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METAI 49-ji

KRISLAI
— Rašo A. Bimba —

Viskas apie moteris.
Visų mūsų džiaugsmui. 
Dar ne viskas laimėta. 
Prietarų siaubas.
Po socializmo saule.

Beveik visa šios dienoos 
‘’Laisvė” užpildyta moterų 
straipsniais apie moteris. Juo- 

jos ir skundžiasi, ir džiau
giasi, ir pasižadėjimus sude
da. Puiku, gražu! ši diena 
yra jų diena, ši šventė yra jų 
šventė — Tarptautinė Moterų 
Šventė.

Mes didžiuojamės mūsų 
draugėmis, kurios tos šventės 
auksinio jubiliejaus proga 
spaudoje pasikalba apie savo 
reikalus. Jų gi reikalai yra 
visų mūsų reikalai. Nė va
landėlei tos tiesos nepamirš-
kime.

Daug, daug kas laimėta per 
pastaruosius penkiasd e š i m t 
metų, šiandien mūsų motina, 
mūsų sesuo, mūsų žmona jau 
daugelio žmonių ir daugelyje 
kraštų pripažinta 
tikru žmogumi.

šiandien moterų visur pilna: 
mokykloje, raštinėje, akade
mijoje, konservatorijoje, pra
monėje, gydykloje, teatre. O 
buvo laikai, laikai dar mūsų 
atmintyje, kai to nebuvo. Iš 
tiesų, iš tikrųjų stebėtinas 
progresas!

* Bet ar jau viskas pasiekta, 
viMkas laimėta? Toli ‘ gražu 
ne..

Paimkime mūsų Ameriką. 
Tik taip atrodo, kad mūsų 
moterys jau turi visas, pilnas 
ir lygias teises. Gal pati be
gėdiškiausia nelygybė užtin
kama toje pačioje pramonėje. 
Bendrai paėmus, net tuose pa
čiuose darbuose mūsų darbi
ninkėms mokama visu vienu 
ketvirtadaliu mažesnė alga. 
Kodėl? Kur pateisinimas? 
Kur žmoniškumas? O tai pa
liečia apie dešimtį milijonų 
darbininkių.

Panaši nelygybėTrandasi be
veik visuose pašaukimuose, 
beveik visuose užsiėmimuose.

Arba paimkime /politiką. 
Dar ir šiandien niekas nė ne
sapnuoja apie nominavimą ir 
išrinkimą moters į prezidento 
vietą. Nejaugi iš daugiau kaip 

-pusės amerikiečių nesiranda 
nė vienos tai aukštai vietai 

” kvalifikuotos moters? Juk 
mūsų prezidentais yra buvusių 
vyną, kurių ^niekas negalėjo 
‘kaltinti” net per aukštu iš

silavinimu, nei per didele iš
mintimi. Daug gudresnių, 
protingesnių ir išmintingesnių 
jnpterų mes turime milijonus.

Arba, pažvelgkime į mūsų 
Kongresą, Eisenhowerio kabi- 
'netą, į valstijų gubernatorių 
ir miestų majorų vietas. Kiek 
ten rasite moterų ?

Argi ne aišku, kad tas ta
riamas lygiateisiškumas tebė
ra fikcija?

Taip ilgai kovota, tiek 
daug laimėta ir pasiekta, o 
turime prisipažinti, kad dar ir 
Šiandien, bendrai paėmus, mū
sų draugė moteris tebėra di
džiausia religinių prietarų 
vergė. Kunigai iš jos tyčioja
si, jos žmogumi nelaiko, o ji 
jam ranką bučiuoja ir per jį 
siekia dangaus karalystės.

Ir milijonai mūsų motinų, 
seserų ir žmonų su ta nesą
monė sutinka, tą šlykštų pa
sityčiojimą priima!

Tai matote, kaip dar yra. 
VlTai matote, kaip dar toli mes 
’wbesame nuo. pilnos civiliza
cijos, nuo tikro žmoniškumo.

Tai kalbu apie Ameriką. 
Ogi yra daug šalikų, kuriose

(Tąsa 6-tam pusi.)
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TSRS yra galinga, 
bei taikinga šalis

Ką rašo “Izvestija’’ apie 
ginkluotes konferenciją

JAV siautė baisios 
sniego audros

Kalkutta, Indija. — Ta
rybų Sąjungos premjeras 
Chruščiovas, grįždamas iš 
Indonezijos, ir čionai susto
jo. Jo pagarbai buvo su
rengtas banketas. Dalyva
vo Nehru ir U Nu, Indijos 
ir Burmos premjerai.

Chruščiovas kalbėjo 25,- 
000 žmonių susirinkime. 
Tarp kitko jis sakė; “Tary-1 
bų Sąjunga militariniai yra 
galingiausia pasaulyje vals
tybė. Bet ji nenori savo jė
gą vartoti nei diplomatijo
je, nei politikoje, o kovoja

Chruščiovas palaiko 
Afganistaną

Kabulas. — TSRS prem- 
pilnateisiu, Į jeras Chruščiovas apžiūrė

jo Afganistane tarybinių 
inžinierių įrengtą orlaukį,
elektros jėgaines, kelius' ir 
fabrikus.

Jo pagarbai buvo suruoš
tas banketas. Chruščiovas 
savo kalboje smerkė impe
rialistus, kurie stengiasi 
bloginti Afganistano santy 
kius su jo draugiškais kai
mynais.

Jis savo kalboje pasisa
kė už tai, kad Afganista
nas turi pilną teisę reika
lauti iš Pakistano grąžinti 
plotus, kūrins savo laiku 
pavergė anglai imperialis
tai, kur gyvena 5,000,000 
afganistaniečių-puštų.

Kaltina laivyną 
dėl $607,000,000
Wash in g tonas. — J.

Campbell, generalinis Kon
greso Kontroleris, kaltina 
karo laivyno viršininkus, 
kad jie be reikalo išeikvo
jo $607,000,000.

J. Campbell sako, kad lai
vyno viršininkai, nors ži
nojo, jog lėktuvai “F-7” ir 
“T-2-V” yra jau atgyvenę, 
pasenę, vis davė užsakymus 
juos gaminti. Taipgi jie iš
leido milijonus dolerių už
sakydami “APS-44-A” ra
darus, kurie jau netinka.

Senato nariai sako, kad 
kiti valdininkai be reikalo 
išleido $500,000,000, supirk- 
dami gynybai nereikalin
gas medžiagas.

SULAIKO MILITARINĘ 
PAGALBĄ KUBAI

Washingtonas. — Jung
tinės Valstijos sulaiko rriili- 
tarinę pagalbą Kubai ir 
Dominikos respublikai. Do
minikos resp. per metus 
gaudavo iki $450,000, o Ku
ba tik $249,000. Kuba už 
tuos pinigus leido savo ka
rininkus mokytis •. militąri- 
nių mokslų Jungtinėse 
Valstijose.

Washingtonas. — Atsto
vų Buto Komitetas Gink
luotės Reikalais siūlo pu- 
mušti $1,104,000,000 
apsiginklavimo išlaidų.

uo

už visišką valstybių nusi
ginklavimą.”

Indijos premjeras Nehru 
apibūdino Chruščiovą, kaip 
nepailstantį kovotoją už 
taiką. Jis tarpe kitko sakė: 
“Chruščiovas dirba, kad 
pasukti pasaulyje atmosfe
rą už taiką... Mes (Indija) 
esame su juomi”.

Nehru ir Chruščiovas tu
rėjo ilgą pasikalbėjimą, o 
po to Tarybų Sąjungos 
premjeras išvyko į Afgan
istaną.

Tai išbandyta nacio 
veiklos priedanga

Malmo, Švedija. —Nacių 
veiklos centro vadas Elng- 
dahl pasakoja, kad jo vado
vaujamas centras nėra an
tisemitinis. Mat, po nacių 
svastikų tepliojimų eilėje 
Vakarų Europos šalių, bu
vo suimta antisemitinių 
brošiūrų, kurios paruoštos 
Malmo centre.

, Engdahl pasakoja, kad 
Malmo centras vadovauja 
tik veikimui prieš komunis
tus ir “diktatorius”, kurių 
“centras yra Tarybų Są
junga”.

Bet jis prisipažino, kad 
Malmo centre veikia ir se
ni Hitlerio sandraugai, jų 
tarpe ir Yngye Nordgord, 
kuris buvo Hitlerio gvardi
jos oficierius.

Eilė korespondentų nu
rodo, kad Engdahl. vartoja 
seną hitlerininkų veiklos 
pridengimą.

Popiežius paskyrė 
naujus kardinolus

Roma. — Popiežius Jo
nas XXIII-čias vėl paskyrė 
septynis naujus gardinolus. 
Dabar kardinolų jau bus 
85, tai daugiau, kaip bent 
kada pirmiau jų buvo.

Tarpe paskirtųjų kardi
nolų yra negras L. Ru- 

1 gambva iš Afrikos. Tai pir- 
m a s negras kardinolas. 
Taipgi paskyrė Peter Tat- 
šuo Doi — japonietį, ir Ru- 
fino J. Santos — filipinietį.

Paskyrimas negro, japo- 
niečio ir filipiniečio rodo, 
kad popiežius nori daugiau 
paveikti negrus^ japonus ir 
filipiniečius, kad jie remtų 
katalikizmą.

■■■ II ,

KINIJA PROTESTUOJA
Pekinas. — Tarptautinis 

Olimpiados komitetas nu
tarė į būsimas žaismes įsi
leisti sportininkus tik iš 
Čiang Kai-šeko valdomos' 
Formozos salos, kaip Kini
jos sportininkus.

Kinija užpro testavo. 
Čiang Kąi-šekas ir jo spor
tininkai negali atstovauti 
Kiniją.

Atėnai. — Birželio 1d. 
atvyks Nasseris.

Maskva.
vo mėnesio Genevoje susi
rinks delegatai nuo penkių 
Rytų ir penkių Vakarų 
valstybių aptarti nusigink
lavimo reikalus.

Ši konferencija buvo ge
rai paruošta. Jungtinės 
Tautos ją užgyrė. Jungti
nių Tautų Generalinė A- 
samblėja vienbalsiai užgy
rė nusiginklavimo reikalais 
rezoliuciją.

Atrodė, kad jau Rytai ir 
Vakarai suartėjo tuo rei
kalu. Bet štai, vasario 18 d. 
Jungtinių Valstijų Valsty
bės sekretorius Herteris 
kalbėjo National Press Club 

i svetainėje ir išdėstė Vaka
ru planą nusiginklavimui.

“Izvestija” stebisi, kodėl
Jungtinės Valstijos paruo
šė naują planą, kuomet jų
pačių delegatas Jungtinėse i jau pirmiau

Apie negrų rasės 
"siidown" streikus 

' • '.J':!’-/.

Atlanta,. Gą, — Prieš mė
nesį laiko < negrų studentų 
“sitdown” streikai prasidė
jo Virginia valstijoje, o da
bar jau apima dešimt pie
tinių valstijų.

Beveik prieš šimtą metų 
Jungtinėse Valstijose siau
tė pilietinis karas. Po jo 
pasibaigė negrų vergija. 
JAV Konstitucija gvaran- 
tuoja kiekvienam gyvento
ju lygias teises, nepaisant 
jo rasės. Bet pietinėse vals
tijose negrų rasė vis netu
ri konstitucinių teisių.

Štai,- atėjo pora desėtkų 
negrų studentų iš Allen 
universiteto ir Benedict 
kolegijos, Columbia, S. C., į 
valgyklą. Jie — “kostume- 
riai”: pavalgytų, pasimokė- 
tų ir išeitų. Bet valgyklos 
baltieji patarnautojai' ir sa
vininkai jų “nemato”. Stu

Vėliausios žinios
Praga. — Čekoslovakijos 

teismas pasiuntė penke- 
riems metams _į kalėjimą 
katalikų kunigą AlloisąVa- 
rolį ir konfiskavo jo turtą. 
Jis rastas kaltu priešval- 
diškame veikime.

Havana, — Kubos teis
mas nubaudė 38 kubiečius 
karius už tai, kad jie pla
navo įsiveržti į Dominikos 
respubliką.'

Maskva. — Tarybų Są
junga jau demobilizuoja 
1,200,000 Vsavo karių ir ka
rininkų., Jie daugumoje pa
sirenka gyventi Sibirą ir 
Kazakų respubliką.

* f J
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Londonas. — Islandijos 
karo laivas apšaudė anglų 
žvejus ir jų apsaugos laivą. 
Islandija skelbia, kad per 
12-ką mylių jūra* nuo jos 
sausumos yra jos teritori 
niai vandenys.

■' ' </ . C® '
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Viduryje ko- Tautose balsavo už paėmi
mą svarstymui Chruščiovo 
nusiginklavimo plano, ku
ris vestų visas šalis prie 
galutino nusiginklav i m o. 
“Izvestija” rašo, kad Tary-
bų Sąjungos vyriausybė, 
turėdama mintyje nutari
mus. Jungtinių Tautų A- 
samblėjoje, pati pirmoji ir 
parodė norą nusiginkluoti, 
nes iš militarinės tarnybos 
paleido 1,200,000 vyrų.

“Izvestija” stebisi, kodėl 
Jungtinės Valstijos, o kar
tu ir jas remiančios kitos 
Vakarų valstybės, rado rei
kalą pagaminti savo nusi
ginklavimo planą, kad pa
keitus tą, už kurį visi bal
savo Jungtinėse Tautose. 
Taipgi rašo, kad Herteris 
išdėstė tuos pat punktus, 
kuriuos Tarybų Sąjunga 

atmetė.

dentai sėdi — laukia. Ir 
štai įsiveržia apie 30 baltų
jų gauja ir studentus iš- 
grūda laukan.

Panašiai yra valgyklose 
ir krautuvėse. Negrai, jaus
dami nelygybę, suruošia 
“sitdown” streikus ir pi- 
kietus.

Baltieji areštuoja neg
rus “už kenkimą bizniui”. 
Nashville paviete jau yra 
areštuoti 144 negrai stu
dentai. Kitur daugiau, ar 
mažiau. Baltieji teisėjai 
apkaltina negrus “netvar
kos kėlime” ir baudžia ka
lėjimu bei piniginiai. Ne
mažai negrų atsisako mo
kėti piniginę bausmę, o pro
testuodami eina į kalėjimą. 
Taip pasielgė negrė studen
tė ir Nashville, Tenn., ne
mokėjo $50 baudos, bet nu
ėjo į kalėjimą.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” dėkojo Jungtinių 
Valstijų žmonėms už gražų 
ir draugišką priėmimą ta
rybinių sportininkų.

Washingtonas. — Biuras, 
kuris veda gimimų ir miri
mų surašymus, skelbia, kad 
dabar Jungtinės Valstijos 
turi 179,250,000 gyventojų.

Baltimore, Md. — Iškilus 
gaisrui Gunther Brewery 
fabrike du darbininkai ne
teko gyvybės, o trečias 
skaudžiai apdegė.

Pekinas. — Kinijos Liau
dies Respublika vėl protes
tavo prieš JAV karo lėktu- 
yų skrajojimus virš jos te
ritorijos.7

Agadaras. — Pereitą sa
vaitę įvykusiame žemės 
drebėjime žuvo apie 10,000 
žmonių.

r

New Yorkas. — Kovo 
pradžioje siautė bais i o s 
sniego audros Jungtinėse 
Valstijose. Kovo 3 d. ir 
New Yorke iškrcito 13-ka 
colių sniego, o priemies
čiuose apie dvi pėdos.

Sniegas ir slida supara
lyžiavo automobilių vieške
lius. Laikinai buvo sulaiky
ta susisiekimas Cross Is
land vieškeliu, Lincoln tu
neliu ir kitur. Apie 50,000 
New Jersey valstijos žmo
nių, kurie dirba New Yor
ke, negalėjo į namus su

grįžti, nakvojo viešbučiuo
se. Labai daug įvyko auto
mobilių nelaimių.

Sniego audra siautė ne 
tiktai rytinėse valstijose, j 
bet ir pietinėse. Sostinėje, 
Washingtone, iškrito snie
go 8 coliai. Alabamoje, J 
Kentucky, Tennessee ir ki
tose pietinėse valstijose ap
ledėjo elektros laidai ir daų- 7 
gelyje vietų sutruko.

Detroitas. —Vasario mė
nesį jau sumažėjo naujų v 
automobilių gamyba.

Pirmoji Amerikos 
“šventoji” - indėnė

Vatikanas. — Romos ka
talikiškoji bažnyčia jau 
baigia pasiruošimą paskelb
ti pirmąją Jungtinių Vals
tijų “šventąją”, “šventoji” 
bus indėnė Kateri Takak- 

I witha.
Kateri Takakwitha gimė 

1656 metais^ netoli Albany, 
N. Y. Ji įdukra1 Mohawk in
dėnų genčių. Per dvidešimį 
metų kariavo prieš baltuo
sius, daugiausiai francūzus 
katalikus. Bet vėliau, sako
ma, patapus katalike ir 
lankius nedidelę misionie
rių koplyčią.

Prieš 20 metų popiežius 
Pijus XXII-is, norėdamas 
sutvirtinti JAV katalikus, 
paskyrė kunigą Carlo Mic- 
cinelli surinkti žinias apie 
Takakwithą, ką tas ir pa
darė. 1960 m. Velykų laiku 
sukanka 280 metų nuo jos 
mirties. Tuo laiku ruošia 
paskelbti ją .“šventąja”.

“Saugos būdos, jau 
negyva antis”

Albany, N. Y. — Prieš 
kiek laiko gubernatorius 
Ro.ckefelleris iškėlė pasiū
lymą, kad N. Y. valstijo
je kiekviena šeima pasi
statytų “saugos būdą”nuo 
radioakcijos.

Daug jis kalbėjo, daug 
planavo, bet pritarimo ir 
negavo. Dabar net New 
Yorko seimelio pirmsėdis J. 
F. Carlino sako, kad jau 
nėra vilties, idant seimelis 
pasiūlymą svarstytų 1960 
metais.

Mat, tas sumanymas su
darytų gyventojams labai 
daug išlaidų ir neparanku
mų. Pas žmones nėra noro 
“pavirsti kurmiais” ir knis
tis į žemę. Dauguma galvo
ja apie reikalą uždrausti 
vartoti atominius g i n k- 
lus. Gi šiemet rudenį bus 
rinkimai, o tą valstijos sei
melio nariai gerai supran
ta.

Sako: JAV politika 7 ‘
padeda komunistams -J

Dorado . Beach, Puerto 
Rico. — S. P. Brewer rašo, 
kad politiniai ir ekonomi- 
n i a i specialistai Lotynų 
Amerikos reikalais laike < 
pasitarimą ir priėjo išva- * 
dos, kad Jungtinu Valstijų 
nusistatymas' ! gelbėja ko- ' 
munistams. - J

Jie sako,* kad JAV laiko-< p' 
§į.$ąr 1900 mėtų politikos, / 
kad Lotynų Ąmerika turi * 
sekti JAV politiką, kad ten • ‘ 
JAV kapitalistai gali dary-l'Y 
tis pelnus, kaip namie.

Tuo gi kartu komunistai ' 
stoja > už pilną laisvę tų ša^ 
lių. Jie gauna ne tik darbi
ninkų, bet ir kitų sluoks
nių pritarimo.

Ekstra
Havana. — Prieplaukoje J1* ’ 

įvyko baisus sprogimas, 
kada buvo iškraunama 
amunicija nuo francūzų 7 
laivo “La Coubre”. Laivas 
pusiau nuskendo. Nelaime- ', 
j e žuvo desėtkai žmonių, o 
dar daugiau buvo sužeistą.

Maskva. — Tarybų Są-’^7 
junga ragina Izraelį ir Vp 
Jungtinę Arabų Respubli- . 
ką vengti pasienio susirė^ 
mimų. ' .. .

Cape Canaveral, Fla. —
Vos iššovus raketą “Bo-'Ję^y 
marc-B” ji sudegė. Tąsytį 
pats įvyko ir su raketa:į:? 
“Atlas” Kalifornijoje.

Pekinas. —Kinijos Liau
dies Respublika atmetė An
glijos protestą. Angį i j a 
tvirtino, būk Kinijos kariai 
buvo įsiveržę į Hong Kon
go teritoriją.

Maskva. — Chruščiovas 
jau sugrįžo iš vizito Azijo
je.

Montgomery, Ala. —Apie y 
1,000 negrų maršavo linkui 
Alabama sostinės protes
tuoti prieš jų persekioji- 
mus. Virš 5,000 baltųjų ruo
šėsi juos užpulti, bet policL ' 
jai pavyko abidvi grupes U- - 
sklaidyti. 

—■—
Paryžius. — Į Paryžių > 

Chruščiovas atvyks kovo 15 
d. ir išbus iki 29 d. , ’ .ji

Geneva. — Kovo 17 d.čio
nai prasidės tarptautinė' 7 
konferencija jūrų teisių A 7 
reikalais. Joje dalyvaus 90 Mg 
šalių.
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Moterą Dienai 50 mėty
TARPTAUTINĖ MOTERŲ DIENA gimė prieš 50 

metų. Ji gimė kovose, vestose už pripažinimų moterims 
pilnų teisių politiniame ir ekonominiame gyvenime, ko
vose už taiką, kovose už bendruosius darbo žmonių rei- 

. kalus.
Darbininkės moterys neturi reikalų, skirtingų nuo 

vyrų darbininkų. Kova už didesnes algas, už geresnes 
. darbo sąlygas, už didesnį duonos kąsnį, už taiką, visuo

met buvo ir tebėra bendru vyrų ir moterų reikalu.
Prieš 50 metų moterys neturėjo daug tų teisių, ku

rias turėjo vyrai. Joms' nebuvo duota teisė balsuoti, jos 
•buvo atstumtos nuo tų darbų, kuriuos vyrai dirbo, joms 
buvo mažiau mokama. Jų tuomet mažai buvo aukštes- 

’ niosiose mokyklose bei profesijose.
Na, ir prieš 50 metų ir kilo judėjimas užtai, kad mo- 

' terims būtų duotos visos tos teisės. Svarbiausia: kilo 
"judėjimas už tai, kad būtį įtraukta į kovą, į kovingas— 

politines ir ekonomines —organizacijas pati moteris. 
Tam ir buvo kovo 8-oji pavadinta Tarptautine Moterų 
Diena, kad lengviau būtų galima išjudinti darbininkes 
moteris į socialistinį (vėliau—į komunistinį) judėjimą, 
kovojantį už lygias teises moterims ir vyrams darbo 
žmonėms.

Kiekvienas pripažins, jog per tuos 50 metų buvo pa
siekta labai daug. Geras trečdalis pasaulio jau gyvena 
socialistinį gyvenimą, kur moteris turi visas pilniausias 
teises visose gyvenimo srityse, kur ji kartu su vyrais 
jau deda pagrindus komunistinei santvarkai.

Nieks neužginčys, kad ir toje pasaulio dalyje, kur 
gyvuoja kapitalizmas, moterys taipgi (per tuos 50 me
tų) pasiekė didžiulių laimėjimų.

Tačiau, kaip buvo prieš 50 metų, taip liekasi ir 
Šiandien: vyriausiu visų darbo žmonių obalsiu Tarptau

tinę Moterų Dieną dar vis tebestovi kova už taikos pa- 
. šaulyje išlaikymą!.. - ■

• - f : ’

ŠIS “LAISVES” NUMERIS paskirtas- TarptkutL 
nes Moterų Dienos atžymėjimui. , • , ;

Didžiuliu džiaugsmu’mes pabrėžiame faktą,. vkad 
daugumą šiame “Laisvei”1 numeryje raštų yra parašytų 
mūsų moterų—mūsų ilgamečių veikėių, mūsų brangių 

’•bendradarbių, mūsų mielų sankeleivių!
Šlovė joins!

Pastabos
Japonijoje 1900 m. buvo 

pravestas įstatymas drau
džiantis moterims prigulėti 
bile politinėje organizacijo
je, viešai kalbėti politiniais 
klausimais bei klausyti po
litinių kalbų. Moterys prieš 
tai smarkiai kovojo. Ypač 
po Antrojo pasaulinio ka
ro Japonijos moterys išvys
tė plačią veiklą už išlaiky
mą pasaulinės taikos.

Pirmą kartą Montreale 
teisme pasirodė moteris ad
vokatė, panelė C. Barrette. 
Ji gynė kriminališkoj by
loj ir laimėjo..

Egiptas neseniąi pakeitė 
divorsų įstatymą.' Iki šiolei 
Egipte užteko vyrui pasa
kyt žmonai “Aš tave di- 
vorsuoju”. Jokių kitų cere
monijų nereikėjo. Vedybos 
jau buvo panaikintos.

Nuo ateinančio spalio 
mėnesio 1 d. tokiam “gud
ruoliui” jau teks eiti į teis
mą ieškoti divorso. Išsky
ros bus leidžiamos tiktai už 
svetimoterystę ir namų ap
leidimą.

Per 1,300 m. Egipte vei
kė musulmonų įstatymas, 
leidžiantis vyrui vesti 4 
žmonas. Jeigu, žmona ap
leisdavo vyro namus, su 
policijos pagalba tokią drą
suolę vyras galėjo grąžinti 
atgal. Skaičius žmonų palie
kamas tas pats, bet pirmo
ji žmona turi teisę parei
kalauti išskyrų, su alimen
tais. Taipgi uždraudžiama 
vyrui mušti žmoną bei ne
mandagiais žodžiais užgau
lioti. Už tokį elgesį žmona 
gali vyrą apleisti 6 mėne
siams, su alimentais. Jeigu 
per tuos šešius mėnesius 

; vyras nepasitaiso, žmona 
, galit ipareikalauti išskyrų, 
su alimentais.

SESUO -KAREIVIS
Sunkią kario galvą ji pakėlė, 
Dar įkaitusią kovos ugny,— 
Buvo jis—bejėgis kūdikėlis, 
Ji—kaip meilė motinos—švelni.

Vėl su šautuvu mačiau ją:
Koks kareivis, koks šaulys puikus!
Kaip taikliai ir drąsiai priešus džiauja . . . 
Tarsi vilkė, ginanti vaikus.

Ji ateina, ji ateina, ji ateina 
Prieky karžygių kolonų išdidžių . . . 
Jau girdžiu galindą laisvės dainą! 
Pergalės trimitą jau girdžiu!

-------   .....,.x .  ............................... i I. .1. « . .. ............ .... .   ....................  

gyvenimas pagrindiniai pa-1668 moterys, gi 1959 m. jau 
sikeitė. 1938 m. Albanijoje D/”? ’'/g 1
dar buvo l9^prpc. beraščių, ‘ketvirtą1 dalį višų -darbinin-

Albanijoje po įsikūrimo 
liaudies valdžios moterų

sikeitė. 1938 m. Albanijoje
, . v ,r.. -j T--JĮ r...  —-----------

o 1955 m. iki1 40'ni/amžiaus 
jau nebuvo riėi vienos be 
raštės. 1938 m. Albanijos 
industrijoje dalyvavo tik

buvo 35,476,' kas ‘sudarė.

kų. Jaunos merginos skait
lingai lanko aukštąjį moks-

MOTERYS ir TAIKA
Minint Moterų Dienos 50- mes turime griežtai pasis# 

tą sukaktį, negalima pra- kyti prieš pasaulio naikini- 
leisti nepažymėjus moterų mą. Mes turime stoti už 
roles jų pastangose palai- j taikų tautų sambūvį, už 
kyti taiką pasaulyje, čia pripažinimą tokių, šalių, 
ypatingai svarbią rolę už- kaip Kinijos Liaudies Reg
ima susipratusios moterys.: publika.
Pažangiosios pasaulio mo-; Taikos ir nusiginklavimo 
terys getai supranta savo; klausimai buvo iškeltiv^ 
reikalus ir kovą už savo' Tarptautinės demokratinės T « A . i • • V ! PI _ ? 7 * .m21 ■

✓ V* V A VA*V/XJ UVt'f fc**

Čekoslovaki j o je
krašto gynimą nuo priešo | moterų federacijos šuva- 
užpuolimo. Moterys nie- žiavime < 
kuomet neatsiliko nuo vyrų pereitais metais. Nėra abe- 
gynime savo teisių, savo 
klasės reikalų, savo tėvy
nės.

Bet moterys visuf pirmu
tinės stoja už taiką. Ypa
tingai dabartiniu 1 a i k u, 
kuomet visame pasaulyje 
taikos ir nusiginklavimo 
klausimas taip aūkštai iš
keltas. ir taip reikšmingai 
svarbus — moterys aiškiai 
supranta ir atjaučia, kaip 
reikia visas jėgas suglausti 
ir reikalauti tarptautinio 
įtemptinumo sumažinimo, 
kad galėtume be kliūčių ei
ti prie visuotino nusigink
lavimo ir pastovios taikos.

Nėra abejonės, kad šis 
taikos obalsis bus vienas iš 
svarbiausių klausimų, iš
keltų visuose pažangių mo
terų mitinguose, minint 
Moterų Dienos 50-tą su- 
katį — 8 d. kovo.

Mes, Amerikos lietuvės, 
savo mitinguose taipgi ne- 
a< siliksime; turime kiek
viena pasižadėti, kad su 
šia diena mes dar daugiau 
įtempsime visas jėgas šiam 
darbui. Argi ne laikas; jau 
pasauliui' suprasti, kad ka
ru nieks nebus išspręstas? 

» . <
Užtenka karų!
Mes, demokratiniai nusi- 

stačiusios moterys, . priva: 
tome, imti j iniciatyvą, r tais 
klausiniais,. lurie, j j galėtų 
paskatinti derybas;$ .dėl :.vi-‘ 
sutino nusiginklavimo,, Mo- turėti draugiį—pačiam, bū- 
terys — gyvybės tvėrėjos— ti; jubmiterys

jonės, kad šie klausimai 
bus iškelti ir užims svarbią 
rolę Kopenhagene, Danijo
je, Moterų tarptautiniame , 
suvažiavime šių metų ba- • 
landžio 23,24 ir 25 dd.,kur 
suvažiuos viso pasaulio mo- . 
terų organizacijų atstovės.

*Šiam suvažiavimui Ame- / 
rikos lietuvės turėtų bent • 
laiškais pasisakyti, 'kaip ą 
mes žiūrime į taiką, į nusi
ginklavimą, nes vargiai 
mes galėsime pasiųsti tea ą 
savo delegatę, nors taibūu| \' 
šaunus žygis. . 'į/.

Taigi, draugės Amerikon - 
lietuvės, mūsų visų obąlsis 
šią kovo 8 d., minint 50-tą 
Tarptautinės moterų die
nos iškilmę, turi būti:

1. Reikalaujame, kąiljįi? 
Jungtinės Amerikos valšti- ; 
jos pripažintų Kinijos Liau
dies Respubliką ir kad/he- ž 
pastotų kelio priėmimui tos 
didžiulės šalies į Jungtinių 
Tautų Šeimą.

2. Mes stojame už panai
kinimą “šaltojo karo”, už 
tarptautinio įtemptinumo 
sumažinimą, už taikų tautų 
sambūvį.
. 3. Mes reikalaujame vi
suotino- nusiginklavimo.'

: 4. Reikalaujame visubti- 
nos i taikos pasaulyje; ’1 ‘

bTėšfškųžk, jęigu draug 
neturi.' “Vienintelis < budž fe-

n temersonafe.
1 . Ji

• Ks. B. Karosiene

' ' Tarptautinė Moterą Diena
Tarptautinės Moterų Die

nos paskelbimas buvo pir- 
umiausiai tik obalsis įtrau- 

_--,kimui moters į platesnį vi- 
sųpmeninį veikimą kovai už 
moterų balsavimfr teises.
• • Jungtinių Valstijų Socia
listų Partijos suvažiavime, 

'‘laikytame 1904 metais, su 
dideliu entuziazmu buvo 
priimta rezoliu c i j a , kuri 

’•ragino moteris prie kovos 
už lygias balsavimo teises 
ir ten pat ragino įsteigti 
vieną dieną kaip Moterų 
Dieną — moterų mobiliza
cijos dieną tai kovai. Taip- 

r,.gi ragino moteris ypatin
gai darbo unijose į bendrą 

..•■’Veikimą prieš nelygybę 
••• darbe.
-— Tų pačių metų darbo uni- 
^jų- suvažiavime ano meto 
“-'garsi darbuotoja ir prakal- 

.'bininkė, Abbey Kelley, pa- 
"Sake: “Sesutės, stokime į 
:• bendrą kovą prieš dvigubą 
^•pavergimą. Žengkite dar 
.^drąsiau pirmyn, kad visiš

kai panaikinti neteisybę.” 
Jiąąi pasižadęjo dirbti ben- 

’ elfai su socialistemis ir re- 
imė sumanymą įsteigti die- 
'nį, kurią moterys būtų 
traukiamos į kovą.

Bet tarp 1904 metų iki 
//jį908 metų Jungtinių Vals- 
’Jijų Socialistų Partija ar 
"tai negalėjo, ar tai nesuge- 
”’Wjo Įskelti moterims pa

trauklius obalsius. O gal 
..•nemokėjo suburti veikles

nes moteris po tais obal-

1908 metų kovė 8 d. New 
„Yorko mieste 8,000 moterų, 
organizuotų rūbsiuvy s t ė s 

pramonėj, išsiliejo į gątvę, 
į galingą demonstraciją, 
kokios to laiko Jungtinėse 
Valstijose niekas nebuvo 
matęs. Jos nešė iškabas, 
reikalaudamos lygių teisių, 
kaip politinių, taip ir eko
nominių. Reikia priminti, 
kad tik keletu mėnesių 
prieš tai rūbsiuvių unija 
vedė streiką prieš samdy
tojus. Tame streike polici
ja daužė streikierius buo
žėmis ir keletas moterų 
streikierių buvo pašautų. 
Šis streikas buvo pilnai lai
mėtas, ir moterys pajuto 
savo galią. Todėl Kovo 8 
d. buvo jų tikra šventė. Bu
vo diena, kurioj galėjo pa
sidžiaugti laimėjimu ir iš
kelti obalsį: “Lygioš balsa
vimo teisės, lygios darbo 
teisės.”

Tais pačiais metais, kita
me Socialistų Partijos su
važiavime moterys delega
tės, paakstintos adatos pra
monės moterų demonstraci
jos kovo 8 d., vėl kėlė klau
simą apie įsteigimą Moterų 
Dienos. Jos kalbėjo, kad 
Moterų šventė paskatins 
jas tampriau susirišti 
kova už darbo unijų or 
nizavimą prieš visokį mote
rų išnaudojimą. Tame 
važiavime ne tik • užg 

su 
ga-

su- 
rta 

Moterų Diena, bet oficialiai 
paskirta kovo 8 d. kaip vi
sos salios Moterų Diena.

1909 metais Kovo Aštun
toji prigyjo ir tapo, ša ies 
mčtorų švente. Toji diena 
buvo atžymėta New Yorke 
Union Square aikštėj. I 
sirinko tūkstantinė mi

u- 
ia

išgirsti, ką pasakys mote
rys. Jų kalbas publika -en
tuziastiškai priėmė.

Kovo 8 d. tapo oficialiai 
priimta kaipo Tarptautinė 
Moterų Diena Tarptauti
niame Socialistų partijų 
kongrese, kuris buvo lai
kytas 1910 metais. Jame 
viena Vokietijos gabiausių 
tų dienų socialistų vadovių 
ir organizatorių Klara Z-et- 
kin pasakė ugningą prakal
bą, imdama pavyzdį iš 
Jungtinių Valstijų moterų 
ekonominių laimėjimų uni
jose, ir kvietė priimti JAV 
švenčiamą Moterų Dieną 
kovo 8 d. kaip Tarptautinę 
Moterų Dieną. Jinai kalbė
jo, kad moterims reikia pa
skirti dieną ne tam, kad 
atsiskirtų nuo vyrų, bet 
tam, kad jos galėtų tarp 
savęs pasidalyti įspūdžiais; 
kad galėtų viėna nuo Ritos 
pasimokyti kovoti prieš dvi
gubą pavergimą, darbavie
tėj ir namuose; kad gale-., 
tų nutraukti voratinklius 
nuo smegenų ne tik nuo 
klasiniai nesusipr a t u s i ų 
moterų, bet ir nuo vyrų. 
Jinai taipgi kalbėjo apie 
neišvengiamą būsimą kapfc- 
talistinį katą, ir kad, jei 
moterys susimobil i z u o t ų 
kovai prieš karą, jos nulem
tų taiką. Dėka Klara Ze't- 
kin, įsisteigė Tarptautinė 
Moterų Diena.

Nuo 1910 metų Tarptau
tinė Moterų Diena buvo 
švenčiama ' plačiajame pa
saulyje. Tos dienos obalsiai 
atitiko tų dienų gyvenifną. 
Vienuo kovota prieš darbo 

išnaudojimą, '• ’Ritur prieš 
augtiitį karo pavojų, dar 
kitur už lygias balsavimo 
teises, ir tt. Betgi moterų1 
judėjimas neaugo labai 
sparčiai. Europoj prasidė
jo pirmasis pasaulinis ka
ras.

1917 metų kovo 8 d. bus 
neužmirštama, kada Peter
burgo (dabar Leningrado) 
moterys fabrikų darbinin
kės išsiliejo į gatves, šauk
damos “už dlioną ir tai
ką!” Caro kazokai šaudė 
ir arkliais mindė minią, 
bet tai priartino pirmą re
voliuciją ir carizmo nuver
timą Rusijoj.

Tais pačiais; metais kovo 
8 d. Jungtinėse Valstijose 
moterys po visą šalį laikė 
masinius sus i t į n kimus 
p. r i e š kafą/į/ Tuolaikinis 
Jungtinių V$Į§tijų prezi
dentas WoodO Wilson 
žadėjo nesikišti Į karą, bet 
buvo permatotna, kad pro
vokacija bile $ieAą įtrauks 
mus į karą. Praėjus keletui 
metų tapo paskelbta prie
vartos mobiįiž^cijaVyrams, 
ir mes jau b t(-V d m ė karo 
verpete. / /J . ;

Pabrango maistas. Mais
to trūko del siaučiančio ka
ro, Kas neatsimena, kokią 
pelų duoną turėjome valgy
ti, ir tos nebuvo perdaug. 
Visų gyvenimui reikalingų 
produktų buvo hesvietiškas 
brangumas. Šbcialistų ju
dėjimas skito, “tėvynės 
gynimas’^ Vokietijoj ir ki
tur buvo pirni^/klMisimas. 
V ienok daug jaunimo slaps
tėsi nuo k$®£$dtęigų ir 
žodis “s linker i į”..
kaltas AmoWo 

; tapo nu- 
___ v. Ameri
koje Į spMudW^W šUšifiūki- 
,mų laisvė, garėhtūbta kdiis-

■ '.'n? <. . ..

titucijoj, tapo panaikinta. 
Kas neatsimena Palmerio 
puolimų ant darbininkų or
ganizacijų ir jų vadų, taip
gi deportacijų? Tai vis ka
ro pasėka!
LIETUVIŲ JUDĖJIMAS 

AMERIKOJ
Karo išvakarėse, 1916 

metais, lietuviškam judėji
mui A m e r i k o j buvo itin 
svarbūs metai. Tais me
tais išėjo naujas politinis- 
ekonominis žurnalas “Nau
joji Gadynė” ir spalio mė
nesį išėjo Lietuvių Moterų 
Progresyvio Susivienijimo 
žurnalas “Moterų Balsas.” 
Tais pačiais metais kovo 8 
d. Škotijos Moterų Darbi
ninkų Draugija išleido pir
mą ir vienintelį numerį tos 
draugijos orgaųo “Moterų 
Balso.”

Kaip teisingai Britanijos 
“Moterų Balsas” aprašo 
tuolaikinę padėtp rodo kele
tas sekamų" išsireiškimų:

“Turtingosios motery s 
reikalauja vien lygių teisių 
su vyrais; Joms to pakan
ka, nes tuomet jbš įgys ly
gų su vyrais turtą, lygų 
mokslą ir lygią laisvę. Dar
bininkėms tb negali pa
kakti, nes lygios su vyrais 
teises reiškia mums pir
miausiai lygų neturtą ir 
išnaudojimą. Mes turime 
kovoti k .-irtu su vyrais dėl 
visiško to, išnaudojimo pa
šalinimo/ Tuoihet tiktai — 
socializmo tvarkojgalės 
pražydėti . tikra laisvė ir 
meilę. Kas dar nešųpran- 
ta to, dabartinis karas tu
ri atidaryti akis. Nematy
tai didelį moterųskaičių 
j i s įstūmė visuose kraštuo
se j darbininkų eilės. V is

daugiau ir daugiau darbo 
šakų pereina į jų rankas, 
kur seniau vieni 'vyrai dir
bo. Taip yra dabar, taip 
bus po karo, nes moterų 
darbas pigesnis, jos tam
sesnės — lengviau jas iš
naudoti.”

Toliau rašo:
“Neturime spėkų ‘Mote

rų Balsą’ nuolat leisti, dėl 
to leidžiame tuo tarpu vie
ną numerį. Leidžiame jį 
moterų darbininkių die
nai —kovo 8 d.—pažymėti; 
Tikimės, kad tai nebus pas
kutinis numeris.”

Tiesa! Škotijoj tai buvo 
pirmutinis ir paskutinis 
numeris, bet Amerikos Lie
tuvių Moterų Progresyvio 
Susivienijimo tą vasarą lai
kytame suvažiavime Brook- 
lyne buvo nutarta periihti 
tą vardą ir leisti “Moterų 
Balsą” toliati, tęsiant Bri
tanijos moterų pradėtą 
darbą: Tame suvažiavime 
leisti savo žurnalą buvome 
paskatinti V. Kapsuko, ku
ris tuo metu gyveno Jung
tinėse Valstijose. Pirmas 
Amerikos “Moterų Balso” 
numeris pasirodė 1916 me
tų spalio mėnesį. Tni buvo 
šVaroUs organizatorius ir 
mokytojas. V. Kapsukas, 
būdamas Amerikoje, buvo 
nuolatinis žūtnalo bendra
darbis if,' dėka jo ragini
mo, moterys ne tik kad ga
lėjo palaikyti savo organą 
per eilę mėtų, bėt eilė mo
terų, kurios ir dabar , da
lyvauja progresyviam judė
jime, tapo kalbėtojomis, or
ganizatorėmis.

1917 metais, karo, pra
džioj e, • lietuvės moterys

Jungtinėse Valstijose stojo 
ibendrai su kitata u t ė m i s 
kovai prieš maisto brangu
mą, prieš verstiną kareivia
vimą ir tt. r

Kovo 8 d. ypatingai bw- 
vo daugybė protesto pra
kalbų New Yorke, Philą- 
delphijoj, Bostonu Chicagoj 
ir kitur. Mūsų lietuvės mo
terys pirmininkavo, o kitoš 
pirmą kartą sakė prakal
bas. Vienos tų p£akalbų> 
rengiamų kovo 8 d. LMPS 
kuopos, šių žodžių rašyto
jai prisimena Philadelphi- 
joj, kur didžioji svetainė 
Moyamensing gatyeje buvo 
persipildžius publikos. Kal
bėjo V. Kapsukas': “Šis 
ras nebus paskutinis, 
bus didesnių ir bai 
karų, jei liaudis snaus/t

Kaip teisingi buvo^jtie 
žodžiai. Neužilgo m ų 
gentkartė pergyveno antrą 
pasaulinį karą, kurte buvo 
didesnis ir baisesnis- už pir
mąjį. . Niekas negales .Už
miršti Hirosimos ir Naga
sakio, kur JV pirmą karią 
panaudojo atominę bo 
kuri nužudė ir sužeidė 
tus tūkstančių tų Japonijos 
miestų gyventojų.

Dar ir tuomet negalėjome': 
įsivaizduoti, kad, pra 
trumpam laikui, tur 
dar baisesnių žudym 
įrankių, kaip tai vande 
bombos, ir kad 20 šim 
šalis viena kitą baugins 
mis bombomis. R ei" 
prie karo ruošimasis ei 
bet dabar, jei karas įvy 
jis ne kareivius išnaiki 
ne viėną ar kitą miestą

, (Tąsa 3-ame pusi.)
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K. PĖTRIKIENė

Tai buvo 50 metų atgal
Kopenhagos suvažiavime 

1910 m. socialistės kreipėsi 
į viso pasaulio moteris išei
ti iš moteriai skirtų siaurų 
gyvenimo ribų, apsidairyti 
kas dedasi plačiame pasau
lyje ir, kaipo savistoviam 
žmogui, kartu su vyru, 
spręsti kasdieninio gyveni
mo problemas. Taip 
Moterų Tarptautinė 
Aštunta.

Dar pradžioj 20-to 
tamečio visuomeninio
venimo eiga skaitėsi tiktai 
vyrų reikalu. Kaip “dievo”, 
taip ir draugijos atsineši- 
mas link moters buvo, kad 
ji turi būti tik žmona, tik 
motina.

mokėti mylėti. Apie moters 
dvasios kilnybę niekas ne
mąstė. Visi myli grpžį, tai 
gamtos dovana, gi moters 
gyvenime grožis turėjo, dar 
ir dabar kitur turi, tarnau
ti turto valdovui, pakol ta 
jam atsibosta. Taip j tęsėsi 
amžiais kapitalistiniame 
pasaulyje, taip kartojasi 
dar ir dabar. Vienur išlai-

Kovo aštuntoji—tarptautine moterų diena dėl galutino išsilaisvinimo.
1914 vi. Rožė Luksembuqr 

Vokietijoj organizavo mo
teris kovai prieš karą ir 
už tai liko areštuota. Tarp
tautinėj Moterų Dienoj Vo
kietijos moterys demonst
ravo prieš Rožės areštavi
mą ir prieš imperialistinį 
karą. Dėl to įvyko moterų 
susikirtimų su policija.

1917 m. kovo 8 d. Rusi
jos moterys tūkstančiais 
apleido dirbtuves ir išėjo į 
gatves demonstruoti, reika
laudamos “duonos ir už
baigti kapitalistinį karą.” 
Jos suvaidino didelę rolę ir 
nuvertime caro valdžios.

1936 m. kovo 8 d. Ispani
joj vien Madrido mieste 
80,000 moterų ir vyrų de
monstravo ir reikalavo iš
laisvint moteris iš kapita
listinio išnaudojimo ir nu- 
kovot karo ir fašizmo pavo
jų.

Amerikoje moterys yra 
daug kartų atsižymėję mez
gėjų, siuvėjų ir audėjų

Kada Kinijos liaudis nu
sikratė išnaudotojus, nei 
neatsikvėpusi ėmėsi šviesti 
religijos ir prietarų su
kaustytas žmonių mases. 
Reikėjo išmokyti skaityti 
ir rašyti. Stoka mokyklų ir 
mokytojų. Kiekvienas jau 
paruoštas, mokykloje, 
grįžęs į savo kaimą, turėjo 
išmokyti dešimtį kitų. < Po 
dešimties metų sunkaus 
darbo, Kinija jau įrodė mil
žiniškus pasisekimus visose 
gyvenimo šakose.

Per ilgus laikus Kinijoj 
nuo pat kūdikystės moterų 
kojos buvo taip suvaržytos, 
kad jos negalėjo normaliai 
vaikščioti. Vėliau įstaty
mai tai uždraudė.

Jeigu kiek giliau pagvil- 
densim, kokį progresą per 
paskutinius 50 metų beveik 
visame pasaulyje moterys 
padarė, tikrai stebėsimės. 

! Apie bent kokius ten mote- 
i rų protinius nesugabumus 
daugiau niekas nė nekalba. 
Mokslinis išsilavinimas ir 
tinkamos sąlygos įrodė, kad 

’’moterys, kaip ir vyrai, tin

Tegul niekas nemano, kad 
ši diena yra - paskirta tik 
pagerbti moterų lytį—kaip 
motinas, seseris, mylimą
sias, pačias ir dukteris. Ši 
Tarptautinė Moterų Diena 
nėra skiriama tam, kad iš
reikšti užuojautą moteriai 
todėl, kad gamta ją labiau 
apsunkino fiziniai negu vy
rą.

Mes minime Tarptautinę 
Moterų Dieną — Kovo Aš
tuntąją —'platesniu tikslu, 
socialiai - darbiniu kiškų 
tikslu.’ Ją minėdami, mes 
kreipiame atidžią į sunkią 
ir vis sunkėjančią moterų 
darbininkių ir tarnautojų 
padėtį. Dabar yra kapita
lizmo irimo gadynė ir vis 
labiau yra siaurinamos mo
terų gyvenimo teisės. Ir 
demokratinėje Ameri k o j e 
valdančioji klasė daro suo
kalbius ant moterų biednos 
galvos.

Mes, amerikiečiai ir ame
rikietės, turime kuo di
džiuotis, jog Tarptautinė 
Moterų Diena gimė Jungti
nėse Valstijose. Ją įsteigė 
Amerikos revoliucinės mo
terys 1908 metais, tai yra, 
52 metai atgal. Pirmučiau
sias tada jų tikslas buvo 
agituoti už balsavimo tei
ses moterims šioje šalyje. 
Bet tik už dviejų metų po 
to ši diena buvo paskelbta. 
Pasauline Moterų Diena. 
Tokia ją paskelbė įvairių 
šalių moterų sočia 1 i s č i ų 
konferencija, įvykusi Ko- 
penhagene, Danijoj, pagal 
įnešimą Klaros Četkinos, 
kairios vokiečių socialistės, 
paskui garsios komunistės. 
Ir nuo to laiko moterys 
darbininkės įvairiose šalyse 
atžymėjo tą dieną garbin
gais, kovingais savo žy
giais, veiksmais dėl darbi- 

| ninku būklės gerinimo ir

Moterų klausimas šiuo 
laiku, tačiau, turi dar giles
nę svarbą ne vienai mote
rų lyčiai, bet sykiu ir vy
rų lyčiai, visai žmonijai.. 
Moterys sudaro pusę žmo
nijos. O fašistai, plėšrūs ka
pitalistai, dabar rengiasi 
jąsias panaudoti saviems 
tikslams — įvedimui kruvi

nuos fašizmo sauvalios prieš 
darbo žmones ir prisirengi
mui prie naujų imperialis
tinių skerdynių.

Jie tikisi lengviau pa
traukti moteris į savo pu
sę, kaip mažiau patyrusiais 
ir, dėl įvairių sąlygų, ma
žiau išsilavinusias ir silp
niau organizuotas už vyrus 
darbininkus. Mūsų priešai 
pina pinkles ir stato sląstus 
moterims, idant su jų pa
galba darsunkiau prispaus
ti ir vyrus, idant dirban
čioji žmonija negalėtų išsi
laisvinti.

šim-
gy-

gime
Kovo i

■ komi haremai, kutur lega- 
; liai kelių žmonų dievini
mas, gi kur to negalima 
viešai praktikuoti, ten su
randami kitokie takeliai. 
Tik viena yra aišku: to
kiuose atvejuose protau- 

! jančių moterų nebuvo ir 
j nėra.

Vienas iš pagrindiniu
Moterų Tarptautinės kū-i Moterų Tarptautinės kūrė- 

rėjos gerai suprato, kad be jų šūkių buvo — TAIKA, 
skirtumo tautų, rasių, reli- Bėgyje paskutinių 50 m. 

?gijos bei papročių, mote- . žmonija pergyveno du pa
ryš turi vienos kitas ar- saulinius karus. Vos tik už- 
čiau pažinti ir, kaipo dar- baigus Antrąjį pasaulinį 
bininkės ir motinos, bend- karą, kai kurios valstybės s 
rai spręsti kasdieninius i tuojau ėmė ruoštis trečia-! ...... 3.
gyvenimo reikalus. Beveik į jam, už vis baisesniam ka- J^a ^ .e kokiam naudingam 
be išimties, o ypač daugiau į rui. Bet... iš kitos pusės, įdart)UL

rai spręsti

ekonominiai ir kultūriniai 
atsilikusiose šalyse, mote
rys buvo tikrai supančiotos 
įsigyvenusiais papročiais ir 
religiniais varžtais. Dar ir 
dabar yra vietų, kur mote
ris neuždengtu veidu ne
drįsta viešai pasirodyti. 
Tik šiomis dienomis Afga
nistane kilo religinės mo- 
sulmanu riaušės, kada val
džia išleido patvarkymą 
moterims nusiimti veido 
uždangą.

Burmoje gražuole skai
tėsi toji, katros kaklas bu
vo ilgiau ištemptas. , Bur
moje gražuolės, dėlei su
darkyto kaklo, negalėdavo 
formaliai galvos pakreipti.

Lietuvoje merginos lai
mę spręsdavo pasoga ir jos 
kraitis. Beveik visur mo
ters gyvenimas priklausė 
ne nuo jos sugabumų bei 
išsilavinimo, o tik nuo išo
rinių sumetimų. Amžiais 
moteris ture j o rūpintis 
vien tik savo paviršutiniu 
gyvenimu, būti patraukli,

(Iš 2-tro pusi.
TARPTAUTINĖ 

MOTERŲ DIENA 
naikintų, bet sunaikintų 
gyvybę pasauly.

Tų bombų gamyba reika
lavo išbandymų, kurie buvo 
daromi šalių, kurios jąsias 
išdirba. Tie- išbandymai 
suteršė orą, kurį kvėpuoja
me, kuris ne tik mupms, bet 
d a r negimusiems kūdi
kiams kenks daugiau kaip 
Alums. Mokslininkai sako, 
kad, kiek dabar yra radia

cijos, ji jau ėda mūsų sis
temą, o jei karas užpuls, tai 
pasaulis kaip toks žus. Ar 
tai sulaikys karą?

Niekas nežino.
Todėl, sulaukus kovo 8 

dienos, mūsų, kaip vyrų, 
taip ir moterų, užduotis — 
sukelti liaudį kovai prieš 
tas baisenybes. Reikalauki
me panaikinti tas bombas. 
Reikalaukime, kad visos ša
lys priimtų tokius pasiūly
mus, kurį teikia Sovietų 
Sąjunga.

Mes, Jungtinių Valstijų 
moterys, žinome, kad kuo- 

,met mes organizuojamės 
kovai už taiką, milijonai 
moterų kitose šalyse taip 
pat darbuojasi tam tiks
lui.

Mes, švęsdamos Tarptau
tinę Moterų Dieną, turįme 
sudėti pažadą, kad darysi
me ką tik galime, palaiky
ti taiką ir padarytį pasau
lį saugų mums ir ateinan
čioms gentkartėms.

taikos šalininkai irgi vei- j 
kia. Kas metai visuose kon-! 
tinentuose moterys vis. gar-j 
siau apvaikšto M o t e r ų | 
Tarptautine. Tuose sambū-Į 
riuose kaskart susirenka; 
vis didesnės moterų atsto-1 
vybės. Dalyviu odos spalva, 

i tautiniai apsirengimai, ju I 
i kalbų skirtumai, visa tai! 
| sudaro lyg ir sudėtinga pa-! 
, veikslą, o iu visų bendrasis 
I siekis — išlaikymas pasau- 
j lines taikos, pasiliuosavi- 
i mas nuo išnaudojimo, kū
dikiu ir motinu apsauga, 
rytojaus užtikrinimas.

Socialistinėse šalyse, pra
džioje, visos priemonės bu
vo suorganizuotos pašalini
mui beraštystės. Visų pir 
ma turėjo būt nugalėta ne- 
žinystės baimė. Masės žmo
nių ėmėsi mokytis. Sunkus 
buvo darbas. Po dešimties 
metų, Maksimas Gorkis so
vietinių rašejų suvažiavi
me savo kalboje nurodė:—

“Nebuvo ir nėra i kitos 
tokios valstybės pasaulyje, 
kur mokslas ir literatūra 
naudojasi tokia draugiška 
pagalba, tokia priežiūra, 
pakėlimui meno ir mokslo, 
profesijonalės kvolifikaci- 
jos darbininkuose.

“Proletarų valstybe turi 
išmokyti tūkstančius pui
kių ‘kultūros meistrų’ ir 
‘dvasios inžinierių’. ' Tai 
reikalinga, kad atgauti vi
sai dirbančiųjų masei teisę 
vystyti savo mintį, talen
tus ir galimybes, nuo kurių 
jos buvo atskirtos visame 
pasaulyje. Šis pasibrėžimas 
deda ant mūsų, rašytojų, 
griežtą atsakomybę d ė 1 
mūsų darbų ir mūsų visuo
meninio užsilaikymo’’^

Maksimo Gorkio rašė-
jams duotos pastabos ne
nuėjo veltui. Tarybų Są
jungoje iškilo mokslas, me
nas, literatūra. Savų pa
siekimais jie stebinai seną
jį pasaulį. Suprantama, vi
sa tai pasiekta tiktai per 
ryžtą, per sunkų darbą sa
vo šaliai ir visai dirbančią
ja! žmonijai. Darbas, ne
paisant, koks jis nebūtų, 
bile tik naudingas, yrą gar
bingas.

Šių metų pražioję įvyku
siame Amerikos mokslinin
kų suvažiavime Chicagos 
mieste istorijos mokslinin
kų pirmūnams buvo 
tyta klausimas: kuri 
kis buvo svarbiausia 
Antrojo pasaulinio 
Atsakymas —Kinijos 
liucija ir Afrikos tau^ų nu
sikratymas kolonialio re
žimo.

pasta- 
3- įvy- 
,s nuo 
karo?
revo-

Spaudos vajai 
ir jų svarba
Pradedant 1932 m., De

troite darbavosi J. Vaši 
liauskas. Aš jam padėjau. 
Vėliau tą darbą paėmė mo
terys M. Smitrevičienė ir 
aš. Mudviem gerai sekėsi, 
gavom 30 naujų skaitytojų. 
Dėlei sąlygų man negalint 
ktek daugiau dirbti, pagel
bėjo d. M. Aranuk. Detro
ito vardą išlaikėm pirmoje 
vietoje. Tuomet mūsų abu 
dienraščiai prenum e r a t ų 
skaičiumi buvo veik lygio
mis. Vėliau “Vilnies” skai
tytojų skaičius pakilo: mat, 
“Vilnis” arčiau kaimynys
tėje, greičiau žinios pasie
kia. Vėliau žmonės nusi
skųsdavo, kad senstant 
akys netaip gerai tarnauja, 
pakanka vieno dienraščio.

Gaunant naują laikraščiui 
skaitytoją, kartu gaunama 
ir naujas spaudos ir visuo
menės reikalų rėmėjas. 
Dauguma skaitytojų pasi
moką už laikraščio prenu
meratą be jokių išsikalbėji
mų, bet yra žmonių, kurie, 
rodos, piniginiai net pasitu
rinti, vilkina pasimokėji- 
mą. Dažnai vajininkui ten
ka po kelis sykius važinėti 
iki išgauna mokestį. 30 me
tų atgal mes buvom jauni, 
tvirti, gi šiais laikais jau 
kita giesmelė.

Dirbant spaudos vajuose, 
dažnai tenka aplankyti ser
gančius, suvargusius savo 
idėjos draugus. Vieni su 
džiaugsmu sutinka va j įnin
ką, pareiškia dėkingumą už 
aplankymą: mat, dėlei se
natvės jie negali atvykti į 
parengimus, susitikti su se
nais pažįstamais. B*et pa
sitaiko sutikti ir šiurkščių 
žodžių. Rodosi, kitas leng
vai galėtų pasimokėti už 
prenumeratą, bet moka da
limis, ir iki vajininkas iš 
tokių išrenka visą mokestį, 
ateina jau kitas vajus. Tai 
daugelio metų mano paty
rimai dirbant vajuose.

Vera Smalstienė

Redakcijos Atsakymai
Pittsburgho piliečiui. — 

Jau pirmiau gauta nuo kitų 
korespondentų apie paveiks
lų iš Lietuvos rodymą. To
dėl atleisite, kad jūsų ko
respondencijos nesunaudo- 
sime. Vis tiek ačiū už ra
šinėjimą.

MARYTE
Ne apie didvyrius daina 
Ir jų garbingą kelią . . ..
Jos kelias trumpas. Ji jauna, 
Linažiedžių akelėm.
Mažytė —■ paskui galvijus.
Ją šauksi, neprišauksi.
Argi, tada tikę jot jūs, 
Jog didvyre išaugs ji?
—Maryte mano, kur dingai?— 
Mama dukrelę šaukia.
—Jaunuolės draugės ir draugai 
Tavęs mokykloj laukia.
Avelės tavo juodosios 
Baltoj lankelėj miega . . . 
Ar ne vėlai, man rodosi, 
Ganyti jas pamėgai?
Ji kniūbso prie menkos šviesos. 
(Seniai visi įmigo).
Iš kur mergaitei tiek drąsos— 
Ligi aušros prie knygų?
Į šviesą, didelę langai 
Atsiveria plačiausiai . . .
Kur tu, Maryte, kur dingai?— 
Tavęs tėvynė klausia.

c
Mes matėm . . . Braidė Nemune 
Pavakary mergaitė, 
žydriausio ežero dugne 
Akmenėlius ji skaitė.

©r
Bet ne Marytė, ne jinai!— 
Miegoti saulė leidos, 
Šilkiniai, šviesūs jos delnai 
Blyškius glostė veidus.

Tu stovi kryžkelėj — prieš mirtį, 
Krūtinei oro trūksta:
Ten miestai, pelenu pavirtę, 
Nuodėguliais berūksta.' • 'f* * -
Matai — į mirtį atsigręžus,
Kaip žūva milijonai,
Kaip brolius į vergiją veža
Akli, kurti vagonai . . .

. .VGimtieji tavo ežerai 
Jau ašarom pasruvo.

MELNIKAITE
\

Pušyno tamsžaliai gaurai 
Juodais šešėliais griūva.
Sakei — tau motina tėvynė, 
Jos laisvė — tau seselė.
To kelio niekas nepramynė, 
Mirties, pavojų kelio . . .
Sunkiausiu pasukai keliu — 
Erelių partizanų.
Tu nesakysi — negaliu, 
Brangi mergaite mano.

Jie buvo priešo apsupti,
Į šaltą upę šliejos;
O ji pavasarį plati 
Krantuosna išsiliejus.
— Ko stovit, drebate visi? •— 
Prabilo partizanė.
—■ Gimtoji upė — nebaisi! 
Štai plaukit paskui mane!
Veidai paraudo nuo rasos, 
Bangų rasos ledinės. • 
Iš kur mergaitei tiek drąsos, 
Tiek valios geležinės?

Daug priešų krito... Ir draugai...
Jinai viena beliko.
Plėšikų rankose. Blogai . . .
Žiauri mirtis jos tyko.
Net paskutinė granata
Nūnai nepagailėjo.
Gal būt, per daug mergaitė ta 
Gyvenimą mylėjo?
Kankinkit, budeliai, šmarkiau, 
Iškęsiu, nedejuosiu.

— Akmuo teprakalba veikiau, — 
Draugų jums neišduosiu.
Čia mano žemė, Lietuva— 
Drebėkit, atėjūnai!
Čia milžinų dvasia gyva,— 
Jūs žudote vien kūną.
Nuslūgo budelių1 narsa,
Jie liko nugalėti.
Iš kur mergaitei ta drąsa 
Taip atkakliai tylėti?

Gelsvė jo saulėje kviečiai, 
Laisvi siūbavo vėjai . . .
Akim tu atvirom plačiai
Į tuos laukus žiūrėjai.
Žalesnis už lapus žalius
Ten klykavo žalvarinis.
Ir gainiojo debesėlius 
Malūnas plačiasparnis.
Paskui — į šoną, palenkta 
Nusviro tau galvelė . . .

Nerimo Dūkšto ežeras, 
Banga bangelę ginė.
Kokia graži pro ašaras, 
Kokia graži tėvynė!

Mes atsiminsim dieną tą 
Ir vykdysim tą valią !
Laisvi bus tavo ežerai
Ir tavo kalvos žalios!
Ir dainos paminės gerai 
Nepaprastą mergelę.

Salomėja Nėris

3 pusi. Laisve (Liberty).

“ streikuose ir visokiose uni
jose. Pagal valdžios apskai- \ 
Čiavimą virš 10 milijonų 

, moterų užsidarbiauja pra- 
| gyvenimą. Daugiausia mo- > 
i terų dirba raštinėse, ligo
ninėse bei namų patarau- ' 

' tojomis, ir jos gauna ma- 
! žiau užmokėti negu vyrai. - 
; Daugybė moterų dirba- ir 
i fabrikuose, ir dirbtuvėse, ir i 
įvairiuose bizniuose. Ir yi-A 

i sur jos yra skriaudžiamos. .
Tik Tarybų Sąjungoje 

moterys turi lygybę darbe,’* 
moksle ir politikoje, ir jos 
yra pagodojamos kaip mo
tinos. Už tad šiandien ten 
yra daug gerų moterų gy
dytojų, mokytojų, inžinie- 
rių ir visokiose mokslo Ša
kose. Tuo tarpu kapitalis*A 
tinese šalyse moterims sun
kų aukštesnius,mokslus pa-' 
siekti. Be to, daugelis mer
ginų, baigusios kolegijas 

.... -arba kokias profesijas, eko
nominių sunkumų priveis
tos atsisakyti nuo vedybinio , 
gyvenimo arba šeimynos.

Karams užėjus vyrus iš- r 
varo kariauti, o moterys tu
ri jųjų vietas užimti amu
nicijos fabrikuose ir kitur.

Vienas Talkininkų armi-,. 
jos komandierius1 kart ąF 
pripažino: ■

“Jeigu vienos ar kitos 
pusės moterys nustotų dir
busios karui, tai ta puse % 
pralaimėtų karą.”

Amerikos moterys turėtų 
organizuotis, mobilizuotis ir 
versti šios šalies vadus nu
stoti gaminti ginklus ir ei
ti su tomis šalimis, kurios į 
trokšta užbaigti pasauli
nius karus ant visados. .

E. Vilkaitė <

Philadelphia, Pa. ■
Puikiausia proga patikrinti

Pas mus kaip seniau, 
taip ir šiemet kokia ten 
“bendruomenė” turėjo ,me
tinę sueigą neva Lietuvos 
vadavimui. Ji žinoma kąip - 
dolerių vadavimo iš lengva
tikių grupė. Koks tai “la-l?> 
bai garbingas” ponas An
tanas Trimakas priplepė-|£ 
jo daug visokių išmislų 
apie Lietuvos žmones.

Kad geriau suprasti, 
kaip ten mūsų broliai’j gy-Atlip LUli lllU&U. UI Ullo-l 6J 
vena, turite ateiti ir pažiū
rėti krutamu paveikslų, ku
rie yra traukti Lietuvoje 
ir ne vienoje vietoje. Jie 
bus rodomi kovo (March) 
18 d., rusų salėje, 1150 N.
4th St., Philadelphia, Pa.Ąy 
Pradžia 7:30 vakare. ■

’ ■

Garsinkim kuo daugiau? 
šia šią naujenybę.

4 Južintiškil^f

u, ku-

Antrad., kovo (March) 8, I960
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JULIJA ŽEMAITE
Ka- 

skai- 
būnant dvare,

nos ponios priežiūrai, 
dangi Žemaitė mėgo 
tyti, tai, 
naudojosi biblioteka .

Žemaitė ištekėjo už dva
re tarnavusio medininko 
Žymonto. Abudu buvo be
turčiai. Prasidėjo šeimyni
nio gyvenimo sunkumai. 
Susilaukė 3 dukru ir 2 sū- c

Retas kas šiandien iš 
skaitančios publikos nėra 
girdėjęs vardo “Rašytoja 
Žemaitė.” Jaunoji Lietuvos 
karta, tikiu, yra gerai su
sipažinus su Žemaitės kū
ryba. Tai viena žymiausių 
senosios kartos Lietuvos 
rašytojų. Žemaitės raštai 
yra populiarūs ne tik Lie
tuvoje. Jie yra išversti į1 nu. Apie bent kokią kūrybą 
daugelį kitų kalbų tarybi- nebuvo laiko nė pagalvoti, 
nėse šalyse. Žemaitei, kaip 
ir kitiems Lietuvos švietė
jams, teko praminti aštriai 
dygliuotus takus.

Žemaitės tėvai, nors pa
tys buvo plikbajoriai, buvo 
persisunkę poniška dvasia, 
su mužikais nieko bendro ■ parvažiuodamas 
nenorėjo turėti. Tėvas An-! Povilas Višinskis, 
tanas Benusevičia tarnavo kis pramokė žemaitę lietu- 
grafo Plioterio Bukantiškės j viškai skaityti ir rašyti. Su- 
dvarelyje ūkvedžiu. Moti-' pažindino ją su kitais Lie-j 
na — šeimininke. Tėvo alytuvos rašytojais ir ragino 
ga 30 rublių, motinos 20 pačiai imtis rašyti, 
rb. metams. Augo 4 dukros.! 
Mergaitės kiek paaugusios j 
turėjo padėti tėvams visuo-j 
se ūkio darbuose, bet joms: 
griežtai buvo draudžiama' 
draugauti su mužikų vai- | 
kais. Tėvams pasenus, jie i 
buvo išvaryti iš dvaro.

Julija nors ir skaitėsi ba-; 
joraite, bet mokslo gavo! 
tik tiek, kiek reikalinga . 
dvare. Vienuoliktus metus1 
einant, tėvai nuvežė Juliją 
į Pašėnio dvarelį pas gimi
naitę, kuri mokė kitas mer-: 
gait-es. Viso buvo 6 moki
nės. Per tris metus jas ten 
mokė lenkų bei francūzų i 
kalbos, gražaus apsiėjimo, 
šokių, kiek aritmetikos ir ■ 
geografijos. Mokyklą bai-: 
gusi, Julija gavo darbą se- i

Vaikams kiek prakiutus, 
juos bemokant, dažniau i 
rankas pakliūdavo knyga. 
Tuo metu Prūsuose išeidi
nėjo “Varpas” ir “Ūkinin
kas,” su kuriais Žemaitę 
s u p a ž i ndino į atostogas 

> studentas 
Višins-

riuose ji tarnavo. Visa Jos 
kūryba pynėsi darbo liau
dies veiksmuose. Ypač ji 
vaizdžiai piešė sunkų mo
ters gyvenimą. !

Praeitą vasarą lankantis 
Lietuvoje, Klaipėdoje teko 
matyti scenoje sudramati- 
zųotą Žemaitės apysaką 
“Klampynė.” Kita jos apy
saka, “Marti,” taipgi yra 
sudramtizuota. Dramos 
mėgėjai abiejuose veikaluo
se pergyvena skaudų betei
sės mot-ers likimą. Žemai
tės sudramatizuotuose vei
kaluose Lietuvos jaunimas 
mato anų laikų žmogaus 
beviltiškumą.

Per Pirmąjį pasaulinį ka
rą Žemaitė, kartu su Bu
latais, buvo atvykus į Ame
riką. Čionai ji išbuvo pen
kis metus. Buvo ji nuolati
nė bendradarbė “Moterų 
Balso” ir narė Moterų Pro- 
gresyvio Susivienijimo. Že- 

Įmaitės santykiai visuomet 
žemaitė parašė labai; buvo su pažangiąja lietuvių 

visuomene.
Įsikūrus “nepriklauso

mai” Lietuvai, Žem aite, 
kviečiama artimųjų, 1921 
m. grįžo atgal į Lietuvą. 
Savo artimai draugei ji ra
šė: “Sugrįžau j Lietuvą... 
Lietuvos neradau! Nera
dau nei brolybės, nei vargai 
sumažėjo... tik turto grobs
tymas... tik karo teismai... 
tik šaudymai...”

Tai buvo Smetonos laikai.
K. Petrikienė

Kita, ir šeimos nariai į to
kį motinos-žmonbs pasimo- 
jimą keistai žiūrėjo. “Ka
da šeima sumigdavo, pasi
slėpusi kamaroje rašyda
vau,” pasakojo Žemaitė.

Apleidus dvarą, pradėjus 
s a v i s t oviai ūkininkauti, 
kaip ji pati sakė, “įkritau 
kaip muselė į išrūgas.” To
ji eilė sunkių metų nebuvo 
veltui sueikvota; per tą 
sunkių metų ilgą kelionę 
Žemaitė savo sieloje sukro
vė didelį lobyną, kurį vėles
niuose gyvenimo metuose 
išskleidė popieriaus lapuo- 
se-knygose. Patys geriausi 
Žemaitės kūriniai buvo tie, 
kurių tema siejosi su per
gyventų sunkiųjų metų lai
kotarpiu. Klausimas kyla: 
Jeigu Žemaitė visą savo 
jaunystės periodą būtų pra
leidusi dvare, ar būtų jinai 

■sukūrusi bent kokį litera- 
1 tūrinį kūrinį?

Ėjome erškėčiuotu keliu

Rašyti Žemaitė pradėjo daug apysakų iš kasdieni- 
eidama 49 metus. Kasdie- nio liaudies gyvenimo. Fo
niniai neužbaigiami ūkio ir dosi, nė viename savo ra- 
šeimos darbai neskyrė kū- šinyje ji necharakterizavo 
rybiniam darbui laiko, dvaro rūmų gyvenimo,

7

Rašytoja žemaitė

ku-

Philadelphia, Pa. — Su
laukęs 102 metų amžiaus 
mirė I. Fassett. Tai 
seniausias žmogus, 
savo laiku tarnavo 
karo laivyne.

Nėra reikalo gilintis į gi
lios senovės istorinius už
rašus, kad surasti, sužino
ti bei patirti darbininkės 
moters pamatinesgyvenimo 
sąlygas. Užtenka pažvelgti 
į netolimą praeitį ir pana
grinėti to laiko darbininkų 
klasės gyvenimą, kur visa 
darbininkija buvo baisiai 
išnaudojama ir bandoma 
išlaikyti tamsybės gelmėse, 
o jos prakaitu ir krauju bei 
kančiomis palaikyti turtuo
lių viešpatavimą. Tai buvo 
dvasininkijos ir turčių val
džios bendras ryšys palai
kyti dirbančią ją liaudį di
deliame varge ir išūaudoji- 
me. Su darbininke moteri
mi buvo dar .blogiau. Ji 
buvo dvigubai pavergta ir 
išnaudojama.

Nors tokiose vergiškose 
sąlygose žmonija gyveno il
gus laikus, bet tas nepasi
liko amžinai. Ir dirbančio
ji visuomenė pradėjo apsi
žvalgyti, pradėjo ieškoti 
išeities iš tos tamsybės ir 
vergijos. Pradėjo reikštis 
klasių kova tarpe darbo 
žmonių ir kapitalo. Prasi
dėjo,, judėjimas ir darbinin
kių moterų už geresnes dar
bo ir gyvenimo sąlygas, už 
daugiau laisvės. Besivys
tant ekonominiam gyveni
mui, vystėsi ir nauja dva
sia, aiškesnis gyvenimo su
pratimas.

Ilgus amžius moters gy
venimas buvo apribotas biais principais, prakilnia 
siaurais namų reikalais, re- idėja. Prasidėjo aiškinimas 
Ilginiais prietarais ir atsi- darbo žmonių reikalų ir ko- 
likusiais visuomeniniais su- va už geresnį ir lengvesnį 
pratimais. Buvo sakoma: gyvenimą. Kelią parodė di-

“Moterims apšvieta, moks
las nereikalingi. Kūdikius 
auklėti ir namus prižiūrėti 
mokslas nereikalingas.” 
Todėl moteris, neturėdama 
progos susidurti su plačio
mis, atviromis gyvenimo ir 
klasių kovomis, buvo nedrą
si, jautė pažeminimą visuo
meniniame gyvenime. Bet 
ilgainiui ir tas pasikeitė.

Pakilusi kapital i s t i n ė 
pramonė įtraukė moteris į 
dirbtu ves. Susieidamos 
darbavietėje moterys pra
plečia savo pažiūras į kas
dieninio gyvenimo eigą, pa
mato bendrų reikalų svar- 

Susieina į kontaktą ne 
su kitomis moterimis, 
ir su vyrais. Priespau- 
išnaudojimas, sunkaus

gyvenimo našta įtraukia ir 
moteris į bendrą klasių ko
vą. Išmokina ir jas bend
rai veikti, išugdo jose drą
są ir pasitikėjimą. Mote
ris tampa bendros kovos 
dalyvė.

Na, ir Amerikos pažan
gių moterų būrelis pamatė 
reikalą moterims atskiros 
organizacijos. Pradėta or
ganizuoti Lietuvių Mote
rų, Progresyvį Susivieniji
mą. Vėliau pradėtas leisti 
žurnalas “Moterų Balsas.”

Nuo 1916 metų prasidėjo 
gražus apšvietos ir kultū
ros darbas tarp Amerikos 
lietuvių darbininkių mote
rų—darbas, pagrįstas svar-

tik 
bet 
da,

Detroito pažangiųjų lietuvių moterų veiklos bruožai
Minint Moterų dienos I jungė ir į tarptautinę (įlar- 

50-ąsias gimimo mėtines, bininkų veiklą. Kuopa pri- 
įdomu bus pažymėti ir iš ■klausė ir turėjo savo atsto- 
Detroito pažangiųjų lietu
vių moterų darbuotės eigos.

^Detroitas, kaip sunkiosios 
industrijos miestas, auto
mobilių išdirbystės kapite
lius, toje tolimoje praeityje 
viliojo ir traukė į save dar
bo žmones su skelbimais 
aukštų darbininkams algų, 
bet kad tuo pačiu kartu ir 
pragyvenimas čia buvo la
bai aukštas, tad ir vyrų 
darbininkų uždarbiai pasi
rodė ne taip jau gausus. 
O kadangi Detroito moterų 
darbams įmonių nėra, ne
bent valgyklose ar turtin
gųjų namuose už menką 
atlyginimą tarnauti, todėl 
daugelis ir mūsų lietuvai
čių ėjo sykiu su vyrais į au
tomobilių fabrikus dirbti, 
kad užsidirbus svarbiau
siems gyvenime reikalams 
—kad įsigyti nuosavą na
melį ar pagelbėti vaikams 
nors kiek mokslo pasiekti.

Tačiau, nors ir sunkiai 
dirbdamos dirbtuvėje ar 
prie namų ruošos, auklė
jant šeimyna^, laikant įna
mius, pažangiai galvojan
čios mūsų moterys matė 
reikalą ir pajėgė dirbti dar 
ir organizacinį darbą, va
karais lankant susirinki
mus bei lavinimosi vakarė
lius.

Gal negalėsime pateikti 
pilnų pilniausią apibūdini- 
hlą detroitiečių, arti 50 me
tų, veiklos, tačiau ant kiek 
pavyko surankioti faktų, 
aiškiai rodo, jog čia progre
syvių moterų v-eikiams bu
vo tvirtas—sėkmingas. 
S* 1916 metų vasario mėn. 
susitvėrė čia Liet, moterų 
progresyvio susivieni j i m o 
17-ta kuopa iš apie 10-ties 
narių. O 3-4 metų bėgyje 
išaugo iki ' arti pusantro 
šimto narių ir kuopa itin 
energingai veikė. Greit įsi-

ves Tarptautinėje darbinin
kių veikloje, ją rėmė darbu 
ir pinigais. Progresyvių 
17-ta kuopa suorganizavo 
ir palaikė Ateities Žiedo 
vaikų draugijėlę. To pasė
koje Detroite turėjom daug 
jaunosios kartos lietuvių, 
gerai mokančių lietuvių 
kalbą ir raštą, kurie mums 
gražiai patarnavo veikime, 
ypač meno srityje.

LMPS 17 kp. ypatingai 
daug dirbo dėl išlaikymo 
mūsų pažangios spaudos. 
Rekordai rodo, kad šimtais 
ir šimtais dolerių aukota 
tam tikslui, o labiausia rė
mė žurnalą “Moterų Bal
są” ir anglišką periodinį 
žurnalą “The Working 
Women’s Voice.” Einant 
vajui naujų narių gavimui 
į Liet. Mot. Progr. Susivie
nijimą, mūsų 17-ta kuopa 
gavo daugiausia narių ir 
už tai gavo iš centro atžy- 
mėjimo dovaną—vėliavą.

Daug dirbo čia progresy- 
vės moterys ir šiaip jau 
įvairių labdarybės darbų, 
teikiant moralę bei materi- 
alę paramą nelaimės ar li
gos ištiktiems idėjos drau
gams. Ypatingai gausiai 
aukojo šelpimui iš priežas
ties streikų ar nedarbo su
vargusioms darbininkų šei
moms. Žymiai pasidarba
vo sukėlimui aukų gelbėji
mui po pirmojo pasaulinio 
karo nukentėjusiems Lietu
vos žmonėms. Taipgi įvai
riais galimais būdais dirbo 
šelpime politinių kaliniųI ir 
jų šbimų, kaip Jungtinėse 
Valstijose, taip ir Lietuvo
je. ?!

Šiems visiems darbams, 
suprantama, r-eikėjopinigų, 
ir progresyvės juos sukėlė, 
rengiant didžiulius paren
gimus - programas. / Rengė 
taip jau ir kultūrinio po-

būdžio parengimus, kaip 
kad prakalbas, paskaitas, 
diskusijas. Jeigu prireik
davo darbininkų ir kitų 
darbininkiškų organizacijų 
parengimuose, įprasta buvo 
kreiptis į LMPS 17-tą kuo
pą, kur visuomet gaudavo 
pagalbą.

Sudėjus į daiktą per 18- 
ką metų kuopos gyvavimo 
atliktus darbus, susidarytų 
didžiulis kalnas gražių ver
tingų darbų. Prie to, kuo
poje veikusios išsilavino bei 
pažangiai įsisžmonino, tuo 
liko naudingomis darbo kla
sės visuomenėje. 1

Kuomet 1934 metais Lie
tuvių Moterų Darbininkių 
Susivienijimo centras susi
vienijo su Lietuvių Litera
tūros Draugija, tuomet 17- 
ta kuopa irgi prisijungė 
prie vietinės LLD 52-ros 
kuopos. Tačiau m o t e r ų 
veikimas taip ir nebebuvo 
našus. Keletas ar kelioli
ka dar dalyvavo ir šiek tiek 
veikė Literatūros Draugi
joje, bet daugelis pasiliko 
nuošaliai. Ir taip be nuosa
vos organizacijos ir, galima 
sakyti, be didesnio moterų 
veikimo praėjo 4-ri metai.

Suorganizuotas 
Pažangos Klubas

Pradėjus spaudoje pasi
rodyti žinioms, jog nekurto
se kolonijose tveriasi pa
žangiųjų moterų klubai, ir 
čia kilo mintis daryti tą pa
tį, ir pasitarus veiklesnėms 
draugėms, 1938 metų vasa
rio mėnesį buvo sušauktas 
moterų susirinkimas, kur, 
dalyvaujant tuzinui ar kiek 
daugiau moterų, tapo su
tvertas klubas. Jam vardas 
duotas—Pažangos Klubas.

Pažangietės pakilusiu, 
ūpu pradėjo veikti savo klu
bo auklėjimui Rengė įvai
rius parengimus, pramo
gas. Veikė taip jau labda-

buvo 
kuris 
JAV

r y bes, kultūros srityje. 
Kuomet 1939? p. rugsėjo 
mėnesį buvo šaų k i a m a s 
Amerikos Lietuvių Moterų 
seimas New Yorke, prisi
rengimui prie seimo Pažan
gos Klubas čia sušaukė Mi- 
chigano valstijoš lietuvių 
moterų konferenciją. Į sei
mą siuntė tris delegates. 
Taipgi į seimo metu vyks
tančią Brooklyno muziejuje 
lietuvių moterų rankdarbių 
parodą buvo nusiųsta gra
žių rankdarbių paroda i. 
Pažangietės savo rankdar
bius siuntė taip jau ir į či- 
kagiečių moterų surengtą 
parodą ir delegates į vidur- 
vakarinių valstijų moterų 
įvykusias konferencijas.

Po 3-jų metų nuo klubo 
susitvėrimo, narių skaičius 
išaugo virš šimto ir apie 
tiek pat radosi ižde dolerių.

Tuomet nusitarta tverti 
ir klubo moterų chorą, kas 
ir buvo padaryta. 1941 m. 
choras pradėjo veikti su 
apie 25-30 dainininkių, ži
noma, choras ne vien tik 
pačiam klubui gražiai pa
tarnavo, bet ir kitoms vie
tos organizacijomis. Jų pa
rengimuose programas at
liekant, jauku buvo klausy
tis gražiai susimo k i u s i o 
ir publikos mėgiamo choro. 
Tačiau po 10-ties metų gy
vavimo, dėl chore susida
riusių neišvengiamų prie
žasčių, choras tiek sumažė
jo narių skaičiumi, jog ne
įmanoma buvo jį išlaikyti, 
ir 1951 metais sustojo vei-

-V

Daug reikėtų popieriaus 
lapų prirašyti,. kad apra- 
šius,' kiek daug vertingų 
darbų yra atlikęs Detroito 
lietuvių moterų Pažangos 
Klubas. Ypac ųeapsakomai 
didelis buvo klutx) veikimas 
karo metu'. Kadangi daugė
jo sūnūs bei artimieji bu
vo paimti karo/^ tarnybon,

į\ '■ .»$.». į' ’■' ■■
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tad moterys lyg susirami
nimą sau rado, dalyvauda
mos veikime, todėl skaitlin
gai stojo į veiklųjį Pažan
gos Klubą. Tuomet narių 
skaičiumi klubas buvo pa
siekęs visai arti dviejų šim
tų. Energingai klubietės 
metėsi darban. Jos tą dar
bą rišo su laimėjimu prieš- 
fašistinio karo. Didelę pa
ramą teikė Amerikos Rau
donajam Kryžiui. 3-jų me
tų bėgyje pinigiškų aukų 
sukėlė ir įteikė virš <$500. 
Klubo buvo suorganizuotos 
penkios grupės kraujo au
kotojų. 121 puskvortė su
teikta kraujo. Prie klubo 
veikianti mezgėjų grupė 
mezgė įvairius mezginius. 
Dalis jų — Amerikos Rau
donajam Kryžiui. Kita 
dalis — Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos Raudonosios Ar
mijos kariams. Viso klubo 
mezgėjos numezgė 570 ga
balų mezginių. Klubietėš 
gražiai pasirodė ir aukų 
rinkliavoje dėl Detroito 
War Chest. /Surinko ir 
klubo vardu įteikė $585. 
Pirko 3 JAV apsigynimo 
bonus (po $100 vertės). 
Klubas turėjo plačią atsto
vybę nuo karo nukentėju
sioms Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos žmonėms šelpti 
komitetuose. Vien tik klu- 
biečių darbu ir rūpesčiu bu
vo surinkta ir supakuota 
>224 tonos drabužių siunti
nių. Virš tūkstančio dole
rių išaukota pinigais rėmi
mui darbo dėl šelpimo karo 
nukentėjusių. Nepamiršta 
ir lietuviai kareiviai Ame
rikos kariuomenėje, jiems 
per du sykius siųsta dova
nėlių už $200. »

Po karo paliaubų Pažan
gos Klubo darbai pasukti 
daugiau apšvietos - kultū
ros, sritim Klubo pastango
mis 1947 metais buvo su
organizuota vaikučių mo
kyklėlė., Joje vaikučiai bu
vo mokomi lietuvių kalbos, 
rašto ir meno. Mokyklėlę

lankė apie 25 vaikai. Ta
čiau, nesant paka n k a m o 
pritarimo bei kooperaci
jos iš jaunosios tėvų kar
tos, mokyklėlė veikė pilnai 
tik vieną žiemą ir likvida
vosi.

Toliau, klubas gausiai re- 
,mia ir darbais ir pinigais 
pažangiąją spaudą. Dažnai 
duoda aukų persekiojamų
jų ateivių apgynimui. Tei
kia užuojautas, o reikalui 
esant ir medžiaginę para
mą ligos ir nelaimės ištik
tiems draugams. Pastoviai 
aukoja Detroito skyriaus 
organizacijai kovai su polio 
liga.

Mirus klubo narei, yra 
nuperkamas gėlių vainikas 
ir klubo narės skaitlingai 
dalyvauja šermenyse ir lai
dotuvėse, atiduųddmos pas- 

■' kutinį atsisvėikinimą.
^Laikas bėga. Mūsų eilės 

žymiai retėja. Daug gerų 
pažangiečių mirė, kitos dėl 
ligos bei seno amžiaus ne
begali su mumis dalyvauti. 
Todėl sumažėjo ir buvęs di
džiulis mūsų Pažangos Klu
bas. Narių dabar yra tik 
70 ir veik visų galvas jau 
puošia sidabras. Vienok 
dar veikiame, krutame, re
guliariai kas mėnuo laiko
me susirinkimus (išski
riant 3 vasaros metu). Su
sirinkimai būna itin gyvi ir 
sulyg narių skaičiaus skait
lingi. Po slisirinkimų daž
nai turime draugišką pa- 
ž m o n į, arbatėles, užkan
džius. Finansiškai klubas 
dar tvirtas ir > gali dažnai 
paremti bile svarbų reika-

Detroito lietuvių moterų 
Pažangos Klubas tvirtai 
laikosi to principo, ant ku
rio buvo sutvertas, tai yra: 
visais galimais būdais rem
ti vertingus labdarybės ir 
pažangos darbus.

U. Kasparkiene 
M. Gimitienė

y

džioji 1917 metų proletari- i 
nė revoliucija. Pažangios_ <
moterys suprato, kad Rusi- C 
jos darbininkų kova už iš- X 
silaisvinimą yra sykim ir <•$ 
mūsų kova. Rusijos darbi
ninkija visiems laikams iš
silaisvino iš pavergėjų, su
kūrė naują pasaulį, naują 
gadynę, išauklėjo naują 
žmogų, ir dabar sėkmingai . 
žengia į komunizmą. O mes 
dar tik darome prisirengi
mus išsilaisvinimui.

Tik pažvelgkime į praeitį, 
į moters sunkų ir painų ke
lią, į tas sunkias sąlygas, 
kuriose teko veikti, organi
zuojant Lietuvių Moterų 
Pro gresyvį Susivienijimą. 
Tačiau neišsemiama ener
gija, geras ūpas, pasiryži
mas, aiškus darbininkų 
klasės reikalų supratimas 
ir įvertinimas darbininkiš- 
kos apšvietos nugalėjo vi
sus sunkumus.

Dabar tenka pasidžiaug
ti ir pasididžiuoti, kad per^ 
Amerikos lietuvių moterų' 
pastangas buvo atlikta 
daug svarbaus darbo ap- 
švietoje ir kultūroje. Bet 
dar daug svarbių darbų 
mūsų tebelaukia.

Atžymėdamos 50 metų 
sukaktį nuo įkūrimo Tarp
tautinės Moterų Dienos ko
vo 8-tą, nesitraukime nuo 
veikimo, nuo svarbių, pra- x 
kilnių idėjų, iš kovos lauko 
už geresnį, laimingesnį gy
venimą, už galutiną darbi
ninkų klasės išsilaisvinimą 
iš po išnaudotojų jungo. 
Tęskime savo prakilnų dar- 
bą vis platyn ir smarkyn 
su pakilusiu ūpu, su nenu
ilstančia energija, su pasi
aukojimu ir meile.

Tarybinių mokslininkų 
pasiekimai stebina pasaulį. 
Tai įrodymas, ką naujo pa
saulio, naujos gadynės, 
nauji, laisvi žmonės gali atrX' 
likti. Lai tie pasiekimAi • A 
tiesia mums kelią, kuriuoJF; 
eidami mes galutinai išsL 
vaduosime iš kapitalistinės 
vergijos ir susi kursime'- 
naują, laisvą ir laimingą’' 
gyvenimą!

Onyte Wellus

Delano F. Rooseveltas 
paskutinėje savo, nepasa
kytoje, kalboje pasakė: 
“Šiandieną mes susiduria
me su garbingais faktais, 
būtent, civilizacijos išgelbė
jimui mes turim fmitaikin- r < 
ti mokslą ir auklėti žmonių * 
siekius gyventi kartu vie
name pasaulyje, taikoje”.'

Matykite filmus 
iš lietuves

šeštadienį ir sekmadienį, : 
balandžio (April) 9 ir 
dienomis bus rodomi Lietu- 
voje pagaminti sekami fil^r 
mai.

“Amerikos turistai Lie-r-. 
tuvoje”

“Tarybinė Lietuva”
“Vięname kolūkyje” ,
“Tėvynė”
“Neringa”
“Nemuno žiotys”
Rodys Jonas Grybas. '
Rodymas įvyks sekamuo

se miestuose/
LAWRENCE, Mass., šeš

tadienį, balandžio 9 d., 6:30 
vai. vakare, Rusų svetainė
je, 287 Erving Avė.

LOWELL, Mass., sekriX 
madienį, balandžio 10. d., 2 
vai. popiet, Lenkų svetainė-x I 
je—Eagle Hall, Central SL

LYNN, Mass., sekmadfe- 
nį, balandžio 10 d.,. 7 vaL f g 
vakare, Lietuviu Piliečių 
Klube, 25 Camden St.

Prašome dalyvauti. i 
z S. Penkąuskas ,

......................  - -............... 1 R?., i
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Tarptautinė moterų darbininkių sei buvo kova, kada. uže- tojevskį ir buvo jam ištiki-

> švente—kovo 8-oji
Tai jau suėjo 50 metų politines ir ekonomines or- suvienijom 

nuo įsteigimo Tarptautinės ganizacijas kartu su vyrais Draugija, 
moterų dienos kovo 8-tos. ■ ir kovtų už savo būvio pa- miestuose, šalia 
Tais laikais jau buvo tech-i gerinimą, už lygias politi-, ros Draugijos,

Worcester, Mass.
Lietuvių darbininkų 

lUUuui nelaime
Vasario 22 d. L. D. Klu

bo gaspactorius Julius Ta- 
mosiuiias, 29 Endicott St., 
pabėgo bei dmgo su Klubo 
apie M,000 ir dokumentais 
is saugiosios šėpos. Jis dir
bo klubui apie 10 metų, o 
apie trejus metus buvo gas- 
padoriumi, po T. Paulaus
ko mirties.

Paulauskas mirdams pa
liko klubui skolų virš 
$2,000. Dabar šis atliko di
džiausią ir biauria u s i ą 
skriaudą. Sykiu ir jo tėvas 
dirbo klube, abu už pilnas 
algas. Abu buvo nekentėjai 
raudonųjų. Vis reikalauda
vo išvalyti iš klubo “raudo
nus”. Dabar jaunasis “išsi
valė”, atlikdamas tokį dar
bą.

Biznio komisija ir pirma
sis klubo pirmininkas taip 
juo pasitikėjo, kad net jo 
apdraudos popierius laikė 
saugos šėpoje, kur pats ap
draustasis tik galėjo eiti— 
atsidaryti.

Sako, kad nei moteris su 
vaikais nežinanti, kur jis 
dingęs.

Kovo 1 d. narių mėnesi
nis susirinkimas nustebo, 
kad taip netikusiai veda
mas klubo biznis.

Julius Tamošiūnas turėjo 
u--14/* vlOLl1 bU1/lgerą darbą, tai visi matė,but. kalbama taikos klausi- j ^ai gerą algą 

gavo, savaitę apmokamų 
vakacijų ir gaudavo kalė
dines dovanas. Bet, mat, 
kaip padarė. Dabar susi
rinkimas išrinko gaspado- 
riumi J. Bakšį, paliekant jį 

j patį ir pirmininko vietoje.

Lowell, Mass.
LLD 94 kp. rengia rody

mą filmų iš Lietuvos 10 d. 
balandžio, 2 vai. popiet. 
Bus rodomi lenkų svetainė
je White Eagle, 490 Central 
St.

Gerbiami LowelliO ir apy
linkės lietuviai, kurie įdo
maujate dabartinės Lietu
vos gyvenimu, kviečiami at
eiti ir pamatyti šiuos labai 
įdomius filmus. Juos rodys 
gerai patyręs Jonas Grybas 
iš Brooklyn, N. Y., Su nau
jausių aparatu, tai visiems 
svarbu pamatyti.

jo ekonominį krizė, iššau- minusias draugas iki gyve- 
kusi didelį įiedarbą. Mote-! nimo pabaigos. Pirmojo pa- j 
rys ir vyrai Tirgenizavosi į saulinio karo išvakarėse I 
Bedarbiu Tarybas ir kovo- vienas Peterburgo rašytojų i 

paprašė senutę Aną Dosto- 
j-evską ką nors įrašyti į jo 
albumą. “Ką?” — paklausė 
ji. “Bet ką, kad tik būtų , 
suminėta saulė.” Senutė 
Dostojevska įrašė:

“Mano gyvenimo saulė — ; 
Teodoras Dostojevskis.”

Tai įvyko, praėjus dau- 
giau negu 30 metų po Dos
tojevskio mirties.

(Tarybinė Moteris ) :

rys ir vyrai
Bedarbių Tarybas ir kovo 
jo pries nedarbo kaltinin
kus, organizavo alkanų 
maršavimus. Bedarbiai or
ganizuotai ėjo į miestų ro-

su Literatūros
O didesniuose

Literatū-
įsteigėm

I ’ v ' O CvJl AVCvJl į A

„ ---------- . „----- moterų klubus, kurie ir tuses, reikalaudami aarbo
Ta diena iš pradžios ne- šiandien gyvuoja ir kasmet duonos. Organizuotai va- 

būdavo pravedama taip žy-, pažymi Tarptautinę mote-;žiavo į Washingtoną, rei-

nika pakilus pusėtinai aukš-) nes teises su vyrais, 
tai. Industrija jau buvo iš
sišakojus plačiai viso pa
saulio šalyse. Dideli fabri
kai dygo vienas po kito. 
Fabrikantai samdė darbi
ninkus ir darbininkes, mo
kėdami už jų darbą labai 
mažas algas, o sau darė di
delius pelnus.

I
Vyrai, šeimynų užlaiky- 

tojai, negalėjo su ta maža 
alga išlaikyti savo šeimy
nų, turėjo kęst skurdą ir 
nedateklių. O pravesti pa
sekmingą kovą prieš paver
gėjus buvo labai sunku, nes 
vyrai buvo mažai organi-; 
zųoti, o moterys dar ma
žiau.
> Moterys, matydamos tą 
didelį nedateklių, buvo pri-' 
verstos eit dirbti į dirbtu
ves, kad pagelbėtų savo vy
rams išlaikyti šeimynas, ir 
išgelbėtų iš to didelio 
do.

Fabrikantai noriai 
mė moteris, nes jos 
jiems daug pelningesnės 
kaip vyrai. Moterys buvo 
statomos prie tų pač;ų dar
bų, kuriuos vyrai dirbo, bet 
už daug mažesnę algą. 
Kaip kur tik pusę, kiek vy
ras gaudavo.

Industrialistai, matyda
mi, kad moterys atlieka tą jaustis pilnu žmogumj. Po ■ m. 
patį darbą gerai, ir dar pi
giau kaip vyrai, pradėjo 
kirsti algas vyrams ir ša
linti juos iš darbo, ir jų vie
ton statyti moteris. Vieton 
pagelbėjus, moterys dar 
daugiau apsunkino savo 

sfeimynas; nes su ta maža 
alga negalėjo išlaikyti šei
mynos, kuomet vyrai liko 
be darbo. Tos liūdnos pa
sekmės atvedė prie to, kad 
vaikai turėjo eiti į dirbtu
ves, kad prisidėjus prie šei- tuziazmu pradėjo kas

• v 1 _ • 1 I. • •> •

skur-

priė- 
buvo

ir .darbuojasi kaiaudami, kad butų įves-miai, kaip turėjo būti prayru dienai, : 
vesta. Buvo atžymėta Vo-! darbininkų judėjime, 
kietijoj, Rusijoj, ir 
tiek kitose šalyse. ,

Žymiausiai Kovo 8-ta bu-1 
vo paminėta Rusijoj 
metais. Moterys darbinin-

■ kės ir jų kūdikiai buvo karo 
nuvarginti, išbadėję ir, ne-1 
galėdami ilgiau kęsti badą, I 
Peterburge (dabar Lenin- kOVose. Nemažas :' 
grade), dirbtuvių darbiniu- moterų buvo pikietų linijų Daugelyje šalių įsisteigė 
kės surengė masinę demon-j ve(jgjos įr unijų organiza- darbininkų valdžios, ir 

j straciją ir organizuotai iš-1 tores. Plieno streike orga-! liaudis džiaugiasi savo lal
ėjo į gatves, reikalaudamos nizatorę Fannie Silans mu- mėjimais.
savo kūdikiams, duonos,; veikos nužudė. Audinyčių Linksma mums, kad mū- 

j reikalaudamos baigti karą streike nužudyta Ella May. sų tėvynėj Lietuvoj yra 
! ir sugrąžinti vyrus, vaikų, Mainierių pikieto vadovė darbininkų valdžia, 
tėvus, iš karo lauko. Į Sablich tapo žiauriai liaudis stato sau h

ta bedarbiams pašalpa, ir
šiek I Peržvelgus nors pavir- socialė apdrauda. Moterys 

i šutiniai, per tuos 50 metų' parodė daug drąsos ir pa- 
~ I mes, darbininkai ir darbi- siryžimo, jos kovojo kartu 

1917 nmkės, pergyvenome daug su vyrais, daug iš jų buvo
vadovėmis maršavimuose.

Negalima sakyti, kad tik
aštrių kovų.

Turim pasididžiuoti, kad 
mūsų moterys drąsiai daly-' Amerikoje taip buvo. Strei- 
vavo kartu su vyrais visose kai ir nedarbas supurtė vi- 
_____  _. _ ___ > skaičius są kapitalis t i n į pasaulį.

Atžymėjimas motery 
dienos kovo menesi v
Tikrenybėje, tai visas ko- 

i vo mėnesis yra paskirtas 
11 ■ atžymėjimui moterų die

nos, o ne tik kovo 8-toji. 
Man prisimena tie laikai, 
kuomet kovo mėnesį reng
davome triukšmingus* pa
rengimus tuo svarbiu lai
ku. Tekdavo dalyvauti net 
keliuose gražiai suruoštuo
se parengimuose. Žinoma, 

paso-'tos dienos, kada laisvai ga-,dar ir dabar didesnėse lie- 
I tuvių kolonijose būna pana- 

atmosfera. šių parengimų.

■ Viso pasaulio darbininkai' Kur tik galima tinkamai 
°l taikos t J ’ tina/ turi būti . keliamas

Nelengva darbininku kla-' M. Griciūn’enč Raišis už pastovią, taiką.
_________________ _____________________________ Kur tik galima, visur turi.

kad 
savo 

Jos buvo pasiryžusios su- ) sumušta. Audinyčių orga- į vaikams geresnį ir laimin- 
tikti viską. Ir tų moterų nizatorės, Mary Dalton irigesnį gyvenimą. Ji sulaukė 
kova užžiebė kibirkštį, už- j Anna Burlak, buvo 
siliepsnojo revoliucija. Ve-) dintos į kalėjimą ilgiems Ii minėt savo šventes, 
liau Rusijoje įsikūrė darbi- į metams. Samdytojai tikė-| Šaltojo karo ; ‘ 
ninku valdžia. Ir tik darbi-1 josi, kad jos bus nubaustos šiek tiek palengvėjo, 
ninku valdžia pajėgė ! i.-ju-. mirtimi, bet darbininkų pa- 5z: r-
dint tas moteris, kurios bu- į stangos išgelbėjo jas 
vo per amžius užguitos, ne- į mjrties. 
turinčios jokios vertės, tu- | 
nojo tamsybėje ir nežinys-1 
tėję. Darbininkų valdžia) 
suteikė moterims pilnas ga- ■ 
Ii nybes pakilt iš tos tam-' 
sybės, suteikė joms galią!

Apie įžymių vyrų žmonas
Sokratas (469-399 m. p r. 

, erą) buvo vienas didžiau- 
visą šalį buvo steigiamos ! šių filosofų žmonijos istori- 
mokyklos ir mokomos pe_, joje. . Gi jo žmona.Ksantipe 
mokslės moterys ir Vyrai ■ LeJ° į istoriją kaip, pikta, 

i priekabi, nuolat susirauku-, 
i si ir savo įnoriais vyrą kan- ■ 
kinanti žmona.
gelis istorikų ją pateisina* į lankytojų, kurie būriais 
Sokratas iš tikrųjų visiškai' traukė į Jasnają Polianą, 

ir stengėsi, kad Tolstojus 
turėtų kuo daugiau laisvo 
laiko kūrybai.

v Z cD • •

mokyklos ir mokomos be-J?Jc* 
mokslės moterys ir Vyrai; 
nuo A, B, C. Milijonai išmo
kyta skaityti ir rašyti.! Ati
darė joms duris į Visas 
mokslo šakas. Suteikė joms 
pilnas politines ir ekonomi
nes teises. Ir moteiys 
dėjo greitai žengt pirmyn 
ir rodyti pavyzdį viso 
šaulio moterims. Tarybinės 
moterys su didžiausiu en- i 

i me-j 
mynų išlaikymo. Prie išto-! tai minėti tą istorinę dieną, I 
bulintų mašinų ir vaikai at-; kovo 8-tą. Ir viso pasaulio j - 
liko tą patį darbą, ką mote-. darbininkės moterys prade- 
rys, bet jie negavo tokios jo daug žymiau tarpUuti- 
mokesties, gavo daug ma-|nę dieną minėti. 
Žiau. Neorganizuoti darbi- Darbininkgs moteTys 

gerai suprato, kad su gavi
mu politinių lygių teisiu jų 
kovos nebus baigtos, tiirės 
eiti toliau dėl galutino pa- 
siliuosavimo. Daugelio salių 
darbininkės moterys nega
lėjo viešai tarptautinę die
ną minėti. Tij šalių rriote-

pra-

pa-

ninkai, vyrai ir moterys, 
įstūmė save į didžiausią 
skurdą ir vargą.

Kapitalistai, pasinaudo
dami moterų ir vaikų dar
bu, sukrovė didelius turtus, 
o darbinnkų šeimynos ba
davo. Moteris buvo daug 
sunkiau suorganizuoti, kaip' rys minėjo tą dieną jjiasi- 
vyrus. Kapitalistiniame pa
saulyje, buržuazijai viešpa
taujant, per ištisus amžius 
moterys buvo pavergtos ir 
paniekintos, bemokslės. Gy- 

'A^pidamos tokiose sąlygose 
jos negalėjo padryt jokios 
pažangos savo gyvenime, 
jos pasiliko toli nuo vyrų.

Kad prablaivius moterų 
sąmonę ir išaiškinus, jog 
jos turi stoti į unijas įkartu 
su vyrais, ir vesti kovą 
prieš savo išnaudotojus, 
reikėjo specialiai atkreipti 
dėmesį link moterų.

Tad viename Socialistų 
Internacionalo kong r e s e 
buvo plačiai tas klausimas 
svarstytas, ir primtas su
manymas, kad, dėl pasėk- 
mingesnės tarp moterų a- 
gitacijos, reikia turėti vie
ną specialią dieną per me
tus.

1910 metais buvo sušauk
ta 2-jo Internacionalo tarp
tautinė moterų konferenci
ja, Kopenhagoje, Danijoje. 
?loj konferencijoj gimė 
Tarptautinė Darbinio k i ų 
Moterų šventė. Ir kasmet 
tą dieną yra vedama agita
ciją, kad moterys stdtų į

slėpusios
kur nors

Didelė
Lietuvos

nuo žvalgybos, 
slaptai.
garbė priklauso 

moterims kafržy-

at-

gėms, kurios kartu su, vy
rais kovojo ir net mirti) ne
bijojo. Mes neužmiršini tų 
prakilnių vardų: Marytės 
Melnikaitės, Adelės Šiau- 
čiūnaites, Klaudijos Krksti- 
naitės ir daugelio kitų.

Pas mus, JAV, dides
niuose miestuose susiburia 
visų tautų vyrai ir mote
rys ir atžymi Kovo 8-ją.

Mes, lietuvės motėrys, 
kadaise turėjome savo
skirą organiaciją, L.M.P.S. 
Minėjome Tarptautinę mo
terų dieną kiekvienais poe
tais kartu su viso pasaulio 
moterimis. Mes rengėme 
prakalbas, paskaitas ir | ki
tokius parengimus, aiškin
davome reikšmę tarptauti
nės dienos, ragindavome 
kartu su vyrais ir koyoti 
prieš išnaudojimą. Mįisų 
organizacija rėmė visas iš
kilusias darbininkų kojas, 
mes dalyvaudavom tose ko
vose.

Vėliau, sąlygoms pasikei-

vo Sofija Andr i e j e v n a . I 
Tolstojus su ja gyveno dau-i 
giau kaip 40 metų ir išau- ' 
gino gausią šeimą. Sofijai 
A n d r i e jevna kantriai ir 

- kruopščiai perrašinėjo vyro 
• ---- I rankraščius. Ji visą gyve-'
Beje, dau- • nimą saugojo jį nuo įkyrių 
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nesirūpino seimą, ir jo vai
kai dažnai skurdo.

XVII amžiaus anglų po- 
' etas Džonas M i 11 o n a s 
! (1608-1674) parašė dvi di- 
i deles poemas: “Prarastasis 
į rojus” ir “Vėl atgautas ro- 

Miltonas buvo aklas 
ir turėjo nepaprastai dailią 
žmoną. Jo draugas sykį pa
sakė poetui: “Jūsų žmona 
graži kaip rožė.” Miltonas 
ramiai atsakė: “Nematau 
jos grožio, bet iš dyglių 
jaučiu, kad tai tiesa.”

Miltono amžininkas olan
dų dailininkas Rembrand- 
tas (1606-1669) buvo daug 
laimingesnis. Apskaičiuoja
ma, kad per visą gyvenimą 
jis nutapė 700 paveikslų, 
padarė apie 300 graviūrų 
ir apie 1,600 eskizų. Šis 
kūrybos milžinas niekuomet 
nebūtų tiek nuveikęs, jei ne 
jo pirmoji žmona Saskja, 
kuri jį švelniai ir ištikimai 
mylėjo. Po Saskjos mirties 
antrąja Rembrandto žmona 
tapo Heindrikė—paprasta, 
iš liaudies kilusi mergina. 
Ir jos nuoširdi, karšta mei
lė buvo tikra paguoda ir 
parama audringame daili
ninko gyvenime, įkvėpusi jį 
sukurti ne vieną kūrinį, ku
riais ir dabar žavimės.

Kunigaikščio Siergiejaus 
Volkonskio (1788-1865), 
dekabristo, žmona Marija 
buvo viena tauriausių Rusi
jos moterų. 1825 metais 
nuteisus Volkonskį 20-čiąi 
metų katorgos, Marija iš
vyko j Sibirą pas vyrą. Ji 
apsigyveno šalia katorgos 
ir kuo galėdama jam padė
jo. Kai atbuvęs bausmę 
Volkonskis negalėjo grįžti į 
gimtinę, žmona pasiliko su 
juo Sibire visam gyveni
mui.

Levo Tolstojaus (1828-
tus, mes savo organizaciją 11910) gyvenimo draugė bu-

Genialusis, muzikas Volf
gangas Amadejus Mocartas 
(1756-1791), įsimylėjęs vie

ną seserį, vedė kitą—Kons
tanciją. Pastarbji juto, kad 
ji netinkama gyvenimo 
draugė tokiam genijui, kaip 
Mocartas, ir kartą jam pa
sakė: “Labai gaila, bet į 
tavo mūzą aš nepretenduo
ju.”

Kito vokiečių kompozito
riaus Roberto Šumano 
(1810-1856) žmona buvo 
talentinga pianistė Klara 
Vik. Ji padėjo vyrui iškil
ti, o jam mirus, daugiau 
nebeištekėjo, visą gyvenimą 
paskyrusi Šumano kūrybai 
populiarinti. Jai skirtas 
vienas gražiausių kūrinių- 
“Svajbne.”

“Žmogišksibs komedijęs” 
kūrėjas, hėmiidingasis Jo
hore Balzakas (1799-1850) 
neišsirinko ne Vienos iš jį 
g a r b i ri usių prancūzių, o 
įsimylėjo puikuolę lenkų 
dvarininkę tėvą Hanšką, 
kuri gyveno netoli Kijevo 
ir turėjo ^ėti^.^yrą. Sūsi- 
rašinedadias >• laiškais, Bab 
Žakas Jauke /Savo mylimo
sios Vyro piirtiėš apie 15 
metų* ir tik ■ lūofhet parsi
vežė ją į Paryžių. Tuo tar
pu gražuolei Ievai rūpėjo 
ne. Balzako nįėjie, o garbe. 
Atsiradusi Paryžiuje ir pa
sijutusi didele dama, -Hans
ka visiškai bežiūrėjo ser
gančio vyro if net nebuvo 
prie jo miftįės valandą.

Žymaus rusų Pašytojo 
Teodo Dostojevskio (1821- 
1881) trečioji žįnona buvo 
25 metais už- jį jaunesnė 
Ana Sitkina. Ji mylėjo Dos- 
..... .• "y1 '•lu.iii'i'i i11 - • ......................... .....

Mūsų LDLD kuopos sek
retorius J. Blažonis dirba 
net sukaitęs. Iš visų narių 
duokles už šiuos metus jau 
išrinko. Turėjo pas kožną 
narį nueiti į namus ir iško- 
lektuoti duokles. Tai ne
lengvas darbas, bet už tai 
mūsų kuopa centre atsistos 
į pirmas eiles.

Juozukas buvo partrau
kęs 10 Vilnies Kalendorių 
ir visus išpardavė. Būtų ir 
daugiau pardavęs, jei būtų 
turėjęs. Už tai tau, drau
ge, priklauso didelis kredi-, 
tas, kad nemiegi, o vis dirbi 
svarbų darbą!

mais. Taipgi reikia kalbėti 
apie maisto brangumą ir 
abelnai žmoniškumo klau
simais. Nes šiais laikais at
rodo, kad kas tik gera ir 
naudinga dėl visuomenės, 
yra visai pamiršta.

Smagu prisiminti tuos i 
aikus tą gražią praeitį,! fa iždininku. susi- 

kiek buvo atiduota gražaus 
laiko ir kiek energijos su
naudota dėl šviesesnės at
eities.

Šiandien svarbia u s i a s 
dalykas yra tas, kad karo 
pavojus kaip koks didžiau-, 
sias juodas debesys kabo! 
ant viso pasaulio. 0 ypač 
tie baisūs kariniai pabūk
lai, tie atominiai bandymai 
grūmoja sunaikinimu. Tik 
žmonių vienybė ir kova ga
li tam pastoti kelią. Su 
kiekvienais metais tie klau
simai darosi svarbesni. Tik 
visa bėda, kad ne visi ta 
tiesą supranta. Tik tie gali 
suprasti, kurie seka ekono
minę ir politinę pasaulio 
padėtį. Bet kurie 
pertekliuje, tiems 
nesvarbu. Galima valgyt ir 
gert, bet turi būti ribos. 
Nereikia užmiršti svarbių 
dalykų. Moteiys turėtų su
sidomėti rimtais dalykais, 
kurie svarbūs kiekvienai. 
Reikia daugiau gilintis į 
ekonominę padėtį ir reikia 
rimtai žiūrėti, kaip dalykai 
eina visame pasaul y j e. 
Daugiau reikia gilintis. į 
apšųietą. Jei mes skaifo- 
mės pažangiomis moteri
mis, tai ir parodykime sa
vo pažangumą. Nesuminki
me po kojų tai, kas buvo 
sukurta gražioje praeityje, 
jaunų dienų laikais. Prisi
minkime tuos laikus, kokia 
buvo sunki, bet graži pra
džia dėl šviesios ateities vi
sai žmonijai.

Aguonėlė

vas) buvo iždininku, 
rinkusiųjų buvo pageiLavi- 

’ mas, kad rezignuotų. Taip 
jis ir padarė. D.

Jo-
68

gyvena 
niekas

KUBOS LIAUDIS 
GERBIA ŽUVUSIUS
Havana. — Prieš keleris 

metus Batistos teroristai 
nužudė liaudies kovotojus 
brolius Saiz, Pinar del Rio 
provincijoje. Dabartinė Ku
bos valdžia ten atėhiė nuo 
šalies priešų žemę ir atida
vė žemdirbiams. Žemdirbiai 
įsteigė kooperatyvą ir pa
vadino nužudytųjų vardu.

5 p.-Laisve Antrftd., kovo (Mareli) 8, 1960

Vasario mėnesį mirė net 
‘keturi lietuviai: Kazimie
ras Janauskas, Jonas Za- 
jankauskas, Petras Matke- 
vičius ir Antanas Aleksa. 
Aleksa Lietuvoje paėjo iš 
Onuškio parapijos, Žalio jos 
kaimo.

Lai būna jiems lengva 
šios šalies žemelė.

Dauguma LDS 110 kuo
pos parių jau pasimokėjo 
duokles už visus šiuos me
tus. Tai geras dalykas.- »

Brockton, Mass.
Vasario 26 d. mirė 

seph Skiotis, sulaukęs 
m. amžiaus. Buvo “Lais
vės skaitytojas. Buvo pa
šarvotas Yakavonių šerme
ninėje ir palaidotas vasario 
29 d. Holy Family kapinė
se, Rockland, Mass.

Paliko liūdesyje podukrą 
Berthą (Waleyka) Karpa- 
vich ir jos vyrą Stanley, du 
anūkus,-pusbrolį Peter Skio
tis. Iš Lietuvos paėjo iš 
Padvarininkų kaimo, Lū
kės parapijos.

Velionis pirmiau gyveno 
N. Abingtone. Ten ir apsi
vedė su Paulina Waleikie- 
ne. Vėliau persikėlė gyven
ti į Montello. Buvo apsipir- 
kę savo damą, kurį gražiai 
prižiūrėjo. Jo žmona mirė 
apie prieš trejus metus. 
Jis sirgo, tai jį prižiūrėjo 
podukra ir žentas. Prieš 
porą metų turėjo sunkią 
ant vidurių operaciją, 
po to sveikata jau ir 
pasitaisė — sirguliavo, 
amato buvo kriauČius.

Vasario 21 d. Lowellib, 
tautininkai minėjo Lietuvos 
“nepriklausomybės” dieną/ 
Pirmininkavo L. Paulaus
kas. Vienas dipukas iš Sq. 
Bostono trumpai pakalbėjo. 
Buvo ir koncertas, kurį at
liko So. Bostono dipukų Ju
liaus Gaidelio Choras. Buvo 
renkami doleriai; surinko 
apie $150. Ir Vytauto Klu
bas aukojo $50. Bet reikės 
užmokėti chorui, tai mažai 
ir liks tų dolerių.

Lowellietis

O 
ne
iš

Evą Kavoli-enę patiko ne
laimė. Ji parvirto ant šali
gatvio ir susilaužė kojos 
kaulą. Koją sugipsavo. Ser
ga namie, 66 Upland Rd., 
Brocktone.

Jau kelinta savaitė serga 
I. Shmitas if jo žmona. Sa
ko, kad kankina azijatiška 
influenza. . Jie gyvena 72 
School' St., Avon, Mass.

Jau antras mėnesis serga 
W. Lapinskas. Vasario 28 
dieną išvežtas į Phaneue li
goninę, Jo gyvennamis 87 
Upland Rd.

Vasario 12 d. aš ir pats 
sirgau gerklės uždegimu. 
Nors ir prastai jaučiuosi, 
bet kol dar galiu, vaikščio
ti, tai ir spaudai pranešu.

Linkiu sergantiems pa
sveikti. Geo. Shimaitis

TSRS UERSERGSTI 
VAKARUS

Berlynas. — Tarybų Są
jungos gynybos jėgų ko
manda Rytų Vokietijoje 
persergsti Angliją, Francu- 
ziją ir Jungtines Valstijas, 
kad jos nebandytų skraidy
ti į Vakarinį Berlyną virš 
10,000 pėdų aukščio. Ji sa
ko: jeigu Vakarai to nori/ 
tai pirma turi susitarti šu 
TSRS komanda ir Vokie
čių Demokratine Respubli
ka, kitaip jų pasielgimas 
bus provokacija.

Tampa, Fla. — Areštavo 
Anitą EVans už iki mirties' 
sumušimą jos 3-ių metųsū- 
naus.

ATSIMINIMAI 
ir 

Dabartis
Parašė L. Prūseika

Tai gyvi bruožai iš jo gyve
nimo, visuomeninčs veiklos, 
caro reakcijos metu pergy
venimai kalėjimuose, ištrėmi
mas j Sibirą ir kiti erške&uoti 
takai jo kovoje už laisvę ir 
šviesesni gyvenimą d i r b d 
žmonijai.

Knyga 18 804 puslapiu 
Kama tik

Laisvė
110-12 Atlantic Avė.

Richmond Hill 19, N. Y.



Lawrence, Mass SERGA

vaduotojai 
parengimą. Labai garsino, 
bet jis buvo menkas. Daly-

Jetuvos, Tarpt, moterų dienos mi- 
siiruo<ę nėjime praėjusį sekmadie-

40 žmonių ir sti-
Reiškia. lietu-

kad tie “gelbėtojai tu 
žmonių pinigus vilioja.

AFL-CIO unijos buvo su
rengę banketą. Dalyvavo 
1,100 žmonių. Buvo nariai 
ir taip svečių. Kalbėjo 
miesto majoras. Buvo ir 
kai kurie kiti viršininkai. 
Buvo ir kongresmanas T. 
Lane. Kai kurie unijistai 
stebėjosi, kodėl ir jis atėjo. 
Žinoma, rudeni bus rinki
mai, tai nori gauti daugiau

Italu tautos žmogus tau
pė pinigus nuo 1932 metų. 
Juos laikė namie. Buvo jau 
susitaii])ęs/$7,000. Ir štai 
vieną dieną jų neberado. 
Buvo pašaukta policija. Jis 
sakęs, kad niekam nesakė 
ir nerodė, kur pinigus lai
ko.

Įspūdingas buvo Mo|erii 
dienos minėjimas

nį pasigedome klubietės. Ja-! Praėjusi sekmadienį “Lais- 
nušienes. O ji visuomet da-vės.” salėje, Ozone Park.', 
lyvaudavo moterų ir ki-Ii vyko pobūvis, suruoštas 
t(.s3 vertingose pramogose. ■ tarptautinės Moterų dienos 
Sužinojome, kad ji pamda-1 atžymėjimui. Rengė Lietu- 
vusi ligoninėn ištirti sąvokių Moterų klubas.
sveikatos stovį. Anna Ja-j Nors oras šiuo metu Niu- 
mish randasi Doctors Hos-1 jorko labai prastas — per 
picai, Van Wyck Express'daug priversta sniego, ta- 
Highway, Queens, N. Y.ičiau žmonių susirinko pil- 
Kambarvs .107. : na sale.

Klubietės ir visi linkime. Pirmininkavo Ieva Miza- 
jai greit pasveikti. i rienė, vilkėjusi (specialiai

------— i šiai pramogai) dailų liotu- 
Katalikų parapijų mo-, viską tautinį kostiumą, ne- 

kyklose vaikams skiepija į seniai gautą iš Tarybų Lie- 
antisemitizmą. Maž i e m s, tuvos. 
vaikams paruošta skaity-l
mų knygos “Stories of Je-1 įžanginę 
sus”. Ten pasakojama, k 
“žydai Kristų kalkino”.

Pasakiusi ati t i n k a m ą 
)ie Moterų Die- 
pirmininkė pa- 

i kvietė Aido Choro moterų 
l v

’ (muzika

Dainavo

Pradėjau

Iš to galima daryti išva- b’no motery 
da, kad daug pinigų nerei-; JAI0 . sayc 
kia namie laikyti. Gėriai 
padėti i banką arba paštą Javo atskirai nuo vyrų.

Tuomet buvo trys lietuvių
Mūsų mieste dabai daug 'žuvėjų 

žmonių sirgo “Azijos in
fluenza’’. Daugelis mane, 
kad tai paprastas šaltis. 
Bet daktarai sakė, kad

jie nedaug pagelbėjo. Ser
gantiems patarė gulėti lo
voje ir valgyti aspirinus.

Lawrence. Lowell ir 
Lynn lietuviai įsitėmvkite, 
kad balandžio 9—10 dieno
mis bus rdomi Lietuvo’e 
gaminti filmai. Sekite jų 
garsinimus.

k vartota sūdai nuot i

daina), I 
P. Ba-I

Moterų i 
m i e 1 a
Jaunu-

U V j

dainų. ■ 'dainuže!
Akompanuojant mokyto- Įčie, muzika J. Slėnio), “Iš' 

jai Mildred Stenslei , kvar-1 Rytų šalelės” (liaudies dai- 
tetas dainavo sekamas dai-!na, suharmonizuota B. Bud-i

Yiūno), “Tolima laimė vilio-1 
;ja” (iš ispanų).

Paskiausia programoje:
' K. Petrikienė, kuri pasakė į 
I pagrindinę, išsamią kalbą j 
[apie moters padėtį visuo-; 

Liado-' menėje praeityje ir dabar-1 
ityjT-

Aukų lėšoms padengti I 
- [surinkta $65.
■J Po to buvo duota visiems 

Raukšlės i užkandžių, kuriuos parūpi-
i no darbščiosios klubietės! 
šeimininkės.

žodžiu, popietis praėjo la- j 
“Mik ' ha* ^Yvai, sklandžiai, įspū- i

Šalis gimtoji” (žo- 
’. Reimerio, muzika

“Daina, apie tiltą” (žodžiai 
K. Kubilinsko, muzika Ed. 
Balsio), “Išlydėk mane į 
kelią” (muzika L.

Po to Nastė Buknienėj 
meistriškai padeklamavo ii-' 
gą ištrauką iš Br. Mackevi-j 
čiaus poemos

Po jos dainavo Kazokai- 
te sekamas dainas: 
tau dėkui, močiute,

Prisiminimai apie Brooklyno 
lietuves siuvėjas

irbti, rodos, I galios buvo sunku gauti, 
m. Brook- kas eitų pikieluoti. Unijos 
uvėjos turė- delegatas atsikreipė i mo- 
kirą unijos i torų lokalą pagalbos.

silarėm 21 ir nuėjom pi- 
jkietuoti . Ramiai šaligatviu

prosytojų ii moterų.
skyrių susirinkimuose
lyvaudavo lietuvis u
delegatas. Moterys savo i svilini.
susirinkimuose svarstydavo Igiau p

Šaunus filmas apie poetą Julių Janonį

Kovo 12 d., jau ateinantį i lis jo poemų apvilkta muzi- 
šeštadienį, Kultūrinio ka ir yra pavirtusios liau- 
Centro salėje, bus parody- dies dainomis. Julius Jano- 
tas Lietuvoje gamintas di- nis taipgi buvo drąsus ko- 
džiulis filmas apie Julių votojas už darbo 
Janonį, įžymųjį lietuvių i reikalus, už Lietuvos lais-

liaudies
dingai.

Viską atliko pačios mote-Į tautos poetą-dainių. Filme; vę. 
1 parodomas poeto audrin-' 
' gas gyvenimas, jo veikla. r “T -v A<. -i •*- 
.jo pagaliau tragiška jaunu-!
Iv* • v t • 1 Į J cl 111 <. 1L y L1 •cio gyvenimo užbaiga. i -j-j prasidės i vai. vakare. Įeji- 

Julius Janonis per savo i mas nemokamas. Filmą ro- 
trumpą gyvenimą sukūrė ' dys Jonas Grybas.
daug gražiausių eilėraščių! Adresas: kampas Liber- 
dar prieš pirmąjį pasaulinį, ty Avė. ir 102nd St., Ozone 
karą ir karo metu. Dauge-1 Park.

Garbe joms už tai! štai dabar filmas “Ju-
A1 1 'V jį 

Filmo rodymas
New Yorko Port Autho- 

i rity sutiko, kad Tarybų Są- 
didžiuliai “jet” 

dainas, i “TU-104” lėktuvai gali 
i gra- skrajoti į miesto orlaukius. 

' kad nu-1 Numatoma, kad dar šiemet 
tiltumėm. Tarybų Sąjungos Aero-

triju dienu, sekma- Pan-Ameiican
ryte, turėjo mus iš-i World Airways vedėjai su- 
Prižiūrėtoja atėjusį 

kad dabar eina pa
maldos ir iki pasibaigs, -ei-: 
kit į bažnyčią arba būkit 
iki išleisim, susitarėm ei-jPasyej^nsime “Vilnį”:

' 40 m. sukakties proga ; naudoti
Nenorime atsilikti ir ne-1 

i atsiliksime nuo kitų koloni-1 
valdžią ir dievą prasikaltę, jų. Kai mes pamatėme, kad; 
Gailėkitės, o jei ne, degsit jau beveik iš visur plaukiai 

sveikinimai su finansine 
parama dienraščiui “Vil
niai” į Chicagą josios gar- i 
bingos ir kovingos 40 metų ,
sukakties proga, susirūpi- be .s^“s
nome ir mes. Į ką .tai bū- ™ei'g±LJ.± 
tu panašu, jeigu brookly- [ ž('r .

.... P" L giu ir kitu darbininkų, jau paėmė į Kings County * * __
ligoninę. Daktarai 
kad miego liga 1 
po ėdros ligos.

i bet i. ir susitarusios dainuo- ’ J u n g o s 
davom lietuviškas 
Prižiūrėtoja atbėgusi

Su- žiuoju prašydavo

Visų I kiužiai. Ten buvęs policis- 
da-1 tas pradėjo mus vyti šalin.

Tuoj pribuvo dau-

dienio
’ sitars ir oro kelias tarpe į 
Maskvos ir New Yorko at-1 

; sidarys.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
IR VĖL NESUTIKIMAS
TARP NATO NARIŲ
Washingtonas. — NATO1 •

1 karinio laivyno komandie-!, J--• 
iriai reikalavo, kad Jungti- ^juko 
'nes Valstijos duotų jiems

i ‘ T-2” tankerius. ‘ jnfp požeminiame trauki- 
Bet JAV Department of nyje, ant 8th Avė., prieš 10 
Defense atsisakė. j vai. ryto, S. Arce dviemis:

Tie laivai yra po 16,500 ■ šūviais pašovė buvusią ša
tenų įtalpos, pastatyti lai-: vo mylimąją B. Guzman, ir 
ke Antrojo pasaulinio karo p.^s nusišovė, 
ir dabar laikomi rezerve. ______ .

Teisėjas išdavė leidimą/ 
, areštuoti M. Meerbaumą, 
'304 S. 3rd St., Brooklyn, 
maino savininką, kuris ne- 
i taiso rendauninkų kamba- 
i rių. Bet šerifai niekur ne- 
i galėjo surasti namo savi-

ti pažiūrėti. Kokios reli- 
gijos buvo pamaldos, neži-I 
nau, tik tiek atmenu, kadį 
kunigas, baigęs pamokslą, 
sakė: “Jūs visos esat prieš'

žiniai. Vieną mūsų pradėjo 
tempti į vežimą.
dem
sugrūdo į vežimus ir nuga
beno į policijos stotį. Grei
tai sužinojo unijos valdy
ba, ir uždėjus kauciją mus 

Tiek žinau i paliuosavo. Antrą dieną at-

Mes ban-
Tada visas

nebuvo

ra1 nepamenu.
kad mano dėdė, buvęs geras 
siuvėjas dar Lietuvoje, už- 

S. T’enkauskas Jpdavc tik $9 Dirbdavom 
i desimti valandų kasdien. 
: Žiemos metu tamsoje išei- 
' davom į darbą 
1 grįždavo m.

ko- Sustreikavom. 
Re-' ses lietuviškos 

Dirbo 
kelios

Nežinau, ką mano drau
ges galvojo. Dauguma jų 
buvo tikinčios’. Man buvo

Scranton, Pa.
Vladas Medelis mirė 

vo 5 d., namuose, 24 S. 
becca Avė. Kūnas pašarvo- ■ užsidaro,
tas W. Pėstininko koply-' laužiais 
čioj, 1721 Main Ave.

Laidotuvės ivvks trečia
dienį, kovo 9 d., Washburn 
kapinėse.

Velionis paliko 
me žmoną ir dukterį, taip
gi seserį Geraitienę, gyve
nančią Hartford, Conn.

Šią liūdną žinią pranešė 
Laisvės Administracijai 
lefonu K. Genys.

KRISLAI

. New Yorke 28-ios ligoni’ 
7- , ,'nes turi 19,274 lovas »At
-ui me ų 3 profesionaliu slaugių. 

109 rpnvJL1S°mniU Tvarkytojai sa- 
n , • ko, kad stoka lavintų slau-Dabar la . . , , , . . ,

si buvo teismas ir visas ap
kaltino “betvarkės” kėlimą 
nuteisė po tris dienas kale- j baisiai pikta už tokią netei- 

■ ti arba po dešimtį dolerių j sybę. " —
baudos. Unijos valdyba pa-j prjc kalėjimo mus pasi
siūlė mums: jeigu eisim ka-i tiko unijos delegatas ir kiti 
lėti, tai kožnai unija sumo-1 draugai. T^“1 ’
kės po dešimtį dolerių. Aš 
tuomet buvau 16 metu am
žiaus. Kitos buvo po 19 m.
ar kiek daugiau. Angliškai 

Eidavom pikio- susikalbėti mažai ką gale- 
jom. * 20 musų nuėjom ka
lėti. Po nuteisimo, kada 
mus vedė į kalėjimą, sutar
tinai pradėjom dainuoti 
“My country th’s of thee, 
sweet land of liberty,” ku
rią .dainą buvom išmokę va- 

| karinėje mokykloje.
Tur būt teisėjui m ūsų 

| daina nepatiko, nes kas tai 
Į surike?, “Uždarykit duris!”

Kalėjime mus uždarė po 
bet viename koriclo- 
Galėdavom susikal-

Jau ketvirta

Veik vi- 
dirbtuvės 

su st re i le
ki t ata ličiu

dirbtuves.
tuoti. Vyrų arčiau dirbtu-

merginos m moterys, patė- 
miję išeinančius streiklau- 

nuliūdi-' žius, pasekdavom juos ir 
nurodydavom streikieriams 
vyrams, kurie tokius daž-

te-1
į kailį, daugiau nedrįsdavo j 
streiklaužiauti.

Viena dirbtuvė 
laikėsi. Policija 
strcpiai s a u g o j 
areštų ir muštynių.

atkakliai 
dirbtuvę 

o. įvyko

Dėl 'atminties, vi- 
j sos drauge siL delegatu nu 
i siiotografavom. Aš su de- 
! legatu, priekyje. Gaila, kad 
' neprisimenu kitų merginų 
j pavardžių.

Po mūsų arešto siuvėjai 
; pasidarė daug drąsesni, 
i Vyrai ir moterys eidavo pi- 
ki-etucti, nors žinojo, kad 
teks susidurti su policija. 
Daug dar vyrų ir moterų 

I buvo areštuota ir sėdėjo 
! kalėjime. Streikas tęsėsi 9 
mėnesius. Kai kurie siu
vėjai jau neturėjo ką val
gyti. Buvo atidaryta uni
jos virtuvė, kurioje strei- 
'kierės moterys virdavo val
gį. Taip mes kovojom.

niečių nebūtų jos sveikin
tojų sąraše!
ir negalima 
įsivaizduoti.

Todėl štai
jau patiekiame savo svei
kinimus. Tiesa, kol kas, 
dar nedaug, bet netenka nė 
minutei abejoti, jog jų atsi
ras daug daugiau. Ši mū
sų kukli pradžia lai b ū n a 
pa s k a t inimu visiems ki
tiems tokios pat darbinin
kiškos širdies brooklynie- 
čiams.

Sofija Petkienė----- $10
S. Večkys

I son, gyvenanti 
Brooklyne.

Neįmanoma 
tokio dalyko

keletas mūsų

sako,

(Tąsa iš pirmo pusi.)

moterys nė trečdalio neturi ■ 
tiek laimėtų teisių, kokias jau 
turi amerikietė moteris.

Daug, daug geriau, žinoma, 
klausimas stovi socializmo ša
lyse. Nors, tiesa, dar negali
ma sakyti, kad jau visose jo
se ir visose gyvenimo srityse 
moteris viską turi, bet patekė
jusi socializmo saulė jai nu
švietė kelią j tikrą džiaugsmo 
ir laimės gyvenimą.

Praėjusią vasarą iš Lietuvos 
sugrįžę turistai mums pasako
jo apie tai, su kokiu ryžtu ir 
energija Lietuvos moterys 
darbuojasi visose gyvenimo 
srityse.
jaunoji

visose
Ypač gražiai atsižymi 

moterų karta.

kurie tikime ateitimi ir 
Amerikos darbo 

tikime, kad sočia- 
Amerikoje.

Mes, 
pasitikime 
žmogumi, 
lizmas pakils ir 
Mes tikime, kad ir mūsų mo
terys. kaip Rusijos, Lietuvos 
ir kitų socialistinių kraštų mo
terys, nė per pėdą neatsiliks 
nuo savo vyrų kovoje už tą 
naują, tikrai laisvą, tikrai pil
ną gyvenimą, kuriame apie 
moters, kaip moters, skriau
das tik su pasibaisėjimu skai
tysime istorijoje.

Augustinas Iešmantą 
O. ir W. Baltrušaičiai 
Ch. Balčiūnas--------
A. Bimba________
Gavrilovičius----------
F. ir S. Kazokienė — 2 
Jonas Juška---------- 2
Nellie Kanopa-------- 2
Kurie norėsite “Vilnį”

10
10

5
5
5 
r

j pasveikinti, galite tiesiai 
'jai apsiųsti (“Vilnis,” 3116 
So. Halsted St., Chicago 8, 
III.), arba priduoti R. Mi- 
zarai ar man. Pasiųsime 
kartu. Tik nebedelskite. 
Galite ir telefonu pašaukti.

' Jūsų žodis bus taip geras, 
kaip gryniausias auksas!

A. Bimba

Susirinkimas
LLD 1 kuopos susirinki

mas įvyks kovo 11 d., 7:30 
v. v., 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Bark. Visi nariai da
lyvaukite. Turime keletą 
svarbių reikalų svarstymui 
ii mokėkime laiku metines 
duokle^. Valdyba

Del amžiaus atsistatydi 
nęs generolas B. P. Disque 
mirė sulaukęs 80zmetų am
žiaus.

Tokio. —Yokohama mies
te radijas davė veltui kon- 
certą. Teatras yra tik 

Mexico City. —Busas nu-'3,500 žmonių įtalpos, o Su
sigrūdo virš 6,000. Susi- 

Ikimšime dvylika žmonių 
. i mirtinai sutrėškė, o desėt>

“Daily News” redakci plls sužeidė.
n i ame rašo, kad mūsų ša
lies prezidentą Eisenhowe- 
rį Pietų Amerikoje masi-1 
niai ir gražiai pasitiko. Bet: 
vargiai su Montevideo pa
sitikimu galima pasigirti.

virto apie 700 pėdų į pakal
nę ir žuvo 10 žmonių.

Maskva. — TSRS ir Ja
ponija pasirašė trijų metų 

i prekybos sutartį.

Help Wanted—Female

PRANEŠIMAI Moteriškė l
Dėl viso delikatessen krainuvės 

darbo. Nuolatinis darbas. Kreip
kitės asmeniškai.

George’s Delicatessen
170-13 Jamaica Ave.. Jamaica,. jU,

J A. 6-0659 /

NORWOOD, MASS.
Svarbu^ Pranešimas Norwoods 

ir Apylinkės Visuoinraiei!
LDS 3 kuopa rengia šaunius ka

lakutienos pietus. Jvyks sekmadic- Į
nį, kovo (March) L3 d., pradžia ly- _ 
giai 1-mą valandą dieną, Lietuvių 
bendrovės salėje, 13 St. George Avė.

Kviečiame atsilankyti ne tik nor- 
vvoodiečius, bet ir bostoniečius, i 
montolliečius ir iš kitur. Bus geri 
pietūs ir linksma nuotaika. Nepra- ! 
leiskite šios geros progos. Užtikri- j 
namo, kad atsilankę būsite pilnai : 
patenkinti. Rengimo komisija.

(11-12) I

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kuopos nariams

Draugai! Šiuosyk jau ne kad los- 
ka, bet kad reikia, būtinai ateikite 
į susirinkimą, 
dienį, kovo 11 
7:30 vakare, 
girnas jau čia
Lietuvos rodymas, 
darbščiausi mūsų 
tebeserga. Turime' ir daugiau labai 
svarbių reikalų. R. M. (11-12)

kuris įvyks penkta- 
d„ 1150 N. 4th St., 
Mūsų didysis paren- 
pat. Tai filmų iš 

Prie to, du 
valdybos nariai

EAST NEW YORK
LLD 185 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, kovo 9 d., 7:30 
vai. vakare, 102-04 Liberty Avė. ir 
102 
čiai

St., Ozone Park. Visi kuopie- 
yra kviečiami dalyvauti.

Kuopos vadyba

OZONE PARK, N. Y.
Liet. Namo Bendrovės direkto

rių susirinkimas įvyks pirmadienio 
vakare, kovo 7, 102-04 Liberty Avė. 
Visi direktoriai kviečiami dalyvauti.

LNB valdyba

NAUJA SU
210 LOVŲ LIGONIU® 

Reikalauja
REGISTRUOTŲ SLAUGIŲ
Prie visų darbų ir pakaitų. 

Gera pradinė alga. Galite 
t i pareigas vakarais ar 
Rašykite:

GOOD SAMARITAN 
Lebanon, Pa.

1549)

MATTHEW A
BUYUS

(BUYAUSKAS)
LAIDOTUVIŲ *

DIREKTORIUS C
•U6**D6*

:: Newark 5, N. J.
MArket 2-5172 įį3

H 426 Lafayette St]
*-fe*4M»^M^^4»4**4*******4H^M

6 p.—Laisve (Liberty)— Antrai, kovo (March) 8,




