
JLIETUVOS LITERATAI IR VISUOMENININKAI SVEIKINA AMERIKOS 
LIETUVIUS; RAGINA IŠVIEN KOVOT PRIEŠ FAŠISTUS GENGSTERIUS
KRISLAI

Sveikinimai! . . .
Nužudytieji Keliasi.
Kur Dės Melagiai Akis?
Džiaugiamės!

Rašo R. Mizara

Kiekvienas būtinai privalo 
perskaityti šiame “Laisvės” 
numeryje telpančius amerie- 
čiams N'aujy Metų proga svei
kinimus, prisiųstus iš Kuibyše- 
vo Lietuvos visuomenininkų ir 
literatų.

Šitie sveikinimai pasako la
bai daug ir apie juos teks pa
kalbėti vėliau atskiru straips
niu. šiuo metu užtenka pri
minti tik tiek, kad visa eile 
Lietuvos veikėjų ir literatų 
yra gyvi ir sveiki ir dirba tam 
pačiam tikslui, kuriam dirba
me ir mes, amerikiečiai: Hit
leriui ir jo naciškoms jėgoms 
sunaikinti!

Skaitytojas tegu nepamiršta 
vieno fakto: Gestapininkas 
Ancevičius su “Naujienomis”, 
“Draugu” ir kitais laikraščiais 
paskelbė, būk žymiausiąją 
Lietuvos moterį poetę, Salo
mėja Neris, bolševikai buvo 
nužudę tuomet, kai ji nenorė
jusi bėgti į Rusiją, kai ji no
rėjusi pasilikti hitlerininkų 
“globoje”!

Šiandien Salomėja Neris 
sveikina amerikiečius iš Kui- 
by^evo!

Rašytoją Cvirką ir poetą 
Liūdą Girą geštapininkas An
cevičius — “N a u j i e n ų” ir
“Draugo” bendradarbis —bu
vo pasodinęs į Lukiškių Ka
lėjimą Vilniuje. Ten būdami, 
rašė Ancevičius, jiedu mėgi
na keisti savo įąilį, jiedu ban
dą' patapti hitlerihinkais!. . .
. “Naujienos” parašė ilgą 
editorialą, iškoneveikiantį ra
šytoją Cvirką. (

Šiandien Cvirka ir Liudas
Gira tebedirba Kuibyševe.
Cvirka buvo bevykstąs Ameri
kon; buvo sutvarkęs visus rei
kalus ir jau pasiekė net Chi- 
nijos pasienį, bet prasidėjęs 
karas Ramiajame Vandenyne 
to realizuoti neleido. Todėl 
Cvirka grįžo.

Rašytojas Antanas Venclo
va, pasak “N-nų” bendradar
bio geštapininko Ancevičiaus, 
vaikštąs laisvas Vilniuje. Va
dinasi, jis-jau buvęs pasikei
tęs, nes Hitlerio govėdos jam 
nieko nedariusios.

Bet Antanas Venclova šiuo 
metu dirba Kuibyševe! ■ * •

Lietuviški pro-naciai Justą
Paleckį buvo susirgdinę “pro-
to liga“ ir patalpinę Maskvos 
ligoninėn, kur jis miręs.

Bet Justas Paleckis tebedir
ba Kuibyševe ir sveikina Ame
rikos lietuyius, ragindamas 
kovoti prieš Hitlerį ir jo na-
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Sovietų Kariuomene Laimi 
Novgorodo Srityje ir 
Krimo Pusiausalyje

IJEI l JVOS RAŠYTOJŲ 
IR VISUOMENES VADŲ 

KABLEGRAMOS

Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

Japonai Užėmė Manilą; 
Amerikiečiai. Tebelaiko 
Artimą Salos Tvirtumą

Berne, šveic., saus. 2. — 
Čionaitinis N. Y. Tihies ko
respondentas Brigham te- 
lefonavo savo laikraščiui 
sekamas žinias gautas apie 
karą sovietiniame fronte:

Raudonoji Armija veja 
vokiečius vis tolyn atgal, ir 
jų pasipriešinimai eina silp
nyn ir silpnyn, sako sovieti
nis pranešimas.

Iš Stockholmo, Šved., ra
portuojama, kad Hitleris 
išvažiavo iš Berchtesgade- 
no į rytų frontą asmeniškai 
vadovaut vokiečių veiks
mam prieš Sovietus.

Sovietų radijas teigia, 
kad Napoleono traukimasis

nuo Mask. 1812 m. tai buvo 
tik menkniekis, lyginant 
su tuom, kaip dabar bėga 
naciai, pliekiami Sovietų.

Raudonarmiečiai išmušė 
vokiečius iš penkių septin- 
tadalių visų jų apkasų ir ki
tų neva pastovių pozicijų 
ištisame sovietiniame fron
te.

Šalčiai siekia 40 laipsnių 
žemiau zero ir trukdo ne 
tik nacių, bet ir Sovietų 
veiksmus.

Hmen ežero srityje Rau
donoji Armija atmetė vo
kiečius atgal ir prasimušė 
į Novgorodo priemiesčius.

(Tąsa 5-tam pusi.)

Raudonoji Armija 
, Atkariavo Staricą

London. — Sovietų ko
manda pranešė, jog Raudo
noji Armija, grūsdama vo
kiečius atgal 120 mylių į
šiaurių vakarus nuo Mas
kvos, atkariavo miestą Sta
ricą, tiktai 30 mylių nuo 
Rževo, svarbaus geležinke
lių ir vieškelių centro.

Toliau į šiaurius raudon
armiečiai, komanduojami 
generolo K. A. Merckovo, 
kurie atmetė nacius 60 my
lių nuo Tichvino, dabar įs
imušė vokiečius iš didelio 
| ploto į rytus nuo Volchov 
upės, ir atėmė iš jų 10 kai
mų bei miestelių. Kalinino 
.fronte jie sulaužė atkaklų 
vokiečių pasipriešinimą ir 
atkariavo dar 22 miestelius

Sako, Sovietai Greit 
Užims Možaiską

Kuibišev, SSRS. — So
vietų artilerija bombarduo
ja vokiečius prie Možaisko, 
62 mylios į vakarus nuo 
Maskvos; atrodo, kad grei
tu laiku naciai bus išvyti 
iš Možaisko, kaip teigia 
/United Press, amerikiečių 
žinių agentūra. Sako, kad 
vokiečiai traukiasi į vaka
rus nuo to miesto linkui 
Viazmos, stovinčios už 125 
mlių į vakarus nuo Mas
kvos.

Yra nurodymų, kad so
vietinė kariuomenė jau nu
vijo nacius kiek atgalj va
karus nuo Možaisko, 

t

Roy Mizarai, “Laisvės” Redaktoriui
KABLEGRAMA

KUIBIŠEV, SSRS, gruod. 31:—Nuoširdžiai sveikina
me naujais metais.

Per jus, redaktoriau seniausio lietuvių liaudies laik
raščio Amerikoje, mes norime pasiųsti broliškus savo 
sveikinimus visiem tiem lietuvių laikraščiam Ameriko
je, kurie darbuojasi sumušt Hitlerį; taip pat sveikina
me tų laikraščių bendradarbius ir skaitytojus.

Mes linkime jums ateinančiais metais kuo didžiausio 
pasisekimo organizavime Amerikos lietuvių masių ko
vai prieš fašizmą ir užpuolikus, ir už demokratiją ir 
už Lietuvos išlaisvinimą iš Hitlerio jungo.

PREIKŠAS,
ZIMANAS,

ŠIMKUS,
ZINKUS,

KORSAKAS,
MIEŽELAITIS, 

PAJAUSIS, 
TAMOŠIŪNAS.

Lietuvių Literatūros Draugijai,--Šolomskui, Sekretoriui
KABLEGRAMA

KUIBIŠEV, SSRS, gruod. 31. — Geriausi linkėjimai 
naujais metais! Visokio pasisekimo jums ir Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijai jūsų pas
tangose suvienyt Amerikos lietuvius kovai prieš Hit
lerį ir jo talkininkus, prieš tuos mirtinus neprietelius 
civilizacijos ir kultūros, kurie naikina dvasines bran
genybes ir stengiasi numušt žmoniją žemyn iki gyvu
lių būklės. Mes linkime jums laimės ir pasisekimo nau
jaisiais metais.

CVIRKA,
SALOMĖJA NERIS, 

LIUDAS GIRA, 
VENCLOVA, 

KORSAKAS, 
ŠIMKUS, 

BALTUŠIS.

Washington, saus. 2. — 
Amerikos karo departmen- 
tas pranešė, kad japonai 
užėmė Manila, Filipinų sa
lų sostinę. Sako: “Nors Ma- 
nilos praradimas yra rim
tas nuostolis, bet dėl to ne
sumažėjo amerikiečių kova 
prieš japonų atakas.

“Amerikiečių ir filipinie
čių kariuomenė užima stip
rias pozicijas į šiaurius nuo 
Manilos ir atlaiko aptvirtin- 
tą salą Corregidor ir kitus 
apsigynimus Manilos Įlan
koje; tuo būdu neleidžia 
priešams naudotis Manilos 
prieplauką.”

Amerikiečiai turėjo ap

leist Manilą todėl, kad ata
kuojančios japonų jėgos bu
vo daug kartų didesnės ne
gu amerikiečių-filipiniecių 
apsigynimo jėgos.

Pirm pasitraukiant iš Ca
vite, savo laivyno stovyklos, 
amerikiečiai sunaikino vi
sus karo reikmenis tenai.

Amerikiečiai, traukda
miesi į pietus nuo Manilos, 
energingai priešinasi japo
nams.

Manoma, kad net japo
nam užėmus Manilą, ameri
kiečiai pasiliks miškuose ir 
kalnuose į šiaurius nuo to 
miesto, didžiumoje Luzon 
salos, ir partizaniškai kovos 
prieš japonus.

Angly Generolas Sako, 
Rūsy Kareivis Geresnis 

Už Penkis Nacius

Amerikos Ministeris Sa
ko, kad Japonai Yra

Stiprūs Priešai *

UOS1U8

Lietuviški pro-naciai buvo 
nužudę ir Gedvilą, bet Gedvi-| 
las šiuo metu gyvena Kuiby- 
ieve ir sveikina Amerikos lie
tuvius !... I

"■■■'1 j

Kaip mes sakėme, taip ir Į 
fra: viskas, ką gestapininkas 
\ncevičius savo vienminčiams 
Amerikoje rase apie Lietuvos 

veikėjus ir
dsevikų terorą,“ buvo did- 
usias melas! Tą melą su- 
ša į dulkes net ir šitie svei- 
imo kablegramai.

Esame tikri, kad neužilgo 
gausime daugiau davinių, pa
rodančių, kaip šlykščiai Ance
vičius melavo, kaip šlykščiai 
jo vienminčiai Amerikoje tą 
viską kartojo tuo tikslu, kad 
suklaidinti daugiau žmonių, 
kad patraukt juos Hitlerio

bei kaimus.
4
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Fašisty Oficieriai Su
šaudė 100 Kareivių 
Už Nėjimą į Mūšius
Kuibišev. — Nacių ir ita

lų oficieriai nuo gruod. 23 
iki šiol sušaudė 100 savo ka
reivių iš tų, kurie atsisakė 
eit į atakas prieš Sovietus. 
Jie paėmė po tam tikrą 
skaičių kareivių iš kiekvie
no atsisakiusio būrio ir nu
žudė. Taip liudija fašistų 
kareiviai, perbėgę į Sovietų 
pusę.

EXTRA
I _■ ■ ■ —

Amerika, Anglija, So
vietai ir Chinija Ka- 
riauslšvien iki Ga
lo Prieš Fašisty Ašį

Washington, saus. 2. — 
Jungtinės Valstijos, Anglija, 
Chinija ir Sovietų Sąjunga 
šiandien pasirašė bendrą 
pareiškimą, kad jos kariaus 
prieš fašistų Ašį, kol jie bus 
galutinai sumušti ir kad nei 
viena iš čia pasirašiusių ša
lių nepriims atskiros sutar
ties su Vokietija, Japonija 
ar Italija. '

pusėn!

M 's džiaugiamės, kad toki 
literatai, kaip Salomėja Neris,' 
Cvirka, Venclova, Jonas Mar
cinkevičius, Liūdas Gira, šim-

kus, Korsakas-Radžvilas, Mie
želaitis, Baltušis, yra sveiki ir 
gyvi ir dirba tam, kad Hitlerį 
ir jo naciškas jėgas sunaikin
ti!

Mes džiaugiamės, kad toki 
stambūs Lietuvos visuomeni
ninkai, kaip Justas Paleckis, 
Mečys Gedvilas, Sniečkus, Bie
liauskas, Preikšas, Zimanas, 
Tamošiūnas ir kiti yra gyvi.ir 
sveiki ir dirba Lietuvos išlais
vinimui !

Naciai Sušaudė 26 Ce
chus už Sabotažą

Berne, Šveic., saus. 2. — 
Naciai sušaudė 26 cechus 
darbininkus amunicijos fa
briko arti Vienos, Austri
joj. Tai todėl, kad tie. dar
bininkai gadinę dirbamus 
vokiečiam kanuolių šovi
nius. . i ,

Dr. J. J. Kaškiaučiui, Pirmininkui Lietuvių Medikalės 
Pagalbos Komiteto Sovietų Sąjungai Remti

KABLEGRAMA
KUIBIŠEV, SSRS, gruod. 31—Siunčiame jums ge- 

riausius linkėjimus naujiems metams.
Nuoširdžiai dėkojame jums ir visiems Amerikos lie

tuviams už brolišką Amerikos lietuvių pagalbą Lietu
vos žmonėms ir visoms Sovietų Sąjungos tautoms jų
jų kovoje prieš vokiečius įsiveržėlius, tuos senuosius 
priešus lietuvių tautos.

Mūsų broliai lietuviai Amerikoj padėjo Lietuvos 
žmonėms jų kovoje prieš carų jungą ir prieš vokiečius 
įsibriovėlius 1918 metais. Jie ištiesė broliškos pagalbos 
ranką mūsų žmonėms kovoj prieš hitleriečius įsiveržė
lius.

Lai 1942 metai pamatys sumušimą Hitlerio ir visų 
kitų tarptautinių gengsterių! Lai šie metai bus liudy
tojais mūsų šalies išlaisvinimo nuo hitlerinių įsiveržė
lių!

Mes linkime jums ir visiems Amerikos lietuviams 
laimės ir pasisekimo ateinančiais metais.

PALECKIS,
Pirmininkas Lietuvos Tarybų Socialisti
nės Respublikos Aukščiausios Tarybos.

GEDVILAS,
Lietuvos Socialistinės Tarybų Respubli
kos Liaudies Komisarų Pirmininkas.

ANGLAI NUSKANDINO
5 ITALŲ LAIVUS

■ ............. —

London. —■; Anglų subma- 
rinai Viduržemio Jūroj nu
skandino dar 5 italų laivus, 
prikrautus ginklų ir amu
nicijos.

APRĖŽIA FAŠISTŲ KEk 
LI AVIMĄ AMERIKOJ

■ 14i.».   ■

Washington. — Uždraus
ta Japonijos, Vokietijos ir 
Italijos piliečiams Ameri
koje be leidimo išvažiuot ar 
išeit iš jų gyvenamų apskri
čių:

Maskva, saus. 2. — Ang
lų generolas Mason, matęs 
mūšius sovietiniame fronte, 
dabar rašo “Pravdoje,” kad 
“vienas rusų kareivis dau
giau reiškia, negu penki 
nuo šalčio drebantieji na
ciai.” Jis tvirtina, jog kaip 
visi pirmesnieji įsiveržėliai, 
puolusieji Maskvą, buvo su
mušti, taip ir naciai yra 
pasmerkti sumušimui.

Amerika Sustabdo Nau- 
jy Automobilių Pirkimą

.I II. .. .............. . I

Washington. — Valdiška 
Gamybos Tvarkymo 'Įstaiga 
visiškai uždraudė iki sau
sio 15 d. pardavinėt naujus 
pasažyrinius automobilius 
ir .lengvuosius ir sunkiuo
sius trokus. Prie naujų au
tomobilių ir trokų priskai
to ir tuos 1942 metų mode
lius, kuriais buvo išvažinė
ta mažiau kaip tūkstantis 
mlių.

Šiuo tarpu dar nėra var
žomas pardavinėjimas ant- 
rarankių automobilių ir 
trokų, kuriais išvažinėta 
tūkstantis ar daugiau my- 
lių.

Skaičiuojama, kad dabar 
parduotuvėse yra 450,000 
naujų automobilių visose 
Jungtinėse Valstijoje. Po 
sausio 15 d. bus nustatyta, 
kam ir kiek galima parduot 
naujų autdmobilių įvairiose 
valstijose bei apskričiuose.

Sakoma, kad po kelių sa
vaičių visiškai bus sustab
dytas gaminimas naujų ke
leivinių automobilių; ir au
to. fabrikai būsią taip per
tvarkyti, kad dirbtų tiktai 
tankus, karinius šarvuotus 
automobilius ir trokus, ir 
orlaivius.

Washington. - Jung. Valst. 
karo sekr. H. L. Stimson, 
pasikalbėjime su laikrašti
ninkais, įspėjo šią šalį ne- 
manyt, kad japonų kariuo
menė Filipinuose esanti 
prastai išlavinta ir blogai 
ginkluota. Stimson sakė:

“Šaltoji tiesa yra ta, kad 
jie gerai ginkluoti ir gerai 
išlavinti. Jie yra mažo ūgio, 
bet drūti ir gerai discipli
nuoti kariautojai, daugiau
sia patyrę, veteranai. Japo
nų armija yra labai aukštos 
rūšies. Aš esu pilniusiai įsi
tikinęs, kad mes juos galų 
gale sumušime, bet mes ne
galėtume jų sumušt, jeigu 
mes tik žiūrėtume per sa
vus rožavus akinius.

“Mūsų žmonės Filipinuo
se kovoja komandoje ga
biausio mūsų koman die
naus. Jie niekur nebėga 
nuo japonų. Mūsų koman- 
dierius generolas MacAr
thur veda tiesiog puikią 
apsigynimo kovą prieš ja
ponus, nors jų ten yra daug 
daugiau negu mūsų kariuo
menės.”

Atsitarnavę Kareiviai 
Vėl Šaukiami Armijon
Washington. — Jungtinių 

Valstijų karo sekretorius 
Stimson patvarkė, jog atsi
tarnavusieji paskirtą laiką 
kareiviai, dabar esantieji 
atsargoje (rezerve), turi 
vėl sugrįžt į veiklią ar
mijos tarnybą iki vasario 
(February) 1 d.

ŽUVO 58 ANGIJJOS 
MAINIERIAI

Burslem, Anglija. — Ma
noma, kad žuvo visi 58 mai- 
nieriai užgriūti Sneyd ang- 
liakasykloje.
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Prasideda IDS Centro Valdybos 
Nominacijos

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
ganas “Tiesa” (sausio 1 d.) spausdina 
Centro Valdybos atsišaukimą į LDS na
rius, raginant juos nominuoti LDS Cen
tro Valdybą. Nominacijos įvyks sausio ir 
vasario menesiais. Paskui bus rinkimai 
(referendumu), o vasarą įvykstantis 
LDS Šeštasis Seimas (Čikagoje) Valdy
bą užtvirtins.

Taigi šie metai Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo nariams — svarbūs metai. 
Jie turės išsirinkti Centro Valdybą, jie 
turės jsavo seimą. \

Nors gyvename nepaprastą laikotarpį, 
tačiau turime atsiminti, kad mūsų įstai
gos, mūsų organizacijos taipgi yra svar
bios ir jos turi būti stiprinamos ir prižiū
rimos. Nes juo stipresnės bus darbo žmo
nių organizacijos, tuo stipresni jie bus 
patys ir stipresnė bus visa šalis sumušti 
priešui, iškėlusiam ginklą prieš mūsų 
kraštą, Jungtines Valstijas.

“Kėdžių Generolai”
Yra daug žmonių, plačiai kalbančių ir 

mėgstančių daug kritikuoti visą pasaulį. 
Jie itin mėgsta kritikuoti tos ar kitos ša
lies karo vadovybes, patys apie karinius 
dalykus turėdami kuo mažiausiai nusi
manymo. Tokius žmones kai kurie-ame
rikonai vadina “kėdžių generolais” (arm
chair generals). Bepig sėdėti namieje ir 
kritikuoti visą pasaulį. Bet jei pačiam 
kritikui reikėtų atsistoti priešakyje ka
riuomenės, tuomet kitokią giesmę išgirs
tume.

Daug gerų žmonių teko girdėt kriti
kuojant Raudonosios Armijos vadovybę. 
Daug gerų žmonių kritikuoja amerikinę 
karo vadovybę. Mat, jos neveikiančios 
lygiai taip, kaip “kėdžių generolai” no
rėtų, kad veiktų.

Niekas, žinoma, nedraudžia savo nuo
monės tuo ar kitu reikalu išreikšti, bet 
svarbu yra su visais dalykais susipažinti 
pirmiau, o tik paskui kritikuoti. Paga
liau, čia įeina tokis dalykas, kaip ir pa
sitikėjimas savo krašto karine vadovy
be, savo krašto vyriausybe.

Šiuo metu, kai mūsų kraštas yra kare, 
kai jis yra žūtbūtinėje kovoje su žmo
nijos priešu, turime būti apdairūs, at
sargūs. Privalome mažiau “kritikuoti,” 
o daugiau su dalykais susipažinti, dau
giau dirbti. Tuomet bus visiems svei
kiau.

psychologam ir mokytojam, 
kad visbki bizniški gudravi
mai, išnaudojimai yra “hu
man nature” — žmogaus 
prigimtis. Taip pažemina 
jie žmogų, patys save. Tai 
daro tuo tikslu, kad išteisi
nus, apgynus, prailginus 
esančią santvarką, kad so
cializmo mintys nedygtų, 
nekerotų liaudies smegeny
se.

Tokie “human nature” fi- 
lozofavimai, ypač labai pla
tinosi po pirmo pasaulinio 
karo, kada kapitalizmo va
dai tikėjosi negeistinos pa
matinės permainos sąjūdžio. 
Šalę to posakio ėjo kitas, 
jau aiškiau demagogiškas 
raminimas (apysmentas!?), 
kad esamoji dembkratija 
per siaura, reikią “indus- 
trialinės demokratijos!” Tai 
gražūs žodžiai. Bet jie bu
vo baisiai keisti, kuomet 
juos ėmė vartot tokie dar-
bininkų vadai, kaip Samuel

Scena ties Amerikos iždine New Yorko mieste laike ceremonijų, kuriose buvo pa
minėta 150 metų Teisių Biliaus sukaktis.

Bilijonas Savaitei
Pereitą antradienį prezidentas Roose- 

veltas pareiškė, kad Amerika sekamais 
fiskaliniais metais išleisianti karo reika
lams 50 bilijonų dolerių, vadinasi, arti 
vieną bilijoną dolerių per savaitę. Tais 
metais įplaukų numatoma turėti apie 100 
bilijonų dolerių. Vadinasi, pusė tos su
mos turės būti išleista karo reikalams.

Tai milžiniška pinigų suma karo rei
kalams. Sunku ir beįsivaizduoti, kiek bū
tų galima už 50 bilijonų dolerių žmonių 
gerovę pakelti, kiek mokyklų pastatyti, 
kiek namų įsteigti, kiek kelių išvesti! De
ja, gyvename tokį laikotarpį, kai tarp
tautinis banditas — fašizmas — mojasi 
pavergti pasaulį. Jis reikia sunaikinti jė
ga, jeigu negalima kitaip. Ir tuo būdu 
nei vienas padorus pilietis nesipriešins 
tokioms milžiniškoms sumoms, skiria
moms karo reikalams. Priešingai, kiek
vienas padorus pilietis tik nori, kad juo 
veikiau didesnės sumos pinigų būtų pa
keistos į ginklus, į tankus, į orlaivius, į 
laivus mūsų krašto ir visos žmonijos 
priešui sunaikinti.

“Keleivio” Demokratija
“Vilnis” rašo:
“ ‘Keleivis’ sakosi pritariąs prez. Roo- 

sevelto ir Churchill’o politikai.
“Kaip visiems gerai žinoma, pamati

niai dėsniai tos politikos susiveda prie 
to, kad atkartotinai pabrėžiama vienin
gumas visų valstybių, kurios kovoja 
prieš fašizmą. Kiek liečia Sovietų Są
jungą, tai Rooseveltas ir Churchill atsi
liepia apie ją ir jos vadovybę su did
žiausia pagarba, su didžiausiu pasigėrė
jimu.

“ ‘Keleivis’ su tuo nesutinka.
“Numeryje 52 jis besarmatiškai kle- 

poja ant Sovietų Sąjungos. Jis ir vėl 
kartoja savo kasdieninę ‘maldą’:

“ ‘Šiandien tuodu diktatoriai (Stali
nas ir Hitleris) jau pjaunasi tarp savęs. 
Demokratija gali tik džiaugties iš to. 
Tegul jiedu pjaunasi, kol vienas kitą pa
pjaus... Juodu tąsysis iki abudu galą 
gaus... ’

“Tai ve, kaip ‘Keleivis’ ‘sutinka‘ su 
Roose velto ir Churchill’o politika. Jo 
nusistatymas griežtai priešingas tai po
litikai, nes Sovietų Rusijos frontas yra, 
tuo pačiu sykiu, Amerikos ir Anglijos 
frontas. Tą atkartotinai pareiškė kaip 
prez. Rooseveltas, taip ir Churchill.

“ ‘Keleivis’ ne tik neremia vieningą 
demokratiją, bet skaldo ją, bjauriausiai 
šmeiždamas Sovietus, lygindamas juos 
su hitlerinėmis gaujomis.

“Pastaruoju laiku net ‘Naujienos’ su 
‘Draugu’ pakeitė savo toną ir jau nesi- 
bandituoja. Bet ‘Keleivio’ redaktorius, 
lygiai taip, kaip ir kunigas Coughlinas 
su Lindberghu, pila srutas ant Sovietų 
šalies. 1

“Tai ne Roosevelto, ne Churchill’o poli/ 
tika, bet politika akliausių demokratijos 
priešų.”

Amerikos Smulkmenos
“Vienaaukštė Amerika”— 

geras pasakojimas. Bet jau 
kalba, vietų vardai, tai tik
rai nuo Nemuno kranto at
skilę ! Pačiam skaitytojui 
įspėti vietovardę dažnai ne
galima. Pavyzdžiui, kas yra 
“Techas, Techaso, Techa- 
se?” Linksniuojama, kaip 
gramatikoje, bet be grama
tikos! Turbūt reiškia tai 
valstiją “Texas.” Minima 
kitos valstijos: vienos “su
lietuvinamos,” kitos rašo
mos taip, kaip angliškai. 
Nėra jokio nuoseklurilo tuo 
žvilgsniu. Štai: .“Neplatus 
Šiaurinės Techaso dalies iš
kyšulys skiria Oklagomos ir 
New Mexico štatus.” Ohio 
rašoma “Ogajo.”

Rusiškom raidėm rašant 
Oklahoma, be abejo, bus su 
“g,” vietoj “h.” Bet gerai 
rusiškai kalbąs tą “g” ištars 
panašiai, kaip “h.” Nė lie
tuviai, nė jokia kita tauta 
tos lotyniškos (lietuviškos)

Rašo J. Baltrušaitis
raidės “g” netaria kaip “h.” 

“Ohio” lietuviai ištardavo 
“Ovajo,” kolei nebuvo gana 
pramokę angliškai tarti: 
Oha-o.

Šitos kliaudės nėra pama
tinės, bet jos trukdo gerą 
skaitymą, užmeta mažą še
šėlį ant šviesios apysakos.

Skaitydami “V. A.”, drau
gai turit progą išmokti, 
kaip komunistas gali apipa
sakoti kelionę po kapitalis
tų šalį. Yra tame pasakoji
me daug humoro (jumoro) 
ir lengvos kritikos, bet nėra 
jokio išmislo arba grynos 
fikcijos. Tai yra komunis
tinis literatūros m e na s. 
Buržuaziniai menininkai - 
literatai tankiai išmisliją 
nebūtą daiktą savo tikslui, 
kad galėtų lengvai sukriti
kuoti, arba iššaukti juoką 
(jumorą).

“Vienaaukštės Amerikos”

rašytojai, Ilfas ir Petrovas, 
galima manyti, užaugę jau 
socialistinėje visu omenės 
santvarkoje, mokslus ėję 
komuhistinėje dvasioje; ka
pitalistinė santvarka su jos 
savipriešybėmis ir, dvasinė
mis karštligėmis jiedviem 
buvo nežinomos. Be abejo, 
jie apie tai skaitė apysako
se, romanuose, kritikose ir 
girdėjo pasakojimą senes
nių komunistų, užaugusių 
kapitalizmo ir carizmo ga
dynėje. Bet tas viskas ne
gali būt gana aiškiu daly
ku, kol savo akimis tokio 
gyvenimo nepamatai. Jiem 
čia viskas buvo įdomu ir 
pastebėjo tokių keisteny
bių, kurios mums, užaugu
siems aristokratizmo - ka
pitalizmo šalyje, išrodė ne
keisti, paprasti, net natura- 
liški dalykai. Mes daug ko 
nematome, nenorime matyti 
ir nuduodame nematą. Be
veik pritariame buržujams

Gompers. Praėjo 1919-20 
metai — menamojo pama
tinio pavojaus metai, ir 
Gompersai išmetė industri
jos demokratiją iš 'savo žo
dyno. Liko tik “human na
ture” ir kiti ramieji žodžiai. 
Ne taip ramūs žodžiai tuo 
tarpu kilo prieš streikus,— 
žodžiai iš unijų vadų Jūpų. 
Jie net pasakydavo: “pra
keikti streikai!” Reikią iš
vien su darbdaviais eiti, 
bendradarbiauti, tai būsią 
tikrai amerikoniškai. Tokie 
raminami, nors neramūs, 
žodžiai buvo lyg ir tiesus pa
judinimas darbdavių prie 
garbingo kūrimo “kompani
jų unijų,” kas netrukus pa
sidarė paprastųjų unijų va
dams diegliu šone. Ir tie 
navatni dalykai slinko prie 
to, kad pati valdžia, depre
sijos laiku, pradėjo naują 
darbininkų uniją, paskati
nus prie vadovavimo John 
L. Lewis’a, kad gyvuotų 
nauja, antra —' “dual” , uni
ja, kad peštųsi senoji su 
naująja, naujoji su senąja.

Tai visuomenės klasių tą- 
synės, tai gelbėjimas “hu
man nature” kapitalizmo.

Šitas politines raidas 
mes, “progresyviai” darbi
ninkai, ar darbo žmonės, sa
vu laiku pastebėjom, ir tai 
gana smulkmeniškai; bet ne 
sistematiškai. Dėl to tatai 
praėjo lyg debesėliai ir sau
lės spinduliai, pro juos kyš
čio j anti ir paliečianti žemės 
sklypus.

Ilfas ir Petrovas, rodos, 
tokių dalykų neliečia, bet 
gaLdėl to tik, kad buvo čia 
svečiai. O gal dėl to, kad 
jiedu’ atvažiavo ne abiejų 
Idesų kovos raidą nustebė
ti ir surašyti savotišku sty- 
lium. Jiedu, matyt, buvo

— Misteri Adamsai, ne
jaugi Amerikoje nėra savų 
braižymo įrankių?

—‘Žinoma, nėra! — karš
tai atsakė Adamsas. — Mes 
negalime gaminti braižymo 
įrankių. Taip, taip, serai, 
nesijuokite. Ne tai, kad 
mes nenorime, ne, mes ne
galime. Taip, taip, miste
riai, Amerika su visa savo 
grandijoziška technika ne
gali sutvarkyti braižymo į- 
rankių gamybos. Ta pati 
Amerika, kuri per metus 
daro milijonus automobilių! 
O jūs žinote, kas per reika
las? Jei braižymo įrankiai 
būtų reikalingi visiems gy
ventojams, mes organizuo
tume masinę gamybą, iš
leistume dešimtis milijonų 
braižymo įrankių dėžučių 
už menkiausią kainą. Bet 
Jungtinių Valstybių gyven
tojams nereikalinga dešim
čių milijonų braižymo dė
žučių. Jiems reikalinga tik 
dešimtys tūkstančių. Reiš
kia masinė gamyba negali
ma ir braižymo įrankius 
tektų dirbti rankomis. O vi
sa, kas Amerikoje dirbama 
ne mašina, o žmogaus ran
ka, kaštuoja nepaprastai 
brangiai. Ir mūsų braižymo 
įrankių dėžutės kaštuotų 
dešimts kartų brangiau už 
vokiškąsias. Misteri Ilfai ir 
misteri Petrovai, užrašykite 
į savo knygeles, kad didžioji 
Amerika retkarčiais esti be
jėgė prieš seną, pasigailėti
ną Europą. Tai labai, labai 
svarbu žinoti.

(Tai ištrauka iš sky
riaus 20).

Šitos ištraukos turinys 
mums, gerokai buvo supran
tamas ir pirma, dėl to, kad 
tai yra mūsų aukštosios po
nios didžioji politika. Visa

užsidavę pažinti vieną kle- šalies politika juk susiveda 
są — didžiausią ir mažiau- į tai, kad mūsų did-milionie- 
sią vieną klesą, — mažiau- riams nuolatos tekėtų nauji 
šią skaičium narių arba 
žmonių, didžiausią turtais, 
organizuotumu, viešpatavi
mu visoj šalyj ir už šalies 
toli — toli, “ant visų septy
nių jurų,” (kaip šiuo laiku 
Amerikos tautos vadas pa
sakė).

Labai puiku, labai džiugu, 
kad jiedu tą padare, ko 
mes nepadarėm ir vargiai 
kada galėtume f padaryti; 
vargiai galėtume pastebėti 
savo poniutės —; viešpatau
jančios klesos kasdieninius 
maniems, grimasas, rūpes
čius apie šalies gerovę, kur 
viskas traukiama į priva- 
tiškos gerovės kišenius- 
Vargiai mes tuos jos kas-, 
dieninius 
bizniškais išrokavimais ga
lėtume taip pastebėti, kaip 
pastebėjo tiedu genuine ko
munistai. Pavyzdžiu tebū
nie šį ištrauka, parądanti 
įvaiskiai, ko Amerika nega
li: ' ' ' -

milionai dolerių pelno. Visa 
kita politika — tai beveik 
vien tik taktika: kaip eiti 
prie ano didžiausio princi
po. Vienok ar mes mokėjom 
šitaip paaiškinti ir pavaiz
duoti, kaip tiedu svečiai iš 
Tarybų Sąjungos? O turė
jome geriau mokėt, nes mes 
beveik visai nieko kito ne
kalbame ir nerašome, kaip 
tik politiką. Ištiesų, per 
daug dideli politikai, per 
daug politikos. Ar tik mes 
kalti už tai? Ne. Kaltinki
me velyk politikierius. A- 
merikoj žodis “politika” su-, 
darkytas. Ką mes Lietuvoj 
ir carinėj Rusijoj gyvenda
mi vadinome partyviškumu, 

nervingumus su tai Amerikoj vadinasi poli
tika (politics). O tikroji po
litika -čia visai be vardo! 
Bet partyviškoje politikoj, 
kai įsiklausai į politikierių 
ir jų partijų filozofiją, tai 
politikos nė vienos gaidos 
neišgirsti. Kai mane išrink-

site, tai bus “full dinner 
pail” (pietų blekinė bus pil
na, arba lauknešėlis bus pil
nas); “chicken in a pot” 
(višta puode). Kiti priža
da da geriau: dvi vištas į 
puodą! Visi jie kalba apie 
darbus, apie gerus uždar
bius, biznius, mažus mokes
čius, o apie politiką nė 
šnapšt! Bet jų priešai poli
tikieriai tas kalbas .vadina 
politika. Vištiena puode - 
tai politika. Tokiu būdu 
mūsų gaspadinės — virėjos 
didžiausios politikierės, po
litikos virėjos!

Garbėj oms už tai.
O mums patiems ne ko-

kia garbė, kad per politiką 
žiūrėdami kasdien į savo 
valdonus, nepažįstame jų 
tiek, kiek reikia. Kas išstu
dijuoja visas ypatybes, vi- ' . 
sas smulkmenas, tas pažįs
ta. Ilfas ir Petrovas per * 
kelis mėnesius, pavažinėję 
po Ameriką, geriau pažino 
kapitalizmą, negu mes per 
keletą metų. Tur būt dėl 
to, kad mūsų politika dide
lė, per didelė ir kad smulk
menas mes laikom menk
niekiu. Dėl to dabar patys 
save kritikuokim, kuomet 
su pamėgimu perskaitėm 
smulkmenas “Vienaaukštė
je Amerikoje.”

MASKVA
(Tąsa)

Gali būti, kad būtų priš- 
tatyta naujų gerų namų, iš
asfaltuotos gatvės, įvykdy
tas perplanavimas, išdygęs 
metropolitenas. \

Gali būti, kad anksčiau 
ar vėliau, didesniu ar ma
žesniu mastu, Maskva būtų 
buvusi padaryta europiška.

Bet ar mūsų Maskva eu- 
ropiškas miestas?

Kai matai tas naujas erd
vias gatves, išlietas asfaltu, 
grandiozinius naujus gyve
namuosius namus — rūmus, 
naujas aikštes, krantines, 
Volgos garlaivius Zamosk- 
vorečėje, metro, stadionus, 
teatrus, kai matai, kaip vie
toje nešvarumų kyla milži
niškas šviesus miestas, di
dingas , ir džiaugsmingas, 
tai liežuvis iš tikrųjų knie
ti: štai europiškas miestas. 
Bet tą pat minutę jauti, 
kad tai tik mąstymo inerci
ja, kadangi nei mūsų naujo
ji Maskva, nei bet kuris ki
tas naujinamas ir naujai 
besistatąs tarybinis miestas 
neturi ir iš principo nenori 
ir negali turėti nieko bend
ro su Europos, t. y. su bur
žuaziniais, miestais.

Iš tikrųjų, pažvelgsim į 
visų garsiausias Europos 
sostines. Paimsime senąjį, 
du tūkstančius metų stovin
tį Paryžių, didingą ir žvil
gantį. Taip, kaip dabar, jis 
išplanuotas garsiojo barono 
Osmano (Haussman), Na
poleono III-čiojo laikų gu
bernatoriaus. Milžiniškos sa
vo tįsa radialinės gatvės, 
prospektai, pasažai, dar ir 
ligi šių dienų sudarą Pary
žiaus didybę, buvo jo pra
vesti.

Bet turisto akis ne iš kar
to pamato socialinį tos nau
josios Paryžiaus 
tūros charakterį.

Osmanas buvo 
tizmo įkūnijimas, 
sakant, Napoleono 
bonapartizmo, kurio laikais 
Paryžius tapo pasaulinės

Rašo v. finkAs 
spekuliacijos centru, centru 
pelno vaikymo, bankinių 
maklery sčių ir operetinio >
nerūpestingumo — to pa
ties, kuris vieną nemalonų 
rytą privedė imperiją prie 
Sedano katastrofos ir seniai 
pelnyto žlugimo. Osmanas 
rėmė žemės spekuliacijos 
augimą ir savąja Paryžiaus 
rekonstrukcija sudarė epo
chą pelnymosi iš miesto ka
sos ir plėšimo istorijoje. Zo
la jo epochą įamžino “Gro
biu.”

Tačiau tatai dar ne svar
biausia. Svarbu tai, 
varguomenė, kuri gyveno 
pertvarkytose ir suhigienin- 
tose gatvėse, nieko iš re
konstrukcijos ir ,suhigieni- 
nimo nelaimėjo. Baronas 
Osmanas išžarstė milijardą 
frankų įrengti didiesiems 
bulvarams, Eliziejaus lau
kams, Operos pasažui ir ki
tiems turtingiems kvarta
lams. Bet jam neatsirado 
nė santimo, kad bent kaip 
nors įkurdintų savo išgy
vendintąją varguomenę. Ji 
nuėjo glaustis į kitus, jau 
ir be to ankštus ir purvinus 
kvartalus. Ji ir ligi šiol te
beglūdi tuose kvartaluose ir 
gyvena tenai tokiose lūšno
se, jog nei į jas žiūrėti, nei 
apie jas rašyti be pasibaisė
jimo ir pasipiktinimo nega
lima.

“Buržuazija, — rašė En
gelsas, — turi tik vieną 
todą spręsti 
butų klausimui savu 
būtent, ji jį sprendžia 
kad sprendimas 
kartą kelia klausimą 
jo. Šitas metodas 
“Osmanas”.

(Daugiau bus)

architek-

bonapar- 
tiksliau 
Mažojo
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kiekvi

ton. — Ame 
leivinĮ Franc 
Normandie,”

Washington. — 
paėmė keleivini 
didlaivį “ 
vėjusį amerikiniame 
perkrikštijo jį į “Laf 
ir vartos kaipo ' 
laivą Jungtinių V 
ro laivyno.



Galas tarptautinei bestijai—fašizmui!
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Poezijos ir Poetų Klausimas
Reakcijos režimas persekiojo, cenzūravo l 

tuos rašytojus, kurie per savo kūrinius iš
reikšdavo pažangesnius liaudies troškimus, 
svajones, tikslus. Rašytojai už drąsesnį ir 
kūrybiškesnį žodį buvo ujami, šmeižiami. 
Jie gyveno sunkiose materialinėse sąlygose. 
Gabus, progresyvus poetas Leonas Skabeika 
mirė džiova kaime, nesusilaukęs jokios pa
ramos. Talentai iš liaudies negalėjo ateiti į 
literatūrą. Jų burna buvo užčiaupta. Tik 
pradėjus Lietuvai gyventi pagal Stalino 
Konstituciją, rašytojai buvo tinkamai įver
tinti ir iškelti į gyvenimo priešakį. Dar dau
giau. Per laikraščius, per žurnalus, per ra
diofoną savo literatūriniais darbais pasireiš
kė nauji gabesni žmonės. Partija ir tarybų 
vyriausybė jiems sudarė sąlygas iškilti, aug
ti. O prie reakcijos vieni iš jų tylėjo, kiti 
sėdėjo už grotų, treti savo literatūriniam 
darbui jieškojo vietos net Amerikos lietuvių 
komunistų laikraštyje “Laisvėje”. Tarybi
nėse sąlygose gausiai pradėjo pašyti eilėraš
čius ir kaimas. Ypač jaunimas. Kas tie au
toriai ? Valstiečiai, žemės ūkio darbininkai, 
jauni ir seni, vyrai ir moterys.

Per pusę metų eilėraščių iš kaimo redak- I 
cijose susidarė krūvos. Dėl to tenka išsa- j 
miau pasisakyti.

Ką valstiečiai, ką jaunuoliai rašo eilėraš
čiuose? Daugelis jų reiškia neapykantą 
Smetonai, dvarininkams. Pasakoja apie val
stiečių vargus, kalėjimą, kovotojų mirtį, 
džiaugiasi tarybine Lietuva, sveikina buvu
sius politinius kalinius, rašo padėkos žo
džius Stalinui, Raudonajai Armijai ir tvir
tai tiki, jog buržuazinė vergija daugiau nie
kados negrįš į tėvynės laukus, kluonius, lūš
nas. Tokius jausmus reiškia tie valstiečiai, 
kurių pūslėta ranka moka geriau valdyti ar
klą, negu plunksną. Bet jie rašo, rašo, nes 
tik tarybinė santvarka leido jiems prabilti 
apie savo gyvenimą, vargus.

Visus eilėraščių autorius galima suskirs
tyti: į turinčius sugebėjimą ir neturinčius 
sugebėjimo, kurie per klaidą yra pasirinkę 
eiliavimą, savo minčių reiškimo forma.

Aš galiu sakyti: kumetis skurdžiai gyve
no, nuo saulėtekio ligi saulėlydžio dirbo, 
duonos neturėjo. Bet šiuose mano žodžiuose 
nėra poezijos. Aš galiu juos surašyti eilė
raščio forma, surasti ritmą ir rimą, bet iš 
to nepasidarys aukštesnis, kūrybiškesnis 
minčių polėkis. Nes poezijos pagrindas— 
vaizdas. Tai reiškia: kumečio vargus, kan
čias reikia išreikšti tokiais žodžiais, lokiais' 
vaizdais, kad skaitytojas neįtemptu protu 
suvoktų kumečio vargą, ne iŠ nuogo auto

riaus pasakymo, o iš vaizdo, jauste jaustų. 
Pirmasis socialistinio realizmo poetas lietu
vių literatūroje Julius Janonis kumečių var
gus taip apdainavo: 1

“Trauk, bėruti, trauk greičiau,— 
Poną einant pamačiau.
Jis ir vėl mane rūgos, 
Neišvaręs ’nė vagos.” .
Iš kur toji kumečio kalba su bėručiu? 

Poetas ją davė tik todėl, kad vienu ar 
dviem žodžiais išreikštų visą kumečio gy
venimą, išnaudojimą, skurdą. Daug kas kal
bėjo apie kumetį, apie vargus. Bet tokiais 
žodžiais prabilo tik Julius Janonis. Jis savo 
mintimis išsiskyrė iš kitų. Reiškia—jis ta-- 
lentingas poetas. Talentas, sugebėjimas— 
pirma sąlygadfoūti rašytoju, dar ne viskas. 
Kai kieno noR talentas pasireiškia literati- 
niu darbu—«lėraščiais, apysakomis, roma
nu, kritika—*ik tada gimsta rašytojas. Kas 
iš to seka? teikia daug mokytis iš didžiųjų 
rašytojų, nJolat rašinėji, stebėti gyvenimą, 
tobulinti sjyo sugebėjimus. Be kruopštaus 
darbo, b^susipažinimo su grožine kūryba, 
be mokėjTmo valdyti kurią nors literatūrinę 
forma negali išaugti joks rašytojas. Maksi
mas Gorkis—genialus rašytojas. Rodos, jam 
tereikėjo tik kurti ir kurti. Tačiau nėra di
delio, rašytojo, kurio Gorkis nebūtų perskai
tęs. Tačiau pradedančio rašytojo visa tai 
neturi gąsdinti. Gali būti, kad jis mažai raš
tingas, gali būti jis mažai susipažinęs su 
literatūra, bet jis turi talento ugnį,—jo min
tys per darbą pakils ligi tikro meniškumo.

Vienas valstietis rašo:
“Aušo rytas, saulė tekėjo,
Vėliava medy mirgėjo.
Ponas klausė, kas tai padarė, 
Ir kumečius labai barė.”

Aišku, čia nėra hė mažiausios dalies, to 
jausmingumo, kuris yra įdėtas į Juliaus Ja
nonio dainą apie kumetį. Jei šio posmo au
torius save laikytų poetu ir visą laiką taip 
rašytų, .literatūra niekados jo nelaikytų ra- 
šytęju. Tokiais žodžiais galima kalbėti su
sirinkime, rašyti korespondencijas. Gi eilė
raštis reikalauja pakilti aukščiau: prakal
bėti vaizdu. Daugelis eilėraštį neteisingai 
supranta: suderina galūnes, * suranda rimą, 
—tekėjo—mirgėjo—ir mano, jog tai jau yra 
poezija. Tiesa, eilėraščiui. reikalingas muzika
lumas, skambumas: rimas ir ritmas. Tačiau 
poezijos esmę sudaro minčių vaizdingumas. 
Tatai galima paryškinti Salomėjos Nėries ei-

“Kalėjimai saulę pagrobia
Ir laisvą vėjelį laukų.
Ten veidas išbąlą, kaip drobė, 
Nukrinta šarma ant plaukų.”

Kam poetė mini saulę, vėjelį, šarmą? žmo
nės sako: revoliucionierius kalėjime išdžiūs
ta, išblykšta, galva pražyla. Poetė pasakė— 
“nukrinta šarma ant plaukų.” Ir jos mintis 
labiau veikia skaitytoją. Jei turįs sugebėjimą 
kurti valstietis jaunuolis parašė silpnesnį ei
lėraštį, jis per nuolatinį darbą, mokymąsi, 
skaitymą galės savo mintimis ir aukščiau su
plasnoti, pasirodyti su . geru kūrybišku eilė
raščiu. Tokių žmonių reikia ieškoti, kelti juos. 
Talentų atranka — sunkus ir atsakingas dar
bas. Tačiau šiandien yra sąlygos talentinges- 
niam žmogui išeiti į priekį: jis anksčiau ar 
vėliau bus pastebėtas ir įvertintas.

Kai kurie eilėraščių autoriai klausia: “J^r 
mano eilėraštis tiks spaudai? Ar aš turiu ga
bumų?” Iš vieno ar kito eilėraščio daryti ga
lutinį sprendimą—neatsargu. Literatūra—la
bai subtyli sritis. Jei vienam silpno eilėraš
čio autoriui galima pasakyti—jis nebus poe
tu, tai kitam autoriui toks pat sprendimas 
gali būti neteisingas. Argi tie lietuvių rašyto
jai, kurių talentingumu šiandien niekas nea
bejoja, iš pradžių nėjo į literatūrą su silpnu 
eilėraščiu ar apysaka? Ir vis gi jie per darbą, 
per talento ugdymą išaugo į tikruosius rašyto
jus. Dažnai į jaunuolius autorius žiūrima su 
nepasitikėjimu. Tarybinėse sąlygose tatai ne
turi būti. Literatūros istorija žino faktų, kad 
apie tokius rašytojus, kaip Mopassanas, Ep- 
ton Sinkleris, rašė: “Šiokius tokius gabumus 
turi. Vargu ar jis bus, rašytojas.” žinoma, li
teratūroje yra ir priešingų faktų. Rašąs men
kus eilėraščius ar plokščius literatūrinius 
straipsnius įsivaizduoja esąs gan gabus rašy
tojas. Toki reiškiniai ypač pasireiškia reakci
jos režimo sąlygose. Lietuviški -plutokratai 
per trylika metų iškėlė du “rašytojus,” kurie 
vapaliojo apie' “tautinį” meną, kurie “mokė” 
klasiką Vincą Krėvę, kurie bandė “sukritikuo
ti” talentingą ir progresyvų kritiką Kostą 
Korsaką. Bet užteko griūti reakcijos reži
mui, kad jie lietuvių literatūroje nepaliktų 
jokių pėdsakų. Tarybinėje santvarkoje tokie 
reiškiniai negali įsišaknyti. Kas dęga kūrybi
ne mintimi, tegu kuria. Kas jaučiasi galįs pa
tarnauti socialistinei tėvynei, dirbdamas prie 
staklių, tegu pasidaro audėjas. Kiekvienas tu
ri rinktis darbą pagal savo gabumus.

Kurie turi poeto žiežirbėlę, ‘nors iš pradžių 
1 silpniau rašinėtų, tarybinėse sąlygose per 

kruopštų darbą, per savo vaizduotės lavinimą 
galės pasidaryti naujais rašytojais.

A. LIEPSNOMIS.
Red. Pastaba—šis straipsnis buvo taikytas 

tarybinės Lietuvos poezijos mėgėjams, tačiau 
jis tinka ir mums, amerikiečiams.

UkrainŲ ir Gruzinų Li 
teratūrŲ Bičiulyste

Ukrainų ir gruzinų literatūrų bičiulystė pa
tikrina seniau niekuomet nematytą tautų kul
tūrinį bendravimą.* Jau daugiau kaip treji 
metai lenktyniauja Ukraina su Gruzija. Lenk
tyniauja abiejų Tarybų Sąjungos broliš
kųjų respublikų fabrikai, kolektyviniai 
ūkiai, universitetai, teatrai. Įsitraukė į tą 
lenktyniavimą ir rašytojai—dabar jų bičiu
lystė pasidarė dar stipresnė ir gilesnė. Buvo 
pradėta °savo kūrybinės patirties praturtinimu 
geriausiais pavyzdžiais iš abiejų tautų litera
tūrų lobynų, pradėta vertimais. Kaip karštas 
tarptautinių saitų ir kūrybinio bendradarbia
vimo vykdytojas pasireiškė žinomas ukrainų 
poetas Mikola Bažanas, parašęs eilėraščių apie 
Gruzijos respubliką ištisą knygą. Keletą metų 
jis vertė į savo gimtąją kalbą nemirtingąją 
Šota Rustavelio poemą “Vytis tigro kailyje” 
ir gruzinų kalniečio poeto klasiko Vaza Pša- 
velo kūrinius. 1940 m. buvo išleista jo sureda
guota gruzinų poezijos antologija ukrainų kal
ba ir žinomojo, ordenu apdovanotojo gruzinų 
poeto Simono čikovanio rinktinių eilėraščių 
knyga. -Aktyviai ^pasidarbavo šia linkme ir ta- 
lentingiausiasis ukrainų poetas akademikas, 
Stalinįškosios premijos laureatas P. Tyčina. 
P. Tyčina išvertė daug gruzinų klasikų ir šių 

- laikų poezijos kūrinių. Ukrainų scenoje Leni
no ordeno Kijevo operos ir baleto teatre su di
deliu pasisekimu statoma gruzinų opera 
“Daisi,” o Kijevo muzikinės komedijos teatre 
statoma žinomoji gruzinų komedija “Keto ir 
Kote,” kurią yra išvertęs poetas M. Bažanas.

Tuo pačiu metu pirmą kartą Gruzijoje vi- 
xŠas kolektyvas poetų išvertė ir išleido gruzi
nų kalba savo skaitytojams visą turtingąjį 
didžiojo ukrainų poeto revoliucionieriaus Ta
raso ševčenko kūrybinį palikimą, išvertė tris 
tomus Ivano Franko kūrinių, taip pat išvertė 

Lesi Ukrainkos, M. Kociubinskio ir kitų ge

riausiųjų ukrainų tarybinių rašytojų kūrinių. I 
Ivano Franko eilėraščius, poemas, apysakas ir 
noveles vertė grupė stambiausiųjų Gruzijos 
poetų ir rašytojų su TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos deputatu, ordenu apdovanotuoju ra
šytoju Salva Dadianiu priešakyje, ševčenko, 
Franko ir kitų Ukrainos poetų klasikų visų 
kūrinių išvertimas į gruzinų kalbą—tai vienas 
didžiosios Sąjungos tautų gilios tarptautinės 
bičiulystės nuostabių faktų.

, E. SI KARAS.
' j

Mūsų Menas Faktų 
Šviesoje

Pažvelgus į mūsų Meno Sąjungos literatinį 
lobyną, turime pripažinti, kad mes esame la
bai biedni originale scenos veikalų .kūryba, 
kuri apie 30 metų atgal, dvasiniai jungė mus 
su anapus Atlantiko gyvenančių brolių, bui
ties ir sielos jausmais.

Buvo laikai, kyda mums, vos pribuvus į 
šią šalį ir neapsipratus su šios šalies sąlygo
mis, ypatingai -kalba, dvasioj vis tebegyven
dami Lietuvoje, godžiai gaudėme velionies 
Broniaus Vargšo sukurtus scenos veikalus, 
pasirodžiusius ant Amerikos lietuvių scenos. 
Tais laikais dar mes tefrekvėpavome savo tė
vynės, Lietuvos, buities dvasia, dar nebuvome 
tiek daug nutolę nuo savo tėvų, brolių bei 
seselių, kurių vargai ir kovos už laisvą Lietu
vą, atbalsiavo mūsų širdyse, jungė mus vie
nos ir tos pačios grandinės kilpos vienybėn, 
už laisvą ir neprigulmingą Lietuvą!

Šiandien mūs, Amerikos lietuvių meno kū
ryba nutolus nuo Lietuvos, o galutinai nesuta
pus su šios šalies realio gyvenimo sąlygomis, 
pakibo ore. Mes, prieš 30—40 metų imigravę 
į šią šalį lietuviai, palikome nė šioki, nė to
ki, tai yra—nutolome nuo Lietuvos meno dva
sios, o nespėję sutapti su Amerikos meno dva
sia, netekome tvirto pagrindo po savo kojo
mis, originališkų scenos veikalų kūryboje. Toj 
pačioj padėtyj atsidūrė ir lietuviškoji visuo
menė, nes iš Lietuvos importuoti scenos vei
kalai neatitinka jų dvasiai, iš dalies jau ne
suprantami, o su amerikoniška meno dvasia 
jie dar nesuspėję sutapti, susikristalizuoti.

čia augęs lietuviškas jaunimas- jau gana to
li palikęs savo tėvus progreso kelionėje. Di
delė dauguma čia augusio jaunimo jau tapo 
mokytojais, chemikais, mechanikais, muzi
kais ir net inžinieriais, kvėpuoja visai kitokia 
meno dvasia ir jiems lietuviško veikalo per
statymas, suteikia tik dvasios slėgimą.

šitaip buities eigai pasikeitus, amerikoniš
ka scenos veikalų kūryba, pasiklysta lietuvio 
sieloje ir scenos veikalų kūrėjas jaučiasi bejė-

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Baltimore, Md.
Kaip Yra su Lyros Choru
Lyros -Choras amžiumi 

gana jaunas, gyvuoja trys 
tai. žėdna organizacija — 
svarbu, didelė ar maža, — 
gyvena tam tikrų audringų 
men tų, o po tam turi persi 
puoti. Kaip tas lietuviškas ] 
žodis sako, “nėr tų namų, 
nebūtų dūmų.” Mažų gru 
mažų organizacijų grinte 
atsiradus dūmų, daug greR 
jaučiama troškulys. Labiau 
jaučiama choruose, nes che 
susideda iš keturių balsų 
altų, bassų, sopranų ir tenoi 
Dažniausiai žėdnuose balsuc 
randasi po keturis ar pen 
dainininkus. Neatėjus trims 
bile katrų balsų, geresni 
dainininkams, choras g 
smarkiaia sušlubuoja. Gal 
nas sutiks, kad pavienė y 
nieko naudingo negali a 
arba visai negalima 8 
daug dalykų.

Reiškia, vienas, du, nė 
negali būti choras. Reikia 
žiausia dvidešimts ypatų, 
galėtų sudaryti grupę bei 
ganizaciją, kad būt galinu 
likti tam pasibrėžtą darb; 
jau suėjus keliolikai į gr 
jau reikia prisilaikyti tam t 
rų taisyklių bei disciplinos.

Pirmeiviškųse organizacij 
yya daug demokratizmo ir 
gybės. Nevisada mes sunau 
jame šią taip svarbią demot 
tiją ant naudos visų. Ret1 
čiais mes* naudodamiesi ta 1 
sybe, išeįnąm į kraštutin? 
Sudrauduš kam nors, daz 
mes atsakome: “Argi mes f 
jom į chorą liūdėti? Mes t 
jom turėti gerų laikų (g 
time).” O dažniausia šitie j 
laikai periškadija orgarųzu 
grupės užsibriežtam tikslui 
atneša visiems nesmagumų

Daugelį kartų mes atsi) 
lme ypatiškus susipykimus į 
ganizaciją. Pastatome 
aukščiau visko. Dar yra 
draugų, kurie apleidžia org 
zaciją, todėl, kad “aš nemyh 
Baltraus, ar Jurgio.”

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Reikia Turėti Mintyje
Kyla kainos ir sunku gaut medžiagų. Viską 

reikia iš anksto užsisakyti. Popiera pabrango ir 
ižsisakius reikia ilgai laukti, kol gauni. Bet rei
kia tikėtis ,kad dar pabrangs ir dar sunkiau bus 
rauti, karui tęsiantis. Todėl turime iš anskto 
permatyti, su kuom susiduria mūsų dienraštis.

Nors galą su galu finansiniai “Laisvė suveda 
gražiai, tačiaus turime būt atsargūs, kad ateity
je nesušlubuoti. Būtinai reikia turėti ant ran
kų gana popieros, atramento ir kitų medžiagų, 
be kurių mūsų dienraštis negalėtų išeiti. Reikia 
turėti ant rankų pinigų ir užsisakyti būtiniausių 
-medžiagų, kad gauti jos į laiką.
^5^ąbar “Laisvė” turės du didelius parengimus. 
Bazarą Vasario (Feb.) 20, 21, 22 ir 23 dienomis 
ir bankietą vasario (Feb.) 1 dieną. Visi turime 
rūpintis^ kad tie parengimai pavyktų. Iš anksto 
reikia įsigyti bankieto bilietus ir tuojau reikia 
rūpintis dovanomis bazaruk

Vasario (Feb.) 1 d. įvyks ir “Laisvės” bendro
vės dalininkų suvažiavimas.) Organizacijos ir 
asmenys turėtų tuojau siųsti suvažiavimui pa
sveikinimus ir neskūpaujant paaukoti dienraš
čio palaikymui. Suvažiavimo proga mes turime 
sukelti nors tūkstantį dolerių pasveikinimais. 
Tada galėtume užsisakyti popieros ir kitų reik
menų pavasariniui sezonui.

Kiekvienas “Laisvės” rėmėjas, kiekvienas jos 
skaitytojas turėtų padėti savo dienraščiui šiame 
svarbiame reikale.

“LAISVES” ADMINISTRACIJA.
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Mūsų Menas Faktų Šviesoje

I
(Tąsa nuo 3-čio puslapio)

, kad šitą pakrikusią Amerikos lietuvio 
asią, jo sielos jausmus sudėjęs j scenos kū- 

galėtų atvaizdinti tinkamą lietuvio cha-
;erį scenoje.
Calbant su jaunosios kartos scenos mėgė- 
j, jie prašo parašyti naujų dramų, trage- 
ų, operečių. (Su komedijomis dar nėra to- 
^bado.) Net ir senosios kartos scenos my- 
jai, matydami trūkumą geresnių veikalų 
jų scenai, pageidauja naujų veikalų, duoda 
sugestijas ir prašo parašyti naują veika- 

kad į mūsų sceną įnešus naujos energijos, 
us naujos gyvybės į “nusenusias” lietuvių 
iŠ.
et juk reikia žinoti, kad scenos veikalai, 
tingai dramos, taip lengvai nesikala, kaip 
nuviui ant kurpalio užtemptas batas. Sce- 
veikalas iš autoriaus reikalauja to visko, 

ir patsai žmogus turi, būtent—širdies, sie- 
proto, jausmų ir visų tų ypatybių, ką ši- 
žmogaus vidujiniai veiksmai išduoda— 

<čio, gailesčio, susikrimtimo, keršto, užuo- 
įtos, samprotavimo. Jei šitą vidujinį • žmo

gus lobyną neįdėsi į scenos kūrinį, o vaduo
ji tik paviršutiniu typo charakteriu, akto- 
i aprėdysi tik to laikotarpio rūbais, artis- 

išeis tik vaikščiojantis ir kalbantis skele- 
. ir veikalas neužinteresuos žiūrovų. Kad 
yra tiesa, jau mums ne sykį teko persitik- 
4, kuomet ant scenos dedasi šiurpulinga 
edija, dramatiški veiksmai,—publika kva-

Argi čia publikos kaltė už tokį nedėkin- 
asielgimą? Iš dalies galima kaltinti ir 
ką, tačiaus visas nesusipratimas keri ir 

j, kad veikalas nepajėgia perduoti savo 
ios artistams, o artistai—publikai.
damas už pavyzdį pats save, galiu tvirtin- 
ad daugelis iš mūs literatų, kaip senesnės, 
ir jaunesnės kartos, bandėme ir bandome 

ti scenos veikalus. Bet reikia pasakyti ir’

tą tiesą, kad daugelis iš tų, jau pradėtų .kur
ti kūriniį, vieni tik pradėti, antri įpusėję, o 
treti jau ir, baigti—nuėjo į paties rašėjo gur
bą. Kodėl? Todėl, kad Amerikos lietuviai nė
ra kaipo tauta, kuri, jei vienam žmogui skau
da, jaustų ir visa tauta, arba jei grupė 
karžygių kovą laimėję džiaugiasi, džiau
giasi if visa tauta, šitokią tautos dvasią at
stovaująs scenos veikalas, neiššauks tokių ne
susipratimų, apie kuriuos tik keletas eilučių 
aukščiau, jau kalbėjome.

Amerikos lietuviai išsimėtę po visas valsti
jas, susispietę į atskiras kolonijas, kaip dva
siniai, taip ir medžiaginiai lietuvių reikalai 
susinarplioję su abelnais šios šalies reikalais, 
kuriuos išnarplioti, išskirti tik atskirą lietu
vių dvasiai scenos veikalą, scenos veikalų kū
rėjas palieka bejėgis Amerikos lietuvių meno 
kūryboje. ■ \

Idant skaitytojai bei scenos mylėtojai ne
suprastų mane klaidingai, turiu pabrėžti, jog 
nedarau tos išvados, kad Amerikos lietuvių 
menui jau atėjo laikas gulti į grabą. Aš ne tik 
pažvelgęs, bet ir išpraktikavęs scenos veikalų 
kūrybos dirvonus ir radęs tas kliūtis, kurios 
stovi ant mūsų kūrybos kelio, o jausdamasis 
bejėgis jas nugalėti, j ieškau išėjimo, atvirai 
per spaudą tai pareikšdamas.

Pradėję kalbėti apie mūsų scenos trūkumus 
ir radę tas kliūtis, kurios mums trukdo, gal 
rasime ir išeitį, kaip tas kliūtis apeiti. Tik 
kalbant apie scenos veikalų kūrybą, nereikia 
maišyti dramą su komedija. Su komedijomis, 
kaip jau esu pastebėjęs, bado dar neturime, 
nes jos lengviau prieinamos. Didžiausias ba
das, tai su originaliais, rimtais scenos veika
lais iš Amerikos lietuvių gyvenimo, dramos 
kūryboje. Juk mes dar neturime nei vieno 
rimto scenos veikalo iš Amerikos lietuvių gy
venimo. Nejaugi mes ir nepajėgsime, sukurti 
bent vieną, tinkamai atvaizduojantį lietuvių 
gyvenimą kūrinį, kuris taptų, kaip dokumentu 
mūsų buities istorijoje?

Dėde Vincas.

Paveikslas iš nesenai užsibaigusios samdytojų ir org. darbininkų atstovų konferen
cijos Washingtone.

Montello, Mass.
‘tarptautinis Komitetas, Au

kos, Mirimai, Nelaimės
Buvo “Laisvėj” rašyta, kad 

čionai susiorganizavo tarptau
tinis komitetas teikimui Rusi
jai karinės pagalbos. Komite
tam įeina nuo lietuvių organi
zacijų, lenkų, graikų, žydų, 
rusų ir amerikonų nuo 1WO.

Dabar mums į pagalbą atė
jo ir vidurinė klasė, nuo 
YMHA, priešakyje su Mr. 

riek, ir S. Yafe. 
artraukta šimtas kalendo- 

I kuriuos išleido Russian 
r Relief. Kalendoriai parsi- 
da po 50 centų. Pelnas eis 
i jos karinei pagalbai. Ka
tonus kontroliuoja G. Si
tis. Mr. B. Kibrick papirko 
kalendorių, tai yra, do- 
>jo po vieną kalendorių 
įai organizacijai, kurios 

Jauso prie minėto komite- 

kukos, surinktos per lietu- 
komitetą. P. Baronas, bu- 

.; hudsonietis, surinko ant 
nkos $20.50. A Baronas 
’avė nuo G. Chepulionių 

ir nuo K. Shapolo $1. G.
iltis pridavė nuo Teatra- 
3 Ratelio $10, nuo Orinto 
nuo Chepulionių $1.

Vukos perduotos Boston 
na masiniam susirinkime 
»žio 14, 1941 m. Aukos 
renkamos ir ant toliau, 
įmonių,, kurie pasižadėjo 

išaukoti ligi 50 dol., bile tik 
Sovietai karą laimėtų.

Dabar, kaip Sovietams ge
riau sekas atmušti nacių įsi
veržėlius Maskvos fronte, 
“Laisvės” skaitytojams ir šiaip 
pažangiečiams smagiau pasi
darė, pasitvirtino mūsų laik
raščių pranašavimas.

Pradžioj šio mėnesio mirė 
Lietuvių Piliečių Kliubo ftamo 
savininkas, M. Kašėta, sulau
kęs apie 60 metų amžiaus. Pa
laidotas religiniai. Paliko nu
liūdime savo šeimyną ir kitus 
prietelius.

Iš gruodžio 12-tos į 13-tą, 
prie M. Kašėtos namo, prie 
išlaukinių skiepo durų, rado 
negyvą K. Svecklą, apie 50 
metų amžiaus. Kaip su juom 
atsitiko ta nelaimė, niekas ne
žino. Kaip pasakoja, tai iš 
vakaro jis buvo gerai įsigėręs. 
Tas, veikiausiai, ir bus prie
žastis. Velionis tapo palaido
tas religiniai. Paliko nuliūdi
me savo moterį, dvi dukteris, 
brolį ir daugiau giminių.

Gruodžio 18 d. automobilius 
užmušė Steponą Walauską, 
Charlestown, Mass. Amžiaus 
buvo apie 58 metų. Sako, kad 
velionis pirmiau gyveno Mon
tello, Mass. Jo kūnas buvo 
parvežtas į Montello pas gra- 
borių Worobow. Palaidotas 
Melrose miesto kapinėse. 

Naujęs Anglijos LDS Jau- vauja ir kitose organizacijose.

nuolių Skyrius priešakyje su 
A. Vasarium, išleido, “Bay 
State News Buletiną,” taiko
mą prieš Kalėdas. Buletinas 
visu kuom yra turtingas — 
karikatūros, juokai, geri' pa
mokinimai ir daug yra pašvęs
ta dėl organizacijos reikalų. 
Man atrodo, tokis buletinas 
labai naudingas. Už tai bule- 
tino leidėjus reikia pagirti.

"e
“Laisvės” skaitytojas ir šiaip 

darbininkiškam judėjime dar
buotojas neseniai turėjo dvi 
operacijas. Dabar iš ligoninės 
parėjo ir laimingai sveiksta 
namuose. Linkėtina greito pa
sveikimo (Vardas?—Red.)

Žolynas.

Baltimore, Md.
(Tąsa nuo 3-čio puslapio)
Lyros Choras taipgi pergy

veno visko, labiausiai turėjo 
bėdos su chorvedžiais. Užėjus 
dabar apsigynimo darbams, ke
letas choristų turi dirbti vaka
rais. Draugė*Ona Kučiauskaitė 
buvo pasitraukus iš priežasties 
tėvelio ligos, dabar vėl sugrįžo 
atgal į chorą. Choro pamokos 
nutarta turėti sekmadienių va
karais. Tie, kurie turi dirbti, 
galės dalyvauti pamokose sek
madieniais. /

Šičion reikės prisiminti apie 
nekurtuos choristus. Dr-gė Mi- 
drita' Deltuviūtė ne tik chore 
gerai dainuoja, bet sykiu daly- 

LAišVe

Dr-gė Deltuviūtė yra gabi mer
gina, visur parodo iniciatyvos 
organizatyviame veikime. Drg. 
J. Deltuvai reikėtų sugrįžti į 
chorą, ypatiškumus padėt į šalį 
ir veikt, kaip ir pirmiau. D-gė 
A. Balsys darbuojas gerai, bet 
turėtų parodyt daugiau, organi- 
zatyvės iniciatyvos. J. Pivariū- 
niene turi gražų alto balsą. 
Drg. Ch. Juškauskutis yra ga
bus ir rimtas jaunuolis, tinka 
organizatyviam darbui chore, 
bet, rodos, sarmatinasi. Trys 
Bartulis seserys, Aida Balsys, 
M. Deltuvienė, Ch. Juškausku
tis, jeigu bendrai dirbtų, galė
tų pakelti chorą nariais.

Ant choro rymo visas pro- 
gresyviskas judėjimas^ Reikia 
palaikyti chorą geram stovyj 
finansiškai. Choras stovi gerai. 
Ant pereitos vakarienes uždir- 
b $145 pelno. Dabar tik reika
linga, kad visi choro nariai su
grįžtų atgal prie choro. Choras 
rengiasi prie perstatymo opere
tės “Apsigavo.” Reikės choris
tams padėti daug darbo, tai 
reikalinga, kad choras būtų 
stiprus nariais.'

Iš Šalies Patemijęs.

Easton, Pa.
Nevvarke Domininkas Kiinga 

Išvadino “Prezidentą” A.
Smetoną Benkartu

Gruodžio 21 Švento Jurgio 
salėj A. Trečiokas pasakė: 
Dabar kalbės veikėjas iš 
Brooklyn.o, ponas D. Kiinga. 
Ponas Kiinga yra tautininkų 
trupinė devynakė. Buvo jis 
apsirengęs vasariniais drabu
žiais, laikė rankoj cigarą, il
gesnį už savo nosį. Kiek pasi
raivęs, pasitursino prieš sėdin-
tį ten pat A. Smetoną, vė
liaus -atsuko jam savo užpa
kalį ir pradėjo riest netaisyk
lingą kalbą—tautišką spyčių. 
O kaip jau pritrūko žodžių, 
tai pasakė, kad Lietuva nete
ko savo “prezidento” A. Sme
tonos, kuris dabar bastosi po 
mūsų demokratišką kontrę, 
kaip benkartas. Publikoj su
kėlė daug juoko. Baigiant sa
vo kalbą, ponas Kiinga pasa
kė, kad Lietuvą valdė ne po
nai, bet darbininkai. Gale sa
lės publika pradėjo baubt ir 
šnypšt. Tai buvo savo rūšies 
atsakymas, kad Lietuvą valdė 
ponai. D. Klingai užbaigus, 
ponas Trečiokas, kaip su pirš
tu durte dūrė, kad Klingos 
spyčius buvo kiauliškai paš- 
kudnas. — Fe!

Vėliau prasidėjo aukų pra
šymas. Vyriausiu sorkininku 
buvo ponas Valaitis, kuris 
kaulino auką per dvi valan
das. Ant galo pakvietė kelius 
policmanus, kurie kaišiojo 
skrynutes — nuo cigarų dė
žes, kožnam po panose. Ir jei
gu ne tas jų storžieviškas na- 
chališkumas, tai vargiai jie 
būtų surinkę nors kelis dole
rius. \

Vėliau perstatyta kalbėti 
ponia Tubelienė, kuri kalbėjo 
bajoriškai, lenkiška tarme. 
Galima sakyti, ji nekalbėjo, 
bet deklamavo, nes kožnas žo
dis buvo atskirai su pauza pa
sakytas. Po poros minučių ji 
užbaigė savo ’ litaniją.

Trečiokas ir sako, “matote, 
tai prezidento Smetonos švo- 
gerka, tikrai lietuviškai ji 
kalbėjo. Visi sako, kad pre
zidentienė Smet'onienė palio
ke.. Dabar jūs tikėsite, kad ir 
Smetonienė moka lietuviškai 
kalbėti” Iš publikos pasigirdo 
balsai: “palioke — palioke.” 
Ponas Trečiokas susimaišė, 
kaip musę kandęs.

Ant galo kalbėjo pats triu- 
pinis tūzas, ir niekeno nerink
tas Lietuvai “prezidentas”, A. 
Smetona. Aš tikėjau, kad jis 
kalbės grynai taisyklingai lie
tuviškai, bet apsirikau. Tarmė 
jo kalbos mažai kuom skiriasi 
nuo jo švogerkos Tubelienes. 
žiūri ir matai prie mikrofono 
tikrąjį Lietuvos poną bajorą, 
pagirų puodą ir dar labai tau
kuotą.

Stebėtis reikia, kaip tokį se
nį poną pašlemėką Lietuvos 
liaudis laikė ant savo galvos 
per eilę metų, kuris su savo 
šaika ginkluotų banditų nu
vertė teisėtą liaudies išrinktą

—Griniaus valdžią 1926 me
tais.

V. J. S.

Hartford, Conn.
Įspūdžiai iš Praėjusių Dviejų 

Priešmetinių Susirinkimų 
Gruodžio 11 d. buvo Lietu

vos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos nepaprastas susirinkimas, 
kuriame likosi išrinkta valdy
ba dėl 1942 metų.

Pirmininkas A. Klimas, ižd. 
A. Abrosas, užrašų raštinin
kas J. Kazlauskas, finansų 
raštininkas M. Skardžiukė, 
trečias raštininkas Z. Juška, 
v. pirm. J. Točionis. Už orga
ną paliko “Laisvę” ant toliau. 
Jo prižiūrėtoju drg. A. Kli
mas.

Nutarė vienbalsiai pasiųsti 
prezidentui Rooseveltui tele
gramą, kad Draugija, turėda
ma arti 300 narių, rems viso
kiais būdais karą prieš agre
sorius. Taipgi vienbalsiai nu
tarė pirkti valdžios bonų ver
tės $500.

Nutarė nariui Ant. Skard
žiui, būvančiam kariuomenėj, 
nupirkti cigaretų vertės $3.50, 
kaipo Kalėdų dovaną.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
vasariniai parengimai pilnai 
nusisekė iš finansinio atžvil
gio. Už tai garbe priklauso 
valdybai priešakyj su pirm. 
Povilu Klikščium.

Gruodžio 19 d. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas tu
rėjo priešmetinį susirinkimą, 
kuriame narių dalyvavo skait
lingai.

Pirmininkas atidaręs susi
rinkimą visų paprašė pakel
tais klausimais arba renkant 
valdybą laikytis šaltai. Jo pra
šymas likosi išpildytas.

Valdyba likosi ir vėl išrink
ta į atsakomingas vietas iš pa
žangiųjų. Pirm. J. A. Pilkaus
kas, ižd. J. Giraitis, finansų 
raštininkas J. Vasiliauskas, 
užrašų raštininkas P. Yesada, 
vice-pirmininkas Jonas Medo- 
nis, trečias raštininkas J. Kaz
lauskas.

Pirmininkas, iždininkas ir 
finansų raštininkas likosi iš
rinkti be pertraukos šeštiems 
metams. Už tai, kad jie daug 
gerų darbų atliko kliubui, 
taipgi ir visam lietuvių judė
jimui.

Nutarė vienbalsiai nupirkti 
valdžios bonų už $2,000. Taip
gi narys C. Mashalas, kuris jau 
kelinti metai serga, atsišaukė 
per kliubo pirmininką labda
ringos pagalbos. Atsišaukimą 
priėmė, nutardami iš iždo ap
mokėti visų, metų prigulinčias 
kliubui jo duokles ir dar na
riai sumetė $27.10 kaipo Ka
lėdų dovaną.

Didžiojo Kunigaikščio Vy
tauto Draugija likosi priimta 
prie Kliubo. Ji turi apie 80 
narių, o finansų /suvirš $4,000. 
Dabar tik beliko surengti 
draugiškos vestuvės. Girdė
jau, kad jau Kliubo valdyba 
tuomi rūpinasi.

Iš biznio—finansų raštinin
ko paaiškėjo, kad pusė skolų 
jau išmokėta, kurios buvo už
traukta pirkime namo ir dėl 
jo reikalingų rakandų.

Pasirodo, kad valdyba ir di
rektoriai, priešakyje su gas- 
padorium A. Taraška, suga- 
biai vedė biznį. Už tai juos 
kliubiečiai su didžiausiu entu
ziazmu paliko darbuotis ir ant 
toliau.

Naujų kandidatų į Kliubą 
buvo perstatyti 7. Ant vietos 
jiems davė ir prisiegą.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
vietinio komiteto, kuris atsi
šaukė į Kliubą išrinkti porą 
atstovų dėl pagelbėjimo dar
buotis sukėlimui finansiškos 
paramos Lietuvoje nukentėju- 
siems laike karo lietuviams.

Po trumpų diskusijų laiškas 
likosi atmestas, kadangi ta pa
rama neatsi&ks fundamentali- 
nio tikslo patol, pakol bus 
kraugeriui Hitleriui nenusuk
tas sprandas ir amžinai nu
šluotas nacizmas su fašizmu 
jiuo pasaulio.

Prie pabaigos dar turiu pa
sidžiaugti, kad tik nesenai 
prisirašęs jaunas gydytojas

moterų ligų specialistas Allen, 
pirminįnko paprašytas, pagel
bėjo laike valdybos rinkimo 
išdalinti slaptam balsavimui 
korčiukes ir po tam jas su
rinkus, pertikrino balsų sąs
kaitą. Taipgi registravo na
rius sužinojimui, kurie daly
vavo susirinkime. Kaip buvo 
renkamos aukos sergančiam 
nariui C. Mashalui, jis irgi pa
siėmęs kepurę rinko. Aš ti
kiuosi, kad mes susilauksime 

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

PUIKI LIETUVIŠKA PASILINKSMINIMO UŽEIGA

CASINO GARDEN
WILLIAM LONG ir IRWIN BUSH 

Savininkai

128-30 No. Elm Street, Waterbury, Conn.
, 1 «£♦

Restauracija ir Visokie Gėrimai
Geriausi valgiai, puikus patarnavimas

Šokiai ir Floor Show
Ketvirtadienių, Penktadienių, Šeštadienių ir

Sekmadienių Vakarais
Penkių Kavalku Orkestrą Šokiams
Specialiai prisiruošę priimti svečius

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir j kitus miestus.
Tei. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

WATERBURY, CONN.

BRIDGEPORT, CONN.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių > 

krautuvę. Tai krautuvė, kurioje parduodama daugmeniš- 
kai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖS, BANKIETAI IR PARES
Tokiems pokiliams mes parduodame viską už labai 

žemas kainas.

Federal Liquor Store
2410 Main Street, Bridgeport, Conn.

Telefonas 4-3779.
P. S. SEKITE MŪSŲ SPECIALŲ SAVAITES.

- ---------------------------------------------------- ■ -............................................................................................................ ..............................

Religijinių daiktų de- 
partmentas atdaras 
< vakarais

701 Grand St.
BROOKLYN, N. Y.

V*

iš jo gero darbuotojo lietuvių 
tarpe.

Pirmininkas pranešė, kad 
neužilgo būsiąs sušauktas ne
paprastas susirinkimas, kuria
me bus apkalbama pagerini
mas Kliubui įstatų ir tuo pa
tim sykiu pertvarkymui kon
stitucijos.

žodžiu sakant, iš visų at
žvilgių susirinkimas ėjo pilnoj 
tvarkoje ir taip tvarkingai už
sibaigė. Reporteris.
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Oficialiai Amerikos Pranešimai Chicagos Žinios

Visi Kviečiami Rinktis j

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Pranešimai Iš Kitur

Clement Vokietaitis
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymų

<30-

Dr. J. J. Karkiančius
19

Norwood, Mass, ir Apielinkei

lietuvių.
atvykti

R-

F

50c 
10c 
10c 
15c 
15c 
50c

prisirengę patarnauti lietuviams vynais, degtinėm 
ir konjakais; Amerikos išdirbimo ir importuotais.

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Lietu- 
13 d. 
Kiti.

Brooklyn, N.
Parėm Yra Skaniausi

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Atsidarė nauja lietuvių likerių krautuvė. 
Ją įsteigė plačiai žinomi brooklyniečiai

K. ir N. KULBOKAI

Kalbės Ant. Bimba ir 
Dainuos Du Chorai

Padėkavonės Dienos ir Kalėdų šventėms 
puikiausią pasirinkimą rasite pas

K. IR N. KULBOKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
na Išbalsamuoja ir laidoja ant įfk, 
S4 visokių kapinių 
S* VELTUI ŠERMENINĖ ®

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

CIVILIO APSIGYNIMO Iii 
LIETUVOS KLAUSIMAIS 

PRAKALBOS

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks sausio (Jan.)“ 5, Liet.' 
Taut. Namo kambariuose, pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai' daly
vaukite, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarimui. — Fin. sekr. Geo. 
Shimaitis. . (2-3)

PRISTATOME Į NAMUS.
'elefonas EVergreen 8-7047. Lie. No. L1030

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MATTHEW P. DALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Washington, saus. 1. — Jungtinių Valstijų karo de- 
partmento pranešimas sako:

Filipinų Sritis: Eina žiaurūs mūšiai į šiaurius nuo 
Manilos, kur amerikiečių ir filipiniečių jėgos tapo su- 
drūtintos ir priešinasi japonų briovimuisi pirmyn. 
Amerikiečiai ir filipiniečiai užima stiprias pozicijas ir 
daro sunkių nuostolių įsiveržėliams. Dabar eina didžiu
lis mūšis.

Hawaii: Japonų submarinai kanuolėmis apšaudė tris 
salas. Keli šoviniai buvo paleisti į Hilo Portą Hawaii 
Saloje ir biskelį pažeidė doką.

Japonų submarinas vėl apšaudė Kahului uostą Maui 
saloje. Mušė penkis šuvius, bet nepadarė jokių nuosto
lių. Priešų submarinai taipgi užpuolė salos Kauai pa
jūrį arti Lihue; paleido kelis šovinius ir padegė cukri
nių nendrių lauką. Tomis atakomis japonai nieko ne-^ 
sužeidė, ir faktinai jokių nuostolių nepadarė.
VĖLESNIS KARO DEPARTMENTO PRANEŠIMAS

Filipinų Sritis: Japonai smarkiai atakavo, stengda
miesi išdaužyt mūsų kariuomenės judėjimus, bet yis 
tiek amerikiečių ir filipiniečių kariuomenė buvo sėk
mingai pertvarkyta, kad geriau galėtų atremti japonus 
šiaurėje ir pietų rytuose. Dabar jau suvienytos visos 
turimos apsigynimo jėgos. Mūsų kariuomenė stipriai 
laiko ir prieplaukų apsigynimus ir salų aptvirtinimus.

ŽMONIŠKAI ELGIASI SU JAPONAIS
Apie 175 civiliai japonai tapo uždaryti koncentraci

jos stovykloje arti Manilos. Apie 3,000 kitų Japonijos 
pavaldinių skirtingose vietose yra pastatyti po polici
jos priežiūra. Su paimtais į stovyklą ir su esamais 
policijos priežiūroje japonais apsieinama mandagiai ir 
žiūrima, kad jų reikalai būtų žmoniškai aprūpinti.

Todėl tikimasi, kad ir japonai panašiai žmoniškai 
elgsis su amerikiečiais ir filipiniečiais civiliais gyve
nančiais tose srityse, kurias japonų kariuomenė yra 
užėmus.

i Maskva, sausio 2. — Sovietų Žinių Biuro vidunakti- 
nis pranešimas sakė:

Sovietų kariuomenė sausio 1 d. ir toliau žygiavo pir
myn eilėje fronto dalių ir išlaisvino kelias apgyventas 
vietas nuo priešų. Tarp išlaisvintų vietų yra ir miestas 
Stariza.

Gruod. 31 d. buvo nušauta žemyn 12 vokiečių orlai
vių. Sovietai prarado 4 orlaivius.

Sovietų Kariuomenė 
Laimi Novgorodo 
Srityje ir Krime

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
Į pietų vakarus nuo Mas

kvos ir į vakarus nuo Ka
lugos, Sovietų pėstininkai 
ir kazokai raiteliai sulaužė 
stiprias vokiečių linijas. Be 
kitko, jie užėmė Vorotyns- 
ko miestą po trumpo mūšio, 
kuriame naciai prarado be
veik visą diviziją savo ka
riuomenės.

Krime Sovietų Kaukazo 
armijos stumia vokiečius į 
vakarus nuo Kerčo ir atėmė 
iš jų miestą Kazatinskį. 
Raudonarmiečiai grumiasi 
pirmyn toliau į vakarus ir 
nuo Theodosijos linkui Sim
feropolio, nežiūrint, kad 
vokiečiai vis smarkiau prie
šinasi.

Nuostoliai iš abiejų pu
sių labai dideli, bet Sovie
tai turi 4 stebėtinai didelių 
laimėjimų.
Mi ' ■ ■' ' =

Churchill Didžiuojasi 
Amerika ir Sovietais
Ottawa, Canada. — Ang

lijos ministeris pirmininkas 
Churchill, kalbėdamas Ka
nados seime, tarp kitko, 
priminė talkininkų laimėji
mus prieš fašistus Libijoj 
ir Sovietuose. Churchill pa
reiškė :

“Rusų armijos, komando
je savo vado-kariautojo 
Juozo Stalino, veda audrin
gą karą ir su vis didesniais 
pasisekimais ištisame tūks
tančių mylių fronte.

“Bet didžiausias ir svar
biausias dalykas, tai kad 
galingoji Jungtinių Valstijų 
Respublika įstojo kovon ir 
įstojo tokiu būdu, kuris pa
rodo, kad Amerika kitaip 
nepasitrauks, nebent tik per 
mirtį ar laimėjimą perga
lės.”

Kuibišev. — Manoma 
kad Hitleris atvykęs į Smo
lensko sritį, kur, girdi, na
ciai bandys sudaryt 
“pastovią” apsigynimo

sau 
lini-

London. — Anglijos ka
rininkai teigia, kad Sovie
tų laimėjimai prieš nacius 
yraK tikrai dideli.

London. — čia girdėtas 
Berlyno radijas pripažįsta, 
jog Sovietų kariuomenė 
atakuoja vokiečius visu 
frontu.

Pagal Stalino Asmeniš
kus Nurodymus, Naciai 
Sumušti Solnečnogorske

Maskva. — Generolas A. 
Vlasovas rašo sovietinėje 
spaudoje:'

“Stalinas pats suplanavo 
ir asmeniškai vadovavo mū
šiams dėl Solnečnogorsko. 
Mes kartotinai gavome nuo 
Stalino tiesioginius patvar
kymus, kokius veiksmus 
mes turime ten daryt, kad 
apsuptume vokiečius ir su
naikintume jų kariuomenę 
ir įrengimus.”

Generolas Vlasovas buvo 
vienas iš komandierių kau
tynėse dėl Solnečnogorsko. 
Sekant Stalino patvarky
mus, vokiečiai tapo supliek
ti ir persigandę taip metėsi 
^galvatrūkčiais bėgt atgal, 
palikdami savo pabūklus, 
kaip jie dar niekad pirniiau Į 
nebėgo.

Sausio 13 d., Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted- St., 
įvyks civilio apsigynimo reika
lu masinis mitingas. Užkviesti 
kalbėtojai iš Civilio Apsigyni
mo komisijos centro. Prakal
bų komitetas rinks aukas dėl 
cigaretų kareiviam. Taipgi 
bus renkamos aukos dėl Rau
donojo Kryžiaus.

Lietuvos klausimu kalbės 
Antanas Bimba, “Laisvės” re
daktorius iš Brooklyno.

Prakalbų pertraukose bus 
gražus dainų programas. Chi
cagos Moterų Kultūros Choras 
atidarys masinį mitingą su 
Amerikos himnu. Taipgi pa
dainuos liaudies dainų. Kank
lių Choras taipgi užkviestas 
dainuoti.

Mūsų šalis jau kare. Visi 
turime prisidėti prie civilio ap
sigynimo, prie karo laimėjimo.

Sausio 13 dienos mitingas 
bus visbs Chicagos 
Komitetas kviečia
žmones į Lietuvių Auditoriją 
iš visų kolonijų. Antanas Bim
ba, vienas geriausių lietuvių 
kalbėtojų, senai mūsų mieste 
yra kalbėjęs. Bus žingeidu jo 
kalbą išgirsti šiuo taip svar
biu istorišku momentu.

Mūsų šalies kariuomenė 
grumiasi su piktu priešu' už 
teisybę, už demokratiją, už 
žmonišką gyvenimą. Neturi 
būti nei Vieno lietuvio, kuris 
nenupirktų cigaretų dėl karei-

E. W. Siūdins Į
(Shalinskas) S

FUNERAL HOME S

vių; neturi būti nei vieno lie
tuvio, kuris neateitų į šį ma
sinį mitingą ir pagal išgalę ne
paaukautų Raudonajam Kry
žiui.

Prakalbas rengia Chicagos 
Lietuvių Konferencija. Prad
žia 7 :30 vai. vakare.

Komitetas.

Pittsburghe Prakalbos 
Karo Klausimu; Kalbės 
Šolomskas ir Gasiūnas

linijų Vadai Vengs 
Streikų; Varys Darbą 

Sumušt Hitleriui
Washington. — CIO uni

jų generalis pirmininkas 
Philip Murray ir Amerikos 
Darbo Federacijos pirmi
ninkas Wm. Green išleido 
atskirus naujametinius pa
reiškimus, kuriuose-, pasiža
da vengt streikų, neatlai- 
džiai varyt pirmyn visus 
apsigynimo darbus, kad kuo 
greičiausiai sumušt Hitlerį 
ir visą jo fašistų Ašį.

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŽOLIŲ IR KNYGŲ

Aukso Altoriukas (Tilžės)/ pa
prastu apdaru .................... 60c

Ta pati knyga, Celuloido gražiu 
apdaru ..................   $1.60

Vainikėlis, maža maldų knygelė 50c 
Kantičkos, visokių giesmių kn. $1.75 
^Katekizmai ir Ministrantūra .... 25c 
'Gydyklos nuo Baimės Mirties—su 

daugeliu paveikslų ............
Pontsko Piloto Galas ..............
Apie Dangų, Saulę ir Mėnesį 
Kabalas arba Salamono Išmintis 
Girtuoklių Gadzinkos ................
Tūkstantis naktų, 1-ma dalis .... 
Sapnų Knyga, apdaryta, su pa

veikslais .........................  $1.60
Lengvas Būdas Išmokti Angliš

kai kalbėti be kito pagelbos 35c 
Mikaldos Pranašavimai ............. 25c
Istorija Seno ir Naujo Testamen

to, su paveikslais ....... ....x.. 25c
Sveikata Ligoniams, knygelė, ap

rašo visokias žoles, kokios kam 
tinkamos .............................. 25c

Karvės, jų nauda ir kaip padaryti 
gerus sūrius ...................... 25c

ŽOLĖS.
Dusulio Arbata, 50c; Nervų arbata 
85c; Vidurių Valytojas 60c; Plaukų 
Apsaugotojas nuo plaiskanų ir pra- 
žilimo 60c; Moterų mėn. reguliarto- 

<rius, 60c; Kosulio ir Kokliušo Ar
bata 60c; Kraujo Valytojas 60c;
Peršalimo jr Kataro Arbata 85c; 
Trajankės, stambių ir gerų šaknų
60c; Cukrinės Ligos (diabetes) Ar
bata 85c; Vyriškumo pataisymas,
žolės 85c; Arbata dėl sumenkimo
diktuoliams 85c; Vandeninės Ligos 
Arbata 60c; Inkstų ir Akmenėlių 
arbata 60c.

M. ŽUKAITIS 
334 DEAN STREET 

SPENCERPORT, N. Y.

Visi Pittsburgh© apylin.
LDS nariai kviečiami prakauli 
bose dalyvauti. Taipgi pasidar- z 
buokite, kad jūsų kaimynai Į 
taįpgi dalyvautų.
šias prakalbas rengia ir kvie- ' 

čia visus dalyvauti.
LDS 8 Apskr. Komitetas,

NEW STATION Newark, N. J.
Tel.: Market 3-4196

DABAR RODOMA!

‘Musical Story’
Sovietų muzikėlis triumfas ir 

“One Day in Soviet Russia”
Paskutinė diena: “Gen. Suvorov” 
Populiarės kainos. — Nuolatinis 

rodymas nuo 12:30 p. p.

TME BAKUS*Varpo 
Keptuvė 

yra 
unijinė

Ketvirtadienį, sausio 8 d., 
Lietuvių Mokslo Draugijos sve
tainėj, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa., įvyksta svarbios prakalbos 
karo klausimu. Kalbės D. M. 
Šolomskas ir J. Gasiūnas, iš 
Brooklyn©. Prasidės 8 vai. va
kare.

Kalbėtojai išaiškins dabarti
nę karo padėtį ir kaip reikia 
visiems lietuviams padėti savo 
šalį — Ameriką — apginti. 
Bus išaiškinta, kaip dabar So
vietai mušą hitlerininkus, kodėl 
fašistinė ašis paskelbė Ameri
kai karą h* kas dabar yra Lie
tuvoje.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

r

Dr. John Repshis
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS. -

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tel.. TRObridge 6830
OFISO VALANDOS: \
2-4 ir 6-8 vakare
Nedėliomia ir čventadieniaii:

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI
10-12 ryte /

I Sumner-Hart Liquor Store
M 132a SUMNER AVE. BROOKLYN, N. Y.

g VIENINTELE LIETUVIŲ
| RAKANDŲ KRAUTUVĖ

S:

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

rrrrrrrrffftrr

..................

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N.*Y<
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI

g CHARLES J. ROMAN
Sa (RAMANAUSKAS)

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. STagg 2-5938 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: hankietams, vestuvėms 

ir parems

Pirmas 1942-metų Parengimas: Teatras, Dainos ir 
Šokiai. Teatras, labai juokinga komedija; “Atvažiavo 
Su Kraičiu,” parašyta Seno Vinco. Dviejų aktų pilna 
juokų komedija. Suloš Montello Dramos grupe. Dai
nuos Norwoodo Vyrų Grupe, po puikaus programo 
bus šokiai. Už geriausį šokimą polkos bus duodama 
dovanos.

Rengia Vyrų Grupe, kuri tankiai palinksmina Lie
tuvių visuomenę kaip per organizacijų parengimus 
taip ir per Lietuvių Radio pusvalandžius.

Kviečiam Lietuvių visuomenę atsilankyti o tikrai 
turėsit smagų laiką. Įvyks šiandien vakare, Jan. 3 
d. Lietuvių Svetainėje. Norwoode. Pradžia 7-tą va
landą vakare. Svetaine atsidarys 4-tą valandą. Gėri
mai ir užkandžiai prasidės parduoti nuo ketvirtos 
valandos po pietų.

Teatro lošimas prasidės 7-tą v. vakare. Iš toli ir 
arti būkim visi! Tikietas tik 45c taksai 5c viso 50c.

Ė

1113 Mt. Vernon St.
t

Philadelphia, Pa. 
Telefonas Poplar 4110

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

%

f

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus Kfamilijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ' ir krajavus 
sūdarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

o

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dienų ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai, mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū-' 

site patenkinti. •
> UNION LABU

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukes. Pui
kiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple 
Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, 
Stollen Doughnuts, » Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Aut jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svorį Ir kainAs.

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.



War Needs Mojiey—YOURS!

MIREi

54 m.

ji
tikta šauniu bankietu, kuriam Mich., antrasis Įeit. James J.

VĖLAI RODOMA ŠIĄNAKT

dvejas nenu- 
išgelbčjimui 

gyvasties. 
Komitetas.

” salė, 
atskirų 
pramo-

Piliečių Kliubo šie Naujie- 
metai, kaip ir visada, su- Valerijaus Čkalovo epika

“Wings of Victory”
Sovietų judžių Jaunulis kūrinys su

V. Belokurovu kaip čkalovu.

*...
z)as puslapi

'W' ■ ■■ X "r Jjrru L‘ 
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šeštadienis, Sausio 3, 1942

New Mirko ^/ZjgzfcrZlnfot 5 Lakūnai Užsimušė 
Orlaivio Nelaimėje

Gaisras Prieplaukoje

e
Prašome Atydos

Gerai įsitėmykite, kad sek
madienį, sausio 11 d., 7 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 
įvyks Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1 kuopos pasilinks- 
nimo vakarėlis. Bus gera mu
zika šokiams, taipgi valgiai ir 
gėrimai.

z Rengimo Komisija.

Aido Choras Turėjo 
Sėkmingą Vakarą

Naujų Metų lauktuvės Aido 
Chorui nusisekė puikiai. Suė
jo didžiuma pačių choristų, 
atsivedė šeimynas, namiškius, 
atėjo nemažai jų draugų ir 
rėmėjų, na ir “Laisvės 
visuomet užtenkama 
kuopų bei grupių 
goms, pasidarė maža, tik įei- 
ti^ir apsisukti gali, o apie 
susėdimą nei nesvajok. Bet 
tai tik patarnavo Naujų Me
tų linksmavimui. Daugiau — 
smagiau^

Jauni choristai-gaspadihės 
ir gaspadoriai, padedami kai 
kurių iš vyresniųjų, apsukriai 
aptarnavo skaitlingą publiką. 
Tikimasi, kad chorui liks ir 
finansinės naudos.

šventišką įspūdį darė nau
jai išdekoruota svetainė. Jau
nimas daug domės kreipia ne 
vien į finansinę naudą, bet ir 
į grožį, dvasinį pasitenkinimą, 
na ir sezonui atatinkamą pa
silinksminimą. šokiams grie
žė J. Kazakevičiaus orkestrą.

Rep.

Virš milionas vaikų ir 40,- 
000 mokytojų sugrįžo į mo
kyklas pereitą penktadienį ne
žiūrint tėvų ir mokytojų orga
nizacijos reikalavimo pratęst 
atostogas iki 5-tos sausio.

Pradės Koncertų Sezoną
Sausio 4-tos vakaro 8:45 

iniesto WPA Muzikos Projek
tas, su majoro LaGuardijos 
parama, pradės antrąją pusę 
koncertų sezono, kuris tęsis 
iki ko.vo 15-tos — pavasario 
švenčių.

Koncertai būna kas sekma
dienio vakarą, Carnegie Hali, 
programose dalyvaujant WPA 
miestavai Symfoniškai Orkes7 
trai ir svečiams dainininkams, 
smuikininkams, pianistams ir 
kitiems. 
30c. iki 
sus.

Sausio
bus Helen Jepson, sopranas; 
11-tą — Josef ir Rosina Lhe- 
vinne, pianistai; 18-tą — Ro
land Gundry, smuikininkas.

Įžangos būna nuo 
$1-10, įskaitant tak-

4-tą viešnia soliste

: ; Salvatore Cocchi, 24 m., 
362 Elton St., pavojingai pa
šautas plėšiko prasidėjus Nau
jų Metų įvesdinimo triukšma-

Duokite Kraujo Išgelbėti Amerikos 
Kareiviij ir Jūreivių Gyvastis

-------- »
BROOKLYNO LIETUVIAI, UŽSIREGISTRUOKITE DAVI- 

MUI KRAUJO AMERIKOS RAUDONAJAM KRYŽIUI
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo kuopos ir kitos organi

zacijos sudarė komitetą suregistravimui lietuvių davimui krau
jo. Komitetas kooperuoja su Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Brooklyn© Skyrium.

Vyrai ir moterys, nuo 21 iki 60 metų amžiaus, kurie geroj 
sveikatoj, tuojaus užsiregistruokite.

Galite asmeniniai užsiregistruot LDS. Centro raštinėj, 419 Lo
rimer St., arba atvirute pranešant savo vardą ir antrašą. 
Kuomet susiregistruos reikalingas skaičius, visiems bus pra
nešta, kada ir kur reikės pribūti..

Kraujo ėmimo procesas labai lengvas, užima mažiau pus
valandžio; mažai kraujo imama, todėl kraujo 
silpsta. Atlikite savo pareigą—duokite kraujo 
Amerikos kareivių, jūreivių ir civilių gyventojų

Prof. Bacevičiaus Paskaita Apie 
Meną įvyks Jau Šį Sekmadienį

Visi meno ir abelnai kul
tūros mylėtojai įsitėmykit ir 
kitiem praneškite, jog Lietu
vių Meno Sąjungos rengiamo
ji paskaita Apie Grožį ir Mu
zikos Kūrybą įvyks jau šį sek
madienį, sausio (Jan.) 4-tą, 
lygiai 3 vai. po pietų, Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brooklyne. Įžanga tik 25c. 
(įskaitant taksus).

Paskaitą duos prof. Vytau
tas Bacevičius, kurio talentas 
ir žinyba meno klausimais 
jau žinomi ne vien tik tarp 
savo tautiečių lietuvių, bet ir

plačiuose amerikonų Jsluogs- 
niuose. Visi raginami pasinau
doti šia proga, nes profesoriui 
vis tankiau išeinant į kitatau
čius koncertuoti mažiau progų 
liekasi paskaitoms ir nežinia, 
kaip greit kita liuosa jam ir 
prieinama mums diena pasi
taikys.

Apie grožį ir muzikos kū
rybą yra svarbu bent pamati
niai susipažinti visiems, ne 
vien tik menininkams ir ši pa
skaita tam duoda puikią gali
mybę, tad pasinaudokite.

LMS Komisija.

Lenino Mitingą Pašvęs Mobilizacijai 
Pergalės Ant Fašizmo

Komunistų masinis mitin
gas, ruošiamas paminėti Leni
no mirties sukaktį, bus ta vie
ta, kur komunistai masiniai 
patvirtins savo nacionalio ir 
valstijos komitetų pareiškimus 
atiduoti “Viską Pergalei, Vis
ką Nacionaliam Vieningu
mui.” Komunistų vadovybė 
tuos ,pareiškimus padarė tuo
jaus po Ašies atakos ant 
Perlų Uosto gruodžio 7-tą.

Komunistų šaukiamas Leni
no minėjimo mitingas įvyks šį 
pirmadienį, sausio 5-tą, did
žiajame Madison Square Gar- 
dene, 50th St. ir 8th Ave., 
New Yorke. Į mitingą kviečia
mi visi norintieji pagerbti Le
niną ir pareikšti savo balsą už

v. vak.
kalbėtoju 
paskilbęs 
Komunis-

pergalę ant fašizmo. Mitingas 
prasidės lygia 7 :30

Vyriausiu vakaro 
bus Robert Minor, 
vadas ir veikiantysis
tų Partijos sekretorius. Taipgi 
kalbės Israel Amter, šios vals
tijos kom. organizacijos pirmi
ninkas, Peter V. Cacchione, 
naujai išrinktas tarybininkas, 
Benjamin Davis, Jr., Sadie 
Van Veen, Fay Caller ir Gil. 
Green.

Bilietai iš anksto gaunami 
darbininkų knygynuose, taip
gi pas kai kuriuos lietuvių vei
kėjus ir, kiek liks, bus gauna
mi prie Gąrdeno durų mitin
go vakarą/sausio 5-tą. Kainos 
nuo 33c. iki $1.10.

“Mergina Iš Leningrado” 
Palikta 3 Savaitei

Tilto Sargas Apšaudė 
Nestojusį Troką

šis naujasis Sovietų judis, 
pirmas iš 2-jo Pasaulinio Karo 
nuotikių, paliktas rodyti tre
čią savaitę Stanley 
7th Avė. ir 42nd 
Yorke.

Judžio lankytojų 
sumušė rekordus
visų sovietinių judžių, Ameri
koj rodytų bėgiu pastarųjų 5 
metų, o antrosios savaitės 
skaičiai toli prašoko ir pir
mosios 
sinodo, 
Teatre 
laiką.

Toje
trumpos filmos “Sovietų Mo
terys Kare’’, “Į Pasaulio žy
dus’’ ir vėliausios Europos ka
ro frontų žinios.

Teatre, 
St. New

skaičius 
lankytojų

savaitės rekordus. Pa- 
kad šis judis Stanley 
turės liktis neribotą

pačioje programoje

’ Jacob Sternberg, rūkytos 
žuvies išvežiotojas, vairavo 
troką be šviesų ir prie įvažia
vimo iš New Yorko ant Wil- 
liamsburgo Tilto nenugirdo ar 
nepaisė tilto sargo pareikala
vimo sustoti. Sargas William 
Ferguson, karys, paleido vie
ną po kitam 5 šūvius į troką. 
Vienas iš jų įsmigo sėdynėn, 
kiti du peršovė sparną, dar ki
tas pataikė bumperin, o penk
tasis peršovė šyrui ir sustabdė 
troką. Vairuotojas buvo taip 
išsigandęs, kad 
kalbėt iš karto 
šyt kito, kad 
troką policijos
kad paskiau išvežiotų žuvį.

negalėjo pra- 
ir turėjo pra- 
nu vairu otų jo 
stotin, taipgi

Darbininkai Algų Pakėlimų
Pavers Bondsais (

Virš 50 darbininkų Empire 
Switchboard Co., 814 Fourth 
Ave., gavo pakėlimą . algų ir 
tuojau nusitarė, kad tas algų 
pakėlimas būtų kas savaitę 
firmos raštinėj atrokuojamas 
kiekvieno darbininko apsigy
nimo bondsų sąskaiton ir susi
rinkus reikiamai sumai nu
pirkti bondsai.

Mažytis “Angliakasis”
Pateko Bėdon

su- 
na- 
me- 
ant

Pamatęs ant šaligatvio 
piltą krūvą anglių prie 
mų, E. 35th St., N. Y., 4 
tų James Flath sumanė
kupetos pamainieriauti. Ne
žinodami, kad atsirado “pa- 
gelbininkas”, angliavežiai iš 
vidaus atidarė atvarą ir stai
ga paleido anglis sklepan, o su 
jomis ir berniuką kartu. Jam 
suspigus, laiku suprasta ne
laimė ir vaikas, jau pusiau, 
panėręs atvaron, ištrauktas.

Viktoras Bakutis, 
amžiaus, 180 Henry St., New 
York City, mirė trečiadienį, 
gruodžio 31-mą, 1941 metų, 
Bellevue ligoninėj. Pašarvotas 
graboriaus Garšvos šermeni
nėj, 231vBedford Ave., Broo
klyne. Laidos šeštadienį, sau
sio 3-čią, 10 vai. ryto, Kal
varijos kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius Juozas Garšva.

Naujieji Metai Su 
Piliečiu Kliubu

Anksti Naujų Metų rytą, 
sugedus inžinui, krito orlaivi- 
ninkų lavinimo lėktuvas North 
American B-25 dvimotorinis 
bomberis ir kartu jame buvu
sieji 5 lakūnai.

Orlaivminkai .ouvo pakilę 
iš Mitchel Field eiliniam pra
timų skraidymui. Pajutę, jog 
su orlaiviu kas negerai, lakū
nai, matomai, pastangose iš
saugoti nuo mirties kitus žmo
nes, kad nenukristi ant tirštai1 
apgyvento New Hide Park, 
L. L, daskrido į tarp namų 
esamą apie 500 pėdų smėlio 
duobę ir j on krito. Iš gelmės 
trenkė baisi eksplozija, nuo 
kurios išlakstė namų langai už 
šimtų pėdų. i

Ant vietos rado mirtį orlai
vio vairuotojas leitenantas 
Van Euwen iš ' Allendale,

Tills war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond. Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts.
Defense
TODAY. •

Buy United States
Bonds and Stamps

Dėl nežinomos priežasties 
Brooklyno prieplaukoj Naujų 
Metų dieną užsidegė Brazili
jos prekinis laivas Pocone, 
6,750 tonų įtalpos, sakoma, 
atvežęs Čionai castor oi! pu- 

I pelių ir kavos krovinį. Įgula 
(išsigelbėjo.

Prekių dūmai prisvaigino 
beveik pusę iš šimto gaisro 
gesinime dirbusių gaisragesių. 
Gaisras įvyko už kelių blokų 
nuo tos vietos, kur sudegė lai
vas Panuco ir 37 žmonės per
eito rugpjūčio 18-tą. Gaisro 
priežastys tiriama.

Dviejų aukštų namo gaisre, 
6312 Avė T, mirtinai apdegė 
Matthew Reilly, 55 rm

DU PUIKIAUSI JUDZIŲ VEIKALAI!

svečių buvo dviem ratomis, 
tai yra buvo duota dvejos va
karienės—viena anksčiau, 7 
vai., o antra 10 vai. vakaro.

Pirmajai vakarienei s.večių 
nebuvo visai pilni stalai. Mat, 
darbo diena, sunkiau anksti 
sueiti. Pagaliau visi nori pa- 
žmonyje sulaukti ir Naujų 
Metų, tad nuo ankstybo va
karo iki po pusiaunakčio kai 
kam atrodo perilga linksmau- 
ti. Užtat prie antrosios vaka
rienės, 10 vai., svečių buvo 
daugiau nei pilna.

.Prie abiejų stalų buvo pra
vesta kalbų programos, iš
šaukta kliubiečiai veikėjai ir 
svečiai iš kitų vietos organi
zacijų bei iš dienraščio “Lais
vės’’, dalyvavusieji bankiete. 
Pirmojoj vakarienėj pirminin
kavo Alekas Velička, Kliubo 
biznio skyriaus ►pirmininkas, o 
antrojoj J. Draugelis, vetera
nas Kliubo veikėjas.

Visą laiką tarp vakarienių 
ir iki gerokų paryčių po va
karienei viršutinėj salėje ėjo 
smagūs šokiai, o apatinėse sa-1 
lėse bendri ir atskirų grupių 
šeimyniški pažmoniai. 
pasilinksminimas, 
pastebėti, praėjo 
nuotaikoj.

Orr, iš Oak Park, Ill., kade
tas Earle W. Ray iš Kings 
Mills, Ohio, navigatorius; 1 
klasės karys Edwin A. Onu- 
frowicz iš Ipswich, Mass., in
žinierius, ir 1 klasės karys Jo
seph W. Gallik iš Pittsburgho, 
radio operatorius.

Jeigu Jūsų Darbas Pavojuje 
Dėl Pervargintų Muskulų...

“Didingas Veikalas.”—N. Y. Post

“The Edge of the World”
Nusmerktų jų žmogi Akumo drama 

puikiai pagaminta.

V isas 
kiek teko 
draugiškoj

Rep.

Automobilistams
Pradedant sausio 5-ta įeina 

galion naujos auto pastatymo 
(parking) taisyklės, kuriomis 
einant griežčiau baus neprisi
laikančius patvarkymų. JTai 
daroma, kaip sakoma valdžios 
pranešimuose, kad apsaugoti 
svarbiąsias trafiko gatves nuo 
užkimšimo ir užtikrinti gyvy
bės apsaugą ir greitą gelbėji
mą laike atakų iš. oro.

Už pirmą peržengimą baus 
$4, vieton $2 ir galės užsimo
kėti raštininkui, bet už antrą 
ir tolimesnius prasikaltimus 
turės stoti prieš teisėją pasi
aiškinti ir bus baudžiami: už 
antrą peržengimą $8; už tre
čią $16 ir už tolimesnius iki 
$50 pinigais , ir iki 30 dienų 
kalėjimo—arba abiejom bau
dom.

Skęlbkitės savo biznį dien- 
a raštyj “Laisvėje.”

Šiais laikais joks vyras— 
neigi moteris neišgali apsileis
ti darbe. Nacionalis apsigyni
mas reikalauja nepaliaujamų 
pastangų ir energijos, bet 
skaudami muskulai gali truk
dyti jus puo geriausio atliki
mo darbo.' Tad jeigu jūs ken
čiate skausmus nugaroj, rau
menyse, ar dėl pertemptų 
muskulų ar šiaip skausmų juo
se, jūs rasite pageidaujamą 
palengvinimą Johnson’s Red 
Cross Plasteryje. Gaukite vie
ną tų nebrangių plasterių bile 
vaistinėje, pridėkite prie skau
damos vietos ir jauskite rami
nančią, šildančią veikmę, kuri 
atnešė palengvinimą tūkstan
čiams dėkingų vartotojų, žiū
rėkite raudono kryžiaus ant 
perkamo plasterio, būkite tik
ri, kad jūs gaunate tikrąjį 
Johnson’s Red Cross Plasterį.

Sk.

Blaivesni Nauji Metai
Padėties rimtis' kredituoja

ma už buvusias ramesnes 
šventes ir mažesnį girtavimą 
bei vaidijimosi. Ir miesto teis
muose ir ligoninėse mažiau 
buvę iš perdidelio’ . latravimo 
prasikaltusių ar susirgusių.

Sausio 5-tą įeis galion griež- 
'tesnės auto pastatymo taisyk
lės.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Jstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietu, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais.. Ketu- 
„ rios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842

‘LAISVĖS’ METINIS
BANKIETAS

Dieriraščio “Laisves” suvažiavimas ir metinis 
Bankietas įvyks sekmadienį

JS

Vasario 1 February
“Laisves” Bendroves suvažiavimas prasidės 

10 valandą ryto
Bankiietas prasidės 6-tą valandą vakare.

318 Grand Street,
GRAND PARADISE HALL

Brooklyn, N. Y.

“Laisves” Bankieto bilietai jau gatavi; prašome iš 
anksto įsigyti bilietus. Kaina $1.50.

TRECIA SUMUŠANTI VISUS REKORDUS SAVAITE

GIRL I ROM LENINGRAD
Su ZOYA FYODOROVA

Matykite Rusijon kovojančias moteris fronte Sovietų karės slauges dirbančias
Taipgi: Trumpesnės Sovietų Filmos:

“Soviet Women” ir “To the Jews of the World”
Ir: SOVIETŲ KARĖS ŽINIOS

Nuolatiniai nuo 9 vai. ryte — 25c. iki 1 vai. p. p. šiokioms dienoms

STANLEY THEATRE s"""h S1- N'
VĖLUS RODYMAS SUBATOM

* LIETUVIŠKA *

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime , 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskaf 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

J Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158f 411 Grand St., Brooklyn

f

i
į

LORIMER RESTAURACIJA ]

BROOKLYN j
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name

Geriausios Rūšies

VALGIAI
Gaminsimi Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus.

Puikūs lietuviSko na
mų darbo kilbasal Ir 

kepta paršiena.

GaspadoriSkai nuvirti 
kopūstai ir barščiai. l 

I
I

■I ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
« Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
fe Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių — virtų ir žalių.

| GREEN STAR BAR & GROBĮ
| LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 
pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”, 

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TUPIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviaii
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St. | 
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Ev. 4-8688

Štai 
a<fresa8.

Jį ■ž

MATEU ŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties

Brooklyn, N. Y 
Tel. EVergreen 4 9508




