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O nubaus-

Kalėjimo durys atsidarė ir 
iš jo išėjo F. V. Field, vienas 
iš Civilinių Teisių 
veikėjų. Kalėjime žmogus iš
sėdėjo 75 dienas,
tas buvo tik už tai, kad atsisa
kė būti išdaviku ir pardaviku.

štai pavyzdys dolerio nesu
gadinto žmogaus. Field yra 
turtingas vyras. Bet jis tiki 
pažanga ir žmoniškumu. Tų 
idėjų tvirtai laikosi. Jis nega
li žiūrėti ir nieko nesakyti, kai 
mato, kaip reakcija purvino
mis kojomis trempia žmonių 
teises.

Tikiu, jog nė kalėjimas šio 
žmogaus dvasios nepalaužė.

MANOMA, KAD FRANCIJA atidėta byla prieš 16

PRAKIŠ KARĄ PRIEŠ
VIETNAMIEČIUS

KOMUNISTŲ VADOVŲ
bei
nu-

i Politikai Paryžiuj kalbasi apie 
3 pasitraukimą iš Indo-Kinos

Dabar mada ant įstatymų 
spjaudyti, štai New Yorko 
valstijoje turime taip vadina
mą “Civil Service” įstatymą.

j Viešųjų mokyklų mokytojai, 
Likaip lygiai ir gatvešlaviai, į- 
•^ina į tą kategoriją. Jie skai

tomi. valdžios darbininkais. 
Vadžia jiems algas moka ir 
juos samdo.

Tame įstatyme storai ir ka
tegoriškai pasakyta, kad nie
kas, .o niekas ‘'neprivalo tie
sioginiai ,ar netiesiogiiųai 
klausti jokio darbininko poli
tinės afiliacijos.”

Bet New Yorko mokyklų 
superintendentas pervarė mo
kytojus per serengą ir klausi
nėjo apie jų politinį priklau
symą. Kurie atsisakė jam iš
pažintį atlikti, tapo pavaryti 
iš darbo. Tokių mokytojų jau 
randasi apie tuzinas.

Bentįdomus laiškutis, 
įdomus. Prašąu:

“Didžiai gerbiamas drauge 
"‘A. Bimba! Dėkui jums, labai 

dėkui už tai, kad Krisluose, 
už vašario 26-tą parašėte pasi' 
kalbėjimą su> tūlu jūsų am
žiaus jaunuoliu, kuris pasisa
kė, skaitęs mano eilėraštį, pa
rašytą mylimos draugutės 
mirties metinėms sukaktuvėms 
'paminėti. Jis sakė: “skaitau 
ir verkiu, skaitau ir verkiu.”

“O, kaip norėtųsi pamatyti 
Ir smarkiai paspausti dešinę 
tam geraširdžiu i draugui, ku
riam keletas eilučių; poezijos, 
taip pajudino sielos stygas, 
kad net iš akių ašaras išspau
dė. Turiu prisipažinti: ver
kiau aš pats, tas eilutes rašy
damas. Bet nei sekundės ne
pagalvojau/ pravirkdinti nors 
vieną draugą arba draugę.

. “Aš labai myliu poeziją, 
įmyliu iš tikros širdies, geriau 

už visus kitus raštus. Taip pat 
myliu ir ją rašyti. Deja, kaip 
savamoksliam labai sunku, 
tiesiog negalima užvaldyti jos 
technikos. Tos visokios taisyk
lės, ženklai, ženkleliai ar žen
kliukai. Dėkui draugui R. Mi- 
zarai, jis mane pamokino, kaip 

sudėti ženklelius. Tai aš ir pa
rašiau tą eilėraštį.

“Dabar mielas drauguti, 
Antanai, štai čekutis, dešimt 
dolerių ($10), kuriuos skiriu 
ypatiškai tik jums sunaudoti. 
Nes gerai žinau, kad nepra- 
gersite, neigi veltui kur išmė
tysite. ,0 sunaudosite dėl vi
suomenės darbuotės. .

“Taip pat nemažiau dešim
tinės paskirsiu išleidimui poeto 
draugo Dagilio eilėraščių kny
gos. Nes aš tam pritariu. O 
jei bus reikalas, tai skirsiu ir 
daugiau tam tikslui. Nes tokią 
knygą matyti, ją turėti trokš

tu, kaip marių bangų krantan 
išmesta žuvelė vandens.
“Su meile, Susirinku Jurgis.”

Pa ryžiu s,—Francu zai ne- 
galėtų nei per ateinančią 
vasarą atsilaikyti prieš 
Vietnamo liaudininkus, Im 
do-Kinoje, kitaip, kaip tik 
su dar didesne parama iš 
Amerikos, — rašo United 
Press, amerikinė žinių 
agentūra. Sako:

—Francija yra baisiai su
vargus nuo 5, metų karo 
Indo-Kinoje, ir toliau be
veik negalėtų tęsti tą ka
rą — taip nupuolė Franci- 
jos finansai.

Karui ten Francija išlei
džia 1 bilijoną, 500 milijonų 
dolerių per metus, bet nėra 
jokios vilties jai laimėti.

Tuo tarpu Atlanto kraš
tų sąryšis (pagal Amerikos 
įsakymą) reikalauja, kad 
Francija beveik padvigu
bintų karines savo išlaidas 
namie, “Europai ginti” nuo 
Sovietų.

O Francijos pinigai fran
kai tik smunka ir smunka.

BAIMĖ KOMUNISTŲ
Bet oficialiai skelbiama, 

kad jie ten vis dar laiky
sis — lauks, kad dalykai 
gal kaip nors, pasitaisys. 
Kodėl? Nagi todėl, kad 
“jeigu francūzai pasitrauk
tų iš Indo-Kinos, tai komu
nistai galėtų greit užvaldy
ti ne tik Indo-Kiną, bet 
Thailandą (Siamą), Malają, 
Burma ir gal net 
kaip lemia New 
World - Telegram 
Scripps - Howard 
či ai.

(Taigi francūzai
karu prieš Vietnamo liaudi
ninkus Indo-Kinoj atsiduria 
tokioj padėtyj, kad “nei 
bėgt nei rėkt.”)

Indiją,”

ir kiti 
laikraš-

sir savo

Turkai - “didžiausia” 
Eisenhowerio atrama

Paryžius.— Generolas Ei- 
Jau keturis frankus duoda j senhoweris, būsimos, tarp- 
už vieną amerikinį centą. tautinės armijos komandie-

Prieš Pirmąjį pasaulinį išlėkė 
karą frankas buvo 20 cen
tų.)

Kiek pirm šešių mėnesių 
būtų lėšavę apginkluot 14 
divizijų Francijos armijos, 
tai dabar už tuos pinigus 
tiktai 12 divizijų tegalima 
būtu apginkluoti.

Jungtinių Valstijų ir 
Francijos valdininkai mato, 
kad francūzai negalės tęsti 
(ndo-Kinoje karą “iki lai
mėjimo” ir tuo pačiu laiku 
paruošti tiek armijos, kiek 
Amerika reikalauja “vaka
rinei Europai ginti.”
KLIMPSTA “EUROPOS 
GYNIMO” PLANAS

Tas Francijos karas, “jos 
valdžios ir finansų krizė 
beveik suklampino planus 
dėl vakarų Europos apgy
nimo,” kaip rašo ameriki
nių Scripps - Howard laik
raščių redakcija, pasirem
dama United jr Associated 
Press pranešimais. Taigi 
Amerikos ir Francijos val
dininkai Paryžiuje jau pra
deda rimtai galvoti apie pa
sitraukimą iš Indo-Kinos.

už vieną amerikinį centą.

PRAGANĖ 12 VYRU; 
NORI TRYLIKTO

Houston, Tex. — Betty 
Calamusa turėjo 12 vyrų, 
vieną po kitam, ir su visais 
persiskyrė. Dabar ieško 
trylikto vyro susituokti. Ji 
yra 89 metų amžiaus.

Dėkui Jurgiiii už laiškutį ir 
(JeŠimtinę. Ją visą pavedu iš- 

•SReidimui A. Dagilio poezijos 
- rinkinio.

PLĖŠIKAI PALIKO 
$50,000 GROBI

Newark, N. J. — Plėšikai 
Elizabethe buvo pagrobę 
troką su $50,000 vertės šil
kų, bet paskui paliko grobį 
Newarke. Patys paspruko.

Taip vadinamoji “Geirevos 
sutartis” reiškia, kad po karo 
visi karo belaisviai turi būti

(Tąsa 4-tam pusi.).

Quincy, Ill. — Tapo pava
rytas kalėjimo sargas T. 
Jenkins todėl, kad pabėgo 8 
kaliniai iš naujo “neištrūks- 
tamo” kalėjimo.

į Turkiją ir 
Graikiją. Jis apžvalginės 
turkų ir graikų armijas ir 
žiūrės, kaip Amerika turi 
jas ginkluoti.

30 “kietų Turkijos armu 
jos divizijų" yra didžiausia 
jo jėga,” sako amerikiniai 
korespondentai. O Graikija 
gali prisidėti su 10 divizi
jų' kariuomenės.

Nuvykęs Turkijon, Eisen- 
howeris sveikino turkus 
kaip “drūtą, drąsią tautą.”

Vakaram būtinai reikalinga 
prekyba su Sovietais, sako 
Jungt. Tautui pareigūnas

Geneva, Švejc.—Gunnaras 
Myrdal, Jungtinių T a u t ii 
ekonominės komisijos se- 
kretorius, ragina vakarų 
EuropOs kraštus negaišuo
jant pradėti derybas su So
vietų Sąjunga ir jos drau
gais, kad atgaivinti preky
bą tarp vakarų ir rytų. Sa
ko, ta prekyba būtinai rei
kalinga vieniems ir kitiems.

Myrdal įspėjo, kad jeigu 
ir toliau bus užblokuota 
prekyba tarp vakarinės 
Europos ir komunistinių 
valdžių, tai “susidarys,, dvi 
Europos (vieton vienos?’

Bet jis užtyli, kad Jung
tinės Valstijos užgina vaka
rinei Europai pardavinėti 
naudingus Sovietams ir jų 
draugams daiktus.

PATVIRTINTAS 
UžDRAUDIMĄS PRIEŠ 
NEGRUS GOLFININKUS

Washington.—šalies Aukš
čiausias Teismas atsisakė 
pakeisti Floridos valstijos 
teismų sprendimus,' ku^ie 
uždraudė 
golfą tose pačiose. Miami 
apskrities aikštėse su bal
taisiais.

negrams lošti

“suokalbiavę skelbti 
mokyti, jog reikėsią 
verst Amerikos valdžią jė
ga bei prievarta.”

Taip kaltinamieji yra šie: 
, ’Elizabeth Gurley Flynn, 
Alexander Bittelman, Ma- 

j riona Bachrach, Isidore Be: 
gun, George Blake Char
ney, Betty Gannett, Simon 
W. Gerson, Arnold S. John
son, Albert F. Lannon, Vic
tor J. Jerome, Claudia 
Jones, Jacob Mindei, Pettis

• Trach t-

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas Edward 
J. Dimock sutiko atidėti iki 
kovo 31 d. teismą prieš 16 
vadovaujančių komunistų.

Valdžios prokuroras rei
kalavo tuojau teisti juos. 
Bet teisėjas pripažino, jog 
komunistų advokatams rei
kia daugiau laiko pasiruoš
ti, ypač peržiūrėti 361 val
džios “dokumentą” prieš 
juos.

Jie buvo pradiniai apkal- Perry, Alexander 
tinti pernai birželio 20 d., enberg, Louis Weinstock ir 
pagal Smitho įstatymą, kad t William W. Weinstone.

Vėliausios Žinios
Korėja. — šiauriniai ko

rėjiečiai šaudė iš patrankų 
sviedinius, kurie skleidė la-

peliai šaukė amerikonus su
stabdyti karą, tuojau dary
ti paliaubų sutarti.

Korėja.— Amerikonai de
rybose reikalavo, kad šiau
riniai korėjiečiai parodytų, 
“kur dėjo 50,000 paimtų 
nelaisvėn pietinių Korėjos 
tautininku.” v

Šiauriniai korėjiečiai at
sakė, kad vadinamieji “50,- 
000 tautininkų yra tiktai

Anglijos vyskupas 
sako, kiny komunistai 
veda i progresą

Birmingham, Anglija. — 
Valdiškosios anglų bažny
čios. vyskupas Ernest W. 
Barnes viešai pareiškė:

“Komunizmo įsigalėjimas 
Kinijoje yra toks dalykų 
pertaisymas, kad, galų ga
le, suteiks Kinijai vadovybę 
žmonijos progreso.”

Organizuojamoji gi tarp
tautinė “vakarų Europos 
armija' yra 'baisenybė su 
vokiečių pirštu ant šautu
vo gaiduko,” sakė vyskupas 
Barnes.

ORAS, -r- Dalinai apsi
niaukę, vešu.

klastingas amerikonų
misiąs.”

Karo fronte tik kur-ne- 
kur žvalgai susidūrė.

IS-

Rio de Janeiro, Brazilija. 
—Susikūlus dviem trauki
niam, užmušta 60 žmonių.

Bonn, Vokietija. — An
glai - amerikonai jau abe
joja, ar vakarinės Vokieti
jos seimas užgirs savo 
premjero Adenauerio pasi
žadėjimą rekrutuot 12 di
vizijų vokiečių armijos ir 
įjungt į tarptautinę armiją 
prieš Sovietus.

Kinija kaltina angly 
imperialistus už kiny 
žudymą Hong Konge

Peking, Kinija. — Kini
jos liaudininkų radijas tvir
tino, kad anglų imperialis
tai įsakė savo policijai ir 
kariuomenei žudyti Hong 
Kongo kinus, kurie marša- 
vo ■ pasitikti atvykstančios 
iš Kinijos pašalpinės komi
sijos.

Anglai neįsileido tos 
misijos į Hong Kongą.

Susikirtimuose tarp
glų ir demonstruojančių ki
nų pereitą šeštadienį buvo 
nužudyta 3 kinai ir sužeista 
14 anglų policininkų, kar
eivių ir civilinių ūnglų-ame- 
rikonų bei kitų europiečių.

ko-

an-

Dešiniųjų politikierius bando 
sudaryt Franc, ministrų kabinetą

Paryžius’. — Socialistas 
Franci jos prezidentas Au- 
riol pakvietė Ant. Pinay, 
kad suorganizuotų naują 
ministrų kabinetą.

Pinay, vadinamas “vidu- 
tinys dešinysis” politikie
rius, stengiasi sudaryt ka
binetą daugiausiai iš įvai
rių technikų, nedarant skir
tumo tarp partijų.

Pinay seniau buvo fabri
kantas. Pastaruoju laiku 
jis dalyvavo Edgaro Fau- 
res kabinete kaip viešųjų 
darbų ministras. Tas kabi
netas suiro pereitą savaitę.

SEN. CONNALLY
GRŪMOJA FRANCIJAI

Washington.— Demokra-

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS UŽGIRIA 
NEW YORKO VALSTIJOS ĮSTATYMĄ 
PRIEŠ KAIRESNIUS MOKYTOJUS :
3 teisėjai smerkia tą įstatymą 
kaip visuotiną šnipų projektą

Washington.— Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų 
Teismas šešiais balsais 
prieš tris užgyrė New Yor
ko valstijos Feinbergo įsta
tymą, nukreiptą prieš va
dinamus “neištikimus” mo
kytojus. Teismo dauguma 
nusprendė, kad tas įstaty
mas sutinkąs su Jungtinių 
Valstijų Konstitucija.
Policines valstybes 
įstatymas ’

Trys tėisėjai — William 
Douglas, Hugo L. Black ir 
Felix Frankfurter — smer
kė teismo daugumos spren
dimą. Jie išleido pareiški
mą, kur sako:

“Feinbergo įstatymas yra 
pavyzdys to, kas dedasi po-
■I '■■■ ' ■■    ■■■—' ■■ -  .............................— '■■■■■■

Pragaištingas žemės 
drebėjimas Japonijoj 

/ ----- :—
Tokio, kovo 4.—Smarkus čiami, 

žemės drebėjimas supurtė ar draugauja, 
šiaurinę Japonijos salą 
Hokkaido, pražudant bent 
31 žmogų ir sužeidžiant ke
lis šimtus.

Žemės drebėjimas taip 
įsiūbavo jūros vandenis, 
kad jie užliejo bei nunešė 
šimtus namų ir sudaužė

licinėje valstybėje, kuri už
draudžia mokslo laisvę ir 
užgina laisvai protauti.”

Tas įstatymas įsako paša
linti iš mokytojavimo ar ki
tos tarnybos viešose moky
klose visus asmenis, kurie 
skelbs, kad reikia “nuverst 
šalies ar valstijos ' valdžią 
per jėgą bei prievartą”; 
taipgi liepia pavalyt visus 
narius organizacijų, kurios 
remia tokia nuomone. 

\ €■

Fęinbergo įstatymas įpar
eigoja valstijos mokyklų 
valdybą pagamint įtariamų 
“neištikimųjų” organizaci
jų sąrašą ir tardyt priklau
sančius joms mokytojus. 
Tardymuose mokytojai ga
lės teisintis^ Bet turės įro
dyti, kad yra priešihgi tų 
organizacijų politikai arba 
“nieko nežinojo” apie ją. 
Jeigu to neįrodys, tai bus 
pašalinti iš tarnybos. Mo- '• 
kytojai taip pat bus kvo- ‘ 

“su kuom draugavo n

Taip pat buvo sutriuškin
ta daug' tiltų, išvartyta 
traukiniai ir sunaikinta 
pustrečio tūkstančio namų.

Buvo pakratyta ir svar
biausia, vidutinė Japonijos 
dalis — Honšu sala.

Teisinas palaiko Biblijos 
skaitymą ir “Tėve mūsų” 
New Jersey mokyklose

tds senatorius Tom Connal
ly grūmojo Franci jai, kad 
Amerika sulaikys jai para
mą, jeigu Francija vis dar 
nesutvarkys savo valdžios 
ir nesiginkluos taip, kaip 
Amerika įsako.

Connally yra pirmininkas 
Senato užsieninių reikalų 
komiteto. Jis stengiasi per
varyti prezidento Trumano 
reikalavimą — paskirti dar 
7 bilijonus, 1900 milijonų do
lerių tiem svetimiem kraš? 
tam, kurie ginkluosis pagal 
Amerikos planus prieš ko
munizmą.

Mexico City. — Sustrei
kavo miestiniai elektros 
darbininkai.

Washington.. — Jungti
nių Valstijų Aukščiausiojo 
Teismo dauguma atsisakė 
spręsti, ar sutinka su šalies 
Konstitucija tas New. Jer
sey valstijos įstatymas, ku
ris reikalauja kasdien vie
šose mokyklose skaityti 
po penkis posmus iš Bibli
jos Senojo Testamento ir 
kalbėti ‘‘Tėve mūsų.” *

Tokiu būdu Aukse. Teis
mas paliko šį įstatymą veik
mėje. . 4

Tuo vsprendimu teismas 
netiesioginiai užgyrė Bibli
jos skaitymą viešosiose mo
kyklose ir134-se kitose vals
tijose, pagal tų valstijų 
įstatymus bei pagal vietinių 
valdybų nutarimus.

PELENŲ DIENOS 
TRAGEDIJA

Toluca, Mexico. — Pelenų 
dienoje tiek maldininkų pri
sigrūdo į Chalmos bažny
čią, kad devyni buvo mir
tinai sutrėkšti ir-30 sužeis-

Trijų teisėjų pareiškimas
Trys priešingi Feinbergo 

įstatymui teisėjai pareiškė: •“
Tas įstatymas bando įves

ti “pasibjaurėtiną mūsų; vi- i j 
suomenei taisyklę— jis uu- 
smerkia žmones už $atį 
bendravimą” su tūlais ki
tais asmenimis. Jis verčia 
mokyklas į “šnipų projek
tus.”

“Mokyklų viršininkai tu
rės reguliariai duoti rapor
tus apie mokytojų ištikimy
bę. Viršininkai tampa de
tektyvais; mokiniai, jų tė
vai ir kainfynai paverčiami 
šnipais.”

Teisėjas ' Black pridūrė 
dar atskirą savo nuomonę, 
kad:

Pagal Jungtinių Valstijų 
Konstituciją, “joks valdi
ninkas neturi teises parink
ti žmonėms mintie, apie ką 
jie turėtii galvoti. Joks valr- 
dininkas negali cenzūruoti 
nuomones, kurias žmonės 
viešai išreiškia; taipgi ne
turi teisės parinkti organi
zacijas ar asmenis, su ku- „ 
riais būtų leista žmonėms 
susidėti.”

Minia Romos bažnyčioje 
šaukė, “mirtis Badogliui!”

Roma. — Atsilankius baž-> 
nyčion maršalui Pietrui Ba- 
doglio, maldininkai per mi
šias ėmė šaukti: “Mirtis 
tam išdavikui, k i a ibi e i, 
žmogžudžiui!”

Badoglio buvo Italijos ka-. 
ro komandierius prieš Ethi- 
opiją.

Mišios minėjo tame kare 
žuvusius italus.

Pašaukta policija, paga
liau, išgelbėjo jį nuo įnirtu- 
sios minios.
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ŠIEMETINE MOTERŲ DIENA
KODĖL MES MINIME Tarptautinę Moterų Dieną? 

Ko mes norime tuo minėjimu atsiekti?
Atsakymas gaunasi pažvelgus į tai, kam ji pradėta 

minėti? Ko siekta per visus jos gyvenimo 44 metus?
Moterų Dieną pirmosios sumanė amerikonės socialis- 

tės 1908 metais tikslu akstinti veiklą už teisę balsuoti. 
Jos reikalavo teisės būti skaitomos lygiais žmonėmis po
litiniai. “Mes privalome turėti teisę rinkti valdžią sa
vo šalies, kurios išlaikymui mes lygiai mokame taksus, 
dirbame darbus, auklime sūnus,” sakė jos.

Amerikiečių sumanymas patiko ir kitų šalių pažan
gioms moterims. Tarptautiniame moterų suvažiavime 
1910 metais tapo nutarta. Moterų Dieną minėti visur. 

’Moterų Diena gavo dar vieną garbingą ir reikšmingą 
titulą savo vardui—ji tapo Tarptautinė.

Nuo to laiko ji kas metai būna minima dešimtyse vals
tybių, šimtuose miestų. Tuose minėjimuose moterys pa
reiškia svarbiausius, tuolaikinius siekius.

Laike pirmojo pasaulinio karo moterys reikalavo su
stabdyti karą, sugrąžinti namo vyrus, sūnus, brolius.

Ne-už ilgo po karo iškilęs kitu karu gręsiantis fa
šizmas vertė moteris kas metai panaujinti obalsius prieš 
fašizmą ir prieš ksfrą. Moterys darbavosi fašizmo per
sekiojamiems apginti ir paremti. Šis darbas ir dabar 
tebėra vienu pirmiausiųjų moterų veiklos dienyne.

ŠIEMET Tarptautinės Motęrų Dienos proga moterys- 
visame pasaulyje1 kalbės už taiką, veiks taikai.

Taika šiemet yra pirmasis ir mūsii šalies moterų rei
kalas.

• Fašistinių valstybių moterys, kaip kad Ispanijos, Grai
kijos, greta reikalavimų taikos, statys savo valdžiai rei
kalavimą sustabdyti žudymą darbininkų ir liaudies va
dų. Reikalaus išlaisvinti politinius kalinius. Reikalaus 
liaudžiai laisvės.

Pusiau demokratinėse šalyse reikalaus stiprinti ir 
plėsti demokratiją. • Reikalaus veiksmų motinos ir vaiko 
gerovei.

Ųiaudies demokratijose svarstys būdus išsaugoti vals
tybę nuo demokratijos priešų, pasidžiaugs laimėjimais.

TARYĘŲ SĄJUNGOJE, kur alginė ir kitos buržuazi
nių laikų nelygybės išmuštos iš gyvenimo, moterys sa- 
yo^ dieną švenčia džiaugsmingai. Jos tariasi, kaip, daų- 
giąų išsimokslinti ir geriat! vęsti darbą, kad gyvenimas 
butų dar išteklingesnįs ir laimingesnis. Kaip vis dau
giau pakinkyti mokslą, techniką tarnauti žmogui. Kaip 
isauĮklėti tobulesnę jaunąją gentkartę.

Skausmingiausiai minės savo dieną Korėjos moterys. 
Tūkstančius tų moterų kūdikių išžudė mūsų šalies šau
tu,vai, bomŲeriai, tankai ir padegėjai, šimtams tūkstan- 

 

ęių, šeimų sūųaikįno namelius ir duoną. “Už ką?” klau
sia jos mūsų.

Mes atsakymo ^turime. Ant mūsų, amerikiečių, kabo 
gėda už žudymą Korėjos žmonių. Tai gėdai prašalinti 
prisidės tos moterys, kurios Moterų Dieną ir kiekvieną 
išgąjimą valandą, pašvęs darbui už taiką. Darbų toje 
ąrityje yra, daugybė visokių.

Ir yra daug kitų reikalų, apie kukiuos kalbės, dėl 
kurių veiks mūsų moterys, minėdamos Tarptautinę Mo
terų Dieną.

Šaposę, raštinėse ir. įstaigose moterys tebegauna ma
žesnę užmokestį už lygų darbą. Vienur tai daroma at- ‘ 
virai. Kitur tas pridengiama neprileidimu- moterų prie j 
geresnių darbų, kaip “nemoteriškų.” *

Daugelis .mokyklų pastatų apgriuvę, o naujų nestato
ma. Nėra vaikams prižiūrėtuvių. Nėra žaismaviečių. 
Apie moteris atsimena tiktai tuomet, kuomet jų reikia 
karo darbams. Apie vaikus mūsų valdininkai, atsimeną 
tiktai tada, kada jų reikia karui. Apie varge jau įšaur 
gintus atsimena dabar, kada nori jiems užkarti mįlita- 
rišką muštrą.

Uįųsų šeimos ardomos ragangaudiškais persekiojimais 
darbininkų vadų ir mažumų. Ragangaudžių pančiais 
ir kalėjimais pripažįstama lygybė ne vies tiktai vieni
šoms moterims, bet ir kūdikių motinoms. Jo? areštuoją^ 
mos, kalinamos be kaucijos, teisiamos. Jos atimamos 
nuo vaikų tiktai už pažangią mintį ar už veiklą darbi
ninkų gerovei.
' ■ Visa tai ir daug kas kita turi būti pataisytą, kad' mūsų 
Amerika atgautu savo garbę kaipo demokratinis ir pa
žangoje pirminis' krą?tas., Tokiu Ameriką norėjo pa
daryti mūsų respublikos įkūrėjai. Tokiu kraštu mes 
privalome Ameriką išsaugoti šiandieną.

MOTERŲ KAMPELIS
Moterims nėra užtikrintai
“saugaus perijodo”

Priešiški planuotai šei
mai asmenys, tarpe tų ir 
tūli senybinių pažiūrų dak
tarai, atkalbinėja moteris 
nuo vartojimo dirbtinių 
priemonių kontrolei savo 
šeimos. Jie patardinėja at
sidėti ant “saugiojo perijo- 
do.”

Visai kitaip kalba tie 
daktarai, kurie tyrinėja 
žmogaus kūno sudėtį ir 
veikmę. Kurie tą žinybos 
sritį tobulina. Ir kurių min
ties. ir žodžio nevaržo jokia 
religinės sektos dogma, kle
rikalų atnešta iš tamsiųjų 
viduramžių.

Tie daktarai pareiškia ir 
pakartoja, kad tokio daly
ko, kaip “saugusis perijo- 
das,” visiškai nėra. Kaip 
jie xtąi atrado?
Atrado žmogaus pradžią

Sunku pasakyti, kada ir i 
kas pradėjo domėtis tuo, j 
kur žmogus gauna sau pra
džią. Tikriausia tas turėjo 
rūpėti visuomet. Bet tik
tai neseniai žmogus tai ga
lėjo pamatyti savo akimis. 
Tą progą suteikė pagerin
tieji mikroskopai.

Pirmasis žinomas paste
bėjęs vyriškio lytinių orga
nų išleistame skystyje “ma
žyčius gyvūnėlius,” lyg ir 
buožgalviukus, buvo holan- 
das mokslininkas Anton 
van Leeuwenhoek. Jis sa
vo atradimą paskelbė 1674 
metais.

moteris taps nėščia.
Ar gali buožgalviukas 

pasitaikyti ?
Buožgalviu ko kelione

Vienu 'lytiniu santikiu į 
moters organus gali’ pa
sklisti tų buožgalviukų apie 
du šimtai milijonų. Jie visi 
lenktyniuoja už gyvybę. 
Stipresnieji jų gali keliau
ti apie aštuntąją dalį colio 
per minutę. Greičiausias, 
pataikęs tiesiausią kelią, ne 
ilgai truks pasiekti fallopi
an takelį ir stačia galva 
nerti į kiaušinėlį. Tuomet 
jo uodegutė nutr ū k s t a, 
kiaušinėlio žievelė užsidaro, 
sustiprėja. Kiti buožgal- 
viukai ten jau nebegali įei
ti, jie visi turi mirti.

Yra apskaičiuota, kad 
klaidžiojantieji po žemuo
sius moters organus buož- 
galviukai negali’ išgyventi 
ilgiau trijų valandų. Bet 
jau pasiekusieji fallopian 
tube galį išgyventi iki po
ros savaičių, jeigu jie tuo
jau neranda pribrendusio, 
jiems paruošto kiaušinėlio. 
Ir pajėgumas užveisti kiau
šinėlį išsilaiko apie porą 
dienų. Paskui nusilpnėja.
Kiaušinėlio keliones laikas

Ovarai išmeta kiaušinėlį 
apie viduryje laikotarpio 
tarp vienų ir kitų mėnesi
nių. Pavyzdžiui, jeigu mo
teriškei vienos prasidėjo 
mėnesio pirmą dieną, o seka
mos jau 29-tą to pat me

ROŽE
kL per viena toji “sen

mergė” Stebuklingoji Rožė, 
kuri išgyveno 102 metus? 
Ji mirė 1941 m..

“Daugiau dėmesio meninei veiklai”
Vilnyje vasario 18 dieną 

telpa geras rašinys gerbia
mo V. A. virš minėtu ant- 
galviu, kur jis pat pradžio
je rašo:

“Nors chorai, teatro gru- ’ 
pės ir abelnai menininkai 
vaidina svarbią rolę įjro- 
gresyviame lietuvių veiki
me, vistiek negauną reika
lingo dėmesio nei spaudoje, 
nei pažangaus judėjimo va
dovybėje.” Toliau sakoma: 
“Organizacinė veikla šioj 
srityj palikta tiems, kas ki
tur neveikia.”

Gal dalinai ir tiesa, bet 
tik dalinai. Šiuos žodžius 
rašantis, ir labai daug kitų 
žinau, kurie dalyvaujame 
desėtkai metų kaip meno, 
taip ir socialio' gyvenimo 
srityse, o vienok dar nesi
jaučiame pavargusiais.

Labai teisingai pasakyta 
pat pradžioje rašinėlio, 
kad mūsų pažangioje spau
doje mažai tekreipiama me
no srityj dėmesio. Visgi 
smagu žymėti, kad nors da
bar mūsų pažangiosios vi-
.. II n ,   ,

RAŠOMASIS KASPINAS
Kaip ilgai gali tarnauti 

rašomosios mašinėlės kas-, 
pinas?

Visaip. Priklauso nuo to, 
ar jį maitinsi. Be maitini
mo juomi dirbant po apie 8 
valandas, per 5 darbadie
nius tarnaus apie mėnesį 
laiko. Maitinamas tarnaus 
pusmetį ar daugiau. Ką 
jis valgo?

Valgo “stamping pad” 
rašalą. Valgo ir aliejų.

Kada pirmu kartu raštas 
darosi nublukęs, sunkiai be
įžiūrimas, užtenka kaspiną 
bis.kelį pavilgyti mašinai 
tepti ąliejumi. Rašalas te- 
bebūna neišvartotas, tik su
džiūvęs.

Sekamiems atnaujini- 
mams reikia suvilgyti kas
piną tuo rašalu ir tą kar
toti iki kaspine pradils sky
lės. Tuomet jau laikas ap
versti kitu . kraštu ir taip 
pat jį gydyti iki ir tas pra
dils.

Atnaujinimus geriausia 
daryti paliekant mašinėlę 
pasilsiui. Tada aliejus ar 
rašalas vienodai visą kaspi
ną sudrėkina. L

suomenčs viršūnėse tuo su
sirūpinama. Tiesa ir tai, 
kad išeivija mažai kreipe 
dėmesio iki pastarųjų kelių 
desėtkų metų. Visgi dabar 
jau daug progreso padary
ta meno srityje. Nors ir* 
dabar pasitaiko, kad vienas 
kitas pastebi, kad chorų 
meniniai vakarai ne taip 
jau svarbūs. Jie dar ais ma
no, kad meninis veikimas 
yra antraeilis dalykas. Se
niai toki protavimai turėtų 
būt pamiršti ir nebekarto- 
jami. .Geriausia veikia ant 
nuvargusių jausmų graži 
muzika, daina, vaidyba, 
opera ir tp. *

Organizacine veikla
Mane niekas neįtikins, 

kad pažangioji žmonija ga
lėtų apsieiti be meno vei
klos, nežiūrint, kokiame pa
vidale jinai bepasireikštų. 
Ypatingai šiais durnavoji- 
mo, gąsdinimo laikais 
no veikla būtina, jei nenori
me susilaukti dar sunkesnių 
laikų, begurksodami kur 
užlindę kamputyje ir lauk- * 
darni senatvės, kui’ios, beAį 
abejo, nenorime matyti, * 
kaip kokios susiraukusios 
raganos. Daina, muzil^L 
žadina prie didesnės ener
gijos, smagesnio, jautresnio 
nusiteikimo ir jaunatves.

Tie, kurie choruose dai
nuoja, niekad nenusiskun- 
džia pavargusiais. Plaučius 
išdainuoja, kaip dumples, 
tai nei džiova nekimba prie 
jųjų. Neduodu jokio kre
dito tokioms didelėms ko
lonijoms, kaip Clevelandas, 
kur dar visai neseniai vei
kė du gražūs chorai, net 
būdavo smagu klausytis jų 
jautrių dainelių. O ten ran
dasi jaunimo apsčiai, ir sęW) 
nimo, kurie pirmiau, daly^ 
vavo choruose. Yra ir mo
kytoj ų. Pakrutinkite trtP'*
pūtį, pažangieji clevelan- 
diečiai, ‘shvo galveles ir su
siėję pasitarkite atgaivinti 
didįjį chorą, o tuoj pasijusi
te kaip pavasarį paukšte
liai, beskrajojanti po plačią
ją melodijų padangę.

Bostonui, tam didžiajam 
pajūrio kapiteliui, irgi jau 
reikėtų atsikratyti tą ne
lemtą snaudulį, pasivyti ir 
pralenkti savo apylinkes 
mažąsias kolonijukes, ku
rios jums daro gedą. Su 
šiuo gamtos grožybių atgi- 
j ančių pavasariu susiorga- • 
nizuokite vėl tokį chorą, 
kokį dar visai neseniai jūs 
ten turėjote.

Su liepos mėnesiu šiais! 
metais jau penktoji meno’fl 
mokykla įvyks- Usteryje, 
ten pat, toje pačioje vieto
je, gamtos grožybių puoš
nioje Olimpijoje, Turėda
mi meno organizaciją, pa- 
puoštumėt ne tik savo pa
rengimus, o ir galėtumėt 
pasiųsti kokį .^ziną studen
tų ten pat a^ vietos.

Visi ir visos bendrai ju- 
dėkim, krutėkim, o niekad 
nenusensim. G. "Albinas

AREŠTUOTAS SLAPTAS
HITLERININKAS

Bonn, Vokietija. — Tapo 
areštuotas vakarinės Vo
kietijos seimo narys kapi
tonas Fritz Roesler už tai, 
kad jis, pasivadinęs “dakta
ru Franzu Richteriu,” slė
pė nuo seimo tikrąjį savo 
vardą ir faktą, kad jis buvo 
aukštas nacių partijos va
das prie Hitlerio.

Dabar Roesleris vadovau-

Bayonnės gyventojai vie
ni kitų klausinėja apie tos 

I stebuklingos ilgaamžės Ro
žės gyvenimą. Kiek man 
teko patirti iš,jos giminai
tės draugės Muzikevičien- 
nės, gerai žinomos Bayon
ne je moters, tai toji Rožė 
buvo jos tikra teta.

Draugė Muzike v i č i e n ė 
man pasakojo, kad jos teta 
buvo išėjusi už vyro, tik 
neturėjo progos su vyru 
gyventi. Kuomet jos teta 
parvažiavo iš šliūbo, tai 
zemskiai jos jaunojo laukė 
prie stubosrir be jokio teis
mo išsiuntė į Sibirą.

Iš Sibiro jisai savo nuo
takai Rožei atrašęs laišką. 
Rašęs, kad jam tenai gę/ai, 
ir kvietęs, kad ir jinai ten 
-važiuotų. Bet Sibiro bai
mė ją' pergalėjo. Ji bijojosi 
Sibiro dėl to, kad jos vy
ras buvo ten išsiųstas kai
po politinis prasikaltėlis.

Būdama suardyto gyve
nimo desperacijoje, ji išgir
do žmones kalbant apie ko
kią tai Ameriką. Nors ne
žinodama, . kur ir kas per 
viena'ta Amerika, jinai lei
dosi jos ieškoti. Susigraba- 
liojusi pas gimines ir^ pa
žįstamus pinigų, ji važiuo
ja į Ameriką ištemptu au
deklu varomu laivu (sail 
boat). Kelionė ilga ir žiau
ri.

Išlipusi iš to laivo New 
Yorke, jinai pakliūva į ver
giją. Išbūna vergijoje apie 
šešerius metus. Vėliau pa
bėga iš vergijos. Per dvi 
dienas pėsčia pasiekia New 
Yorką, o po to pėsčia nuei
na į Bayonne, N. J. Vergi
joje ir iš jos bėgime buvo 
taip suvargusi, kad per po
rą mėnesių nieko negalėjo 
dirbti.

Kada atsipeikėjo, gavo 
darbą už tarnaitę, kiek 
tenai dirbo, niekas nežino. 
Vėliau atsirado Bayonnėje 
pirmasis fabrikėlis šilkams 
išdirbti. Kiek laiko jinai ta
me fabrikėlyje dirbo, taip 
pat nežinia.

Vėliau, galop li9-jo šimt
mečio, miestelyje pasirodė 
pora grinorių, kaip jinai 
juos vadindavo. Ji išnuo
mojo stubą, juos apskalbda
vo ir valgį jiems gaminda
vo. Su laiku ir daugiau tų 
grinorių atvyko.

, Tačiau, matomai, ir tame 
įnamių valgydinimo ir - ap
žiūros užsiėmime gyvenimo 
pagerėjimo nepajuto, įjfcies 
vėliau vėl grįžo prie darbo 
fabrike. Visą gyvenimą 
sunkiai dirbo.' Ir tą dieną 
prieš mirtį per visą dieną 
išdirbo sunkų darbą. Par
ėjusi namo mirė.

Apie ją kalbant žmonės 
jos kitai]) nevadindavo, kaip 
tik “ta Rožė, kuri atvažia
vo su Kolumbu ant to pa
ties ‘šipo’.”

Tiek man teko patirti 
apie. Stebuklingos Rožės gy
venimą; M. R Trakimas.

nėšio, tai jos laikotarpio 
vidurys bus 14-tą dieną 
mėnesio. Kitais žodžiais:

Laikotarpis skaitosi nuo

Arti tuo pat laikotarpiu, 
1672 metais, kitas holandas 
mokslininkas 
Graaf paskelbė atradęs, 
kad ovaruose i_ 
pribręsta moters kiaušinė-‘ kitų mėnesinių, 
lis.

Po to sekė ilga tyla apie 
tolimesnę žmogaus kūrimo
si eigą. Gal tam' stokavo 
priemonių? Gal ištekliaus? 
Gal nesirado pasiaukojusių 
žmonių pašvęsti tiek daug 
laiko tyrinėjimams? •

Sekamą didelį šuolį pir
myn 1827 metais paskelbė 
estonas Carl Von Baer. Jam 
pavyko moters kiaušinėlį 
išskirti iš kitų elementų ir 
gerai ištirti.

Po to užtruko dar arti šimt
metis ištirti to vyriškojo 
buožgalviuko (sperm) ilgą, 
pavojingą kelionę į moters 
kiaušinėlį ir to kiaušinėlio 
kelionę iki jis, pasirodo pa
sauliui kūdikiu. Pasirodo 
vieniems kaipo didžiausia, 
su, ilgėsiu lauktoji laimė, o 
kitiems, kaipo nelaimė. Jo 
atėjimas gyventi tūloms 
moterims reiškia mirtį.

Protingi žmonės sako, kad 
kūdikis turį ateiti tiktai 
tuomet, kada laukiamas, nes 
nuo to dąžniausia pinklau- 
s.o Ir jo paties gerovė.

Apie “saugųjį peri jodą”
Kad būtų aiškiau, dėl ko 

tas “saugumas” nesaugus, 
reikia bent ' paviršutiniai 
pažinti to kiaušinėlio ke-( 
iionę.

Mergaitė gimdajna atsi
neša. ovaruose < apie 50,000 
nesubrendusių ' kiaušinėlių, 
Mergąitęi užaugus, atsira
dus mėnesinėms, normaliai 
pribręstą, pp, apie Vieną 
kiaušinėlį kas mėnuo. Pri- 
brendųsysis išvaromas ke- 
lįąutj( siąuraįs ties gimdos 
viršumi pakibusiais, tar
si sparnais, organais, kurie 
vadinasi fallopian tubes. 
Jeigu, tuo tarpu ten pasi
taikys ieškąs vietos gyven
ti vyriškasis buožgalviukas,

de

gaminasi ir! pradžios vienų, lig pradžios

Tačiau dėl daugelio prie- 
I žasčių tas kiaušinėlis gali 
išeiti keliomis 
anksčiau, arba 
dienomis vėliau.
moterims mėnesinės nieka
da neseka normaliai. Prie 
to dar pridėkime tą faktą, 
kad stiprus buožgalviukas 
gali ilgokai kiaušinėlio pa
kaukti, tai ir- pamatysime, 
kaip nesaugus, neužtikrin
tas vra tas, “saugusis lai-

dienomis 
keliomis 

Gi tūloms

Today’s Pattern

Laukimas to “saugaus 
laikotarpio” tūlais atvejais 
gal kiek sumažintų riziką 
pastojimo nėščia tik tuo at
žvilgiu, kad daug rečiau 
įvyktų lytiniai santikiai. 
Bet pilnakraujų jaunų žmo
nių porai vargiai tas lau
kimas atneštų ką gerą. Ir 
tikriausia neatneštų užti
krinimo, kad jie nebus ap
teikti gimdytojų pareigo
mis kol nepasiruošę joms.

i .. ; i,~ 4- r. ..."Saugiais.iais laikot a r - 
piais” atsidėti gali tiktai 
tie, kuriems nėra skirtumo 
dėl to, kada kūdikis ateis. 
Kiti; galėtų skaudžiai apsi
riki. Saugumą apytikriai 
gali suteikti tiktai .daktaro 
pritąįkytos priemonės.
Argumentai prieš apsaugą

Dirbtinosios apsaugos 
nuo, nėštumo priešai, ypa
tingai esantieji senybinių 
.dvasiškių įtakoje, sako, kad 
nedaleidimu • buožgalviukui 
nukeliauti į ‘ kiaušinėlį žu
domą vėlė , (dūšia). Kad 
dar neužsimezgęs vaisius 
jau turi vėlę.

Tačiau jie nepasako, kaip 
išgelbėti vėles tų likusiųjų 
milijonų, kurie atsilieka 
mirti, tam vienam atsisėdus 
ir užsidarius kiaušinėlyje. 
Kaip išgelbėti visus tuos, 
■kurie gimsta, ir pribręsta

vyriškio kūne ' per visus 
tuos 9 mėnesius, kuriais 
moteris nešioja tą vieną.

Ilgiau pagalvojus norisi 
daleisti, kad jeigu dievulis 
randa vietos danguje tiems 
milijonams “jo paties šven
tos valios” atitvertų nuo 
kiaušinėlio b u o žgalviukų, 
tai galėtų suteikti ir dar 
vienam. Ar ne geriau būtų 
ir tam ‘angelėliu tapus pėr 
amžius danguje ar rojuje 
giedoti, negu be laiko atė
jus pasaulin alkti, vargus 
kęsti, gal dar kada net rau
donuoju tapti? O tas da
bar taip nemadnu, kartais 
stačiai pavojinga." Ą-tę.

Pattern 9081 comes in sizes 12, 
14, 16, 18, 20. Size 16 gown, 3% 
yards'39-inch; slip, 2% yards. Em- 
byoidpry trahsf^r included.

Užsakymą sų 35 centais ir 
pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio,siųskite: Pat
tern Dept., 11Q-12 Atlantic 
Avenue, Richmond Hill 19„ 
N. Y.

ja naujiesiems naciams. ■
■ * -

Peoria, Ill. — Susirgo 4,^! 
000 mokyklinių vaikų ir 65 
mokytojai nuo kažin kokių 
apkrečiamųjų bakt ę r in i ų 
nuodų (virusų).

I ' ■ ...............................■■■■■■■-.■I . „ ...................................................... , U ^11 ■ | I
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Kova prieš sveturgimiij 
deportavimų isteriją

Kovo 6 šalies Aukščiau
siame Teisme bus argumen

tuojamas McCarran Akto 
TOnstitucionalingumas.

Pirmą kartą nuo šio akto 
p ra vedimo (1950 m.) tai 
bus argumentuojama, pas
kui Aukščiausias Teismas 
darys nuosprendį.

Prieš šį aktą argumen
tuos American Committee 
for Protection of Foreign 
Born advokatai.

Argumentai vyriausia bus 
tuo akto punktu, kuris nu
sako kalėjimo bausmę tiems, 
kurie nuteisti deportavimui 
atsisakys ar kitaip nesi
stengs gauti reikalingus 
dokumentus išvažiuoti ša
lin, kur nuskirti deportavi
mui ar kiton šalin.

Kol kas neaišku, kaip tas 
aktas reaguos į tuos, kurie 
bandys išvažiuoti, bet ne
galės, negaus k u r išva
žiuoti.

Tatai bus sprendžiama 
'•ryšium su Frank Spector 
byla. Jis buvo nuspręstas 

GYVIEJI KOVOJA
Parašė ŽANAS LAFITAS '

* (Tąsa)
—Kiek laiko?
—Bent kokį dešimt minučių.
—Suprantu. Eisiu visko apžiūrėti pats, 

kad viską žinočiau.
—Atmink: nuo keturių tavęs neturi 

bįįti šiame kvartale.
A—Todėl ir noriu viską iš anksto ap- 

Žiūrėti, kad dėl mūsų kaltės kas nors ne
sutriktų.

—Taigi, atmink: lygiai pusiau penktą, 
šeštą mes susitiksime “La Rape” metro 
stotyje, noriu žinoti, kaip viskas įvyko.

—Laiko striuka, juk man dar reikės 
pamatyti savo žmones.

—Gerai, sakysim, pusiau septintą.
—Sutinku.
Mes išsiskiriame.
Dar tik pusė trečios.
Marselė, atsakinga už moterų komite

tus, laukia manęs prie “Filip Ogiust” 
metro stoties.

Ji ima mane po ranka ir pastebi la
bai laiku;

—Stotis uždaryta. Mano nuomone, rei
kia vengti uždarytų stočių. Laukiantieji 
krinta į akis.
i —Tavo teisybė. Man rodos, iš viso 
jhu reikia liautis susitikinėjus metro 
stotyse. Kad neįkliūtume. Na, o dabar 
apie reikalus. /

—Viskas bus paruošta. Šjryl mes su 
An-Mari dar kartą smulkiai apsvarstė- 
me visą demonstracijos planą. Na kaip, 
ar duosite mums ką nors į/ talką?

—Taip. Dviratininkai sutartu laiku 
ir sutartoje vietoje išmėtys lapelius, o 
signalizacijai prižiūrėti mes. paskyrėme 
palikimus draugus.

—Puiku!
—Kitų signalinių postų nėra?
—Ne, aš patikrinau. Yra postas, bet 

daug toliau, Sorbje gatvės kampe, ki
tas—Menilmontano gatvės gale, o tre
čias — priešais “Per Lašez” metro stotį. 
Visi jie yra toli nuo mūsų veikimo vie
tos, tik gal paskutinysis kiek arčiau. 
An-Mary sako, kad pagalbinės policijos 
mašinos vargu ar važiuos Menilmontano 
gatve, jų reikią laukti iš Tlemseno .gat
vės ir nuo Per-Lašezo. Todėl mes ir nu
sprendėme, kad moterys arba susimai
šys su minia Menilmontano gatvėje, ar
ba išsiskirstys skersgatviais, išeinan
čiais i Sorbje gatvę. Vadinasi, demons
tracija. susi rinks gatvės pradžioje ir eis 
Ją, kol bus galima,
® —Labai gerai. Bet turėk galvoje, kad 
čia daug grižgatvių. Kad tik jos ten 
nepakliūtų.

—Žinau, visas įspėsiu. Bet penkiomis 
gatvėmis galima pabėgti.

—O kaip jūs jas. surinksite?

—Šiaurinio rajono moterys susirinks 
prie “Pirėnų”, metro. Jos ateis de la Mar 
gatve. Vakarinis rajonas—prie “Belvi- 
lio” metro, ateis bulvaru. Rytinis—prie 
“Nado” metro, ateis Sorbje gatve. Pa
ryžiaus — prie “Per-Lašezo” metro, "o 
Pietinis—prie dviejų metro: “Kurono” 
ir “Menilmontano.” Ateis iš abiejų dez 
Amandje gatvės galų.

—Per daug metro stočių. ,
—Žinau, bet kitaip nebuvo galima. O 1 

daugiau joms pasakyta: nesirinkti gru
pėmis.

—Joms, tikiuosi, nesakėte, kur bus 
demonstracija?

—Ne, ne. Aš tuojau pasimatysiu su 
penkiomis draugėmis, rajonų atsakingo
siomis. Jos vietoje duos komandą.

—Tavęs ten, aišku, nebus?
—Deja, nebus.
—Kodėl deja?
—Aš taip norėčiau eiti su jomis! An- 

Mari visą naktį akių nesudėjo. Ir aš 
taip pat.

—Na, gerai. Einu. Kada mes galime 
susitikti?

—Jei nori, galime septyniomis.
,—Tada susitiksime Siuli - Morlano 

skvero kavinėje.
—Vėl prie metro!
—Ak“ taip! Tada ant tilto, priešais 

skverą, tik pasistenk, kad aš ten be rei
kalo nestypsočiau.

—Ateisiu laiku.
—Svarbiausia, būk atsargi.

Diena slenka be galo ilgai. , Mintis 
apie moterų suorganizuotą demonstraci- f 
pą nepalieka manęs nė valandėlės, net ■ 
visų šiai dienai paskirtų susitikimų me-| 
tu. Gatvėmis kaip paprastai eina žmo- j 
nes, visai nenumanydami būsimo jvykio, i 
kuris taip jaudina mus. Pusiau septin-! 
tą, kaip ir buvo sutarta, aš susitikau 
Marką. Lapelius pavyko išplatinti be 
kliūčių, tačiau dviratininkai vos ištrūr 
ko iš minios, žmones puolė rinkti la
pelių. Draugų, kurie turėjo saugoti, te
buvo aštuoni. Jie gerai atliko savo už
davinį. Signalizacija neveikė. Aplink 
buvo sudaryta spūstis. Bet vienas iš jų 
suimtas. Policijos mašina pavėlavo dvy
lika minučių. Moterų grupės ėjo gatve 
skanduodamas:

“Duokit valgyti prancūzams!”
Kai kas šaukė: -
“Šalin fašizmą! šalin Hitlerį!”
Daugiau Markas nieko nežinojo. Bet 

ir to pakanka; aišku, kad demonstracija 
sujudino visą kvartalą,

Temsta. Prie Siuli-Morlano skvero 
nedidelėmis grupėmis renkasi moterys. 
Marselė eina nuo vienos grupės prie ki
tos.

(Bus daugiau)

deportuoti jau 22 metai at
gal, neesant vietos kur de
portuoti, taip ir pasiliko. 
Dabar jis išnaujo suimtas.

Spector kaltinamas “su- 
žiniai nesistengęs” gauti 
reikalingus popierius, išva
žiavimui.

1951 metais Spectoraę 
kaltintas 4 punktais Mc
Carran akte, bet Los An
geles f e d e r a 1 i s teisėjas 
William Mathes pripažino 
du puūk tu priešingais kon
stitucijai.

Amerikinis Komitetas 
tvirtina, jog įstatymas, ku
ris verčia pasmerktuosius 
pačius save deportuoti, yra 
priešingas konstitucijai ir 
abelnai nuožmus.

•

Kita svarbi byla, geriau 
sakyti dvi .— Harisiadeso 
ir Mrs. Colman — taipgi 
yra Aukščiausiam Teisme. 
Laukiama nuospr e n d ž i o 
prieš Smitho aktą, kuris 
nusako deportavimą bile 
sveturgimio nepiliečio ne 
vien už tai, kad jis dabar 

priklauso Komunistu Parti- 
jai, bet ir už tai, jei jis ai' ji 
kadaknors priklausė.

Ta\yla jau senokai yra 
Aukščiausiam Teisme.

Ją taipgi veda Ameriki
nio Komiteto advokatai.

•

Jei tos bylos bus išspręs 
tos, kad aktai yra nekon- 
stituciniai, žymiai paleng
vins kovą prieš deportavi
mų isteriją. ,

Bet jei ir kitaip bus iš
spręsta, kova eis už tų aktų 
atšaukimą, prieš deportavi
mus.

Amerikinis Komitetas iš
leido atvirutes, adresuoja
mas Attorney General J. 
Howard McGrath, Depart
ment of Justice, Washing
ton, D. C.

Reikalauja sulaikyti de
portavimus, panaikinti 
prieš daugiau 200 sveturgi
mių nepiliečių deportavimo 
bylas ir laikytis Teisių Bi- 
liaus ir konstitucijos.

Raginami visi, stojanti už 
laisvę ir civiles teises, siųs
ti tas atvirutes.

Organizacijos raginamos 
siųsti rezoliucijas protestui 
prieš d e p o r t a v i m us, už 
aitšaukimą Smitho ir Mc
Carran aktų.

Amerikinio Komiteto vei
kimo programa yra:

Gauti 3,000,000 sveturgi- 
miams nepiliečiams piliety
bę. I

Sulaikyti legaliai apsigy
venusius šioje šalyje nuo 
deportavimo tik dėl jų po
litinių įsitikinimų.

Neprileisti deportavimą 
bile nepiliečio, išgyvenusio 
šioj šalyj penkis metus ar 
daugiau.
. Padaryti galą darbe dis
kriminacijai dėl rasės, spal
vos, tikybos, tautybės ar 
nepilietybės.

Saugoti ir ginti teises 
sveturgimių piliečių.

Lietuvių Komitetas Gyni
mui Sveturgimių ragina vi
sas didesnes lietuvių koloni
jas ’sukurti tokius komite
tus vedimui to svarbaus 
darbo. Kur nėra tokio ko
miteto, dažnai ir. svarbiau
si gynimosi reikalai už
mirštami, nepravedami kaip 
reikia.

Komitetai gali būti ne
skaitlingi, bet turi būti bu
drūs. Platesnių informaci
jų galima gauti iš naciona- 
lio lietuvių komiteto tam 
reikalui. A.

Chicago, III.
Nežmoniški kompanijos pelnai

FE-UE nepriklausoma uni
ja, kuri atstovauja dešimties 
Harvester komp. įmonių dar
bininkus, praneša, jog iš kiek
vieno darbininko ji iščiulpė 
$2,500 profito per metus. 
Unija sako, kad Harvester 
kompanija slepia nuo visuo
menės tą pamatinį faktą.

Pereitais metais po to, kaip 
International Harvester sumo
kėjo visus taksus valdžiai, ji 
turėjo gryno pelno daugiau 
kaip 63 milionus dolerių.

šie daviniai apie kompani
jos pelną bus didelis fakto
rius derybose del naujo kon
trakto. Derybos su Harvester 
kompanija prasidės pavasario 
pradžioje.

Tokie dideli kompanijos 
pelnai yra pasėka padidintos 
paskubos darbe ir kainų pa
kėlimo ant mašinų, kurias 
perka farmeriai. Farmeriai 
moka daugiau, darbininkai 
dirba sunkiau, o kompanija 
kraujasi vis daugiau turtų.

FE-UE nacionalės Konfe
rencijos taryba jau nustatė 
metmenis būsimoms dery
boms del naujo kontrakto.

DP gydytojai organizuojasi

Lietuvių Auditorijoj įvyko 
lietuvių dipukų gydytojų susi
rinkimas. ■

Nors Chicago j e jau nuo la
bai senų laikų gyvuoja lietu
vių daktarų draugija, bet di
pukai nutarė susiburti į savo 
organizaciją.

Apie 15 lietuvių DP dakta
rų jau išlaikė egzaminus ir 
turi teisę praktikuoti. S. dainavo gerai,

Francijos policija ginklais triuškina automobilių fab- 
r.iko Renault, darbininkų demonstraciją. Ši demonstra
cija įvyko Paryžiuje. Bet panašūs darbininkų protesto 
išstojimai buvo, pravesti visoje Francijoje. Darbininkai 
protestavo, prieš valdžios uždraudimą atžymėti perga
lę prieš fašizmą 1944 metais. Demonstracijų numalši
nimui per. visą šalį buvo sumobilizuota ir paleista dar
ban aštuoniasdešimt, tūkstančių policistų.

Bostono ir Apylinkes Žinios Worcester, Mass.
Bendro Apskričių
Suvažiavimo Protokolas

Suvažiavimas įvyko vasario 
17 d., 1952, Piliečių Klubo- 
patalpoje, So. Boston, Mass. 
Suvažiavimą atidarė LLD 7- 
tos Apskrities org. J. M. Kar- 
son. Pirmininku išrinktas J. 
M. Karson, sekr. J. Grybas.-

Bendras 4-rių apskričių pik
nikas nutarta'surengti birže
lio 22 d. Lawrence ar Haver
hill. .Rengimo gaspądoriumi 
bus S. Penkauskas. Piknikas 
turės būti su dainų programa. 
Komisija parūpins programą.

Tikietas į pikniką bus tik 
25c. Nutarta garsinti per Gin
tarų žemės Radio pusvaladdį, 
ir per dienraštį “Laisvę.”,

Dėl Laisvės pikniko : Išklau
sius J. Grybo pranešimą, apie 
Maynard Parko išlygas, ir 
nuosekliai išdiskusavus, vien
balsiai nutarta šiais, metais 
pikniką laikyti Lietuvių Tau
tiškam Parke, Montello, Mass. 
Ir piknikas įvyks liepos-Juiy 
4-tą dieną.

O rudeninį pikniką nutarta 
rengti Olympijos Parke, Wor
cester.

Dėl 4-tos liepos pikniko nu
tarta samdyti Al Stevens Or
kestrą. Į dainų programą nu
tarta kviesti:

Norwoodo Vyrų Ansamblį, 
Montello Liuosybės Ch(/rą, ir 
Laisvės Chorą iš Hartford, 
Conn.. Taipgi solistus: R. 
Merkeiiutę, Aldoną Wollen, 
Oną Mineikytę. Taipgi Anta- 

DETROITO ŽINIOS
pagerėti.Sekmadienį, 24 d. vasario, 

įvykęs koncertas Ispanų Uni- 
da svetainėje, buvo šaunus. 
Visa šio koncerto pažiba buvo 
čikagietės — duete, Koste ir 
Agotėlė. Kaip dueto, taip ir 
kitų dainininkų išpildomų dai
nų neminėsiu.

I Programą vedė Lillian Gu
gas. Pradėjo kancertą ir už
baigė LDS 208 kp. jaunieji, 
po vadovybe Stella Smith. Jie 
gerai sudainavo keletą lietu
viškų ir kelias angliškų dai
nų. Ir jie daug geriau daina
vo, negu Hamtramck Klubo 
“metinėje šventėje.” Garbė 
tiems, kurie dainuoja, bet di
desnė garbė priklauso Stellar 
Smith.

čikagiečių malonus balsų 
suderinimas ir skambėjimas 
pripildė visą svetainę. Tai yra 
malonu klausytis jų liūliuo
jančių malonių dainų.

Paskiau eilės pasirodė M. 
Tarasu k, Krakaitienės žentas. 
Labai puikiai sudainavo iš 
operečių keletą dainų. Geriau
siai jam pavyko “Ei uhnem.”

Vietiniai solistai ir kiti dai
nininkai -— turėtų pasimokin
ti iš čikagiečių dueto ir. teno
ro Tarasuk. Kai šie dainuoja, 
rodosi, jie vis nori būti dides
ni ir galingesni.

Programoje taipgi dalyva
vo F. Price, solo, ir' Mrs. Price, 
solo, abudu —kaipo duetistai

bet gali dar 

ha Vasarį su Fur Coat paroda.
Kalbėtojom — vienas iš 

Laisvės redaktorių..
Taipgi turėsime pagerbimą 

motinų, kurių sūnūs žuvo 2- 
ram pasauliniam kare. Tuo- 
mi rūpinsis Tamašauskienė, 
Rainardienė, Niaurienė ir Ku- 
kaitienė. C) programos sudary
siu ir tikietų atspausdinimu 
palikta rūpintis J. Grybui. 
Gaspadoriais paskirti J. Ku
kaitis ir P. Baron.

Barčekius parūpins S. Pen
kauskas.

Kitas ir galutinas prisiren
gimui prie Laisvės pikniko 
bendras posėdis turės įvykti 
gegužės 25 d., 318 Broadway, 
Lietuvių Piliečių Klube, So. 
Boston, Mass.

Nuo visų Apskričių bendrai 
nutarta pasiųsti 1 delegatą. į 
taikos kongresą ' Washingto- 
nan. Delegatas bus S. Pen-, 
kauskas.' Taikos reikale pri
imti rezoliucija.

Ateivių gynimo reikalas ir 
abelnai darbuotojų gynimas, 
buvo plačiai apkalbėtas ir nu
tarta paraginti, kad visos ko
lonijos, kur tik randasi or
ganizacijos, pasmarkintų vei
kimą sukėlimui pinigų dėl gy
nimo reakcijos persekiojamų, 
įteikia ruošti susirinkimus, di
delius ir mažus vakarėlius, ar 
kas tik vietinei kolonijai yra 
parankiausia. Reikalas yra 
labai svarbus ir būtinai remti
nas .Tad visi ir visos prie dar
bo !

Pirmininkas—J. M. Karson
Sekretorius—J. Grybas

Tvaskienė, kaip seniau, taip 
ir dabar, skambančiai daina
vo.

Gugaitė piano išpildė/ labai 
i gerai. Antroji Gugaitė, kuri 
j grojo akordionu taipgi atliko 
; programą gerai.. G i Aštraus- 
j kienės anūke, kito Gugo duk- 
į tė, labai puikiai atliko baleto 
I šokį.

Mr. Ericks, smuiko solo, 
grojo žavėtinai visus užburda- 
mas savo snluiko linksmu 
juoku, liūdnu vaitojimu ir iš- 
dykišku kvatojimu. Reikia pa
sakyti, tai tikras smuiko ma
estro.

Mrs. Ericks (Anskaičiutė) 
akompanavo čikagietėms du- 
etistėms. Kitiems akompanavo 
Stella Smith ir Birutė Price- 
Palevičiutė.

Dr. Palevičius tarė kelis žo
džius, paliesdamas LDS svar
bius reikalus ir kvietė dar ne
priklausančius prisirašyti.

Pet R y e solo girdė
josi silpnai. Trūko drąsos ir 
tvirtesnio’ išstojimo. Bet jis 
yra gal dar per jaunas. Dar 
gali pakilti. į geresnį lygį dai
navime.

Visi j&uniėji iš LDS 208 kp. 
dainavo neblogai, kad ir ne 
taip tvirtai.

Visą programą suėmus 
draugėn, buvo gera.

Publikos buvo pilna salė. 
Po programai vieni šnekučia
vosi, antri užkandžiavo o dar 
kiti ypač jaunieji šoko.

Tiesa parengime buvo ir
Leonas Prūseika; buvo ti-, 

ketasi, karpjis tars keletą žo
džių. Bot kažkodėl tas buvo 
praleista. Tai negerai.
' Tai tiek iš to puikaus kon
certo. '^-Vincent Žabui

P. P. Bankietas Gerai Pavyko

• Vasario 24 d. atsibuvo 
Progresyvių Partijos ketvirtas 
metinis bankietas. Įvąirių 
tautybių publikos prisirinko 
daugiau pusantro šimto. Ka
lakutienos užkandę, susirin
kusieji klausėsi žingeidžios 
programos. Dvi jaunos armė
nės, per du kartus, pašoko 
tautiškus savo šokius, ir vie
na pora suaugusių pašoko 
vieną šokį.

Kalbėtojais buvo Walter 
O’Brien iš Bostono ir tolimes? 
nis svetys — Howard Fast. 
Pirmasis kalbėjo apie reikš
mę šių metų prezidentinių 
rinkimų ir užduotis darbo 
žmonių. P. P. obalsis — . 
TAIKA! Tik P. P. stovėjo ir 
stovi už tikrąją pasaulinę t#i- 
ka, ir vardan taikos kiekvie- 
no pareiga yra veikti, pasek
mės užtikrintos, sentimentas 
dėl taikos pas žmones yra di
delis, nes anos abi partijos 
vien tik karą ruošia.

H. Fast ne vien yra talen
tingas rašytojas, bet geras ir 
kalbėtojas. Jis pasako pritina 
karnos humoristikos ir pilnas 
energijos, tvirtais faktais re* 
mia nurodymus. Jis pabrėžė, 
kad pono Trumano adminis
tracijai nepavyko tue-tuojau 
fašizmas įvykdyti šioje šalyje, 
nes čia Amerika, o ne Vokieti
ja, ir ne 1933 m., bet 1952 m. 
Smarkiausias reakcijos pasi- 
mojimas buvo 1949 m. Trijose 
šalies vietose koncentracijos 
stovyklas įsteigė ir apart visos 
eilės teistų ir pasmerktų poli
tinių “prasikaltėlių,” 12,000 
apkaltino ir mojOsi suimti. 
Bet žmonių protestai sulaikė. 
Taip pat dėl . pagreitinimo 
baigti karą Korėjoje, dėl pa
darymo galo terorui prieš ne
grus šioj šalyje ir abelnos pa
saulinės taikos išlaikymo, rei
kalinga skaitlingesnių protes
tų. Jei reikalinga 50,000 pa
rašų šioje valstijoje dėl padė
jimo P. P. kandidatų ant rin
kimų baloto, priduokite pusę 
milijono. Kaip žvėrelio narve 
baimingas žmonių gyvenimas 
Įsipyko visiems.

Fasto vėliausia išleista kny* 
ga “Spartakas” buvo čia 
gausiai perkama. Aukų taipgi 
nemažai sudėjo dėl rinkiminės 
kampanijos. D. Jį

ŠYPSENOS
Skočmanas., išnešiojęs ke

purę per 15 metų,, turėjo 
minkštą širdį nusipirkt 
naują. Nuėjęs į krautuvę 
pareiškė:

“Well, aš ir vėl čia.”
• •

“Nauja virėja sudegino 
kiaušinius ir lašinius. Gal 
būsi, Joneli, patenkintas tik 
bučkiu išeinant?”

Vyras: “Suprantama, pa
šauk virėją į frontą.”

Jaunuolis klausia 83 metų 
senį: “Ar tau nenusibodo 
augt senyn?”

“Ne,” sako senis. “Jei aš 
nebūčiau senas, tai būčiau 
jau numiręs.”

_ , •_ \
Tėvas: “Pasakyk, sūnau, 

kąs sujudino darbininkų 
klasę?

Sūnus: “Išradėjas budi
nančio laikrodžio.” •. -

Spartakas

3; pusi.—Laisvė (lJi>erty)rr.Trečiadien., Kovo-Marcli 5, ^952



ŽINIOS IS LIETUVOS
Hidroizoliacijos agregatas

NAUJOJI VILNIA. — šio
mis dienomis Dažymo apara
tūros fabrike pradėtas bandy
ti pirmasis įmonėje pagamin
tasis hidroizoliacijos agrega
tas. šio agregato pagalba Į- 
vairūs įrengimai padengiami 
izoliaciniu sluoksniu, apsaugo- 
iančiu juos nuo vandens vei
kimo.

Hidroizoliacijos agregatai 
numatyti gaminti didžiosioms 
komunizmo statyboms.

Jaunųjų literatų kūrybos 
aptarimas

Klaipėdoje ir Šiauliuose 
prasideda sritiniai pradedan
čiųjų rašytojų seminarai. Juo
se bus nušviesti tarybinių ra
šytojų uždaviniai, aptarta pra
dedančiųjų literatų kūryba. 
Seminarams surengti iš Vil
niaus išvyksta gausi rašytojų 
grupė: į Klaipėdą — Stalini
nės premijos laureatas A. Gu- 
zevičius (seminaro vadovas), 
poetai V. Valsiūnienė, E. Mie
želaitis, Alb. Žukauskas ir 
apybraižininkas G. Metelskis; 
į Šiaulius — J. Baltušis (semi
naro vadovas), Stalininės pre
mijos laureatas T. Tilvytis, V. 
Grybas, V. Pranskus.

Seminaruose dalyvaus dau
giau kaip 100. dviejų sričių 
pradedančiųjų rašytojų. Ren
gia šiuos seminarus Lietuvos 
TSR Tarybinių rašytojų są
junga kartu su LLKJS sričių 
komitetais.

Respublikos Teatruose
Vilniuje viešėjo .Tbilisio 

operos ir baleto teatro solis
tas TSRS liaudies artistas pre
mijos laureatas P. Amiranaš- 
vili. Dalyvavo Rubinšteino o- 
peros “/Demonas” spektaklyje. 
Amiranašvili 1 atliko Demono 
vaidmenį.

Prieš tai svečias iš Gruzijos 
dalyvavo Čaikovskio operos 
“Pikų dama” spektaklyje.

P. Amiranašvili • gastrolės 
Vilniuje praėjo su* pasisekimu.

—o—
Respublikos teatruose įvyko 

eilė premjerų. Panevėžio 
dramos teatras parodė D. 
JJmanskio 4 veiksmų 6 pa
veikslų pjesę “Paryžius, Sta
lingrado gatvė”. Pastatymą 
režisavo Lietuvos TSR) nusi
pelnęs artistas J. Miltinis. 
Dailininkas — A. Steponka. 
Klaipėdos darbo žmonės pa
matė naują vietos teatro pa
statymą — Dž. Gou ir A. 
d’Juso pjesę “Giliosios šak
nys,” pjesę pastatė R. Jukne
vičius. Dailininkas — R. Luk
šas.

Naujus pastatymus parodė 
taip pat Kauno ir Šiaulių te
atrai.

Kino Teatro Atidarymas
KAIŠIADORYS, I. 6 d. — 

Čia įvyko naujo “Pergalės”, 
kino teatro atidarymas. Kino 
teatrui pastatytas dailus pa
statas su dviem salėm. Visa 
aparatūra — nauja, gauta iš 
broliškųjų respublikų.

Atidarymo proga buvo de
monstruojamas filmas “Auk
so žvaigždės kavalierius.”

B. Genzelis

Moksleivių atostogos
VILNIUS, I. 6 d. — Kari

ninkų namuose įvyko Vilniaus 
miesto mokyklų vyresniųjų 
klasių moksleivių vakaras. 
Baltojoje salėje, aplink 6 
metrų aukščio iliuminuotą be
sisukančią eglutę, buvo su
re n g t as pasilinksminimas. 
Koncertų salėje programą at
liko karinių dainų ir šokių an
samblis, buvę demonstruoja
mi kino filmai.

★
KAUNAS. Gražiai pralei

džia žiemos atostogas ketvir
tosios vidurinės mokyklos mo
ksleiviai. Atostogų metu orga
nizuojamos ekskursijos į fab
rikus, lankomi teatrai, muzie
jai, kinai, sporto varžybos. 
Moksleiviai aplankė Karolio 
Požėlos vardo spaustuvę, ap
žiūrėjo jos įrengimus, pama
tė, kaip spausdinamos knygos 
ir laikraščiai.

Nw¥ork(k^z/^i'/a2l»l(it
Richmond Hill, N. Y. Iš Kriaučių Susirinkimo Minės Motery Dieną

Svarbi sveikatos klausimu 
prelekcija įvyks sekmadienį, 
kovo 9-tos popietį. 2:30, Liber
ty Auditorijoje. Prelegentu 
bus Dr. Palevičius iš Detroit, 
Mich. Jis yra savišalpinės or
ganizacijos LDS daktaru-kvo- 
tėju.

Daktaras duos prelekcija 
daugiausia apie tokias ligas, 
kuriomis senstelėję žmonės 
daugiausia suserga ir miršta. 
Aiškins, kaip reikia užsilaiky
ti, kad tų ligų ir pinna laiko 
mirties išvengus.

Jo kalba yra labai aiški. 
Pilnoje prasmėje lietuviška, 
tai visiems bus kuogeriausiai 
suprantama? Įžanga veltui. 
Rengia LDS 13 kuopa.

_______ k___

Opera “Rigoletto”
Aktas, antras (antroji jo da

lis) : Rigolettui išėjus, duktė 
pradeda abejoti, ar gerai ji 
pasielgė, kad nepasakė tėvui, 
jog buvo susitikusi nepažįsta
mą vyriškį. Ji klausia savo 

(sargybinės Giovannos patari-.
mo. Kunigaikščio papirkta, 
sargybinė užtikrina, kad ne
buvo reikalo pasisakyti tėvui.

“Jaunikaitis toks gražus’.” 
pasakoja Gildą savo sargybi
nei. “Savo sapnuose aš dažnai 
esu jam sakiusį aš...”

“Myliu tave!” užbaigia jos 
pradėtą sakinį kunigaikštis, 
iššokęs iš savo slėptuvės, siek
damas ją priglausti prie savęs.

Apsvaiginta tos nuostabos 
Gildą veik pašlyja jo glėbyn, 
kai staiga už kiemo pasigirs
ta vyrų balsai. Grafas C.epra- 
no su1 savo prieteliais atėjo 
Rigolettui atkeršyti. Nežino
damas jų planų, kunigaikštis 
pamano, kad tai jam čia už
taisyti spąstai.

“Esu biednas studentas,” 
skubiai pasakojasi jis Gildai. 
“Mano vardas Walter Maldė. 
Aš dabar turiu skubėti —mes 
vėl susitiksime.” Ir atsisveiki
nęs Gildą, greit išbėga.

Pasilikusi saldžiose, bet vy
lingose svajonėse mergaitė 
sau dainuoja: “Koks brangus 
vardas!” (Caro nome). Ji pa
sakoja, kaip jisai užžavėjo 
jos širdį.

Grįžta namo Rigoletto. 
Grafas Ceprano pasislepia, o 
jo bendras Rigolettui pasiro
do ir pasako, kad jie atėję 
grafienę Ceprano pavogti. 
Prašo, kad Rigoletto jam pa
dėtų. Rigoletto džiaugsmingai 
sutinka. Jam uždeda kaukę, 
būk tai jo paties apsaugai. 
Įsismaginęs tuo, kad jis at
keršijąs grafui, jis pagelbsti 
pagrobti savo dukterį, net ne
girdi jos šauksmo ją gelbėti. 
Tik vėliau, nuplėšęs kaukę 
nuo savo veido, jis pamato tą 
baisią apgaulę. Surinka ir iš
bėga.

Ką darys Rigoletto? Visa 
tai išsiryškins sekamuose 
dviejuose aktuose. Ar.

Padaugės lėktuvai , 
Idlewild stotyje

šiomis dienomis keturios 
lėktuvų linijos, operavusios iš 
LaGuardia stoties, persikėlė į 
New Yorko International Air
port. Bendrai tos linijos įvyk
do 82 atskridimus ir išskridi
mus per dieną.

Richard Johnson, 40 metų, 
tapo užmuštas traukinio Ind. 
linijų 116th St. stotyje.

Pagyvėjo atostogų dieno
mis mokyklos sportinis gyve
nimas. Organizuojami stalo 
teniso ir šachmatų kvalifika
ciniai turnyrai, pionierių drau
govių komandinės stalo teniso 
ir šachmatų varžybos. Jaunes
niųjų klasių moksleiviams su
ruošta eglutė. A1&. Pūras

Vasario 27 d. įvyko lietu
vių kriaučių 54-to skyriaus 
susirinkimas 11-27 Arion PI., 
unijos svetainėje. Pirm atida
rymo susirinkimo Buivydas 
pradėjo lermuoti, šaukdamas, 
kad dabartinis kasierius J. 
Vaškevičius esąs nelegaliai iš
rinktas. Rinkimai įvyko taip:

Praėjusių metų gruodžio 
mėnesį kasierius buvo išrink
tas V. Žukauskas. B'et šių me
tų sausio mėnesį rezignavo 
dėl to, ka’d dėl savo privatiš- 
kų reikalų turėjo apleisti 
Brooklyną. Jo vietoje lokalas 
vienbalsiai išrinko Vaškevi
čių, naujakurį (dipuką). Bet 
Buivydui jis nepatinka. Bui
vydas sake, kad turėjęs būti 
renkamas balotais. Lokalas 
niekad vieno žmogaus į loka- 
lo vairą nerinko balotais.

Pirmininkas Zaveckas, ne
pakęsdamas to buivydinio ka
čių koncerto, leidžia kasierių 
antrą kartą perbalsuoti. Vaš
kevičius ir vėl likosi išrinktas 
vienbalsiai. Tai vargšas Bui
vydas nukabino savo nosį iki 
grindų.

Pirmininkas neturėtų kreip
ti atydos į lermuotojus. Pa
prašius, maršalkos ar svetai
nės prižiūrėtojai tokius ler
muotojus išprašytų laukan ir 
būtų ramybė.

Lokalas nutarė duoti dirbtu
vių pirmininkams ir komisi
joms gerą vakarienę, įverti
nant jų pasidarbavimą laike 
lokalo pikniko. Nutarė ir šiais 
metais turėti pikniką ir pasky
rė liepos 26-tai paimti tą patį

Šis šeštadienis, 8 kovo (March) labai 
svarbi diena brooklyniečiams

» ‘
šį šeštadienį, vakare, 8 d. 

kovo .Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 1-ma kuopa turės 
.savo metinį bankietą Lietuvių 
Piliečių Klube, 280 Union 
Avė., Brooklyne. Tai be galo 
svarbu brooklyniečiams, nes 
labai daugelis brooklyniečių 
priklauso prie tos kuopos. O' 
kadangi kiekvienas nori maty
ti savo organiz.aciją\ stiprioje 
padėtyje, tai čia glūdi ir vi
sas svarbumas. Norint matyti 
organizaciją stiprią, reikia ją 
ir remti. Taigi, kuris tik gali
te, ypatingai 1-mos kuopos 
nariai, įsigykite tikietą dėl šio 
bankieto ir jame būkite.

Bile kas tikintus galite gau
ti bile laiku pas kuopos prezi
dentą A. Veličką, Lituanikos 
restaurante, Union Avė. ir 
Stagg St., ir pas iždininką Pet
rą Kapiską, bar ir grill, 32 
Ten Eyck St.

Valgyti-ir gerti bus iki so
ties ir sykiu bus ir muzika ir 
dainos.

Turiu dar žodį tarti į 1-mos 
kuopos narius, šią vasarą ‘mūs 

Dorothy Martin ir Ben Grainger, kuriuos North Caro- 
linos kukluks-klanininkai bjauriai sumušė. Jiems pri
metamas draugavimas be apsivedimo, arba svetimote
ryste. Už jy įšplakimą arba sumušimą FBI suareštavo 
dešimt Ku Klūks Klano narių.

parką, kurį turėjo praėjusią 
vasarą.

Delegato Vytauto Ubarcvi- 
čiaus raporte iš dirbtuvių sto
vio pasirodė, kad darbai pas 
kriaučius labai sumažėję. 
Taipgi pranešė apie velionio 
Atkočaičio dirbtuvę, kad At- 
kočaičiui mirus jo sūnus per
ėmė į savo rankas tą dirbtuvę. 
Kai tik atsiras darbų, toji dir
btuvė pradės dirbti, darbinin
kams nėra ko nusiminti, sake 
delegatas.

Zorlando dirbtuvėje ge
riausia dirba iš visų lietuviškų 
dirbtuvių. Bet, delegatas pa
reiškė, įvykęs nesusipratimas 
pasz kišeninius. Dirbančiam 
ant kišenių Gervickui pasitai
kė nelaimė, sugadino vieną 
žiponą, tai Zorlandas jam pri
metė tą žiponą-. Gervickas 
apie-tai nieko nesakęs dele
gatui nei lokalo pildomai ta
rybai, tik savo geram frontui 
J. Buivydui. Tas, kaip aukš
ta asaba, tuojau nuvažiavo į 
Joint Boardą su skundu. Ten 
jam‘atsakė: tu nieko neatsto
vauji. Kur lokalo delegatas?

Jeigu būtų delegatui pasi
skundęs apie savo nelaimę, 
būtų nereikėję užmokėti.

Nelaimės darbininkams į- 
vy-ksta per tą nesvietišką sku
bėjimą dirbant. Už nelaimę 
turėjo atsakyti patsai bosas. 
Bet Gervickas dabar turi pa- 
sidėkavoti Buivydui. Tas žmo
gus yra kriaučiams daug žaj 
los pridaręs. Jisai už savo ža
lingus šposus buvo metams 
suspenduotas, bet, atrodo, jis 
nieko iš to nepasimokė. J. S.

organizacija, LDS, turės su
važiavimą Detroite. Mūs kuo
pa norės, ir pridera, siųsti tin
kamą skaičių delegatų į su-' 
važiavimą. Tam reikia pinigų. 
Visada ranką kišti į kišenių 
tokiems reikalams nesmagu 
bile kam. Bet kada tas gali
ma atlikti, nueinant į savo 
kuopos bankietą,: ten gerai 
pavalgant ir pasilinksminant, 
tai ir malonu ir neskaudu, o 
kuopai pinigų jau ir būna ve
dimui savo reikalų.

Pasimatysime bankiete' i
A. Gilmanas.

Miesto parkams reikia 
daugiau paskynj

Taip pareiškė parkų komi- 
sijohierius Moses. Jis sako, 
kad parkų plotas nuo 1934 
metų padidėjo penkis kartus. 
Bet paskyrų pakelta tiktai 15 
nuošimčių. Sut tiek paskyrų 
parkai negali būti gerai pri
žiūrėti nei apsaugoti, sako jis.

Smith įstatu persekiojamo
sios moterys ir persekiojamų
jų vyrų žmonos bus garbės 
viešniomis masiniame mitinge 
Tarptautinei Moterų Dienai 
minėti šio šeštadienio vakarą, 
kovo 8-tą. Įvyks Yugoslav 
Hali, 405 W. List St. ir 9th 
Ave., New Yorke. Įžanga 75c.

Rengia Smith įstatu perse
kiojamųjų šeimos.

Nep a prastoj e pro gram o j e 
dalyvaus brooklyniečių Tai
kos Choras. Kalbės dvi perse
kiojamos baltimorietės. Ir 
dalyvaus kelios newyorkietes, 
tarpe tų paskilbusioji rašyto
ja ir kalbėtoja Elizabeth Gur
ley Flynn, kuri pati gina save 
teisme.

į Aiškins Rosenbergy 
bylos faktus ir reikšmę 
mūsų visuomenei

Kovo 12-tos vakarą, Py
thian Hali, 135 W. 70th St., 
New Yorke, įvyks masinis mi
tingas. Jį rengia specialis ko
mitetas, susidaręs Julius ir 
Ethel Rosenbergąms apginti.

Kada Rosenbergus nuteisė 
mirtin kaipo dalyvius tos pa
čios grupės asmenų, kurių 
vienas gavo visai lengvą pa
baudą, visuomenė, ypačiai 
teisių žinovai pradėjo domėtis 
ta byla. Ir juo toliau svarsto 
ir tyrinėja, tuo daugiau asme
nų prieina išvados, kad Ro- 
senbergai nuteisti ne už tai, 
ką jie papildė.

Rosenbergus įtarė, prieš 
juos liudijo Rosenbergienės 
brolis, būk jie Tarybų Sąjun
gai davinėję mūsų atominius 
sekretus. Ir įtarė juos esant 
kairiaisiais. Jie buvę susipy
kę.

Byla vystosi į pasaulinę.

Kainų kilimo reikšmė 
mūsų laikraščiui

Kalbant apie aukštas kai
nas, įdomu pažiūrėti, kokiais 
šuoliais eina aukštyn spaustu
vei, laikraščiui reikmenys. Iš 
(os įstaigos, kuri Laisvei gami
na daug paveikslų atėjo pra
nešimas, jog kovo 1-mą pa
keliama kaina už darbus 10 
nuošimčių. Ir aiškinasi dėl ko 
mums kainą kelia:

“... vario kaina pakilo nuo 
66 iki 84 centų už svarą, cinas 
nuio 26 iki 42 centų už svarą. 
Filmą, medis, chemikalai pa^ 
našiai pabrango...”

Taip, panašiai pabrango ir 
viskas kitkas, ko reikia prie 
laikraščio. Ir jeigu Laisvės 
skaitytojai to nesuprastų, 
dienraščio jau nebebūtų. Dėka 
tam supratimui, skaitytojai ir 
rėmėjai duosniai ateina su pa
rama, kada yra proga ir reika
las.

Narkotikai nužudę 
16 metų jaunuolę

New Yorke suimtas Barry 
Hart Robinson, nYarininkas. 
įtartas, kad jaunuolė Joanne 
Barbara Scott mirė jo bute, 
kur grupė jaunų žmonių vai
šinosi narkotikais. Jos kūną 
rado pamestą Greenwich, 
Conn. z

Nežiūrint jos labai jauno 
amžiaus, 16 metų, jaunuolė 
Scott jau buvusi ištekėjusi ir 
motina. Ji buvusi pabėgusi iš 
namų, čion atvykusi iš Mil
waukee, Wis.

/ Majoras Impellitteri sakė, 
būk miestas per mažai turįs 
policijos, nors policistų dabar 
yra apie tūkstančiu daugiau, 
negu buvo LaGuardijos lai
kais. '

KRISLAI
(Tąsa iš pirmo pusi.) 

sugrąžinti į tas šalis, iš kurių 
jie paeina.

šitą sutartį mūsų '_l>raštas 
yra iškilmingai priėmęs ir pa
sirašęs.

Dar daugiau : Kai preziden
tas Trumanas pasiuntė lėktu
vus ir armiją Korėjon, mūsų 
valdžios buvo viešai paskelbta, 
kad ji griežtai prisilaikys 
“Genevos sutarties.”

Bet ką matome dabar? Da
bar mūsų valdžia sako, kad ji 
jokiu būdu nesutiks karo be
laisvius be jokių ceremonijų 
atiduoti ten, iš kur jie paeina. 
Kiekvienam busią leista pa
čiam “pasirinkti,” kur jis nori 
pasidėti.

Taigi, “Genevos sutartis” 
numetama į šiukšlyną.

Kas, žinoma, baisiausia, tai 
kad kaip tik šis klausimas ne
leidžia susitarti dėl paliaubų. 
Kas savaitė po šimtą kitą 
Amerikos jaunuolių krinta ko
vos laukuose.

Wall Stryto advokatas 
Charles S. Reilly, Jr., iš bažny
čios parėjusios šeimos tapo 
atrastas prie namų sniege ne
gyvas. Menama, kad jis nukri- 

i to iš trečio aukšto, bandyda- 
i mas išvalyti iš stoginės rynos 
sniegą.

RANDAVOJIMAI
IŠSIRANDA  VO J A

Išsirandavoja didelis fomi.šiuotas 
kambarys vienam ar dviem vyram, 
nešildomas, bet yra šiltas vanduo. 
Pamatyti galima tik po 6 vai. va
karais. Kreipkitės: L. Jankowsky. 
161 Franklin St., Brooklyn, N. Y. 
(Greenpoint). (44-46)

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, FA.

Užprašome philadelphiečius ir 
apylinkės lietuvius dalyvauti šau
niam baluij, kuris atsibus 8 dieną 
kovo, 414 Green St., Phila., Pa. kaip 
7 vai. vakare. Tai bus "Vagių Va
karas," su graliu koncertu, kurį pil
dys Lyros Choras ir muzika Iva
nausko "Kepurninku Orkestrą." 
įžanga tik 50c. Rengia Literatūros 
Draugijos kuopos ir Moterų Klubas. 
Malonėkite būti su savo prieteliais. 
— Komisija. (44-46)

WORCESTER, MASS.
Ko reikia iš vaistinės, pirkite iš 

Ideal Pharmacy, 29 Kelly Square. 
Čia galite nusipirkti ir dienraštį 
Laisvę paskiromis kopijomis.

(44.54)
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PETRAS KAPISKAS 
IR

VINCAS SODAITIS
Pertvarke ir pagerino savo

BAR & GRILL
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y 

Telephone EVergreen 4-8174

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BROADWAY 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrė Barberial

4 pusl.-Laisvč (Liberty)-Trečiadien.e Kovo-March 5, 1952

SUSIRINKIMAI
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kuopos susirinkimas 
įvyks kovo (March) 10 dieną, (pir
madienį) kaip 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių svetainėj, 2 pndleott St. Ma- ’ 
lonėkite visos narės dalyvauti, nes 
yra daug svarbių reikalų; jau arti
nasi pavasariniai parengimai.—A.W.

(45-46) ./j

WORCESTER, MASS.
L. L.\ D. 11 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 9 d., 10:30 ryto, 29 En
dicott St. Draugai, nepamirškit da
lyvauti, o gal iš giminių ir draugų 
galėtumėt įrašyti į LLD. O kaip jū
sų duoklės, ar pasimokėjai? — J. 
M. Lukas, sekr. (45-46)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 10 d. kovo, 8 vai. 
vakare, Laisvės Choro svetainėj, 
Hungerford t St. Meldžiame visų 
draugų, kurie dar nėsate užsimokė
ję, ateikite ir užsimokėkite ir nau
jų narių gaukite. Šiais metais drau
gija išleidžia svarbią daktarišką 
knygą, kurią perkant atskirai kaš
tuotų $3.50, na, o ją galėsite gauti 
tik už $2. Atminkite, kad sveikata 
yra didžiausias žmogaus turtas. Ne
pamirškite. — Org. A. Kiškiūnas.

(45-46)

RICHMOND HILL. N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas įvyks 

ateinantį ketvirtadienį, 6 d. kovo 
(March), JS vai. vakaro, Liberty 
Audtiroijoje. Tie nariai, kurie dar 
nemokėjote savo duoklių už šiuos 
1952 metus, tai kovo mėn. būtinai i 
reikia užsimokėti, jei nenorite bū^ 
suspenduotais. — Kuopos Valdybė—'

(44-45)

LAWRENCE, MASS.
Svarbus LDS 125 kuopos susirin

kimas įvyks kovo 10 d., 2 vai. po 
pietų, pas draugus Milvidus, 200 Ar-; 
lington St. Visi nariai ir narės pri
valote dalyvauti, nes turime labai 
svarbių reikalų aptarimui. Visi bū
kite laiku. Taipgi atsiveskite naujų 
narių prirašymui. Katrie tebesate 
nepasimokėję narinių duoklių, tuo
jau pasimokėkite.

Pirm. S. Penkauskas 
Sekr. M. Milvidienė.

(44-47)

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street s;
Cor. Hewes St. /

Brooklyn, N. Y.
Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi
kiam reikmenys, įvairūs daikte
liai, ligonių kambariui reikmenys 

—už griežtai žemas kainas.
Receptų Specialistai:

MAX PEIST, Ph. G. 
EDWIN LANE, Ph. G.

Tel. EV.7-62M
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Matthew A. 
BUYUS 

(BUKAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MAarket 2-5172

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta
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