iki Spalio revo
liucijos. Taigi, visa stati^ 
tika yra melaginga.-. - N

Norint duoti pilną vaizdą, 
reikėjo sulyginti, p a v y z - 
džiui, dabartinę gamybą vi
dutiniškai vienam gyvento
jui TSRS su gamyba vidu- 
niškai vienam, gyventojui 
“prancūzų imperijoj,” kaip 
ją vadino 1930 metais. Ta
da-pasirodys, ’kad Tarybų 
Sąjunga jau seniai pralen
kė mano šalį, lead žmoniš
kas gyvenimo būdas; i w- 
siems- jau geriau pasiekia
mas socializmo, negu “lais
vojo pasaulio.” ,!

APIE' MOKSLĄ
Tą pati reikia pasakyti 

ir/apie laisvę tapti tuo, kuo 
nori, šiuo atžvilgiu visi 
T^S jėvąj. gali paversti 
save • sūnų kvalifikuotumdar- 

‘biifihW rfrbd ’ g y fry w j u, 
kombainininku arba farma- 
cininktr. ' ’

O štai Prancūzijos miesS 
Rene medicinos ir farmaci
jos fąkultįete, neįra nė vienp 
fstuddnto — .datbininko sū
naus. .

Dar pavyzdys: pramonės 
ir žemės ūkio darbuotojų, 
sudarančių 36 l procentus 
Prancūzijos gyventojų, vai
kai nesudaro nė 2-3 procen
tų aukštųjų mokyklų stu
dentų. Nepaisant to, jie 
“laisvi” tapti advokatais, 
inžinieriais, astronomais...

Būtent šį juokingą kapi
talistinės “laisvės” charak- 
jępį Vakaruose ir bando 
priversti užmiršti. Tuo ir 
paaiškinamdš etiketes “lais
vasis pasaulis” išradimas. ■

Mus bando įtikinti, kąd 
“laisvajame pasaulyje” ąera 
finansistų ir proletarų, filį* 
mų. administratorių ir dai> 
bipįnkų metalurgų, žemię 
valdytojų ir' žemės ūkio 
darbininkų, kad jame yrę 
tik “piliečiai.”

Kai aš buvau dar vaikas 
ir man labai Skaudėjo dai> 
t į, mano brangioji mamą 
kalbėjo: “Pamiršk apięį 
tai...” Kapitalistai bando 
tokiomis priemonėmis ati
traukti d ė m e s į tų, kurtę 
kenčia: “Tu vadini save 

f darbininku? Eksploatuoja
muoju? Ne, tu stačiai “pi
lietis.” Tu kalbi apie, ne
teisingumą to, kad vienų 
atlyginimas mažas, o kitų 
didžiuliai pelnai? Kam kal
bėti apie neteisingumą? Ge
riau vadinti taK“laisve 
kiekvienam/’ '

Visus kaltinimus, iškeltus 
pasipelnymo santvarkai, pa
tvirtina gėdinga' būtinybe 
sakyti “laisvasis pasaulis,” 
nepripažįstant, kad jis yra. 
kapitalistinis* 



fašistinių tumioj
* r (Tąsa iš 3-čio pusi.) 
lydavo po dvylika vyrų Į 
kiemą — “Nusirenkti”—ir 
netrukus, — “Per vartus, 
marš!” Ir taip visą dieną. 
Sušaudęs 7-9 grupes, bū
rys baigė/dienos užduotį ir 
isvatžiavo. Kitą dieną vėl 
atvažiavo jau mums pažįs
tamas būrys. Ir taip kas
dien.

Už kelių dienų sugrįžo į 
priefortį keelias * dešimtis 
žydų. Išrikiuoti jie stovėjo 
ramiai. Isikaušę gestapi
ninkai (forto' sargybiniai) 
slankiojo aplink ir provoka
vo. Pastums kai kurį iš
kankintą žmogų ir paskiau 
daužo lazdomis, spardo. 
Pilvotas, išverstomis akimis 
gestapininkas šlitinėdamas 
vaikščiojo prieš išrikiuo
tuosius vis k a r t o d a m a s 
“Ruhig” ir kartas nuo karto 
lazda sukirsdamąs kai ku-

| jį iš rikiuotės ir tąsydamas 
šaukė:

—Tu, kodėl nenusisku- 
tęs?! A!.. Prakeiktasis!.. 
Aš tave nuskilsiu!..

Išplėšęs ž i u p s n į žilų 
plaukų, kvatodamas rodė 
kitam gestapininkui, šio sa
disto paskatintas, vėl puolė 
savo auką. Prikankinęs vėl 
pastatė žmogų rikiuotėm

Pirmoji gnipė buvo su
naikinta, vyko likvidavimas 
antrosios. Apie liepos mė
nesio vidurį, atvykus mir
ties vykdytojų būriui, apy
girčiai forto sargybiniai 
ėmė bėgioti po priefortį, 
įsigrūdo į vieną skyrių, Į 
kitą, paskiau pasuko mūsų 
kameros link.

—Jau ir mūsų eilė... — 
žiūrėjęs pro skylutę, pasa
kė Radžius/

Sužvangėjo durų grandi- 
riam iš stovinčių per petį Į nė.
arba rankas, kad tiesiau j —Rikiuotis kieme!., 
stovėtų. Nuėjęs prie kito .Greičiau, greičiau!.. — šau- 
eilės galo gi’iebė senyvą kė, ragindami automatų bei i 
žmogų už barzdos, ištraukė lazdų smūgiais.

Prieš akis iškyla mirties 
tiltelis,. šūviai, kraujas, la
vonams deginti laužas...

Paskutiniuoju į eilę at
grūdo s u k r u v i n.tu veidu 
Radžiu. Mirties vykdytojų 
būrio vadas prisiartino prie 
jo ir paklausė:

—Tu, ka... Nenorėjai ei
ti?

Tuo metu pakilo 
ranka aukštyn.

—Leiskite žodi!'..
—Ką?.. Sakyk!
—Mes iš ketvirtos gru

pės. Atskirti išvežti Į be
laisviu stovykla. Esame ka
ro belaisviai.

—Hm. Karo belaisviai? 
—suabejojo vadas.

—Taip, ponas viršinin-

viena

'’j /J /"< ' t j 
[apie fortą pasišlaistytų ir 
[numestų bombų!.. Nors šir
dis atsigautų!..

—Aišku, atskris! Bus lai
kas ir atskris... O kai išbė
gios sargyba, tai ir mes iš
sivaduosime!.. —• džiaugėsi 
Radžius.

Popiečio metas. Forte ty
la. Tik esesininkai prie var
tų, laukdami sunkvežimio, 

t erzeliavo. Staiga stiprūs 
I sprogimai sudrebino fortą. 
Mūsų kameros draugai pa
šoko ir įtempė klausą... Te
buvo girdėti kulkosvaidžių 
ir automatų kalenimas.

Esesininkai taip pat su- 
įjudo priefortyje, ėmė bai
liai dailytis. Jų vyresnysis 
su žiūronu rankoje išbėgo 
iš prieforčio. Netrukus jis' 
sugrįžo ir įsmuko į raštinę.

Iš ten išėjęs pranešė savie-] 
siems. J

—r-Niekįsl/Tai geto.
Supratome, kad Vilijam

polėje įvykdytos m a s i n ės 
žudynės.

Vakarop dūmai ir degėsių 
tvaikas pasiekė ir IX fortą. 
Visi laukė pergalingai atei
nančios Tarybinės Armijos.

Trečios dienos rytą atvy
ko reguliarios kariuomenės 
dalinys ir ėmė evakuoti IX 
fortą, kuriame dar buvo li
kę iš viso 92 vyrai. ‘ Dali
niui pasirodžius, ’ gestapi
ninkai dingo. Mus 12 žmo
nių išvežė į Šančius^ į karo 
belaisvių stovyklą.

Šitaip pasibaigė kruvina
sis IX forto laikotarpis.

■ A. Tvosimas

PRISIMINIMAS

.JIEVA STANKIENE
MIRĖ VASARIO 13, 1953 

BUCKNER, ILL.

Su pagarba ir didžiu liūdesiu prisimenam mūsų 
brangios motinos pen kerių metų mirties sukaktį.

Duktė MARY ir jos vyras RONALD 
Duktė JULE ir jos vyras JOHN.

Benton, Ill.

i
J WATERBURY, CONN.

MIRUS /A\ / I

PETRUI JUŠKEVIČIUI
Reiškiame nuoširdžia užuojautą visai jo brolio

šeimai ir draugams

J. & M. Strižauskai
K. Deresevičia

) J. Zalenekas 
A. Macijauskas
M. Baliūnas z
J. Vaičiulionis

liūdesio valandoj.

J. Zorskis
K. Krasnickas
A. Antanavičius
W. Jokubonis
P. ir O. Marozai

MONTELLO, MASS.

Šis perėjo išilgai eilės, 
atidžiai peržvelgdamas vi
sus. Kai kuriems ant dra
bužių dar buvo pasilikusios 
SU raidžių žymės. Paliepė 
gestapininkams varyti mus 
atgal.

Per dvi savaites, gyvenant 
IIX forte, daug teko pama- 
i tyti kruvinų scenū... Daug 
žmonių palydėta į žudymo 

| griovį...
Romka su Povilu, vis gal

voję apie išsivadavimą, pa
galiau nutarė pabėgti. Iš
ėję dirbti Į virtuvę, savo nu
tarimą jau buvo bepradedą 
ir vvkdyti. Bet nelaimė! 
Gestapininkai iš anksto juo
du buvo įtarę kažkam ruo- 

j šiantis. Todėl iš užuoglaų- 
dų sekė, ir, jiems" išėjus iš 

j virtuvės ir pasukus ne ton 
I pusėn, kur reikia, čiupo ir 
i uždėjo antrankius. Vėliau 
įjuos mušė, reikalaudami 
i prisipažinti. Už poros di-e- i skydžio dalyviai pasidalino 
| nų atvarė į kamerą nepana-1 patyrimu, prisiėmė naujus įsi- 
! šius į žmones. 
; sudaužytas.

1944 m. antros pusės lie-' 
pos mėnesio, dienos šiltos 
saulėtos, kameroje tvanku.

? i , ; ‘ ' I . .

Kai kurie svarbesnieji 
įvykiai 1957 metais

Vilniaus “Tiesa” paduoda 
kai kuriuos 1957 m. svarbes
nius įvykius Lietuvoje ir pa
saulyje:

SAUSIO 1—1 d.d. Vengri
jos sostinėje Budapešte įvyko 
Bulgarijos, čekoslovaki j o s, 
IL u m u n i j os, Ta ryb ų Są j u n gos 
ir .Vengrijos komunistų bei 
darbininkų partijų ir vyriau
sybių atstovų susitikimas. Su
sitikimo dalyviai išreiškė tvir
tą Įsitikinimą, kad isocialistt- 
nės valstybės dar labiau susi
telks, stiprins socialistinę sto-

SAUSIO 9 d., Vilniuje pra
sidėjo antrasis resp-ubrikos 
Jaunųjų gyvulininkystės dar- 

jbuotojų sąskrydis. Jame daly
davo apie 700 jaunųjų gyvu
lininkystės darbuotojų. Są- 
' skydžio dalyviai

BIRŽELIS
BIRŽELIO 21 d. Įteiktos 

Litu vos TSR Valstybinės pre
mijos dešimčiai respublikos 
literatūros ir meno veikėjų.

BERŽELIO 22 d. Prasidėjo 
lenkų-lietuvių kultūrų deka
da, dar labiau sustiprinusi 
dviejų kaimyninių tautų drau
gystę.

Maskvoje 
pasaulinis

LIEPOS 13 d. Sujudo, su
kruto senelis Vilnius. Čia pra
sidėjo pirmasis respublikinis 
jaunimo festivalis. Kelias die
nas skambėjo daina iš 15,000 
jaunų krūtinių.

LIEPOS 21 d. Priimtas 
TSKP CK ir TSRS Ministrų 
'Tarybos nutarimas “Dėl .gy
venamųjų namų statybos iš
vystymo Tarybųį Sąjungoje”.

LIEPOS 28 d. 
prasidėjo šeštasis,
jaunimo festivalis. Jame .daly
vavo daugiau kaip 100,000 

.atstovų iš 121 šalies. Festiva
lis pademonstravo visų'šalių 

<l jaunimo susitelkimą .kovai už 
taiką. Festivalyje respublikos 

i sportininkai iškovojo 19 me
dalių, jų tarpo 17 aukso me
dalių.

VASARIO 12 d, Vilniuje 
(įvyko naujo lietuviško kinofil- 
|mo [‘Tiltas” premjera. Filme 
[vaizduojama respublikos dar- šiose žaidynėse Tarybų Lie- 
bo žmonių kova prieš hitleri-

Romka buvo pareigojimus.
j Sausio 18 d. Maskvoje pasi- 

l Tarybų Sąjungos—Ki
nijos bendroji deklaraciją

• tarptautiniu įvykiu ir dvieili I c *
didžiųjų valstybių draugiškų 

Klausomės arti 1 e r i j o s ■ santykių klausimu.
dundenimo. Įsivaizduojame 1 
ateinančią Tarybinę Armi- [ 
ją, matome krintančius pa-! 
trankii sviedinius. Akyse i 
atsistoja tarybiniai kariai, [ 
lietuviškoji divizija. Kariai, 
puolą vokiečių pozicijas, jų nius okupantus. ‘ /

VASARIO 13—14 d.d. Pri- 
---------- —| imtas TSKP CK Plenumo nu
mename mūšius prie Orio- j tarimas dėl tolesnio pramonės 
lo . . .----------------------------- į ir statybos valdymo tobulini-

—Tšš!—sušnypštė Rom- įmo.
ka. — Klausykite!.. — Pa- į KOVAS
suirsta tolimas motorų! KQV0 12 d Rinkimus 
ūžimas... skrenda lėktuvai. . ('tjjoje Keralos valstijoje 

Tarybiniai!.. Bombone- ■ mej0 Indijos komunistų partl-i
Šiai!.. — iš garso puspren- ja. Komunistai parlamente ! ta, kad

Kas Skaito ir Rašo 
Duonos Neprašo

i Tai išmintingas posakis, kuris yra taip senas, 
kaip senas yra pats raštas. vKas to posakio laikosi,

i niekad nesigaili. Skaitykite Jias knygas:

i Amerikos Demokratijos Steigėjai
• f .

Skaitykite ją! Susipažinkite su pagrindiniais įstatymais.
Joje rasite Jungtinių Valstijų Konstituciją su svarbiaisiais 
pataisymais. Atvaizdos žymiausių kovotojų už nepriklau / 

1 somybę. Puslapių 820, kaina $2.00. DABAR TIK $1.50 ,

1 Lietuvių Tautos Atbudimo Pionieriai
, Trumpos biografijos žymiausių Lietuvos patriotų. Parašė 
[ Dr. A. Petriką, puslapių 320, kaina $1.50. DABAR TIK $1
; • • • <

Popiežiai ir Lietuvių Tauta
Tai rinkines faktų, kuriuos privalo žinoti kiekvienas lietu 
vis. Parašė Prof. Pakarkiis, puslapių 320, kaina $1.50 
DABAR TIK $1.00.

Žmogus ir Mašina
Puikus rinkinys faktų apie išradimus, su įdomiais paveik* 
tais, sutaisė Dr. J. J. Kaškiaučius. Puslapių 240. kaim 
$1.50, DABAR TIK $1.00.

ŠLIUPTARNIAI
Amerikos lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas. Parašė Algirdas Margeru. Knyga 
652 puslapių. Kaina $5.00: Dabar tik $4.00. 

u

Kelias į Laimę
: Tik skaitydamas ją sužinosi kaip įspūdinga, kai nekartą 
1 giliai atsidusdamas nubrauksi ašaras nuo savo blakstienų.
i Parašė Rojus Mizara, puslapių 368, kaina $1.50, DABAR 

TIK $1.00.

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
• Kiekvieno kultūringo lietuvio namų knygyne turi būti 

šis žodynas. Rašyboje ar gyvo žodžio kalboje jame
į rasite patikrinimą; Tai yra mokytojas jūsų namuose.
I KAINA $5.50.

1

‘ Laisvė
' 110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

L1EPOS 29 d. Maskvoje 
prasidėjo III tarptautinės 
draugiškos sporto žaidynės.

Turčiai nusigandę 
Laos ir Kambodijoj

tuvos sportininkai iškovojo 17 
medalių, jų tarpe 6 aukso.

RUGPJŪTIS
RUGPIŪČIO 20 d. TSRS' 

Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Įsaku tarybinės prof
sąjungos, jų 50-ųjų metinių 
proga ir už nuopelnus socia

lu- j rištinėje statyboje apdovano- 
lai-i tos Lenino ordinu.

RUGPIŪČIO 27 d- Praneš-
# . Tarybų Sąjungoje

džia Stasys. — Ot, kad jie'gavo daugumą vietų ir sudarė i sėkmingai išbandyta ir paleis- 
komunistinę n vyriausybę. Ke-! ta labai didelio nuotolio tarp
ia los valstijoje 
giau kaip 13,5 
ventojų. ■

KOVO 13 d. 
publikos žemės ūkio pirmūnu 
pasitarimas.

atramos punktus. Vokiečių 
daliniai traukiasi... Prisi-

gyvena 
milijono

dau-i žemyninė daugialaipsnė ba 
gy- listinė raketa.

KAZIMIERA MERKELIENĖ
MIRĖ SAUSIO 27, 1958

Reiškiame gilią užuojautą velionės dukrom Anna West ir Rose Stripinis, 
sūnui Charles Merkelis ir anūkams.

Geo. Shimaitis
K. Ustupas
J. Sireikis
M. Gutauskienė
C. Rendzevičienė
A. Stirienė
T. Kaminskienė
F. Čereškai
V. Bertulienė
M. Potsienė
I. Glodenis
J. Wai tek imas
I. Tenukas
F. Markevičia
V. Saulėnienė
P. Baronas

A
K. Kalvelienė
J. Grigas
I. Niaurienė
S. Budrevičienė
M. Masteikienė
W. Mačiulaitienė
A. Pribušauskas
F. Rudaitis
W. Lutkin .
V. ĮCvietkauskas
M. Smaliukienė
A. Žukas
M. Skliutienė
M. Žaliukienė
A. Raila
W. Kelky

K Kaulakis
J. Zulis
P. Neverauskienė
A. Mockevičienė
Z. Grakauskas
A. ir J. Skirmont
J. Gerulskienė
F. Pūkelis
A. Šukienė
J. Stigi-enė
Ą. Lukas
E. Kavolienė
B. Žemaitienė
B. Navickienė
W. Adomaičiai
Geras Draugas

R U G S £ J I S
RUGSĖJO 4 d. Tarybinis 

į reaktyvi n i s k e i c i v i n i s 
|TU-104A skrido marši’ūtu 
I Maskva — Niu jorkas. 8,900 

BALANDŽIO 2 d. Sueco j km jis nuskrido per 
kanalas, kuri buvo sugriovę į 29 minutes. 
Anglijos-lTancūzijos impe-!rėjosi puikiu naujo tarybinio 
Tialistai, buvo vėl atidarytas. I’ėktuvo skridimai r

BALANDŽIO 30 d. Pradė
jo darbą Vilniaus televizijos^ 
centras.

Prasidėjo res-

GEGUžĖs 10 d.TSRS Aukš
čiausioji Taryba priėmė Įsta
tomą “Del tolesnio pramonės 
ii statybos valdymo organiza
vimo tobulinimo”.

GEGUŽĖS 25 d. TSKP CK 
Pirmasis sekretorius N. S. 
Chruščiovas, kalbėdamas Le
ningrad e, ' paragino žemės 
ūkio darbuotojus artimiausias 
metais pavyti JAV pagal mė
sos, sviesto ir pieno 
v i d ii t i n i šk ai viena m
jui. Visos šalies žemes 
darbuotojai k; 
šiam raginimui 
lenktyniavimą.

prasidėjo antrasis 
teatrų festivalis.

13 vai., 
. Visas pasaulis gė-

SPALIO 4 d. Tarybų Sąjun
ga paleido pirmąjį dirbtinį 
žemės palydovą.

LAPKR1ČIO 3 d. TSRS pa
leido antrąjį dirbtinį žemes 
palydovą.

[ LAPKRIČIO 5 d. Pranešta 
Į apie 
I t.vtą

Tarybų Sąjungoje pasta- 
naują didžiausią pasau- 
reaktyvinį keleivinį lėk-

tuvą “TU-114”.
LAPKRIČIO 7 d. Viso pa

saulio darbo žmonės iškilmin
gai kąip niekada pažymėjo 
Tarybų socialistines valstybės 

j 40-ąsias metines.
LAPKRIČIO 14—16 d. d' 

vienbalsiai priimta' 
Vilniuje į socialistinių; šalių, komunistų 

Pabaltijo Į ir darbininkų partijų Dekla- 
Iracija, kurioje 12 šalių parti-

gamybą
gyvento-

ūkio
pritarė j

pradėjo į
■ Maskvoje

, Saigonas. — “Pietiniame 
Vietname ir Lose esamai san
tvarkai susidarė pavojus... 
Komunistų įtaka labai padi
dėjo” — rašo G. MacGregor. 
Laos karalius neseniai susitai
kė su komunistais, priėmė du 
komunistus į ministrų tarpą. 
Komunistų valdomos dvi pro
vincijos, prie kinijos sienos, 
susijungė į bendrą Laos vals
tybę. Dabar komunistų įtaka 
padidėjo ir kitose Laos pro
vincijose. Manoma, kad atei-

pančiais rinkimais komunistai 
laimės daug atstovų į parla
mentą.

Laos seniau buvo dalimi 
Prancūzų - Indo - Kinų teri
torijos. Dabar yra nekriklau- 
soma karalystė. Užima 70,- 
000 ketvirtainių mylių ir turi 
1,500,000 gyventojų. Iš ’Šiau
rių rubežiuojasi su Kinija, ly
tuose su Liaudiška Vietnamo 
respublika, zpietuse ir vaka
ruose su Siamo (Thailando) 
ir Burmos šalimis.

Kambodia — taip pat bu- 
Francūzų - Indo - Kinų 

Dabar yra nepri- 
Užima 

mylių ir turi 
4,500,000 gyventojų. Kambo- 
dijoje komunistų įtaka didelė.

Kambodija veikia išvien su 
Pietiniu Vietnamu. Pastara
sis yra Amerikos energingai 
remiamas. '

Pieninis Vietnamas užima 
60,000 ketv. mylių ir turi 10,i- 

.000,000 gyventojų. ’ »
Didžiausias miestas yra 

Saigonas. Komunistai perse
kiojami, bet jų įtaka smar
kiai auga. Saigone ‘ pusmetis 
iitgal buvo apie 15,000, o da
bar jau yrk apie 100,000 ko- 

I munistų.
Valstiečiai ir darbininkai ' 

i žiauriai išnaudojami. Bet juos 
TSKP pasiekia žinios apie naują gy- 

QK Plenumas priėmė nutari- venimą Kinijoje, šiauriniame 
mą “Apie TSRS profesinių są- I Vietname,ir už'jų geresnį net- 

’ ’ šis nutarimas' ii Burmoje. Iš antros puses,, 
.liaudies kovos 

gus uždavinius, siekia padi-. akstiną visus Pietų Azijos 
į. žmones į kovą..

d. d.

VUSl 
teritorija, 
klausoma karalystė. 
88,700 I ketv.

jų atstovai išreiškė savo pa
žiūrų vieningumą.
X LAPKRIČIO 16—19 
Maskvoje įvyko Spalio meti
kėse ‘ dalyvavusių viso pasau
lio komunistų ir darbininkų 
parpjų delegacijų draugiškas 
Nusitikimas. Visos šių partijų 
delegacijos kreipėsi Taikos 
manifestu į viso pasaulio ge
ros. valįos žmones, kviesda
mos'juos į žygį už taiką.

GRUODŽIO 5 d. Leningra
de baigtas statyti ir nuleistas 
į varidenį pirmasis pasaulyje 
(įidžiuiis atominis ledlaužis, 
jo talpa — 16,000 tonų. Led
laužiui suteiktas kiekvieno j 
darbo žmogaus širdžiai bran-1 
gus .vardas — “Leninas”.

GRUODŽIO 17 d.

jūngų darbą”.
kelia profsąjungoms atšakia-j Indonezijos

■Hinti profsąjungų vaidmenį
;; . .___ __‘....... . ........._
5 pusi.—Laisvė ' (Liberty)~Antrad.; vasario (Feb.) 11, 1958



f V • ,

iMMMNM
<'

, tį.,11, ,",— ......... r.s1, ,i».ll..nU..i»waeaBWgE3CKi. . ................

(Iš seny, archyvuose ran d imu, dokumentų)

i >•?

H v- 3 m k vo 20 d. Rymo
■‘n- • ‘•’.s s XV ka
•d"!- H

• » ~ » k ri’. kiiai i'leido
' | I * mm:»J ga'seniu ūm

; •» r 3 iai k;> ; galybes šiuo
t ir liepiam
Ogų t k( iirno 'š- į/ clėji si,

41 V( 1 5j "anriom pada-
r.’uų ! eitais ir ker -’s viė-

p: 'mu žmo'rių numa-
r Jais'’ t” •i;”,s :r:d’'ot: tei
■n",-v 1 kiu*’0 rm'r 'l didu-
m j bųl t u-į ii nubausti“..

ka'akk’šku Euro- 
Tu sankcionuota, 
hv. e t ei e kuni- 
r a 'igailėiimo nai-

tą per dieną ištraukę degi
no karštais virbalais pa
dus ir reikalavo v prisipa-
žinti. Kantrybės nebeteku- 
•i ėio ant laužo.

‘‘Ragar.ų” deginimas Lie- 
"uvoie buvo pavirtęs k as
meniniu reikalu. Niekas

k in t; vi

’ DV

)?0 •

j” tu priešų da- 
u ^Pdųrė, “velnio
ir ka‘ kurios 

<»■ niotor\s —
Temti • usikal-1

čioms ir klykiančioms ne
rodė jokios užuojautos. To
kia buvo amžiaus dvasia: 
ko gailėtis pasaulio priešų!

• šiurpus Vtrzdai 
. i • ■

Šiurpus nužudytųjų skai- 
riuin Kražių šv. Benedikto 
dioštoriaus vedėjos dievo- 
haim’ngos Panos šverinai- 
"ės. sušauktas 1696 m. Dir- 
ri?nų. dvare teismo sprendi- 
has. Bajorai Kaunackis, 
Guževskis, Daugėla ir Iš-

persekios kaip
Apskundė ju i 

išrišima gale-
razbainikus.
nuo to laiko 
jo duoti tik

Nežiūr’nt tok’ų įspėjimų 
daugiausia ansigimusios 
juodais plaukais ir kumpom 
nosim moterys tebeNrškė- 
jo.

1752 m.

Staigiai mirė R. Bartkus 
šiio mėnesio 
t vėju, staiga mirė Rapolas 

uoliau gyveno 
•.-n; > o-gg ^i.. o paskutiniu 
Pliku ant M- ropolitan 
‘■.’i’PCr'i "o Iii.o žmoną ir dvi 

(UO-tz.-rys, Blanch . ir Tessie., 
abi vedusios, taipgi' 4 antikai. 
Į šer-nreois atvyko jo brolis 
I \ a z y s 1' a r’, k u s,; bro i i e nė.»ir, 
rodos, dvi marčios, iš Duųues-

.X n t anas 
r.'ganų 

ištyrimą paves4i tr’ms “iš
mintingiems“ • .kunigą.“ 

Laisvosios nriitrs
Aštuoniol’kto š’mtmeeio 

gale Vrilterio ir k*tų fraftr 
eūzų rašytoju ’ Įtakos dėka 
tarp pasaulietiškos diduo- 
pienės ir dvasiškiuos saitai 
ėmė. trūkti. Bajorai pasi
darė 'f’kėlimui abei’ngi ir 
ne tik nebenritare tikybi- • Ka».Ka ior. už kopija.

■>.

Bnrtkus iš Lietuvos pae
is ^Kelmės 

71-nii.
:o nuo Raseinių, 
miestelio. Buvo 
amžiaus.' . ! ‘

bar gąftc gauti ir

Pažinkime savo miestą
New Yorka

“Gudravoio’ - tapo 
nubaustas

Pradžioje jis va 
ford vardu. Vėliau 
’miestą” pavadino

Su sausio paskutine diena 
Mil- pasibaigė 1957 metų pasaži- 
savo rimų automobilių “pleitų” 
arkų : laikas, teisė važinėjant vaito-

Kaimynas — Newarkas

Negana pažinti save, reikia/,1,'
į lgerai žinoti ir savo kaimyną. pagarbai kunig(,r kuris su jais Ai. Bušų, taksių, trokų baigėsi 

buvo. Teisingiau, vardu mies- anksčiau, su 15 d. sausio, 
to, is kurio kunigas buvo ki- ■ atsirado “gudrių”, ku- 
les. ; rie manė, kad jie nebus paste--

Dabar NekarkafCvra ; hide-‘ bėti ir važiavo su 1957 plei- 
lis industrijos - centras. ; Mat ■ bUs. lįž Ui vien Queens mies- 
,įis yni prie didelės užlajos — p(’ dalyje 760 tokių gavo “ti-« 
Newark Ba^;kuri Van Kull ‘Lietui | ir turėjo pasimokėti 
pertaka jungiasi su Aukštuti-! I*° $5 baudos, 
n6 užlaia New Yorko miesto.J; ■ ... : n i

Kitais /rodžiais, Newarkas yra' -1 i •1’1’
pasaulinio masto’ ’prieplauka.; K 3 BĮ D 1 6 F S V 11 1 C

i' nugalėjo New Yorka •

kelių desętkų didesnių 
mažesnių New Yorko kaimy- 

inų, tai djdžiausįas , yra New
arkas.
' Jeigu, vyksime ' ,iš vakaru, 
jtaį pasiekę Newayka nežino
sime kur jis'b.ąigiąsi, kuj* pra-

mynas,...... .... . ., ..... Xęi;ką jau 
ną metų atidalina, pląti Hųdsoųę upė.

, " Newarkas' nuo New Yorko
aimynAs mylių Miestas

’“—"C užima 22 ketvirtainės mylias 
jr turi arti 500,000 gyventojų.

ant
SL ersey valstijoje.

Lc'l:'‘(»' L’etj-'vos kuni
gu kbnas nutarė pa- 
vr-u.i am ‘š keturių
žmonių, bajorų ir valstie- 
č’n te'cmui.

'Po/ie 'i ai daugelį kal
tu iu degino ant laužo.

Kaiti mui nustatvii buvo 
: kankinti kol nrisi- 

. . Raganas tikrin- 
rv’eny’e: skėsta — 

besisnardydama 
navir iu’e — išaiš-

niam smurtui, bet ėmė at
virai pulti pačią katalikų

nekalta 
l/i’ko.-'i 
kinimus turi ba gti budelis. 
Ištrauk^ iš vandens “ra
ganoms“ užrišdavo akis, su- 
verždavo geležiniais nan- 
č a’s rnnkos. ir kojas ir į- 
mesdavo i (-i ’e)į bosą. Kar-

I t,

į ’evskis per penkias dienas 
nidegino ant laužo ketu
riasdešimt su viršum “ra
ganų“ ir du “raganius“.

Pagaliau tų liepsnojan
čių laužų ėmė išgąstauti pa- 
t* dvasiškoji vyriausybė. 
Sudeginus, kaipo raganą, 
1702 m., Luokės kanaunin
ko motiną ir pačiam kana- 
naumnkui pakėlus triukš
mą, <jt>uvo panaikinti baiorų 
ir valstiečių teismai. “Ra
ganų“ tyrimas ir joms 
bausmių vykdymas perėjo 
į pačių kunigų rankas. [nurodė, kad tai esąs Dievo 

1737 m. vyskupas Juozą- įspėjimas dėl per mažo 
pas Kerpis išleido įsaky- klusnumo bažnyčia’, 
mą, kad sauvab’škai kan- ■ K. K111
kibusius, plukdžiusius ir (Iš ‘ L. M.“ 1936 m.)

----- ------ - . , . .b..,.U--------h------------------------------ ----------------- ------------------- —

r'jos griežti protestai ne- 
Dasibko be pasėkų ir pa
galiau. “išmintingi“ kuni
gai turėjo baigti savo veik
lą dėl raganų.

Žengiančiam pirmyn 
moksliu kunigai per visą 
aštuonioliktą šimtmetį bu
vo atsparūs.

1748 m., kai užtemo Lie
tuvoje saulė, vvsk. Antanas. 
T’škevičius įsakė savo vvs- 
kupijai mėnesį gavėti. Jis

Turime daug bedarbių
1957 met i sausio m. Queens 

apskrityje buvo 28,270 iman
čių nedarbo apdraudą. Dabar 
jau turime 44,053 piliečius.- 
Visas New Yorko miestas da
bar turi 231,283 piliečius, 
imančius nedarbo- apdraudą.

Mirė Walter Brandt, su
laukęs 65 metų. Buvo istori
jos žinovas. Mokino Miesto 
kolegijoje istorijos klasėse.

įvairios Žinios
JNDONEZM SULAIKO Paryžius. ; “Stebuklų” 
UŽSIENIEČIŲ LAIVUS vietą Loųydie mini 100 su

kaktį. Atsilankė v’rš 100,- 
000 žmaiyiį j ’ -apeigas.Singapūras. — Indonezų 

karo laivas; šulaikę Straits

plaukė prie indonezų sa
los. Pirmiau indonezų'ka
ro laivai suėmė du .anglų 
laivus. > '•

; t , p
Cape Canaveral, Fla. —Iš 

Atlanto vandenyno pavyko 
iškelti dalį raketos, kuri 
suprogo laike ‘‘Vanguardo“ 
iššovimo. . . ■ , <

IR ARABIJA SVARSTO 
VIENYBES REIKALĄ
Kairas. — Saudi Arabi

jos atstovai tariasi su E- 
gipto vyriausvbe apie ara
bu vienvbe. Svarsto Arabi
jos reikalą įstoti i Jungti
ne Arabu Resuublika, ku
ria jau sudarė Egiptas ir

Tel Aviv, Izraelis. — Iz
raelis kviečia . užsieniečius, 
kad j e atvažiuotų Į sve
čius.

Hague, Holland!jx —- Ša
lyje jau yra 123 000'be
darbių. Tai ant 55,000 dau
giau, negu metai la ko ta-

fUNISAJ PALAIDOJO
C8 UŽMUŠTUS

ŽMONES
Sakiet-Sidi-Youssef, Tu-

DEMOKRATŲ SEN.
Už VIEŠUS DARBUS

Washingtonas. — Demo
kratų senatoriai reikalau- 

l.ia viešųjų darbų. Jų yra
vietojo užmušti laike fran- 
lūzų atakos. Užmuštu tar
pe yra 14 moterų. Mirę li
goninėje bus palaidoti ve 
liAu.

t didžiuma. Matyti, kad jie 
tuomį nori politiniai pasi
garsinti. , Demokratai taip 
pat daugiausia- >re’kalauja 
giųklųotis.. -'ji į •

, • ; • f !

KONGRESO KOMITETO 
VIRŠININKAI MUŠĖSI

Washingtonas.— Kon
greso komitete, /kuris pa
skirtas tyrinėti Įvairias 
agent i ja s (skyrius), įvyko 
muštvnės. Kaltina, kad jas 
sukėlė vadovaujantis darbe 
adv. B. Schwartz.

.VĄRšUV/u Lenkijos 
spaudoje prasidėjo agitaci
ja prieš n^udbjilną svaigi
nančių gėrimų, i -

Maskva. . Tarybų moks- 
lin'nkai pranešė, kad jie 
nelaiko slaptybėje sputnikų 
atsiekimų. Jie net telefonu 
informuoja tuos, kurie jų 
klausia.

i
Londonas. — Sniego 

ros siaučia. Audroj, siautę 
Europoje’ nuo’ pietų iki 
š’aurės.

aud-

FARMERIAI ĮSTOJO 
Į TYMSTERIŲ UNIJĄ

Ph’ladelphią. * — New 
Yorko, Penn., ir New Jer
sey farmeriai, Port Jer
vis, . N. Yų -srityje, . isto io į 
tvmsterių unijai /Bendrai 
3,£00 farmerių, kurie lai
ko kapyes įrpristato > pie

neli jos prėzidehtaš Šilkai’- jįp į ^in’ęstiiš,. tąpp .unjjis-

SUKARNO NEPAISO 
PRIEŠŲ GĘUMOJJMŲ.
Kobe, Japonija.- —- Trido-

no sakė, kad * “hera reikalo 
nuogąstauti; dėl prįešų _>grū
mojimų sukilimais,.. Jų bu
vo ir anksčiau,../Tai senas 
mums grūmojimas ir ken
kimas.” . r

, ALBANY, N, Y..— Vi
duryje sausio mėnesio New 
Yorko valstijoje buvo 418,- 
000 piliečių, imančių nedar
bo andraudą. Į mėnesį lai
ko bedarbiu kiekis paaugo 
ant 132,000.

TOKIO. Japonija.—Prem
jeras Kishi pareiškė, kad 
Japonijos valdžia prašo 
Jungtinių Valstijų valdžių 
apsvarstyti, ar n e 1 a i k a s> 
grąžinti Japonijai Okinawa 
sala. *■

PRAHA, čechoslovakija.— 
Vyriausybe suareštavo 35 
asmenis. Jie kaltinami, kad 
laike hitlerininkų okupacL 
jos nuaudė.virs 400 žmonių.
♦ 1 ■■ f * **■

....... . ........ .. . ....... r-1- ■ ■ j ♦

* BUFFALO, N. Y.—Unit
ed States Steelwork <Čo. par 
leido iš dirbo lOJOOO 'darM-

Tai didžiausias 'miestas. New 
Bet Newar

kas, kaip ir New York as, nė
ra patsai vienas. Aplinkui jį 
|\ėl mieštai: Harrison, Kear- 
i riy, Arlington, 'Belleville, 
Bloomfield, keturi Orange 
miestai, Irvington, Maple
wood, Hillside ir kiti. Behdrai 
ten gyvena virš milijono žmo
nių. Vienoje gatvės pusėje 
yra vienas miestas, antroje 
kitas.

Newarkas yra senas “ame
rikietis”. Jis į 
metais, tai vir 
pirm Amerikos involiucijos. Jį 
įsteigė iš Connecticut valsti

jos atvykusių 3.0 puritonų. Sa- 
l o^kad jie žemę pirko nuo 
vietos indėnų už $750. Indė
nams sumokėjo ginklais, dra
bužiais, visokiais stikliukais 
ir degtinę.

?igtas 1666 
šimtas motų

Kiek aukščiau Newarko
Newark Bay Įteka Passaic 
llacikkensack, ; d v i didc

tais
PAKAMOUNTPARDAVe 

HLMASiTkEE VIZIJAI
' Hollywood, Calif. Pa
ramount PĮctUves; Corp, 
pardavė- televizijai 750 ■ ju- 
damiv ; pąvęikslų. > Jje. yra 
gaminti; prieš 1948;metus J 
Pirko Music Corn, of Ame
rica ir dar norą kompanijų; 
Sumokėjo $50,000,000.

Apie auto kelius
Trenton. N. J. — R. Mer-

X

ALŽYRO SUKILĖLIŲ 
VADAI TARIASI

Tunisas;. — Sužinota, kad 
ig’ visų Alžyro dalių sukili
mo vadai: 'vyksta; į Kairą. 
Ten jie laikys konferenciją. 
Veikiausia bupj sudaryta 
Alžyro ' P.audio’s cęni-falinė 
valdžia. l? r v:

Dabar Newąrkąs yra d id e-, 
lįs industrijos centras. Yra 
stiklo, apavų, chemijos, elekt
ros prietaisų, mašinerijos, ke
purių, kitokios gamybos fab
rikai. Prie užlajos ir upių 
yra 'laivų statybos ir sunkio
sios industrijos fabrikų.

Harrison ir Kearny miestai 
sudaro kai]) ir antrą dalį 
Newarko, antroje Passaic 
upės pusėje. Harrison turi 
<30,000 gyventojų, Kearny 
apie 50,000.

Abu miestai industriniai. 
Plieno, geležies, rynų, keltu
vų, motorų, mašinų, liejyklų, 
elektros reikmenų, medžio, 
akmens, klijonkių, vilnų ir ki
tokių ganyvbos fabrikų cent
rai.

Visuose trijuose miestuose 
daugelis geležinkelių kompa
nijų turi savo centrus. Kada 
nevažiuosi, tik juda, rūksta 
garvežiai, upėmis plaukia lai
veliai, ir baržos. Visi trys su- 
jųijgti.su . ;N. Yorkų . Pennsyl
vania traukinių linijos ir po
žeminių, (po Jlpdson . , upę) 
Hudson linijos subvių.

Yra New Yprkp. , žmonių, 
kurie i minimus tris 
vyksta dirbti, o . kiti
miestų — i New Yorka. Iš 
Newarko, Hanrisono, Kearny 
yra daug lengviau ii- greičiau* 
pasiekti New Yorko centrą— 
Manhattaną, negu iš Rich
mond Hill, arba Janwcos, 
kurie yra New Yorko miesto 
dalimis., štai kokis tas mūsų 
kaimynas Newarkas, kartu su 
jo kaimynais Harrisonu ir 
Kearny.

Jau buvo rašyta, kad ‘sura- 
do miestą mieste”. Po ilgų 
ginčų mažasis Ramblcrsvillc 
laimėjo prieš didi j i New Yor- 
l'.ą. Pirma -miestas nuo Ramb- 
lersville gyventojų reikalavo 
taksų su 1954 metais, tai jia, 
nž ketveris metus $1,300. Da
bar jau sutiko taikytis, jeigu 
t(« “laisvo miesto” piliečiai su
mokės už 1957 ir 1958 metus

kad tie pi- 
pasistatė savo 

Bet 
kokio tai atskiro 

miestui

Dalykas tame, 
liečia! patys 
lėšomis tuos “palocius”. 
z ėmė buvo 
žmogaus. Tas miestui nesu
mokėjo taksų ir miestas paė
mė jo žemę. Bet žemės savi, 
ninkas pirmiau kolektavo ren- 
das nuo Ra’mblersvilles gy
ventojų. Įstatymiškai, tai jis 
ir turėjo mokėti taksus už tą 
žemę.

:: MATTHEW A
t •

miestus JI
iš tų i J ’

“FLU” VĖL PLEČIASI
• Washingtonas. — Sveika
tos dėpai’tmen tas. sako, kad 
“Asiatic Flu” vėl atsigavo. 
Dr. Burney sako, kad liga 
buvo apmalšinta, bet pa
baigoje sausio vėl padidėjo 
susirgimai. '

• •

i BUYUS
(BUYAUSKAS)
* t . > . ; . ) *

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Newark 5, N. J. -
MArket 2-5172 N

426 Lafayette St. :

LONDONAS.—ChurchiU | riam. vienas , iš Jungtinių; 
las . priėmė prezidento Ei. i valstijų biudžeto reikalais 
—***..................................... "♦ 'veikėjų, sako. . kad mūsų

automobiliu: keliai nėpasi- 
vėia poreik’ų. Jis tvirtina,; 
kad 1975 metais Ameriko- 
ie jau ;bubant keliu 102.-. 
000 6ri0 antbmobiliii, 40 000,? 
000 daug’au, negu dabar. 
Jis .sako, kad kęllų. nutiesi
mas,,,. taisymas/., gerinimas 
neina l reikalinga . Aparta. .

■ K •' '* ....*. ' • • L ■ ■

WASHINGTONAS; — Ja
ponijos’ 'Valdžia jirašcr Ame- 
rikos valdžią, kad? grąžintų 
Japonijai Bonin salą. Ame
rikos valdžia atmetė prašy
mai ■■ '

senhowerio pakvietimų at-' 
vykti į Amerika. Jis atva
žiuos 1959 metų balandžio 
mėnesi.

JAPONIJA STATYSIS 
ATOMINĖS JĖGOS 
.. t* LAIVŲ ; '

Tokio. — Japonijos laivų 
statybos fabrikantai padarė 
planus’ stdiytP atomines; jė
gos ląivųš. Bus’ statoma 
2,500 torių jialjjPs kai*o‘ lai
vai1. Ir bris' statomi’po’65,- 
000 toriij aliejui gabenti lai
vai.'

) ’ ’. f r"r"-r.t z

HACKENSACK, N. J.— 
Vagys pavogė iš J1. J. Bfu- 
netti namu $140,000 vertos 
brangiadaikčių.

KELIAS | LAIMŲ
1 • Apysaka ! ’

Paraše R.zMizara '
Nepaprastai įspūdinga apysa
ka iš lietuvio emigranto gy
venimo Amerikoje, apie netb 
ketą jo pralošimą, pagaliau 
grįžimą į Lietuvą,' ten įsivėli
mą į klastingos meilės pink
les ir baigimą gyvenimo 
giška mirtimi.

Knyga ifi 870 puslapių 
Kaina $1.50 

; LąiSjVč ■ y j 
ljli-12 < Auntie Ave.

Richmond Hill 19, N. Y.

• <
; <■ ♦.

tra-

i ■ 
t »

EINA Į LIETUVĄ
Ljotuvos žmonės labai myh 

’ Laisvę. Kurie užsakė Laisvę • į 
į Lietuvą savo giminėms, gauna 

padėkų. Daugelis laiškais iš
sireiškė. kad jiems Laisvė la
bai |>atinka.

Laisvės Kaina
J Lietuvą $12 Metąms

Užsakydami Laisvę į Lietuvą, 
aiškiai paduokite Lietuvos ant
rašą. Kartu su užsakymu ma- 

. įoiiėkite prisiųsti .. ir mpkestį.,
Adresuokite" sekamą!: it ~ .

LAISVI; rib
H0Ū2 Atlantic' A,-e. i

n * • .• Richihomi rajt in; N.’t.iu

DULLES MATĖsi SU
SOVIETŲ ATSTOVU
Washingtonas. — Valsty-. 

bes seki*. John Dulles ma
tėsi su naujuoju Tarybų 
Sąjungos ambasadoriumi 
Menšikovu. Jie. kalbėjosi 
apie 15 minučių. Tarybų j 
ambasadorius kėlė taikos 
klausimus.

•'____________ -i

Kalbink užsirašyti Laisvę 
tuos, kurie jos dar neskaito

Pranešimas
i , 5 U 5 J.K 1 1 M A b,\
, LLD I-ios kp. susirinkimas 
Įvyks, vasario 14 d.,; 7 valandą 
vakaro, TIO-O1^. Ątlaniic-Ave., 
.Richmond Hill, VĮsi nariai da
lyvaukite ir. Įąiku. Atliksime 
kuopos reikalus ir laikas mo
kėti duokles. Atsiimsite nau
jąją knygą “Gydymo istori 
jąn, kurie dar to nepadarėte.

Valdyba

L.L.D. 185 k. susirinkimas 
įvyks vasario (Feb.) 12 d., 
7:30 vai. vakaro, 110-06 At- 
lantic Ave., Richfnond Hill. 
Nariai malonėkite atsilanky
ti ’vjii *ir pasišokėti duokles. 
Atsiimsite knygą. Valdyba 

,'i **"' ? " ...... ‘ ' •' ' į •* 'j-
LBS 1 KP; BANKETAS •< 

į ■ ATIDĖTAS J ANT TOLEDU1 i 
'Kaip" bUVO paskelbta, kad i kp. 

banketas: įvyftaf 15 d. vasario, tai dėl 
H tdm * tikrų pHfežafečių negalės • įvykti 

tą: dieną. Kada įvyks, pranešinu? vė. 
Ilsu. Komisija.

PROŠVAISTĖS
širčU Jaudinanti 
Jono Kaškaičio

Poezija
Taipgi trumpa autoriaus 

biografija, kuri labai 
j domi

Knyga iš 380 puslapių 
Kaina tik Si.50

Laisve
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y

«•

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomenines veiklos, 
Caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas j Sibirą ir kiti erškėčiuoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
Šviesesnį gyvenimą darbo* 
žmonija).

Kaina tik $2.00

Laisve
n0-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N.’Y- :
;. y , t‘ ..'11

ftnyga IŠ SO4 puslapių"

... ■■ ... , ----------------

IĮlįlUjiU^IĮhllĮW!ĮljiruW^

n
Dabartinės Lietuvių kalbos

Išleido Valstybine Politines ir Mokslinės 
Literatūros Leidykla Vilniuje, Lietuvoje

Stambi Knyga, 987 Puslapių, Kaina $5.00

žodynas yra mūsų namuose mokytojas ant lentynos. 
Ar jis randasi jūsų namuose? Jei ne, tai greit įsigy
kite; jįl Gaunamas Laisvės knygyne. Užsisakydami 
adresuokite sekamai:

Laisves
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

I i ' ’ •:. ' > ; ■ - Y
Kartu su! užsisakymu prašome prisiųstą ir pinigus.

j ' ? ' - . . .■ i;

6 pu»l.-l*iiv« (Liberty)-An trad., vasario (Feb.) 11,1958

4 1

j%25c5%25b3ijgti.su
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