
1

»

LAISVE—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Balls Queens apskrityje (N. Y.) .. 9.00
Kanadoje.... .......  9.00
Kitur užsienyje —............ 10.00

Metams prenumerata: '
Jungtinėse Valstijose .........   >8.00

Pavienio egzempL kaina Ii centai

Richmond Hill 19, N. Y., Antradienis; Liepos (July) 31, 1956 *¥¥¥

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally la 

Eastern States
110-12 Atlantic Avenue

Richmond Hill 19, N. X<
Telephone Virginia 9-1827
PRICE 5c A COPY

No. 147 METAI 46-ti

KRISLAI
Įdomus laiškutis! *
G. B. Shaw patarimas.
Jack Londono pavyzdys.

# vK. Vidikauskui
; i
V Rašo R. Mizara

Aną dieną Laisvėje tilpo 
įdomus Stepono Joniškiečio 
laiškelis iš Washington!). Sma
gu buvo jį skaityti, smagu ir 
kitam apie ji pasakyti.

Štai susirengė žydu kilmės 
amerikietės moterys klubietės 
arbatėlę. Joms Laisvės patri- 
jotė, ten buvusi, paaiškina, 
kad mūsų dienraštis renka 
$15,0(H) fondą, jam labai rei
kalinga pagalba. Na, ir susi
daro $40 Laisvei tvirtinti.

Tai labai gražus darbas ir 
už tai, man rodosi, vyriausias 
nuopelnas priklauso Joniškie- 

iLčio žmonai, Cecilijai.
Ačiū visiems!

George Bernard Shaw jau
niems rašytojams patarė:

“Skaityk didžiųjų kritikų 
raštus.. . Eik i Britu Muzie- * *
jaus biblioteką ir gyvenk ten, 
kiek tik begali. .. Lankyk žy
miųjų orkestrų koncertus, 
operas ir teatrus. . . Stok Į 
debatorių draugoves ir moky
kis sakyti prakalbas... Studi
juok žmones ir politiką. . . 
Vieno dalyko nepamiršk: jei 
nori užvaldyti pasirinktos sri- 

gties rašytojavimą, rašyk, ra- 
jįyk kiekvieną dieną per kel.e- 

metų. ..”
Aišku, darbo žmogui, gyve

nančiam sunkiose sąlygose, 
nėra galima visa tai, ką Shaw 
sako, atlikti. Bet vieną daly
ką turi žinoti kiekvienas, ku
riam miela plunksną į rankas 
paimti: norint rašyti, reikia 
mokytis—daug mokytis, daug 
rašyti.

žymusis Amerikos rašyto
jas, nuo kurio mirties šiemet 
sukako 40 metų, Jack^Londo
nas, taip darė. Jis labai llaug 
skaitė, mokėsi ir daug rąšalo 
išeikvojo pirmiau negu tapo 
rašytojas.
. Apie savilavybą, apie sun
kų savamokslio rašytojo ke
lia, Jack Londonas parašė ro- 
jflaną “Martin Eden” Kurie 

..mūsų draugų mėgsta rašyti, 
turėtų tą romaną įsigyti ir pa
skaityti. -

. Beje, tik neseniai skaičiau, 
į kad Tarybų Sąjungoje šian

dien populiariausias ameriki
nis rašytojas yra kaip tik tas 
pats Jack Londonas. Jo vei
kalai ten yra išleisti milijonais 
egz.

Kai Leninas gulėjo mirties 
patale, jo žmona, Krupskaja, 
skaitė jam Jack Londono ap
sakymus, kurių knyga ir šian
dien tebestovi ten pat, kur 
stovėjo kai Leninas mirė.

Šiomis dienomis kažkas — 
.rodosi pats K. Vidikauskas— 
prisiuntė man iš dviejų Phila- 
delphijos išeinančių lenkų 
kalba laikraščių —“Gwiazda” 

, ir “Jednosc” — iškarpų su 
^fTazio Vidikausko eilėraščiais.

Poetas” triūbija į lenkiškų 
| buržuazinių nacionalistų triū- 

\ > bą, tarytum be jo lenkiškieji 
Į ponai negalėtų apsieiti.

Vienas eilėraštis pavadintas
V “Kim Byl i Jest Stalin?” K.
V Vidikauskas \atalpino Stali- 

. i peklą ir ten jis geriąs
•į Š^nalą vieton vyno.

EGIPTAS NENUSIGĄSTA VAKARĮ) GRASINIMŲ DEL SUEZO
47 Dorios keleiviai dar 
nerasti: esą įrodymų, kad 
švedų laivas yra kaltas

New Yorkas. — Pasirodo, 
kad žuvusių skaičius And
rea Doria ir Stockholmo 
susidūrime yra didesnis, 
negu tikėtasi. Iš karto bu
vo skelbta, kad penki užsi
mušė ant Dorios ir du ant 
Stockholmo, bet dabar pa
sirodo, kad bent 47-ių kitų 
keleivių negalima rasti — 
joks gelbėjimo laivas jų 
neatvežė. Bijoma, kad jie 
pasiliko Dorioje ir pasken
do su laivu.

rią. Ji gulėjo tarp sulenk
ti! geležinių balkų, bet kaž- 

Abiejų laivų kapitonai1 stebuklingu būdu išli-
dar atsisako viešai reikšti 
savo nuomones, kaip ta ne
laimė atsitiko, bet yra vis 
daugiau įrodymų, kad di
desnė kaltės dalis krinta 
ant švedų laivo. Vienas .to 
laivo' jūrininkas tvirtina, 
kad jis tikras, jog laivas, 
nepaisant tankios miglos, 
nenaudojo miglos signalo, 
taipgi, ' kad laivas plaukė 
pilnu greičiu.

Romoje keli laikraščiai

Nenni nepatenkintas TSRS 
komunistų vadų aiškinimu

Roma. — Italijos kairių
jų socialistų vadas Nenni 
atspausdino straipsnį savo 
organe “Avanti”, • kuriame 
jis pasisako apie paskutinį 
Tarybų Sąjungos Kompar
tijos C. K. pareiškimą.

Italijos ir kitų šalių ko
munistai tuo pareiškimu 
bendrai kalbant patenkin
ti, bet Nenni sako, kad jis 
visai neatsako į klausimus. 
Nenni sako, kad Chruščio
vas savo kalboje darė aš-k 
trius kaltinimus prieš Sta
liną, bet nepaaiškino, kaip 
visa santvarka prie tokių 
nusikąltimų prileido. Nenni 
mano, kad K. P. centro ko
miteto aiškinimas, jog ne
galima buvo išstoti prieš 
Staliną, “nes žmonės nebū
tų supratę, nebūtų tai kri
tikai pritarę”, yra nelogiš
kas. Jis klausia, kaip mark
sistai gali kalbėti apie tie
są, kurios negalima išaiš
kinti žmonėms.

Kokia “poeto” išmintis!
Tai tas pats K. Vidikauskas, 

kuris neseniai Lozoraitienę pa
skelbė Lietuvos karaliene ir 
šventa!

Tarnavimas lenkiškiems po
nams, liaudies priešams, po
nas Vidikauskai, nėra jokia 
c nata.

Kadaise buvote pradėjęs 
domėtis esperanto kalba—ko
dėl netęsiate to darbo? Ko
dėl senatvėje panorėjote tar
nauti progreso priešams? Ar 
jūs nežinote, kad dėl to po 
smerties negalėsite būti “nei 
Dievui žvakė nei velniui ša
kė”?

net atspausdino žinią, kad 
Andrea Doria per radiją 
du kartu įspėjo Stockhol- 
mą, kad susidūrimas gali
mas.

Tuo tarpu viena mergai
tė, apie kurią buvo paskelb
ta, kad ji užmušta, pasiro
dė esanti gyva. Ji miegojo 
kajutėje Dorioje, bet buvo 
paskui rasta Stockholmo 
dalyje, ' kuri pataikė į Do

ko gyva. Ji dabar ligoninė
je New Yorke.

Nicosia. — Britai paskel
bė Kipre naujus patvarky
mus, kurie duoda platesnę 
galią kariškiams prieš civi
linius gyventojus. Kiekvie
nas kareivis įgaliojamas 
suimti,bile civilinį, asmenį, 
kuris jam ; atrodo įtartinas 
kaip pūrtizanas arba “par
tizanams padedantis”, 

t
Narai buvo nusileidę jūros 
dugnan, matė ‘Andreą Dorių’
x Nantucket, Mass. — na
rai praeitos savaitės pabai
goje buvo nusileidę jūros 
dugnan ir matė paskendu
si laiva Andrea Doria. Tie 
nariai, Peter R. Gimbel ir 
J. M. Fox, nebuvo niekie
no siunčiami. Jie narai- 
sportininkai ir nusileido jū
ros dugnan tik iš smalsu
mo.

Andrea. Doria guli 225 pė
dų gilumoje/ Narai sako, 
kad laivas atrodo labai 
sveikas, beveik nieko nesu
laužyta, net kajučių langai 
sveiki. Vietomis aplink lai
vą plaukioja baldai ir ki
tokie dalykai. Laive jiems 
ten būnant dar buvo daug 
oro, nes visą laiką link pa
viršiaus veržėsi burbulai.

Abu narai sakė, kad jie 
labai būtų norėję įsigauti 
laivo vidun, bet kol kas tas 
skaitoma pavojinga. Tik 
laivui pagulėjus kelias sa
vaites dugne, tą galima bus 
padaryti.

Jie buvo klausti apie ga
limybę iškelti laivą pavir
šiun, bet sakė, kad apie to
kius dalykus mažai nusima
no. Profesiniai jūrininkai 
ir narai sako, kad iškelti 
Andreą Dorią negalimas 
dalykas, nes neturima to
kių galingų įtaisų, kurie 
galėtų tokį didžiulį laivą iš
vilkti paviršiun.

Duluth, Minu. — Pasku
tinis civilinio karo vetera
nas, kuris kovojo Šiaurės 
pusėje, 109 metų amžiaus 
Albert Woolsen, silpsta. Jis 
laikomas deguonies palapi
nėje.

Vėliausios žinios
Iš viso pasaulio

■ New Yorkas. — Plieni- 
ninkų unija, kuri jau susi 
tarė su kompanijų atsto
vais, dabar veda derybas 
atskirai su kiekviena 12-os 
didžiųjų kompanijų dėl 
pakto. Unijos (USW) at
stovas sakė, kad paktų pa
sirašymas bus baigtas tre
čiadienį arba ketvirtadienį.

Washingtonas. — Naujja- 
siis tarybinis prekybos ata 
še šioje šalyje Michailas 
čekiu a i evas pareiškė, kad 
TSRS prekybos reikalų mi
nistras Ivanas Kabanavas 
mielai atvyktų čia, kad tar
tis apie platesnę prekybą.

Washingtonas. — Sena
torius Humphrey (iš Min-

Arabai solidarizuojasi su 
Eigptu Suezo reikalu; jie 
remia prezidentą Nasserį

Damaskas, Sirija.—Egip
to nutarimas nacionalizuo
ti Suezo kanalą, atimti jį 
nuo užsienio (britų, fran- 
cūzų ir kitų) kompanijos, 
iššaukė didelį pritarimą ki
tose arabiškose šalyse. Be
veik visa arabiška spauda, 
ypatingaič Sirijos, Libano, 
Saudi-Arabijos, Libijos ir 
Maroko, sveikina Nasserį 
ir Egipto tautą. Libano 
premjeras Abdalah Jafi pa
reiškė:

“Vardan Libano valdžios 
ir libaniečių tautos aš no
riu pabrėžti, kad mes esa-

“Komunist” kritikuoja J. Stalino 
rolę kariniuose prisirengimuose

Maskva. — Keletas mene-' 
siu atgal Tarybų Sąjungos 
apgynos ministerijos lei
džiamas karinis organas 
“Vojienij Viestnik” sakė, 
kad Tarybų Sąjunga nebu
vo tinkamai pasirengusi 
prie karo, kad Stalinas ne
ėmė domėn įspėjimų, kad 
nacių puolimas yra tuojau 
galimaš.

Vėliau “Krasnaja Zviez- 
da” kritikavo tą nuomonę. 
“Krasnaja Zviezda,” s laik
raštis, kurį irgi spausdina 
apgynos ministerija ir yra 
masinis karių organas, sa-» 
kė, kad “Vojienij Viestnik” 
užima neteisingą poziciją.

Dabar į tą ginčą įsimai
šė trečias laikraštis, Komu
nistų partijos teoretinis or
ganas “Komunist.” “Ko
munist” sako, kad pagrin
diniai “Vojienij /Viestnik” 
laikėsi teisingos nuomonės 
ir “Krasnaja Zviezda” ne
teisingai kritikavo tą laik
raštį.

“Komunist” sako, kad 
negalima paneigti fakto,

nesotos) paskelbė, kad jis 
siekia nominacijos į vice
prezidentus demokratų są
ra šę.

Washingtonas. — Stasse 
nas pareiškė, kad jis nie
kad nekandidatuos į pačias 
aukščiausias tarnybas — 
prezidento arba vice-prezi- 
dento.

Dumas, Texs. — Spro
gimas Shamrock Oil Co. ap
dirbtu vė'j e užmušė 19 žmo
nes ir sužeidė 32.
, Londonas. — Smarki au
dra siautė Britanijoje ir 
Lamanšo kanale. Pasken
do keliolika laivelių ir žuvo 
dar nenustatytas skaičius 
žmonių.

me dvasia ir kūnu su Egip
tu.” Sirijos valdžia pasiun
tė Nasseriui oficiališką 
sveikinimą.

Nors Marokas dar nepil
nai nepriklausomas ir ma
rokiečiai dar dalinai po 
francūzų kontrole, Maroko 
laikraščiai nepabijojo iš
reikšti savo didelį pasiten
kinimą Egipto valdžios 
žingsniu. Net Irake spau
da sveikina Nasserį, nors 
Irako valdžia laikosi rezer
vuotai. Mat, Irakas pri
klauso prie vakarietiško 
bloko.

jog pirmas karo periodas 
gali būti apibūdintas kaip 
“nepakankamo prisirengi
mo periodas.” Tik begali
nis žmonių pasiaukojimas 
ir tarybinių karių didvy- 
.riškumas pajėgė paskui na
cius atblokšti, sako “Ko
munist.”

Pakorė partizaną
Tunisas. — Tunisijoje ta

po pakartas partizanų va
das Taieb Zalleg, kuris at
sisakė sudėti ginklus, nors 
Tunisija dabar oficiališkai 
yra nepriklausoma.

Varšuva. — Bulganinas, 
Žukovas, Sniečkus ir kiti 
tarybinės delegacijos na
riai jau apleido Lenkiją, 
kur jie viešėjo virš savai
tės laiko. Prieš išvykdami 
tarybiniai vadai Lenkijos 
apgynos ministerijoje turė
jo pasitarimą su Ochabu, 
Cyrankevičium, Zovadskiu, 
maršalu Rokosovskiu ir ki
tais Lenkijos vadais.

Britai ir francuzai tariasi 
net del karinių žingsnių,- 
Dulles siuntė JAV protestą

Kairas. — Egipto valdžia ! 
paskelbė, kad ji nenusigąs 
grasinimų dėl Suezo kanalo 
nacionalizavimo, kurie at
eina iš visų pusių. Brita
nija ir Francūzija dar pra
eitą savaitgalį pasiuntė aš
trius protestus., o britai už
šaldė visus Egipto fondus, 
kurie šiuo metu randasi 
Britanijoje arba jos kolo
nijose. Egiptas atsakė už
drausdamas bet kokį par
davimą britams, nebent tie 
moka trečios šalies valiuta.

Kariniai žingsniai?
Iš Londono oficialiai pra

šančia, kad francūzų ir bri
tų kariniai ekspertai pra
dėjo pasitarimus apie gali
mus karinius žingsnius 
prieš Egiptą. Britanija ir 
Francūzija reikalauja, kad 
Suezo likimas būtų nu
spręstas “tarptautinės ko
misijos/’ bet Egiptas sako, 
kad Suezas yra jo teritori
ja ir jokia svetimų komisi
ja neturi teisės kišti nosį į 
tą reikalą.

Britanijos ir Francūzijos 
konservatyviai ir reakciniai 
laikraščiai atvirai ragina 
prie karinės Suezo, kanalo 
okupacijos, kad “pamokin
ti Nasserį.” Taipgi prane
šama, kad Amerikos kari
niai laivai Viduržemio jū
roje plaukia arčiau Egipto, 
kad\ “reikalui esant apsau
goti amerikiečius.”

Dulleso protestas
Sekretorius* Dulles Ame

rikos vardu irgi pasiuntė 
protestą Egiptui. Tame 
priteste jis Egipto elgesį 
vadina “skaudžiu smūgių 
prieš tarptautinį pasitikėji
mą.” Prieš išsiunntus tą 
protestą, Dulles laikė ilgą 
pasikalbėjimą telefonu su 
prezidentu Eisenhoweriu, 
kuris per savaitgalį radosi 
Gettysburge.

Trijų pasitarimai
Londone Britanijos užsie

nio reikalų ministras Lloy- 
dasr Francūzijos užsienio 
reikalų ministras Pineau ir 
Amerikos valstybės sekre
toriaus asistentas Robert 
Murphy per penkias valan
das tarėsi Suezo klausimu ir 
išdirbo planą apie “tarp
tautinę kontrolę”. Bet va
dovaujantieji Egipto laik
raščiai, kaip tai “Al Misr,” 
“Al Ahram” ir kiti, sa
ko, kad ta “tarptautinė 
kontrolė” būtų niekas ki
tas, kaip vakarietiško im
perializmo kontrolė.

Demonstracijos Kaire
Praeitą savaitgalį Kaire, 

Aleksandrijoje, Ismailoje ir 
kituose miestuose įvyko di

delės egiptiečių demonstra
cijos. Demonstrantai svei
kino valdžios žingsnį kaip 
tikrą kolonializmo ‘ baigi
mą. Vadovaujančią rolę de
monstracijose lošė studen
tai, darbininkai ir jauni
mas.

Visu arabišku kraštu C 4- C

spauda sveikina Nasser*. 
Izraelio spauda, kaip tai 
galima buvo laukti, smer
kia žygį, bet izraeliečių 
komunistų organas “Kol 
Haam” sako, kad Egipto 
žingsnis džiugina ir- Izrae
lio darbo žmones, nes tai 
smūgis prieš kolonializmą.

TSRS sveikina Egiptą
Tarybų Sąjungos spauda 

reiškia savo pasitenkinimą 
Suezo kanalo nacionaliza
vimu. 'Tzvestia” sako, kad 
Egiptas turėjo pilną teisę 
pravėsti tą nacionalizaciją. 
“Pravda” sako, kad dabar 
Egiptas tampa “tikru savo x 
likimo valdytoju.”

Jugoslavijos laikraščiai 
“Borba” ir “Politika” išsi- 
reiškia panašiai.

Adenaueris traukias atgal, 
sutrumpins karišką tarnybą

Bonna. — Gyventojų ne
pasitenkinimas, socialdemo
kratų stipri opozicija ir ki
ti faktoriai priverčia kanc
lerį Adenauerį trauktis at
gal. Tuo tarpu, kai kele
tas mėnesių atgal jis kal
bėjo apie didžiulį naują 
Wehrmachtą (armiją) ir il
go termino tarnybą, jis da
bar jau planuoja ta’rnybos 
laiką trumpinti.

Adenauerio Krikščionių 
demokratų partijos propa
gandos viršininkas Otto 
Lenz pasakė spaudos atsto
vams, kad Adenaueris jau 
būtų patenkintas vienerių 
metų tarnyba. Anksčiau jis 
stojo už 18 mėnesių tarny
bą, o dar anksčiau už dvie
jų metų.

Tarnybos laiko sutrumpi
nimas taipgi reiškia ir ka
rių skaičiaus sumažinimą, 
nes' trumpesnei tarnybai 
esant mažesnis skaičius vie
nu metu gali rastis karinė
se pajėgose.

Corfu, Graikija. — Po 
kokios savaitės vizito, Tito 
apleido Graikiją. Kadangi 
tai buvo ne oficialus vizi
tas, o tik apsilankymas 
pas karalių, tai jokio ofici- 
ališko komunikato neišleis
ta.

(

ORAS NEW yORKE
Giedra, šiltoka
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“PILĖNAI— NAUJA LIETUVIŲ 
NACIONALINE OPERA

TAUTOS KULTŪRĄ pasaulis matuoja jos kūryba: 
V literatūra, paišyba, skulptūra, Scenos menu, ir meni

ninkais, na, ir muzika—simfonine ir operine.
Lietuvių literatūra, tarybiniais metais, išaugo į di

delę, prasidariusią sau duris į pasaulį. Daug lietuvių 
rašytojų—Žeimaitės, Maironio, Janonio, Salomėjos Nė
ries, Petro Cvirkos ir dabartinių, gyvųAl žodžio meistrų 
veikalų yra išversta į kitas kalbas. Galima sakyti, kad 
mūsų amžiuje jokia tauta nedavė tokios didelės moters 
poetės, kokia buvo Salomėja Nėris!

Tarybinėse respublikose ir socialistiniuose kraštuose 
jau yra statomos ir lietuviškos dramos, išverstos į ati
tinkamas kalbas.

Lietuvių tautos dainininkai plačiai dainuoja ir Ru- 
' sijoj, ir Ukrainoj, ir Baltarusijoj, ir daugely kitų šalių, 

—visur jie mielai pasitinkami.
Bet muzika, ypatingai operine muzika, lietuvių tau- 

z ta dar neatsidarė durų į pasauli. Gerą operą sukurti, 
mat, nėra lengva. Iš tikrųjų, šiandien pasauly tik ke
letas tautų tegali didžiuotis savo operomis: italai, fran- 
cūzai, rusai, vokiečiai; operetėmis—austrai, cechai.

Dėl to mes labai džiaugiamės, kai pamatome Lietu
vos spaudoje žinių apie naujas operas, sukurtas ir sta
tomas mūsų tėvų žemėje.

Laisvoji Sakykla
LAIŠKAS “LAISVĖS” 
REDAKCIJAI

Dar mano rinktinių eilėraš
čių knyga — “GYVENIMO 
SŪKURIAI“ nepasiekė jos 
prenumeratorių, o jau vienas 
literatas, N., Laisvės No. 136, 
liepos 14, š. m., ją sukritika
vo (?). Jis pasiskubino tiks
liai prirengti tos. knygos pre
numeratorius, kad jie pasitik
tų tą knygą gatavai jiems jau 
sukritikuotą — nuvertintą.

Kriti ka visur ir visiems yra 
reikalinga. O kalbant apie 
knygas, tai dar .niekas nėra 
parašęs tokios knygos, kuri 
visiems patiktų ir kurios, no
rėdamas, niekas negalėtų kri
tikuoti!

Už konstruktyvę kritiką, 
kritikuojamas turėtų būt dė
kingas. Bet .ar draugo N. .kri
tiką galima vadint konstruk- 
tyve, kuomet jis be jokių nu-.

ištrau- 
palygi-

ŠIOMIS DIENOMIS gavome Vilniaus “Tiesą^ (lie
pos 1 d.) ir nudžiugome: sukurta ir pirmą kartą Vilniuje 
pastatyta nauja lietuviu nacionalinė opera “Pilėnai.” 

Paduosime čia‘skaitytojui platesnes ištraukas iš to, 
Vilniaus dienrašty tūpusio aprašymo:

“V. Klova — jaunas kompozitoriuj. Jis vos prieš 
keletą metų baigė LTSR Valstybinės konservatorijos 
kompozicijos klasę. Naujosios nacionalinės operos au
torius dabar gilina savo teorines žinias aspirantūroje 
Leningrade. Tačiau V. Klova, kaip kompozitorius, ėmė 
reikštis dar studijų konservatorijoje metais. Dar 1949 
metais V. Klova parašo styginį kvartetą, li951 metais 
sukuria poemą ‘Tarybų Lietuvos keliu? vėliau koncertą 

- fortepijonui su simfoniniu orkestru, poemą ‘Jūrate ir 
. Kastytis.’ Šie jo kūriniai pasižymėjo giliu lyrizmu, liau

dišku melodingumu. V. Klovą žinomas taip pat kaip ga
bus masinių dainų autorius.

“Herojinė opera ‘Pilėhai’ — naujas, visų didžiausias 
jaunojo kompozitoriaus kūrinys. Operos libretas remia
si istoriniu faktu. Dar iš XIV amžiaus išlikusiuose met
raščiuose pasakojama apie Pilėnų tvirtovės gynėjus — 

./ karžygius, kurie, kryžiuočių apsupti, garbingai kovėsi. 
Ir kai neliko jokios vilties laimėti—jie nepasidavė nelais
vėn. Pilėnų gynėjai garbingai žuvo degančios pilies 

. liepsnose. Operos libretistas J. Mackonis šiam istori- 
niam faktui suteikė literatūrinę formą. Operos libretas 
-praturtintas naujais veikėjais.

“Svarbiausieji operos herojai — Pilėnų kunigaikštis 
J Margiris (operoje šį vaidmenį atlieka J. Stasiūnas, J. 

Urevlis), Margirio dukterys Eglė ir Mirta (E. Saulevi- 
čiūtė, I. Ylienė, M. Ale^kevičiūtė, L Jasiūnaitė), Mask
vos kunigaikštis Danyla (V. Adamkevičius, V. Česas) ir 
kryžiuočių pasiuntinys Ulrichas (Z. Paulauskas, H. Za- 

‘bulėnas)^
“Kryžiuočiams nepavykšta patraukti į savąją pusę 

Pilėnų kunigaikščio Margirio. Jie tai bando atlikti klas
ta. Kryžiuočių pasiuntinys Ulrichas melagingu pasako
jimu apie tėvo mirti sukelia Pilėnų kunigaikščio augin
tinei Mirtai keršto troškimą. Mirta išduoda kryžiuo
čiams slaptą įėjimą į pilį. L- kai Pilėnų žmonės links
minasi kartu su svečiu iš Maskovs kunigaikščiu Danyla, 
dainiumi Po tiku, pasigirsta blogą lemiantis šauksmas: 
‘Kryžiuočiai, kryžiuočiai!” Pilėnai apsupti. Jau nėra 
jokios vilties išsigelbėti. Jau neišgelbės Pilėnų nei Mask
vos kunigaikščio Danylos pulkai, nei Lietuvos kunigaikš
tis Gediminas. Kryžiuočiai prasiveržia pro slaptąjį įėji
mą. Tačiau Pilėnų gynėjams geriau mirti laisviems, nei 
gyventi nelaisvėje! Liepsnų liežuviai laižo degančios pi
lies sienas. Vienas po kito žūsta liepsnose Pilėnų kovo- 

v tojaį. Didingai, optimistiškai skamba operos finalas. 
S Pilėnų gynėjai žūsta, tačiau jie nenugalėti. Iš operos 

' dvelkia gilus tikėjimas liaudies pergale, didingas tikėji
mas neišardoma rusų ir lietuvių tautų' istorinės drau- 

O gy^ės pergale. 4
“Opera ‘Pilėnai’ — tai giliai dramatinis ir kartu 

švelniai lyrinis pasakojimas apie herojinę lietuvių tau
tos praeitį. Kompozitorius V. Klova įvairiomis muziki
nėmis formomis transformuoja šią lietuvių liaudies ko
vos temą. Naujoji opera supažindina klausytojus su lie
tuvių liaudies gyvenimo paveikslais, su jos nuostabio
mis dainų ir šokių melodijomis, su jos puikiais gamto
vaizdžiais.

“Tarybiniai metai—vaisingi lietuvių muzikinei kul
tūrai metai. Nemaža vertingų kūrinių, sukurtų šiais 
metais, įėjo į auksinį fondą. Plačiai už respublikos ribų 
žinomas spalvingas, jaudinantis J. Juzeliūno baletas

Po to viso, kAs pasakyta, 
ar verta eiti su J. Vilkeliu į 
diskusiją dėl poezijos'? Ji^' 
skaito “sofizmu“ (ar jis su
pranta tą žodį?) tai, kad pa
tariau jam ir mums visiems 
mokytis iš pačių geriausių, pa
čių žymiausių lietuvių tautos 
poetų: J. Janonio, Salomėjos 
Nėries, Venciovo, Tilvyčio ir 
kitų. Jis nepaiso ir Maksimo 
Gorkio patarimo, nors tks 
florkio patarimas, kurį aš^mi- 
nėjau aname rašiny, man ro
dosi, buvo pirmą kartą mū
sų spaudoj pasirodęs.

Užuot mokęsis iš M. Gor
kio, J.v Vilkelis pataria moky
tis iš kun. M. Gustaičio vado
vėlio! Jo žodžiais: “Mano su
pratimu, šis vadovėlis vertin
gesnis, negu Maksimo Gorkio 
patarimai. . .“

bar J. Vilkelis tai griežtai už
ginčija. Jis net sako, kad 
“aš negulėjau jokioj tuomet 
neesamoj Šenadorio ligoninė
je”! .. .

Tie mūsų skaitytojai, kurie 
turi 1917 m. “N. G.” num. 6- 
tą, tikiu, paims į rankas ir 
patys pamatys (tai, beje, pa
tariu padaryti ir J. Vilkeliui).

Po eilėraščiu “Iš mainų“ 
yra padėta “Shenandoah, Pa., 
ligoninėje”. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad eilėraštis ra
šytas ligoninėje, nes autoriai 
—poetai ir rašytojai — daž
nai padeda po eilėraščiu vie
tą, kur jis buvo sukurtas.

Bet d ai* ne viskas. Eilėraš
ty J.Vilkelis apverkia savo 
likimą

“Už

jau1 buvo tilpusių mano eilė
raščių. Po jais, rodos, pasira
šydavau Vii—lis. Bet kadangi 
per daugelį metų aš suvis ne
rinkau savo eilėraščių, tai jų 
nesirado mano rinkinyje.

Betzgerai atsimenu, kad vie
nas mano eilėraštis tilpo “Ko
voj“ 1913 m. Kiti tilpo dar 
ankstyvesniais metais.

,3,. Draugas N. rašo: “J. 
Vilkelis-Bijūnas organizuota
me darbininkų judėjime Ame
rikoje pradėjo dalyvauti be
veik 
per 
nes 
kai

patys dipukai yra pripažinę. 
Jų knygų turinys ir rašybos 
“žodingas“ stilius — yra, sve
timi liaudžiai/ į

Aš savo eilėraščius rašyda
mas, orientavaus ne tiek iš 
literhtiško, kiek iš darbinin
kiško taškaregio.

O kąs link jausmo bei vaiz
dingumo, kuriuos kritikas N. 
mini, tai galima daleist, jog 
profesijonalo literato, kukis 
nėra sunkiai dirbęs fizinio 
darbo ir mainierio bei plieno 
darbininko, dėl jų skirtingų 
gyvenimo aplinkybių, gali 
būt, tūlais atžvilgiais, skirtin
gi ir jų jausmai ir vaizdingu
mai.

Draugas N. daug rašo apie 
Maksimo Gorkio jauniems ra
šytojams patarimus. Tai jau 
seniai ir ne kartą buvo apie 
tai rašyta mūsų spaudoje ir, 
rodos, bereikalingas jau ke
lintu sykiu tas atkartojimas.

O kas iš tikro nori mokin
tis ir gilintis į komplikuotą 
rašybos stilių, kuris turi labai 
daug skirtingų šakų, tokiam 
patartina įsigyti labai praktiš
ką M. Gustaičio, 250 pusla
pių, vadovėlį — “STALTSTI- 
KA“, kurįą išleido 1923 me
tais “Dirvos’’ Bendrovė Ma- 
riampolėj, nors, Ųesa, kai kur 
pavyzdžiuose randasi religiš
kumo, bet dėl to vadovėlis ne
praranda svarbos, šis vado
vėlis dėsto visą literatūrinę 
apimtį. Jis taikomas kaipo 
rankvedis gimnazijų mokyto
jams. Suprantama, nesimbki- 
nusiam gramatikos, jis bus 
/neįkandamas“. Mano supra
timu, šis vadovėlis vertinges
nis, negu Maksimo Gorkio 
patarimai, nes jis išaiškina 
kas yra:

1. Sinonimai, 2. Omonimai, 
3. Perifrazės, 4. Barbarizmai, 
5. Archaizmai, 6. Figūros, 7. 
Eufonija, 8. Euritmija, 9. O- 
nomatopija, 10. Ritmas, 11. 
Rimas, 12, Tropai, 13. Apite- 
tai, 14. Charakteristika, 15. 
Sistema ir klasifikacija, 16. 
Oktava, 17. Senėtas ir t. t.

Nors, vadovėlis seniai išleis
tas, bet tinkamas mokytis ir 
dabar.

Negalima praleist nepaste
bėjus d. N. ir šių jo netikslu
mų :

1. Visi žino, jog citatoj iš
ėmimas iš sakinio skvarbiausio 
žodžio, pakeičia sakinio pras
mę.. Mano autobiografijoj yra 
parašyta: “Angliy dulkės, ge- 
sai ir dinamito Ut|mai nejau- 
čioms, bet drūčiai 
mano plaučiu**/

Gi N. cituodamas šį 
išmetė patį svarbiausi 
PUbKES, kurios Jrra 

aiškiai mingiausios mainierių

i

eilėraš-

rodymų citatoms, be 
kų, be pavyzdžių bei 
n imu šitaip drožia:

“Skaityti J. Vilkelio
čius lengva: jie suprantami, 
paprasti, tik kai kur šlubuo
ja juose ritmas ir rimas. Kai- 
kuriuose stoka poetinio jaus- 
md, sužavėjimo, poetiškos 
ugnelės, kuri skaitytoją už
degtų — poetiško naujovišku-: 
m o ir vaizdingumo. Autoriaus 
žodingumas taipgi ribotas“.

žodžiu tariant,—knyga ne
turi vertės. Ir išeina taip: jei 
eilėraščiai būtų sunkūs skaity
ti ir dar sunkiau juos supras
ti, jei būtų nepaprasti (vieton 
“PAPRASTŲ“), jei būtų juo
se “NAUJOVIŠKUMO“ (ku
lio didžiuma darbininkų —• 
skaitytojų nesuprastų) ir tu
rėtų daugiau poetinio simbo
lizmo, — tuomet jie būtų di
desnės vertės. , •:

Aš gi turiu suvis skirtingą 
supratimą šiame klausime: 
Dėl to 1955 m., gegužės 5 d,, 
siųsdamas d. R. Mizarai minė
tų eilėraščių rinkinį, tarp kit
ko, rašiau:

“Mano eilių vyriausias tiks
las yra šis: pasiekt • paprastų 
žmonių jausmus ir protą, kad 
sužadinus juos prie protavi
mo, prie klasinio susipratimo, 
prie akylaus veiksmo ir t.p.“

O birželio 1 d., 1955, R. 
Baranikui, LMS pirmininkui ir 
mano eilėraščių tvarkytojui ši
taip rašiau:

“Jau rašiau draugui R. Mi
zarai, kad savo eilėraščiuose 
nebandžiau' iškilti Į ‘poetines 
viršūnes.’, o tik stengiausi su 
paprasta kalba pasiekti pa
prasčiausių vargdienių širdis, 
jausmus ir prikelt jų miegan
tį protą. Tas, rodos, 
atspindi mano didžiumoje, ei
lių. Visai priešingas būčiau, 
jeigu tie eilėraščiai būtų lei
džiami mano patenkinimui, o 
nebūtų naudingi klasiniam 
darbininkiškam judėjimui.“ 
' Aš manau, kad kritikas N. 
galėjo pilnai suprasti: dėl ko 
mano eilėraščiai “LENGVAI 
SUPRANTAMI“, dėl ko juo
se nėra darbininkams nesu
prantamo “NAUJOVIŠKU
MO“ ii; dėl ko juose nėra 
prigrūsta ne visiems .supran
tamo nukalto “ŽODINGU
MO“. Juk ir Leninas mokino, 
kad į darbininkus reikia kal
bėti tik jiems suprantama kal
ba. Dėl to ifiano kalba,—yra 
liaudies kalba. <

Tik tūli dipukai, demons
truodami savo “hiokslišku- 
mą“, rašo poeziją ir kitas 
knygas tokiu stilium, kurio 
paprasta liaudis nesupranta irt 
jų tų knygų neskaito, šį fak
tą, kad jų knygos neturi pa
sisekimo žmonėse, ne kartą

prieš 50 metų”. Tai irgi 
daug didelis perdėjimas, 
man dar nėra 50 metų, 
gyvenu Amerikoje.

Aš aktyviškai pradėjau da
lyvauti darbininkiškame judė
jime tik nuo 1910 metų, lie
pos 10 dienos, tai yra nuo 
įstojimo į LSS 28 kuopą.

4. Taipgi ne tiesa, kad aš 
jau turiu 68 metus. Aš zdar 
galiu ir numirt nesulaukęs to 
amžiaus, nes tūkstančiai žmo
nių, lygiai mano amžiaus, iš
mirs pirm, negu jie sulauks 
68 metų.

(Paruošus šį rašinį spaudai, 
J. Vilkelis prisiuntė kitą laiš
ką, kuriame sako, kad N. 
esąs teisus —jis turįs 68 me
tus amžiaus).

Kaip pradžioje šio rašinio 
sakiau, kad kritika visur ir vi
siems yra reikalinga, todėl už 
konstruktyvę ir teisingą kriti
ką, kritikuojamas turėtų būti 
dėkingas,
kritika negalima 
prie 
J o j

Tačiau' draugo N. 
priskaityti 

konstruktyvės kritikos, 
aiškiai matomas sofizmas.

Jonas Vilkelis-Bijūnas
♦ *

N. PRIERAŠAS PF1E 
J. VILKELIO RAŠINIO

Nesuprantu, kodėl J. 
kelis-Bijūnas savo rašiny 
si pats sau prieštarauti,
be reikalo plakti. Paliekantį 
šalį jo eilėraščius, paimkime 
kai kuriuos faktus, ypatingai 
tris,

Vil- 
ėmė- 
save

sakinį, 
žodį— 
kenks-

plau-
čiams. Gesai ir dūmai yra 
antraeiliai plaučių žalotojai, 
nes mainieriai į juos rečiau 

dulkėmispatenka, kuome 
prisieina visą dien^Vkvėpuot. 

 

Dėl tokio mano sakinto sudar

 

kymo, kiti mainieriai gali ma
ne payadint ignorantu.

. 2. N. cituoja du posmu iš 
mano eilėraščio — “IŠ MAI
NŲ“ ir sako, kad aš jį ra
šiau “gulėdamas šenadorio Ii-, 
goninėje”, kad rašytas 191.7 
m., kad šis eilėraštis “vienas, 
iš pirmųjų, jei ne pats pirmu
tinis“.
t šie visi teigimai nepama
tuoti faktais:

a) Minėtas eilėraštis para
šytas NE 1917 m., bet 1916 
metais, birželio mėn, ir jis til-s 
po tų metų “Naujojoj Gady
nėj“ No. 6, kurią redagavo V. 
Kapsukas; b.) aš negulėjau 
jokioj tuomet neesamoj “še
nadorio ligoninėj’’; c) mini
mas eilėraštis nebuvo pirmuti
nis, nes prieš tai “Kovoje”

“Ant marių kranto.” Žymų vaidmenį tarybinės lietuvių 
muzikos istorijoje suvaidino ir A. Račiūno opera ‘Ma
rytė.’ Naujoji kompozitoriaus V. Klovos operos ‘Pilėnų’ 
premjera (režisierius J. Gustaitis, dirigentas I. Aker
manas), kuri įvyks šiandien Valstybiniame operos ir ba
leto teatre, yra naujas svarbus įvykis respublikos kultū
riniame gyvenime.”

APIE TAI, kaip nauja opera “Pilėnai” buvo suvai
dinti, gal neužilgo gausime jis Vilniaus žinių, kuriomis 
pasidalinsime su mūsų skaityto jais.. 4 .

taip:
unkų kasimą anglies 

kietos, 
nepatekau ant grabo 

lentos. . .
Vos

Toliau: A
Ramstis nulūžo, kito nebuvo, 
Todėl ant manęs Anglis 

sugriuvo.. . 
Anglis sugriuvus spaudė ir 

trynė,
Kvapo neteko mano krūtinė!

Už valandėlės, tartum iš
* miego, 

Kuomet per mane vanduo
nubėgo, 

Pamačiau draugą, ką kraują 
šluoste, 

vandeniu 
laistė.. .

galimas dailų- 
Bet jeigu visi 

ir revoliuciniai 
mokęsi iš kun. 

o ne tokių di-

Kunigo M. Gustaičio moky
kloms vadovėlis, 
tas, neblogas, 
darbininkiški 
rašytojai būtų 
M Gustaičio,
džių rašytojų-poetų kaip M. 
Gorkis, Janonis, tai jie vei
kiausia nebūtų parašę nieko 
geresnio.

Mano pastabos buvo nuo
širdžios ir draugiškos. Kodėl 
J. Vilkelis tuojau šoko stoti į 
barnius, į kuriuos Įmaišė tiek 
daug sau blogų dalykų, aš ne
žinau. N.

Mane gaivino,

neaišku, kad 
J. Vilkelis ra- 

kaip labai su- 
užgriūtą, su

kruvintą žmogų ?
(O. K.) J Vilkelis sako, kad 

jis tuomet nebuvo jokioj ligo
ninėje, kad tokios ligoninės 
net nebuvo! Ką tai rodo? Tai 
rodo, kad jis tuomet rašė 
apie save netiesą. Man gi ro
dosi, kad kiekvienas, kuris 
taipv rašo, daro didelę žalą 
sau rr skaitytojams! Gerai, 
kad jis nors dabar visa tai 
atidengė.

Tadgi, argi 
šiame eilėrašty 
šė apie save, 
žeistą, anglies i . .j

p r i v

kuriuos numeriuosiu.
1. Praleidžiu, nes jis pats, 

pagalvojęs, pataisė.
2. Rašiau, kad J. Vilkelis 

“organizuotame darbininkų 
judėjime Amerikoje pradėjo 
dalyvauti beveik prieš 50 me
tų.. .’’ Jis tai užginčija. Betgi 
savo atsiminimuose (knygos 
19-ame pusi.) \ rašo: “Prie 
mainierių unijos prisirašiau 
kaip tik pradėjau mainose 
dirbti (1907),“ Na, argi bu
vimas angliakasių unijoje nė
ra dalyvavimas organizuota
me darbininkų judėjime ? Ar
gi įstojimas 1907 metais į tą 
judėjiųią negalima aj^būdinti, 
jog* tai buvo “beveik prieš 50 
metų”? Kodėl prie to kabin
tis ?

3. Rašiau, kad knygoje yra 
vienas jo pirmiausių eilėraš
čių (“Iš mainų“), tilpęs 1917 
metų “Naujojoje Gadynėje“ 
(num. 6). J. Vilkelis ir tai už
ginčija. Sako jis: “Minėtas 
eilėraštis parašytas ' ne 1917 
m., bet 1916 m., birželio men. 
ir jis tilpo tų metų “Naujojoj 
Gadynėj“ No. 6, kurią reda
gavo V. Kapsukas; aš negu
lėjau jokioj tuomet neesamoj 
“Šenadorio ligoninėj.. Kaip 
matome, J. -Vilkelis ir čia 
nori mane padaryti melagiu.

Dėl šito eilėraščio tenka tar
ti kai ką daugiau. Turiu 
ranka 1917 metų
Gadynę“ (num. 6, už birželio 
mėn.) ir tikrinu.
telpa J. Vilkelio minėtas eilė
raštis! Nejaugi J. Vilkelis ir 
to nežino'

1917 m. “N. Gadynės“ num, 
6-tą redagavo ne V. Kapsu
kas. iKapsukas jau buvo išvy
kęs kelionėn į Rusiją, kai bu
vo ruoštas tas “N. ( 
ris (kur tilpo J. V.
nų” eilėraštis). 1917 metų ge
gužės men. pabaigoje V, Kap
sukas jau buvo Japonijoje ir 
tame pačiame “N. G.“ nume- 

ie kurį kalbame, tilpo 
psuko straipsnis, baig

tas i syti 1917 m. geg. 30 d.' 
Japonijoje.

Dabar dėl paties eilėraščio 
ir kur jis buvo rašytas. Savo 
rašiny, atsargiai liesdamas J. 
Vilkelio eilėraščius, jį gerbda
mas, aš rašiau, kad jis “Iš 
mainų” eilėraštį rašė “gulėda
mas šenadorio ligoninėj”. Da-

Visoje Tarybų Sąjungo
je įvestas privalomas sep
tynmetis mokslas. Gi didie-, 
ji miestai 
dešimtmetinį
mokymą. Rusijos respubli
koje dešimtmetinis moky
mas jau įvestas 122 mies^ 
tuose.

Sekamais p e n k e riais 
metais virš šeši milijonai 
asmenų baigs dešimtmetinį 
mokslą. Tai bus virš du syk 
tiek, kiek išleista Penktuo
ju penkerių metų plano lai
kotarpiu.

Darbininkų Sveikata
Dr. J. J. Kaškiaučius, M. D.

po 
Naująją

Dirbtinis a p v e i s i m a s 
(“artificial insemmina-? 
tion”) plačiai praktikuoja
mas veterinarijoj. Gero$ 
veislės buliaus sėkla apvai
sina šimtus karvių.. Jaučio 
sėklos trupučiukas įleidžia
mas karvei į gimdą, tai'ne
bereikia ir jaučio: karvė 
pasidaro telinga. Jaučio 
sėkla net ir sušaldoma ir 
taip išlaikoma ilgam laikui, 
persiuntinėjama bet kur ir 
tenai vartojama po trupu
tėlį karvėms apvaisint.

Dirbtinis apvaisinimas 
moterų tarpe irgi prakti
kuojamas, tam tikrais atsi
tikimais. Pastaraisiais lai
kais kelios moterys tapo 
sėkmingai apvaisintos su 
truputėliu nežinomo vyro 
sėklos, kur spermatozojai 
irgi buvo užšaldyti ir kon
servuoti. Sėklos veiklumas, 
atrodo, nesumažėjo nuo šal
dymo.

prisirengę lytiškai, jei jos 
yra turėję ikiyedybinių ly
tinių patyrimų. Tada jos 
ir ne .tokios “šaltos,” jos 
esti labiau atsakomos, su
pratingos ir geriau prisitai
komos.

Daugeriopa skleroze 
(“multiple sclerosis”) yra 
rimta organinė centrinių 
neivų liga. Nugarkaulio 
smegenyse, dažnai ir galvos 
smegenyse pasidaro daugy
bė suvytusių, išdžiūvusių 
taškelių. Iš to pasireiškia 
raumenų ir organų ąpsilpi- 
mai, virpėjimai, nesu valdy
mai. Kalba pasidaro tirštai, « 
akys padreba, atmintis uy 
protavimas eina menkyn.

Tyrinėjimai parodė, kad 
jau pat pradinėse ligos sta- « 
dijose atsiranda mikrosko-

Taip, ten

nume-
Iš mai-

ry

t

M?: '• ?
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Maždaug 
nuodug-

Lytinis moterų elgesys 
pasireiškia truputį skirtin
gai, negu vyrų. 
6,000 moterų tapo 
niai perklausinėta apie jų
lytinius ypatumus, papro
čius bei poelgius, 
de, kad, aplamai Imant, mo
terys (mergiotės) lytiškai 
jautrios ir veiklios pasida
ro vėliau, negu berniokai. 
Moterys tokios ir pasilieka 
iki vyresnio amžiaus, nei 
vyrai. Moteris paveikia ir 
sujaudina s k i r tingesni 
veiksniai ir ne tokie gausūs 
veiksniai, kaip tai esti su 
vyrais. Ištekėję moterys 
pasilieka ištikimesnės už 
vyrus. Vedusiųjų gyveni
me moterys turi geresnio 
pasisekimo, jei jos jau kiek

Pasiro-

dijose atsiranda mikrosko
pinių mažulyčių suvytimo 
taškelių, vis daugiausia 
apie kraujo indus. Taipgi 
pripažinta, kad daugybė tų 
sklerotikų turi labai žemą 
kraujospūdį.

Todėl šitokiems ligoniams 
bandoma išjudint ir pagy
vini kraujotaką ir pakylėt 
kraujo spaudimą. Kai krau
jas geriau pasiekia visus 
audinius, netaip greit jie 
genda ir vysta. Šitaip yra 
ir su smegenimis.

Taipo pat pripažinta, kad 
sklerotikams pasidaro ge
riau, jeigu jie gauna ma
žiau riebalų ir taukų, jiA 
vartoja neriebų valgį, sp 
gausa proteinų, mineralų, 
ir vitaminų.

Sklerozės liga dažniau / 
suserga šiaurinių vietovių f 
gyventojai, Kanados iri 
šiaurinių valstijų ribose. į •

2 pusi. Laisvė (Liberty). Antrad., Liepos (July) 31, 191
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Guy de Maupassant

Ponios Telje namai
(Pabaiga)

III

pavakarie- 
persirengu- 

laukė

savo

meniu prisiglaudusi: prie 
liemenės jaunojo pono Fi- 
lypo, kurį ji buvo apsikabi
nusi už kaklo dešine ranka, 
o kairėje laikė papirosą

Rafaelė, matyt, vedė kaž
kokias derybas su ponu 
Diupiui, draudimo . agentu, 
ir užbaigė jas šiais žo
džiais :

—Gerai, mielasis, šį va
kar a aš sutinku.

Paskui, pati viena greitu 
po

has Vasas vėl įniko šokti su 
nauju įkarščiu. Laikas nuo 
laiko tai viena, tai kita po
ra stabteldavo ties židiniu 
išmaukti taurės putojančio 
vyno. Šiam šokiui, rodėsi, 
nebus galo. Tik staiga du
ris pravėrė Roza su žvake 
rankoje. Ji buvo vienmarš
kinė, su šlepetėmis, palai
dais plaukais, visa raudona/ 
susijaudinusi:

—Ir aš noriu šokti,—su
riko ji.

Rafaelė paklausė: 
—0 tavo senis?
Roza nusikvatojo:

Jis? Nagi jis jau
ga; jis visada tučtuojau 
užmiega.

Ji nusitvėrė poną Diu-

NOTICE is hereby given that 
license 4A-8B65 has been issued to 
the undersigned to I sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 107-50 Van Wyck blvd., 
Jamaica. KLAUS MEYER.

NQTICE is 
license 4A-9362 
the undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise con
sumption at 100-05 Atlantic ave., 
Richmond Hill. ADELINE J. MAN- 
DO.

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

ko

mie-

durys,. ir piui, be darbo sėdėjusį ant 
Turnevo. sofos, ir polka vėl prasidėjo. 

Bet buteliai buvo tušti.
—Aš statau vieną,—-pa-

valsu besisukinėdama 
saloną, ji sušuko:

—Ši vakara — visa, 
tik panorėsite!

Ūmai atsidarė 
pasirodė ponas
Suskambėjo entuziastingi ■ 
šauksmai: I

—Lai gyvuoja Turnevo! I reiškė ponas Turnevo.
Ir Raaelė, vis dar suk

damos, puolė jam ant kak
lo. Jis stvėrė ją į savo ga
lingą glėbį, nesakydamas 
nei žodžio pakėlė ją nuo že
mės it plunksnelę, perėjo 
per visą saloną ligi durų

j imu, dingo su savo gyvąja 
našta laiptuose, vedančiuo
se į miegamuosius.

Roza, kuri stengėsi už
degti buvusį merą, tolydžio 

Ponas Turnevo, jį bučiuodama ir trūkčioda
vai susijaudinęs, perplėšė j ma išsyk už abiejų baken-

Jos miegojo ligi pat Feka- 
no ramiu paterikintų žmo
nių miegu; ir kai atvažia
vusios įžengė į savo būstą, 
atįigavusios, pasilsėjusios, 
pasiruošusios vėl imtis va
karinių pareigų, madam ne
galėjo susilaikyti nepasa
kiusi :

-—O visgi aš jau pasiil
gau namų.

Jos skubiai 
niavo, paskui,
sios kovos rūbais, 
įprastų klijentų. Vėl už
degtas mažutis žibintėlis, 
pjųiašus į tuos, kur stato 
$rie madonų, skelbė praei
viams, kad avelės sugrįžo į 
avidę.

Vienu akimirksniu ši nau
jiena pasklido po visą mies
tą, nežinia kaip, nęžinia per 
ką. Ponas Filypas, banki
ninko sūnus, pasirodė tiek 
malonus, kad netgi per pa- 

' siuntinį davė žinią ponui 
Turnevo, sėdinčiam 
šeimos kalėjime.

Pas žuvies pirklį, kaip ir 
visada sekmadieniais, pie
taudavo keletas giminaičių, 

' ir, svečiams begeriant kavą, 
pasirodė žmogus su laišku 

< rankoje. 
^Jjbbai si

voką ir pabalo: laiške tebu
vo keli žodžiai, rašyti pieš
tuku: “Menkių krovinys 
atsirado; laivas įplaukė į 
uostą; geras jums pelnas. 
Atvykite greičiau!”

Jis pasirausė kišenėse, da
vė dvidešimt sū atnešėjui ir, 
staiga paraudęs ligi pat au
sų, tarė:

—Man reikia išeiti.
Ir jis ištiesė žmonai la

konišką ir paslaptingą raš
telį. Po to jis paskambino 

fer tarė įžengusiai kambari-
* fiei:

—Apsiaustą ir skrybėlę! 
Greičiau!

' Vos atsidūręs gatvėje, jis 
pasileido bėgti, švilpauda
mas kažkokią dainelę, ir ke
lias jam pasirodė dvigubai 
ilgesnis: toks didis buvo jo 
nekantrumas.

Ponios Telje buveinėje 
viešpatavo šventiška nuo
taika. Iš apačios .veržėsi 
kurtinantis jūreivių klege
sys. • Luiza ir Flora nebe
žinojo, kam pirma atsakyti: 
gėrė čia su vienu, čia su ki
tu, labiau negu kada nors 
pateisindamos joms duotą 

\ “Pompų” pravardę. Jas 
.šaukėsi vienu metu iš visų 
ausiu; jos nebevaliojo visų 

( patenkinti, ir iš visko atro- 
fdė, kad jų laukia varginga 
naktis.

Antrojo auktšo kompani- 
I ja devintą valandą jau buvo 
/ susirinkusi visa. Ponas Va- 

' sas, komercinio teismo na
rys, pripažintas, bet plato
niškas šeimininkės dūsauto
jas, patylomis šnekučiavosi 
su ja kamputy; ir juodu 
abu šypsojosi, tarytum jau 
būtų tarp savęs kažką nu
sprendę. Ponas Pulenas, 
buvęs meras, laikė pasisodi
nęs ant kelių Rozą raitomis, 
o ji, prisikišusi jam prie 

■ pat veido, savo trumputėm 
rankom glostė šio garbingo, 
vyro žilus bakenbardus. Iš 
po užsiraitojusios geltono 

jg Šilko suknelės jai kyšojo 
Sluogą šlaunis, lyškiai atsi- 

jjLtfiušdama ant jo kelnių juo- 
Vdos gelumbės, o 'raudonos 
' kojinės buvo suveržtos mė

lyna paraište, komivojažie- 
riaus dovana. ,

Ilgoji Fernanda tysojo 
ant sofos, podėjusi abi kojas 
ant.pilvo ponui Pempesui, 
mųkesčių rinkėjui, o stuo

bardų, kad' tiesiai laikytųsi 
jo galva, pasinaudojo 
vyzdžiu ir tarė:

—Na, padaryk, kaip
Seniukas atsistojo ir, 

sitaisęs liemenę, nusekė 
paskui merginą, rausdama
sis kišeniuj, kur gulėjo pi
nigai.

Kai Fernanda ir madam 
liko vienos su keturiais vy
rais, ponas Filypas sušuko:

—Aš statau šampano!! 
Madam Telje, liepkit atneš
ti tris butelius.

Fernanda, glausdamosi 
prie jo, paprašė 
doms:

—Paskambink, 
šoksim, gerai?

Jis pakilo ir, 
tie šimtamečiu spinetu (tai 
senovinis muzikos instru
mentas su~ klavišais, forte- 
piono prototipas), išspaudė 
iš suklerusių instrumento 
vidurių kimų, verkšnojantį 
valsą. Ilgoji Fernanda ap
kabino ’ mokesčių rinkėją, 
madam atsidavė į pono Vą
šo rankas, ir abi poros ėmė 
suktis, besikeisdamos buči
niais. Ponas Vasas, kadai
se šokęs aristokratiškuos 
salonuos, gracingai kraipė
si, o madam į jį žiūrėjo įsi
mylėjusiu žvilgsniu, sakan
čiu “taip,” kur kas pras
mingesnį ir saldesnį negu 
“taip,” ištartą žodžiu.

Frederikas atnešė šampa-1 
no. Iššokus pirmam kamš-Į 
čiui, ponas Filypas pradėjo | 
skambinti kadrilį,

Abi poros jį šoko grakšč
iai, iškilmingai, kaip pride
ra, manieringai, linkčioda- 
mos ir pritūpdamos.

Pašokę, ėmė gerti. Čia 
vėl pasirodė ponas Turne- 
vo, patenkintas, linksmas, 
nušvitęs. Jis sušuko:

—Nežinau, kas pasidarė 
Rafaelei, bet šį vakarą ji 
tiesiog stebuklinga!

Jam padavė bokalą, ir jis 
vienu mauku jį išlenkė, 
murmėdamas:

—Šimts velnių, koks gar
dumėlis !

Tuo tarpu ponas Filypas 
užbarškino smagią polkutę, 
o Ponas Turnevo pasileido 
šokti su gražiąja žyde, lai
kydamas ją ore ir neleisda
mas jai kojomis\siekti grin
dį- Ponas Pempesas ir po-

jis. 
pa

o mes pa-

atsisedęs

—Aš dar viena,—atsilie- 
pė ponas Vasas.

—Ir aš, — pridūrė ponas 
D i upini.

Ir visi suplojo delnais.
Pasišokimas 

balium.
netgi Luiza ir Flora 
paskubom užlipdavo ir grei-! 
tai 
tuo 
tai 
jos 
smuklę su 
apmaudo-

Apie vidurnaktį vis dar 
tebešoko. Kartais viena ku
ri merginų išnykdavo 
kai kas nors ieškodavo sau 
į porą, tai staiga pasirody
davo, kad trūksta taipogi ir 
kurio nors vyriškio.

—Iš kur gi judu?—juo
kais paklausė ponas Fily
pas kaip tik tuo momentu, 
kai ponas* Pempesas grįžo 
su Fernanda-

—Buvom pažiūrėt, kaip 
miega ponas Pulenas, — at
sakė mokesčių rinkėjas..

Šis atsakas turėjo milži
nišką pasisekimą. Ir visi iš 
eilės lipo “žiūrėti, kaip mie
ga ponas Pulenas, ”su ta ar 
kita iš merginų, kurios šią
nakt atrodė nuostabiai su
šnekamos. Madam i viską 
žiūrėjo pro pirštus. Ji ve
dė kamputy ilgus pašneke
sius su ponu Vašu, tarytum 
viskas tarp jų buvo jau 
nuspręsta, ir liko tik su
tvarkyti kai kurias smulk
menas.

Pagaliau, pirmą valandą 
nakties abu vedusieji sve
čiai, ponas Turnevo ir po
nas Pempesas, pareiškė, 
kad jie išeina, ir paprašė 
sąskaitos. Jiems tepaskaitė 
už šampaną, in tai tik po še
šis frankus už butelį vietoj

virto tikru 
Laikas nuo lajko 

čion

apsukdavo valso ratų, o 
tarpu apačioj jų klijen- 
nekantraudavo; paskui 
vėl bėgte leisdavosi į 

širdim, kupina

j r

P*

paprastai mokamų dešim
ties. Ir kai jie nustebo dėl 
tokio dosnumo, madam švy
tėdama atsakė:

—Juk. ne kasdien šventė.
Vertė E. Viskanta

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
jauny jų Lietuvos dailininkų 
kūryba tarptautinėse parodose

KAUNAS.—Neseniai įvyku
sioje Visasąjunginėje vaikų 
kūrybos parodoj geriausi mū
sų respublikos dailės mokyk
lų mokinių kūriniai buvo pre
mijuoti ir pasiųsti į tarptauti
nius konkursus ir parodas už- 

Nemaža pasiųstų į 
darbų pri- 
jauniesiems 

Kauno viduri-

sieliyje.
užsienį tapybos 
klauso Kauno 
dailininkams.
nes mokyklos mokinio ketu- 
riolikamečio peizažisto A. 
Martinaičio akvarelė “Peiza
žas” šiemet eksponuojama Že
nevoje, tarptautinėje jaunųjų 
dailininkų pagodoje. Jo bend- 

I ramokslio Ii. Stepanavičiaus 
akvarelė “Baseine” išsiųsta į 
Indiją, į Delyje įvyksiantį dai
lės konkursą. Trylikametės 
kaunietės K. Kundelytės įdo
mus savo tematika ir origina
liai atliktas paveikslas “Paukš
čių diena” bus eksponuoja
mas Niujorke, Filadelfijoje ir- 
kituose JAV miestuose tarp
tautinėse vaikų kūrybos paro
dose.

Vilniaus jaunųjų dailininkų 
kūrybą užsienyje atstovaus 
dvylikametės P Linčiūtės dar
bai. Jos geriausia akvarelė 
“Gegužės Pirmoji”. Užsienyje 
bus taip pat eksponuojamos 

, jauniausios respublikos daili
ninkės, d e vy n erių pietų am-

!.žiaus vilnietės A. Pležaitės; 
'iliustracijos lietuviui lia.udięs 
pasakai “Eglė .žalčių karalie
nė”. , Ai. (Eltą)

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer ajt re
Alcoholic Beverage

NOTICE * is 
license 4A-7034 
the undersigned 
tail under the
Control Law for off premise con- 
sumptioi at 59-23 Grand ave., Mas- 
peth. JOSEPH ADAMOWICZ.

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re- 
Alęoholic Beverage

. NOTICE^ is hereby given that', 
license number C-640 has been is
sued to the undersigned to sell beer 
at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off pre
mise consumption at 79-03/09 Me
tropolitan ave., 
CHARLES N.
MACK BRAYMAN 
Bros.

Middle Village.
BRAYMAN and 

dba Forbee

z NOTICE itį hereby given that 
license number C-830 has been is-

NOTICE is 
license 4A-10345 
the undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise con- 

'kumption at 40-13 Broadway, As
toria. BERNARD H. BALZER.

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

NOTICE is 
license 4A-9699 
the undersigned 
tail' under the 
Control Law for off premise con
sumption at 854 Onderdonk ave., 
Ridgewood. FLORA HABERZETTL 
as Executrix of the Est. of Karl 
Haberzettl.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-10124 has been issued to 
the undersigned to isell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 60-16 Fresh Pond rd., 
Maspeth. JOSE P H and E L S A 
STRAUB.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-10436 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re- 

■ tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con- 

i sumption at 1.14-44 Rockaway blvd., 
Ozone Park. ROLAND SCHNAPP 
dba Paul’s Delicatessen.

NOTJ.CE is hereby given (hat 
license 4A-2839 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail' under1 the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 112-14 Rockaway blvd., 
Ozone Park. HERMANN II. 
SCHNIEDEWIND.

NOTICE is hereby given (hat. 
license 4A-9943 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption1 at 44-01 30.ave., Astoria. 
ANTHONY ALBANO.

hereby given that 
has been issued 10 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

sued to the undersigned to sell beer sumption 
at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off pre
mise consumption at 145-30 South 
road, Jamaica. HARRY SCHER.

NOTICE is hereby given that 
license, number C-598 has been is
sued to the undersigned to sell beer 
at wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off pre
mise consumption at 197-29 Jamaf- 
ca Ave., Hollis, 
arid ANTHONY 
Hollis Beer &

NOTICE is 
license 4A-8736 
the undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise coh- 

i at 105-11 Metropolitan 
ave., Forest Hills. ARTHUR PE
TERSEN.

hereby given that v 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re- 
Alcoholic Beverage

- NOTICE is 
license 4A-J0205 
the undersigned 
tail under the
Control Law for off premise con
sumption at 116-04 Rockaway blvd., 
Ozone Park. JOSEPH RICCIO.

NOTICE is hereby given that 
license 4GB-356 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re- 

! tail under the - Alcoholic Bevetage 
hereby given that Control Law for 'off premise con- 
ias been issued to I sumption at 153-55 Cross Island

JOSEPH, FRANK 
CEA dba Jamaica 

Beverage Distr.

NOTICE is. I___
license 4A-7156'has been issued to I sumption at 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 145-16 111 Ave., Ja
maica. CHARLES PERIETTI.

Cross Islan 
Parkway, Whitestone. FOOD FAIR 
STORES, QUEENS, Inc. BRW

NOTICE is hereby given that 
license 4GB-357 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail Jhder the .Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 220-46 Hillside avenue, 
Bellerose. FOOD FAIR STORES, 
QUEENS, Inc.

NOTICE is 
license 4GB-358 
the undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise con
sumption at 72-15 Kissena blvd.. 
Bellerose. 
QUEENS. Inc.

NOTICE is 
j license 4GB-359 

t he undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise con
sumption at 100-20 Queens blvd., 
Forest Hills. FOOD FAIR STORES. 
QUEENS, Inc. BRW

j NOTICE is hereby given that 
NOTICE is hereby given that | license 4GB-360 has been issued to 

license 4A-1862 has been given toj the undersigned to sell beer at re- 
the undersigned to sell beer at re-Į tail under the Alcoholic Beveiage

I V.V JI ĮL1 Ul |1 W A '-/J v* *• * » • ww ww • ’

surhption at 214-14 73rd ave., Bay- 
; side. FOOD FAIR STORES,

BRW

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage 

con-

NOTICE is 
license 4A-10028 
the undersigned 
tail under the
Control Law for off premise 
sumption at 209-02 Hollis Avenue, 
Queens Village.

NOTICE is 
license 4A-9717 
the undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise con
sumption at 247-74 Jamaica ave., 
Bellerose. MARTIN and BERNĄ 
MEXTORF.

OSCAR FIEBICH.
hereby given that 

has been issued 10 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

NOTICE is hereby given that 
į license 4A-9G78 has been issued’ to 
i the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcęholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 144-28 Lakewood ave., 
Jamaica. 'WALTER BORZYM.

NOTICE is 
license 4A-2664 
the undersigned 
tail under the
Control Law lor off premise con- 
at 208-07 Jamaica ave., Queens 
Village. HARRY WINER.

NOTICE is hereby ^given (hat 
license 4A-7263 has been issued to 
the undersigned to seill beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 40-05 28 ave., Steinway, sumption . at 218-77 Hempstead Ave '_ _ ----- xi-rirT a TT'r akt/^17

Mokytojų poilsio dieną ‘

DRUSKININKAI. — čia 
buvo organizuota .mokytojų 
poilsio diena, kurioje dalyva
vo pedagogai iš Veisiejų, Aly
taus, Daugų ir Varėnos rajo
nų. /

Susirinkusiems poetai' Br. 
Mackevičius ir V. Giedra pa
skaitė savo eilėraščius. Kelio
nės po Rumuniją įspūdžiais 
pasidalino Vilniaus Salomėjos 
Nėries vardo antrosios viduri
nės mokyklos, mokytoja Ka- 
.1 e č kaitė.

Po susirinkimo mokytojai 
apžįūrėjo miestą - kurortą, 
purvo gydyklą/ gydymosios 
fizkultūros parką ir kitas 
miešto įžymybes.

Poilsio diena baigėsi
certu, kurio programą atliko 
Respublikinių mokytojų namų 
meno saviveiklos dalyviai

(Elta)

MARTIN CORDES./
. NOTICE is hereby given that 
license 4A-9836 has been issued to 
the’undersigned to sell beer at,re
tail wider the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at. 34-02 31 ave., Stein
way. ANTON HUEGLER.

hereby given 
has been issued to 
to’ sell beer at re
Alcoholic Beverage

hereby given (hat 
has been issued to 
to sell, beer at re
Alcoholic Beverage

BRW

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

at 72-15
FOOD FAIR STORES,

BRW
hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

tail under the Alcoholic Beverage j Control Law for off premise con- 
Control Law for off premise con- 
sumpt i*n at\ 198-07 Jamaica ave., 
Hollis. DIETRICH GEFFKEN.

NOTICE is hereby given that
license 4A-9385 has been issued to license 4GB-361 
the undersigned to sell beer at re- *( the undersigned 
tail under the Alcoholic Beverage; tail under the

side.
QUEENS, Inc.

NOTICE is

kon-

Dirbkite Arti Namų
Sutaupykite $104 į Metus ant Karfėrų

ORO-VEDINAMI
Naujai Išdekoruoti Ofisai!!

Puikios Aplinkybes 
Arti Namų !

Ar neieškojote tokių gerumų?
Mes turime jums NUOLATINĘ vietų.

(Moteriškės)
STENOGRAFISTĖS

TEL ET YPE-DICT APHONE OPERATORĖS
TVARKYMO DARBININKĖS

Kodėl nepašaukti mane—RAvenswood 8-1000 * 
Arba ateikite asmeniškai pamatyti mane

COMBINED INSURANCE
COMPANY OF AMERICA
5316 Sheridan Riad, Chicago, Ill.

Henry Covyeau—Personnel

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage 

Control Law for off premise con-' Control Law for off premise con- 
■ “ sumption at 195-25 69th ave., Fresh

MICHAEL ANGE-1 Meadows, Flushing. FOOD FAIR 
i STORES, QUEENS, Inc. RBW

NOTICE is hereby given that 
license v4GB-362 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law .for off premise con
sumption at 187-06 Horace Harding 
blvd., Flushing. FOOD FAIR 
STORES, QUEENS, Inc. RBW

NOTICE is 
license 4GB-363 
the undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise con
sumption at 85-10 Northern blvd., 
Jacksort Heights. FOOD FAIR 
STORES, QUEENS, Inc. RBW

NOTICE is hereby given that 
license 4A- 6587 has been issued, to 
the undersigned to sell beer at re
tail under, the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 74-23 Metropolitan 
ave., Middle Village. HANS ROr- 
NAU.

NOTICE is hereby given that 
license number C-454 has been is
sued to the undersigned to sell beer 
at whoisale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off pre
mise consumption at 108-57 Nevy 
York blvd., Jamaica. 
ADELIZZI dba 
Distributors.

NOTICE is 
license 4GB-354 
the undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise con
sumption at 245-55 Beach 20 st., 
Far Rockaway. FOOD FAIR 
STORES, QUEENS, Inc. BRW

NOTICE is 
license 4GB-355 
the undersigned 
tail undci* the 
Control Law for off premise con
sumption at 21-15 Broadway, Long 
Island City. FOOD FAIR STORES, 
QUEENS, Inc. RBW

NOTICE is hereby given that 
license number C-390 has been is
sued to the undersigned to sell beer 
at wholesale undei’ the 
Beverage Control Law 
premise consumption at

Queens Village. 
LICQLA.

NOTICE is 
license 4A-10082 
the undersigned 
tail under the Alcoholic Beverage 
Control' Law for off premise con
sumption at 58-10 Myrtle avenue, 

.Ridgewood. 'HENRY KRAMER, 
that! ' •

NOTICE 4s 
license 4A-8908 
the undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise con
sumption at 135-26 Hillside avenue, 
Richmond Hill. EMANUEL A. and 
ARTHUR C. HOFHERR dba Eddy's 
Market.

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer :at re

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

hereby given that 
has- been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

NOTICE is 
license 4A-1906 
the undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise con
sumption at' 212-32 91 ave., QueerN 

• Village. DELICATESSEN STORE 
F. H. MEYER, Inc.

NOTICE is 
license 4A-10592 
the undersigned 
tail under the
Control Law for off premise con
sumption at 119-05 Jamaica Ave., 
Richmond Hill. WILHELM SEIS- 
LER and WILLIAM DETJEN dba 
Triangle Delicatessen!.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-10643 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 121-61 Farmers Blvd., 
St. ^Albans. CHARLES SAVERINO.

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

NOTICE is hereby given that 
license 4A-9324 has been issued to 
the undersigned to spll beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 71-02 67 place, Glen
dale. AUGUST F. HEINZE.

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

NOTICE is 
licence 4A-9890 
the undersigned 
tail under the
Control. Law lor off premise con 
sumption at 
Qzone Park. 
WILKENS.

103-17 Rockaway blvd., 
FREDERICK H.

NOTICE is 
license 4A-5853 
the undersigned 
tail under the
Control Law for off premise con
sumption at 64-00 7 '
Ave., Middle Village. JOHN GRO-
NERT.

NOTICE is hereby given that

NOTICE hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re-

is 
license 4A-4660 
the undersigned

I tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con-

Metropolitan Suniption at 35-44 Broadway, Asto
ria. WILLIAM PLUSCHAU.

NOTICE is hereby givep that 
license 4A-2885 has been issued to

license i 4A-9370 hds been issued to the undersigned to sell bęer at re- 
the undersigned to Sell beer at re- tail undei. the Alcoholic Beverage
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 211-71 Jamaica Ave., 
Queens Village. KATHE GRABE 
Extx. of Est. of Willy Grabe

Control Law 
sumption at. 
Island City.

NOTICE

for off premise 
32-20 34 ave., 
HENRY KUCK.

•is hereby given

con-
Long

that 
’license 4A-7017 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re-NOTICE is '.hereby given that 1

license 4A-6590 has been issued to1 tail under the Alcoholic Beverage 
the undersigned to sell beer at re- j Control Law for off premise con- 
tail under the Alcoholic Beverage I sumption at 32-33 Steinway street, 
Control Law for loff premise con- ' ....
sumption at 49-12 30 Ave., Wood-

dbaside. WALTER GESELL 
Walter’s Delicatessen.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-10298 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Tieverage 
Control Law for off premise con
sumption at 246-01 Francis Lewis 
Blvd., Rosedale. 
RING.

ANTHONY MA-

hereby given that 
has been issued to 
to sell beei’ at re
Alcoholic Beverage

, NOTICE is 
license 4A-10513 
the undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise con-’ 
sumption at 24-12 149 St., White
stone. THOMAS MORAN.

Steinway. GEORGE HAHS.
NOTICE is hereby given that 

license 4A-936Q has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise Con
sumption at 23-50 31 ave., Long Is
land City. JOHANN ZABRANSKY.

NOTICE is hereby given that 
license 4A-9413 has been issued to 
the undersigned to sell beer at re
tail under the Alcoholic Beverage 
Control Law for off premise con
sumption at 79-70 78 ave., Glendale. 
HANNAH WESSELL.

LIBRADO J.
Lee’s Cold Beer

BT
hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re. 
Alcoholic Beverage

hereby given that 
has been issuer to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

Alcoholic 
for off 

130-85 
Farmers blvd., Springfield Gardens.
PASQUALE MASIELLO dba Great 
American Beer Distributing Co.

NOTICE is 
license 4A-10549 
the undersigned 
tail under the
Control Law for off premise con
sumption at 203-15 Jamaica ave., 
Hollis. CHARLES U THOMAS 
and MICHAEL D. CAIN.

hereby given they 
has’been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

NOTICE is 
license 4A-9754 
the undersigned 
tail under the 
Control Law for off premise con
sumption at 48-02 30 ave., Astoria. 
GUISĘPPE DEL GAISO.

NOTICE is 
license 4A-9179 
the undersigned 
tail under ,the 
Control Law for off premise con
sumption at 175-27 Jamaica. AL
BERT and HENRIETTA WALD- 

.MAN dba IVJicky’s Delicatessen.

hereby given that 
has been issued to 
to sell beer at re
Alcoholic Beverage

. NOTICE is hereby given that 
license number C-3 has been issued 
to the undersigned to sell beer at 
wholesale under the Alcoholic 
Beverage Control Law for off pre
mise consumption at 112-01 Spring
field Blvd., Queens Village. 
PASQUALE LOVACIO dba Queens 
Village Beer and Beverage Co.

3 pusi. Laisvė (Liberty) Antrad., Liepos (July) 31, 1956

{ \ > C
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a ŠVENTOJI
Šventoji—Neries įtakas — 

savo didumu yra trečioji upė 
mūsų respublikoje. Tai graži 
ir turtinga puikiais gamto
vaizdžiais.

Administraciniu atžvilgiu 
beveik visas šventosios basei
nas yra mūsų respublikos ri
bose ir tik nedidelė baseino 
dalis yra kaimyninės Latvijos 
teritorijoje.

Šventosios baseino reljefo 
pobūdį nulėmė ledynų povei
kis. Jo paviršių sudaro apie 
150—200 metrų storumo ledy
ninė sąnašų danga. Baseino 
reljefe galima išskirsti du ryš
kius, vieną nuo kito besiski
riančius rajonus—baseino de
šiniąją ir kairiąją pusę. Kai
rioji baseino pusė yra išsi
skleidusi ežeruotose aukštu
mose ir griežtai skiriasi nuo 
dešiniosios, kurią sudaro dau
giausia lyguma.

Upės baseine priskaitoma 
iki pusšešto šimto ežerų. Jie 
sudaro 20 procentų viso res
publikos ežerų; ploto.

šventoji turi; nemažą skai-. 
čių intakų, iš kurių didesni 
yra Vyžuona, Jera-šatekšna, 
Virinta, Siesartis, Širvinta.

Šventosios ilgis — 246 km. 
Upė išteka iš Samanio ežero, 
apie 3.5 km atstume nuo 
Dūkšto miestelio. Toliau ji te
ka Zarasų, Dusetų, Utenos, 
Anykščių, Ukmergės rajonais 
ir Jonavos rajone įteka į Ne
rį. Aukštupyje šventoji pra
teka pro visą eilę ežerų, ku
rių skaičius siekia 14. Iš di
desniųjų ežerų, pro kuriuos 
prateka upė, paminėti Dūkš
to, Luodžio, Dusėto, Jūžinto, 
Sartų, Rašios ežerai.

Ties Antalieptės miesteliu 
Šventoji turi sraunaus kalnų 
upelio pobūdį. 6 kilometrų il
gyje kritimas sudaro 29 met
rus. Vidutinis nuolydis čia— 
5 m viename kilometre. Tai 
labai įdomus ir retas reiškinys 
Lietuvos upėms. 'Upės vaga 
čia turi daug slenksčių ir pil
na didžiulių riedulių.

Vidupyje šventosios vaga 
siekia 30—60 metrų pločio. 
Upės krantai statūs, posūkiuo
se labai dažnai su skardžiais. 
Žemiau Užpalių vaga šakota 
ir turi daug įvairaus dydžio 
salų. Pratekėjusi Užpalių 
miestelį, upė daro didžiulį 
vingį ir pasiekia Anykščius.

“Anykščių miestas kalnais 
apriestas, o jo viduriu šven
toji upė teka”, — taip kadai-' 
se dainavo poetas anykštietis 
Antanas Baranauskas. Tais 
laikais šventoji tekėjo per 
miestelį, neduodama jokios 
naudos, šiandien gi šventosios 
ir jos intako Anykštos, įte
kančios į šventąją ties Anykš
čiais, vandenys suka turbinas 
ir tiekia elektrą ne tik mieste
liui ir jo įmonėms, bet ir apy
linkei. Elektros šviesa nušvie
tė ir Baranausko klėtelę, ku
rioje jis parašė ^vo garsų j i 
kūrinį — “Anykščių šilelį”.

' Elektros laidai nusitiesė ir į 
Jono Biliūno vardo bei 
“Anykščių šilelio” kolūkius.

Anykščiai yra ir. Jono Biliū
no tėviškė. Anykščių apylin
kėse, Niūronių kaime, rašyto
jas praleido savp vaikystės 
dienas. šventosios apylinkių 
grožis neišdilo rašytojo širdy
je iki pat jo mirties.

“Kad numirčiau, man pa
kaskit ant šventosios Vpės 
kranto. ..” — tokį pageidavi
mą paliko Jonas Biliūnas su
kaustytas ligos patale. Praėjo 
beveik pusšimtis metų, kol ši 
velionies valia buvo įvykdyta 
—-Tarybinė vyriausybė pasi
rūpino perkelti rašytojo palai
kus iš Zakopanės Lenkijoje į 
gimtuosius Anykščius. Nuo ,J. 
Biliūno kapo atsiskleidžia pla
tus reginys į upės slėnį. Sau
lės spinduliuose ^ėri švento
sios juosta. Netoliese—už pu
šimis apaugusios t smėlio kal
vos yra Niūronių kaimas, kur 

dabar yra J. Biliūno vardo 
kolūkis.

Šiuo metu Anykščiuose gy
vena ir dirba mūsų gerai ži
nomas rašytojas Antanas Vie- 
nuolis-žukauskas.

Anykščiai pasižymi savo ne
paprastai gražiomis apylinkė
mis. Netoli miestelio švento
sios kairiajame krante prie 
Anykščių — Kurklių viešketip 
auga puikus poeto A. Bara
nausko apdainuotas Anykščių 
šilelis. Kvapus pušynų; oras, 
skaidrus vanduo vasarą čia 
sutraukia -nemaža poilsiauto
jų. šioje apylinkėje, už kelių 
šimtų metrų nuo upės, guli di
džiausias visame Pabaltyje le
dynų atneštas riedulys —Pun
tuko akmuo.

Plaukiant nuo Anykščių že
myn, upė turi jau platų, atvi
ra slėni. * i

40-ame kilometre nuo žio
čių, šventosios upės pakrantė
je, kalvų ir slėnių išraižytoje 
vietoje, stovi senas Ukmergės 
miestas. Upė skiria miestą į 
dvi dalis. Tarybinės santvar
kos metais miesto veidas 
smarkiai pasikeitė. Išgydžius! 
karo padarytas žaizdas, Uk
mergė sparčiai vystosi.

žemiau Ukmergės, žemu
pyje, upės slėnis praplatėja 
iki 1 km pločio. Vyraujantis 
upės gylis — 1—1.5 metro.

Nemažas vandeningumas ir 
nedideli vandens kiekio svyra
vimai įgalino šventąją tarybi
niais metais pajungti liaudies 
ūkio, visų pirma hidroęner- 
getikos, reikalams. Prie šveis
tosios veikia 2 hidroelektri
nės. šiuo metu ant šventosios 
upės ties Antaliepte statoma 
stambiausia respublikoje kai
mo hidroelektrinė. Jėgainė 
teiks srovę 30 kolūkių, o taip 
pat 3 rajonų centrams: Zara
sams, Dusetoms ir Dūkštui. 
Pastačius užtvanką, susidarys 
1,900 ha ploto vandens saugy
kla, kuri nusitęs net iki Duse
tų ežero/

Smarkiai pasikeitė švento
sios apylinkių vaizdas tarybi
niais metais. Į Šventosios pa
krantes atėjo naujas, šviesus 
gyvenimas.

A. Rainys 
hidrologas

AUTOMOBILIUS PATAIKĖ 
J LIETUVIO NAMĄ

Sekmadienio popietį, liepos 
29 d., gražus naujas automo
bilis Įvažiavo į Petro Kapicko 
rezidencijos namą. Išlauže 
sieną ir pusiau nusviro į skie
pą. Labai sukrėtė namą ir 
išgąsdino Mrs. Kapickienę.

Automobilį vairavo jauna 
moteriškė, besimokinanti val
iuoti. Automobilyje buvusieji 
asmenys nesusižęidė nė vie
nas.

Veikia organizacija 
prieš N. Y. lūšnynus

New Yorke pradėjo veikti 
organizacija, kuri vadinasi 
American Council to Improve 
Our Neighborhoods, kas su
trumpintai išeina ACTION. 
Tai organizacijai, kuri sako
si statanti savo tikslu kovoti 
prieš lūšnynus, už sveikus ir 
erdvius gyvenamus namus vi
siems.

Kokiu būdu1 ji už tai kovos, 
dar neaišku. Kai kas įtaria, 
kad tai organizacija, kuri 
vyriausiai rūpinasi ne lūšny
nų panaikinimu, bet netuytin- 
gų ir tautinių bei rasinių ma
žumų neįleidimu į “geras apy
linkes”.

REIKALAUJA IŠTYRIMO
Motormen’s Benevolent As

sociation, kuri aną dieną bu
vo paskelbus devynių valan
dų streiką subvėse, reikalau
ja, kad valdžia tuojau paskir
tų komisiją ištyrimui trans
porto darbininkų padėties.

Kaip žinia, teismas yra iš
davęs indžionkšiną prieš šią 
organizaciją. Didžioji unija 
su ja nesiskaito. «

----    _ n ,„«■■■   
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New Yorko 
spaudoje

“Post” per paskutines ke
lias savaites tęsia straipsnių 
eiklių apie Domininkų respu
blikos diktatorių Trujillo. 
Tuos straipsnius*rašo gan aš
trios plunksnos žurnalistas1 
Murray Kempton, kuris pas
kutiniu laiku paliko nuošaly
je seniau naudotą raudonėdiz- 
mą ir gan nuosekliai rašo 
prieš rasizmą, reakciją ir ko
rupciją.

Bet Domininkų Trujillo, 
kaip tai žino-mą,* ,Newe jY^rl^e 
turi gerai organizuotą • grupę 
žmonių, kurie vadinasi “Do
mininkų Kultūrinis sąjūdis”. 
To sąjūdžio veikla nieko ben
dro su kultūra neturi, nes 
apie jį išgirstame tik tuomet, 
kai prisieina gint Trujillo dik
tatūra

Taip buvo ir šiuo , kartu. 
Kaip “Post” rašo editoriale, 
Trujillo šalininkai dabar pi- 
kietuoja tą laikraštį. Jie ne
ša iškabas, kuriose sakoma, 
kad “Post” yra visų “ispaniš
kų šalių ir ispaniškai kalban
čių newyorkiečių priešas”. Is
paniškame New Yorko dien
raštyje “La Prensa” įdėtas tos 
pačios Domininkų res. orga
nizacijos skelbimas su tais pa
čiais kaltinimais prieš “Post”.

“Post” nurodo, kad tie kal
tinimai juokingi, tuo labiau, 
kad “Post’’ savo raštais ne
menkai pasidarbavo už ispa
niškai kalbančių puertorikie- 
čių lygias teises New Yorke.

“H pA)gresso Italo - Ame
ricano”, italų kalbos dienraš
tis New Yorke, plačiai rašo 
apie Ąndrea Doria nelaimę. 
Kaip žinia, . didelis nuošinątis 
keleįvių buvo New Yorko ita
lai, kurię grįžo iš apsilanky
mo Italijoje. . { (.

Kaip žjnįą, kąi kurie kelei
viai New Yorke sake spaudos 
korespondentams, kad And
rea Doria kai kurie įgulos na
riai negerai elgėsi, puolė M į 
paniką, atstūmė moteris ir 
vaikus, patys bandydami gel
bėtis.

“H Progresso Italo - Ame
ricano” įtaria, kad čia gal 
turima reikalo sir nacionaliniu 
šovinizmu. Kai kurie kelei
viai, anglo-saksų kilmės ame
rikiečiai, tuojau po susidūri
mo pradėjo “rūpintis”, ar tik 
“emociniai italai” išlaikys pu
siausvyrą, nepuls panikon. 
Faktinai panikon puolė kaip 
tik tie keleiviai, o ne Andrea 
Doria jūrininkai, kurie paro
dė daug didvyriškumo gelbė
dami keleivius.

SULAUŽĖ KOJĄ

Henry Schrader jau 85 me
tų amžiaus. Subvės stotyje jis 
paslydo ir jo koja pateko tar
pe traukinio ir platformos. Iš
traukti žmogų ėmė 25 minu
tes. Kai koja pagaliau buvo 
ištraukta, pasirodė, kad ji 
yra /sulaužyta. ; .

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS. ' J

I

Metinis piknikas. Liet. Taut. Na
mo parke, Winter St., Keswick Rd.Į 
įvyks rugp.-A«g. 5 d. Rengia LDS 
67 kp. Pradžia 1 vai. dieną. Bus 
visokių valgių—Chop Suey, piragų; 
kavos, kugelio, sūrių. Taipgi ir gė
rimų. Kviečiame visus dalyvauti, 
turėsite gerus laikus. Sueisite daug 
pažįstant. Reng. Komitetas,

Liet. Literatūros Draugijos 6 kp. 
susirinkimas Jvyks rugp. 6 d. Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Visi nariai dalyvaukite, išgirsite 
Laisvės pikriiko raportą. Taipgi pra
šome pasimokėti duokles. Geo. 
Shimaitis. (147-149)

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinkimas Jvyks 

ketvirtadienio vakarė, rugpjūčio 2, 
Liberty Auditorijoje. LDS Seimo 
delegatės patieks raportus iš Sei
mo tarimų. Svarbu visiems iškląu- 
syti. Todėl visi nartai turėtų da
lyvauti. Valdyba. ’ 1

(147-149)
* * “ * • • • • % ». v • ‘ ų ų . * i

Pirmiausia pastogė.
o paskui-

Praeitą savaitgalį šimtai as
menų pikietavo miesto Rotušę 
(City Hali) ir šimtai prisigrū
do į vidų, kur komisija svars
tė Lincolno skvero projekto 
reikalą. Kaip yra žinoma, 
miesto parkų11 komisijonierius 
Robertas Moses turi planą nu
griauti to skvero pastatus ir 
jų vietoje pastatyti puikų kul
tūros centrą ,— didelį pasta
tą operai,5 muziejų, galerijas, 
knygynus ir (taip • toliau.

Aplink taipgi būsią’ pasta
tyti apartmentiniai namai, 
bet ne ęiliniarris žmonėms, o 
prabanginiai, luksusiniai, nes 
tik vienas kambarys ten kai
nuos 47 dolerius mėnesiui, kas

Diskusijos apie socialistų 
ir komunistų bendrą veiklą

Šiandien, antradienį, liepos 
31, Jefferson mokyklos salėje 
(Sixth Ave. ir 16th St.) įvyks 
diskusijos apie komunistų ir 
socialistų bendradarbiavimo 
galimybę. Jose dalyvaus pa
žangaus savaitraščio “Natio
nal Guardian” redaktorius 
John McManus, New Yorko 
valstijos Kamunistų partijos 
pirmininkas George Blake 
Charney ir Jeffersono mokyk
los dėstytojas ir žinomas 
marksistas D. Goldway.

Diskusijos prasidės pusę po 
septintos vakare.

Reikalauja $300,000 
už vaiką

■ Louis Nitti traukia teisman 
New Yorko miestą. Jis reika
lauja $>300,000 ųž savo 6 me
tų sūnų, kuris tūlas laikas 
atgal į)uvo Willįąmsburąe už
griūtas su pęųkiaįs kitais vai
kais. Nitti sako, kad miesto 
valdžia yra atsakinga už tą 
tragediją^;

f .. . ..... . -■

Gali kilti streikas
Coney Island ir apylinkėje 

gali kilti geso ir elektros pri
žiūrėtojų streikas. Jeigu* kil
tų streikas, tai geso bei elek
tros netektų apie šimtas tūks
tančių šeimų. Darbininkai or
ganizuoti į International Bro
therhood of Electrical War- 
kers. Nariai jau nutarė ga- 
lūtiną streiko klausimo iš
sprendimą pavesti vadams.

~—*-------------------- - ------------------------------
HELP WANTED—FEMALE

CHICAGO, ILL.

Top Notch 
STENOGRAPHER

Who has Secretarial Aspirations. 
Requirements: Shorthand 90 words 
per min. Typing 60 words per min. 
40 hour y week. *

Benefits: 24 working days paid 
vacation. 8 paid 1 holidays per year. 
Generous ; sjck leave, retirement 
plan, hospital apd insurance pro
gram) Phone MR. C. E. DREW — 
CdLUMBUS 1-1278. ;. Local office 
Ofr— 7 ’

SANDIA CORPORATION
A subsidiary of the Western El

ectric Company, engaged in research 
and development, of nuclear weap
ons. *

’ ’ ' '' (143-149)

Atidarytas Vasarnamis ’ J
Šu visais patogumais vasarotojams \

JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

OCEAN VIEW
GUEST HOME

Kainos Nebrangios. Tuojau užsisakykite kambarius
< arba apartmentus vasarojimui.

12$ Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.

VIOLETS

Handy Man Special. 1 fam., 5 
rms, 2 Ige porches, handyman, 
some repairs; 3 bedrms, liv. rm., 
kitchen, utilities, oil heat; nr. St. 
Arithony, Shopping. Best possible 
price given directly by owner. Sac. 
ŲA. 4-2528.

(142-148)

Ar norite paslbudavoti namą be 
pinigų? Mes jums pabudavosime, 
jeigu turite savo lotą ir planus—tik 
tiek ir reikia.

COUNTYWIDE
CONSTRUCTION CO. ’

10 Depot Plaza.
White Plains 6-2140. •

(147-153)

—kultūra
išeina eiliniam apartmentui 
tarp $150 ir $200 mėnesiui.

Liaudiškos organizacijos, 
kaip tai ALP, nuomotojų or
ganizacijos ir kitos sako, kad 
kultūrinio centro pastatymas 
būtų puikus dalykas, jeigu 
miestas tuo pačiu aprūpintų 
tuos tūkstančius žmonių, ku
rie turės kraustytis iš nugriau
namų senų namų, tinkamais 
pigiais butais. Bet kadangi 
tas nedaroma, tai jų išmeti
mas gatvėn yi’a nusikaltimas.

Pikietai prie miesto rotušės 
nešė iškabas “Shelter before 
Culture” — tai yra “Pastogė 
pirma kultūros”.

Reido advokatas apkaltino 
gubernatorių A. Harrimaną

Kaip yra žinoma, guberna
torius A. Harrimanas dar vis 
atsisako duoti pastovią prie
glaudą New Yorke iš Flori
dos pabėgusiam negrui Willie 
Reid, Reid pabėgo iš Flori
dos katorginių darbų kalėji
mo. Jeigu jis ten būtų sugrą
žintas, tai jo gyvenimas būtų 
mažai ko vertas, nes rasisti
niai kalintojai jo jau laukia 
ir pasirengę jį “pamokinti”.

Reido advokatas M. Fried- 
manas išleido viešą laišką 
Harrimanui. Tame laiške jis 
iako, kad leisdamas gražinti 
Reidą į Floridą, Harrimanas 
faktinai pasirašo kaip ir po 
mirties bausmės sprendimu 
tam negrui.

Budapeštas. — Čia sako
ma, kad netolimoje ateity
je Vengrijoje apsilankys 
Jugoslavijos prezidentas 
Tito.

TEATRUOSE
Realistinis italų filmas Trans 

-Lux teatre Manhattane “La 
Strada” sutraukia vis daugiau 
publikos. Tai yra vienas ge
riausių Italijos filmų, “Open 
City” ir “Shoeshine” tradici
joje, vaizduojąs- šalies bied- 
nuomenės gyvenimą.

Vyriausieji charakteriai ta
me filme yra pavienis cirko 
aktorius, kuris keliauja savo 
apšepusiame motociklio trau
kiamame vežime iš miestelio į 
miestelį, iš kaimo į kaimą, 
kur vaidina už jam primeta
mus centus. Su juomi ke
liauja ir tame vežime (kuris 
kaip ir jų pastogė-butas) gy
vena jauna pusiau idiotijška, 
bet tuo pačiu laiku* jautri ir 
talentinga mergina. Jis ją 
“pirko” biednoje Romos šei
moje, kuri už keletą tūkstan
čių lirų su mielu noru sutiko 
jos atsikratyti.

Filmas vaizduoja tų dviejų 
ir kitų keliaujančių cirko ar
tistų gyvenimą ir tą begalinį 
skurdą, kuris bu jote bujoja 
Italijoje ir kurį itališki filmai 
taip meistriškai moka atspin
dėti.

New Cameo teatras Man
hattane dar savaitę rodys du 
tarybinius filmus, “Boris Go
dunov” ir “Sadko”.

z S.

Už pakeitimą divorsų 
įstatymo New Yorke

Šiuo tarpu New Yorko vals
tijos seimelio Committee on 
Matrimonial and Family Laws 
vęda platų apklausinėjimą, j 
Daugelis žmonių ateina Į ko-1 
misijos posėdžius ir reikalau
ja7 dabartinio įstatymo dėl 
perskyrų ir divorsų pakeitimo 
geresniu, žmoniškesnių.

Kaip žinia, šiandien New 
Yorko valstijoje divorsas su
teikiamas tik už vieną nusi
kaltimą: už vyro bei moters 
neištikimybę. Ir skundėjas bei 
divorso reikalautojas turi fak
tais įrodyti, kad jis arba ji su 
kitu bei kita buvo užtiktas lo
voje.

Jokia kita valstija neturi 
tokio siauro, vienpusiško Įsta
tymo. Norintieji divorsų daž
nai samdo neteisingus liudi
ninkus.

Katalikų bažnyčios kunigi
ja griežtai priešinga bet ko
kiam divorsų Įstatymo pageri
nimui, sušvelninimui. O kata
likų bažnyčia New Yorko 
valstijoje yra didelė galybė.

HELP WANTED-MALE

Mašinistai, visame kame. Techni
kai. Mokiniai. Interesingas įvairus 
darbas Aukštos algos ir apdraudos 
Skambinkite paprastom dienom 8— 
5 v. v. Glen Cove 4-7300. Vakarais 
šešt. ir Sekm. Oyster Bay 6-3110.
HANSON-GORRILL, BRIAN, INC.

85 Hazel St., Glen Cove, L. I.
(143-149)

PRIE GONTŲ DARBININKAI
Siding Vyrai, Patyrė. Nuolat.

RALPH & ROCKY’S 
394 Graham Ave., B’klyn.

ST. 2-4626
(143-149)

Superintendent. Vanest Sek., su 
patyrimu. 22 šeimų namas, lengvi 

i pataisymai. 3 rūmų apartmentas, 
priskaitant $50. Anglies šiluma, ge- 
sas, elektra. Taipgi 25 šeimų na
mas, 3 rūmų apt., $55 priskaitant 
anglies šilumą, gesą, elektrą. Šau
kite pirm., antrad., ketvirtad. ar 
pen'ktad., nuo 11 vai. ryto iki 2 vai. 
dieną. Mr. doreli, MO. 9-8898.

(141-147)

Guzikų Darytojai. Patyrę prie ap
vestų guzikų.

BRAD-BUD NOVELTY CO.
1027 Grand Sti, B’klyn.

(147-149)

OPERATORIUS. Patyręs prie 
viršutinio dalies bato ir įvairių odi
nio dalykėlių.

' B. & R. HANDBAG & 
LEATHER PRODUCTS CORP. 
216 Wallabout St., B’klyn, N. Y.

UL. 2-7529.
(147-150)

«

STONESETTER 
(Akmenėlių Pritaikytojai)

REGAL WATCH CASE CORP.
74 Lafayette St.

WO. 2-2080

(147-153)

Staliorius. 1-mos klasės. Prie / ma
šinos ii’ stalo darbininkas ir prie 
puikių kostumeriškų rakandų.

RONELL
1806 Coney Island Ave., B’klyn.

(1467-150)

REAL ESTATE

2-family house for sale. 8 rms— 
5 & 3. Cement block, lot d.3 x 100. 
2 car garage. Close to churches, 
schools. Residential section. Cali 
DObbis Ferry 8-4767J, after 8 p. m. 
88 Moulton Ave., Dobbs Ferfy, N. 
Y. (141-147)

NEW YORK
HELP WANTED FEMALE \

Rankom Siuvėjos. Patyrusios prie 
sijonų ir bluskių Nuolatinis dar
bas.

WILL-MAR CORP.
162 E. 28rd St., N. Y. C.

(147-150)

Namų darbininkė. Guolis vietoje,, 
nuosavas kambarys ir vonia. Dak
taro namai. 5 dienos. Nuolatinis 
darbas. Arti miesto. Skambin
kite ištisą savaitę. CE. 9-8828 ar 
CE. 9-2079.

(146-152)

SLAUGES, R. N.
Praktiškos ir Laisniuotos Praktiškos

NURSING HOME
2886 Valentine Ave., Bronx 

CY. 8-7500
. (146-152)

Slaugės. R.N. ir L.P.N. slaugėj 
Taipgi slaugių pagelbininkes. Visv 
šiftai; 8 vai., 5 dienos. Puikios dar
bo sąlygos. Nauja ligoninė Yonkers.

YO. 5-9500.
- ' (145-151)

Nurses, R. N. For Clinic work. 
9-12 and 1-4. 5 days. Salary $200 
a month. Light duties. Pleasant 
conditions.

CH. 2-5511.
((141-147)

Merrow Operatorės. Patyrusios 
prie geresnių moteriškų megstinu- 
kų. $2.00 į valandą ar darbas nuo 
kavalkų. • 

CASUAL SPORTSWEAR 
502 Onderdonk Ave., Ridgewood.

HE. 8- 2868.
(141-147) ...

----- -------------------------------------------------jfcY
Cook. Unattached, 35-50. Honest/ 

reliable. Plain meals, cook for ap
prox. 60 small chidren’s Institution. 
Salary, room and board. Must live 
in. Call WH. 9-0665 for appt.

1144-150)

NURSES
Registered and L. P.—licensed. 

R. N. all shifts; Salary $270 monlh. 
L. P’s, all shifts, salary $180 month. 
Meals & laundry included.

SEASIDE NURSING HOME 
EL. 1-5020.

(144-147)
MALE and^EMALE

Patarnautojas ar suaugusi patar
nautoja. Patyrę. Darbas vasarai 
Nuo 12 v. nak. iki 8 v. ryto. Penk
tadienio ir šeštadienio vakarais. 
Geri tipai. Skambinkite 10 v. ryto 
iki 12 v. doną. WH. 8-4544.

(144-150)

Business Opportunity

Ideališka šeimynai. Groscrn'ė. 
Nassau Apskr. Užrubcžiuota kaimy
nystė. 30 m. įsteigta. Savininkas 
parduoda su viskom. Yra 7 rūmų 
apt. IV. 6-8889.

(147-153)

Medžio išdirbystės šapu, pildai iš
taisyta su tinkamom mašinerijom; 
dviejų aukštų, po 25x90. $300 į mė
nesį įskaitant mašineriją.

688 Flushing Ave., B’klyn. 
PE. 6-1370

(145-147)

Ideališka, šeimai. Restaurantas /‘jr 
teigtas 20 m. Vietos dėl 20 žmoni!j|r7> 
prie stalų, 6 stalai prie baruko. Vis
kas pilnai įtaisyta. Nori $3000 pini
gais. Parduoda savininkas. Skam
binkite EV. 2-9796 arba ateikite 
į>o 2 vai. dieną. 714 Seneca Avė., 
Ridgewood.

(143-149)

Ideališka šeimąl. Del-Grosernč. 
įsteigta 40 metų. Geras skaičius 
kostumerių. Biznį /galima padidin
ti. Virtuvė pagaminti valgius.
EVergreen 1-5510.

(142-148)

Ideališka porai. Delicatessen. 
Gerai įsteigta kampinė krautuvė. 
Virtuvė užpakalyj, taipgi mažas 
kiemas su daržu. $1200 j savaitę 
įeigos. Parduoda savininkas, žema 
kaina $7,200. Šaukite nuo 9 v. ry
to iki 10 v. v. PE. 8-8377.

(141-147)

Ideališka partneriams. Rakandų 
užbaigimo šapa. Pilnai įtaisyta. Pui
ki proga pirkti tiesiog nuo savinim, 
ko. BU. 8-5836. 9—5 v. v.

(140-146 J

Near Blessed Sacrament. 4l£ yrs, 
brick, veneer bungalow; expan*. at
tic, insul. 5 rms., Irge liv. rm., din. 
rm., 2 bedrms, kitchen, colored tile 
bath with glass enclosure . Sun 
porch, patio; built in garage. Beau
tifully landscaped. $27,700. Sold by 
owner. GI.7-8780. Eves—<31. T-6142.

(144-147
< puti. Laisve (Liberty) An trad., Liepos (July) 31, 1956

i




