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Prieš l<> metu, kai laisvie- 
čiai, perkėlę laikrašti iš Bos
tono i Brook lyną. kūrė 
kooperatyvą Laisve; leisti, jie 
buvo jauni, pilni < nergijos 
žmonės.

Jie i savo konstitucija Įdėjo 
tokius žodžius. kad, būtent, 
šis kooperatyvas “gyvuos am
žinai.”

Tai buvo perdaug’ jau entu
ziastiškas pasakymas.

Amžinai gyvuos tik visata, 
tik gamta, o ne tokie, paly
ginti. mažyčiai dalykėliai, 
kaip Amerikos lietuviu sukur
ti kooperatyvai.

Klausimas: ar patsai žmo
gus yra amžinas?

C) visgi idomu skaityti Lais
vės kooperatyvo konstituciją, 
spausdintą 1911 metais.

Kas gi buvo Laisvės, koope
ratyvo inkorporuoto jais ?

Buvo astuoni:
Juozas Neviackas, Juozas 

Valatka. Juozas Mockus. Juo
zas Undžii"’, Kazys Liutkus.

Mačys. Juozas Šukys ii 
kt.

Iš jų tėra gyvi tik du. Kiti 
visi jau mirė.

Iš karto nedidelis žmonių 
skaičius pirko Laisvės bendro
vės akcijas-šėrus.

Tenka atsiminti, kad 1911 
metais daugelis lietuviu nema
nė Amerikoje apsigyventi vi
sam amžiui.

Daugelis galvojo neužilgo 
grįžti gimtoj on šalin. — grįžti 
Lietuvon.

Bet tais pačiais metais užsi
liepsnojo pirmas pasaulinis 
karas.

Po jo Lietuvoje Įsigalėjo 
reakcinė buržuazija, liaudies 
priešai.

O visgi atsirado drąsuolių, 
kurie to nepaisydami išvyko 
Lietuvon.

Sugrįžę, apsidairę, bėgo iš 
ten atgal strimgalviais. Kurie 
negalėjo pabėgti- į Jungtines 
Valstijas, bėgo i Pietų Ame- 
ri£ą- — daugiausiai į Brazili
jos l'ezendas, kavos plantaci 
jas.

Jie, kaip rašytoja žemaitė: 
grįžo Lietuvon, bet Lietuvos 
nerado! . . .

Na, ir dauguma lietuviu 
amerikiečių tuomet nusitarė 
gyventi- šitoje šalyje. Ir ji»» čia 
tebegyvena.

Po antrojo pasaulinio karo, 
jei kas ir labai norėtų grįžti i 
savo gimtąjį kraštą, negali, 
nes šaltasis karas uždarė du
ris ypatingai į socialistinį pa
saulį. 

r~ •

Aš labai norėčiau, kad ry
toj, vasario 7 dieną, vykstan
čiame laisviečių suvažiavime 
atsirasto nors vienas asmuo, 
kuriam teko dalyvauti pirma
jame Laisvės bendroves šėri- 
ninkų suvažiavime 

•
<Aš ir kiti labai norėtum iš

girsti jo kalbą apie tai. kas 
ten darėsi, ką jie ten prieš 4o 
metų tarė.

Gal tokių atsiras net kele
tas.

Lauksime 1

.(Tąsa 3-me, pust).

Peikia valdininkus už slėpimą 
tikrojo bedarbių skaičiaus

i Kongreso komitetas perša 
4c. štampas laiškams

--------
Washington. — Kongreso 

komitetas nutarė, kad prie 
paprastų -laiškų būtų lipdo
ma paštaženkliai už 4 cen
tus vieton dabartiniu 3 cen
tų.

Nutarimas perduotas pa
čiam Kongreso Atstovų Rū-

Washington. — Šiuo laiku 
Amerikoj yra bent 4 mili
jonai, 71 tūkstantis bedar-

i bin, kaip skaičiuoja didzio- 
(ji " Jungtinė Elektrininkų, 
| Radijo Darbininkų ir Maši- 
I nistų Unija. Tas skaitmuo 
paremtas prune Šimais iš 
įvairiu darbaviečių visose 
valstijose.

Elektrininkų Unija kriti-

kuoja valdininkus, kad jie 
skelbia, būk esą tiktai 2,- 
359,000 bedarbiu. 7 G

Unija nurodo, kad valdžia 
nevadina bedarbiais tu, ku- • v /
rie “laikinai paleisti iš dar
bo.” Valdininkai skaito 
dirbančiais ir tokius, ku
riem tenka mažiau kaip 15 
valandų per savaitę padir-
bėti.

Sovietų valdžia siūlo Anglijai 
didžius fabrikinius užsakymus

Maskva. — Sovietų užsie- 
■ nines prekybos ministras 
! Kabanovas siūlė Anglijos 
; fabrikams užsakymus pri
statyti Sovietų Sąjungai 
masinu bei kitu- dirbinių už 
bilijoną, 120 piilijonų dole
rių nuo 1955 iki 1957 metų.

Į pasiūlymą palankiai at
siliepė 32 anglai fabrikan
tai - verslininkai ,neseniai 

'atvykę Maskvon. Jų vade
ivas J. B. Scott pareiškė:

“Mes privalome rimtai at
siliepti į šį pasiūlymą. Pre- 

, kybos išvystymas tarp So- 
i vietų Sąjungos ir Anglijos

i būtų naudingas abiem ša- 
! lim ir pastiprintų draugiš- 
i kus santykius tarp jųjų.’1.

Sovietų vyriausybe nori 
i užsisakyti iš Anglijos pre- 
I kinių laivų, nedidelių elek- 
! tros jėgainių, fabrikinių 
j mašinų, gelžkelinių įrengi- 
' mu ir k t.

Amerika uždraudžia kai
1 kuriuos iš tų dalykų, vadin-
> dama juos stiprinimais ka
rines Sovietu galybės.

Anglų fabrikantų vadas 
i Scott sako, Anglija turėtų 
j atliuosuoti tokius uždrau- 
i dimus iš Amerikos pusės.

Vietnamo liaudininkai plačiu 
frontu šluoja francūzus atgal

Hanoi, Indo-Kin. — Viet- 
■ namo liaudininkai atakuoja 
fr.rncūzus Laose 500 mylių 
ilgio fronte, artėdami prie 
rubežiaus su Thailandu. — 
Laos yra viena iš trijų In- 
do-Kinijos provincijų.

Vietnamiečiai sykiu su 
Laoso partizanais užėmė 
Muong Ngoi miestą ir gru
miasi vis artyn Luang Pra- 
bango, kur yra tos provin
cijos karaliuko sostinė. Tuo 
pačiu laiku jie atėmė iš 
francūzų pozicijas tiktai už 
15 mylių nuo Vientiane, 
tautinės Laos valdybos cen
tro, prie Mekong upės, plau
kiančios siena tarp Indo- 
Kin i jos ir Thailando.

Šokdamas žemyn, savižudys 
sužeidė 2 kitus žmones

New York. — Advokatų 
raštininkas Robertas Ro
binson, 53 metų amžiaus, 
nusižudė, .nušokdamas 17. 
aukštų žemyn. Krisdamas 
pavojingai sužeidė vieną 
praeivį iki apalpimo, o ki
tam koją nulaužė.

Robinsono kišenėje, rasta 
teismo įsakymas išsikraus
tyti iš buto, sykiu ir savi
žudžio laiškas, prašantis, 
kad kas nors priglaustų jo 
šeimą. Velionis turėjo žmo
ną ir dvi dukteris, o algos 
gaudavo tik $40 per savai
tę

FRANCŪZŲ DRAFTUO- 
TI VIETNAMIEČIAI 

BeGA Iš FRONTO
Per dvi paskutines savai

tes liaudininkai - komunis
tai vien tik pietiniame Viet
namo fronte atėmė iš fran
cūzų 40 miestų bei tvirto- 
viškų pozicijų,— neskaitant 
naujų laimėjimų prieš Pran
cūzus šiauriniame ir vidu
riniame frontuose.

Francūzai prarado tas 40 
pozicijų daugiausia todėl, 
kad pabėgo Vietnamo tau
tiečiai, kurie buvo rekru
tuoti . kaip francūzų talki
ninkai, sako United Press, 
amerikine žinių agentūra.

Amerika bijo francūzų 
prakišimo Indo-Kinijoj

Washington. — Jungtinių 
Valstijų ambasadorius 
Heath praneša iš Indo-Ki- 
nijos, kad Kinijos Liaudies 
Respublika duoda dar dau
giau ginklų vietnamiečiams 
komunistams. Todėl jie vis 
skaudžiau muša francūzus.

Washingtono politikieriai 
bijo, kad Vietnamo liaudi
ninkai visai neišvytų fran
cūzų iš Indo-Kinijos. Nes 
tuomet ,sakoma, atsidary
tų komunistams vartai nu- 
šluot senąsias valdžias ir 
visuose kituose pietiniaLry- 
tinės Azijos kraštuose*

mui ir Senatui spręsti.

Milžiniška pramonė 
išvystoma šiaur
vakarinėje Kinijoje

Peking. — Kinijos radijas 
pranešė, jog su Sovietų Są
jungos pagalba bus išvysty
tos naujos milžiniškos pra 
monės Šinkiange ir kituose 
šiaurvakarinės Kinijos plo
tuose. Ten surasta naftos- 

j aliejaus šaltiniai ir atidaro- 
i ma naujos uraniumo bei ki
tų mineralų kasyklos. — 
Uramumas yra. pamatinė 
medžiaga, naudojama ato
minei jėgai gaminti.

Tame Kinijos kampe yra 
tiek visokių medžiagų, kad 
galima bus išvystyti net di
desnę fabrikinės pramonės 
sritį negu Mandžūrija, sa
kė Kinijos Liaudies Respu
blika per radiją.

Šautuvai ir durtuvai 
“balsuoja” Irano 
generolų rinkimuose

Teheran, Iran. — Kariuo
menė ir policija vėl šaudė 
iraniečius, demonstruojan
čius prieš premjero Zahe- 
dio generolų valdžią. Nu
šovė bent viena demon
strantą ir pavojingai su
žeidė aštuonis.

Demonstrantai protesta
vo, kad armija ir policija 
terorizuoja piliečius, ver
čiant juos balsuoti už val
džios kandidatus į šalies 
seimą.

Progresyviai iraniečiai 
sako, jog karininkai ir žan
darai vagia bei naikina bal
sus, paduotus už valdžiai 
priešingus kandidatus, ir 
prikemša savo suklastuotų 
balsų į balsavimo dėžutes.

Fordo darbininkai 
reikalauja trumpint darbo 
savaitę, nemažinant algos

Dearborn, Mich. — Fordo 
automobilių darbininkų va
dovai reikalauja sutrum
pinti darbo savaitę iki 30 
valandų iš viso, paliekant 
tą pačią algą. Darbo laiko 
trumpinimas padėtų bent 
daliai bedarbių sugrįžti į 
fabrikus.

AMERIKOS “MECHANI
KŲ” TALKA PRANCŪ

ZAM INDO-KINIJOJ
New Yorko Daily Work

er praneša, kad Eisenhowe- 
rio valdžia siunčia francū- 
zams Indo-Kinijon “300 iki 
400 orlaivinių mechanikų,” 
kad taisytų amerikinius lėk
tuvus, kuriuos pašauna
Vietnamo liaudininkai*

MOLOTOV RAGINA ATSAUKT 4-riij 
DIDŽIŲJŲ ARMIJAS PIRM VISOS 
VOKIETIJOS BALS AVIMU

Dulles sako, Sovietai nori, kad
Vakarų Vokietija liktų beginkle

Berlin. — Sovietų užsie
nio reikalų ministras Molo
tovas siūlė dar pirm visuo
tinų rinkimų ištisoje Vo
kietijoje ištraukti okupaci
nes Keturių Didžiųjų armi
jas — Jungtinių Valstijų, 
Sovietų Sąjungos, Anglijos 
ir Francijos. Nes jeigu sve
timųjų armijos pasiliktų, 
tai galėtų varžyti balsavi-

( mų laisvę. Atšaukus gi tas 
armijas, galima būtų laiki
nai palikti tiktai mažą skai
čių šių kraštu kariuomenės 
dėl tvarkos prižiūrėjimo.
DULLES ATSILIEPIMAS

Amerikos valstybės se
kretorius Dulles tuojau ėmė 
griežtai kritikuoti Moloto
vo planą. Pasak Dulleso,

Chicagos valdyba “ginasi99 nuo 
\por tor kiečių ir kitų atėjūnų

Pašalpiniai portorikiečiai
New Yorke

New Yorke skaičiuojama

Chicago. — Miesto lab- 
darybes komisionierius 
Alvin E. Rose dejuoja, kad 
šimtai portorikiečių ir dau-
gelis kitų “pribuišų nuo
lat plaukia i Chicagą ir pra
šo miestinio užlaikymo.” 
Bet miesto valdyba tegali 
tik laikinai sušelpti atėjū
nų šeimas, atsiduriančias 
tikrai sunkioje padėtyje. 
Paskuiz siunčia jas namo, 
apmokant kelionės lėšas.

Pagal esamąsias taisyk
les, žmogus turi būti iš
gyvenęs Illinojaus valstijo
je ištisus metus ir pačioje 
Chicagoje pusmetį pirma, 
negu jis galėtų prašyti už
laikymo.

Rose nurodė, i koki keb
lumą pakliuvo New Yorko 
miestas, kuris duoda pra
gyvenimą naujiems atėjū
nams, kai tik jie, neturėda
mi darbo, prašo pašalnos. 
Anot Rose, tai New Yorkan 
sugužėję 450 pūkštančių 
portorikiečių ir daugelis ių 
gyvena tiktai iš miestinių 
pašalpų.

Didėja Argentinos prekyba 
su Sovietu Sąjunga

Maskva.—Techniniai Ar
gentinos pasiuntiniai Mas
kvoje praneša, jog plečiasi 
prekyba tarp Sovietų Są
jungos 'ir Argentinos. Jie 
teigia, kad kitąmet bus pa
daryta dar platesnė preky
bos sutartis tarp šių dviejų 
šalių. €
“Nelieka Anglijai mėsos”

Buenos Aires, Argentina.- 
— Paskutiniu laiku Argen
tina padidino mėsos išgabe
nimus į Sovietii Sąjungą. 
Iš antros pusės, Argentina 
šią savaitę sulaikė jautie
nos išvežimą Anglijon, sa
kydama, jog stokuoja mė
sos patiems a r g e n t i n i e- 
čiams.

GEN. HULL PAS 
JAPONŲ KARALIŲ

Tokio. — Generolas John 
Hull, vyriausias amerikinis 
komandierius Tolimiesiems 
Rytams, lankėsi pas Japoni
jos karalių Hirohito<

apie pusę milijono portori
kiečių. Miesto majoras R. 
Wagneris sakė, tiktai apie 
6 procentai jų gyvena ‘iš 
miestinių pašalpų; taigi 
miestas užlaiko 30,000 por
torikiečių, ir jiems šelpti 
išleidžia po porą milijonų 
dolerių per mėnesį.

Bet pastaruoju laiku, 
sumažėjus darbams, dau
gelis portorikiečių jau grįž
ta namo.

Kiek N. Y. piliečiai 
išgeria alkoholio

Albany, N. Y. — Pernai 
metais New Yorko valstijos 
gyventojai išmaukė beveik 
385 milijonus galionų alko
holinių gėralų. Valstijoje 
yra apie 15 milijonų žmo
nių.

Jeigu lygiai per visus pa
dalintume, tai kiekvienam 
vidutiniai išeitų po daugiau 
kaip 25 su puse galionai 
alaus, pusantro galiono deg
tinės ir po galioną vyno, 
skaičiuojant ap takšnotus, 
viešai pardavinėjamus al
koholinius gėrimus.

Be to, daugelis pasigami
na naminio vyno ir vėl pa
daugėjo mūnšaino “kepi
mas.” 

___  t _

Auga vakarų Vokietijos 
prekyba su Kinija

Bonn, Vokietija. — Va
karinė Vokietija 1952 me
tais nugabeno į Kinijos 
Liaudies Respubliką tiktai 
už $1,849,000 visokių fabri
kinių dirbinių ,o 1953 me
tais jau už $21,848,000.

1952 metais vakarinė Vo
kietija pirko iš Kinijos Res
publikos maisto ir įvairių 
medžiagų už $15,653,000, o 
11953 metais jau už $30,590,- 
000.

Jeigu Amerika nevaržytų, 
tai Vakarų Vokietijos pre- 
tam terminui.
žada kandidatuo jau penk-

Sovietai nori ištraukti va
karų armijas, kad Vakari
nė Vokietija taptų visai be
ginklė; ir nors sovietinė ar
mija taip pat būtų atšauk
ta iš Rytinės Vokietijos, 
“tačiau milžiniška karinė 
Sovietų galybė galėtų iš ar
ti grūmoti ne. tiktai Vo
kietijai, bet ir visai vakarų 
Europai.”
KITI MOLOTOVO
pasiūlymo dėsniai

Molotovas siūlė:
Sudaryti laikinę visai Vo- 

. kietijai valdžią iš seimų 
Rytinės Demokratinės Vo
kiečių Respublikos ir iš Va
karinės Federalės Vokiečių 
Respublikos. Laikinėje val
džioje turėtų plačiai daly
vauti ir demokratinės orga
nizacijos.

Laikinė valdžia galėtų už
imti vietą esamųjų Vakari
nės ir Rytinės Vokietijos 
valdžių, bet jeigu tatai bū
tų per sunku padaryti, tad 
dar galėtų pasilikti ir vieti
nės Rytų ir Vakarų Vokie
tijos valdžios per tam ti
krą laikotarpį.

Laikinė visos Vokietijos 
valdžia turėtų paruošti pla
ną įstatymui dėl visuotinų 
Vokietijos rinkimų, užtikri
nant visoms demokrati
nėms organizacijoms daly
vavimą juose. Rinkimai pri
valo būti tikrai laisvi, taip 
kad didžiosios monopolijos 
negalėtų daryti balsuoto
jams jokio spaudimo.

Rinkimai turi būti taip 
įvykdyti, kad jokie svetimi 
kraštai negalėtų įsikišti. 
Tiktai patys vokiečiai turi 
spręsti apie busimąją san
tvarką demokratinėje Vo
kietijoje, sudarant regulia
rią šaliai valdžią.

Taip išrinkta visos Vokie
tijos valdžia privalo daly
vauti svarstymuose, kuo- - 
met Keturi Didieji gamins 
taikos sutartį su Vokietija. ‘

Visos Vokietijos valdžia 
turi sulaikyti savo šalį nuo 
įsivėlimo į karines sąjungas 
ar sutartis, nukreiptas 
prieš bet kurią valstybę, 
kovojusią „kare prieš Hitle
rio Vokietiją.

Molotovas kritikavo an
glų - amerikonų siūlomus 
rinkimus. Sakė, jų planas 
su palaikomomis armijomis 
ir su spaudimu iš trustų - 
monopolijų pusės darytų 
vokiečiams spaudimą užgir- 
ti karinę vakarų programą. 
Tokie rinkimai, anot Molo
tovo, iš anksto užkartų vi
sai Vokietijai Atlanto sąry
šį bei kitas karines sutar
tis1 prieš Sovietų Sąjungą ir 
jos kaimynus.

ORAS. — Giedrą ir vėl 
šalta.
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METINIS LAISVIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS
RYTOJ, VASARIO MĖN. 7 DIENĄ, įvyks eilinis 

metinis laisviečių suvažiavimas.
Jis, kaip ir pirmesnieji mūsų suvažiavimai, turės 

didžiulės reikšmės laikraščio ateičiai. Nes šiame su
važiavime bus visapusiškai apsvarstyti visi laikraščio 
leidimo reikalai, visi mūsų spaudos reikalai, ir bus nu
statytos gairės ateičiai.

Jau per 40 metų laisviečiai kas metai suvažiuoja sa
vo laikraščio reikalams aptarti, vadovybei, direktorių 
tarybai išrinkti, ir tt.

Atsiminkime, kad šiemet sukanka lygiai 40 metų, 
kai Laisvė buvo pradėta leisti kooperatyviniais pagrin
dais!

Bostone, kur Laisvė įsikūrė, laikraštis buvo leidžia
mas partnerystės pagrindais. Susidarė šeši asmenys, 
suėjo į partnerius, na, ir pradėjo laikraštį leisti.

Tačiau, kai prieš 40 metų Laisvė buvo atkelta į 
Brooklyną, tuč tuojau buvo imtasi žygių padaryti ją ti
krai visuomenišku laikraščiu. Ir tai buvo padaryta.

Tai buvo atlikta 1914 metų kovo mėnesį.
Vadinasi, šiemet sukanka tam svarbiam žygiui 40 

metų! !
kooperatyvas buvo inkorporuotas su velionio Mor- ! 

rišo Hilquitto pagalba, einant 1913 metų įstatymu, išleis- ! 
tu New Yorko valstijoje.

Mūsų bendrovė buvo įkurta tokiais pagrindais, kad 
joje balsą turi žmogus, o ne doleris!

Nesvarbu, kiek kuris akcininkas (šėrininkas) turi 
pirkęs bendrovės Šerų, jis ar ji teturi tik vieną balsą.

Ir pro čia praeinant, tenka priminti tai: Laisvės 
kooperatyvas bus bene seniausias lietuvių kooperatyvas 
Jungtinėse Valstijose.

Prieš Lmąjį pasaulinį karą buvo įsikūręs nemažas 
skaičius visokių kooperatyvų, tačiau jie neišsilaikė: vie
ni bankrutavo, kiti perėjo į privatines rankas.

Pavyzdžiui: Chicagos Naujienos prieš 40 metų taip
gi buvo įkurtos kooperatyviniais pagrindais, kur nusve- 
riamąjį žodį turėjo žmogus, o ne doleris. Tačiau toji 
tvarka nepatiko tokiems, kaip Pijus Grigaitis. Jie ne- ; 
užilgo kooperatyvinę tvarką panaikino ir įvedė tvarką, j 
sulyg kuria akcija-šėras balsuoja, o ne žmogus . Tokia, 
mat, grigaitinė demokratija. Dėkui tam, šiandien tasai 
menševikiškas marksistas ir valdo Naujienas.

Kas kita su Laisve. Čia niekad nebuvo nė kilusi 
mintis, kad reikėtų demokratinę, kooperatyvinę tvarką 
panaikinti ir įvesti “nuo Šerų tvarką.”

Vilnis taipgi valdosi kooperatyviniais pagrindais, 
tačiau Vilnis patapo kooperątyvine įstaiga desėtku me
tų vėliau, negu Laisvė.

Pagalvokite, gerbiamieji laisviečiai: Per 40 metų 
jūs suvažiuojate apsvarstyti savo laikraščio reikalų!

Iš karto, beje, mūsų kooperatyvo akcininkų suva
žiavimai įvykdavo du kartus per metus. . Suvažiavimai 
buvo suretinti tik tuomet, kai Laisve pradėjo eiti dien
raščiu.

TAIP, ŠIEMET sukanka 35 metai, kai Laisvė pradė
jo eiti dienraščiu.

Ši svarbi sukaktis būtinai reikia atžymėti kuo nors 
didesniu, kuo nors reikšmingesniu.

Šia proga tenka ir tai pasakyti: mūsų spaudos padė
tis sunkėja. Tai privalome pripažinti. Tai turime 
kiekvienas žinoti.

Mūsų žmonės, mūsų spaudos skaitytojai, mūsų or
ganizacijų nariai miršta vienas po kito, o jų vietų neuž
ima niekas! i

Mūsų senesnieji skaitytojai sensta, nebepajėgia tiek 
darbuotis, kiek darbavosi, nebepajėgia nei savo spaudos 
paremti tiek, kiek seniau išgalėdavo.

Prie viso to prisideda ir reakcininkų nuolatinis gąs
dinimas, raudonbaubių skerečiojimasiš, ragangaudžių 
siautėjimas. Ne vieną silpnesnių nervų žmogų šitie ne
naudėliai nugąsdina, sudemoralizuoja.

Bet kaipgi prieš ragangaudžius atsispirti? Kaipgi 
prieš visokius raudonbaubius makartistus, puolančius 
nekaltus žmones ir besisiekiančius įvesti Amerikon fa
šizmą, galima kovoti?

Geriausias įnagis,, vyriausia priemonė tebepasilieka 
spauda: pažangi, drąsi, nepataikaujanti makartistams 
spauda.

Šis faktas sakyte sako, kad mums spauda būtinai 
reikalinga. Dažnesnė ir, žinoma, juo tvirtesnė spauda. 
Be savo dienraščio būtų labai sunku mūsų visuomenei 
gyventi.

TAIGI, LAISVĖS REDAKCIJA ir visas personalas, 
sveikindamas šį metinį laisviečių suvažiavimą, linki, kad 
jis visapusiškai apsvarstytų mūsų dienraščio leidimo rei
kalą ir kad surastu priemones Laisvei sutvirtinti, ją pa
gerinti ir juo plačiau paskleisti.

2 psl.—Laisvė (Liberty)- šeštadienis, Vasario-Feb. 6, 1954

Kas Ką Rašo ir Sako
VOKIEČIŲ BALSAS 
KETURIEMS 
DIDIESIEMS

Elta praneša iš Berlyno:
Vokietijos Demokratinės 

Respublikos vyriausybė 
perduoda Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos, 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių, Didžiosios Britanijos 
ir Šiaurės Airijos Jungti
nės karalystės, Prancūzijos 
respublikos užsienio reikalų 
ministrų Berlyno pasitari
mui tokio turinio laišką:

“Vokietijos Demokra
tinės Respublikos vyriau
sybė iš širdies sveikina 
Tarybų Socialistinių Res
publikų Sąjungos, Jung
tinių Amerikos Valstybių. 
Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos Jungtinės 
karalystės ir Francūzijos 
respublikos užsienio reika
lų ministrų Berlyno pasita- 
rima. Šiame keturiu už
sienio reikalu ministru su
sitikime ji mato žymią ga
limybę tarptautinių santy
kių įtempimui toliau mažin
ti. Šiam tikslui pasiekti, 
ypač taikai Europoje susti
printi ir užtikrinti, taikus 
ir demokratinis Vokietijos 
klausimo išsprendimas tu
ri milžinišką reikšmę.

“Vokietijos 
nes Respublikos 
bė visiškai sutinkamai su 
taikingosios vokiečių tau
tos noru reiškia viltį, kad 
keturių užsienio reikalų mi
nistrų pasitarimo Berlyne 
dėka Vokietija į 
prie taikos sutarties suda
rymo ir prie susijungimo Į 
vieningą, demokratinę, tai
kingą ir nepriklausomą val
stybę. Teigiamas šio klau
simo išsprendimas atitin
ka vokiečių tautos intere
sus, kaip ir visų Europos 
tautu interesus, v

“Vokiečių tauta turi tei
sę būti atstovaujama svar
stant visus Vokietiją lie
čiančius klausimus. Be to, 
taikus ir demokratinis Vo
kietijos klausimo sprendi
mas, nedalyvaujant vokie
čių tautai, negalimas. At
sižvelgiant i tą faktą, kad 
dabartinė 'Vokietija nesu
daro vieningos valstybės, 
reikia, kad pasitarime da
lyvautų atstovai iš abiejų 
Vokietijos dalių.

“Todėl Vokietijos Demo
kratinės Respublikos vy
riausybė kreipiasi į ketu
rių didžiųjų valstybių už
sienio reikalų ministrų pa
sitarimą Berlyne,, prašy
dama leisti Vokietijos De
mokratinės Respublikos 
atstovams ir Vakarų Vo
kietijos atstovams daly
vauti svarstant pasitarime 
Vokietijos klausimą. Ji 
yra įsitikinusi, kad abiejų ' 1,019,343 
Vokietijos daliu atstovų 
dalyvavimas svarstant vi
sus Vokietiją liečiančius 
klausimus, prisidės prie 
sėkmingos pasitarimo ei
gos.”

mes plotas, kurį Tarybų 
valdžia užtvirtino kolūkiui 
amžinam naudojimui, suda
ro 3,406 hektarus.

“Metai iš metų didėja 
kolūkio pasėlių plotai. 1950 
metais kolūkis turėjo 783 
hektarus pasėlių. 1953 m. 
pasėlių plotai pasiekė 1,531 
hektarą.

“Žemę įdirbti padeda ga
linga technika.' Jei 1950 m. 
laukininkystėje buvo me
chanizuota 20% darbų, tai 
1951 m.—35 proc., 1952 m. 
— 48 proc., 1953 m. — 62 
proc. a.

1 ‘ Darbų m ech a n i z avim as 
užtikrina geresnę pasėlių 
priežiūrą ir aukštesnį jų 
derlių. Juozo Juknelio bri
gada pernai i š a u g i n o iš 
kiekvieno hektaro po 20 
centneriu vasariniu kviečiu 
ir miežių. Juozo Kirilevi- 
čiaus vadovaujama brigada 
pasiekė vasarinių kultūrų 
derlių po 17 centnerių iš 
kiekvieno hektaro.

“Nuo 1950 metų galvijų 
skaičius kolūkyje padidėjo 
daugiau kaip 3 kartus, ta
me tarpe melžiamų karvių

“1950 metais pieno buvo 
i primelžta iš kiekvienos kar- 

Demokrati- Į ves vidutiniškai po 1,800 Il

BŪK DRĄSUS
(“Laisvės” šėrininkų metiniam suvažiavimui) 

Neliūskit, draugai, nuo sunkaus darbo, 
Kopkit į kalną, iškelkit ten šviesą.
Minios žmonių siekia išeities iš vargo, 
Be nuovargio skinkit kelią į tiesą.
Neliūskit veikėjai, jūsų, darbams garbė priruošta, 
Liaudis supras kokie jūsų keliai erškėčiuoti.
(Stokit į prakilnų darbą už masių apšvietą, 
Skinkit kelius, nors jums ne minkštai nukloti. 
Mūsų idėjos galingos, nežada ant vietos stovėti. 
Nelaukim, laikas bėga, kas padės, nepadės, 
Darbo žmonių neteisingi išdavikai bus išravėti. 
Neliūskit, draugai, darbo liaudis laimės.

Lietuviškas gintaras

/ 
kombinatas pradėjo gamin
ti 52 pavadinimų gintaro 
gaminius.. Sudarant nau
jus gaminių pavyzdžius, 
daug iniciatyvos }Aa r o 
jaunasis menininkas Mečys 
Sirutavičius, neseniai bai
gęs Meno institutą. Naujų 
pavyzdžių apsvarstyme da
lyvauja meistrai, darbinin
kai. Kombinate išvystytas 
darbas gaminant gintaro 
gaminius aukso ir sidabro 
aptaisuose.

Gintaro gaminiai naudo
jasi didele darbo 
paklausa.
vertingas ir kitkuo. Iš jo 
gaminamas nepaprastai pa
tvarus lakas, kuriuo apden
giamos ištisai metalinio va
gono medinės dalys, ginta
ro rūgštis, kuri naudojama 
dažų gamybai ir tt. S. š.

žmonių
Tačiau gintaras

Gintaras — tai, augusių 
prieš milijonus metų,’spy
gliuotų medžių sukietėjusi 
derva. Derva tekėdavo iš 
medžių ant žemės, pavirs
davo gabalu. .Gamtoje vis
kas keitėsi, ir neįžengiamų 
miškų vietoje atsirado jū
ra. Vandenyje derva kie- 
tėjo, įgavo įvairius atspal
vius, spalvas. Audrų metu 
galingos bangos išmesdavo 
į krantą suakmenėjusią der
vą — gintarą, o ten, kur 
vanduo atslūgdavo, jais 
tankiai būdavo nusėtas jū
rų dugnas.

Pačios didžiausios ginta
ringo smėlio nuosėdos su
tinkamos Pabaltyje, tarp

I ir Klai- 
| pėdos. Geologinėje-geogra- 
fmėje literatūroje ši terito
rija gavo “gintarinio kran
to” pavadinimą. Plačiau 

: gintaru vertėsi Kuršių ma-

padarė didelį meninį sten
dą, kurio centre meistriš
kai iš gintaro atliktas Lie
tuvos TSSR herbas, V. I. 
Lenino ir J. V. Stalino por
tretai.

... Mes randamės Klai
pėdos “Dailės” meno-gamy- 
bos kombinate. Kombinato 
direktorius Jonas Grinkevi
čius rodo • naujus gintaro 
gaminius: dėžutes, rašali
nes, dailias sagtis, kandi
klius, įvairių spaJvų karo
lius. Šiais metais “Dailės”

Indonezijoj sėdėjimu 
streikuoja 5,000 vietinių 
darbininkų prieš Holai|di- 
jos laivų kompaniją; reika
lauja daugiau uždarbio.

Maskva. — Sovietų komu
nistų laikraštis Pravda pra
našauja, kad fabrikiniai 
darbai Amerikoje “neišven
giamai smuks žemyn.”

vyriausy- trų Pernai priroelžimas pa- (;d - (Lenkija)

. - * priartės

APIE VIENĄ KOLEKTY
VINĮ ūkĮ LIETUVOJE
Lietuvos spauda pilna ži

nių apie žemės ūkį,, apie 
kolektyvinius ūkius, apie 
teigiamus ir neigiamus juo
se reiškinius. Nežiūrint vi
sų skerspainių, kolektyvi
niai ūkiai Lietuvoje žengia 
pirmyn. Štai Vilniaus Tie
sa paduoda smulkių žinelių 
apie Kalvarijos rajone esa
mą kolūkį, pavadintą “Ta
rybų Lietuva.”

Skaitome:
“Tarybų Lietuvos” kolū

kis — vienas iš stambiau
sių Kalvarijos rajone. Že-

siekė iš karvės 2,003 litrus, j 
“1950 m.

122 kiaules, 
goję—380.

“Kolūkis
ninkystę. Jei prieš 3 metus rių įlankoje, į 

■ kolūkyje tebuvo apie 160 Klaipėdos.
I paukščių, tai dabar jų yra 
daugiau kaip 1,200.

“Metai iš metų didėja pa
jamos iš gyvulininkystės 
Per trejus metus į 
dėjo beveik 6 kartus.

“Kolūkis stato gyvuliams 
patalpas, gausiai aprūpina 
juos pašarais, ypač sultin
gaisiais. Siloso 1950 metais 
buvo pagaminta 700 centne
rių, 1963 metais — 12,000 
centnerių.

“Šalia laukininkystės ir 
g y v u 1 i ninkystės kolūkis 
vysto ir kitas ūkio šakas. 
Vien iš daržininkystės kol
ūkis pernai gavo 160,167 
rublius pajamų. Plečiamas 
kolūkio sodas. Per trejus 
metus jis padidėjo 6 kartus. 
Kolūkis turi įrengęs šiltna
mį. Šį pavasarį žymiai pa
didinsime inspektų skaičių. 
Daržovių daigams auginti 
gaminami d u r pių-pūdmio 
puodeliai. Pasigaminęs sta
kles, kolūkis paruoš iki pa
vasario apie 30,000 durpių- 
pūdinio puodelių.

“Bendros kolūkio paja
mos li950 metais sudarė 
270,264 rublius, 1953 m. — 

rublius. Pernai 
kiekvienam hektarui, pasė
lių ploto kolūkyje išėjo 
daugiau kaip 606 r b. paja
mų.

“Svarus yra kolūkiečių 
darbadienis. 1953 m. už 
kiekvieną darbadieni kolū
kiečiai gauna po 2 kilogra
mus grūdų (kviečių) ir po 
4 rublius pinigais. Kolūkie
čio Simniškio šeima, pernai 
išdirbusi 1,000 darbadienių, 
gaus 2 tonas kviečių ir 4,- 
000 rubliu, c

“Kolūkyje yra 3 klubai- 
skaityklos, 2 bibliotekos. Vi
si kolūkiečių vaikai mooksi.

“Pradedama gyvenamųjų 
namų statyba kolūkiečiams. 
Namai statomi mūriniai, 
erdvūs ir. patogūs.”

Laisves Dalininkų 
Suvažiavimas

kolūkis turėjo' 
1953 m. pabai-

ginta ro iš- i 
kalnakasy- Į 
ir primity- 

Kalnakasybos būdu

Žinomi trys 
gavimo būdai: 
bos, žemsemės 
vus.nnkystes. i . ; . . %. . ,jos padi- Kmtarmgojo smėlio ir mol-

‘ 1 žemio nuosėdos, esančibs

Ar Tamsta jau gavai Lais
vei naują skaitytoją? Jei ne, 
tai pasirūpink gauti.

žemiau jūros lygio ir žino
mos kaip “melsvosios že
mės,” buvo kasamos pa
prastais karjero ir šachtos 
būdais. Lietuvoje kalnų 
pramonė buvo silpnai išvys
tyta, todėl šiuo būdu nesi
naudojo . Be to, gintaringi 
plotai nebuvo išžvalgyti ir 
ištirti. Kitas gintaro išga
vimo būdas glūdėjo tame, 
kad gintaringasis smėlis iš 
jūros dugno buvo išgauna
mas žemsemių — bagerių 
pagalba . Tačiau Lietuvoje 
gintarą - žaliavą dažniau
siai išgaudavo primityviu 
būdu: -rinkdavo jį po audros 
krante arba gaudydavo van
denyje tinklų ir graibštų 
pagalba.

Į Baltijos gintaro santal-. 
kas atsibelsdavo daug ap
sukrių verteivų. Ilgą laiką 
“lietuviško aukso” santal
kas, Kuršių marių įlankoje, 
eksploatavo vokiečių įmoni- 
ninkai . Karo metu vokiš
kieji okupantai šiai verslo
vei padarė didelį nuostolį. 
Jie sunaikino gintaro išdir
binio dirbtuves, išgynė į 
vergiją daug gintaro raižy
tojų.

Dabar Lietuvoje įkurtos 
specialios gintaru išdirbimo 
įmonės. Pokarinio me
tais nagingi 
meistrai pagamino 
puikių gaminių, kuriuos 
įdėtas jų sugebėjimas ir il
gametis patyrimas. Mask
vos 800 metų jubiliejaus 
proga jie pasiuntė maskvie
čiams nušlifuotą gintaro 
gabalą, apvainikuotą Kre 
liaus bokštu. J. V. Stalino 
gimimo 70-čio proga mei
strai lietuvių liaudies var
du įteikė savo kuklią do
vaną —■ gintarinę pypkę ir 
dėžutę, kuriuos dabar gali
ma pamatyti J. V. Stalinui 
dovanų parodoje, Maskvoje. 
Palangos pramkombinato 
gintaro cecho darbininkai

11 e t u va u\ 4,

Jau šį sekmadienį turėsime Laisvės bendrovės dali
ninkų suvažiavimą. Apart kitų svečių iš toliau suvažia
vime dalyvaus D. G. Jusius iš Worcester, Mass. Jis yra 
ilgametis Laisvės vajininkas, uolus jos rėmėjas ir ben
dradarbis. Linksma sulaukti tokių svečių.

Prašome pasiskaityti gražų laiškelį iš tolimos ko
lonijos: s -
“Gerb. ‘Laisvės’ Administracija:

Detroito Lietuvių Moterų Pažangos Kliubo laiky
tame susirinkime nutarėm pasveikinti Laisvės’ B-vės su- • 
važiavimą su $25. Linkime jums gerai darbuotis darbi
ninkiškoj dirvoj, kovoti už geresnę visiems ateitį. D< ;u- 
giškai—Kuopos Valdyba (per M. Tvaskienę), Detroit, 
Mich.”

Daugiau dovanų suvažiavimo proga įteikė šie as
menys : ' 1

Brooklyno vajininkai -......................................
William Deksnys, Stamford, Conn. .. .......
J. Jordan, Flushing, L. I., N. Y.’...............
Mrs. A. Philipse, Stamford, Conn.................
LLD 153 kp., San Francisco, Calif.................
.Nuo grupės draugų, San. Francisco, Calif. 
Dr. ir Mrs. Matthew Palevich, Detroit, Mich.
J. Žebrys, Cleveland, Ohio ............ ’•............
Juozas Ruseckas, Brooklyn, N. Y................
Draugė ..............................................................
Jonas Tumosa, New Haven, Conn................
Pirmas skaitytojas, New York ....................
K. Depsas, Mastic Beach, N. Y.......................
Laisvietis X, Brooklyn, N. Y..........................
Tilda, San Francisco, Calif...........................
Geo. Kairūkštis, Brooklyn, N. Y...................
J. Bubliauskas, Dearborn, Mich......................
Nellie Liaudanskas, Lewiston, Me................
John Stonis, Brooklyn, N. Y......... . ..............
John Kentra, Pittsburgh, Pa..........................
Mary Gedmin, Cleveland, Ohio ....................
(Mary Pious, Port Jefferson, N. Y...................
C. Arrison, Hartford, Conn...........................
Marie, San Francisco, Calif...........................
Mr. ir Mrs. A. Navikauskai, New Canaan, Conn. 2.00 
Sutkai, San Francisco, Calif.......................
Chas. Shimkus, Bridgeport, Conn..............
Alvinai, San Francisco, Calif.....................
A. Frisco ....................................................
H. Žukas, Binghamton, N. Y...............
J. Pliuščiauskas, Jamaica, N. Y..............
John Ambrose, Girardville, Pa...............
Helen Sabatavičius, Montreal, Canada ... 
■S. Tamošiūnas, Montreal, Canada ...........
J. Kevežas, Toronto, Canada ...............
J. Rozukas, Wilson Hts., Ont., Canada .. 
Joe Yuknis, Long Island City, N. Y. .. 
M. Raulusevičienė, Cleveland, Ohio .......

. Žemaitis,’ Baltimore, Md.......................
Iš anksčiau gauta $290.00 Dabar įplaukė $175.00. Vi

so gauta $465.00.
(Širdingai dėkojame visiems aukotojams ir lau

kiame to paties iš kitų Laisvės patriotų. . ~
Suvažiavimas įvyksta šį sekmadienį, vasario ▼ d., 

Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic Ave., Richmond 
Hill, N. Y. Pradžia 11 valandą ryto.

Po suvažiavimo bus banketas. Kviečiame visus bū
ti bankete ir pasilinksminti su daugeliu svečių iš kitų 
miestų . Banketui bilietas. $3.00.

Laisves Administracija

$20.00 
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J. Banaitis apie naują 
lietuvišką operą

“Maryte”
Š. m. sausio mėnesį Vilniuje buvo 

pastatyta naujai sukurta lietuviška 
opera “Marytė”. Jos recenziją-kri- 
tiką Tiesai parašė žymus Lietuvos 
menininkas J. Banaitis. Mes čia pa
duosime mūsų skaitytojui tą Banai
čio apžvalgą, kurioje apibūdinami 
teigiami ir neigiami operos ir jos 
pastatymo reiškiniai.—Laisvės Red.

• Operos muziką parašė kompozitorius 
A. Račiūnas, libretą — A. Venclova, P. 
Keidošius ir J. Gustaitis.

Rašytojas A. Venclova, jau karo 
laikotarpiu rašęs apie Melnikaitę, poka
riniais metais surinkęs apie jos gyveni
mą ir didvyrišką mirtį gausios medžia
gos, — parašė libretą būsimai operai.

Kompozitorius A. Račiūnas, sėkmin
gai dirbąs vokalinėje muzikoje, ypač cho
rinėje srityje,— ėmėsi rašyti “Marytės” 
operos muziką.

Kūrybingas mūsų operos teatro kolek
tyvas kartu su operos autoriais ėmėsi 
ryžtingo ir atkaklaus darbo — parodyti 
pirmąją lietuvišką tarybinę operą sce
noje. Jei opera “Marytė” išvesta į ram
pos šviesą — tai didelis ne tik jos auto
rių, bet ir operos teatro kolektyvo įtemp
to darbo vaisius.

Nežiūrint operoje tebesančių kai ku
rių stambi^ trūkumų, ji vertintina, kaip 
svarbus ir reikšmingas įnašas į mūsų 
respublikos tarybinės muzikos lobyną. 
Teisingai išreikšta operos pagrindinė 
tema — lietuvių liaudies, jos didvyriš
kos dukters kova prieš fašistinius už- 

"’puolikus. Opera jaudina žiūrovą, verčia 
įtemptai sekti scenoje besivystančius 
įvykius. Jos muzika parašyta remiantis 
realistiniais pagrindais, ji alsuoja lietu- 
viškos’liaudies ir tarybinės muzikos in
tonacijomis; kiekviename operos pa
veiksle yra pasigėrėjimą keliančių cho
rų, solinių partijų atskirų vietų. Ope
ros įkūnijimas scenoje tiek pastatymi- 
niu-režisūriniu požiūriu, tiek vokalinių 
partijų atlikimo požiūriu, tiek dailinio 
įforminimo atžvilgiu rodo, kad teatro 

‘kolektyvas sugeba pasiekti brandžius kū
rybinius rezultatus.

Libretistams kūrybiškai pavyko teisin
gai išspręsti pagrindinę temą, teisingai 
pavaizduoti liaudies vaidmenį, gerai nu
brėžti ir išvystyti senojo ir jaunojo Sa
kalų, Danutės vaizdus, teisingai, nors ir 
epizodiškai, pavaizduoti priešus — Bu
melį ir buržuazinį nacionalistą, fašistinį 
pakaliką policininką Mikulėną.

Operos partitūros geriausieji pusla
piai — tai jos chorai. štai lyriškai 
svajinga, metodiškai ir harmoniškai pui- 

A**kiai sukurta partizanų daina apie Mask
vą, kurią, atrodo, pamėgs visi mūsų vy
rų chorai, štai antrojo paveikslo pradi
nė rūsti ir graudi, bet viltinga daina 
vyrų chorui “Dieną nunešė laimingą”, 
tarybinės masinės dainos intonacijomis 
pasižymi daina “Mes neapykantą sulie- 
dinsim į plieną”. Jaunojo Sakalo ir 
choro iš liaudinių motyvų išvystyta pui
kiai skamba žvali daina “Kas pamokė 
apynėlį”. Išradingai išvystyta viena iš 
būdingiausių mūsų liaudies dzūkų kraš
to dainų — “Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka”. Gedulinga ir rūsti, bet tuo pat 
laiku ir šviesi daina vyrų chorui po jau
nojo Sakalo mirties “Jo vardas drąsusis 
širdy mūsų liks.” Šios dainos — ne tik 
geriausi operos numeriai, bet ir kompo
zitoriaus žymūs kūrybiniai pasiekimai 
vystant mūsų vokalinės kūrybos kultū
rą. Be puikiai kompozitoriui pasiseku
sių chorinių dainų, pažymėtina, kaip vie
na iš vertingiausių muzikinių požiūrių 
visoje operoje vietų, yra Danutės lopši- 

■* nė daina, senajam Sakalui pranešus ži- 
nią^apie jo sūnaus ir jos vyro mirtį. Ši 
išvystyta operinė arija, pagrįsta mūsų 
liaudies raudų intonacijomis, išraiškin
gai instrumentuota, palieka neužmiršta
mą įspūdį. Neblogai kompozitoriui pa
vyko Marytės arija, jos dainuojama po

jaunojo Sakalo'mirties, “O skirtis taip 
skausminga”; jos paskutinė arija kalė
jime, dainuojama po kankinimų, “Nu
rimkit sesės! Laisvųjų nieks palaužt ne
gali!”; jos priešmirtinis išraiškingas ir 
sukauptas pasisakymas “J-ei žūsiu — jūs 
į kovą stokit! Žydės Tarybų Lietuva! 
Už laisvę širdis atiduosime, Tarybų že
mė bus laisva!” Gerai kompozitoriui pa
vyko sukurti abiejų Sakalų muzikinius 
vaizdus; ypač pažymėtinas senojo Saka
lo ariozo pirmajame veiksme “Širdis per 
daug prinoksta vergystę prisiminus” ir 
baladės forma parašytas pasakojimas 
apie fašistų žiaurumus “Dievuliau, kas 
ten prie mūs ežero dedas”. Įdomiai, 
remdamasis vakarietiškais šlageriais ir 
šaltai metalinėmis riterių-šunų chorali
nėmis intonacijomis, kompozitorius su
kūrė Bumelio muzikinę charakteristiką, 
žiauriomis intonacijomis nupiešė gesta
po ištikimo šuns, lietuvių tautos išdavi
ko buožės Mikulėno muzikinį paveikslą.

Operos režisierius J. Gustaitis, pasta
tydamas “Marytę” scenoje, atliko didelį 
ir kūrybingą darbą. Visumoje paėmus, 
jis teisingai ir kūrybiškai išsprendė jam 
iškilusius spektaklio pastatymo sudėtin
gus uždavinius. Aiškus viso pastatymo 
planas, jis išraiškingai įgyvendintas 
scenoje. Režisierius teisingai nubrėžė 
liaudies-choro spektaklyje vaidmenį, be
veik visų operos pagrindinių veikėjų 
vaizdus. Spektaklyje yra puikiai sukur
tų vietų, pavyzdžiui, trečiojo paveikslo 
finalas, kai Danutė su motina palieka 
savo trobelę; jis šykštus priemonėmis, 
bet labai iškalbingas. Gerai pavykusios 
kai kurios masinės partizanų scenos 
miške, paveikslas pas Bumelį ir kt. Re
žisierius daug ir sėkmingai padirbėta 
paverčiant operos veikėjus pilnakrau- 
jais, scenoje gyvenančiais žmonėmis; 
daug režisieriaus pasiekta išraiškingu
mo masinėse scenose. Pastatyme yra 
eilė prasmingų, sodrių mizanscenų. Jei 
“Marytės” spektaklis visumoje scenoje 
teisingai atskleidžia operos idėjinę min
tį, jei spektaklis jaudina žiūrovą,— di
delis ir spektaklio statytojo-režisieriaus 
nuopelnas.

Operos spektaklį apiformino laureatas 
J. Jankus. Kūrybiniu savo darbu jis pa
darė spektaklį vaizdingą. Spektaklis įrė
mintas panaudojant mūsų liaudies me
džio raižybos ir audinių elementus. Dai
lininkui ypač pavyko partizaninis pa
veikslas — rūsčios žiemos nuotaika dvel
kianti miško gelmė. Gerai išspręstas 
pirmasis paveikslas — Danutės kiemas 
su Zarasų ežerų vaizdu, tik gal per pilk
švas jo peizažas. Jaukus ir skaistus Da
nutės trobelės vidus, niaurus, lyg gotiš
kas rūsys, yra fašistų gyvenamas dva
ras. Drąsiai spektaklio statytojas ir dai
lininkas sprendė paskutiniojo operos pa
veikslo vietą. Tai — dvaro daržinė, ku
rioje įkalintų moterų tarpan fašistinių 

budelių įstumiama jų užkankinta Mary
tė. Bet pro daržinės mažą langutį įspin
di saulės spindulys. — “Aušra jau ke
lias — jau grįžta saulė iš rytų” ir “Ta- 
rybųyžėmė bus laisva!”— su šiais žo
džiais Marytė išdidžiai, žinodama lais
vės kainą, pakėlusi galvą išeina drąsiai 
sutikti mirties. Dailininkas žymiai pri
sidėjo prie operos sėkmės.

Operos lygį nulemia solistai-vokalis- 
tai. Reikia su dideliu pasitenkinimu 
pasakyti, kad operoje “Marytė” beveik 
visi pagrindiniai jos vaidmenys žiūrovą 
patenkina.

Jaunai mūsų operos teatro solistei, 
E. Saulevičiūtei, turinčiai gražų balsą, 
buvo patikėtas kurti labai svarbus Ma
rytės vaidmuo. Jauna solistė tiek vo
kaliniu, tiek vaidybiniu požiūriu gerai 
sugebėjo susidoroti su jai keliamais už
daviniais. Ji sukūrė Marytės vaizdą, be
sivystantį iš žvalios išdaigininkės, lyriš
kai susimąstančios mergaitės pirmame 
paveiksle, į išaugusią bebaimę kovotoją. 
E. Saulevičiūtės dainavimas kupinas vi
dinės šilumos. Sakalui žuvus, paskuti
nę Marytės ariją dainininkė atlieka su 
didele vidine jėga.
(Pabaiga sekančiame Meno-Liter. skyr.)

Adomo Mickevičiaus 
gimtinėje

“Drauge“ skaitome:
“Lenkų spauda informuoja, kad nors 

Naugardukas priklauso Rusijai, tačiau 
jame yra garsaus lietuvių kilmės poeto 
Adomo Mickevičiaus muzėjus. Per 2 
saulinius karus muzėjus buvo vokio&nr 
sunaikintas, bet 1953 m. Naugarduko 
miesto taryba nutarė jį atstatyti. Var
šuvos laikraščiai rašo, kad ‘Naugardu
ko rajono darbo žmonės su pietizmu sau
go vietas, susijusias su Adomo Mickevi
čiaus vardu. Vasarą šimtai mokyklinio 
jaunimo, dalančio ekskursijas po gimtą
jį miestą, aplanko Svitezio ežerą, prie 
kurio yra kurhanas, supiltas didžiojo 
poeto garbei. 1 Svitezio ežeras, kuriam 
Mickevičius paskyrė daug gražių eilėraš
čių, pasidarė darbo liaudžiai mėgiama 
poilsio vieta’.”

MENO PASAULYJE
j.

“Republic” filmų studijos Hollywoode 
planuoja gaminti filmą apie Rosenber- 
gus. Gamintojai skelbia, kad filmas 
“labiau išaiškins šių dviejų mirtin nu
teistų šnipų kenksmingą šaliai rolę.”

Filmas būsiąs paremtas “ant oficialių 
saugumo organų davinių.”

Du didieji pažangių lietuvįjy chorai, 
Chicagos LKM ir New Yorko “Aido” 
choras, šiuo sezonu stato meksikietiškų 
motyvų operetes: “Rio Rita” ir “Pepi- 
ta.”

Meksikos motyvų muzikos kūriniai yra 
gan sena tradicija Amerikos lietuvių 
scenoje.

Leidykla “Masses and Mainstream” 
skelbia, kad sąryšyje su Steve Nelsono 
išteisinimu smarkiai padaugėjo jo kny
gos parsidavimas. Ta leidykla yra išlei
dusi Nelsono atsiminimus - memuarus 
“The Volunteers” (“Savanoriai”). Tai 
knyga apie Ispanijos pilietinį karą ir 
amerikiečių savanorių Linkolno vardo 
brigadą, kuri buvo tarptautinės briga
dos dalim.

Nelsonas buvo tos amerikiečių briga
dos komandierius.

Francūzijoje gyvenantis ispanų kilmės 
dailininkas Picasso išreiškė savo didelį 
pasitenkinimą, kad kai kurie jo kūriniai 
dabar išstatyti Maskvos Dailės Mu
ziejuje.

Poetė Louise Townsend Nicholl iš 
South Plains, N. J., laimėjo šių metų 
Amerikos Poetų Akademijos pirmąjį 
pryzą. Tas pryzas yra penki tūkstan
čiai dolerių.

Praeitos savaitės pabaigoje ASP (Me
no, Mokslo ir Profesijų Sąjungos) patal
pose New Yorke įvyko menininkų kon
ferencija apie kovą prieš cenzūrą ir Mc- 
Carthy’izmą. Konferencijoje tarp kitų 
kalbėjo Charles White ir Evergood.

Mokytojų Unijos galerijoje New Yorke 
atsidarė ‘mėgėjo - dailininko Sandorio 
kūrinių paroda. Sandleris yra darbi
ninkas, kuris yra pasiekęs aukštą laips
nį tapyboje. Tarp kitų kūrinių jis iš
stato didelį triptiką, kuriš simbolizuoja 
kovą už taiką. x

Bus du spektakliai
Brooklyno Lietuvių Liaudies Teatras 

š. m. balandžio 11 d. pastatys scenoje 
Ostrovskio komišką dramą “AY visada 
katinui užgavėnes.’’

Aktoriai-aktorės rūpestingai mokosi 
roles, repetuoja. Veikalas gražus ir įdo
mus,—keturių veiksmų, bet neilgų.

Na, o Brooklyno Aido Choras mokosi 
operetę “Pepitą”, kurią numato pasta
tyti kada nors gegužės mėnesio pradžio
je.

Taigi turėsime du gražius spektak
lius.

Plieno Darbininko
Sūnaus Išgyvenimai

Laisvės skaitytojams jau gerai žinomas 
yra palyginti dar jaunas čiagimęs ir augęs 
lietuvis rašytojas Phillip Bonosky (Bara
nauskas). Jis, suprantama, rašo anglu kalba, 
šviesoje buvo recenzuota io grožinės lite
ratūros knyga Brother Bill McKie.” Dabar 
jis parašė naują knygą, pavadintą ‘‘Burning 
Valley.” Ją išleido pažangus žurnalas 
“Masses & Mainstream.” Knyga nemaža — 
288 puslapių.

Del stokos vietos prisieina pasitenkinti tik
tai trumpomis pastabomis apie šį naują Be
linskio kūrinį.

Jei neklystų, tai autorius pateikia maž
daug savo jaunystės išgyvenimus. Benedik
tas, penkiolikos metų plieno darbininko sū
nus, yra šios knygos siela ir širdis. Jis gy
vena mažame plieno ir anglies pramonių 
centre, netoli Pittsburgh o,' miestelyje Du- 
(juesm^ Pa. Nepaprastas iš jo jaunuolis. Jis 
atsidavęs religijai ir bažnyčiai. Jis trokšta 
užaugęs būti dvasininku, net “šventuoju!” 
Jis kunigams prie mišių tarnauja. Jis turi 
labai gerus, šiltus santykius su senu klebonu 
Dalu-. Kai vysk, atsiunčia jauną kunigą pa
vaduot senąjį, mylintį vietos žmon. ir beveik 
tiek’ pat “snapsą,” mūsų knygos didvyris ne
sijaučia gerai. Jis mato, kad kunigas Brum
baugh kilęs iš Bostono, sūnus aristokratiškos 
šeimos, pritvinkęs panieka tiems plieno 
vargšams. Jis nori naujos bažnyčios, naujos 
klebonijos, parapijom! ištikimybės ir pa
klusnumo, nieko jiems už tai neduodant. 
Tas, aišku, sukelia Benedikto sieloje giliau
si nerimą.

Benediktas susiduria su komunistu ir dar
bininkų vadu Dobriku, — susiduria kalėji
me, į kurį jis nei iš šio nei iš to pakliūva 
keletui valandų. Ten jis matė, kaip Dobri- 
kas buvo baisiai detektyvų ar policistų su
muštas, sužalotas. Bet Dobrik, išėjęs iš kalė
jimo, vėl paskendo to klonio darbininkų gy
venime ir kovose. Paskui Benediktas Dob- 
riką susitinka plieno darbininkų streiko me
tu.

Knygoje nemaža vietos pašvenčiama plie
no darbininkų stoikui bei kovai. Benediktas 
mate Pennsylvanijos valstijos kazokų terorą 
prieš darbininkus ir visus to klonio gyvento
jus. Jis matė, kaip toje kovoje baltieji ir juo
dieji (negrai) darbininkai darė pirmuosius 
bendrosios kovos žygius prieš plieno trustą.

Benedikto tėvas, matyt, gerokai susipra
tęs darbininkas, turįs ryšius su unijos orga
nizatoriais ir vadais. Bet sūnui nedraudžia 
siektis į “šventuosius.” Benedikto motina tik 
rūpestinga šeimininkė. Jo vyresnysis brolis 
Vince, nepakęsdamas gyvenimo sąlygų, susi
draugavęs su neaiškiais jaunuoliais, pabėga 
iš namų. Jaunesnysis broliukas Joey prige
ria potvynyje.

Benediktas yra lietuvių Bilmanų šeimos 
sūnus. Knygoje užeiname ir daugiau lietu
viškų pavardžių, taip pat ne vieną lietuviš
ka išsireiškimą. * *

Man, pasakysiu, geriau patiko Bonoskio 
“Brother Bill McKie.” Anoje knygoje, kaip 
veidrodyje, matai Detroit automobilių dar
bininkų istoriją, — ilgas, aštrias kovas už 
uniją, už teisę gyventi. Visi tipai daug aiš
kesni, naturališkesni. šioje knygoje perdaug 
veliami du kunigai. Tie kunigai, Benedikto 
santykiai su bažnyčia, nustelbia tas knygos 
vietas, kuriose vaizduojamos darbininkų ko
vos. Kažin kaip paties Benedikto vaidmuo 
neskamba pilnai naturališkai. Jis padaromas 
kažin kokiu tarpe kunigų tarpininku, su ku
rio nuomone net ir vyskupas rokuojasi!

Nežiūrint tų ir visos eilės kitų trūkumų 
bej silpnybių, ši Bonoskio, čia gimusio ir au
gusio plieno darbininko sūnaus ir pažangaus 
rašytojo knyga turėtų susilaukti plataus 
skaitymo. Nežinau kaip reikėtų ją perduoti 
ir lietuviškajai visuomenei. Gal ją išvertus 
lietuvių kalbon būtų galima perleisti per vie
ną kurį dienraštį.. Reikėtų pagalvoti

Tenka karštai pasveikinti knygos autorių 
su pasirodymu jojo šio antrojo kūrinio ga
na trumpu laiku. Pasitikime, kad mes apie 
jį nuo dabar dažniau girdėsime.

Salietis

Philadelphia, Pa.
MALE and FEMALE

HAIRDRESSERS. Male or female. 
Full or part time; must be exper
ienced in styling. Highest sal. Stea
dy wk. Apply in person. Marie’s 
Beauty Salon, 1441 Vernon Road 
(mention ad when applying).

(26-31)

HELP WANTED—FEMALE

HAIRDRESSER. All around opera
tor. For Bush shop. Sal. plus comm. 
St. wk.; gd wking conditions. Apply 
in poison. 2nd fl. Bachmann, 1410 
Chestnut Street.

(26-32)

Atlyginimas bartenderiui 
už lakstančias stiklines

Jeigu, susimušus gėri
kams, jų laidomais stiklais 
būna sužeistas bartenderis, 
tai jam turi būti atlyginta 
pagal valstijos įstatymą 
dėl sužeidimų darbe, kaip 
nusprendė vyriausias New 
Jersey valstijos teismas.

Detroit, Mich.
Piliečių Klubo vakaras
šeštadienio vakarą, sausio 

3<) d.. įvyko Piliečių Klubo 
balius, arba, kaip tūli sako, 
Morkūno klubo balius. Apie 
balių nėra kas sakyti, nes vi
suomet tokiuose parengimuo
se yra tas pats daroma — ge
riama, ūžiama.
' Gi minimas klubas pirm ba- 
liavo.jimo turėjo programą, 
kurią išpildė jaunuoliai nuo 
6 iki 16 metų. Programa susi
dėjo iš akordionų, barškinan
čių šokių (“tap dance”), ak
robatinių šokių, ispanų šokių 
ir komedijantės. Susirinku
siems patiko, nes kiekvieną 
programos išpildytoją lydėjo 
gausus delnų trenskmas.

Stephanie Masys vedė pro
gramą ir supažindino publiką 
su kiekvienu programos daly
viu ir jo veiksmu. Pasakiusi, 
kad jau pradės programą, pa
reiškė :

—Nėra labai malonu maty- 
tyti, kad susirinkusioji publi
ka turi sėdėti susikimšime, o 
kiti stovėti. Kodėl tokia ma
ža svetainiukė paimta, aš nie
ko nežinau, nors ir esu klubo 
komiteto narė. Nežinau ką 
kaltinti.

Vėliau pridėjo, girdi: — 
Jei programa neskambės ge
rai, tai bus kaltas čia stovin
tis pianas, kurį Kolumbus at
vožė.

Svetainėlė švari, bet tik ne 
klubo baliams, ženybiniam ba
liui arba “shower party,” dėl 
apie 100 ypatų, labai tinkama.

“Steiči'us” taip mažiukas ir 
žemas! Kai akrobatai pradė
jo merginas sukti aplink savo, 
tūli sėdėdami prie “steičiaus” 
gavo šaltus šiurpulius, nes at
rodė, kad sukamų merginų 
galvos tik prašliaužia pasie
niu.

Po programos, Masytė per
statė kelis politikierius, kurie 
kalbėjo po porą minutų, nes 
programos vedėja tik tiek 
jiems davė laiko.

Baliavotojų atvyko daug. 
Klubas padarė gerą pelną, 
įžanga buvo $1.50. . .

Spartakas 

IČRISLAI 
(Tąsa iš pirmo pusi.)

Beje, teko nugirsti, kad L. 
Prūseika atvyks pas mus į su
važiavimą.

Aš dar vis nesuradau tikrų 
duomenų, rodančių, kas pir 
mas sugalvojo kelti Laisvę iš 
Bostono į Brook lyną?

šiemet sukanka 40 metų, 
kai mūsų laikraštis buvo “per
inu f y tas.”

Gal rytojaus suvažiavime 
ir tai paaiškės.

Atsakykite: Kas pirmas to
ki sokratišką žodį prieš 40 me
tų išreiškė, — žodį, kuris “sto
josi kūnu ir gyvena tarpe mū
sų ?”. . . .

Kaip bebūtų, visi laisviečiai 
rytoj skaitlingai dalyvaukite 
metiniame suvažiavime, o po 
jo — bankiete.

4 psl.—Laisvė (Liberty)-Šeštadienis, Vasario-Feb. 6. 1964
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
“Tarybų Lietuvos*’ kolūkyje • 

KALVARIJA. — Platūs Ta
rybų Lietuvos kolūkio laukai 
apmirė. Bet darbai nenutrūko: 
jie dabar tęsiami' gamybinė
se patalpose, statybų aikšte
lėse. Per ataskaitinius metus 
kolūkis, žymiai sustiprėjo, 
praturtėjo. Bendros pajamos 
iš visuomeninio ūkio sudaro 
milijoną rubliu, arba daugiau 
kaip po 550 rubliu nuo kiek
vieno hektaro ariamos žemės. 
170 tūkstančiu rubliu pajamų 
gauta iš daržininkystės. Dar
žovių derlius buvo itin geras, 
ir kiekvienas daržo hektaras 
davė kolūkiui po 22 tūkstan
čius rubliu pajamų.

Moksleiviu ekskursija

KLAIPĖDA. — Miesto Pio
nierių rūmai ir mokyklos atos
togų dienomis surengė eilę 
ekskursijų i miesto Įmones bei 
aplinkinius kolūkius. Kasdien 
galima buvo sutikti mokinius, 
aplankančius Celių liozės-po- 
pieriaus kombinatą, konservų 
fabriką. Pirmosios vidujinės 

i mokyklos mokiniai buvo nu
vykę i Klaipėdos MTS. čia jie 
susipažino su geriausiais me
chanizatoriais. pamatė, kaip 
jie ruošiasi pavasario sėjai. 
“Pergalės“ kolūkyje atsilan
kė IV vidurinės mokyklos 
mokiniai. Jie kolūkiečiams su
rangė koncertą.

Literatūrinis vakaras šefuoja
majame kolūkyje

EIŠIŠKĖS. — Pedagoginio 
instituto lietuvių kalbos ir li
teratūros fakulteto studentai 
suorganizavo literatūrini va
karą šefuojamajame, Eišiškių 
rajono “Tarybų Lietuvos’’ kol
ūkyje. Buvo aptarta premijos 
laureato Teofilio Tilvyčio poe
ma “Usnyne.“ Aptarime daly
vavo knygos autorius.

Gausiai susirinkusiems kol
ūkiečiams pranešimą apie po
emą “Usnyne“ padarė Naniš- 
kių septynmetės mokyklos mo
kytojas Fridmanas. Kolūkietė 
Uždavinytė ir kiti paskaitė 
ištraukas iš poemos.

J. Zinkevičius

Daugiau produkcijos

KLAIPĖDA. — I Tiesa kinių 
mūsų šalies tekstilės Įmonių 
pavyzdžiu “Trinyčių“ medvil
nės verpimo fabriko kolekty
vas plačiai išvystė kovą už 
produkcijos išleidimo padidi
nimą tuose pačiuose gamybi
niuose plotuose, už visapusiš
ką vidinių gamybos rezervų 
išnaudojimą.

Pirmą laiko Įvykdęs praei
tu metų gamybos užduoti, 
fabrikas davė iki metų pabai
gos už milijoną rublių viršum- 
planinės produkcijos.

Pradėta naujos statybinės ’ 
medžiagos gamyba

KAUNAS. —Požėlos rajono 
pramonės kombinatas jsisisa- 
vino naujos statybinės medžia
gos — ksilolitinių plytelių ga
mybą.

Įmonės pirmūnui Laurinavi
čiui pritaikius ištisinių ksiloli- 
nių grindų liejimo metodą, ce
che buvo pradėtos gaminti iš 
pjuvenų, magnezijos miltelių 
bei chloro magnijaus mišinio 
ksilolitinės plytelės grindims.

19'54 metais kombinatas žy
miai išplės ksilolitinių plytelių 
gamybą.

V. Žukauskas

Gražūs pasisekimai

Marijampolė. — Nemažus 
laimėjimus, vystydami gyvuli
ninkystę, pasiekė “Pavasario” 
žemės ūkio artelės nariai. 
Įvykdytas ir viršytas visuome
ninės gyvulininkystės išvysty
mo planas pagal visas gyvulių 
rūšis, šiuo metu kolūkis turi: 
311 galvijų, 380 kiaulių, 103 
avis, 1,300 paukščių, žymiai 
pakilo gyvulių produktyvu
mas. Kolūkis realizuoja vis 
daugiau ir daugiau gyvulinin
kystės produktų. Per vienuoli
ka 1953 metų mėnesių iš gy
vulininkystės gauta daugiau 
kaip pusė milijono rublių pa
jamų : du kartus daugiau, ne
gu 1952 metais.

NowYorko^/Wa Zlnioi
j Liaudis išlydėjo 
savo advokata

Civilinių Teisiu advokato 
j Emanuel Bloch’o šermenis 
i lankė tūkstančiai žmonių. O 
'išlydėjimo apeigoms susirinko 
i apie 3,000. Apie tūkstantis su- 
i ėjo Riverside Memorial Cha- 
i pel keliuose kambariuose, o 
J netilpusioj i Į vidų susigrupa- 
j vo ant šaligatviu abipmis gat- 
ivės šonais.

Apeigose keli žymūs vi
suomenininką? pasakė trum- 

I pas kalbas apie .jo nudirbtus 
i istorinius darbus gynime ne- 
j kaltai persekiojamų. Sakė, 
I kad tuomi jis gynė ir mūsų 
! šalies teisdarybę nuo išsigimė- 
I mo i tironi ją. Bloch’o paskiau
siu didžiuoju darbu buvo gy
nimas Rosenbergų ii- globa Ro
se n b e r g ų naši a i č i ų.

Bloch’o darbams plačiau 
nušviesti, ji pagerbti Bronxe 
Hunts Point Palace, Įvyks kon
certas ir masinis mitingas ši 
šeštadieni, vasario 6-tą.

Kor.

Vėl atidėjo streiką
Trauklių laivukų operuoto

ji! unija atidė.jo streiką, kai 
firmos pasiūlė duoti' (j procen
tus mokesties priedo ii po -ft) 
centų nuo asmens per savaitę 
i gerovės fondą. Unija pasiū
lymą pateiks darbininkams 
nūs pešti.

Jei Tamsta dar neprenu
meruoji dienraštį Laisvę, tai 
tuojau užsisakykite. Jis kas* 
dieną atneš jums į namus 
svarbiausias žinias iš viso pa
saulio.

CINEMASCOPE RODO JUM KUO
i DESPERATIŠKIAUSIĄ PRIETIKI’

' HELL AND HIGH
su RICHARD WIDMARK--BELLA DARVI

Į T)i'YV"V EXTRA! “Tournament 
j KOai 50th St. prie 7th Avenue

Jau Šį Sekmadienį Įvyksta 
LAISVĖS BANKETAS

/

Kviečiame visus į šį gražų pokilį ir prašome iš 
anksto Įsigyti banketo bilietą, nes1 labai 
svarbu iš anksto žinoti, kiek bus publikos.

> '

Įvyks Sekmadienį

Vasario 7 February
DIDŽIOJOJE

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

Vakarienė 6-tą vai. vakare. Bilietas $3.00
Pasirūpinkite atsilankyti paskirtu laiku

PETRAS KAPICKASVINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

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

Telephone E Ver green 4-8174

Virginia 9-6125

PETER GUSTAITIS, JR., M. D.
MODERNINES MAŠINOS VIDUJINIŲ LIGŲ TYRIMUI

2__3. g g p. m.
By Appointment 87-20 85th Street

Except Thum. & Holidays WOODHAVEN, L.L, N. Y. 
L

_____  ■ ■ -r- ...... — . ---------^4

Laukiame su jumis pasima
tymo Laisves bankete vas. 7

Dienraščio Laisvės banke
tui jau visa kas paruošta, už
sakyta. Tik svečių belaukia-
me. Tikimės, jog visi dienraš
čio priedeliai ir gerų pramogų 
mėgėjai bus su mumis. Visi, 
kuriuos tikta? nesveikata ne
prirakino prie lovos.

Banketui šeimininkės pačios 
gamina dešras. Kalakutai jau 
sueiliuoti, laukia savo “next” 
į pečių. Ir visi pridėčkai ga
minami, kad dienraščio 35 
metų sukakties banketas būtų 
tikrai puikus.

Vakarienę duos lygiai 6 va
landą. Prašome atvykti laiku. 
O kam galima, nesigailėsite 
anksčiau pribuvę. Juk čia bus 
svečių ne tiktai iš Brooklyno

Įmato pavoją vėl 
pakėlimo rendų

Angliškas darbininkų laik- 
| rastis Daily Worker Įspėja, 
I kad gub. Dewey taksams pla
nas duotų sąlygas vėl re nd as 
kelti. Kaip?

Padidinti taksai būtų uždė
ti ant nejudomos nuosavybės, 
sykiu ir ant gyvenamų namų, 
didelių ir mažų. Bet tuo pat 
Įstatymu savininkams leistų 
.kelti’ remias, kad jų namai 
neštų 6 procentus pelno. Tad 
tikrovėje liktųsi aptaksuoti 
tik rendauninkai ir tik tie sa
vininkai, kurie mažus namu
kus turi ir ne išrendavimui, 
bet sau.

SKELBKITeS LAISVĖJE

20th Century-Fox 
Technicolor

WATER
VICTOR FRANCEN

of Roses”

ir Ilgosios Salos bei New Jer
sey miestų, bet ir iš Naujosios 
Anglijos, taipgi ir iš kitų toli
mų vietų. Malonu bus susitik
ti. .

Kviečia ir pietauti

Liberty Auditorijos vedėjas 
Walter Brazauskas prižadėjo, 
kad Auditorijos Restauiranas 
veiks visą dieną. Kviečia ir 
Laisvės suvažiavimo dalyvius 
ir svečius užeiti pietauti res
taurant?. Suvažiavimas prasi
dės 11 vai, ryto.

Suvažiavimas ir banketas 
Įvyks Liberty Auditorijos salė
se, kampas Atlantic Avė. ir 
4 10th St., Richmond Hill, 
N.Y.

Paskyrė cenzorių 
viršininką

Republikonas Fitzpatrick iš 
Plattsburg tapo paskirtas N. 
Yorko Valstijos Seimelio pa
statytos cenzorių komisijos 
pirmininku. Komisija žada 
studijuoti “nepadorių’’ juokų 
leidinius ii’ literatūrą.

Plattsburg yra milijonie
rių vasarviečių sritis.

Ir muilas raudonas
Miestinis labdarybės valdi

ninkas Įsakė firmų palaikomai 
“Srike It Rich” programai iš
siimti labdarybės laipsni. Sa 
ko, kad programoje parodo
mi biedniokai “yra pašaru ko- 
m u n i st i n e i pro p a g a n d a i.’ ’

Programą vyriausia palaiko 
muilo Fa b gamintojai savo 
garsinimų sumetimais. Bet 
žmonės programai pritaria. 
Firma gauna tam tikslui ir 
auk-u.

J ‘

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

PEIST LANE 
DRUGS, Inc.

405 So. 4th Street
Cor. Hewes St.

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

—už griežtai žemas kainas.

MAX PEIST, Ph. G.
Receptų Specialistai:

EDWIN LANE, Ph. G.
TeL EV. 7-428J

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8 

Savipinkas 
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y. 
Gerai Patyręs Barberls

Susirinks svarstyti 
teisių gynimą

New Yorko Civilinių Teisių 
Unija vasario 6-tą turės savo 
antrą metinę konferenciją ir 
banketą Henry Hudson Hotel. 
Atvyksta ir iš kitų miestų Įžy
mūs teisininkai kaip kalbėto
jai ir kaip svečiai.

Dviejų sesijų diskusijoms 
teisininkai pasirinko sekamas 
temas: “Civilinė laisvė -- tei
sė ar privilegija.“ ir “Kas ir 
kaip- gali nustatyti ar moky
tojas yra tinkamu.’’

Filmos-Teatrai
Roxy Teatre vasario 1-mą 

pradėjo rodyti technispalvę 
filmą “Hell and High Water,’’ 
gamintą . 20th Century-Fox 
stud i j ose.

Į premjerą atvyko šios fil- 
mos aktoriai Richard Wicl- 
mark ir Bella Darvi, taipgi di
rektorius Šuninei Fuller. Da
lyvavo ir aukšti J. V. Laivy
no valdininkai.

Filmą yra iškast ingai ga
minta, naujuoju CinpmaScope 
būdir. Bet. jos tikslas yra agi
tuoti už karą. Tai nesamų ato
minių šnipų ir bazių, taipgi 
raudonųjų ieškojimo filmą. O 
laivyne viskas taip puiku, taip 
gerai sekasi 1 Nors moterų tar
nautojų ant militariškų laivų 
nėra, tačiau filmui nebuvo 
klinties prasižengti su tikrove, 
kad “gerieji’’ pareigūnai tu
rėtų ką mylėti. Jei jaunuoliai 
tą filmą paskaitytų už tiesą, 
jie tiesiai iš vystyklų išbėgtų 
Į laivyną.

X.

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?

SCHMIDT’S FARM
Fort Hill Rd. —- Scarsdale

Tel. Scarsdale 3-1204
Geriausi valgiai, likeriai, ir ap- 
tarnavimui patogumai banketams 
dėl 600. šeštadieniais šokiai. At
dara kasdien išskiriant pirmadie
nius.

(26-27)

BARBERS—BEAUTICIANS
Pertaisykite Savo Dirbtuves 

(Lengvais išmokėjimais) 
Geriausios kokybės medžiagos, 
greitas pristatymas ir nepava
duojamai geras patarnavimas.

Matykite
FRANK PERRI

275 Greenwich St., N. Y. C.
(arti Chambers St.)

Tel. RE. 2-7896
(15-16)

! MATTHEW AH
: BUYUS ;
J (BUYAUSKAS) J
t LAIDOTUVIŲ J
J DIREKTORIUS J

; 426 Lafayette St. ;
J Newark, 5, N. J. J
J MArket 2-6172 J
» <

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 puikiausių rūšių gowns. 
(Sizų nuo 9 iki 16.) Brides
maids gowns $5 iki $35. Bridal 
gowns $25 iki $75. Taupykite 

pinigus ir vis tiek gaukite 
geriausius pas:

ROYAL BRIDAL GOWN 
SHOPPE

2517 Pitkin Ave., Brooklyn 
Tel. AP. 7-5671 ar DI. 5-4996 

(22-33)

___NEW_Y0RK_
HELP WANTED FEMALE

NEW YORK
HĖLP WANTED FEMALE

KNYGVEDfc
•

k Patyrusi.
5 dienos. Linksma Aplinka.

Kreipkitės:
LAQIJER CORP. OF AMERICA

857 Meeker Ave., Brooklyn
(26-28)

JANITOR—PORA .
Viduramžė pora. Reikalii^gi dėlVW 
kambarių namo. Vien tik karsiu 
vandeniu šildoma. Išvietė koridoriu
je. Alga $10 j menes). Gesas, elek

tra ir 4 kambarių apari meni as.
Klauskite Janitor’.

10 E. 70 St., N. Y. C., ar 
Feuerbach, 205 E. 851h SI.

(25-27)
FINGERWAVER

Pilnai mokanti Patyrusi. Nuolat ar
3 dienom, kaip pageidaujate. Gera 
alga, linksmos darbo sąlygos. Dirbti 
Brooklyno.

Telefonuokite: BU. 4-9789
(26-27)

NAMU D A R BININ Kfc—A U R Lft
Nusimananti valgių gaminimo. Vi
si įrengimai elektriniai. Priežiūrai 
2 vaikų. Pasidalinimas maloniu 
kambariu. Gera alga, linksma na
mų atmosfera. Su paliudijimu. *

šaukite TR. 3-0002
(25-29)

• RHINESTONE PASTERS
Pilnam ar daliai laiko, patyrusios.

CARDERS IR WRAPPERS 
Patyrimas nereikalingas. Pilnam ar 
daliai laiko. Kreipkitės:

235 South 1st St., Brooklyn 
(Vienais laiptais j viršų) 

Te). E V. 7-4892
(26-28)

OPERATORftS
Dirbti prie moteriškų suknelių. 
(Darbas nuo kavalkų.) Nuolatinis 
darbas, gera mokestis, puikios dar
bo sąlygos. Kreipkitės:

ZERRILLO DRESS CO.
151 Atlantic Ave., Brooklyn 

Tel. UL. 5-5387
(21-27)

11 AIRDRESS ER—11 AIR DY ER
Patyrusi, S85-S4OO pridedant komisą. 
Dirbti naujai išdekoruotoje dirbtu
vėje. Kreipkitės:

ARTHUR AND PAUL 
BEAUTY SALON

82 N. Village Ave., Rockville Center 
Tel. Rockville Center 6-1317

(25-31)

MALE and FEMALE

HAIRDRESSER
Vyras ar moteriškė. Pilnai mokanti 
dėl žymios plaukų dūbinimo įstai
gos. 5 dienų savaitė. Gera alga. 
Linksma darbo atmosfera. Kreip
kitės:

FRANCOIS DE PARIS
87 W. 8th St., N.Y.C.

(26-30)

LAMP SHADE WORKERS
Patyrusios. Pilnam laikui ir daliai.
Nuolatinis darbas, puikios darbo

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

sąlygos. Kreipkitės:
242 E. I37th St., Bronx

(kampas Ryder Avė.)
Tel. ('Y. 2-2024

(21-27)GROCERY & DELICATESSEN
Alaus laisniai. Pilnai jrengta. Gera 
biznio sekcija Coronoje. Ilgas lysas, 
4 rūmų apartmentas užpakalyje. 
$1300 jeigu j savaite garantuota. 
Lengvai padidinama jeigos. šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai, šaukite sa
vininką.

Tel. NE. 9-8887
(26-28)

NAMU DARBININKR
Guolis vietoje, malonus kambarys. 
Visi įrengimai elektriniai. Gera mo
kestis, linksma namų atmosfera. 
Reikalingi paliudijimai, šaukite va
karais.

BAyside 9-8400
(24-26)

REAL ESTATE

WHITESTONE

Parduodame Custom Built 
e

3 metų senumo. 7 kambariai. Dvi
vonios. 50x117 plotas.

HAND PRESSER
Patyrusi rankinė kvakluotoja ir 
preserka. 5 dienų savaite, gera mo
kestis, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
JULIA NICOLLIER

860 Madison Ave., N. Y. C.
(ant antru lubų) *

(23-27)
Skambinkite b L. 8-4212

(25-26) HAIRDRESSER
Patyrusi, pilnai mokanti operatorė 
ar manicurist & shampoo. 5 dienų 
savaite. Nuolatinis darbas. Aukš
čiausia alga. Kreipkitės:

ALBERT’S HAIRDRESSER 9
257 Wolfs Lane, Pelham, N. Y.* 

PE. 8-2841
(22-28)* ... -

PUIKUS pirkimas 
Roominghouse arti White Lake, 14 
kambarių, puikiai išfornišiuota. Vi
suose miegruimiuose karštas ir šal
tas vanduo. Pereitą sezoną pilnai 
išnomuota. Iš priežasties ligos par
duodame tik už $7,800. Išlygos.

Kreipkitės: SCHEIDELL, 
Jeffersonville, N. Y.

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

Įkūrė naują partiją
New Yorke 18-me kongresi

niame distrikte, žinomame 
kaip Marcantoni'jaus distrik- 
tas, Įsikūrė nauja partija. Ji 
pavadinta Gero Kaimyno Par
tija (Good Neighbor Party). 
Kalbama, kad ji vyriausia rū
pinsis sugrąžinti Marcantonijų 
Į Kongresą, kur būdamas jis 
■pasižymėjo darbais darbinin
kų gerovei ir taikai.

Jefferson socialių mokslų 
mokykla skelbia jau gavusi 
1,363 studentus, bet dar tu
rinti gauti mažiausia 537 dau
giau, kad numatytos klasės 
galėtų pilnai veikti.

Sveikina iš Floridos
Geriausių linkėjimų iš sau

lėtos šalies visam Laisvės šta
bui !

Joe ir Ona Stanley

Brooklynietė Fiscarola nusi
žudė iššokimu iš 3 aukšto sa
vo bute, 615 Hart St. Ji ten 
buvo išgyvenusi 7 metus, o 
dabar jai grėsė evikcija — 
per prievartą iš ten prašai ini- 
rn as.

SUSIRINKIMAI
RICHMOND HILL, N. Y.

L.L.D. 185-tos kuopos susirinkimas 
jvyks trečiadienj, vašario-Feb. 10 d., 
Libetrty Auditorium, 110-06 Atlan- 
tik Avė., prasidės 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai dalyvaukite.

(26-27)

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Kriaučių Neprigulmin- 

go Kliubo metinis susirinkimas 
jvyks Vasario 12, Lietuvių piliečių 
kliube, 280 Union Ave., Brooklyn. 
7:30 vai. vakare.

Būtinai būk. jame ir užsimokėk 
duokles.

Pirmininkas J. Peterson.
(26-27)

6 pusi.—Laisvi (Liberty)-šeštadienis, Vasario-Feb. 6, 1954

(ANDY—LUNCHEONETTE
Pilnai įrengta, naujai išdekoruota. 
Gera biznio vieta prieš mokyklą. 
Daro gerą pragyvenimą. Biznis 
lengvai padidinamas, šią puikiausią 
progą savininkas parduoda labai 
prieinamai.

Šaukite Savininką:
LIT. 8-9796

(25-27)

BUTCHER DEPARTMENT
Veikliame super markete. Pui

kiausia vieta. Daro geras jeigas. 
Biznis lengvai padidinamas. Šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda labai prieinamai. Šaukite 
savininką:

TW. 7-8194
(24-28)

GROCERY—BUTCHER—FRUIT
Alaus laisniai. Gera veikli sekcija. 
Pilnai įrengtas. Daro gerą pragyve
nimą. Biznis lengvai padidinamas. 
Žema renda—ilgas lysas. Šią pui
kiausią biznio progą savininkas par
duoda už labai prieinamą kainą. 
Šaukite savininką: M

TAImadge 8-0110 #
(20-26)

CANDY — LUNCHEONETTE
Pilnai įrengtas, gera veikli ■ sekcija 
arti mokyklos. Žema randa—lysas. 
I eigos $600. Biznis lepgvai padidi
namas. Šią puikiausią biznio progą 
savininkas parduoda labai prieina
mai. Šaukite savininką:

JE. 6-9629 .
(26-32)

CAPITAL WANTED
Naujai jsisteigusi ištaiga, besiver
čianti pilnu sandėliu ligoninėm — 
daktaram ir institutam reikmenų 
nori 3-čio veiklaus partnerio. Su sa- 
lesmano gabumais. Puikiausi invest- 
mentai išmokami po 6 mėnesių. Rei
kalinga $6,500.' Telefonuokite tarp 
10—5:30 P. M.

Tel. HY. 9-5484

SMALL LOFT BUILDING
Su ofisu ir garadžiu, 2000 ketur
kampių pėdų, tinkantis lengvai dirb
tuvei, sandėliui ar išvežiojimui. Ge
ra sekcija. Nužeminta kaina dėl su
tvarkymo nuosavybės, šaukite prieš 
7 P. M.

JOHN A. LIAMMARI
Yonkers 5-1492 _
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Norintieji pirkti biznį, na
mą ar ūkį, pajieskokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.




