
>

No. 31

KRISLAI
Uruguajiečių kalendorius. 
Pagrasino!
Apie rašytoją Bodenheim.
Kaip šalinti nedarbą.

Rašo R. M1ZARA

Siomyx
195 1 me

t«ms sieninio kalentu 
kuri išleido M<>nt<‘videjo

meniškai gra-

nas lapas turi skirting.,* nuo- 
trauką-iliustraciją. i’a ap
sčiai “minėtinų dienų.*

pelną Uruguajaus lietuviam 
Už jų pastangas, už uolu ap 
švietos sklindimą !

ko IVYO (kurią valdžia lik
viduoja) polisų savininkų 
sanskridis bėgamiesiems reika
lams apsvarstyti.

Susirinkime buvo skaitytas 
įdomus laiškas, — laiškas

departmento viršininko. Laiš
ke pabrėžiama tai: jei jūs, 
buvusieji I\VO nariai, Dandy 
site organizuotis i bent kokią 
kitą fratemalę organizaciją., 
tai būsite skaitomi subvers.v- 
viais!

Tai ligi šiol, rodos, dar nie
kur negirdėtas “patvarky
mas.”

Maxwell Bodenheim, ameri
kietis poetas-beletristas. kuri 
(ir jo žmoną) pusgalvis už
mušė, be abejojimo, pasiliks 
žinomas amerikinėje literatū
roje per ilgą laiką.

Bodenheim, sakoma, buvo 
pernelyg bohemiškas ir tai 
privedė jį prie skurdo.

Sulaukęs 61 metu amžiaus, 
poetas-rašytojas dažnai pra
gyvenimui duoną pelne gat
vėse pardavinėdamas savo 
knygas. Sakoma, buvo tokiu 
laiku, kai Bodenheim Dūduo
davęs neregi ir kaipo tolus 
prašydavęs gatvėj e iš praeivių 
cento-kito.

Veikiausia ne viskas teisin- 
' ga, ką komercinė spauda apie 

šį rašytoją paskelbė. Vieną 
nuopelną reikia rašytojui pri
pažinti. būtent: būdamas di
džiausiame skurde, jis nieko 
neapiplėšė ir nieko neužmušė.

Kpmerciniai rašeivos šito 
asmens neapkentė dėl to. kad 
jis savo raštuose griežtai 
smerkė pernelyg sukornercin- 
tą mūsų šalies gyvenimą.

Teko ir man proga šį asme
nį truputį pažinti, susiduriant 
1 it e ra t ū r i n i u os e pobūviuose,
kurių kadaise New Yorke 
mažai įvykdavo.

ne-

Nori kas ar nenori, o 
darbas mūsų šalyje vis te) 
plečia.

Senatorius James E. Mu
rray (demokratas iš Monta
nos) siūlo, kad Kongresas pra- 

. vestų įstatymą, pagal kuri bū
tų pagrindinė (minimum) al
ga darbininkui nustatyta $1.- 
25 valandai. Be to, senatorius 
jnūlo, kad darbo savaitė nebų- 

ilgesnė, kaip 35 valandos.
Aiškus daiktas, sutrumpi

nus d^rbo savaitę, padaugėtų 
darbų skaičius. O jei darbinin
kui būtų mokama nemažiau 
$1.25 valandai, tai milijonams 
dirbančiųjų rž algas tuojau 
pagerėtų gyvenimas.
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Seoul, Korėja. — 
Korėjos tautininkų 

į dentas Syngmanas Rhee 
žadėjo pasiųsti vieną ar dvi 

’divizijas savo armijos į tal
ką francūzams kare prieš 

, Vietnamo liaudininkus - ko
munistus, Indo-Kinijoje.

Rhee turi 16 divizijų ka
riuomenės, kuri Amerikos 

I oficierių išlavinta ir ameri
kiniais ginklais apginkluo-

ietinės 1 me azijiniame kare.
Amerikos valdininkai 

abejoja apie tą pasiūlymą; 
sako, gal būtų geriau lai
kyti visą Syngmano Rhee 
armiją Korėjoje del karo 
panaujinimo.

(Bet Francija geriau no
ri jankių armijos, 
Rhee tautininkų.)

negu

dal'

kui įsivėlimo i tenaitini ką
rą.

George, tačiau, apsisukęs 
pridūrė:

—Bet jei Vietnamo ko
munistai sumuštų francū
zus, tai mums neliktų kitos 
išeities, kaip tik pasiųsti 

George sakė, kad prezi-j Jungtinių Valstijų armi ją Į 
dento veiksmas stumia lin-1 Lndo-Kiniją.

W a s h i ng t o n.—Senatorius 
George, vienas iš vadovau
jančių demokratų, dalinai 
kritikavo prezidentą Eisen- 
howeri už karinių mecha
niku siuntimą francūzam 
Indo-Kinijoje be demokra
tų žinios.

AMERIKA VADOVAUJA 
TRUSTUI, IMANT IRANO 
NAFTOS PRAMONE

RHEE GRASINA NEUŽ
ILGO UŽPULTI ŠIAU-

, Kriminalistas reikalauja 
medalio už Bodenheimų' 
nužudymą kaip ‘komunistų

RINĘ KORĖJĄ
Seoul, Korėja, ■— Pietų ( 

Korėjos prezik
: Rhee sakė amerikiniams ko-
1 respondentams:

“Mes smogsime šiaurines
' Korėjos komunistus, per- 
'daug negaišuodami, nors 
i amerikonai mums ir nepa-

GENEROLAS HULL
REMIA RHEE PLANĄ
Washington. — Atvykęs į dėtų . Nes juokingas daly- 

; iš Korėjos, amerikinis ko-1 kas manyti, kad busimoji 
i mandierius generolas John ! politinė konfereficija gale- 
E. Hull sakė valdžiai: “Tai | tų derybomis suvienyti Ko- 
geras sumanymas, kad Pie-1 rėją” (tai yra, atiduoti 
tinės Korėjos armija pade- Syngmanui Rhee šiaurinę 
tų francūzams kariauti,” ' Korėjos Liaudies Respubli-

Kalinys prašo nemariu) jį, Japonijos kinai ištikimi 
iki bus išleista jo knyga liaudiškajai Kinijai

Los Angeles. — Caryl 
Chessman yra nusmerktas 
numarinti nuodingomis du
jomis už tai, kad pagrobė 
dvi moteris ir išprievarta- 
vo-

Paskui, kalėjime būdamas, | kimybę Kinijos Liaudies 
jis parašė knygą. Prentice-i Respublikai. Kinų taryba 
Hali leidykla nupirko rank-1 pasiuntė ir savo delegatą Į 
raštį, iš anksto užmokėda- i Kinijos sostinę Pekingą. 
ma $1,000 ir skirdama jam į ------------------
procentus už būsimus par- i VokieČlŲ SOCiallStai 
duotus egzempliorius tos: w .

n t i i -i • v i ragina vakarus priimt
1 act kalinys rašytojas « • *11 •

prašo teisėją atidėti jam Sovietu reiklavimą 
mirties bausmę, iki bus at- ' z_____
spausdinta jo knyga, 
galėtų ją pamatyti.

New Haven, Conn.
Mirė Jonas Didžiūnas
Vasario

Jonas Didžiūnas, žymus 
veikėjas lietuvių judėjime, 
ilgametis New Haveno gy
ventojas. Jo kūnas pašar
votas Willow & Whitney 
šermeninėje. Prašome sek
ti vietinėje spaudoje žinias 
dėl laidotuvių.

Velionis, apie 62 metų 
amžiaus, buvo geras platin
tojas ir rėmėjas dienraš
čio Laisvės.

Japo- 
sura- 
gyve-

Tokio, Japonija. — 
nų policijos valdyba 
do, kad 40,000 kinų, 
nančių Tokio mieste, Japo
nijos sostinėje, sudarė sa
vo tarybą ir pareiškė išti-

Vokiečiu socialistai 
ragina vakarus priimt

kad | Bonn> Vokietija. — Socia- 
į listų vadai vakarinės Vo- 
I kieti jos seime atsišaukė į 
Ameriką, Angliją ir Fran
cija, kad rimtai apsvarsty- 

' tų sovietinį reikalavimą— 
| atmest karinį Amerikos
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London. — Anglijos mai- 
nieriai išgavo algos priedą 
po $1.05 savaitei.

Kitas dalykas depresijai 
prašalini i — prekyba su ki
tomis; šalimis.

Juo greičiau mūsų vyriau
sybė pašalins boikotą, palai
komą prieš socialistinius kraš
tus. juo biLs visiems sveikiau.

Kinija, atsiminkime, už pra
ėjusių metų pusmetį pa (ikre 
biznio su nesocialistiniais kraš
tais apie už $100,000,000,.

has liepia atgaivint. vokie
čių armiją, ir įtraukt ja į 
tarptautinę vakarų EurB^ 
pos kariuomenę kovai prieš 
komunizmą.

Socialistų vadai sako, jei
gu Amerika atšauktų tą sa
vo planą, tai gal Sovietų 
Sąjunga priimtų Amerikos, 
Anglijos ir Franciios siūlo
mus visiem vokiečiam bal
savimus dėl Vakarinės ir 
Rytinės Vokietijos suvieni
jimo ir vienos jai valdžios 
išrinkimo.

Protestantų bažnyčia, ku
riai priklauso 40 milijonų 
vokiečių, prašė Keturių Di
džiųjų užsieninių ministrų 
konferenciją Berlyne laiky
tis kantrybės ir tol posė
džiauti, iki susitars, kaip 
sujungti Vakarinę ir Ryti
nę Vokietiją į vieną vokie
čių valstybę.

ORAS. Vis šalta ir giedra^

New York. — Atgabentas 
teisman Harold Weinberg 
šaukė: — Amerika turėtų 
duot man medalį už tai, 
kad nužudžiau du komunis
tus! (rašytoją M. Boden- 
heimą ir jo žmoną). Todėl 
didžiausi Amerikos advo
katai apgins mane.

Teisme žmogžudis
kvailiojo, lyg būtų pamišė
lis. Štate teisėjui klausi
mą: — Ar tu irgi komunis
tas? Dainavo, keikė ir puo
lėsi mušti žiūrovus.

Jis buvo pasirašęs žmog
žudysčių išpažintį 
Bet teisme rėkė, 
las!”

tai me-

pir

tyčia

Tas piktadaris, jau 
miau buvęs kalėjime, 
gabiai lošė pamišėlio 
teisme, jog teisėjas Pag- 
nucco pasiuntė Weinberga 
ligoninėn, kad ištirtų jo 
protą.

Jeigu žmogžudis būtų pri
pažintas pamišėliu, tai iš
vengtų mirties bausmės 
elektrinėje kėdėje.

rolę

Teheran, Iran. — Atvyko 
20 atstovų naftos - aliejaus 
kompanijų iš Jungt. Valsti
jų, Anglijos, Francijos ir 
H Olandijos. Jie suplanavo 
per imt Irano naftos - gazo
lino pramonę į savo žinybą, 
kaip tarptautinį trustą, ki
taip vadinamą kartelį. Jų 
trustas ypač stengsis už
kirst Sovietų Sąjungai pir
kimą iraniškos naftos. Jie 
taip pat naudos Iraną kaip 
karine stovyklą prieš ko
munizmą.

Trustan susideda aštuo- 
nios kompanijos iš keturių 
minimu vakariniu šalių. 
Trustinėje komisijoje yra 9 
amerikonai ir 11 kitų — an
glų, francūzų ir holandų. 
Taigi vadovaus amerikonai.
Mossadegho valdžia nuvers

ta todėl, kad negrąžini) 
anglų į naftos pramonę 
Irano valdžia, vadovau-

Mirus vairuotojui, jo auto 
užmušė 1 ir sužeidė 3

Vietnamiečiai vis 
muša franci!žus

į 4 Didieji svarsto 
Azijos klausimus

Saigon, Indo-Kin.—Pran
cūzai pranešė, kad sunaiki
nę bei suėmę 450 Vietnamo 
liaudįninkų, at m u š d a m i 
juos nuo Mandinho, į pietus 
nuo Hanoi, Indo - Kinijos 
sostinės.

Tuo tarpu liaudininkai 
mušė francūzus atgal arti 
Haifongo, šiaurinėje Ha
noi fronto dalyje, bloškė 
juos atgal viduriniame La
ose ir atėmė iš francūzų 
Pleiku tvirtovę, pietiniame 
Vietnamo fronte.

Sovietų komunistai ragina 
stiprini apsigynimo jėgas

Maskva. — Sovietų Ko
munistų P^btijos centras 
pareiškė, jog Sovietų Są
jungą kuo uoliausiai dar
buojasi, kad būtų išlaikyta 
taika pasaulyje. Sykiu par
tija ragino stiprinti ir ge
rinti ginkluotas šalies jė
gas, kad galėtų “pamokyti 
tuos, kurie mėgintų užpulti 
bei nuskriausti Sovietu Są
jungą.”

Anglai registruoja baltus 
vyrus karui prieš negrus

Nairobi, Kėny ja. — An
glijos valdžia Kenyjoj re
gistruoja yisus baltuosius 
vyrus nuo '18 iki 45 metų 
amžiaus. Matyt, rekrutuos 

Juos karuiį prieš Man Mau 
negrus. vi ;

Roma. — ^pranešama, kad 
popiežiaus^ įligU lengvėja* 

f

Di-Berlin. — Keturių 
džiųjų užsieninių ministrų 
konferencija ėmė svarstyti, 
kaip galima būtų atgaivint 
suklimpusias derybas dėl 
politinės konferencijos tai
kai daryti Korėjoje ir kaip 
baigti francūzų karą su 
Vietnamo liaudininkais Tn- 
do-Kinijoje.

Sovietų užsienio reikalų 
ministras Molotovas sakė, 
šiems klausimams spręsti 
reikėtų, kad ir Kinijos 
Liaudies Respublika, daly
vautu.

Amerikos valstybės. se
kretorius Dulles atsakė, jog 
nepripažįsta komunistinės 
Kinijos didžiąja valstybe, 
bet sutiktų tartis su Kinija 
“vietiniais klausim ais,” 
kaip kad apie Korėją ir In- 
do-Kiniją, jeigu Kinijos 
Respublika nustotų siuntu
si ginklus vietnamiečiams, 
kariaujantiems prieš fran
cūzus.

Panašiai atsiliepė Angli-’ 
jos ir Francijos užsieniniai 
ministrai, paremdami Dul- 
lesą.

New York. — Bevairuo
damas automobilį, mirė nuo 
širdies sustojimo Louis 
Horwitz, teismo tarnauto
jas, 64 metų. Tad palaidas 
jo automobilis užmušė vie
ną moterį, sužeidė du kitus 
praeivius, iki sustojo atsi
mušdamas i takse, kurios 
vairuotoją taip pat sužeidė.

Darbai Anglijoje 
geriau eina, negu 
Jungt. Valstijose

viso

Tex. gubernatorius perša 
žudyt visus komunistus

London. — Anglijoje 
yra 50 milijonų gyventojų, 
ir 22 su puse milijonai an
glų dabar turi alginius dar
bus.

(Jungtinių Valstijų darbo 
biuras šią savaitę pranešė, 
jog 47 milijonai, 700 tūks
tančių amerikiečių turi ap
mokamus darbus dabarti
niu laiku.)

(Amerika turi virš 160 
milijonų gyventojų, ir jeigu 
toks procentas amerikie
čių dirbtų gaudami algas, 
kaip kad anglų, tai Jungti
nėse Valstijose šiuo laiku 
turėtų būti bent 70 milijo
nų u ž s i d i r b a n čių algas 
žmonių.)

Anglų prekyba su Sovie
tų Sąjunga, Kinija bei ki
tais 
tais 
kyti 
bus,
ka varžo tokią anglų pre
kybą.

komunistiniais kraš- 
padeda Anglijai palai- 
fabrikinius savo dar- 
nepaisant, kad Ameri-

> jant buvusiam premjerui 
J Mossadeghui, pirm trejų 

metų atėmė savo naftos 
1 pramonę iš anglų ir perve

dė i Irano valstybės rankas 
naftinius šaltinius ir fabri
kus.

Irano karalius Riza Pah- 
levi suokalbiavo su Anglija, 
kaip sugrąžinti naftos pra
monę anglams, kurie duo
davo jam pinigų. Premje
ras Mossadegh už tai mėgi
no išvyt karalių.

Karališkieji generolai su 
Zahediu pryšakyje todėl 
pernai ’ nuvertė Mossade
gho valdžią ir įkalino jį 
kaip “išdaviką.”

Mossadeghas tvirtino, 
kad karaliaus generolai vei
kė pagal Amerikos karinin
kų nurodymus ir už jos pi
nigus.
Amerika “tarpininkauda

ma” užėmė anglų vietą
Kuomet Anglija griežtai 

kivirciiosi su Irano valdžia 
dėl naftos versmių ir fabri
kų, tai Amerika piršosi į 
tarpininkus; siūlė Tranui 
dar desėtkus miliionų dole
rių, jeigu jis susitaikys su 
anglais ir priims juos atgal 
į ta pramonę. Taip betar- 
nin in kaudama. Amerika ir 
“užlindo Anglijai už akių.”

Tuo būdu Amerika, o ne 
Anglija, bus vyriausias va
das tarptautiniame 
kuris valdys naftos 
nę.
Trust o planai dėl 
ir prieš Sovietų Sąjungą
Kuomet ta pramonė būvi 

anglų rankose, tai jie kas
dien gaudavo po 700 tūks
tančių statinių naftos; Pi
giai samdydami iraniečius 
darbininkus, anglai trauk
davo sau didžiulius pelnus.

Amerikonų, anglų ir jų 
j partnerių trustas žiūrės, 
kad pigiau pagaminamas 
Irano aliejus nenupuldytų 
jiems kainas pasaulinėse 
rinkose. Trusto nariai to
dėl pakels kainas ir ira- 
niškam aliejui ir paskirs
tys, po kiek milijonų jo 
bačkų galės būti kasmet 
parduodama ski r t i n g o s e 
rinkose, kurias kontroliuo
ja Amerika, Anglija, Ho- 
landija ir Francija.

Bet svarbiausias dalykas, 
kaip rašo United Press, tai 
kad šis tarptautinis trus
tas sulaikys Iraną nuo drau
giškų politinių bei prekybi
nių ryšiu su Sovietų Sąjun-. 
era.

truste, 
pramo-

biznio

St. Louis. — Kalbėdama^ 
bankininkų suvaž i a v i nrė, 
Texas gubernatorius Allan 
Shivers, žadėjo reikalauti, 
kad jo valstijos seimelis iš
leistų įstatymą, žudyti žmo
nes vien tik už priklausy
mą Komunistų Partijai. Vi
sus jos narius jis vadino 
Amerikos “išdaviakis/'

Bradford, Anglija. — Mi
re valdinis Anglijos korikas 
Thomas W. Pierrepoint, 83 
metų amžiaus. Per 35 pa
skutinius metus jis pakorė 
daugiau kaip 300 nusmerk- 
tų kriminalistų.

Kairieji ir dešinieji japonai 
priešingi Amerikai

Tokio, Japonija. — Įžy
mus amerikonų rašytojas 
James Michener čia sake 
United Press koresponden
tui, jog kairieji ir dešinie
ji japonai eina prieš Ame
riką, bet dauguma “vidu
tinių japonų laikosi vidur
kelio” link Amerikos.

j . •

i.
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under the Act of March 3, 1879.

Suvažiavimas kreipia visų skaitytojų, visų laisviečių 
dėmesį į tą faktą, kad šiemet sukanka lygiai 35-ri metai, 
kai Laisve buvo pradėta leisti dienraščiu. Busimoji mū
sų direktorių taryba, administracija ir redakcija ragi
namos darbuotis, kad šį jubiliejų išplėsti juo plačiau, 
kad jis tarnautų ryškesniam laikraščio sustiprinimui. .

Tegyvuoja Laisvė ir laisviečiai!
Rezoliucijų Komisija

Kas Ką Rašo ir Sako
Tie užsakymai dar labiau 
blogina šalies finansinę pa
dėtį.

“Laikraščio ‘Arbeiderbla- 
det’ pareiškimu, laivų pir
kimas kitose šalyse dviejų 
milijardų kronų sumai reiš
kia Norvegijos valiutos fon
dui ‘labai didelį apkrovi
mą.’ u

“Norvegijos ekonomika 
smarkiai kenčia nuo didžiu
lės karinių išlaidų naštos. 
Norvegijos asignavimai ka
riniams tikslams suryja iki 
40 procentų jos biudžeto. 
1953 metais ginklavimosi 
varžyboms buvo išleidžiama 
3.6 milijono kronų per die
ną.”

KAVA BRAZILIJOJE' 
IR PAS MUS

Uruguajiečių Darbas ra
šo:

“‘Noticias de Hoje’ pra
neša, kad už kilą cukraus 
brazilietis vartotojas moka 
5 kruz. 10 et., kai tas pats 
braziliško cukraus kilas 
eksportuotas į Angliją te- 
kaštuoja tik pusantro kru- 
zeiro. Tokiu būdu, brazi
lietis už savo gaminius moi 
ka keturis sykius brangiau, 
negu kitų šalių vartotojas 
moka už tą patį cukrų.

“Tokia pati istorija yra ir 
su kava. Kavos augintojas, 
arba vartotojas, brazilietis 
už savo kavos kilą turi mo
kėti net iki 42 kruzeirų. 
Tuo tarpu braziliškos ka- 

į vos kilą amerikietis varto
tojas Niujorke perkasi už 
23 kruz. 70 et., arba beveik 
už pusę kainos.”

Vadinasi, šiandien pas 
mus, Jungtinėse Valstijose, 
kavos kainos yra žemesnės 
negu Brazilijoje,—ten, kur 
kava auga! Taip rašo “No- 

j ticias de Hoje,” liaudiškas 
I braziliečių dienraštis.

Mes galime tiek prie to 
pridėti: jei pas mus kavos 
kainos taip kils, kaip kilo 
pastaromis keletu savaičių, 
'tai braziliečiams skųstis ne
reikės.

“PERDĖTI GANDAI“
’TUOJAU PO TO, kai prasidėjo Berlyno konferen

cija, priešiška Rytinei Vokietijai spauda pradėjo skleisti 
gandus, būk Rytiniame Berlyne įvyksią sukilimai.

Ir tie gandai vis buvo “stiprinami,” vis buvo plečia
mi, kol, matyt, liežuvis atšipo.

Vasario 10 d. New Yorko Times korespondentas 
Berlyne paskelbė žinią, užginčijančią bent kokius Ry
tiniame Berlyne žmonių anti-valdiškus judėjimus. Tai, 
sako korespondentas, užginčija ir Jungtinių Valstijų ir 
Britanijos valdininkai. Visi pripažįsta, jog gandai apie 
sukilimus buvo “perdėti”!

Kad “Vakarų pasaulio” valdovai norėjo matyti Ry
tiniame Berlyne vykstančius sukilimus, to niekas neuž
ginčys. Kad “Vakarų pasaulis” darė visą, idant tokie 
sukilimai ten įvyktų, taipgi niekas neužginčys. Bet 
visa tai jiems padaryti nepavyko.

Nelaimė su komercinės spaudos rašeivomis, kad jie 
dažnai rašo ne tai, kas vyksta, bet tai, ko norėtų kad 
vyktų.,

nedarbimnkIškasmoctas
SAVO SUVAŽIAVIME, įvykusiame Miami mieste, 

Floridoje, Amerikos Darbo Federacijos Veikiančioji Ta
ryba pasiskelbė, kad ji stos su United Fruit Kompanija 
ir mūsų šalies valstybės departmentu kovoje prieš Gua- 
temalos respublikos valdžią.

Federacijos prezidentas George Meany tuo klausi
mu padarė specialu pareiškimą, adresuotą Guatemalos 
valdžiai.

Kas gi yra United Fruit Kompanija?
i Tai kompanija, kuri per ilgus metus buvo beveik 

absoliučiu valdovu Guatemaloje.
Tik neseniai, kai toje šalyje buvo išrinkta nauja 

vyriausybė, einanti išvien su savo liaudimi, buvo pradėta 
minėtai kompanijai apkarpyti sparnai.. Ji tapo pažabo
ta; suvaldytas jos beribis šeimininkavimas; buvo užti
krintas darbininkams ir valstiečiams gražesnis gyveni
mas. Kadangi visa tai apkarpė minėtos kompanijos 
pelnus, tai ji pradėjo siautėti, pradėjo darytį visokias 
konspiracijas bei sąmokslus, kad toji valdžia būtų nu
versta. Aišku, mūsų valstybės departmentas tam pri
taria, kompanijai padeda.

Na, ir akiregyje viso to, Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas pareiškia viešai, kad ir jis stoja su 
United Fruit Kompanija, stoja prieš progresyvę Gua
temalos vyriausybę!

Mums rodosi, tokia Mr. Meany politika yra labai 
žalinga visam darbininkų judėjimui. Ją nariai turėtų 
atmesti.

KO TUO NORĖTA PASIEKTI?
PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ Walter Winchell, kaip 

Visada tuo laiku, “informavo” pasaulį. Šis kolumnistas 
ir radijo komentatorius yra pasižymėjęs blofais, per
dėjimais.

Štai, ką jis padarė sekmadienį; Winchell pareiškė, 
jog komunistų vadovas, Eugene Dennis, kuris yra už
darytas Atlanto kalėjime, tapo patalpintas į vienutę,— 
patalpintas, girdi, dėl to, kad Dennis susimušė su kitu 
kaliniu.

Žinia suįdomino Denniso draugus ir jo žmoną. Pa
staroji tuojau kreipėsi į Atlantos kalėjimo viršininką, 
užklausdama, ar tai tiesa, ką Winchell rašo.

Kalėjimo viršininkas Mrs. Dennis’ienės telegramą 
įteikė jos vyrui, kuris jai atsakė telegrama, jog, būtent, 
visa, ką Winchell plepėjo, yra “perdaug perdėta.”

Kuriuo tikslu Winchell tokius plepalus paskleidė, 
sunku pasakyti.

DRĄSĄ FAKTAMS SUTIKTI
’ į Vilnis rašo:

“Washingtono kolumnistas Thomas L. Stokes rašo:
“‘Labiausia reikalinga šiuo tarpu Jungtinėse Valsti

jose: geras jumoras ir drąsa sutikti faktus?
“Jis nurodo incidentą, kur krautuvininkas persekio

jamas už tai, kad skelbdamas savo gerą įterpė politinio 
elemento, republikonams neprielankaus.

“Jam įsakyta išimti skelbimą, nes tai esą priešinga 
. įstatymams.

“Tai isterija neturinti ribų.
“Amerikiečiai Berlyno konferencijoj sako, kad in

formacijos apie tą konferenciją klaidingai duodamos. 
Ir ten bijoma faktų.

“Amerikos žmonės dažnai klaidingai informuojami 
apie kitas šalis, ypatingai kurioms mūsų valdžia prie- 

-šinga.
“Faktai, tikrovė yra tokis dalykas, kuris nepagei

daujamas mūsų valdantiems sluoksniams, o kad jie kon
troliuoja svarbiausias informacijų teikimo priemones, 
jie savotiškai informuoja žmones.

“O tai rodo, kaip svarbu yra dabar skleisti pažan
gioji spauda, mūsų ‘spauda.”

NORVEGIJOS EKONO
MINIAI SUNKUMAI

Elta praneša iš Norvegi
jos sostinės Oslo:

“Neseniai paskelbta vadi- 
i namosios ‘Europos ekono- 
■ minio bendradarbiavimo” 
i organizacijos metinė ata
skaita liudija apie rimtus 
Norvegijos ekonominių?, 
sunkumus. Prie tų sunku- ' 

i mų priklauso Norvegijos 
. mokėjimų balanso deficito 
augimas. Norvegijos pre- ■ 
kių eksportinių kainų kriti
mas, žymus mažėjimas 
įplaukų iš frachtų, kurios 
visuomet sudarė labai svar
bų Norvegijos biudžeto pa
jamų straipsnį, ir tt.Viena 
iš Norvegijos ekonominių 
sunkumų priežasčių yra, 
kaip pripažįstama ataskai
toje, JAV diskriminacinės 
priemonės prekybos srityje 
ir Amerikos valdžios įvesti 
aukšti tarifai Norvegijos 
prekėms, atgabenamoms į 
Amerikos rinką, Organiza
cija ragina kitas Vakarų 
Europos šalis teikti ekono
minę pagalbą Norvegijai— 
priiminėti' iš jos prekes ir 
paslaugas, kurias ji gali pa
siūlyti, įdėti kapitalus, kas 
neišvengiamai sustiprins 
užsienio kapitalo pozicijas ; 
Norvegijoje.

“ ‘Europos ekonominio ben
dradarbiavimo’ organizaci
jos ataskaita sukėlė gyvus 
Norvegijos laikraščių ko
mentarus. Laikraštis ‘Af
tenposten’ šiomis dienomis 
rašė: ‘v.Krizė artėja. Vy
riausybei * ši kartą stačiai 
teko paprašyti kitas šalis 
padėti Norvegijai... Vy
riausybei teks vėl peržiūrė
ti savo politiką. Nacionali
nis biudžetas savo pagrin
diniuose straipsniuose pa
našus greičiau į sapnų kny
gą, negu į patikimą kelio
nės vadovą.

“Norvegijos ekonominę 
.padėtį komplikuoja tai, :kad 
'.Norvegijos laivų savinin
kai šiemet, tikėdamiesi, kad 
konjunktūra pasikeis, užsa
ko daug laivų užsienyje.
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Ry Mildred Stensler
THE STRANGE TEAM OF GILBERT 

AND SULLIVAN
In the world of the opera and light 

opera, the composer is always given 
the , billing over the librettist. As a 
matter of fact, the author of the drama 
is usually completely forgotten, or at 
best, just mentioned in small print some
where at the bottom of the program.

. There has been one outstanding case, 
however, where one is never nientioned 
without the other — that is in the case 
of the Gilbert and Sullivan operettas. 
Here, the name of Gilbert the author, is 
even put before Sullivan the composer, 
Of course that may be because Sullivan 
and Gilbert is not as smooth sounding as 
Gilbert and Sullivan. Nonetheless when 
you speak of one of their operettas you 
never say Sullivan without Gilbert.

Before and after their collaboration 
both men were well-known as artists in 
their particular field. Sir William 
Schwenk Gilbert was a lawyer and in 
the civil service of his hative land Eng
land. He also contributed pieces of hu
morous verse to a humor magazine call
ed “Fun”, and at one time served as a 
drama critic for a newspaper. x

Sir Arthur Seymour Sullivan was a 
musician of scholarship standing. He had 
already produced much music, a comic 
opera’called “Box And Cox”, an oratorio 
“The Prodigal Son” and a number of 
admirable hymns, among them “Onward 
Christian Soldiers” and “The Lost 
Chord”.

We are given to understand 'that nei
ther man cared much for the other and 

I that much of the work was done with
out the other being present. Finally af
ter nine operettas they split completely, 
much to the regret of their friends and 
the English public who were completely 
captivated by the resulting operettas.

Never before, and never since, have 
two names been so closely linked with 
the theater as that of Gilbert and Sulli
van. On the New York musical comedy 
stage the names of Rodgers and Hart 
and Rodgers and Hammerstein are fre
quent occurenses, but with far less re
percussions.

Since the last Gilbert and Sullivan 
operetta, “The Gondoliers” (1889), mu
sical companies have sprung up all over 
the world to perpetuate those delightful 
operettas. The original, and most fam
ous one, The D’Oyly Carte Company, 
which of course rose in England, is just 
as well-known here in America. There 
are numerous amateur Gilbert and Sul
livan societies in America and through
out the world now bringing back those 
satirical light-hearted operettas to new 
generations.

In, New York City there is a group 
1 which calls itself sįmply The Gilbert 

and Sullivan Opera Company. Singing 
with this group at the present time is 
Leon Yonik. The above digression on 
Gilbert and Sullivan is the result of this 
writers having witnessed Leon and the 
opera group in their recent production 
of “lolanthe”.

Now “lolanthe” is not the most famil
iar of the G. & S. operettas (the “Mi
kado” and “H.M.S. Pinafore” usually 
rank highest), but it is nonetheless Gil
bert ami Sullivan at their, most satirical, 
wittiest and ridiculous.

Humorist Gilbert spoofs at the En
glish system of Peerage. Under the 
English law, a peer (that is. a man of 
British nobility, namely a duke, marqui, 
earl, viscount and baron) has a right 
to a seat in the House of Lords. Ob
viously those noblemen aren’t fitted for 
parliament and their manner of disburs
ing law is very often a fiasco.

To this very conservative assembly 
comes Strephon, who is to all purposes ą 
common shepard boy. But he is also of 
royal blood, being the son of .the queen 

of fairies and the Lord Chancellor. The 
irony of it all is, that one half of him 
would vote with the Conservative Lords 
and the other half would contradict it
self by voting for the Liberal House of 
Commons. As Strephon himself puts it, 
“What good does it to me to go trough 
a. keyhole, if my feet are left dangling 
behind”.

For such paradoxical situations 
dreamed up by librettist W. S. Gilbert, 
Sullivan has fashioned sparkling and 
dainty melodies. In like manner they 
satirize the English Navy (H.M,S. 
Pinafore), the English Courts (Trial By 
Jury) and other precious yet out-modec^ 
English institutions.

That both were knighted instead of 
thrown into jail is a credit to their art 
of making the country laugh at itself. 
However I don’t think their art would 
have been so rewarded if they had been 
born 50 years later. If there are any 
potential Gilberts and Sullivans in this 
country Pm sure the Smith Act would 
nip that in the bud.

May we add one more word to this al
ready drawn-out discourse. We thought 
Leon was very good in his portrayal of 
the Liberal-Conservative, Strephon. We 
would like to see him in more musical 
dramas.

J. Banaitis apie naują 
lietuvišką operą

“Maryte”
(Pabaiga)

Lietuvos nusipelnęs artistas K. Gutaus- 
skas vokaliniu požiūriu nepriekaištingi! 
atlieka sunkią, dramatinę Vaškio parti? 
ją, bet vaidybiškai jis ne iki galo susido
rojo su atsakingu Vaškio vaizdu.

Jaunojo Sakalo vaidmenį atlieka solis
tas K. Šilgalis. Jei pirmajame veiksme 
Sakalo vaizdui trūksta jaunuoliško pa
prastumo, tai antrame operos paveiksle 
jo sukurtas ryžtingo patrioto vaizdas vo
kaliniu, o ypač vaidybiniu pažiūriu įsi
mena žiūrovui.

Puikiai dainuoja Danutės partiją sul
tingo ir gražaus balso tembro solistė M. 
Aleškevičiūtė. Vykusiai ji sukūrė Da
nutės — kuklios jaunamartės, vėliau 
graudų sielvarttą nugalinčios motinos, 
netekusios kovoje vyro, vaizdą. Ypač 
puikiai M. Aleškevičiūtė padainuoja lop
šinę “Miegok ramiai, brangus vaikeli 
mano, kad nematytum ašarų mamos”... 
Šią dainą solistė atlieka su dideliu vidi
niu dramatizmu.

Senąjį Sakalą dainuoja teatro solistai 
A. Lietuvninkas ir Z. Paulauskas. Sod
raus ir gražaus balso tembro A. Lietuv
ninkas, kurdamas Sakalo vaizdą,— pa
siekė kai kuriuos aktorinius laimėjimus. 
Ypač jis vykusiai dainuoja ariozą “O sū
nau mylimasis”. Z. Paulauskas, turė
damas mažesnį už Lietuvninko balsą, 
vaidybiškai yra daugiau įsigyvenęs į 
kuriamą vaizdą.

Gestapo viršininko fon Bumelio par
tiją dainuoja laureatas K. Siparis ir Lie
tuvos nusipelnęs artistas J. Mažeika. 
Jiedu kiek skirtingomis priemonėmis 
traktuoja žiauraus priešo vaizdą, bet 
bendrą rezultatą abudu pasiekia įtikina
ma.

Fašistams pasidarbavusio šuns, bur
žuazinio nacionalisto Mikulėno vaidmenį 
atlieka solistai A. Zabulėnas ir R. Mari-

■ jošius. Augąs mūsų teatro jaunasis so
listas A. Zabulėnas sukūrė žiauraus ir 
atstumiančio tėvynės išdaviko vaizdą. 
Ryškiai išdaviką pavaizduoja ir operos 
solistas R. Marijošius.

Dėl neišraiškingo balso žiūrovo ne^M- 
tenkina Danutės motinos partija, kurni 
atlieka A. Vaitkutė. Y

Operai chorai paruošti laureato J. 
Dautarto, skamba darniai, sultingai. 

. Choro artistai savo ansambliniu daina
vimu, įsijautimu žymia? prisideda prie 

. operos muzikinių nuotaikų išryškinimo.



Kalėjimuose gauti įspūdžiai
I

Rašo 
Antįtony Krchmarck

(Tąsa)
Sveturgimiai kalėjimuose

Pirmiau aš minėjau savo 
straipsnyje, kad didelę di
džiumą kalinių sudaro čia- 
gimiai. Tai minėjau turė
damas mintyje kriminalis
tus kalinius. Bet čia yra 
kalėjimo įnamių dalis, ką 
turi išimtį. Tai deportavi
mo aukos, ir tokių kalinių 
yra daug ir jie nuolatos 
dauginasi.

Clevelando kalėjime mes 
turėjome mūsų kamaraičių 
bloke daug tų McCarran 
isterijos deportavimo au
kų: italų, meksikonų, lenkų, 
portugalų, guatemalų, grai
kų ir kitu. Jie visi laukia 
išvežimo. Jie mums per
statė labai aiškiai, kaip 
žmonijos plaukimas pro 
Laisvės Stovylą yra pasi
keitęs — nukreiptas i kitą 
pusę.

Praeityje imigrantai at
keliaudavo milijonais pa
gelbėti išbudavoti Ameriką. 
Dabar jie yra išvežami taip, 
tarsi jie būtų kriminalistai 
ir išmatos. Dauguma iš jų 
yra išgyvenę Amerikoje po 
30, 40 ir net po 50 metų. 
Daugiausia širdį užgaunan
tis pavyzdis yra Mrs. Marie 
Kratochvill iš Chicagos, 72 
metų senutė, nusmerkta iš- 
d e p o rtavimui . sekančiais 
mėnesiais po išgyvenimo 
šioje šalyje daugiau 40 me
tu, v

Dauguma iš tų žmonių nė
ra papildę jokios krimina- 
lystės. Tikrenybėje daugu
ma jų yra išgyvenę visą sa
vo buvimą Amerikoje pa
vyzdingą gyvenimą ir išau
ki j ę pavyzdingas šeimas. 
Jie yra aukos laukinės- iste
rijos ,kuri dabar egzistuo
ja mūsų šalyje. Palmerio 
laikų, 1920 metų masinius 
deportavimus dabar prade
da iš naujo atgaivinti kai
po įrankį politinės reakci
jos. Ši yra kita fazė at
slenkančio į Ameriką fašiz
mo.

Bet, kaip ten bebūtų, nė 
visos deportavimo aukos 
yra progresyvės. Kaip ir 
kitose reakcionierių baus
mėse taip ir čia irgi maka- 
ranizmas turi praplėtęs sa
vo atakas palietimui kuone 
visų sveturgimių. Tas bu
vo aiškiai matoma, kad tar
pe jų yra ir visai nesusi
pratusių žmonių.

Viename iš kalėjimų bu
vo su mumis 40 metų am
žiaus vyras, kuris tėvų at- 
«flįžtas į šią šalį, kada jis 
buvo tik 4 metų amžiaus. 
Jis nežinojo kitos šalies, 
kaip tik Ameriką, ir nemo
kėjo kitos kalbos. Tu galė
tumei sakyti, kad iš viso 
ko jis yra tipiškas ameri
konas, net ir prieškomunis- 
tiniu žvilgsniu. Bet kaip 
ten buvę, kad jis būdamas 
jaunu papuolė į bėdą ir sė
dėjo nekurį laiką kalėjime. 
Jis buvo paleistas iš kalėji
mo 1932 metais ir nuo to 
laiko gyveno pavyzdingai 
ir nepapuolė į jokią bėdą. 
1939 metais jis padavė ap
likaciją gavimui J. V. pi
lietybės. Vietoje, kad už- 
girti jo aplikaciją imigra
cijos autoritetai pasiryžo jį 
išdeportuoti. Betgi ta šalis, 
kurioje jis gimė, atsisakė jį 

priimti. Bėgyje keliolikos 
metų šis žmogus randasi 
nuolatiniame jo varginime. 
Jis turėjo tą visą laiką kas 

, mėnesis raportuotis imigra
cijos viršininkams. To ne
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atlikęs, nors ir vieną kar
tą, tuojau gali būti įkalin
tas. Kiekvieną kartą atė
jęs reporteris turi surašyti 
ant blankos viską iš savo 
privatiško gyvenimo: kur 
tik jis eina, su kuo drau
gauja kokiose organizaci
jose priklauso, ką jis kalba 
tų organizacijų susirinki
muose ir tt. Viename iš re
guliarių raportų, pildyda
mas jo ilgo apklausinėjimo 
blanką, jis pradėjo susijau
dinti ir pasakęs viršinin
kams: “Jūs jau turite visą 
glėbį, 6-šių colių aukščio, 
mano raportų blankų. Aš 
jau tapau pavargusiu ir 
sergančiu bekartojau t tuos 
pačius dalykus iš naujo ir 
iš naujo.” Jam viršininkas 
pasakęs: “Tu geriau pripil
dyk tą blanką arba tu eisi 
i kalėjimą.” Tas jį tiek 
įpykinęs, kad jis atšovęs. 
“Imkite ir dėkite, juk aš ir 
dabar jaučiuosi esąs kalėji
me, nors ir būdamas lau
ke.”

Imigracijos viršininkas 
tuojau jį pasiuntęs į kalė
jimą, ir jis ten turės pasi
likti iki viršininkams užeis 
toks saldus noras jį paleis
ti. Atrodo, kada sveturgi- 
mis papuola į reakcijos ran
kas, jo paskutinės teisės 
tampa atimtos. Jos auka 
visiškai priklauso nuo imi
gracijos viršininkų malo
nės, kurie daro su juo, kas 
jiems patinka.

Dar yra ir kitos rūšies de
portuojamų grupės — nele
galiai įėjusios į šią šalį. Į 
tą grupę įeina daugiausiai 
meksikonų. Jie yra atve- 
žarųi į šią šalį kartais tūks
tančiais prie laukų apdirbi
mo ir po to išvežami atgal. 
Bet daug iš jų pasilieka 
dirbti ir ant toliau ir kiti 
čia apsigyvena, apsiveda ir 
šeimas išauklėja. Tuomet 
dažnai būna atsitikimų, kad i 
darbdavys ta proga prade
da bemielaširdingai išnau
doti jki to, kad meksikonas 
ima protestuoti. Tada 
darbdavys paliepia imigra
cijos autoritetams pasiųsti 
protestuojantį į Meksiką.

Kitas nuotikis: Vienasis 
laukiančių išdeportavimo į 
Meksiką turėjo žmoną ir 3 
mažus kūdikius. Pakol jis 
buvo laikomas kalėjime per 
daugelį mėnesių, jo šeima 
atsidūrė dideliame skurde. 
Ta bausmė ir sunkenybė 
žmogaus, nepapildžiusio 
kriminalystės, palietė ir jo 
bejėgę žmoną ir kūdikius.

Tai yra demokratija Mc
Carran mados, 1054 metų. 
Šis yra dar vienas reiški
nys atslenkančio fašizmo, 
kuris pučia nešvarų dvoką 
ant Laisvės Stovy los su jos 
prakilniu užrašu, stovinčios 
prie garsių Amerikos var
tų.
Diskriminacija kalėjimuose

Elgimasis su negrais ka
lėjimuose pats savaime įro
do baltųjų šovinistų nusi
statymą Amerikos valdan
čiuose rateliuose. Čia tas 
nėra slepiama. Čia mes 
randame visiškai priimtinu 
ugdyti segregaciją atski
riant negrus nuo baltųjų ir 
susiaurinant jų teises.

Dabar Clevelando mieste 
yra Teisingos Samdos įsta
tymas ,priimtas Miesto ,Ta
rybos po griežtos ir ilgos 
kovos. To įstatymo para
grafuose pažymėta: — Da
rantis diskriminaciją prieš 
bet kurį asmenį dėl jo ra
sės, spalvos ar įsitikinimų, 
papuola po finansine ir ka
lėjimo pabauda.. Tas bū-'

Opera “Maryte”
(Tąsa nuo 2 pusi.)

Linksmai ir žaismingai skamba pirmojo 
veiksmo dainos, su rūsčiu tvirtumu cho
ro dainuojama “Mes neapykantą sulie- 
dinsim į plieną”, lyriškai ir sukauptai 
skamba daina apie Maskvą, lyg visos lai
kinai pavergtos Tarybų Lietuvos sielvar
tą išraiškia “Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka” ir 1.1. . .

Darniai ir kruopščiai groja jungtinis 
operos ir respublikinio radijo orkestras. 
Deja, jam kompozitoriaus pavesta par
tija mažai savarankiška, pernelyg neįs
pūdinga.

Ypatingai sunkus ir sudėtingas užda
vinys teko mūsų jaunam, ateityje daug 
žadančiam dirigentui A. Žiūraičiui, ku
riam buvo patikėta vadovauti, spektak
liui. A. Žiūraitis aktyviai dalyvavo ope
ros kūrybos procese, įdėjo daug energi
jos, išvesdamas operą į scenos šviesą, ir 
veda ją užtikrintai, įtaigiai.

Operos kompozitorius, bendrai paėmus, 
sukūręs kai kurių operos veikėjų teisin
gas muzikines charakteristikas, logiškai 
nutapęs sceninio veiksmo nuotaikas, pa
siekęs pažymėtinus kūrybinius rezulta
tus, — padarė ir kai kurių esminių, 
stambių klaidų. Pirmiausia, kompozito
rius Marytės vaizdui pasirinko nebūdin
gą leitmotyvinę muzikinę charakteristi
ką, neparemtą liaudinės ar tarybinės 
muzikos intonacijomis. Todėl greičiau
siai ir nepavyko kompozitoriui muziki
niu požiūriu atskleisti, išvystyti muziki- 
nio-dramatinio Marytės vaizdo. Nepa
vyko kompozitoriui sukurti ir pilnakrau
je Vaškio muzikinio vaizdo. Todėl Ma
rytės ir Vaškio, nežiūrint atskirų jų vo
kalinėse partijose pavykusių vietų, vaiz
dai iš po kompozitoriaus plunksnos išėjo 
nepilnakraujai, bet blankoki, pilkoki. 
Kompozitorius reikiamai nesusidorojo ir 
su operos rečitatyvais, ypač pasitaikan
čiais Vaškio vokalinėje partijoje; jis jų 
nesuderino su scenoje veikėjų išgyvena
momis nuotaikomis ir veiksmais, o 
sprendė be vidinės, iš vaizdų būsenos iš
plaukiančios logikos. Kompozitorius ne
išvengė ankstyvesniuose jo darbuose pa
stebimu trūkumu. Jei muzikinės min- 4- V ■ 0

ties vystymo linkme, muzikinių motyvų 
išvystymo, muzikinio perdirbimo pras
me, kompozitorius savo paskutiniame 
darbe ir pažengė į priekį, tai, reikia pa
sakyti, padarė tai nepakankamai. Pa
vyzdžiui, suradęs tokį vertingą muziki
nio motyvo grūdą, kaip Vaškio po Saka
lo žuvimo dainuojamą kupiną įtampos

New Yorko Žinios
Masiniame mitinge 
pagerbs advokatą 

/
New Yorke vasario 23-čią 

rengiamas masinis- mitingas 
pagerbt? velionį civilinių teisių 
advokatą Emanuel H. Bloch. 
Tai tas pats, kuris esamose 
aršiose ragangaudystės sąly
gose gynė Ethelę ir Julių Ro- 
senbergus. Rengia Manhattan 
Center Balruimyje. Pradžia 
8 vai. va k.

PĖSTININKAMS ŠVIESOS 
MIESTO CENTRE

Skubini, ar ne, kur nors nu
eiti ar mirti po automobiliu- 
mi, tas ne už ilgo bus uždraus
ta įstatymais. Toks įstatymas 
jau pasiūlytas Miesto Tary
bai. Jeigu ji įves, einantieji 
priešais raudonas šviesas bus 
baudžiami.

Bausmių uždėjimo šalinin
kai trina rankas iš džiaugsmo 
vokuodami, kiek milijonų do
lerių ateis dykai. Ne \vy or k ie
čiai yra įgudę šviesų nelaukti, 
čia milijonai tokių. Buvo pa
rodyta, kad Buffalo mieste už 
ėjimą prieš ’šviesas bausmė 
yra $5.

Brooklynictis Sharkey yra 
pasiūlęs Miesto Tarybai įvesti 
įstatymą, kad už vaikų papil
dytą vandalizmą tėvai būtų 
baudžiami iki $25.

Brooklynietė Marydclle Mi
ller susilaukė kūdikio polici
ninkų prigelbstima.

na atžymėtas kaip svarbi 
pažanga Clevelando mies
tai.

(Bus daugiau)

motyvą “Nustojo plakus jo drąsi šir
dis,” kompozitorius, užuot jį išvystęs iki 
klausytojo laukiamos kulminacijos, nu
traukia, ir nenatūraliai užbaigia muzi
kinį epizodą. Tokių pavyzdžių operoje, 
deja, nemaža.

Silpniausiai kompozitoriui operoje yra 
pavykusi orkestrinė partija, operos in
strumentuotė. Kompozitorius, šiuo po
žiūriu parodęs sau mažai reiklumo, ma
žai patobulino ir paskutiniojoje operos 
redakcijoje. Orkestras šioje operoje ne
vaidina to svarbaus, aktyvaus operinio 
komponento vaidmens, kurį jis turėtų 
atlikti. Operos instrumentuotė irgi pa
siliko mažai spalvinga, dusli.

Ne visur teisingai išspręstas operos 
pastatymas. Statytojas, tiesa, neturėda
mas kompozitoriaus pateiktos (jpjjžiki- 
nės medžiagos, neteisingai išsprendė pa
čią finalinę operos sceną, kurioje, fašis
tams išvedus Marytę mirti, likusios sce
noje kalėjime moterys lieka visiškai pa
syvios, sustingusios klausosi, kas vyksta 
už kalėjimo sienų. Tokiu būdu nutrau
kiamas per visą operos vyksmą ryškiai- 
pavaizduotas liaudies ryžtingų kovų pa
veikslas. Nepavyko režisieriui reikiamai 
išspręsti ir Vaškio vaizdo: jis neturi vi
dinio susikaupimo, išblaškytas Pirmojo 
veiksmo gale, kilus karui, jis tarytum 
atskiriamas nuo žmonių masės; tą patį 
reikia pastebėti apie jį ir partizaninėse 
scenose.

Yra trūkumų ir operos apipavidalini
me. Kai kuriose vietose neišspręstas ap
švietimas, mažai sodrių.spalvų turi tau
tiniai kostiumai.

Pirmajam operos veiksmui šokius pa
statė baletmeisteris C. Griviekas. Deja, 
pats mūsų liaudies šokio “Suktinio” pa
statymas ir iš jo perėjimas į šokį “šoka 
briedis” nepasižymi nei kūrybingumu, 
nei lakia fantazija, o pačių šokių atliki
mo lygis nelabai viršija saviveiklinį ly-< 
d- .

Dar ir paskutiniuose spektakliuose 
vis dėl dirigento .kaltės pasitaiko ritmi
nių susvyravimų. Ypač masinėse sceno
se pasitaiko neleistinų muzikinių sutri
kimų tarp choro ir orkestro, kartais ir 
pačiam dirigentui pritrūksta vidinės 
ugnelės.

Tačiau, nepaisant šių trūkumų, pirmo
sios lietuviškos tarybinės operos pasiro
dymas —yra pažymėtinas įvykis respu
blikos meno gyvenime.

Tegu jos pasirodymas scenoje paska
tina mūsų dramaturgus ir kompozito
rius kurti naujas, tobulesnes' tarybinio 
žmogaus dienas ir darbus apdainuojan
čias operas. J. Banaitis

Wagneris pasamdė 
valdininką

Miestinio namams autorite
to pirmininkas Cruise tapo 
Wagnerio1 paskirtas ir toliau 
eiti tas pačias pareigas. Jo 
priežiūroj^ yra visi miestiniai 
projektai su 70,000 apartmen- 
tų, kuriuose gyvena 250,000 
žmonių. Metinės algos jis gau
na $22,000.

♦ y

Viki Zmitraitės vyras 
sunkiai sužeistas

Bronė Zmitraitė iš John
son City, N. Y., parašė vie
nam laisviečiui, kad ga
vo iš savo sesers Vikto
rijos telefonu pranešimą 
apie didelę jos vyro Frank 
Miller nelaimę: bedirbda
mas nukrito 14 pėdų iŠ 
elektros stulpo ir nusilaužė 
vienos rankos kaulą, abiejų 
kojų kulnelių kaulus ir vie
nos kojos kaulą prie kirkš
nio. Gydomas Hackets
town, N. J., ligoninėj.

Viktorija tik praėjusiųjų 
metų pabaigoj ištekėjo. Jų 
gyvenvietė Columbia, N. J. 
Laišką adresuot Viktorijai 
reikia šiaip: Mrs. Frank 
Miller, General Delivery, 
Columbia, N. J.

Laisviečiai reiškia Vikto
rijai ir Franui gilią užuo
jautą ir linki nelaiminga
jam kuo greičiausio pa
sveikimo.

Mylintiems šokiu 
programą >

Ne viskas, toje programo
je bus vien šokiai, tačiau šo
kiai ten turės pirmenybę. Da
lyvaus virš šimtas suaugusiu 
ir vaiku šokėjų. Šoks masinius 
šokius, grupėse ir solo. Ren
gia Camp ‘ Kindėrland, vado
vybėje šokių artistės ir poe
tės Edith Segal.

Įvyks vasario 14-tos popie
tį, 2:30, Pythian salėje, 155 
W. 70th St.

Paminėjimu 107 metų su
kakties nuo .-Edisono gimimo, 
vasario 11-tą Rockefeller Pla- 
zoje užžiebta 75,000 watų 
lempa porai dienų.

GRAŽIAI PALAIDOJO
Bodenheimo laidotuvių a- 

peigose dalyvavo šimtai žmo
nių, tarpe tų keli žymūs 
plunksnos ir teatro žmonės. 
Jie pagerbė jo darbą, nežiū
rint jo silpnybės ir skurdinu 
paskiausių jo gyvenimo metų. 
Laidotuvių iškaščius apmokė
jęs jo gerųjų dienų draugas 
ileclit, kuris dabar yra Holly
wood o žymi figūra.

Apeigose kalbėjo rab. Klein 
ir poetas Krėymborg. Da
lyvavo jo pirmoji žmona, su 
kuria jis buvo išsiskyręs, taip
gi jų sūnus.

JIEVA STANKIENĖ
BUCKNER, ILL.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vasario 13 diena, 1954 metais, sukanka vieneri 
metai kai ji mirė. 
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Velionės šeima su pagarba ir didžiu gailesčiu 
prisimena savo mylimą ir brangiausią motiną.

7. J. STANKUS. 
dukterys 

MARY ir JULE

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 Busy shop. Sal. plus comm. 
St. wk.; gd wking conditions. Apply 
in person. 2nd fl. Bachmann, 1410 
Chestnut Street.

(28-34)

Mirė rusas autorius
New Yorke mirė Aaron A. 

Yugov, autorius eilės knygų 
apie Tarybų Sąjungos veiks
mus ekonominiame fronte. 
Jisai taipgi dirbo laikraščio 
Russky Golos redakciniame 
štabe. Rašinėjo žurnalams The 
Nation, The New World Re
view ir kitiems.

Yugovas buvo gimęs mieste 
Rostov-on Don, lankęs St. Pe
tersburg Universitetą ir da
lyvavęs sąjūdžiuose prieš ca
rizmą 1903 m. Mirė vasario 
9 d., palaidotas 12-tą.

Pienas plaukė upe ir gat
ve. kai važiuojant per White
stone tiltą sunkvežimyje kro
vinys pasviro ir apvertė sunk
vežimi aukštyn “kojomis.’’

Ar jau rengiate ką Laisvės 
paramai?



I

Serga Tadas Laucius
Staigiai ir sunkiai apsirgo 

Tadas Laucius. Dabar jis ran
dasi St. (kitherine’s ligoninėje. 
Greit jam padaryta operaci
ja ant apendiko. 'tačiau ran
dasi dar ir kitų komplikacijų, 
reikėsią kitos operacijos.

Lauciii' yra

Pries pora motu j 
kurnu su kojomis 
VO ligoninėje il<

Rep.

PETRAS ŠOLOMSKAS 
SUGRĮŽO Į DARBĄ

ba tiktai dali 
spėkoms grįžtant 
ir pilnatimi talka

1 ačiau

Petras labai degmgas vi
siems. kurie gerais linkėjimais 
suteikė jam džiaugsmo ir e-

MIRE
Carol i m* Kunigėli as-La how- 

sky, 62 motų, mirė vasario 1 I 
d., namuose. Box 83. Millville

Kūnas paša r 
Bieliauskas-Ballas 
660 Brand St., Brookl.vne.
660 Grand St.. Brookl.vne. 
Laidotuvės ivvks vasario 15 

lio kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Makary La how s k v, sūnų 
Vincentą ir broli Kaži Žalą.

Laidotuvių pareigomis rūpi
liąsi Eiidiai 'ko Įstaiga, vado
vybėje Albert Baltom

Daugiau Vietos Žinių rasite 
3-čiame puslapyje

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONA8

Savininkas
306 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
Gerai Patyręs Barberis

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. 7-62M

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

MATTHEW A 
BUYUS
(BUYAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

426 Lafayette St
Newark, 5, N. J.

MArket 2-5172

■

NwWto^^/ffZlnkn
Piliečiai kritikavo
Deweyaus budžetą

rš 1,000 piliečiu 
.buvo nuvykusi į

onera-

giau paskyrų N. Yorko mies
to visuomeniškiems reikalams, j 
Albanyje tą dieną Įvyko posė- į 
dis svarstymui budžeto.

Delegaciją sudarė daugelio j 
organizacijų atstovai: demo
kratų, darbiočių, liberalų ir 
komunistų partijų, tėvų ir mo
kytojų, mažif namų savininkų 

i-endauninkii irir vartotojų,

Demokratu
11 vyk o ma lo
bs pakartojo 
id valstija 
$115,000,000 
195-1-55 me- 

$227,000.600 
sekamiems 

ras Wagneris. 
reikalavimą, 
miestui duotų 
daugiau paskvi
li! bu d ž et u i ir 
pa kėlimą
riems metams.

šių ateinančių metų 
das dalintųsi sekamai: 1 
lijonų 10,000 mokytojų 
pakėlimui, 31 mil. pakėlimui 
algų kitiems miesto darbinin
kams, 12 mil. Įvykdyti 40 va
landų savaitės programą. 15 
mil. pensijoms ir gretimiems' 
reikalams, kiti Įvairiems mies
to reikalams.

Įtilpusio.'.i i posėdžių salę 
delegacijos dalis, apie 350 as
menų, majoro reikalavimą ir 
argumentus už tuos reikalavi
mus sveikino aplodismentais.

Wagneris parodė, kad vai

to gauna 60 proc. visų savo 
pajamų. Bet kada reikia 
miestui duot, tai jau kita gies
mė. Nuo 1912 metų miestui 
davinys pakeltas 96 procentus, 
bet tuo pačiu 
tur valstijoje 
t,as 225 proc.

New Yorko 
vieno .mokinio
kalams $109 metams.

visur

m i estu i duoda 
mokymo rei- 

bet re

Šaunus Pokilis Williamsburge

BANKETAS
Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 1-nia Kp. Į
_______________ .    - -........... - •• - - - - .  ............ ..... ........ .. . ...w

Šeštadienį 
Vasario-Feb.

20 Dieną
Bus duodama paukštienos 

vakarienė, o apetito paaksti- 
nimui gausite degtinės ir pu- 
tdjančio alaus. Nepraleiski
te šios progos.

Amerikos Liet. Piliečių Kliubo Salėje
280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Banketo bilietai gaunami Kliube ir pas platintojus

VINCAS SODAITIS
Užlaiko Puikiai Įrengtą

BAR & GRILL
Brooklyn, N. Y32 Ten Eyck St

Telephone EVergreen 4-8174

Skelbia šeštadienio 
ryto pamokas
• Visuomeniškų mokslu mo
kykla pasiūlė šeštadieniu ry
tais kursą norintiems studi
juoti Markso “Kapitalą” ir 
gretimas, darbininkų savi 
tai svarbias 
Greta pamokų 
žiems vaikams 
lėlė, kur norintieji 
jauni tėvai galėtų palikti 
kus pamokų metu. Ten 
vesti galima 2 iki 7 metų 
žiaus vaikus.

Įsteigta ma
žais! i mokyk- 

mokytis 
vai- 
atsi- 
am-

6thMokykla randasi prie 
Avė ir 16th St., New Yorko.

PoHcistai sukilę 
prieš discipliną

pareigūnų rezignuoja.

ketve- Policijos komisijonieriaus ?
Adams paskelbimas, kad ji«

prie- aštriau disciplinuos policiją,
?.() mi silkeles policistuose sąjūdi.

nimų Sakoma, kad apie 60 aukštų į

toryje 
$126, o .Mount Vernon

valdomoms .sritims 
daugiau: Nassau 
)o $113, Westches- 
10, White Plains 

nęt

moD a rbi eč i a i, mok y to j a i, 
Linų organzacijų atstoves, 

komunistai ir eilė kitų taipgi 
pasiūlė savo programą Now 
Yorko miestui budžeto reika
lu. Vieniu statomi reikalavi
mai biskeli didesni, • kitų ma
žesni. Tačiau bendrai paėmus 
jie visi panašūs majoro Wag- 
nerio reikalavimams. Taigi, jis 
savo reikalavimuose maždaug 
atstovavo vieninga miesto pi- 
lietijos nuomonę. Tuose reika
lavimuose jis buvo piliečų stip
riai paremtas.

Rep.

Bankietas prasidės 7:30 vai. 
vakare. Po gausios vakarie
nės bus ir muzikos svečių 
palinksminimui. Būkite ma
loniam vakaro praleidimui.

Bilietas
Tik $3.00

PETRAS KAPICKAS

Įdomi paskaita apie 
Amerikos prezidentus

Prašome Įsitėmyti. Vasario 
21 d. po pietų bus duodama 
Įdomi paskaita temoje Ame
rikos prezidentai —nuo Wash
ington© iki Eisenhowerio.

Paskaita Įvyks Kultūrinio 
Centro Music Boom, Ją duos 
A. Bimba. Įžanga nemokama.

Koresp.

Išleido naują knygelę 
makartizmo klausimu

Civilinių Teisių Kongresas 
išleido brošiūraitę, parašyt;) 
teisių gynėjo advokato John 
Abi. Brošiūra. užvadinta 
“Liaudis prieš makartizmą — 
byla prieš McCarran Aktą.’’ 
Anglų kalboje.

Motery Klubo 
susirinkimas
Moterų Klubo susirinkimas 

Susirinkimas vasario

ros Centre, 110 
Richmond Hill,

Atlantic Ave.,

Draugės, susirinkime skait
lingai, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti, prisireng
ti prie Moterų Dienos apvaikš- 
čiojimp. Tą di<eną turime pa
daryti sėkmingesnę už praėju
sias.

Turime nepamiršti dienraš
čio Laisvės ateinančios rank
darbių parodos; Turime rūpin
tis, kad Moterų Stalas mirgė
tų Įvairiais rankdarbiais.

O kad tą visą nutari.i, tai 
turime būti šiame susirinkime.

Klubietė

Valydama langus 6-me auk
šte iškrito i»r užsimušė new- 
yorkietė šeimininkė, 60 metų.

TROPICAL FISH MARKET
2892 Nostrand Avė.
Arti Kings Highway

NAvarre 8-5069. Atdara 9 iki
Parakeets—$1.98

Tik vienas kostumeriui
Swordtails ...................... 19c,
Black Mollys ................ 19c.
Guppies ......................... 5c.
Neono, breeding size 49c.
Zebras ............................. 19c
Plattys ...........................  14c.
Pilnos kiekybės gyvuliukams

reikmenų, nes niekada'

J)

m netruksime, f:
y £

BARBERS—BE AUTICI AN S
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)

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 pirmadič? 
nius.

(26-27)

puikiausiu rūšių gowns, 
nuo 9 iki 16.) Brides- 
gowns $5 iki $35. Bridal 
$25 iki $75. Taupykite

BRIDAL & BRIDESMAIDS 
GOWNS 

PATAISYMAI NEMOKAMAI 
1,000 
(Sizų 
maids 
gowns

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)

Virginia 9-6125PETER GUSTAITIS, J.R., M. D.
modernines masinos vidujinių ligų tyrimui

By Appointment 
Except Thun. & Holidays

NEW YORK
HELP WANTED—FEMALE

FINGERWAVER
Patyrusi—pilnai mokanti. Nuolat. 5 
dienų savaitė, trumpos valandos. 
Gera mokestis, puikios darbo sąly
gos. Kreipkitės:

ANTONIO’S BEAUTY SHOP
55 W. Fordham Rd., Bronx 

Tel. FO. 4-3090
(31-37)

VTRfcJA
Taipgi atlikimui nedidelių kepimų. 
Guolis kitur. Visi įrengimai elektri
niai. Kalbanti šiek-tiek angliškai ar 
vokiškai. Gera mokestis, nuolat, 
darbas linksimuose namuose White
stone, L. I. (prisideda kiti darbinin
kai.) Paliudijimai. Telefonuokite:

FLushing 9-3235
(31-35)

JEWELRY PAINTER
Turi būti patyrusi. ir greita. 
Gera mokestis. Kreipkitės: 

(Room 506)
309 — 5th Avė., N. Y. C. 
(tarp 31st. ir 32nd Sts.)

JEWELRY WRAPPERS

Patikrinimai - Pataisymai. (Nėra 
brangakmenių). Pilnai patyrusios 
kurios tikrai žino tą biznį. Gera 
mokestis. Kreipkitės: (Room 506)

309 — 5th Avė., N. Y. C. 
(tarp 31 ir 32nd Sts.)

JEWELRY—H AN D STONE 
PASTERS

Greitos patyrusios, kitaip nesikreip
kite, 
ros.

$35 pradžiai, daugiau, jei gP.

Kreipkitės: (Room 506)
309 —5th Ave., N. Y. C. 
(tarp 3!st ir 32nd Sts.)

FIN GERW A VER-M A NICURI ST r.
Patyrusi, pilnai mokanti, 5 dienų sa
vaitė, trumpos valandos, aukščiau
sia mokestis. Kreipkitės:

THOMAS BEAUTY SALON 
220 E. 14th St., N. Y. C.

Tol. AL. 4-6526

PATIKIMA MOTERIS
Moteris su malonia nuotaika, kuri 
nori gyventi geruošo namuose, pri- 
skaitant nuolatinį darbų. Prižiūrėti 
dvi gerai apsieinančias mergaites. 
Namai Long Islande. Visi moderni
niai įtaisymai. Reikės padaryti pa
prastą valgį retkarčiais. Nuosavas 
kambarys ir vonia.

FRanklin 4-5J 46

REAL ESTATE
LAURELTON

Nepaprastas Pirkinys 
$12,500 — Atskiras, 6’,2 Rūmų 

1 W maudynių, aliejum šildomas •— 
storms-screens. Puikiame stovyje. 
Naujai išdekoruotas, arti bažnyčių, 
mokyklų, puikiausia vieta.

Tel. LA. 7-8280

YONKERS
•185 McLean Ave., kamp. Sedgwick.
4. lotai ir 10 kambarių namas, tin
kamas vienai ar dviem šeimom. 
Kampinį lotų galima parduoti arba 
tinkamas pastatymui budinko.
Kaina $16,000 Yonkers 3-1598

(31-33)

DIDŽIAUSIAS 
PASIRINKIMAS 

ŠTAMPU 
Iš Visų Šalių
ARTHUR 

FENDLER

LIETUVAI

1 5 PAŠTAS 15|

112 West 49th Street
New York 19, N. Y. Tel. CO. 5-7091
Specializuojamės Lietuvos stam|K>mis

Senomis ir Naujomis

Auginkite Cinčilas
Tai nepaprasta proga įsigyventi 
finansiniai nepriklausomu nuo ki
tų. Mūsų činčilos yra kilusios iš 
geros veislės. Registruotos ir ga
rantuojami.

Kada perkate CINČILAS pir
kite nuo atsakomingo augintojo, 
kuris turi patyrimo ir pažįsta 
tuos gyvuliukus.

Dėl greitų informacijų 
šaukite Dunnellen (N.J.) 2-2830

Chinchilla Farms
NEW JERSEY

R1. 22 Corner of Mountain 
Parkway

BOUND BROOK,, N. J.
Mes esame nariai The National 
Chinchillas Breeders Association.

87-20 85th Street 
WOODHAVEN, L. L, N. Y.

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

MANICURIST-SHAMPOOIST
Patyrusi. Nuolatinis darbas, 5 dienų 
savaitė, trumpos valandos, gera al
ga, linksmos darbo sąlygos.

Kreipkitės:
QUAKER RIDGE BEAUTY SALON
1313 North Ave.. Now Rochelle, N.Y

Tel. New Rochelle 2-3367
(29-33)

FINGERWAVER

Pilnai mokant i. Pilnam ar daliai lai
ko, puikios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
831 Lexington Ave., N. Y. C.

Tel. TE. 8-3146
T (29-35)

HAIRDRESSER
Pilnai mokanti moderninė operato
rė. Puiki proga tinkamai merginai. 
Gera mokesnis. Linksmos darini są
lygos. Kreipiu tūs:
48—- 5th Ave.ĄNorth Pelham, N. Y.

(Klauskite Mr. Stove)
Tol. Pelham 8-9812

(29-33)

DELICATESSEN—G ROCERY— 
CLERK 

Su ar be patyrimo 
Kreipkitės: 883 Columbus Ave., 

arti 103 St., Manhattan. 
Te). ACademy 2-6866 — ar 

45-15 Laurelhill Blvd., Woodside, L.l. 
Tol. STillwell 4-0370 

(29-31)

FIN G ERW A VER -M A NI CUR I ST
5 dienos, patyrusi. Alga no kliūtis.
Puikiausios darbo sąlygos.

Kreipkitės:
1700 E. 4th St., Brooklyn 

Telefonas DE. 9-9688
(30-34)

FINGERWAVER

Pilnai mokanti operatorė. Gera al
ga, trumpos valandos, puikios darbo 
sąlygos. Kreipkitės:

RE DAVID BEAUTY SALON 
5215 Broadway, N. Y. C.

(arti 2251h Si)
(30-32)

LAUNDRESS
Patyrusi, 40 valandų savaitė, 5 die
nos. Daug pašalpų, su paliudijimu. 
Kreipkitės į Housekeeper ofisą.

HOTEL WELLINGTON
N. Y. C.

(.30-36)
MALEa7d~FEMALE

HAIRDRESSER
Vyras ar moteriškė, patyręs, pilnai 
mokantis. Pagelbėjimui vesti Salon. 
5 dienų savaitė, trumpos valandos, 
puikiausia alga. Linksmos darbo są
lygos. Kreipkitės:

ALICE’S BEAUTY CORNER 
245 E. Gunhill ltd., Bronx, N. Y.

OL. 5-9287
(30-32)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

MODERNINE KEPYKLA
Puikiausia vieta ir biznis. Pilnai ir 
moderniniai įrengta. Galima daryti 
puikiausią pragyvenimą. Lysas, pri
einama randa. Dėl smulkesnių in
formacijų šaukite ar matykite:

C. J. PAGANO, REALTOR
51’/2 So. Main St., Port Chester 

Tel. Port Chester 5-1123
(31-35)

GREAT NECK
Naujas kostumeriškai statytas mo
derninis 7 rūmų namas. .3 miegamie
ji rūmai, garadžius, pilnas skiepas 
ir kitkas.

Kaina $27,500 
Telefonuokite savininkui

TeL GR. 2-7827 J.
(31-33)

Norintieji pirkti bizni, na
mą ar ūkj, pajieskokite progų 
per Laisvę. Tikrai gausite 
daug pasiūlymų.

PASIŪLYMO APLINKRAŠTIS
294,200 Shares

Sun Valley Mining Corporation 
COMMON STOCK 
(Lygiavertė, 10c Šerui)

Perleidimo įstaiga 
REGISTRAR AND TRANSFER COMPANY 

15 Exchange Place, Jersey City, N. J.
SIŪLOMA KAIP SPEKULIACIJA

.■______ _______________________________________________________ ii!1: —jj1------------------■. j all.j----------------------------------------------,j j

Siūlomoji 
kaina 

publikai

Atmušimai arba 
apdraudos 

komisai (1)

Eina 
pačiam 

išleidėjui (2)

Viso................... $294,200 $58,840 $235,360

Už vienetą......... $1.00 $.20 $.80

;■ (1) Paremta ant išpardavimo1 visos 294,200 šėrų laidos ir pirm ]
!■ Kompanijos išlaidų atsiskaitymo iki $15,000 iš viso. ,

įgalino Securities Exchange Commission _____ ;
PASIŪLYMO KAINA $1.00 už serą rf|| i

SUN VALLEY MINING CORPORATION
1; 15 Exchange Place, Jersey City 2, N. J. V i

Telefonas: HEnderson 4-0837 ;
Šio. siūlymo Aplinkraščio data yra Sausio 25, 1954

------- ‘ <....................... ...... - - - - - - - - - - - - --------  » 4
4 pusL-LaisvS (Liberty)—šeštadienis, Vasario-Feb. 13, 1954
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HAIRDRESSER—HAIR DYFM
Patyrusi, $85-$100 pridedant ko^|i\i.
Dirbti naujai išdekortlotoje dirotu- 
vėje. Kreipkitės:

ARTHUR AND PAITL 
BEAUTY SALON

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

(25-31)

BINDERY
Patyrusi carbon collator. Premija 
už sumanymą. Nuolatinis darbas 
Mineola’je. Linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

H. A. TRAUTMAN CO., INC.
122 E. 2nd St., Mineola, L. I.

Tel. Garden City 7-5430
(27-33)

MANICURIST—SHAM POO1 ST
Vien tik patyrusi. Nuolatinis darbas.
Gera alga. Linksmos darbo sąlygos. 
Kreipkitės:

JOSEPH’S BEAUTY SALON
2266 Broadway, N. Y. C.

(arti 82nd St.)
Tel. TR, 7-2807

(27-31)

NURSE — SLAUGE
Patyrusi, einanti pareigas namuose, 
dienom tarnyba. Kreipkitės:

PARK VIEW NURSING H<^|!E 
295 Pelham Rd., New Rochelle

New Rochelle 6-4167
(29-31)

SALESGIRLS
Patyrusios prie pastry ir laukan 
siunčiamų maisto užsakinių. 5 dienų 
savaitė, Sekmadieniais nedirbama. 
Gera mokestis ir pašalpos.

Kreipkitės:
COTTAGE PASTRY SHOP
130 West 32nd St., N.Y.C.

(30-32)

BUSINESS 
OPPORTUNITIES

BUTCHER SHOP
Pilnai įrengta, gera veikli sekcija 
Jamaica. Daro gerą pragyvenimą. 
Biznis lengvai padidinamas. Prieina
ma randa—lysas. šią puikiausią biz
nio progą savininkas parduoda labai 
prieinamai, šaukite savininką:

Tel. RE. 9-6527
(27-31)

C A N D Y—STATIONERY 
VARIETY SHOP

Pilnai įrengtas, gera veikli sekcija, 
daro gerą pragyvenimą, biznis leng
vai padidinamas. Žema randa, lysas, 
6 krėslai prie fontano. Savininkas 
parduoda šią puikiausią biznio pro
gą labai, prieinamai, šaukite savi
ninką.

52-17 — 69th St., Maspcth 
Tel. HA. 9-9341

(30*34)

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

JOHN A. LIAMMARI
Yonkers 5-1495

(30-31)

GROCERY STORE
Taipgi parduoda frozen foods, su 
alaus laisniais. Pilnai įrengta. Gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas, šia 
puikiausią biznio progą našlė par
duoda su nuostoliais, šaukite sa
vininką:

R. MODUGNO
2244 — 1st Avė. (arti 115th St.) 

N.Y.C.
Tel. SA. 2-3180

(29-31)

ITALIJONIŠKA KEPYKLA 
IR PASTRY

Pilnai moderniškai įrengta, gera 
veikli sekcija. Daro gerą pragyveni
mą. Biznis lengvai padidinamas. Šią 
puikią biznio progą parduoda labai 
prieinamai.

COMMERCIAL SERVICE & 
TRAVEL ASSN.

4482 — 3rd Ave. (arti 18th 
Bronx, N. Y.

Tel. Wellington 8-1025
(28-32)
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