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KRISLAI
“Krikščionybės Tragiz- 

mas.”
Susitarė ir Ponavos.
Sunaikinti Visus Tiltus.
Nusinešiojo Amžinai.

Rašo A. B.

,4

Kunigas Povilas Jakas 
parašė knygą ir pavadino 
ją “Krikščionybės Tragiz
mas.” Jis joje pasako daug 
tiesos, bet labai mažai nau
jo.

Kunigas Jakas yra susi
pykęs su katalikų bažnyčios 
kunigija. Jis tebetiki krikš
čionybei, bet labai aštriai 
bara bažnyčios hierarchiją. 
Visa katalikų bažnyčios 
hierarchija jau senai nusto
jus garbinti Kristų ir Die
vą, o garbinanti mamoną.

Tame ir esąs krikščiony
bės tragizmas.

* * *

Kun. Jakas sako ir seka
ma:

“Socialinės neteisybės pa
staraisiais šimtmečiais kri
kščioniškoj Europoje šau
kės dangaus keršto. Tačiau 
tas klausimas nejudėjo iš 
vietos tol, kol neprabilo Ka
rolis Marksas su savo ben
draminčiais.

“Tiktai tada, kai, susiža
vėjęs socializmo programa, 
proletariatas nusigręžė nuo 
krikščionybės ir ėmė \ jai 
grąsyti, jos vadai suskato 
veikti; pasigirdo balsas ir 
iš viršūnių. Iš tikrųjų ta- 

encikliką ‘Rerum 
i’ daugiau tenka 
Karoliui Marksui,

XIII.” 
* *
kunigas Jakas

i

čiau už 
novarum 
dėkoti 
negu Leonui ♦

Dar toliau 
iš vedžioja:

“Žmogaus 
prancūzų revoliucija. As
menybės pagarbą atkovojo 
socializmas. Dėl žmonišku
mo grumiasi komunizmas... 
Tačiau faktas, kad pažan
gos iniciatyva beveik visuo
met ateina iš kitur, ne 
krikščionybės. Daug ką 

‘Bažnyčios reikėjo jėga 
gauti, kovote iškovoti.”

Su šiais kunigo Jako 
vedžiojimais reikia pilnai 
sutikti. * * *

, Hitleris ir Mussolinis su
sitarė užkariauti ir viešpa
tauti visam pasaulyje. Bet 
ar jiems pavyks? Vargiai. 
Mes tikime, jog yra pasau
lyje jėga, kuri tiem chuli
ganam nusuks sprandą pir
ma, negu jie užvaldys pa
saulį.

* * *
Lietuvos naujoji vyriam 

sybė turėtų sunaikinti vii 
.sus tiltus, kurie ją veda ii 
riša su buvusia tautininkų 
diktatūra. Ji turi žiūrėti į 
ateitį ir tiesti Lietuvai nau
jus kelius.

Jei ji taip elgsis, tai su
silauks nuoširdžiausios paJ 
ramos visų lietuvių visam 
pasaulyje. —* * *

Nesenai teko kalbėtis su 
vienu “grinorium,” kuris 
pribuvo iš Kauno. Jis pasa
kojo, kaip Lietuvos liaudis^ 
neapkentė tautininkų dikta-i

teises iškėlė
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BAUS Už HITLERIO 
MARŠO GRIEŽIMĄ BE 
HITLERIO

Berlin. — Nazių 
riai patvarkė, kad 
mylimas maršas 
weiler” tegali būt
mas tik tada ir ten, kur bū
na pats Hitleris.

Kas grieš tą maršą be 
Hitlerio asmeniško pasiro
dymo, už tai bus baudžia
mas 150 markių arba kalė- 

tūros. Kiekvienas kairesnis\^mu 6 savaičių, 
žodis, mestas į liaudį, susi
laukdavo karščiausių ova
cijų.

Tautininkų diktatūra du
sino viską, kas prakilnaus 
ir gražaus, kas dora ir lais
va. Ji amžinai nusinešiojo 
ir Amerikos lietuvių akyse.

Lai mūsų gimtinis gražusI ant naujo plataus progreso 
kraštas niekados nebesu-l\ir laisvės vieškelio!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooktyne $6.00 

Metams

LENKIJA IR RUMUNIJA SUTINKA, 
KAD ANGLIJA DARYTŲ PILNO AP
SIGYNIMO SUTARTI SU SOVIETAIS

Rumunija Padarė Tarpsavinę Apsigynimo Sutartį su Len
kija, Bendrai Atremt Užpuolimą iš Hitlerio Pusės

London. — Pranešama, 
kad Lenkija ir Rumunija 
padarė tarpusavio apsigy
nimo sutartį prieš užpuoli
mą iš Vokietijos pusės. Iki 
šiol Rumunija turėjo ben
drą “apsigynimo” sutartį su 
Lenkija tiktai prieš Sovie
tų Sąjungą.

Lenkijos ir Rumunijos at
stovai Londone aiškiai pa
reiškė Anglijos valdžiai, 
kad Lenkija ir Rumunija 
nesipriešina darymui pilno 
apsigynimo sutarties tarp 
Anglijos ir Sovietų. Lenki
ja ir Rumunija reikalauja 
tik vieno dalyko*;—kad jos 
pačios nebūtų verčiamos 
pasirašyt tarpsavinės apsi
gynimo sutarties su Sovie
tais. Bet iki šiol niekas ir 
nereikalavo tokio Lenkijos 
ir Rumunijos pasirašymo.

(O Anglijos ministeris 
N. Chamberlain iki šiol vis 
pasakojo, kad, girdi, Lenki
ja ir Rumunija “priešinasi” 
bendrai Anglijos apsigyni
mo sutarčiai su Sovietais; 
todėl Anglija negalinti pri
imti Sovietų pasiūlymo dė
lei tokios sutarties.) 

“PENKIUKIŲ” TĖVAI 
PATRAUKĖ TIESON 
JŲ DAKTARĄ

North, Ont., Canada.— 
Tėvas ir motina Dionne 
“penkiukių” patraukė teis
man jų daktarą A. R. Da
foe “už pašiepimą” tų pen
kių mergaičių, gimusių vie
nu pradėjimu. Dalykas ta
me, kad “Cirko Šventųjų ir 
Griešninkų Kliubas” New 
Yorke užkabino daktarui 
Dafoe žiurstą su parašu: 
“Daktaras kūdikių, geman- 
čių čielais būriais.” Ir dr. 
Dafoe turėjo tą žiurstą ne
šiot juokdariškoje pramo
goje minimo kliubo.

ministe- 
Hitlerio 
“Baden- 
griežia-

London. — Nukrito kari
nis Anglijos lėktuvas. Ke
turi jo lakūnai užmušti ir 
vienas sužeistas.

gręžta prie tos socialinės 
pavietrės! Lai jis atsistoja

Anglų valdžia bijo, kad 
supyks generolas Franco ir 
popiežius, jeigu Anglija pa
sirašys pilno apsigynimo 
sutartį su Sovietų Sąjunga.

CIO Darbininkai Parodo, 
Kaip Naziai Gadino Orlai
vius, Statomus Amerikai
Washington. — CIO uni

jų vadas Californijoj, Har
ry Bridges atvežė ir įteikė 
dokumentalius parodymus 
Amerikos teisdarystės mi
nisterijai, kaip naziai me
chanikai ir “inspektoriai” 
gadino orlaivius, kuriuos 
Douglas ir Consolidated 
lėktuvų fabrikai Californi
joj statė Amerikos armijai 
ir laivynui.

Bridges, be kitko, prista
tė valdžiai prisiektus liudi
jimus CIO darbininkų, ku
rie paduoda faktus apie na
zių veiklą tuose fabrikuose.

Manoma, kad ąpie 13 ka
rinių Amerikos lėktuvų su
dužo tik dėlto, kad naziai 
buvo išanksto juos pagadi
nę pačiose dirbyklose.

Anglija Atidavė Naziam 
$25,000,000 Čechoslo- 

vakijos Aukso.
London. — Anglijos Ban

kas pervedė Vokietijai 25 
milionus dolerių Čechoslo- 
vakijos aukso, kuris buvo 
padėtas tame banke. Angli
jos valdžia nuduoda, būk 
tai be jos žinios tas auksas 
išgabentas naziams.

Dar nežinia, ar Hitleris, 
užėmęs Čechoslovakiją, mo
kės jos skolas Anglijai. Bet 
naziai jau išgavo Čechoslo- 
vakijos auksą iš Anglijos 
Banko.

Nazių-Italijos Sutartis Ne
nugąsdino Demokratiją

Berlin. — Nazių valdžia 
nesmagiai jaučiasi, kad de
mokratinės šalys mažai te- 
paiso karinės sutarties, ku
rią dabar Hitleris pasirašė 
su Mussoliniu. Šia sutarčia 
jie norėjo nugąsdint Angli
ją ir Fra nei ją. Bet nenusi
gando net Lenkija.

Naziai jau sustabdė štur- 
mavipius savo laikraščiuose 
prieš Lenkiją dėl to, kad 
lenkai nušovė vieną nazį iš 
užpuolikų minios, Kalthofe, 
Danzigo krašte, prie Lenki
jos rubežiaus. Ta nazių mi
nia buvo ten užpuolus len
kų vice-komisionieriaus au
tomobilį.

VALDŽIA TAIKO 
AUTO. DARBI
NINKŲ STREIKĄ

Detroit, Mich. — Ameri
kos darbo ministerija at
siuntė savo tarpininką J. 
F. Dewey, • kad taikytų 
Briggs automobilių viršų 
kompaniją su 15 tūkstančių 
streikuojančių tos kompa
nijos darbininkų. Streikui 
vadovauja CIO Automobilių 
Darbininkų Unija. Streikas 
paskelbtas todėl, kad kom
panija atsisakė derėtis su 
unija dėl naujos sutarties 
ir atmetė kai kuriuos darbi
ninkų skundus.

Per šį streiką jau 
pritrūko automobilių 
Chryslerio ir Fordo 
mobilių fabrikam, kad jie 
paleido 60,000 savo darbi
ninkų.

taip 
viršų 
auto-

Italija Ims Ispanijos 
Metalus už Pagelbą 
Generolui Frankui

Roma. — Mussolinis rei- 
k a 1 a u j a, kad generolas 
Franco leistų Italijai išnau- 
dot geležies, gyvsidabrio ir 
kitų metalų .kasyklas Ispa
nijoj, kaipo atlyginimą už 
ginklus, amuniciją ir kitus 
karo reikmenis, kuriuos 
Italija davė generolui Fran- 
co’ui kare prieš Ispanijos 
respubliką. O gen. Franco 
gavęs iš Mussolinio karo 
pabūklų už “620 milionų 
dolerių,” dar nepriskaitant 
pinigų, kuriais Italija parė
mė Ispanijos fašistus.

Italijos valdžia rengiasi 
siųst savo inžinierius, o gal 
ir darbininkus kast geležį, 
varį, gyvsidabrį ir kitus 
metalus Ispanijoj. — Jeigu 
Mussolinis šitaip užvaldys 
Ispanijos gyvsidabrio ka
syklas, tai Italijos rankose 
bus didžiausias gyvsidabrio 
šaltinis pasaulyje.

PIRMIAU ŽUVO 102 JŪ
RININKAI SU 3 USA 
SUBMARINAIS

Trijuose seniau įvyku
siuose nuskendimuose Ame
rikos submarinų žuvo „102 
jūrininkai. I

■ ■■ ■ ' ■ ■ " ............. - J .. ■

PER AUDRĄ PASKENDO 
59 ŽMONĖS

Santander, Ispanija. — 
Audra jūroj apvožė valtį su 
49 žvejais. Buvo pasiųsta 
valtelė su 10 vyrų gelbėti 
žvejus; bet audra apvertė 
ir gelbėjimo valtelę. Žuvo 
visi tie žvejai ir gelbėtojai.

Baltimore, Md.
Dienraščio ‘Laisvės’ nau

dai piknikas įvyks šį sek
madienį, 28 d. geg. (May), 
Liberty Park, Eastern ir 
Moffett Ave. Bus daug sve
čių iš Philadelphijos, iš 
Scrantono, Wilke s-Barre, 
Shenandoah, Brooklyn ir iš 
kitur. Puiki muzikalė pro
grama ir prakalbos.

mf ’ PASKENDO AMERIKOS SUBMARINAS
PRIES CIO

Washington. — CIO Plie
no Darbininkų Unija krei
pėsi praeitą savaitę į Ša
lies Darbo Santikių Komisi
ją, reikalaudama, kad Re
public Plieno korporacija 
išmokėtų $7,500,000 algų sa
vo darbininkams, kuriuos 
neteisėtai išmetė iš' darbu 
po 1937 m. streikų prieš tą 
korporaciją.

Cleveland, Ohio. — Re
public Plieno korporacija 
apskundė federaliam aps
krities teismui CIO unijas 
ir jų vadus už 1937 m. strei
kus. Reikalauja iš jų $7,- 
500,000 atlyginimo, pagal 
Shermano p r i e š -1 r ustinį 
įstatymą.

Angly Seimas Užgyrė 
Panaikinimą “Žydu Tė

vynės” Palestinoj
London. — Anglų seimas 

268 balsais prieš 179 parė
mė valdžios planą dėlei da
lykų pertvarkymo Palesti
noje. Tas planas teigia štai

Po penkerių metų visiš
kai sustabdyt svetimšalių 
žydų įleidimą į Palestiną; 
neleist, kad ten žydai suda
rytų daugiau kaip trečdalį 
visų gyventojų. Tada arabų 
bus du trečdaliai gyventojų 
Palestinoje. Po, 10 metų nuo 
šiol Anglija paskelbsianti 
Palestiną “nepriklausoma”, 
valstybe, ir arabai kaipo di
delė dauguma to krašto gy
ventojų būsią Palestinos 
“valdovai.”

Pasaulio žydai yra sudė
ję 500 milionų dolerių į 
Palestinos kėlius, laukus, 
pramones ir apšvietos įstai
gas. Jie tikėjosi, kad Angli
jos valdžia išlaikys savo 
žodį, kuriuom andai žadėjo 
žydam . Palestiną kaip 
tėvynę.” Bet žydai jau 
gauti.

“jų 
ap-

Sovietai Priešinasi Ap- 
tvirtinimui Alando Salą

Maskva. — Sovietų at
stovai Tautų Lygos Tary
boje reikalauja, kad ta ta
ryba“ atidėtų Finijos (Suo
mijos) ir Švedijos prašymą 
leist joms apginkluot savi- 
valdiškas Alando salas. Tos 
salos randasi Baltijos Jūroj 
prie angos į Bothnijos už
lają (įlanką), kuri tikrumoj 
yra šiaurinė dalis Baltijos 
Jūros. O iš rytinio šono 
nuo Alando salų yra Fini
jos užlaja.

Sovietai sako Tautų Ly
gai: Jeigu Alando salos bū
tų aptvirtintos ir apgin
kluotos, tai karo atsitikime 
jos galėtų “užrakint” Fini
jos užlają prieš Sovietų lai
vyną.

“SQUALUS” SU 56 JŪRININKAIS IR 
TRIMIS OFICIERIAIS

Jūrininkai Gelbėjami “Oro Kambariu;” Nelaimės Priešas 
lis—Atdaras Oro Atlapas, per Kurį Pribėgo Vandens

Porthsmouth, N. H. — 
Nuskendo Jungtinių Valsti
jų submarinas “Squalus” su 
trimis oficieriais ir 56 jū
rininkais. Jis nugrimzdo

Atidengia Amerikos Fašis
tą Planus Nuverst Demo

kratinę Valdžią
Washington. — George 

Deatherage, vadas fašistų 
o r g a n i z acijos ‘įBaltosios 
Camelijos Vyčių,” buvo 
klausinėjamas kongresinė
je Dieso komisijoje, ir pri
pažino, jog amerikiniai fa
šistai darė sąmokslą nu
verst demokratinę šios ša
lies valdžią. Deatherage’o 
atsakymai į klausimus pa
rodė štai ką:

Buvo planuojama sujungt 
500 fašistinių organizacijų 
Amerikoj į vieną, sumegst 
artimus ryšius su Vokieti- bėgtų vidun vanduo. Ir per 
jos naziais ir Italijos fašis-'tą skylę galėsią vienu pra- 
tais; pastatyt amerikinį 
ex-generolą Van Horną 
Moseley vyritfušiu koman- 
dierium fašistinių jėgų ir su 
obalsiu “prieš žydus ir ko
munistus” nugriaut Ameri
kos valdžią.

Japonai Giriasi Savo 
Oro Žygiais prieš 
Išlaukinę Mongoliją
Tokio, geg. 24. — Japonų 

spauda rašo, kad nuo praei
to šeštadienio iki paskutinio 
antradienio įvykę trys oro 
mūšiai tarp Išlaukinės Mon
golijos, Liaudies Respubli
kos, ir Manchukuo, japonų 
valdomo krašto.

Japonai giriasi, būk jų la
kūnai nukirtę “7” mongolų 
orlaivius, o iš savo pusės 
“nepraradę nė vieno.” Japo
nai pasakoja, kad daug ka
riuomenės susitelkė iš abie
jų pusių, pasieniais Išlau
kinės Mongolijos ir Man
chukuo.

(Išlaukinė Mongolija tu
ri šimtaprocentinę apsigy
nimo sutartį su Sovietais.)

Beveik Pusė Harlano Mai- 
nierią Laimėjo Streiką

Harlan, Kentucky. — Sa
vininkai dar dviejų didelių 
kasyklų pasirašė sutai’tį su 
CIO Mainierių Unija. Tai 
jau beveik pusė šios apskri
ties angliakasių laimėjo 
streiką už pilną unijos pri
pažinimą.

ORASŠį ketvirtadienį dalinai apsiniaukę.

Ruoškimės prie va 
sarinių parengimų 
“L a i s ves” paramai. 
Jie yra didele atrama 
šiam lietuviškos liau 
dies dienraščiui.

J

1240 pėdų gilumon, už 5 my
lių nuo Shoals salos; ir per 
10 valandų nebuvo nieko 
girdėt iš to $4,000,000 sub
marine. Bet paskui subma
rine oficieriai slaptais po
vandeniniais garsais davė 
žinią kitam submarinui 
“Sculpin’ui”: “Sąlygos, km 
riose esame neblogos, bet, 
šalta.” . ' y:

Beskęstant buvo nutrūkę 
telefono susisiekimai 
“Squalus’o” su “Sculpin’u.”

Šiuos žodžius berašant, 
jau bus pasiekęs nuskendu
sį submariną pagelbos lai
vas “Falcon” ir kiti. Lei
džiama vandenin šalia sub
marine metalinis “oro kam
barys,” sveriantis 10 tonų. 
Nusileidę narūnai -priveda 
oro kambarį prie nuskendu
sio submarine sienos, pri
jungia jį prie skylės subma
rine šone taip, kad nepra- 

F

dėjimu iš submdrino sueit 
8 jūrininkai į oro kambarį. 
Jeigu tas nepavyks, , bus 
vartojama kiti gelbėjimo 
būdai.

Leidžiantis sub marinui 
gilyn, buvo paliktas atda
ras vienas oro atlapas; tai 
per jį ūmai pribėgę van
dens, kuris ir paskandinęs 
submariną.

i

I

EXTRA (

SPĖJAMA, KAD JAU ŽU 
VĘ 26 SUBMARINO 
JŪRININKAI

I 
I

4

Porthsmouth, N. H., geg. 
24. — Aukšti Amerikos lai
vyno viršininkai spėja, kad 
gal jau būsią žuvę 26 iš 59 
jūrininkų ir oficierių, kurie 
nuskendo su submarimi 
“Squalus.” Dar nepavyko 
atplaukusiem gelbėjimo lai
vam padaryt susisiekimą su 
submarine torpedų kamba
riu, kuris užpludęs vande
niu; o manoma, jog tame • 
kambaryje buvę daugelis 
jūrininkų.

(šiuos žodžius berašant, j 
“Squalus,” Amerikos sub-, 
marinas, yra išbuvęs jau 29 
valandas ant jūros dugno.) 

Laivyno vyriausybė Sku
botai siunčia 10 milžiniškų 
pontonų, kuriais mėgins iš
kelt submariną iš po van
dens. 
—

Strasbourg, Franci ja, ge
gužės 24. — Pakilęs Rheino 
upės vanduo užliejo Vokie
tijos požemines tvirtoves 
per kelias mylias, pale 
Franci jos sieną.
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se jos negalėtų dalyvauti.
Dabar New Yorko valstijoj, jeigu lai

ke rinkimų kuri iš mažumų partijų ne
gauna 1 nuoš. balsų, tai sekamais rinki
mais, kad ji galėtų dalyvauti balsavi
muose, yra reikalinga surinkt po 50 pa
rašų iš kiekvieno apskričio (county), 
abelnai apie 12,000 visoj valstijoj.

Naujas reakcinis Feinbergo bilius rei
kalauja, kad mažumų partijos turi su
rinkti ne mažiau, kaip 50,000 valstijoj 
parašų, pirm negu jų kandidatai bus 
padėti ant balsavimų. Aišku, kad tokio 
skaičiaus veik negalima surinkti, o jei ir 
būtų galima, tai prie labai didelių pa
stangų. Užgyrimas šio biliaus reikštų 
tą, kad New Yorko valstijoj mažumų 
partijos būtų visai atstumtos nuo balsa
vimų. Todėl, visi demokratiniai nusista
tę piliečiai ir mūsų organizacijos priva
lo siųsti telegramas, laiškus, rezoliuci
jas gubernatoriui Lehman ir reikalaut 
atmesti reakcinį Feinbergo bilių.

LAISVU

Holląndijos karininkas tiria apkasus, kasamus 
netoli pajūrio; taiki Holiandija priversta gin

kluotis nuo neprietelių naziškų agresorių.

į tai, kas jam atrodo teisy
be paremta. Jo knyga 
“Krikščionybės Tragizmas” 
ir bedieviams ir tikintie
siems yra skaitytina todėl, 
kad ten iškeliami kai kurie 
bažnyčios vaidmens faktai, 
kurie reakcingųjų kunigų 
nepripažįstami. Jakas re
miasi tikrais istoriniais 
duomenimis, kurie visiems, 
n a g r i n ėjantiems religijos 
klausimus yra žinotini. 
Knygos autorių tenka lai
kyti kunigu, jieškančiu tei
sybės.

O. B.
Red. pastaba. “Laisvės” 

Redakcija turi keletą kuni
go Jako knygos “Krikščio
nybės Tragizmas” kopijų. 
Kas nori, gali ją nusipirkti. 
Knygos kaina—50 centų.

;; Ernest Toller
Su tragiška Ernesto Tollerio mirtimi 

pasaulis neteko didelio žmogaus, nepa
prasto talento vyro, atsidavusio anti-fa- 
šistinio veikėjo.

Geriausią savo amžiaus dalį šis poetas, 
dramaturgas ir anti-fašistinis veikėjas 

•paaukojo darbui už pažangą, kovai prieš 
neteisybes, triūsui už gražesnį ir laimin
gesnį žmonijai gyvenimą. »

v. ■*

Tačiau jo, kaipo rašytojo, kovotojo ir 
idealisto gyvenimas buvo sunkus, erškė
čiuotas. Gyvendamas savo tėvynėje, jis 
buvo persekiotas ir įkalintas. Kalėjimas 
tačiau neuždarė jam burnos: jis pareiš
kė savo protestą prieš neteisėtumą ir 
žmonių skriaudas per savo raštus, per 
dramas ir poemas, kurios pasiekė platų
jį pasaulį.

Kai užėjo juodosios ant Vokietijos die
nos,—nazizmas,— Ernestas Tolleris, po
draug su kitais anti-fašistais kovotojais, 
buvo priverstas apleisti savo tėvynę.

Gyvendamas užsįenyj, jis dirbo: vy- 
riausis jo tikslas buvo suvienyti visus 
anti-fašistus, visokių krypčių žmones ko
vai prieš tąjį 20-to j o., amžiaus barbariz
mą, prieš fašizmą. Kai Ispanijos fašistai, 
gelbstimi Hitlerio ir Mussolinio, pradėjo 
sukilimą prieš respubliką, Ernestas Tol
leris nuvyko ten gelbėti Ispanijos kovo
tojams. Paskui, gyvendamas Amerikoje, 
jis dėjo dideliausių pastangų organiza
vimui Ispanijai pagalbos šičia.

♦

Dėlto, kad jis kovojo prieš fašizmą, 
dėlto, kad jis buvo atkaklus priešas civi
lizacijos ir kultūros neprietelių, Ernestas 
Tolleris buvo baisiai persekiojamas Hit- 
lerio agentų Amerikoj. Jie jam grąsino 
mirtimi, per spaudą ir laiškais ir šiaip 

. . bile kur susitikę.
Na, ir šiandien Ernesto Tollerio nebė- 

ra. Nebėra vieno didelio talento, nebėra 
vieno pasiaukojusio anti-fašisto veikėjo.

Šiuos žodžius rašant, spauda praneša, 
kad Ernestas Tolleris pats nusižudęs. 
Tačiau, žinant viską tai, kas jis buvo, 
galima ir antraip pamanyti. Būtent, 
kiekvienam puls į galvą mintis: ar ne
bus čia nazių darbas? Ar nebus Hitlerio 
agentų eilinė žmogžudystė? Ar nebus 
tiktai realizavimas gyveniman tų grą- 
sinimų, kurie buvo siuntinėjami jo ant
rašu ?!

Gal būt ilgainiui pavyks viskas išaiš
kinti. O dabar, kiekvienas demokratijos 
šalininkas, kiekvienas anti-fašistas, kiek
vienas protaująs žmogus turi dėti dar 
didesnių pastangų stiprinti anti-fašistinę< 
kovą, jungti žmonių mases demokrati- 
nin frontan, vykinti to tragiškai žuvusio 
šviesaus žmogaus, Ernesto Tollerio^ tęs
tąjį darbą!

&

Ir Vėl Gubernatoriaus Eile
Pereitais metais New Yorko valstijos 

demokratas gubernatorius ponas Leh
man atmetė reakcinį Bergo bilių. Dabar 
prieš jį ant stalo guli kitas panašus reak
cinis bilius republikono Benj. F. Fein
bergo. Šis bilius yra tuo žalingas, kad 
jis atkreiptas prieš mažumų partijas, 
kad jas taip apsunkinus, idant rinkimuo-

Ml

Nazių Tvirtumos Rytuose
Vokietijos naziai sako, kad jų tvirtu

mos prieš Franci ją., yra ant tiek galin
gos, kad jas negalima įveikti. Pulkinin
kas Wedel, kuris rūpinasi Vokietijos 
tvirtumų statymu, dabar sako, kad at
ėjo eilė plieno ir cemento sienomis ap
tverti rytus. Prie to jis jau dabar grū
moja Lenkijai pareikšdamas: “Lenkijos 
šovinistai lai gerai apmąsto, ką daro. 
Vokietija juokų nemyli.”

Vokietijos nazių planas išsibūdavoti 
tam tikrose vietose galingas tvirtumas 
tam, kad jie ant jų pasiremiant galėtų 
išvystyti didelį užpuolimą. Tą viską, ži
noma, jie bando padaryti pavergtų mi- 
lionų žmonių prakaitu ir krauju!

Vokietijos ir Italijos Karo 
Suokalbis

Jau nuo senai Italijos, Vokietijos, Ja
ponijos fašistai buvo apsijungę bendram 
karui prieš Sovietų Sąjungą, bendram 
užpuolimui po skraiste sutarties “prieš 
Kominterną.” Dabar oficialiai Vokieti
jos ir Italijos fašistai pasirašė "aritrą 
militarinę sutartį dešimčiai' metų, kuri 
yra nukreipta prieš Franci ją, Angliją, 
Jungtines Valstijas ir kitas didesnes ir 
mažesnes valstybes. Pagal šią sutartį vi
sos Italijos ir Vokietijos karo jėgos, kaip 
ant sausžemio,. jūros, taip ir ore yra ap
jungiama vienam bendj’am veiksmui. 
Abi šalys rems viena antrą visomis ža
liomis medžiagomis ir kitais dalykais.

Kada Vokietijos ir Italijos fašistai pa
dėjo parašus po šia sutartimi, tai jau 
tą pačią dieną nazių agentai išprovoka
vo Danzige savo išstojimus prieš Lenki
ją. Italijos fašistai garsiau pradėjo šauk
ti už užgrobimą Franci jos ir Anglijos 
kolonijų. Hitlerio ir Mussolinio šnipai 
drąsiau išstojo su savo veikimu Pietų 
Amerikoj—Bolivijoj, Peru, Brazilijoj, 
Argentinoj ir kitose šalyse. Japonijos 
imperialistai drąsiau prakalbėjo prieš 
Angliją Tolimuose Rytuose.

Kas bus sekama auka naujų fašisti
nių agresijų, naujų užpuolimų, mes čia 
nesiimame spėlioti. Jau nuo senai taiko
mi smūgiai prieš H Olandiją, kad atimti 
nuo jos kolonijas. Jau senai sudaryta na
zių ir Mussolinio agentų šaikos Pietų 
Amerikoj tam, kad j oš pradėtų ten karą 
už įsteigimą tokios valdžios,. kaip Ispa
nijoj generolo Franco, kuri bus visame 
kame paklusni Hitleriui ir Mussoliniui. 
Pietų Amerika jau senai savo turtais 
vilioja fašistų užpuolikus. Drąsiau 
juda Vokietijos ir Italijos agentai 
Jugoslavijoj, Vengrijoj ir Rumunijoj. 
Karo pavojus su Lenkija yra dienos 
klausimas. Hitlerio karo štabas planuo
ja pavergti Priebaltijos šalis — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, kaipo bazę karui prieš 
Sovietų Sąjungą. Belgijai ir Holandijai 
susidarė didesnis pavojus.

Franci jos ir Anglijos žmonės daug ge
riau ir aiškiau mato tą pavojų, negu 
tų šalių valdonai. Liaudis reikalauja 
greitos ir tvirtos bendro apsigynimo su
tarties su Sovietų Sąjunga.

.. Paryžius. — Buvęs Če- agentai padarė sąmokslą Amerikoj, 
choslovakijos užsieninis mi- nužudyt dr. Ed. Benešą, bu- 
nisteris Osuski

Dtr. Benes šiuo laiku tar- 
sužinojo, vusį Čechoslovakijos prezi- nauja kaip prelegentas Chi- 

kad nazių slaptos policijos dentą, kuris dabar gyvena cagos Universitete.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Taip Kalba Kunigas, Kuris 
Jieško Teisybės

Gana dažnai pasitaiko be
dievių, laisvamanių, kurie 
tikinčiuosius mėgsta pa
šiepti vien dėl to, kad jie 
tiki į dievus, meldžiasi ir at
lieka religines apeigas: 
klauso mišių, eina išpažin
ties ir tt. Tokia išvirkščia, 
nekultūringa bedievybė yra 
peiktina. Netikintieji ima 
šalintis tikinčiųjų, o tikin
tieji ima neapkęst bedievių. 
Tokiai padėčiai esant įvai
riems darbo žmonių išnau
dotojams labai lengva kir
šinti vienus su kitais. Tikė
jimas arba netikėjimas ne
turėtų būti kliūtimi geram, 
kultūringam- ir progresy
viam žmonių sugyvenimui. 
Gyvenime yra tiek daug rū
pesčių, kurie yra visiems 
bendri, tiek pagoniui, tiek 
izraelitui, protestantui ar 
katalikui. Dabartiniu metu, 
kada gręsia žmonijai nau
jos nelaimės, visi žmonės, 
kuriems svarbu ginti ligšio
linius kultūros ir žmonišku
mo laimėjimus turi burtis 
krūvon.

Tačiau šalia įsitikinimų ir 
tikėjimų yra visuomeninė 
organizacija — katalikų 
bažnyčia, jau bemažko du 
tūkstančiai metų atliekanti 
žmonių kovoje reikšmingą 
misiją. Kadaise, pačiais pir
maisiais krikščionybės lai
kais, katalikų judėjimas bu
vo progresyvus, nukreiptas 
prieš vergiją ir išnaudoji
mą, reiškinys. Bet vėliau, 
kada krikščionybė įsigalėjo, 
ji tapo visų valdovų ir des
potų įrankis prieš tuos, ku
rie išnaudojami ir skriau- 
džiaųii. Tikinčiuosius ji ėmė 
panaudot ne progreso, o 
reakcijos reikalams. Bažny
čia tapo ne tik religinis, bet 
drauge ir socialinis veiks
nys. Todėl visais amžiais, 
kada tik vykdavo kovos 
tarp pažangos ir reakcijos, 
pačių tikinčiųjų ir net ku
nigų tarpe atsirasdavo ne
sutarimų, iškildavo įvairių 
bažnyčios reformatorių, ku
rie būdavo valdančiųjų pa
skelbiami eretikais, bau
džiami arba net pūdomi.

Katalikų - bažnyčia socia
linį vaidmenį dar tebevaidi
na ir dabar,vien tikėjimu 
ji nesitenkįna. Kadangi jos 
socialinis vaidmuo labai 
tampriai surištas ne su dar
bo žmonių, o fabrikantų, 
dvarininkų ir apskritai iš

naudotojų interesais, tai 
darbo žmonės, nors ir tikin
tieji, vis labiau ir labiau 
nuo jos nusigręžia. Atsiran
da kunigų, kurie norėtų, 
kad religia būtų tik religija, 
kad ji laikytųsi Evangeli
jos, kad ji nebūtų turčių ir 
įvairių darbo žmonių išnau
dotojų įrankis. Prie . tokių 
kunigų tenka priskirti ir 
lietuvį kunigą Povilą Jaką.

Kiek mums žinoma, Ja
kas kilęs iš neturtingųjų, 
buvęs seminarijos sargu ir 
paskum su dideliu vargu 
pats mokęsis, baigęs moks
lus ir įsišventinęs * kunigu. 
Kunigaudamas pradėjo ra
šyti į katalikiškus laikraš
čius. Praėjusiais metais, 
kada Lietuvoje buvo šven
čiama krikščionybės įvedi
mo sukaktis, jis parašė 
straipsnį į katalikišką žur
nalą “Židinį” ir pavadino jį 
“Ko krikščionybė Lietuvai 
nedavė.” Tame savo straip
snyje jis padarė keletą gan 
objektyvių priekaištų kata
likų bažnyčiai. Bet už tai 
prieš jį pakilo visas širšių 
lizdas. Kurija pareikalavo 
iš jo pasiaiškinimų. Kadan
gi jis ir savo pasiaiškini
muose nuo savo nuomonės 
neatsisakė, tai jam buvo 
uždrausta rašyti į laikraš
čius, uždrausta mišias lai
kyti ir visai mažai betruko 
iki išvilkimo iš kunigo rū
bų. Bef kunigas Jakas visų 
šitų priemonių nepabūgo ir 
savo nuomonei pateisinti 
parašė knygą “Krikščiony
bės Tragizmas,” kurioje 
stengiamasi pabrėžti istori
niais faktais, kad bažnyčia 
nebesuderinama su Evange
lijos skelbiamu tikėjimu.

Kunigas Jakas nėra be
dievis, jis pats tiki, bet jis 
norėtų, kad bažnyčia nebū
tų turtingųjų ir išnaudoto
jų įrankiu. Jis norėtų, kad 
tikėjimas jungtų žmones, o 
ne kiršintų vienus su kitais. 
Nesenai lietuviškuose laik
raščiuose buvo rašyta, kad 
naujasiš popiežius Jako 
mintyse nieko pikto ir anti- 
krikščioniško neradęs ir 
Lietuvos vyskupų nutarimą 
kunigą Jaką suspenduoti 
panaikinęs. Jeigu taip iš 
tikrųjų yra, tai tas faktas 
aiškiai liudija, kokia reak
cinga dar tebėra liętuviškos 
dvasiški jos vyresnybė, savo 
kunigą pasmerkusi vien to
dėl, kad jis nori tikėti tik

Šnipą Musė Silkėmis
Kaišiadorių miestelyj keli 

jauni vyrai gatvėj sutiko sau
gumo policijos (žvalgybos) 
rajono valdininką ir ėmė jį 
kolioti, nes šnipai-žvalgybinin- 
kai Lietuvoj yra nekeričia- 
miausi žmonės. Šnipas ėmė 
grasinti tuos vyrukus suareš
tuosiąs ir išsitraukęs ginklą 
ėmė šaudyti. ’ Bet vyrukai jo 
nepabūgo ir griebė šnipą už 
kalnieriaus. Vienas jų nešėsi 
nusipirkęs silkių, tad visu ry
šuliu su silkėmis ir tvojo per 
galvą. Pundelis atsirišo ir sil
kės ėmė birėti ant valdininko. 
Vėliau atbėgusi policija vis 
dėlto vyrukus suareštavo ir 
atidavė teismui. Teismas^ juos 
nubaudė, vieną—4 mėn. kalė
jimo, antrą—2 savaites ir tre
čią—7 paras arešto.

—o—
Lietuvoj dar yra namų be 

kaminų
Zarasų apskrities savival

dybė neseniai surinko žinias, 
kiek iš viso jų apskrity dar 
yra gyvenamų trobesių be ka
minų. Pasirodo, tokių namų 
dar yra 65, juose gyvena 231 
žmogus. Tai tik vienam ap
skrity. Visoj Lietuvoj yra 20 
apskričių, tad ir dūminių pir
kių turėtų būti 20 kartų dau
giau, nes vienas apskritys nuo 
kito savo trobesiais maža kuo 
besiskiria. Amerikos lietuviai 
jau, tur bū£ pamiršo, kaip tos 
dūminės pirkios atrodo. Vi
duj, stuboj stovi didelis pe
čius, bet jis neturi kamino dū
mams išeiti. Dūmai laukan iš
eina pro atidarytas duris arba 
lubose padarytą skylę, kuri 
aukštiniu vadinasi. Dūminės 
pįrkios Lietuvoj per 20 nepri
klausomybės metų jau turėjo 
išnykti. Lietuvos ponai mus 
įtikinėja, kad Lietuva progre
suoja, o dūminės pirkios, kaip 
stovėjo prie caro, taip ir da
bar tebestovi.

Daugiau Kaip* Įtikinamai
Pirkėjas (namų makle

riui) : “Tamsta, taigi, tvir
tini, kad ši vieta yra tokia 
sveika, kad niekas čia nesu
serga.”

Makleris: “Visai taip!”
Pirkėjas: “Be to, tamsta 

tvirtini, kad čia visada ga
lima nusipirkti iki soties 
daržovių ir kad pačiam jų 
kiek tik reikia galima išsi
auginti, kad čia labai der
linga žemė.”

Makleris i “Tai irgi tei
sybė!”

Pirkėjas: “Na, o kaip pa
aiškinti tą dalyką, kad čia 
vakar vienas žmogus, sako, 
iš bado miręs?”

Makleris: “Jis, mat, bu
vo gydytojas, ir jam tokio
je sveikoje vietoje nebuvo 
kas veikti.” •

Laiko Pakaks
Jaunas vyriškis: “Pagal

vokite tiktai, panele Onyte, 
vakar man būrėja išbūrė, 
kad aš vesiąs šviesiaplau
kę.” \

Tamsiaplaukė Onytė: “Ir 
kada tai būsiiį?”’

Jaunas vyriškis: “Po tri
jų mėnesių.”

Tamsiaplaukė Onytė : 
“Tai puiku, iki to laiko man 
kirpėja tikrai padarys švie
sius plaukus.”

Teatro Lankytojas «
—Na, Jonai, kur tu bu

vai kelis vakarus dingęs?— 
klausia jį keli bičiuliai, su
simetę tarpnamyje.

—Lankiau teatrą.
—Ar ten taip įdomu?
—Dėl įdomumo—tai taip 

sau. Bet ten vienas vyras 
scenoje taip kvailai įsilau
žia pro uždaras duris, kad 
jį, pagaliau, kada vis vien 
sučiups. Tai aš ir noriu pa
matyti. v

\ » -

Žino
—Sakyk, Adomai, kodėl 

garas traukinį paveža, o 
mūsų pirties tai nė nepaju
dina?

—Ogi dėlto, kad ji ratų 
neturi.

Harrisburg, Pa.—Repub- 
likonai valstijos seimelio se
nate pervarė tarimą, kad 
bedarbiai gali būt varomi į 
verstinus darbus už bet ko
kią jiem duodamą pašalpą.

Tarp Kūrėjų
—Kuo dabar mielas bi

čiuli gyveni, kuo sielojiesi?
—Tamsta tuoj pamatysi! 

Ei padavėjau, parodyk val
gių sąrašą! *

(Surankiota)

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija: Būkite taip geri ir 
paaiškinkite per “Laisvę”, 
kokis bilius yra įneštas
Kongręsan, Wash ingtone, 
kuris vadinasi “Bill H. R. 
11”? Ko jis reikalauja?

Ačiū iš kalno,
J. Y.

Atsakymas
Jokiu būdu negalėjome

surasti informacijų apie tą 
“Bill H. R. 11.” Nesenai 
įvykusioj Washingtone kon
ferencijoj kovai prieš blo
gus bilius buvo delegatams

įduotas surašąs kai kurių 
tų bilių. Tame surašę nėra 
pažymėtas minimas bilius.

Sakoma, kad Kongresan 
yra įnešta viso labo net
trys šimtai bilių, vienaip ar 
kitaip liečiančių ateivius ir t 
jų teises. Mes niekur nesa
me matę surašo visų xtų bi
lių. Paprastai paduodama 
tiktai keliolika ir keletas 
desėtkų svarbiausių.

Taigi, būsime dėkingi, jei
gu kas iš skaitytojų žino 
arba yra kur nors skaitęs 
apie “Bill H. R. 11” ir per 
“Laisvę” paaiškins.

«.‘mI
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Klaipėdos Žlugimas—Žlugimas 
Tautininkų Diktatūros

(Tąsa)
Klaipėdoje vakar nedirbo 

beveik nė vienas fabrikas, žy
dų fabrikus okupavo smogi
kai, bet kai kur jie nusivylė. 
Pa v. Verblovskio tabako fa
brike tikėtasi rasti daug ci
garečių, kuriomis norėta pa
vaišinti svečius, bet okupavus 
ir atidarius fabriko sandėlius, 
nerasta nė vieno papiroso, ci
garo ar bent tabako trupinė
lio. Kai kurie vokiečiai trečia
dienį ir net ketvirtadienį su
pirkinėjo žydų įmones. Mokė
tos už jas kainas stačiai juo
kingos. Pav. už Biržos vaisti
nę su visu prekių sandėliu ir 
įrengimais sumokėta 12,000 
litų, už biskvitų fabriką Nea- 
pol sumokėta 15,000 litų ir t. 
p. Dabar jau išleistas įsaky
mas, kuriuo draudžiamos bet 
kokios pardavimo transakci
jos. Draudžiama pardavinėti, 
įkeisti ir kitaip apsunkinti 
kilnojamąjį ir nekilnojamąjį 
turtą.

Aiškėja, kad suimtųjų ^ar
pe yra ir nemaža vokiečių. 
Be kitų suimtas buvęs social
demokratų (vokiečių) profesi
nių s-gų vadas Pannars, vie
nas iš turtingųjų šarfeterių, 
Sabrovskis ir kit. Daugiausia 
suimta turtingų Klaipėdos vo
kiečių, kurie murmėjo prieš 
anšliusą. Tokių matyti būta 
nemaža, nes teigiama, kad net 
pats Neumannas buvo linkęs 
geriau turėti Klaipėdą lais
vuoju miestu Vokietijos pro
tektorate, ne kaip dabar išėjo. 
Karštais šalininkais nedelsti- 
no ir skubaus Klaipėdos kraš
to prijungimo be sąlygų prie 
Vokietijos buvo dvarininkas 
Rademacheris ir paskutinės 
direktorijos pirmininkas Ber- 
tuleitis. Nors neviešai, bet 
prieš besąlyginį anšliusą buvo 
pasisakę ir kai kurie aukštie
ji Klaipėdos krašto autonomi
niai valdininkai, pramoninin
kai, ekspeditoriai, kurių me
džiaginė padėtis ir bizniai da
bar žymiai pablogės.

Vakar Klaipėdoje paskelb
tas pranešimas gyventojams, 
kad Klaipėdos krašte jau pa
leidžiama į apyvartą Vokieti
jos valiuta, o litai išimami iš 
apyvartos. Vokiečiai gyvento
jams litus keiš po 40 pfenigių 
už litą. Išeinant iš Tokio kurso 
ir turi būti pravestos visos 
prekių bei produktų kainos.

Visame Klaipėdos kr. jaučia
mas didelis prekių ir maisto 
produktų trūkumas. Kainos 
maisto produkt. nepaprastai 
pašoko. Vakar Klaipėdos vo
kiečių komendantas išleido į- 
sakymą, kuriuo griežtai drau
džiama kelti kainas. Už kainų 
kėlimą grasinama drakoniško
mis bausmėmis.

Lietuvių Paliktas Turtas 
Grobiamas

Kai kur, uždraudus gaben
tis su savimi savo turtą, žmo
nės naikino net radio apara
tus, kad tik nepakliūtų smogi
kams. žurnalistų sąjungos vila 
Giruliuose išgrobta: išnešti 
visi baldai ir inventorius. Bu
vusi viloje šeimininkė nieko 
negalėjo padaryti; vila perėjo 
SA žinion.

Aukos

Daug lietuvių ir vietinių 
klaipėdiškių veikėjų, gelbė
damiesi nuo gresiančio arešto, 
bėgo, kaip stovi, be daiktų ir 
be drabužių. Prasidėjo ir dar 
vienas neišvengiamas hitleri
ninkų atžygiavimo palydovas 
— nusižudymai. Klaipėdos 
prekybos rūmų pirmininkas 
Kurt šarfeter, suimtas Gesta- 

> po įsakymu, buvo netrukus 
paleistas ir mėgino nusižudy
ti. Pasirodo, kad smogikai į- 
tarė jį esant ne ‘arijų kilmės,” 
bet kai įtarimas nepasitvirti
no, apkaltino jį išdavimu, už
kabino jam ant krūtinės pla 

katą su užrašu : “Aš esu tau
tos išdavikas” ir varinėjo po 
gatves. Tas žmogus daug pa
sitarnavo hitlerininkams, bet 
jam vis tiek nedovanojo to, 
kad jis buvo korektiškas san
tykiuose su lietuviais. Iš “L.” :

Prie Klaipėdos Jau {steigta 
Koncentracijos Stovykla

“Sendvary (Althof) dvare, 
šalia Rumpiškės aerodromo, 
apie 6 km. nuo Klaipėdos 
įsteigta koncentracijos stovy
kla, kurioj laikomi suimtieji 
Klaipėdos krašte. Koncentra
cijos stovyklą buvo parengę 
Ordnungsdienst vyrai dar 
prieš Vokietijos valdžios atsi
radimą. Dabar stovyklą tvar
ko “Gestapo” pareigūnai.

Vakar neabejotinai išaiš
kinta, kad Vokietijos slaptoji 
policija “Gestapo” ir klaipė
diškiai smogikai yra suėmę 
uosto direkcijos pirmininką 
inž. Sližį, Vakarų redaktorių 
Vincą Rastenį, Lietuvos ban
ko direktorių Statkų, J. Auš
rą, seimelio narį Borchertą 
bei daugelį kitų.

?Taip pat teigiama, kad yra 
nušalinti iš pareigų visi sep
tyni autonominio Klaipėdos 
krašto teismo ir prokuratūros 
teisėjai bei prokurorai — žy
dų tautybės. Klaipėdoje smo
gikai sumušė kelis užsiliku
sius Klaipėdoje žydus, o ki
tus suėmė į taip vadinamą 
“Schutzhaft.”

Klaipėdoje be ministro Him
lerio dar vieši ir policijos ge
nerolas Daluge, kuris tvarko 
visą saugumą ir administra
ciją Klaipėdos krašte, šalia 
karo valdžios organų.

žydų sinagogos Klaipėdoje 
—Gryžkgatvyj, Pirties ir Si
nagogos gatvėje yra likviduo
tos: išdaužyti langai, suplėšy
tos žydų maldaknygės ir “to
ros.” Pačios sinagogos paver
čiamos smogikų bei kitų da
linių būstais.

Klaipėdos kalėjimas taip 
perpildytas suimtaisiais, kad 
teko dalį areštuotųjų uždary
ti į Klaipėdos kalėjimo baž
nyčią. Tikintieji klaipėdiškiai 
labai pasipiktinę tuom, kad 
smogikai pavertė bažnyčią į 
kalėjimą.

Jau išvežti pirmieji ešelo
nai į koncentracijos stovyklas 
kažkur apie Karaliaučių. 
Tarp išvežtųjų esąs Klaipėdos 
pirklys lietuvis, butų išnuo- 
muotojų sąjungos pirminin
kas Otto Rasavičius. Sakyto
jas Baltvys, kurio vienas laiš
kas tilpo prieš kiek laiko 
“Lietuvos žiniose” ir kuris 
buvo parašęs ilgus memoran
dumus Neumanui ir kitiems, 
dar tebėra sulaikytas ir, kal
bama, jis paleistas nebūsiąs. 
Santaros veikėjui J. Aušrai 
davė 5 dienas laiko, per kurį 
turi apleisti Klaipėdos kraš
tą. Kai kuriuos lietuvius ges
tapo agentai iš kalėjimo pa
ima ir atvežę prie Lietuvos 
sienos paleidžia ir įsako dau
giau nebegrįžti.”

Smogikai naudojasi gera 
proga suvesti asmenines są
skaitas. Ne tik šauliai, moky
tojai, buvę lietuvių veikėjai, 
suimti ir primušti, laikomi SA 
patalpose, — suiminėjami ir 
šiaip korektiški ir humaniški 
klaipėdiečiai vokiečiai.

Užėmę Viktorijos viešbutį 
vokiečiai smarkiai sumušė 
viešbučio direktorių Dargį ir 
atleido visus tarnautojus lie
tuvius. Pačiame krašte hitle
rininkai elgiasi kitaip: darbi
ninkus lietuvius stengiasi su
laikyti visomis priemonėmis. 
Pradžioje įtikinėjo, įrodinėjo, 
kad darbo- sąlygos pasikei- 
siančios, gyventi būsią leng
viau, bet paskui ėmė smurtu 
ir grąsinimais stabdyti plau
kiančias į Lietuvą darbininkų 

minias. Siena buvo uždaryta 

kelias dienas, bet kai ją ati
darė, vistiek labai apsunkino 
išvykimą. Vietomis atiminėjo 
pinigus iki paskutinio cento. 
Vietomis sumušdavo ir per
mesdavo per sieną.

Direktorijos pirmin i n k a s 
pareiškė, kad lietuvių darbi
ninkų Klaipėdos krašte pri- 
skaitoma apie 7,000 ir kad 
bus stengiamasi juos visus su
laikyti. Bet maisto staigus 
pabrangimas, masiniai suėmi- 
nėjimai, smurtas ir bendrai 
hitlerizmo dvasia blogas dar
bininkų draugas — visi bėga, 
kaip tik gali.

Neumanas paskelbė įsaky
mą, draudžiantį iš Klaipėdos 
krašto išvežti prekes, grasin
damas areštu ir bausmėmis. 
Kad būtų patenkinti vietiniai 
pirkliai ir verslininkai, pa
skelbta, kad bus “šnarintos 
330 pramonės įmonės,” kurios 
anksčiau priklausė žydams.

(Bus daugiau)

Minersville, Pa.
Gegužės 15 d. Lietuvių Ko

munistų Kuopos buvo sušauk
tas susirinkimas; narių atsi
lankė neskaitlingai, todėl tik 
svarbiausi bėganti reikalai ta
po aptarti.

Q kas yra iš svarbiausių die
nos klausimų ? Gegužės mė
nesį visa gamta keliasi iš po 
žiemos merdėjimo, puošia gi

OPERETE ČIGONAI
■ VAIDINS TORONTO BANGOS CHORAS

Šeštadieni, Gegužės 27 May, 1939
GEDEMINO SVETAINEI 575 Joseph Avenue ROCHESTER, N. Y.

HM
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Toronto Bangos Choras, kuris vaidins operetę ‘‘Čigonai.” Bus įdomu pamatyti.

Vaidinimas prasidės lygiai 7:45 valandą vakaro. Pradėsime į laiką. Nesivėlinkite!
■ ■■ ----- —............... UŽDARBIS EIS PARAMAI “LIAUDIES BALSO’’ ----
7 f BUS IR ŠOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS
ĮŽANGA ASMENIUI 40 CENTŲ. ŠIĄ PUIKIĄ PROGRAMĄ RENGIA ALDLD SO KP.

KVIEČIAME visus pasimatyt su torontieciais. > *

rias, kalnus ir slėnius žaliais 
rūbais; todėl ir žmonių jaus
mai atbunda su visa gamtos 
gyvybe. Prasideda vasaros se
zonas — pasilinksminimai-pik- 
nikai po tas gamtos papuoš
tas vietas.

Taigi ir liko nutarta rengti 
pikniką gegužės 30 dieną, t. 
y., antradienį, kapų puošimo 
dienoj.

Taigi ir mes rengdami pik
niką šių dviejų progresyvių 
kuopų neturim mintyje jokiu 
asmenišku pelnu pasinaudoti. 
Visas darbas ir koks atliks 
pelnas iš to bus sunaudota 
svarbiausiems reikalams, pa
čių darbininkų kasdieninei 
kovai už duonos k$sęį. Todėl 
mes ir norim, kad į tokį pa
rengimą būtų visom pusėm su
traukta kuo daugiausia lietu
vių darbininkų.

Mes tikimės, kad 
užkviesta lietuviška 
nė šiam parengime 
gai dalyvaus. O iš 

maloniai 
visuome- 
skaitlin- 
rengė jų
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pusės patarnavimu bus pilnai

2.

I JOSEPH LUCKY V

5 LIETUVIS KRIAUČIUS
0

T
2. 
s Siuvu ant užsakymų vyrų ir moterų drabužius. Per- y

ė dirbu Fur Coats pagal naujausias madas. Išvalom,
° sutaisom, suprosinam už prieinamas kainas. £

o~

-r Ant pašaukimo atvažiuojam j namus K
o 3012 E. McNichols R., arti Mitchell St. o

5 DETROIT, MICH. Telefonas Townsend 5-1578 b

o
o

Pranešu visiems mano Detroito ir apylinkės lietuviams, kad per o“
° 18 meti; turėjau kriaučių krautuvę po 2238 Caniff Avė., o

Hamtramck, Mich. Dabar persikėliau j naujų
° vietų po virš minėtu antrašu. —

b‘
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patenkinta, .kaip su valgiais, 
taip su skaniais gėrimais; o 
šokikams gera orkestrą grieš.

—o—
Moterų Apšvietos Kliubas, 

taip pat po žiemos šalčių at
budo, ir kiek girdėt, smarkiai 
sukruto prie apsvietos darbo. 
Gegužės 17 d. turėjo savo 
susirinkimą ir pravedė kelis 
svarbius tarimus, t. y., nutarė 
paaukot $5 Ispan. veteranam, 
grįžusiem iš kovos lauko, ko- 
vojusiem už visos žmonijos 
laisvę, ir $5 Klaipėdos pabėgė
liam. Taip pat nutarė rengti 
pikniką liepos. 2 d., bendrai 
su LDS kuopa. Labai gerai; 
bendrai veikiant darbas pasi
lengvina kaip vieniems, taip ir 
kitiems. J. R.

Jeruzale. — 10,000 žydžių 
demonstravo prieš Anglijos 
valdžios patvarkymą, kuris 
siaurina žydų teises Pales
tinoje. Tas patvarkymas 
pripažįsta pirmenybę ara

bams, sudarantiems daugu
mą Palestinos krašto gy
ventojų.

žydžių moterų ir mergi
nų demonstracijai vadova
vo 79-nių metų senelė 
nistė Is. Herzogienė. 
apspito rūmą Anglų 
mandieriaus ir įteikė 
“ašaromis ir krauju 

: sio- 
Jos 
ko- 

jam 
rašy

fi ■—
WORCESTER, MASS.

FIELD DAY
ATIDARYMAS OLYMPIA PARKO

Rengia

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Broliška Draugija
Įvyks Sekmadienį ir Antradienį

Gegužės-May 28 ir 30 (Memorial Day)
OLYMPIA PARKE

SHREWSBURY, MASS.

Pradžia 12 vai. dieną ir tęsis iki vėlai nakties
Bus duodama graži programa, kuri susidės iš Dainų,“ 
Sporto, Muzikos ir Kalbų. Kalbės Majoras Bennett; 
dainuos Aušrelės Choras, vadovybėj J. Dirvelio. Solis

tai bus J. Sabaliauskas, V. Tumanis ir
• Marijona Paraliūtė (O’Toole).
. Sporto ifcistynės ir Kumštynes:. Risis Charles Rise su Daktaru 

Ifenry LaFleur. Kumščiuokis J. Carroll su V. Dailyda.

pus plaukimo lenktynės ir kitokių pamarginlmų. /

Gegužės" 30 d. bus išduota 100 dolerių (Cash). Kiek
vienas pirkęs tikietą turės progą laimėti dovaną.

Gerų/Valgių ir Gėrimų, Gera Orkestrą šokiam
Kviečia Visus Atsilankyt L. S. ir D. B. D. Kom.

n .......V —

tą” prašymą, kaip kad jos 
sakė.

Per įnirtusių moterų mi
nią mėgino pravažiuot ka
rinis trokas, pilnas Anglijos 
kareivių. Tad žydės mote
rys užpuolė tą troką. Vie- 
na moteris pagriebė karei
vį iš t roko, trenkė jį žemėn 
ir sudaužė jo šautuvą.



Ketvirtas puslapis LAISVI Ketvirtad., Geg. 25, 1?39

Į SKAITYTOJŲ BALSAI

Nežiūrint, kaip 
nežiūrint, kaip 

negali prieiti 
kokiu tai būdu

Ne Mums To Sulaukti
Kada Černiaus valdžia bu

vo sutverta ir paskelbta, būk 
“tautos vadas” Smetona pa
naikinsiąs tautininkų partiją 
ir Įeisiąs patrijotiniui frontui 
susiorganizuoti, tai maniau, 
kad pasaulis ištikrųjų apsiver
tė aukštyn kojoms, arba kad 
aš sapnuoju, 
nesvarstytum, 
nemąstytum, 
prie išvados,
tas būs galima.

Reikia atminti tas, kad ne
kaltu krauju susitepus, jo nie
kuomet ir niekuomet nenu
plausi. Juk Smetonos ir jo 
pirmarankių pagelbininkų at
mintys nėr tokios trumpos, 
nereikia save apgaudinėt. Jie 
dabai gerai atmena savo kruvi
nus darbelius, jeigu kas kitas 
užmiršo. Tokiais darbais juk 
nevisi užsiima. Jie žinojo ir 
žino, atmena, ką darė, kada, 
išsivedę į laukus, nakties tam
soj, keturis Lietuvos nekaltus 
sūnus ir nužudė.

Jie taipgi žinojo, ką darė 
ir kodėl darė tą, kada Suval
kijos žmonės, nelabai senai, 
pareikalavo geresnės gyveni
mo tvarkos iš valdžios, tai jie 
Žmonėms švino davė, į kapus 
varė...

To pamiršti “tautos vadas” 
ir jo draugai negali, nes jiems 
tas netik prisimena, ale ir sap
ne neduoda ramybės. . . Ir ga
lime būti tikri, kad kada tik 
jie pamislina apie demokrati
jos grįžimą, tada jų kinkutės 
kelinėse dreba, kai apušės la
pai. Negi nori prieš liaudies 
teismą stoti už savo nelabus 
darbus.

Tiesa, nors liaudis nepa
miršta nelabų darbų nieka
dos, tačiau ji pasirengus bile 
kada dovanoti už prasikalti
mą beveik bile kam, jeigu tik 
tas ant naudos visuomenei. 
Juk po revoliucijos 1^17 me
tais rusų liaudis nepuolėsi ir 
neliejo kraujo upeliais buvu
sių išnaudotojų, darbo žmonių 
skriaudikų ir kitų dykaduo-

nių, kurių ten buvo galybės. 
O ji tą galėjo padaryti, už ką 
jos niekas nebūt kaltinęs, nes 
tie nevidonai buvo padarę ne
svietiškas skriaudas rusų liau
džiai. Bet ta liaudis sukando 
dantis, perkentė širdperšą, bi
le kovą laimėjo, ir paliko bu
vusius skriaudikus ramybėj, 
jeigu jie tik toliau neužsiims 
niekšystėmis prieš darbo žmo
nių tvarką, palikdama jiems 
lygią teisę darytis pragyveni
mą, kaip ir bile darbininkui 
ar valstiečiui.

Bot koks pats esti, taip ir 
apie kitus sprendžia. Fašistai 
ir kiti žmonijos skriaudikai 
dar niekur nepasirodė, kad 
galėtų apseiti ko nors nepa- 
skerdę po laimėjimo. Kur tik 
tie gaivalai laimėjo, ten tuoj 
turėjo kam nors gyvastis būti i 
atimta. Taip buyo Italijoj po 
fašistinio perversmo, taip bu
vo Vokietijoj, taip ir Lietuvoj. 
O Ispanijos fašistai jau nepia- 
to nei galo ir nei krašto tam 
skerdimui tų, kurie išdrįso 
gintis nuo užpuolikų, kurie iš
drįso ginti teisėtai išrinktą 
valdžią. Tokie jau tų žmoni
jos priešų vienodi būdai: žu
dyt ir žudyt žmones, kur tik 
jie laimi. . .

Todėl dabartiniai Lietuvos 
valdonai, su “tautos vadu” 
Smetona priešaky, būdami to
kiais pat, sprendžia Lietuvos 
liaudį pagal save. O taip 
spręsdami, niekuomet ir nie
kuomet jie neatiduos atgal 
valdžios į Lietuvos liaudies 
rankas taip lengvai, kaip už
griebė, iš priežasties tūlų val
dininkų apsileidimo. Ne mums 
to sulaukti, be kovos ir visų 
demokratiją norinčių atsteigti 
Lietuvoj žmonių vienybės, ne
žiūrint, kokių jiė pažiūrų ne
būt: katalikai, socialistai, ko
munistai ar liaudininkai.

Jei visi kovos už demokrati
ją Lietuvoj, nebus ten tokios 
galios, kuri prieš juos galėtų 
atsilaikyti.

Didžiulis dienraščio “Lais
vės” piknikas, kurį rengia 
LLD 12-tas Apskritis, įvyks 
liepos 16-tą dieną. Visoj apie- 
linkėj mūsų pareiga darbuo
tis, kad šis piknikas būtų vie
nas iš didžiausių, kiek čia bu
vo rengiama. Mes, apskričio 
valdyba, pageidaujame, kad 
kuopos parašytų laiškus, su
manymus, kokią programą

kur bus: negalimas daiktas, 
kad kiekvienas žmogus nega
lėtų susirasti sau gerą draugą 
per metus laiko. Juk dabar ir 
jaunų yra, priaugusių, ku
riems labai reikalingos anglų, 
kalboje knygos. O tai ge
riausias būdas jas įsigyti. O gi 
yra lietuvių masės, dar ne
įtrauktos į apšvietos ir kultū
rinį darbą. Jų labai daug.

turime prirengi. Lauksime. Tik pasidarbuokime, o ne
sunku bus padvigubint nariais 
mūsų draugiją. Tokia padvi
gubinta 
atitiktų 
vės” 20 
nėjimui.

Mahanoy City, Pa

A. Gilman.

Collinsville, III Wilkes Barre, Pa

Apskr. Rast. J. T.

Lowell, Mass organizacija geriau 
ir dienraščio “Lais- 
metų sukaktuvių mi-

J. M. Karsonas.

Portland, Oregon
ALDLD 4 kuopa sveikina 

“Laisvės” suvažiavimą seka
mai : J. Stupur su $1; po 25 
centus—W. Murphy, D. Kar- 
banskienė, L. Yazelskienė. Vi
so pasidarė $1.75.

Atsiprašom, kad biskį pasi
vėlavome su pasveikinimu.

J. Stupur.

pa- 
tin-

Geg. 14 d. š. m. LDS 104 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą, kuriame nariai atsižy
mėjo gerais darbais.

Susirinkime skaityta daug 
(Įvairių laiškų, , kaip LDS reika
lais, taip ir abelnai darbinin
kų gyvenimo klausimu. Į laiš
kus kreipta daug atydos ir į 
l;ai kuriuos douta ant vietos 
atsakymai.

J gautą laišką kas link au
kų iš Ispanijos su grįžusiom 
kareiviam, likosi paskirti St. 
Kuržinskas ir Kastancija Apo- 
nikienė parinkti aukų ir ant 
vietos surinkta $3.55, už ką 
tariame 
ačiū.

aukautojam širdinga

Del Pavasario Drabužių * 
, atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų ,

Siūtais ir Topcoatais
VISI naujų madų .......... VISI naujo drabužio

Tinkamų Mierų Del Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

$6.95
10.95
14.50

LDS 9-to Apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks gegužės 
28 dieną Collinsville, Ill., Bla
kes Hali, kampas Vandalia ir 
Clay Sts., ant antro aukšto. 
Pradžia 10 vai. ryte.

Visos apskričio kuopos pa
sirūpinkit pasiųst delegatų 
bent vieną nuo mažesnių kuo
pų, o didesnės po daugiau. 
Taip pat pagaminkite manda
tus ir įteikite raportus iš kp. 
veikimo, kaip vajus vedamas, 
kiek kp. naujų narių gavo per 
metus, kiek suaugusių, kiek 
jaunuolių ir' tt. Prisirengkit 
gerai prie raportų išdavimo, 
kad nereiktų eikvot laiką.

Kviečiame prisidėt prie ap
skričio LOS 120 kp. iš St. 
Louis, Mo. ir prisiųst delega
tus į apskričio suvažiavimą. 
Jei nespėtumėte prirengi ir 
pasiųst tiesioginių delegatų, 
tai bent įgaliokite, kad ir ne- 
oficialį atstovą dėl pasitarimo 
ateičiai.

Apskričio sekretorius mė
nuo su viršum kur tai išvažia
vo ir nieko neįgaliojo savo 
vieton. Vėliau pasirodė, kad 
nedavė žinot nei apskričio pir- 

. mininkui ir dėlto apskričio 
maršrutąs buvo prastas, o 
apskričio suvažiavimo praneši- 

jmai ir tvarkymas suvėluoti. 
Smulkesnes žinias patirsit su
važiavime.

Taip pat primenu visoms 
apskričio kuopoms: siųsdamos 
delegatus priduokite ir apskri
čio duokles, kad galėtų užsi
mokėti suvažiavime.

Rašt. G. B.
Daugelis svečių atvykusių į 

Pasaulinius Fėrus jieškos nak
vynių. Kurie turite fornišiuo- 
tų kambarių, paskelbkite 
“Laisvėje.”

LLD Reikalai 12-tam Apskr.
Kaip jau šios organizacijos 

nariai ir narės matėt spaudoj, 
LLD 12 Apskritis rengia pir
mą pavasarinį pikniką, kuris 
įvyks gegužės 30 dieną, Val
ley View Parke, Inkerman,

“Laisvės” spaustuvė geriau
sia ir tinkamiausia atlieka vi
sokius spaudos darbus drau
gijoms ir bizniams. Nes “Lais
vė” turi geriausią mašineriją 
iš visų lietuviškų spaustuvių 
Amerikoje.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

balandžio Shenan- 
. buvo apvaikščiota 

Pirma? Gegužėš diena, kas 
rengėjam lėšaVo gan daug fi
nansiškai. Gautas laiškas, ku
riame prašoma LDS 104 kp. 
prisidėti finansiškai su 5 dol. 
padengimui lėšų. Po apkalbę-, 
jimui nutarta sutikti su laiško 
turiniu ir paaukauta reikalau
jama suma iš kuopos iždo.

Tarpe kito ko, nutarta lai
kyti piknikas Lake Sidės gi
rioj trumpoj ateity, kur yra 
kviečiami lankytis kaip LDS 
nariai, taip ir visi kiti drau
gai ir simpatizuojanti šiai or
ganizacijai. Dieną paskelbsi
mo ateity.

LDS 104 k p. Koresp.

30 d. 
doalą’ry

Lietuviškų MAISTO Konservuotų
s***.
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pradėt 
galint

Šis piknikas nebus taip jau 
sau paprastas, kaip kiti, kad 
būna, nes mes turėsim plačiai 
pagarsėjusį kalbėtoją, drau
gą D. M. šblomską iš Brook
lyn©. Taipgi bus dainų, gera 
orkestrą šokiams ir 
įvairumų.

Kuopose jau laikas 
darbuotis, kad kaip
daugiau dalyvautų. Kurioms 
kuopoms toliau pasiekt pikni
ko vietą, reikia surast būdą, 
kaip tą kliūtį apeiti. Būtų 
geriausia pasirandavot trakus 
tam reikalui, kurie gana pi
giai atsieitų. Reikia darbuo
tis, kad pasiekt kuo plačiau
siai lietuvius darbininkus. Ne
palikim jų nepakvietę dalyvaut 
pirmam šio pavasario piknike.

Taipgi atvažiuodami drau
gai iš kuopų turėkite pasisky- 
rę draugą arba draugę padir
bėt, kur reikės. Nereikia vis
ką palikti tik ant apskričio 
valdybos rankų, nes tai'būtų, 
per daug.

Kuopų delegatai, kurie da
lyvavo! pusmetinėj konferen
cijoj ir žinot, kas buvo tarta, 
turit stengtis, kad mūsų ta
rimai būtų išpildyti. Pirmiau
sia reikia rūpintis, kaip greit 
galint duokles pasimokėt už 
šiuos metus, traukt naujus na
rius į šią apšvietos organiza
ciją. Yra ir kitų svarbių dar
bų, kuriuos turėtų atlikt kiek
vienoj kuopoj. Orui atšilus, 
dar geriau galima darbuotis.

KUMPIŲ—Hains, Picnic-hams, Krapuose 
raugintų AGURKŲ. Užsakymai priimami 

nemažiau 3 dėžių kiekvienam.

LITHUANI AN-AMERICAN 
Import & Export Corporation 

157 Chamber Street 
New York City 

REctor 2-2786

“S BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Va. į/)New 
Yorką arba nuo New 

Yprko iki Easton 
pakeliui užeiti.

Lankydamies į svečius 
iš Pennsylvanijos į New. 
Yorką arba iš New 
Yorko į Pennsylvanijų 

užeikite.

Draugiją, vajus į par- 
kitoki vajai. Na, argi 
žmogui pasenti? Ypa- 
kuomet tu žinai, kad

šių metui gegužės mėnuo 
toks šaltas, kad apie piknikus 
nesinori nei kalbėti, štai šian
dien jau gegužės 16 diena, o 
medžiai dar tebėra visai nuo
gi. Tik minkštučiai medeliai, 
kaip beržai ir kiti, truputį 
praskleidė savo pumpurus, 
rodydami pavasario ženklą. 
Kitaip visai nepanešėtų į pa
vasarį. Laikraščiai praneša, 
kad per praeitus 54 metus to
kio šalto gegužės mėnesio ne
buvo šioje apielinkėje.

Šį rytą lauke temperatūra 
rodė 25 ir vėliau pakilo iki 40 
laipsnių. Daug kas pašalo, 
kas buvo anksčiau pasodinta.

—o—
Tinkamas Veikimui

Nesmagus tokis šaltas 
vasaris. Bet tebėra labai
karnas sezonas susirinkimams 
ir svetainėse parengimams.

Turime daug svarbių reika
lų, kurių tikslam galime reng
ti įvairius vakarus. Tinkamas 
laikas verbavimui naujų na
rių į mūsų politines ir kul
tūrines bei pašalpos organiza
cijas. Ypatingai tos kolonijos, 
kurios turi prieinamas nuosa
vas svetaines, turėtų neleisti 
veltui laiko, bet sunaudoti 
parengimams ir organizacijų 
stiprinimui.

—o—
Pasigaminkime Smagumą
Na, apie ką čia dabar kal

bama ? Kaip gi galima tą 
smagumą pasigaminti, ar pa
sigaminus sau gardaus maisto, 
ar išsigėrus ką nors gero ir 
stipraus, ar kaip kitaip?

Galima ir šiaip ir kitaip 
pasigaminti. Bet aš pradžioje 
šių metų pasigaminau sau ma
lonų smagumą sekančiu bū
du: Naujų Metų dienoje su
kako man 52 metai amžiaus. 
Pasijaučiau visai jaunutis, vos 
tik penkiasdešim dviejų me
tų, ką tai reiškia? Juk tiek 
svarbių darbų prieš mus sto
vi. Vajus naujų narių į Lite
ratūros 
tiją ir 
galima 
tingai,
dar taip nesenai užgimei.

šitaip apsisvarstęs ir pra
dėjau po bisk(į siektis pirmyn, 
k'ad pabaigoje vajų galėčiau 
jausti smagų pasitenkinimą, 
kaipo atlikęs ką nors naudin
gą savo organizacijoms.

Pešiojau visur, kur tik ga
lima buvo gauti naują narį į 
kurią nebūt organizaciją. Pa
sekmės tokios: į Literatūros 
Draugiją 5 nariai, į Lowellio 
Darbininkų Kliubą 3 nariai ir 
į Komunistų Partiją 2 nariai. 
Ir tikėkite man, kad didesnio 
smagumo aš niekur nerasčiau, 
kaip dabar, matydamas pasek
mes savo pasidarbavimo ir 
kad mūsų organizacijos ant 
tiek padidėjo. Na, ir aš da
bar giliai mąstau, kas -būtų, 
jeigu mes visi seni nariai Li
teratūros Draugijos šiais me
tais duotumėm sau vyrišką (o 
moterys draugės moterišką) 
žodį, kad luš-plyš, bet nema
žiau vieno nario gauti į Amer. 
Liet. Darb. Lit. D-ją per šiuos 
metus, iki mes švęsime dvide- 
šimtpenkmetinį jubilėjų kitais 
metais. Ar jūs žinote, kas 
įvyktų su mūsų kultūrine or
ganizacija? Ir kokį neapsa
kytą smagumą mes visi jaus- 
tųmem, kuomet tokį planų 
įvykdytumėm ? Ką ? Sakote, 
tai negalimas daiktas? Na, 
jau nekrėskite juokų!

Jeigu yra kur toks daiktas, 
kaip “negalimas/’ tai jis ve

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Visoki gėrimą^, geri val
giai ir Cabins nakvynėm,

MRS. SMITH 
(Paketuricno) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant X Bar

AND
v"

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininką!

Vieta” mašinom pastatyti. Ši įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

arti Corona entrance į feyus.

Geri Steikai ir Kitoki Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Fairview Restaurant
110-62 Coropa Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Havemoyer 9-9115

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai
Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 *

Williamsburgh’o Didžiausia Drabužine •

HENRY NARINS & SONS :
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė. o

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais •
Išdirbėjai Geriausių Drabužių *

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

West Haven Beers & Ales, Inc
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

HABERBUSCH & SCHIELE’S
Sphinx: Stout and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėso ir 10 uncijų bJnkutėse

West Haven Beers & Ales, Inc
AGENT FOR:

Hcnsler
R. & II.
VVehlo

Bcer 98 North 7th Street
Ales Brooklyn, N. Y.
Porter

Telephone EV. 7-5471

Namų Rakandų Krautuvė

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-UžcĮangai-Linolijos

IĮ Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

U Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomąjam Kambariui

/ 301 Grand Street TELEFONAS
EVergreen 7-6673

I

■■■M
A.

DR. MAXWELL MILLMAN

NORMALIŠKAS siuvimas netu
ri NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO ĘGZAMINACIJAI TUOJAUS.

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkomo Savąitiniams Išmokėjimams

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.
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Cleveland*) Kronika VOKIEČIŲ TENIS RUNG
TYNĖS SU LENKAIS

Cleveland Labor Piknikas ’ 
Įvyks Liepos 2, 3, 4.

Šis piknikas bus Hillside 
Grove rusu farmoj. “Labor 
Picnic” komitetas duoda dide
lius praizus pinigais sekamai: 
1-mas praizas—$100, 2—$25, 
3—$25. Tai labai geri prai- 
zai. Todėl svarbu kiekvienam 
Įsigyti bilietus dėl to pikniko.

Piknikų Kalendorius
Gegužės 28 d. LDS 44 ir 

227 kp. rengia gerą pikniką 
su labai gerais laimėjimais ir 
labai maža Įžanga. Piknikas 
bus visiem gerai žinomoj vie
toj, M ačiū tos darže, prie 
Green lid. Atsilankę Į pikni
ką linksmai laiką praleisite 
prie geros muzikos, šalto 
alaus ir gardžių užkandžių 
bus iki valios. Prašome visus 
atsilankyti. Atsivežkite ir pa
žįstamus.

Pastaba “Vilnies” Pikniko 
Rengimo Komisijai

Clevelandiečiai rengia di
delį pikniką laikraščio “Vil
nies” naudai. Bet iki šiol dar 
komisija negarsina to pikniko 
—nesimato bilietų, nei garsi
nimų.

Pikniko komisija tuojau tu
rėtų paskelbti per spaudą 
“Vilnies” pikniką, kad visi ži
notumėm, kas yra daroma ir 
veikiama.

Lyros Choro Piknikas
Birželio 4 d. Lyros Choras 

rengia didelį pikniką Maciū
tės darže. Choras visuomet su
rengia gerus piknikus ir visus 
palinksmina. Dabar jie dar 
nuoširdžiau rengiasi prie bir
želio 4->tos, kad geriausia pa
tenkinus visus clevelandicčius, 
atsilankiusius į jų pikniką.

J. A. V.

Varšuva. — Nežiūrint po
litinių kivirčų tarp Vokie
tijos ir Lenkijos, eina Var
šuvoj teniso sporto rung
tynes tarp geriausių Vo
kietijos ir Lenkijos teniso 
lošėjų. Rungtynės kol kas 
išeina lygiomis.

Broadway. Šis susirinkimas bus ga
na svarbus, nes turime daug svar
bių pranešimų ir bus renkami dar
bininkai “Laisvės” piknikui, kuris 
įvyks liepos 4 d., Maynard, Mass. 
Todėl visi ir visos dalyvaukite šiame 
susirinkime, nepamirškite atsivesti 
ir naujų draugų, kurie norėtų 
įstoti į šią apšvietos draugiją. — 
Kviečia Kom. (121-122)

Pa. Keliu 62 po dešinei apie mailę ir 
pusę, matysite iškabą po kairei, bis
kį pavažiavę bus kita iškaba 
(ješinei ir vieta pikniko. Frank 
Madison. (121-123)

Po
J.

Baltimore, Md.
Veikla Meno Srityje

Lyros Choras su savo prita
rėjais draugais ir draugėmis 
turi sugrupavęs asmenis, ku
riems rūpi meno darbai—vei
kla.

Gegužės 18 d. Lietuvių Sve
tainėje įvykęs susirinkimas 
štai kokius dalykus iš praei
ties ir ateičiai svarstė: Kadan
gi “Laisvės” piknikas, kuris 
yra taip arti (gegužės 28, Li
berty Park), ir stovi mūsų 
mintyse, užėmė laiko svarsty- 
mui, kaip išpildžius geriau 
programos dalį, ir medžiagi
niai suteikus didesnę dienraš
čiui paramą. Palei komisijos 
reikalavimą, kiekvienas cho
ristas ir choristė liuosnoriai 
apsiėmė skiriamą darbą dirb
ti.

Komisija išrinkta atstovauti 
mūsų chorą Musical Festival 
sueigoje, kuri įvyko gegužės 
21 d., Museum of Art, kad 
plačiau susipažinus su kitų ko
lonijų atvykusiais meninin
kais, o šiuomi tarpu čia jų 
tikras antpludys.

Kadangi vasaros laikotarpis 
daugeliui iš mūsų pasidaro ne
rangus, nebent kur pavėsyje 
bei pajūrių vandenyse, todė- 
ler nusitarėme imti vasarines
vakacijas. Be to, dar ir tam, 
jogei “žieminis triūsas”, kiek 
nors prilaikytų taip sparčiai 
tirpantį mūsų iždą, kuris, tei
giamai kalbant, mažiukas yra.

Šis klausimas irgi svarbus, 
todėlei prieita prie išvados, 
kad atostogų laike ne vi
siems leisti “ponauti,” bet da
lis privalo budėti—dirbti, kad 
suradus rudeniui tinkamą vei
kalą bei, operetę perstatyti.

O kam toji “dalis” tenka? 
žinoma, valdybai, gaidų komi
sijai. Nieko tokio, daktaro pa
tarimai — paprakaituoti kar
tais labai sveika.

Korespondentės darbas irgi 
bus keletui mėnesių pertrauk
tas. Todėl, lai pirmutinis šū
kis “prie darbo” būna tiek
nat entuziastišku, kiek nereito

* Didžiojo New Yorko 'apy
linkės biznieriai, skelbkite sa
vo biznius “Laisvėje,” k a d 
Pasaulio Parodos lankytojai 
žinotų, kur užeiti.

MONTELLO, MASS.
Lietuvių Tautiško Namo Draugo

vė rengia pirmą didelį pikniką Sa
vame Parke. Įvyks geg. 27, 28, 29 
ir 30 dd. Visus iš. Jungtinių Valsti
jų miestų ir miestelių kviečiame su
važiuoti ir linksmai laiką praleisti 
šiame piknike. - Bus gera muzika, 
įvairių pamarginimų, sporto, šokių 
ir kitų linksmybių. Bus gerų val
gių, puslengvių ir lengvų gėrimų.— 
Kom. (121-123)

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Kom. kuopa ir ALDLD 

14 kp. rengia pikniką, Marlin Par
ke, geg. 30 d. nuo anksti ryto iki 
vėlai nakties. Šokiams grieš gera 
orkestrą, valgiai ir gėrimai bus kuo 
skaniausi, patarnavimas pilnai tin
kamas. Užkvicčiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. — Komitetas.

(121-123)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. bus svarbus susi
rinkimas penktadienį, geg. 26 d. 407 
Lafayette St., 6 v. v. Būtinai visi 
nariai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių prisirašyti. — Rast.

(122-123)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

geg. 28 d., 2-rą vai. po piet. LDS 
kambariuose, E. Center St. Draugai, 
malonėkite pribūti susirinkime, ir 
kurie dar neužsimokėjote už šiuos 
metus, malonėkite užsimokėti. — 
Valdyba. (122-123)

PHILADELPHIA, PA.
Norinti važiuoti į “Laisvės” pikni

ką, Baltimore, geg. 28 d., šį sek
madienį, tai tiktai $2.00 į abi pusi. 
Galima dar nusipirkti pas sekamus 
asmenis. H. Turcikienę, 143 Pierce 
St., H. Gričiūnicnę, 1415 S. 2nd St., 
Šapranauskicnę, 1223 N. 11th St., 
Merkis, 5123 Funston St., Scotch, 
3018 Cedar St., Mulokiūtė, 4125 
Comly St., Lastauskas, 686 Central 
Ave., Camden, N. J. ir J. Šmitienė, 
5809 N. Fairhill St., Phila. Įsigykite 
tikictus iš anksto, kad užtikrini sau 
vietą buse. Bušai išeis nuo 143 
Pierce St. ir 735 Fairmount Ave., 8 
vai. ryto, nesivėluokite. (122-124)

PITTSBURGH, PA.
Soho Lietuvių Diena - Piknikas 

įvyks sekmadienį, geg. 28 d. Lietu
vių Ūkėj, (Country Club), Wilock, 
Pa., ant 51 kelio, netoli Claston, Pa. 
Tik 13 mailių iš Pittsburgho. Šis 
piknikas yra rengiamas suvienytom 
spėkom didžiųjų Soho Lietuvių 
Draugijų. Sharpinskio muzika grieš 
šokiams iki vėlai nakties. Širdingai 
užkvicciame visus ir visas. — Kom.

(122-123)

BAYONNE, N. J.
L. A. U. Kliubas rengia pirmą šio 

sezono pikniką, kartu su IWO orga
nizacija, bus tarptautinis piknikas. 
Įvyks sekmadienį, geg. 28 d. Parkas 
atdaras 12 vai. dieną. Kas norite 
įsigyti įžangos tikietą, galite gauti 
pas komisijos narius: J. Skiparis ir 
V. Damošaitė. Bušai išeis nuo Li
berty Hali, 329 Broadway. Bušai 
prie svetainės bus kaip 10 vai. ry
to. Parko vardas: Krump’s Fair- 
field Beach, Two Bridges Rd., Fair- 
field, N. J. Automobiliais važiuokite 
nuo Bayonne ir Jersey City keliu 
23 iki kelio 6, nuo čia važiuokite iki 
Two Bridges Road ir sukitės po 
kairei. Kviečiame visus dalyvauti.

(122-123)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkirųas įvyks 

sekmadienį, geg. 28 d., 10:30 vai. ry
to, 29 Endicott St. Visų prašome da
lyvauti, nes turime daug svarbių da
lykų aptarti. Taipgi neužmirškite 
užsimokėti duokles už 1939 metus.— 
J. N., Fin. Rašt. ' (122-123)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Piliečių Kliubas rengia 

didelį pikniką. Sekmadienį, geg. 28 
d. Liet. Sąryšio Darže, Glastonbury 
Rd., Sta. 24, E. Hartford. Pradžia 2 
vai. po pietų. Bušų stotis, kampas 
Broad St.' ir Capitol Avė. išeis 2 v. 
po pietų. F. Pikeno orkestrą grieš 
šokiams. Turėsime skanių valgių ir 
įvairių gėrimų. -Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti, praleisite 
smagiai laiką. —* Rengėjai.

(122-123)

DETROIT, MICH.
Amerikos Lietuvių Kongresas At- 

steigimui Lietuvos Demokratijos 
rengia didelį pikniką, todėl vadinasi 
didelis, kad Kongrese priklauso 17 
Draugijų bei Kliubų. Kviečiame vi
sas Detroito ir apylinkes Draugijas 
ir pavienius dalyvauti. Turėsime ge
rą orkestrą šokiams. Bus Beechnut 
Grove, geg. 30 d., pradžia 12 vai. 
dieną ir tęsis iki vėlai nakties. Gas- 
padinės priruoš gerų valgių ir taipgi 
gausite alaus. Tikietas 25c. Kelro
dis: Važiuokite Michigan Ave. iki 
Middlebelt Rd., pasukite po kairei ir 
važiuokite iki Beechnut Daržo. — 
Kom. (122-123)

NANTICOKE, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugi

jos metinis susirinkimas įvyks kapi
nėse, Decoration Day, geg. 30 d., 11 
vai. ryto. Visi draugijos nariai būti
nai turite pribūt, nes susirinkimas 
bus svarbus. — E. CibulskienY), Sek.

(121-123)

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieni, geg. 25 d., įvyks 

ALDLD 2 kp. susirinkimas, 7:30 v. 
v. Piliečių kambariuose, 376 W.

t

WILKES-BARRE, PA.
Antradienį, geg. 30 d., bus pir

mas ir labai įdomus piknikas, kurį 
rengia LLD 12-tas Apskritys Valley 
View Parke, Inkerman, Pa. Pradžia • 
11 vai. ryto ir tęsis iki vėlai nakties. 
Šiame piknike kalbės svečias-kalbė- 
tojas R. Mizara, “L.” redaktorius iš i 
Brooklyno. Bus gera orkestrą šo- I 
kiams. Bus visokių valgių ir gėrimų 
ir kitokių įvairumų.

Kaip vietos taip ir iš apylinkes 
lietuvius kviečiame skaitlingai daly
vauti pirmam šiame pavasario pik
nike. — Apskr. Valdyba.
(121-123)

BINGHAMTON, N. Y.
Penktadienį, geg. 26 d. įvyks Kom. 

Partijos vakarienė ir Card Party, 
Lietuvių Svet. Turėsite puikią pro
gą sueiti su draugais pasišnekučiuo
ti, smagiai pasišokti prie geros mu
zikos, kortomis palošti, “Bingo” pa
lošti, bus geros dovanos. Taipgi ga
lėsite gardžiai pavalgyti ‘ ir išsigerti 
už labai menką kainą, tiktai 35c. 
Nesivėluokite! Valgyti gausite' 6 vai. 
vakaro, “daylight saving time.” Vi
sus širdingai užkviečia Kom.

(121-123)

ATY^AI LDS 9-TO APSKR. 
KUOPOMS

Pranešam visom LDS 9-to Apskr. 
kuopoms, kad atsiųstumėt delegatus 
į metinį Apskr. suvažiavimą. Suva
žiavimas įvyks Collinsville, Ill. Sek
madienį, 28 d. gegužės, Blakos 
Svet., kampas Vandalia ir Clay Sts. 
ant antrų lubų, 10 vai. ryto. Todėl 
nepamirškite visos kuopos prisiųsti 
delegatus į suvažiavimą. — Rašt. G. 
B. • (121-123)

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 9 kp. ir LLD 90 kp. rengia 

bendrai pikniką. Sekmadienį, geg. 
28 d. Frank Cross Farmos, Masury, 
Ohio. Grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Turėsime platformą 
šokiams. Kviečiame Akron, Cleve
land ir iš apylinkės visuomenę daly
vauti. Kelrodis: Iš Youngstown ke
liu 62 pervažiuokite Masury, maty
site iškabą po dešinei. Biskį pava
žiavę kitas bus po dešinei ir čia 
netoli bus pikniko vieta. Iš Warren, 
Ohio, važiuokite keliu 82 iki Sharon,

MŪSŲ UŽEIGA 
Kai jūs atvyksit j New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Paroda, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and 

RESTAURANT
518 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
Gaminam valgius ir turime 
Amerikos išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

CHRONIŠKOS 

LIGOS
GYDOMOS

KRAUJO, ODOS, NERVU LIGOS, 
BENDRAS SILPNUMAS ir NER
VŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS ir 
ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI SKIL
VIO ir ŽARNŲ LIGOS, HEMOR- 
ROIDAI ir kiti MEŠLAŽARNES 
NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLES ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYRŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta. 
^-Spinduliai, Kraujo ir Šlapimo

Tyrimai Atliekami 
Už Nebrangų Atlyginimą

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

110 East 16th St, N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

WILKES-BARRE, PA.
A. L. K. Skyrius šaukia posėdį, 28 

d. geg., 109 Washington St., room 
307. Pradžia 2 vai. po pietų. Pra
šome nesivelinti, turėsime apkalbė
ti pikniką, kuris įvyks 30 d. liepos. 
Sekretorius neturėdamas visų narių 
antrašus, tai šaukia susirinkti per 
dienraštį “Laisvę”. — M. Kalaus- 
kas, Sckr. (121-123) .

PHILADELPHIA, PA.
Darb. Org. Veikiančio Kom. susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, 25 d. 
geg., 8 v. v. Liaudies Name, 735 
Fairmount Ave. Visi nariai privalo
te dalyvauti, nes turime svarbių da
lykų aptarti. (121-122)

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

26 d. geg., 8 v. v. Junginėj Svet., 
180 New York Avė. Kviečiamo visus 
skaitlingai dalyvauti, užsimokėti už 
savo užsilikusias duokles, nes Cen
trui reikalinga pinigų. — Sckr.

(121-123)

Tel.: MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gorimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drink- 

Mixer TOM COLLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain 
Cremo “Connecticut Best” 
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt. 
Reikalaukite visur to vardo 

SODftS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J.

LIETUVIU ATLETU
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir 

Atlankykite
LIETUVIŲ ATLETŲ 

KLIUBĄ
168 Marcy Ave.
Brooklyn, N. Y.

VALGIAI IR
GĖRIMAI

Kiekvienas apšvietą bran
ginantis žmogus privalo bū
ti dalininku dienraščio “Lai
sves” bendroves

Estate o f

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Lietu vi ų Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir . 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

$13

t

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

Brooklyn, N.. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi
M

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

mūsų

// 12 1

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE
• Brooklyn, N. Y.

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos

522 Bedford Avenue
arti Taylor St., Brooklyn, N. V.

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—8 dieną ir nuo 7—8 vak.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto
FLATBUSH OFISAS

2220 Avenue J
Kampas E. 28rd Street

K*. • Jr- --------- ------ ----------- -----

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas
® NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR-MAISTINGĄ

VARPO
Kep tnve

Rūgšti ruginė, jsaldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias 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 Rolla.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį Ir kainas,

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

nuo

t

0
.Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KAšKIAUCIUS

$1.00
6.50

2.00

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

‘ VALANDOS: 2—4 ir 6—8, 
Nėra valandų sekmadieniais.

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 

Laikrodėliai

r

■V41W7N DIRMAVON6MDO V A1MOS

Aplankykite 
religinių daiktų departmentą, spėcialis 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N.

tarpe Graham ir Manliattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. / Tel.: Stagg 2-2178

Kita Krautuvė Randasi PLAINFIELD, N. J. po antrašu. 
206 WEST FRONT STREET

ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ



GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Dovana už Parodos
Poeziją

P-lė Pearl E. Levison pripa
žinta parašius geriausią ofi
cialų Pasaulio Parodos poezi-

473 Grand St. Brooklyn, N. Y 
Prie R. K. O. Republic Teatro 

- ------------------------------- ■»-------------------------------------- —

Telefonas Foxcroft 9-6901

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MOŠŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, malta vojimo ar popleravimo 

klauskite mūsų aprokavimo

SKELBK1TES "LAISVĖJE"

Special Rates per Week

Turkish Room, Russian
Swimming Pool, Fresh

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Managed by 4P

TEITELBAUM

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

Open Day and Night

v ■ Vapor Room,
\ 1 Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations. Abm

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- ' 
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

r**

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas, bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Telephone
STagg 2-5043

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GfiRIMŲ

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo! j

Krautuvėj. ■

Manhattan Liquor Store E

(Kampas Roebling St.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886
417

NohYorkO"ZW///^7iiiiov
Parodos Žinios Dainy Diena

pa-

aple

Rep.

ją ir jai įteikta dovana $1,000. buvo nei (į lauką išeit. Vos iš-

pa-

D—s.

kamba- 
savaitę.

J?L'

už- 
nu- 

ir

į Šv. 
iškil-

1337 E. 
Culver 
M.

res- 
mi-

ati- 
Ten 
val

dai k in ai neteko sa- 
ir dabar kenčia di- 
sunkenybes ir kan- 
įsitikinimą, kad lai-

5th St., 
Line, išlipkite ant 

(121-126)

padarau 
paveiks 
krajavis 
su ame- 

Re<
vakarą 
laiptais 
Nugabentas

aidiečiais, būkite laiku.
LMS Komiteto Narys.

eigą,
krito
sunkiai susižeidė.
ligoninėn.

dainas — pirmasis 
pastarasis uždarant 
Nors jau buvo vė-

Pasirandavoja fornišiuoti 
riai: $3.00, $3.50 ir $4.00 j 
Galite šaukti telefonu: MAin 4-2632, 
arba kreipkitės pas C. Brown:

FURNISHED ROOMS 
79-81 Henry St., Brooklyn, N. Y. 

Pusė bloko nuo St. George Hotel. 
(121-138)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, dideli ir patogūs — šviesūs, 
garu šildomi. Pageidaujama, kad at
sišauktų du vyrai, arba dvi mergi
nos. Gali būti ir ženota pora be vai
kų. Kreipkitės pas: G. Kripaitis, 

Brooklyn, N. Y.
Avcnuo

.Z1Ožį

Traukiu paveikslus familijų. ves
tuvių. kitokiu grupių ir pavieniu
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais 
kai ui esant ir 
padidinu tokio .O
dydžio. kokio na- 
geidaujama Tai 
nogi atmaliavoiu 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
K12 Marion St., kamp Broadway 

I ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
' way ir Chauncey stočių BMT Line

BROOKLYN. N Y 
Tel.: Glenmore 5-6111

SUSIŽEIDĖ
Tuba, seniau laikęs 
antradienio 
savo namų

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas
Prielankus. Patarnavimas 
^06 Union Ąvenue 

Brooklyn, N. Y.
Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 

Gerai Patyrė Barberial

K

Ketvirtad., Geg. 25, 1939šeštas puslapis LAISVĖ

įj|| tuntų degtinių, vi-

lįiąuor#

BLUt

PAVASARIS YRA JUM 
PRIMINIMAS GRAŽIŲ

Gaminam valgius Ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbimo ir impor-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Jūs darysite išdidų įžengimą 
į pavasarį šiuose mėlynuose 
batuose. Dabar mes išdedame 
gražiausiam parodymui Enna 
Jettick—mėlynų batų, mėlyni 
pumps, mėlynų oxfords, mėly
nų sandais, mėlynų visokių 
stilių. Užeikite ir pasirinkite 
sau patinkamus.

$5 iki $6 
Kitokį Stiliai

Size-ų 1 iki 12
Plotis AAAAA iki EEE

RHEA

Office Phone 
EVergreen 8-1090

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues.. from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

NOTARY 
PUBLIC

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

Oteli

BROOKLYN, N. Y.j

Punched tie. Mėlyni, Juodi, Balti, 
Java Brown Kid

Mėlyni, Nežibanti Juodi, Java Brown 
Kid, Taipgi Balti 

Amerikos Mandriausi Batai 
čeri vaikSėiojimui visur

GREENBLAT’S
Čeverykai ištisai Seimai. 

Prirenkami per X-Ray.
663 GRAND STREET

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

ZBlthe

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Girdėjome iš Lietuvos 
Atvykusį Svečią

Brooklyniečiai skaitlingai 
atsilankė sutikt Juozą Jurginį, 
iš Lietuvos atvykusį žurnalis
tą, ir, kaip atrodė iš entuzias
tiškos ovacijos užbaigus kalbą, 

. džiaugėsi atsilankę ir išgirdę 
jo pranešimą apie kultūrą Lie
tuvoje.

Svečias gyvoj, paprastoj 
kalboj perstatė esamą padėtį: 
atsiekimus ir trūkumus Lietu
vos kultūros srityse, pažymė
damas, kad dar daug kas rei
kalinga kelt, plėtot; kad Lie
tuvos liaudis ir jos inteligen
tija trokšta galimybių plačiau, 
bendriau įsitraukt į kultūrinį 
darbą ir turi vilčių to atsiekti 
artimoje ateityje.

Po kalbos pasipylė klausi
mai ir jie atsakyta. Tačiau li
kosi daugelis dar norinčių 
klaust, nes esant vėlokai ne
buvo kada, reikėjo tęst numa
tyta programa. Po susirinki
mo girdėjosi pageidavimų su- 
ruošt 'dar kitas susiriųkimas, 
kuriame būtų papasakota apie 
tuos dalykus, kurie dėl stokos 
laiko likosi nepaliesti arba 
mažiau paliesti.

Svečias papasakojo labai į- 
domių dalykų. Gaila, kad nė
ra galimybės juos visus sumi
nėti trumpame pranešime. Pa
tartina visiems nuvykti išgirsti 
jo kalbą visose tose kolonijo
se, kuriose jis lankysis. Lietu
vių Meno Sąjunga padarė ge
rą darbą mums šutei k adam a 
šią progą jį išgirst. Reikia ma
nyti, kad jos vienetai ar kitos 
organizacijos padarys tą ga
limybę kitur.

Kiek man žinoma, tai Broo- 
• klyne pirmos tokios masinės 

sutiktuvės iš Lietuvos atvyku- j 
šiam svečiui bėgiu eilės pasta
rųjų metų. Daugelis pirmiau 
buvusių savo paskaitas-kalbas 
kalbėdavo keliems ar kelioli
kai asmenų, nežiūrint atsivež
tų visokių oficialumų ir laips
nių. Tas rodo, kad masės 
amerikiečių lietuvių labai do
misi dabartine Lietuvos padė
timi ir pačios liaudies troški
mais ir darbais.

Pasibaigus susirinkimui, sve
čią apsupo anykštėnai ir kiti 
sveikinti, klausinėti. Radosi 
kaimynų, senų pažįstamų ir 
naujų pažinčių. Reikia many
ti, kad šis svečio žurnalisto at
silankymas pagelbės vieniems 
kitus geriau pažinti ir už- 
megsti artimesnius ryšius tarp 
amerikiečių ir Lietuvos žmo
nių.

Jaunimas Programoj

Žymiosios vietos meno gru
pės, kurios daugiausia suside
da iš jaunimo, Aido Choras ir-Visockis, V. Michelson, A. Gil- 
Aidbalsiai Šauniai sudainavo manas, J. Kolas ir Navickas 
po kelias 
atidarant, 
programą.
lys laikas, tačiau publika Aid- 
balsių nepaleidžia nuo estra
dos ir gana, kol vėl ir vėl ne- 
dadėjo po dainą. Aidui vado
vauja Aldona' Žilinskaitė, 
akompanavo EI. Gasiūnienė. 
Aidbalsiam vadovauja kompo
zitorė šalinaitė. Lillian Mil- 
čiūtė ir A. Žilinskaitė skambi
no pianu.

Jaunimas programa gražiai 
paįvairino iš už marių pribu
vusio jaunojo pusbrolio sutik- 

’’tuves ir mus palinksmino.
Parėmė Aukomis

Pirmininkui P. Balsiui 
prašius aukų lėšoms padengti, 
publika gražiai atsiliepė. Tik 
gaila, kad rinkėjam pamiršta 
pasakyt/jog reikės užrašinėt 
stambesnes aukas, tad tik vie
na pora užrašinėjo. Rengėjai 
atsiprašo visų, kurių vardai 
neužrašyta.

M. Liepus aukojo $1; K. 
Gertis ir E. Liepus po 50e; A.

Gavome nusiskundimų, kad 
po pranešimo šiame skyriuje, 
jog Lietuvos . pavilionas atda
ras, tūli nuvykusieji (pereitą 
šeštadienį) vis teberadę užra
kintas duris su tuo pačiu ant 
rudos popieros užrašu: 
“Closed.” Persitikrinimui, ‘L’ 
rep. buvo užėjęs gegužės 23- 
čią. Rado jau atdarą. Turbūt 
atidarymas buvo užtrauktas 
dar ilgiau, negu buvo many
ta. Apgailestaujame, jei kam 
dėlto susidarė ekstra kelionė 
ir išlaidos, nors, tiesa, paro- 
don nuvykusiem negalėjo būt 
nuobodumo, tik biskis nesma
gumo, kad nepataikytą ton 
vieton, kurion norėta.

Antradienį atsidarė Jugos
lavijos pavilionas. Iškilmėse 
kalbėjo majoras LaGuardia, 
jų pačių kalboj. Jis ten buvo 
karo tarnyboj Pasaulinio Ka
ro metu, ir dabar tebemokąs 
tuomet išmoktą jugoslavų kal
bą.

Sovietų pavilionan lankyto
jai vis dar tebeplaukia masė
mis.

Daugelis lanko naujai 
darytą Chilės pavilioną. 
gyvuoja Liaudies Fronto
džia. Jie, kaip ir San Fran
cisco parodos budavotojai, di
džiuojasi tuomi, kad pas juos 
viskas unijistų padaryta.

R.

50,000 Archivyskupo 
Įvesdinime

Apie 2,000 aukštų dvasiš
kių ir svietiškų vadų ir 50,000 
eilinių katalikų ir šiaip žiū
rovų dalyvavo archivyskupo 
Francis Joseph Sp^llmano į- 
vesdinimo ceremonijose, New 
Yorke, didžiausioj Amerikos 
archivyskupijoj, geg. 23 d.

Dešimtą valandą ryto nuo 
arčhivyskupo buto ant Madi
son Ave. ir 50th St. susirinkę 
dvasiškiai pasitiko ir atlydėjo 
archivyskupą Spellmaną 
Patricko Katedrą, kur 
mes tęsėsi 3 valandas.

po 25 centus. Viso su smulkio
mis ir neužrašytomis stambio
mis aukų surinkta $18.37.

Atsilankė Chinietis

Mitingo eigoj, atsilankė 
Amerikos Chinų Org. Sąryšio 
atstovas, prašydamas jam leist 
atsikreipt• publikon svarbiu 
reikalu. Pirmininkas leido.

Chinietis prašė visus lietu
vius atsilankyti chiniečių ren- 
giamon demonstracijon pro
testui prieš Amerikos kapita
listų siunčiamą pagelbą Japo
nijai, kuri yra užpuolus ir te- 
rioja Chiniją. Jis nurodė, kad 
lietuviai, kaipo tauta, kurios 
pačios nepriklausomybei g.ę- 
sia pavojus, pagelbės ir sa’ O 
šaliai padėdami chiniečiar. s 
kovot ir nugalėt Japonijos ag
resorius, kurie veikia susitari 
su Vokietijos agresoriais.

Demonstracija įvyks šį 
penktadienį, gegužės 26, 
po pietų, 33rd St. ir 1st Avė,, 
Brooklyne, prie Japonijos lai
vų linijos dokų.

Lietuvių Meno1 Sąjungos 3- 
čio Apskričio rengiamas pik
nikas jau čia pat. Jis įvyks 
gegužės 28, P. Vaičionio Mea
dow Grove parke, Cranford, 
N. J.

Brooklyno Aido Choras turi 
nusamdęs didelį busą. Norin
tieji važiuot su aidiečiais, turi 
užsiregistruot nevėliau šešta
dienio. Galima užsiregistruot 
pas choriečius. Kelionė į abi 
puses kainuos $1.25. Busas iš
eis nuo “Laisvės” lygiai 12-tą 
vai. per pietus. Važiuojantieji 
su

Kaip Aš Atsidūriau 
Bažnyčioj

Pereitą sekmadienį, 
pirmą vai. po pietų, man ei
nant iš Sąryšio konferencijos 
So. 4-ta, pro šalį manęs viena 
ir kita jaunos merginos bėga 
tekinos artyn Angelų Karalie
nės bažnyčios. Na, sakau, ir 
aš bėgsiu pažiūrėt, kas ten 
atsitiko.

Pasispardžiau smarkiau ir į 
kelias minutes ir aš atsidūriau 
palei bažnyčios duris.

Šaligatvis pilnas nustotas, 
stepsai apstoti, bažnyčios du
ris užsikimšę merginom, vaiki
nais, vyrais ir moterimis. Besi
dairant pažįstamo pasiklausti, 
kas čia atsitiko ar atsitiks, tik 
iš už kampo keletas automobi
lių atlekia triūbydami ir susto
ja palei bažnyčios duris. Visi 
tik urmu į bažnyčią, ir aš sy
kiu. Besigrūdant, sutinku ar
tistą Joną Valentį. Klausiu jo: 
“Kokius mes čia dabar pama
tysime?” Jis man sako: “Nu
gi, ar nežinai, kad vienas 
“Praeities šėšėlių” aktorius 
bus sušliubavotas,” tai Vytau
tas. Lapšys su p-le Vladislava 
llgūnaite.

Nueinam iki pusei ' bažny
čios, bet negalim gerai matyt 
jaunųjų. Jis man sako: “Lip- 
kim ant viškų, iš ten geriau 
matysime.” Belipant ant viškų 
dar jis man perstatė ponią 
Girienę, tik nesenai iš Kauno 
atvažiavusią.

Nuo višku netik visa vestu
vių parodą gerai matėme, bet 
ir visą publiką, kurioje ma
čiau daug kriaučių bedievių.

Bažnyčioje vieni stovi, kiti 
sėdi; aš irgi atsisėdau. Tik ke
lias minutes pasėdėjus, dar 
kunigas jaunųjų neužbaigė 
šliubavot, kaip žmonės iš baž
nyčios kai musės suūžė, mes 
irgi laiptais nuo viškų žemyn.

Durys užsikimšo, negalima 

sibrukau į lauką. Negalima į 
gatvę išeit. Stepsai nustoti, 
šaligatvis nustotas, visi laukia 
jaunųjų išeinant. Kaip tik 
jaunoji su savo pamergėm pa
sirodė. tarpe bažnyčios durų, 
merginos iš krepšių, vaikinai 
iš kišenių saujas kruopų ėmė 
pilt ant jauųjų galvų. O pa
mergės tai daugiausia tų kruo
pų gavo. Katra gražesnė, tai 
keli vaikinai ant jos galvelės 
saujas kruopų ištuštino.

’Jau rengiuos eiti namo, tik 
kita zovada automobilių at
lekia ir vėl visi žmonės į baž
nyčią, aš irgi sykiu. Pusėje 
bažnyčios sutinku Bubnį. Sa
kau, ką dabar šliubavos? Jis 
sako: “Bieliauskiūtę su Pe- 
trauskučiu”.

Jau aš dabar buvau kytres- 
nė. Kaip tik kunigas baigė 
šliubavoti, tai aš su pirmuti
niais iš bažnyčios, ir pasiren
ku vietą, kad geriab maty
čiau, katras daugiau kruopų 
gaus.* Esie.

Sekmadienį 5,000 newyor- 
kiečių aplankė du Anglijos ir 
1 Argentinos karo laivus, da
bar esančius, Hudson Upės 
prieplaukose.

Masės Sveikino Buvusį 
Ispanijos Minister;
Ispanijos pabėgėliams gel

bėt mitinge pereitą pirmadie
nį, Madison Sq. Gardene, 18,- 
000 publikos entuziastiškai 
sutiko buvusios lojalistų 
publikos užsienių reikalų 
nisterį Julio Alvarez del 
yo ir audringai sveikino 
reiškimą, kad Ispanijos liau
dis atgaus sau laisvę.

Del Vayo, varde Ispanijos 
liaudies, dėkojo amerikie
čiams už teiktą paramą, kuri 
“užpelnė amžiną ispanų dė
kingumą.” Jis prašė atkreipi 
atydą į pusę miliono pabėgė
liu, kurie C f 
vo šalies 
džiausiąs 
čias” už
svė bus, turi būt atgauta.

Apart del Vayo, kalbėjo 
keletą žymių amerikonų, Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. RALLAS
(BIELIAUSKAS)

(Q VIENATINIS LIETUVIŠKAS 

7' JŽL, KABARETAS

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y FRANK DOMIKAITIS

RESTAURACIJA
Lorimei/St. Brooklyn “Laisvės1’ Name

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 

pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

sokių vynų ir gero 
alaus.

Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Puiki. Vieta
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn 

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai Įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm

Užeikit Pasimatyti su Lessingu.

A. Balčiūnas
321 Chauncey Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET




