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pasaulinio karo, mes visvien

“KAZIAI SPAUDŽIA LIETUVA NAUJAIS REIKALAVIMAIS
Pasaulinė Paroda, kuri “ ' ' * f •---------------------------

pory t atsidarys N e w 
Yorke, dar ir dar įrodys 
kiekvienam, kuris ją matys, 
jog pasaulis turi visas ga
limybes padaryti žmonijos 
gyvenimą laimingu ir gra
žiu. Reikia tik pakeisti vi
suomeninė santvarka, kad 
ji tarnautų plačiosiom žmo
nių masėm, o ne saujai in
dividualų.

—o—
Štai kodėl mes išleidžiame 

šį “Laisvės” numerį 
dintą ir pagražintą, 
norime kiekvieną 
skaitytoją supažindinti r" 
tuo, kas dedasi toje parodo
je, kuri bus didžiausia, ko
kią kada pasaulis yra ma-

Sumuškime Koncentracijos Stovyklų Su
manymą prieš Nepiliečius Ateivius!

Milžiniška Šios Šalies Vėliava New Yorko 
Pasaulinėje Parodoje Naziai Siekia Už valdyt Lietuvą, kaip Seka

mą Punktą Savo Užkariavimą Programoj

New 'York. — Nemenka Pasaulinės Parodos įdomybe 
skaitoma ši didžiulė mūsų šalies vėliava—didžiausioji vi
same pasaulyje. Jos dydis yra 90 pėdų pločio ir 230 
pėdų ilgio. Apvaikščiojant Taikos Aikštės Įkūrimą, 
1,000 vaikų, dalyvavusių apeigose, iškilmingai saliutavo 
tą vėliavą, šiame iš viršaus darytame paveiksle matosi 
(žemai) kraštas Tautų Ežero, šešios dešimtys dvi tautos 
dalyvauja Parodoje ir harmoningai taiko savo gaminius 
prie bendrosios temos “Statyti Rytojaus Pasaulį.”

ANGLIJA VEDA DERYBAS SU SOVIETAIS DEL 
SIAURESNES APSIGYNIMO SUTARTIES

Varšava. — Vokietija iš
statė tris naujus reikalavi
mus Lietuvai, pagal prane
šimus iš Kauno. Tie naziu 
reikalavimai yra šitokie:

Lietuva turi 25 procen
tais padidint savo prekybos 
apyvartą su Vokietija.

Lietuva turi “pataisyt”

Anglija Varžosi su 
Nariais dėl Biznio

Rumunijoje
Bucharest, Rumunija. — 

Anglija atsiuntė savo pre
kybos delegaciją į Rumuni- j 
ją. Anglai tyrinėja, kokias j 
biznio progas jie galėtų 
gaut varžytinėse prieš Vo
kietijos nazius įvairiose 
pramonėse Rumunijoj, kaip 
kad dažų ir chemikalų pra
monėje; aliejaus - žibalo 
šaltinių išnaudojime, vieš- Į 
kelių ir geležinkelių prave- 
dime, prieplaukų statyme ir 
kt.

Hitlerio agentai su pavy
du ir baime sekioja žings
nius atvykusių Anglijos 
prekybos ir pramonės at
stovų. Rumunijai reikia 
tvirtesnių, angliškų pinigų; 
jai taipgi reikia daugelio 
medžiagų saviškei pramo
nei. O ką naziai gali duoti 
Rumunijai, tai tik gatavus 
dirbinius už išnaudojimą 
pačių Rumunijos gamtinių 
turtų ir už jos lauko ūkio 
produktus.

Po to, kai Hitleris užėmė 
Čechoslovakiją, jis spirtinai 
užkorė Rumunijai plačiau
sią prekybos - pramonės su
tartį; o ta sutartis lėmė ir 
politinį Rumunijos pavergi
mą. Todėl Rumunų vyriau
sybė dabar džiaugiasi, kad 
Anglija taip susidomėjo 
bizniu Rumunijoj, nes tai 
būsianti atspirtis prieš dik- i 
tatorišką, vienpusišką na
zių pramonę ir prekybą te-į 
nai.

savo sutartis su Anglija ir 
kitais kraštais, kad Vokieti
ja gautų pirmenybių pre
kyboje su Lietuva.

Lietuva turi leist Vokie
tijai įsteigt nazių prekybos 
agentūrą Kaune, kad Vo
kietija galėtų tiesioginiai 
pirktis Lietuvos rinkose 
maisto produktus, tai yra, 
kad naziam nereikėtų pirkt 
Lietuvos bendrovių produk
tų, išvežamų . į Vokietiją, 
nustatytomis kainomis.

(Šis pranešimas nėra val
diškai patvirtintas nei už
ginčytas.)

Suprantama, kad Lietu
vos valdžia nenorės priimt 
šitokių Vokietijos reikala
vimų. Lietuva žiūri į tokius 
nazių reikalavimus, kaip į 
mėginimą įsteigt Hitlerio 
monopolijas Lietuvoje ir 
už viešpataut Lietuvą eko
nominiai.

(Šie ekonominiai - politi
niai Vokietijos reikalavi
mai yra neva (kol kas) tai
kus hitlerininkų žygiavi
mas į Rytus. Jeigu Lietuva 
priimtų juos, tai Lenkija 
jaustųsi imama į nazių eko
nomines reples. Po to, kai 
Hitleris užgrobė Klaipėdos 
kraštą, Lietuvos valdžia pa
sviro į draugiškumą su 
Lenkija. Dabartiniai gi Vo
kietijos reikalavimai, išsta
tyti Lietuvai, reiškia jų pa- 
sinešimą užvaldyt Lietuvą. 
Tai būtų sekantis eilinis 
Hitlerio užkariavimas po 
Čechoslovakijos, kaip rašo 
New York Times, kuris sa
ko, kad Lietuva dabar yra 
arčiausias užkariavimo 
punktas nazių programoj.)

Pakorė Brolienę, Susitaręs 
su Broliu ir Motina

White Cloud, Mich. —El
tonas Cassidy, 24 metų am
žiaus, pagal sąmokslą su 
savo motina ir vedusiu bro
liu Charlesu, pakorė nuo 
skiepo laiptų savo brolio 
žmona Helena, 24 metu am- *, 4. 7 4,
žiaus. Korimą matė žmog
žudžio broliavaikis, keturių 
metų berniukas, kuris ir 
buvo svarbiausias liudinin
kas teisme.

Korikas Eltonas Cassidy, 
po 24 valandų kvotimo, pri
sipažino ir išdavė savo mo
tiną ir brolį kaip dalyvius 
to sąmokslo.

Abiejų brolių motina bu
vo paėmus pas save keturis 
Cha riešo ir jo žmonos He
lenos vaikus ir nenorėjo ati
duot. Tad Helena per teis
mą privertė senolę sugrą
žint Helenai vaikus. Bet 
Helenos vyras Charles pats 
nenorėjo tų vaikų. Todėl 
jis su savo motina ir broliu 
nusprendė nužudyt Heleną.

Washington. — Atžaga-| Tam planui stipriai prie
šinosi kongresinės komisi
jos pirmininkas kongresma- 
nas Adolph Sabbath, iš Illi- 
nojaus.

CIO unijos ir šiaip pa
žangūs žmonės smarkiai 
darbuojasi, idant sumušt šį 
fašistinį sumanymą.

reivių vyraujama kongreso 
taisyklių komisija užgyrė 
kongresmano Hobbso suma
nymą areštu o t ir suvaryt į 
k o n c e n t racijos stovyklas 
nepiliečius ateivius, kurie 
bus kaltinami kaip “anar
chistai ar panašių klasių 

! žmonės.”
Sumanymas neleidžia jo- 

,su kio tardymo ar teismo, o 
stačiai skiria tokius nepilie- 

I čius ateivius įkalint kon- 
j centracijos stovyklose, gal 
net visam amžiui.

Pagal tą įnešimą kongre- 
i sui, ateiviai gali būt suim
ti ir į koncentracijos sto
vyklas suvaryti bėgyje 90 
dienų, jeigu pasirodys ne
aiškumų net jų pasportuo- 
se.

Mes 
mūsų v

—o—
Atidarymas Parodos — 

nepaprastas įvykis mūsų1 
kraštui. Bet pagalvok, 
drauge skaitytojau, kiek ta 
visa ceremonija turės dar 
didesnės reikšmės, jei pa
vyks laimingai be sustojimo 
atlėkti iš Maskvos į Pasau
linę parodą garsiajam So
vietų lakūnui, Vladimirui 
Kokkinaki!

Jeigu tam herojui savo . 
pasimojimas pavyks reali
zuoti, tai bus Sovietų žemė, 
kuri ’ gražiausiai apvaini
kuos Pasaulinės 
atidarymą!

—o—
Žymusis Anglijos rašyto-imas atgal į 

jas H. G. Wells sako:
“Kai 1900 metais aš para

šiau, kad prieš 1950 metus 
orlaivis galės lėkti, tai žmo
nes mane skaitė ekstrava- 
ganzu...”

Na, o jeigu šiandien be 
sustojimo iš Maskvos į New j 
Yorką atlėktų socializmo | 
žemės orlaivininkas! Atlėk-! 
tų ir nusileistų greta Pa- čia atvyko Sovietų užsienio 
saulinės Parodos! Koks tai reikalų vice-komisaras VI. 
būtų gražus supuolimas! Potiomkin', jį pasitiko Bul- 
Kokia nepaprasta Amerikos garijos valdžios nariai. Pa- 
žmonėms ir pasauliui būtų skui Bulgarų ministeris pir- 
staigmena!...

—o—

EXTRA
SOVIETAI GINS EURO

PĄ NUO FAŠISTŲ 
UŽPUOLIKŲ

parodos * Copenhagen, bal. 27. — 
j Sovietų ambasadorius An- 
Iglijai, Ivan Maiski, skrisda- 

j Londoną iš 
1 Maskvos, pareiškė, kad So
vietai “pagelbės Europai, 
jeigu fašistinės šalys pra
dės kara.”

Bulgarija Šiltai Priėmė 
Sovietų Vice-Komisarą

Sofija, Bulgarija. — Kai

mininkas G. Kiosseivanov 
priėmė Potiomkiną ir pus- 

Nemanykit, kad šis spe- antros valandos su juom 
cialinis Pasaulio Parodai kalbėjosi.
atžymėti “Laisvės” numeris 
mums mažai kaštavo. Jis 
kaštavo gana daug. Bet 
mums talkon pribuvo pa
žangūs Brooklyn© lietuviai 
biznieriai: jie pasiskelbė 
“Laisvėje” ir tas sudarė ga
limybės šią dienraščio lai
dą žymiai padidinti.

Todėl, brooklyniečiai ir 
svečiai iš toliau: nepamirš
kite tų biznierių, kurie skel
biasi “Laisvėje.” Jie remia 
mūsų dienraštį, jie remia 
pažangiąją mūsų spaudą, o 
mes, grąžon, paremkim 
juos, pirkdami daiktus pas 
juos, užsikąsdami bei išsi- 
gerdami stiklą alaus.

—o—
Pirmadienį turėsime Tarp

tautinę Pasaulio Darbo 
žmonių šventę — Pirmąją 
Gegužės.

Mažai laiko beliko pasi
ruošti tai šventei minėti. 
Visvien dėkime dideliausių 
pastangų jąją atžymėti

Bulgarijos spauda plačiai 
rašo apie atsilankymą to 
Sovietų vyriausybės nario 
ir sako, jog šis atsilanky
mas turi didžiausios svar
bos ne tik Bulgarijai, bet ir 
kitiem Balkanų kraštam.

Šiuo tarpu eina Bulgari
jos derybos su Sovietais 
dėlei prekybos tarp • šių 
dviejų šalių, ir tikimasi 
artimesnių politinių ryšių 
tarp jųdviejų.

Lietuvos Konsulato N. 
Y. Pakvitavimas Aukų 
Klaipėdos Pabėgėliam

“Laisvės” Bendrovės Da
lininkų suvažiavimas per p. 
R. Mizara paaukojo Klai
pėdos pabėgėliams šelpti 
$25.00.

Rochesterio lietuviai ba
landžio 21 d. vienbalsiai nu
tarė Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti paaukoti $59.13, ku
riuos atsiuntė per p. Pra
ną Svetiką $59.13.

Advokatas F. J. Bagočius 
Klaipėdos pabėgėliams šelp
ti paaukojo $25.00.

Inžinierius Bronius F. Si- 
mons-Simokaitis iš Fitch
burg, Mass., Klaipėdos pa
bėgėliams šelpti paaukojo 
$10.00.

Waterbury, Conn., Vaiz
bos Butas Klaipėdos pabė
gėliams šelpti paaukojo per 
p. Joną Tareilą $25.00.

Marija Aukštaite iš Mon- 
trealio 
niaus 
$10.00.

New
viai per p. M. Jokūbaįtę Ap
sigynimo Fondui aukoja 
$52.00.

New Haven, Conn., Vil
niui Vaduoti Sąjungos sky
rius per p. M. Jokūbaitę už 
parduotus Vilniaus pasus ir 
ženklelius $14.95.

Paryžius. — Paskutiniu 
laiku fašistai Francijoj pa
skleidė daugybę lapelių, ku
riais kursto prieš žydus. 
Tai Francijos valdžia dabar 
išleido įsakymą, kuriuom 
griežtai uždraudžia “užru- 
bežinę propagandą ir užsi
puldinėjimus prieš tautinę 
kilmę ar religiją” vienų 
Francijos gyventojų prieš 
kitus.

už parduotus Vil- 
ženklelius atsiuntė

Haven, Conn., lietu-

Vokietija traukia didelius 
daugius savo kariuomenės 
į Belgijos ir Holandijos pa-' 
sienius.

kaip galime gražiausiai.
New Yorke tą dieną bus 

milžiniškas paradas — mil
žiniškas sanbūris visų dar
bo žmonių tarptautiniam 
solidarumui pareikšti.

Dalyvaukim ten masi
niai !

Mūsų Skaitytojam
Susi kaupus daugeliui 

skelbimų ir bėgamais 
klausimais raštų, šiame 
“L.” numery negalėjome 
įtalpinti pabaigos apysar 
kos ‘INTERNACIONA
LAS KARCERY” ir tą
sos sveikinimų “Laisvės”“ 
šėrinink'ų šuva žiavimui. 
Išspausdinsim rytoj.

Beje, šeštadienį, rytoj 
“Laisvė” išeis padidinta 
—astuonių puslapių.

London. — Pranešama, 
kad Anglijos valdžia neno
ri įtraukt Sovietus į glau
džią apsigynimo sąjungą su 
Anglija, Franci j a ir Turki
ja. Vietoj tokios sąjungos, 
dabar Anglija veda derybas 
su Sovietais dėlei “palai- 
desnės” sutarties apsigyni
mui nuo Hitlerio ir Musso- 
linio ir gynimui ’Lenkijos ir 
Rumunijos nuo nazių.

Anglija perša, kad So
vietai duotų tik savo oro 
laivyno pagelbos prieš fa
šistų diktatorius, jeigu pa
starieji pradėtų karo veiks

mus. Anglų valdžia supran
ta, kad tokiai pagelbai iš 
Sovietų pusės nesipriešins 
nei Lenkija nei Rumunija; 
anglai taipgi spėja, kad jei
gu naziai užpultų Lenkiją 
ar Rumuniją, tai jodvi pa
matytų reikalą ir Sovietų 
armijos talkos prieš užpuo
likus.

Darbiečiai ir liberalai at
stovai Anglijos seime vėl 
užklausė ministerio pirmi
ninko Chamberlaino, kaip 
eina derybos dėlei apsigyni
mo sutarties su Sovietais; 
bet Chamberlainas ir vėl 
atsisakė paaiškinti.

Sovietai Pritaria Ver
stinai Karinei Tarny

bai Anglijoj
Maskva. — Kad Anglijos 

valdžia sumanė įvest vers
tiną kariuomenės tarnybą, 
tatai Sovietų politikai laiko 
geru ženklu, kaip rašo N. 
Y. Times maskviškis kores
pondentas Walter Duranty. 
Tai pirmas daiktiškas ženk
las, kad (gal) Anglijos val
džia turi intenciją priešin
tis naujiems kariniams pa- 
simojimams Hitlerio ir 
Mussolinio.

Bet Sovietų laikraščiai iš
spausdino pranešimus, kri- 
t i k u o j a n č ius Angliją ir 
Franci ją, kad jodvi sugrą- 

1 žino savo ambasadorius į 
i Berlyną. Į tų ambasadorių 
■ sugrąžinimą Vokietijon yra 
žiūrima kaip į gerinimąsi 
Hitleriui.

ORAS
Šį penktadienį bus gied

riau.

Naziai Verkšlena, kad 
Lenkija “Pasišiaušė” 

Prieš Vokietiją
Varšava. — Vokietijos 

laikraščiai ir radio rūgo ja 
Lenkijai, kad jinai sumobi
lizavo savo armiją. Naziai 
sako: Mes tik “mažai” te
reikalaujame iš Lenkijos— 
tik pripažint Vokietijai 
Danzigą ir leist pravest 
vieškelį ir geležinkelį per 
Lenkų Koridorių, tarp di
džiosios Vokietijos ir Rytų 
Prūsijos; o už tas “men
kas” nuolaidas mes būtume 
užtikrinę Lenkijos rubežius.

Naziai skundžiasi, kad 
Lenkija, ažuot šitaip “drau
giškai” susiderėt su Vokie
tija, tai sutelkė savo armi
ją ir išvien su Anglija 
stengiasi “apsupt” Vokieti
ja.

Lenkijos pusiau-valdiškas 
laikraštis “Gazeta Polska” 
atsako į tas nazių šnekas, 
kad jie savo reikalavimais

NAZIŲ KARO LAIVAI 
TANGIERE '

Tangier, bal. 27. — Į šį 
tarptautinį šiaur-vakarinės 
Afrikos kamputį atplaukė 
Vokietijos karo laivai; bet 
paskui juos atplaukė ir 
Anglijos ir Francijos kari
niai laivai. (Hitleris ir Mus-; 
solinis reikalavo užleist 
Tangierą generolui Fran- 
co’ui.)

Danzige ir Lenkų Korido
riuje laužo 1934 m. nepuo
limo sutartį, kurią tada 
Vokietija padarė su Lenki
ja. Todėl, sako “Gazeta Pol
ska,” Lenkija kreipėsi į An
gliją ir gavo Anglijos už
tikrinimus pagelbėt išlaikyt 
Lenkijos nepriklausomybę.
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vęs Čechoslovakijos prezidentas Dr. 
Eduard Beneš ir pulkininkas Vladimir 
Hurban yra paskirti vadovauti Čecho
slovakijos pavilioną Pasaulinėj Parodoj. 
Aišku, kad su pagalba New Yorko pa
žangaus majoro LaGuardia ir newyor- 
kiečių bus galima užbaigti čechoslovaki
jos pavilionas ir parodyti tos tautos 
žmonių atsiekimus. v

Žinoma, kad ęis žygis' nepatinka Vo
kietijos fašistams, kurie patys šioj pa
rodoj bijojo dalyvauti jausdami, kad 
Jung. Valstijų, ypatingai New Yorko, 
demokratiniai nusistatę žmonės pride
rančiai būtų atsinešę linkui barbariškų 
fašistu, c

Reakcinis Bilius New Yorko 
Valstijoj

Taip New Yorko Paroda Atrodė, Žiūrint Jon iš Oro, Kol Dar Ji Buvo Neužbaigta Statyti

Anglija Įveda Verstiną Armijoj 
Tarnavimą

Anglijos ministerių kabinetas nutarė 
įvesti verstiną piliečių armijoj tarnavi
mą. Pagal sudarytus planus bus visi an
glai vyrai nuo 18-kos iki 45 metų sure
gistruoti. Yra padaryta sekami pasiūly
mai:

(1) Greitu laiku pakelti armijos skai
čių iki 900,000 žmonių; (2) įvesti vers- 

' tina karinį prisirengimą visiems svei
kiems jaunuoliams nuo 18-kos iki 20 me
tų amžiaus; (3) visi jaunuoliai, sulaukę 
19-kos metų amžiaus, turi būti paimti į 
teritorinę armiją, kuri vadinasi Nacio- 
nalė Gvardija. Jų skaičius turės sudary
ti iki 400,000 ginkluotų vyrų; (4) visi 
vyrai, nuo 20 iki 25 metų amžiaus, turi 
pribūti į rekrutavimo punktus, kur jie 
bus išegzaminuoti fiziniai ir tt. ir (5) 
visi vyrai, nuo 25 iki 45 metų amžiaus, 
turės būti greitoj ateityj suregistruoti.

Iš to matosi, kad Anglija smarkiai 
ruošiasi prie karo. Vien armijos reika
lams yra paskirta $2,949,975,000; o 
įskaitant karo laivyno išlaidas, orlaivy- 
no, apsigynimo nuo priešo orlaivių ir ki
tas, bendros karinės išlaidos sieks net 
$6,582,859,848, arba veik 13 nuoš. visų 
Anglijos pajamų. Šių metų Anglijos ka
ro išlaidos ant 40 nuoš. viršija pereitų 
metų išlaidas.

Tūli karo specialistai numato, kad An- > 
glijos armija pasieks iki 1,000,000 žmo
nių. Dabartiniu laiku Anglijos armijoj 
buvo 400,000 žmonių; išlavinti rezervai 
siekė 700,000 vyrų; orlaivyne buvo 87,- 
950 vyrų ir 26,000 rezerve. Jos jūrų lai
vynas turėjo apie 120,000 oficierių ir jū
reivių.

Anglija ginkluojasi todėl, kad jos nu
sileidimų politika fašistų karo agreso
riams atvedė prie to, kad dabar pati 
Anglija pasijuto pavojuje ir dar daugiau 
ji bijosi dėl savo milžiniškų kolonijų.

Du metai atgal New Yorko valstijos 
demokratas gubernatorius Lehman atsi
sakė užgirti reakcinį Bergo bilių, kuris 
buvo nukreiptas prieš pažangesnes poli
tines partijas, prieš žmonių valią. Vė
liau republikonas senatorius Feinberg 
vėl įnešė panašų bilių į valstijos seimelį 
ir jis ten jau pravarytas. Feinbergo bi
lius reikalauja, kad partijos, norinčios 
pastatyti savo kandidatus laike rinki
mų, kurios pirmesniuose balsavimuose 
negavo 1 nuoš. balsų į gubernatoriaus 
vietą, tai turi surinkti nemažiau 50,000 
piliečių parašų.

Jeigu New Yorko valstijos gubernato
rius Lehman užgirs tą bilių, tai bus di
delis apsunkinimas mažumų partijoms 
New Yorko valstijoj. Dabar mažumų 
partijos, norėdamos pastatyti savo kan
didatus, turi surinkti po 50 parašų kiek
viename apskrityj arba visoj valstijoj 
apie 12,000 parašų.

Darbminkų organizacijos, visi laisvę 
mylinti piliečiai privalo siųsti protestus 
prieš tą bilių ir prašyti gubernatoriaus 
atmesti jį.

New Ypr.ko Pasaulinės Parodos lekiojantis fotografas atvaizdavo patį Parodos -centrą, didžiulį skritulį Perisferą ir 
Trylono bokštą, kurie randasi vadinamame Temos Centre. Paveikslas padarytas kaip tik baigiant sunituoti 200 pėdų 
dydžio skritulio griaučius.
žemojoj, priešakinėj paveikslo dalyj matosi New Yorko Miesto Pastatas, kuriame pereitą vasarą buvo vasarinė 

miesto valdybos patalpa. Gi anapus Perisferos matosi Konstitucijos Kelias, nusitiesęs iki vadinamo Tautų Ežero; 
toliau gi, aukštojoj paveikslo dalyj, matosi Federalių pastatų grupė.

Kas Trukdo Lietuvių Tautos 
Apsivienijimui?

“Našlaitis” Pavilionas
Demokratinės Čechoslovakijos valdžia 

budavojo gražų ir gan erdvą pavilioną 
Pasaulinėj Parodoj New Yorke. Bet štai 
tą šalį užplovė Vokietijos fašistai ir pa
vergė. Pavilionas nebaigtas. Šimtai tūks
tančių čechoslovakų gyvena Jungtinėse 
Valstijose ir jie norėtų parodyti savo 
tautos atsiekimus, kurie buvo padaryti 
bėgyje 20-ties metų jų tautinės laisvės. 
Paviliono baigimui dar stoka $35,000. 
New Yorko pažangus majoras La Guar
dia ir jo komiteto dalyvumui Pasaulinėj 
Parodoj pirmininkas mokytojas Dr. 
John H. Finley padarė atsišaukimą į pa
žangius amerikiečius prašant aukų, kad 
užbaigus pavilioną. Tarpe kitko jie savo 

K atsišaukime sako:
“Kiekvienas liuosai mąstąs amerikietis 

t " apgaili tragišką Čechoslovakijos likimą. 
Po 20 metų laisvės, ta labiausiai pro- 
gresyvė respublika Centralinėj Europoj 
yra parduota ir vėl pavergta. Septyni 
mėnesiai atgal buvo pagrobta jos gamti
niai turtai, komunikacijų keliai, indus
trija ir 200,000 taiką mylinčių žmonių 

> išvaryti iš savo tėvynės.
“Pereitą mėnesį užpuolikai sulaužė 

pirmesnius savo pažadus, kuriuos buvo 
padarę, tikslu, kad pagrobti Čechoslova
kijos amunicijos fabrikus, aukso rezervą 
ir tūkstančius demokratinių vadų su
grusti į koncentracijos lagerius.”

Toliau atsišaukimas prašo aukų. Bu

Katalikų Vyskupą Balsas '
Washingtone Katalikų Suvažiavime 

vadovaujanti vyskupai išleido pareiški
mą, kuriame pasmerkia prieš žydus ve
damą propagandą, anti-semitizmą, kaipo 
nesuderinama su demokratijos ir krikš
čionybės principais. Tarpe kitų katalikų 
vyskupų buvo ir vyskupas Mooney iš 
Detroito, kuris yra vyresnis už kunigą 
Coughliną. Kaip žinia, kunigas Cough li
nas skleidžia bjaurią propagandą prieš 
žydus, komunistus ir demokratines lais
ves.

Šis katalikų vyskupų pareiškimas dar 
kartą parodo, kad kunigas Coughlin ir 
jam panašūs elementai veda propagandą 
ne vien prieš garbingas. Amerikos tradi
cijas, įgyvendintas šios šalies žmonių 
laisves, bet tuo pat kartu jie išeina ir 
prieš pačią krikščionybę, prieš katalikų - 
bažnyčios vadus. Čia tenka priminti dar 
ir tą, kad velionis Romos popiežius, vi
sų katalikų vadas Pijus XI savo laiku 
taip pat pasmerkė anti-semitus.

Jie Laukia Mūsų Paramos
Francijoj dar yra per 20 lietuvių ko

votojų, kurie kovojo prieš barbarišką fa
šizmą Ispanijoj. Jie yra sunkioje padėty
je. Lietuvių Komitetas Gelbėjimui Ispa
nijos Demokratijos sako, kad gauna 
daug laiškų ir prašymų pagalbos. Bet 
komitetas negali pagelbėti, nes neturi pi
nigų. Lietuviai daug gelbėjo Ispanijos 
liaudžiai ir kovotojams. Mes manome, 
kad jie pagelbės ir dabar kovotojams 
jsigyti nors būtiniausių jiems reikmenų.

400 Naujų Narių
Prieš tūlą laiką Chicagoje įvyko 

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 2-ro- 
jo apskričio kuopų delegatų konferenci
ja. Apsvarstę bėgamuosius reikalus ir 
ateities darbus, delegatai nutarė, kad 
iki LDS Penktojo Seimo, kuris įvyks 
Brooklyne, 1940 metais, 2-rasis apskri
tys turi būtinai į LDS įrašyti nemažiau 
400 naujų narių!

Tai gražus pasimojimas. Būtų gerai, 
kad 2-rojo apskričio pavyzdžiu pasektų 
ir kiti LDS apskričiai bei kuopos!

Labai gražiai skamba visur 
šiandien lietuviuose keliamas 
tautos apvienijimo šūkis. Jis 
ne tik skamba gražiai, ne tik 
žavi kiekvieną, kuris vėlina 
gero lietuvių tautai, bet pasi
darė būtina sąlyga išgelbėji- 
nįui Lietuvos nepriklausomy
bės ir pastatymui Lietuvos gy
venimo į naujas pažangos vė
žės. Pasicįalipimas viduje, sau
valės viešpatavimas ant visų, 
akivaizdoje Hitlerio pasimo- 
jimų Europoje iki šiol jau ‘be 
galo daug kaštavo Lietuvai ir 
kaštuos daug daugiau, jeigu 
tas vėžys nebus sėkmingai iš
pjautas. Lai tą supranta1 kiek
vienas lietuvis.

Deja, ta lietuvių tautos vie
nybė dar nepasiekta ir, kaip 
mums atrodo, rimtai ,dar nc- 
siekama. Kas tam trukdo? 
Kas užsispyrusiai stovi sker
sai kelią?

Paimkime padėtį čionai 
Jungtinėse 'Valstijose. Paimki
me kad ir pačią Pasaulinę Pa
rodą, tai yra, Lietuvių Dieną 
Pasaulinėje Parodoje. • Argi 
nebūtų buvę prakilnu ir gra
žu, jeigu visas tas darbas bū
tų buvęs vedamas visos tautos 
suvienytomis spėkomis? Mes. 
komunistai, tai siūlėme visoms 
kitoms srovėms. Mos sakėme: 
Padėkime į šalį politinius skir
tumus. Mes tuos skirtumus tu
rime. Jų negalima paslėpti. 
Visi juos matome ir žinomo. 
Tačiau mos visi galime visam 
pasauliui pasirodyti suvienyti 
bent jau tame dideliam kultū
riniam žygyje.

Mes sakėme: Sudarykime 
atsakomingą Lietuvių Dienos 
Komitetą, susidedantį iš at
stovų visų didžiųjų organiza
cijų. Lietuvių Dienos Koncer
to išpildymui sutraukime visus 
jaunimo chorus. Tegul viskas 
eina sutartinai, apvienytai, 
broliškai, gražiai.

Bet tam tikros spėkos pa
reiškė: Nieko panašaus! Mes 
vieni valdysime. Mums nerei
kia visos eilės didžiųjų masi
nių organizacijų tik todėl, kad 
jos nepriklauso mūsų siaurai 
politinei orientacijai. Mums 
nereikia jau net pasižadėju
sių koncerte dalyvauti visos 
dvidešimties didžiulių jauni
mo chorų, kurie susibūrę į 
Lietuvių Meno Sąjungą.

Ir taip lietuvių spėkos tapo 
padalintos, žalos padaryta be 
galo daug. Prakilni tautos vie-

I nybės idėja tapo sutrempta.
Dar daugiau: Lietuvai atsi

dūrus didelių nelaimių ir pa
vojų sukuriu, kiek teko girdė
ti, Lietuvos Pavilionas Pasau
linėje Parodoje kenčia nuo fi
nansinio nedatekliaus. Lietuva 
nepajėgia palaikyti prie Pavi
liono tiek spėkų, kiek turėtų 
palaikyti. Dėl tos pačios prie
žasties, sakoma, pati Pavilio
no komisionierka panelė Avie- 
tėnaitė greitu turės grįžti 
Kaunan.

Bet jeigu mūsų tauta būtų 
buvus gražiai apvienyta, jeigu 
visi Amerikos lietuviai būtų 
buvę priimti talkon, kurią jie 
siūlė, tos problemos visai ne
būtų buvę. Vieni amerikiečiai 
būtų galėję savo kaštais tą 
Pavilioną užlaikyti. Bet to ne
buvo pasiekta. Už tai kaltos 
tam tikros spėkos, kurios vie
nos nori viską pasiimti ir val
dyti, kurios nesiskaito su pla
čiausių lietuvių masių karštais 
troškimais, kurios savo politi
nį kromelį stato aukščiau vi
sos tautos reikalų. Jų šūkis 
toks: “Arba mes vieni valdysi
me, arba tegul viskas pra
smenga.” Ir jiems pavyko už
valdyti . . .

Staiga iškilo dar vienas 
klausimas, kur visos tautos 
vienybė verkiančiai reikalin
ga. Tai klausimas paprasto 
žmoniškumo. Mes turime min
tyje Klaipėdos pabėgėlių šel
pimą. Tūkstančiai vargšų už
plūdo Lietuvą. Tos pačios Lie
tuvos sūnūs ir dukterys. Argi 
reikėtų politiniai skirtumai 
kišti į šį klausimą? Nereikė
tų. Kaip didžiausia audra, vi
si Amerikos lietuviai suvieny
tomis spėkomis turėtų pakilti 
ir bendrai rūpintis pavalgydi- 
nimu, aprengimu ir priglaudi
mu tų vargstančių mūsų bro
lių ir seserų.

Mes vėl tuojau iškėlėme 
vienybės reikalą šiuo klausi
mu. Siūlėme tuojau visų sro
vių atsakomingiems žmonėms 
susieiti į pasitarimą, ištirti ga
limybes, sudaryti bendrą ko
mitetą ir pravesti plačiausį vi
soje Amerikoje vajų už klai
pėdiškių pabėgėlių sušelpimą.

Ar tos kitos sVovės atsilie-1 
pė į šitą mūsų šūkį? Ar visi 
lietuviai apvienyti tam reika
lui? Ne, neapvienyti. Tiesa, 
tai šen, tai ten matosi vienas 
kitas doleris paaukojamas 
klaipėdiškių sušelpimUi. Bet

nesimato didelių, apvienytų 
pastangų. Tam prakilniam 
žmoniškumui būtų jau suplau
kę tūkstančiai dolerių, tuo 
tarpu tesuplaukė šimtelis ki
tas. O kas svarbiausia, kad 
toks bendras darbas tokiam 
bendram reikalui galėjo pa
kelti visų Amerikos lietuvių 
ūpą. Tautos apsivienijimo šū
kis tuojau būtų įgavęs prak
tišką prasmę, būtų įleidęs pir
mas savo jaunutes šaknis į sie
lą ir širdis šimtų tūkstančių 
Amerikos lietuyių. Apie tai 
būtų išgirdę ir Lietuvos žmo
nės. Džiaugsmo ašaromis jie 
hutų sveikinę savo brolius 
amerikiečius.

Tai tiek apie amerikiečius, 
tą trečdalį lietuvių tautos. Pa
čioje Lietuvoje irgi tam tikros 
spėkos tebetrukdo visos tautos 
apsivienijimui šioje rūsčioje, 
šioje be galo pavojingoje va
landoje. Kiek mums atrodo, 
tai Antano Smetonos ir apie jį 
besispiečiančių saujalės užsi
spyrėlių ranka tebesuka ratą 
savon pusėn. Tiesa, naujoji 
vyriausybė nesigaili daug auk
štų pažadų, bet praktikoje 
Lietuvos demokratiją tebelai
ko atstumus nuo krašto vairo. 
Senieji priespaudos įstatymai 
tebeveikia. Lietuvos bastilijos 
tebėra sausakimšai užgrūstos 
pačiais kilniausiais, drąsiau
siais ir geriausiais Lietuvos 
vaikais. Nesigirdi, kad naujo
ji vyriausybė nors kalbėle 
kalbėtų apie amnestiją politi
niams antifašistiniams kali
niams, kurie ir už grotų bū
dami keliais atvejais pasiža
dėjo iki paskutinio kraujo la
šo ginti Lietuvos nepriklauso
mybę.

Ar gali tauta būti apvieny- 
ta, kai demokratijos, tai yra, 
darbininkų ir valstiečių, tebe- 
bijoma, kai jiems tik prisaky
mai duodami, o jų civilės tei
sės paliekamos sutremptos, 
paneigtos? Ar galima tautą 
apvienyti, kai kalėjimuose 
šimtai senosios vyriausybės 
politinių oponentų, nuošir
džiausių Lietuvos liaudies sū
nų, tebepūdoma? Aišku, kad 
negalima.

Tegul apie tai rimtai pagal
voja tie, kurie kalba apie tau
tos vienybę. Tegul apie tai 
rimtai pagalvoja ir tie, kurie 
trukdo lietuvių tautos pilną 
apsivienijimą. Gal tada juose 
atbus žmoniška lietuvio sąži

nė. Gal nuo jų akių tada nusi- 
b lai vys tos srovinės, politinės 
neapykantos ūkanos ir jie pa
matys, kad šitoje valandoje 
kriminal iškas prasižengimas 
sabotažuoti tautos apvieniji- 
mą, arba, esant galioje, ne
daryti visko, idant tautą ap- 
vienijus.

Lietuvis nenori, kad jo tau
tos nepriklausomybė žlugtų. 
Daug šimtų metų jis buvo po 
svetimu jungu. Jis nenori vėl 
susilaukti tos dienos, kada net 
prie savo plūgo nebegalės lie
tuvišką dainelę dainuoti, savo 
kalboje knygelę pasiskaityti, 
savo tautines tradicijas viešai 
pagerbti.

Jis nori būti laisvas. Jis 
trokšta, kad jo kraštas būtų 
laisvas. Jis nori savo lietuviš
kais keliais kopti į naujas kul
tūrinio gyvenimo aukštumas.

Bet jis mato, kad jam ir jo 
tautai grūmoja pražūtis. Jis 
mato, kad nuo tos pražūties 
galima išsigelbėti tiktai suvie
nytomis visos tautos pastango
mis. Jis prašo ir reikalauja vi
sų tų, kurie kenkia tautos ap- 
vienijimui, kad jie arba, rim
tai perkratinėję savo sąžinę, 
pakeistų savo nusistatymą, ar
ba, jeigu to nepajėgia, pasi- *
trauktų iš kelio. '

A. B.

Varšava, bal. 24 — Esti
ja prižadėjo sandarbinin- 
kaut su Lenkija dėlei abie
jų šalių apsigynimo nuo na- 
zių. Lenkų valdžia ketina {
duot ginklų ir amunicijos 
Estijai.

Klausimai ir Atsakymai
“Pirmų Popierų” Savinin

kas Vis Yra Ateivis
Klausimas

Turiu savo “pirmas po- 
pieras.” Darbo čia negaliu * 
rasti ir ketinu sugrįžti į 
Lietuvą. Ar aš pamečiau 
Lietuvos pilietystę? Ai
man sunku būt išvažiuoti iš 
Jung. Valstijų?

Atsakymas
“Pirmos popieros” nepa

darė tamstą šios šalies pilie- ’ * 
čiu, ir neatėmė senos pilie- 
tystės. Dar neėmei ištiki
mumo prisiegos. Jung. Val
stijų valdžia nesulaikys 
tamstos išvažiavimo. Pir
miau persitikrink, jog se
nas pasportas tvarkoj, ar
ba ar gali gauti naują pas- 
portą nuo valdžios, kuriai 
priguli tavo ištikimumas.

FLIS. . J

* i
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Važiotes Drama Pa
saulinėje Parodoje

Pasaulio Taikos Stalas” New Yorko 1939 Metų Pasaulinėje Parodoje

Didžiausias skyrius Pa- kalingi automobiliams ga-i 
saulinėje Parodoje New mint. Čia judriomis figū- 
Yorke tai bus važiuotės’ romis perstatoma darbiniu-, 
transporto skyrius. Čia ga- kai ir kokius darbus ir kaip j 
Įima bus matyt tikruosius jie atlieka, pradedant nuo: 
pavyzdžius važiavimo prie-fžaliųjų medžiagų gaminimo! 

iki automobilio užbaigimo 
fabrike.

Šis parodinys įrengtas ant j 
100 pėdų pločio ir tiek pat 
ilgio apvalios platformos, 
kuri tam tikromis plačio
mis lentynomis laipsniškai 
pakyla nuo žemės iki 30 pė
dų aukščio. Platforma suk
sis, tai ir vietoje stovint ga
lima bus viską matyt, ypač, 
kad įvairūs darbai parodo
mi skirtinguose aukščiuose 
ir vienas nekliudo matymui 
kito.

Laivų Kiemas
Laivų Kieme matosi di- 

džiokai modeliai - pavidalai 
įvairiausių laivų nuo se
niausių, paprasčiausių iki 
naujoviškiausių, vadinamų 
“plaukiojančių palocių.”

Laivų skyrių įrengė sep- 
tyinios garlaivių linijos, 
Jungtinių Valstijų Jūrinė 
Komisija, Amerikos pakraš
čių laivinė sargyba ir kitos 
įstaigos. Šičia matoma ne 
tik laivininkystės praeitis 
ir dabartis, bet daiktiškai 
vaizduojama ir galimas 
vų tobulėjimas ateitin.

Orlaivių Paroda
Orlaivijos Parodoje,

monių, pradedant arkliniais 
vežimais ir baigiant naujo- 
viškiausiais orlaiviais ir net 
raketa, kuri vaizduoja, kaip 
ateityje žmonės sk risią į 
mėnulį, Marsą ir kitas pla
netas.

Traukinių Paradas
Vien tik traukinių - gele

žinkelių skyrius užima 17 
akrų plotą. Jį įrengė 27- 
nios geležinkelių linijos. Ge
ležinkelių rūmas yra ket
virtadalio mylios ilgio. Prie 
rūmo yra keleiviams stotis 
ir traukinių kiemas. O įtai-! 
sytame amfiteatre sutilps 
4 tūkstančiai žiūrovų, kurie 
vienukartu matys gyvą ir 
sykiu menišką Geležinkelių 
Paradą, kur dalyvaus 150 
aktorių.

Geležinkelių Parade bus 
suvaidinta savotiška 16-kos 
scenų “opera.” Joj dalyvaus 
ir 32 ‘geležiniai arkliai,’ tai 
yra, 
ir tam 
arklių, 
trauks 
ir bus

Čia 
relėmis pirmieji 
nuo 1830 metų ir vis nau
jesni, iki šiandieninio milži
mo “strymlain” garvežio, 
kuris yra 130 pėdų ilgio ir 
sveria 519 tonų. Jis pačioje 
parodoje bėgs 60 mylių 
greitumu per valandą. Taip
gi bus matoma veikiant mo
torinis Lieselio garvežis ir 
gariniai ir elektriniai trau
kiniai iš kitų šalių. Trauki
niai bus aptarnaujami tikrų 
geležinkeliečių.

Traukinių Paradui yra

lokomotyvai-garvežiai 
tikras skaičius gyvų

Tikrieji arkliai 
senoviškus vežimus 
vartojami jojimui, 
bus matoma bėgant 

garvežiai
lai-

be

FEDERALIS PASTATAS IR AŠTUONI TAUTŲ ALĖJOS TROBĖSIAI TRIJŲ MILIONŲ DOLERIŲ VERTĖS OFI
CIALIAME JUNGTINIŲ VALSTIJŲ SKYRIUJE NEW YORKO PARODOJE

NEW YORK. — Federal© šios šalies valdžios sritis New'teismu istorija. Dešinėje nuo Federalio Namo yra Legisla- 
Yorko Pasaulinėje Parodoje, tikrenybėje, bus “Pasaulio I tūros Bokštas, kuriame parodomas šalies Kongreso veiki- 
Taikos Stalas.” Taip išsireiškė Parodos Korporacijos pre-1 mas. Pildomasis valdžios skyrius pavaizduotas pusiau ap- 
zidentas Gr. A. Whalen. Vyraujančiu šioj srity pastatu yra j skritame trobesyje, anapus bokštų, 
didžiulis pusiau-klasiško stiliaus Federalis Namas, p arti 
jo randasi astuoni trobesiai, kuriuose telpa 64-rių ar dau-j 
giau svetimų šalių parodos. .

Ši visa sritis tai Jungtinių Valstijų valdžios trimilioninisI 
prisidėjimas prie didžiausios Amerikoje parodos, šią sritį I 
planuojant stengtasi paryškint santaiką ir gerą valią viso i 
pasaulio tautose, o taipgi parodyt, paprastam piliečiui įvai
rius valdžios veiksmus, atvaizduojant tatai šimtais skulp
tūrų, piešinių ir judamų vaizdų.

Visą Federalės Srities įrengimą tvarko tam tikra komisi
ja, kurios pirmininku yra agrikultūros sekretorius-minis-j 
teris II. A. Wallace, o nariais yra keli kiti žymūs valdžioje i 
asmens bei kongreso nariai.

Keturkampis bokštas, į kairę nuo Federalio Namo tai 
Teisdarybės Bokštas; jame daiktiškai atvaizduota federalio

Federalio Namo ir Tautų Alėjos priešakyje yra didelė 
; aikštė paradams, eisenoms, pratimams bei lenktynėms, čia 
susirinks tūkstančiai stebėtojų tam tikromis skirtingoms 

i valstybėms paskirtomis dienomis, idant išgirsti kalbas žy_ 
| miųjų Amerikos ir kitų šalių asmenų. Kalbėtojams įtaisytas 
1 specialis balkonas Federalio Namo priešakyje. Tikimasi, jog 
Parodos atidarymo dieną čia kalbės prezid. Rooseveltas.

Netoli šios Federalės Srities, bet šiame paveiksle nepa
rodyti, randasi didžiuliai pastatai kelių stambiausiųjų sve- 

; timų valstybių, kurios statėsi sau atskirus trobesius.
Skaitliuojama, jog tie stambiųjų valstybių trobesiai atsi

eis tarpe 25 ir 30 milionų dolerių. Ši yra pirmutinė pasau
linė paroda susilaukusi tokio skaitlingo ir duosnaus sveti
mų šalių dalyvavimo.

ii j • iMAGNA CARTA PARODOJ
Parodoje ________

Jei kam Pasaulinėje Pa- Vienas brangiausių isto- gaus. Tai didis demokrati- 
Pasauli-1 jos dokumentas.”

Magna Carta bus mato-
v._ _ . rinių dokumentų

rodoje nusibostų ziuiėt i Parado je tai bus Mag- 
negyvas įdomybes, jis gale- na Cayta, arba Didysis Čar- ma Anglijos Pavilione, De- 

J J • X--- --- !■ • _ Tai čarteris laisvių mokratijos Svetainėj.senų ir naujų lėktuvų, bus,tų pamatyt įvairių žvėrių, teris. 
vienas naujoviškas 25-kių‘žuvų, paukščių ir vabalų.’Angį' 
keleivių lėktuvas su stikli-, Patalpa ir įrengimai tiem kumentas yra vienas iš ke- 
nėmis sienomis. ■ Tai galima gyviam užima sklypą 80 turiu pirmųjų, origir 1 
bus matyt, kaip subudavo- pėdų ilgio ir 50 pėdų plo- Magmos Cartos kopijų, 
tos vidujinės jo dalys 
kaip jos veikia.

LENKŲ PASTATAS
PARODOJ

Jis
ir čio. Čia yra retesnių žvė- yra 724 metų senumo.

irių. Rodoma ir naujoviš-( 
'kiausias narūnų prietaisas,' 
kuriuom jie nusileidžia 
rinėt juros dugną.

tr

Parodos
Ženklai

Besiartinant prie Pasau
linės New Yorko Parodos, 
pirmiausiai metasi į akis 
aukštas trikampis bokštas 

•ir milžiniškas rutulys. Tai 
•parodos ženklai. Ir jie iki

j kur Amerikoj žmonės, ma- 
ilydami tų ženklų paveikslą, 
;supranta, kad tatai reiškia 
Pasaulinę Paroda.

Tas trikampis * bokštas 
yra vadinamas trylon (iš
tark, trailon). Jis yra 750 
pėdų aukščio; pirma pas
tatytas iš plieninių štangų 
ir spyrių, o paskui jo šonai 
gražiai apdengti, išlyginti 
|ir skaisčiai baltai nudažyti, 
šis bokštas turįs reikšti

“Parašiutištai” Pašau- skaisčiai 
lio Parodoj

Parodos rutulys, vadina
mas perisphere (ištart, pe- 
risfyr) yra didžiulė “bolė” 
200 pėdų diametre (tai yra 

i skersai ir tiek pat aukštyn
-žemyn ir išilgai). Peris- 
Iphere rutulys ženklinąs 
j “apribotą,” žinomą bei pa
siekiamą pasaulį. Jo rėmai 
,taipgi iš plieno dalių pasta
tyti, o paskui jis užbaigtas 

~~ tinkamomis medžiagomis ir 
. ______ i baltai nudažytas.

Rutulys ir trikampis bokš
tas yra vieninteliai du visai 

visoje paro-

parašytas ir sceniškai pa-. --------
ruoštas tam tyčia teatrinis | Lenkijos pastatas Pasau- 
veikalas su specialiai paganinėje Parodoje turi vidur-.

Muzikos Rūmas
minta muzika.

Automobiliai ir Raketa 
“Lėkt į Mėnulį”

. x .... x . Valgykla tokio styliaus eina $350,000. Jame bus
_ Automobiliams pavestoje ■ kaip 3.4 šimtai metų atgaI; rimtesni ir iengvesnių 

bet šiaip parodiniai kamba- koncertų ir teatrinių vaidi- 
_ ‘ • jnimų. Bet, suprantama,

amžinį keturkampį, margą: Pastatymas i? įrengimas; 
bokštą, 141-nos pėdos auk- Muzikos Rūmo su teatru 

Iščio; o prie bokšto įrengta Pasaulinėje Parodoje atsi

dalyje, Važiuotės Skyriuje 
įvairios automobilių kompa
nijos turi savo rūmus-paro- 
das. Chryslerio Bildinge 
bus matyt ne tik įvairaus 
amžiaus automobiliai, bet ir 
raketa, kuri darys pavyzdi
nius skridimus į “erdvę.” 
Šiuomi bus rodoma galimy
bė ateityje lėkt nuo žemės 
į mėnulį, Marsą, Venerą ir 
kitas planetas.

Amerika 1960 Metais
General Motors, be kitko, 

išstatyta didžiulė “futura- 
ma,” kuri perstato, kaip 
Amerika abelnai 
atrodyt po 21 metų nuo 
šiol. Žiūrovai, susėdę 
minkštose giliose kedėse, 
bus tam tikru konvejeriu 
vežami aplinkui pamatyt 
tokį Amerikos vaizdą 1960- 
tais metais.
Visi Automobilių Gamybos mas. Šis pastatas apšviečia-

Darbai

riai naujoviškai įtaisyti.
Šį Lenkijos pavilioną pa- žymią vietą^ užims ^parinkti 

būdavo jo du lenkai 
tektai su pagelba 
Yorko inžinierių.

archi- nos gražuolės šokikės ir 
New muzikalių komedijų 

rėš.
akto-

Plieno Rūmas Stiklo Centras

Pasaulinėje New Yorko 
Parodoje žingei duobai ga
lės išbandyt, kaip abelnai 
jaučiasi žmogus, šokdamas’tryška 
su parašiutu iš orlaivio, taip, jog atrodo, kad jis pa- 
Yra pastatytas 250 pėdų silaikąs ore tik ant vandens 
aukščio parašiutistam bok- stulpų.
štas su keliais “ragais.”, Miestas,"
Prie tų ilgų plieninių ragų arba a liškai «Democra- 
pritaisyta vielos, o prie cjty?( yfa pavadinta
vielų paiasiutai su va te e- pal.odg|g rutulio viduje,
mis (gondolomis) apųcioj. čia> įgję , ,.utulį) matome

Susėdus dviem asmenim sudėtinį reginį,- pagamintą 
į valtelę, parašiutas su sa- architektų, inžinierių, pie- 
vo “keleiviais” 
užtraukiamas 
viršaus, o paskui paleidžia- daus atvaizdavo 
mas žemyn. Bet viela kon- parodos dvasią 
troliuoja parašiutą, kad jis me pavidale, 
nenukristų į šalį tai šie pa-' 
rašiutistai gali nusileist 
tiktai ant tam tikiu atspa- jvj platformos. Matyt pra- 
rių, minkštų pnetaisų. Ręi- mon§s didmiestis

Apačioj rutulio iš šonų 
vandens fontanai

DIDŽIAUSIAS RADIO 
GARSIAKALBIS

Pasaulinė 'Paroda New 
I Yorke turės didžiausią pa
saulyje radio 
ibet jis taip 
liuotas, kad 

ale 
bet

garsiakalbį, 
bus sukontro- 
pergarsiai ne- 
skleis muziką 
ji bus plačiai

Kaip tas dokumentas at 
sirado? Ogi susirin 
lijos bajorai 1215 
aprėžė karaliaus 
sativalią ir privertė jį pri
pažint piliečiams teises, ku
rios ir surašytos tame Di- 
'džiajame Čarteryje.
I Kada Magna Carta buvo 
iš Anglijos atgabenta į An
glų konsulatą New Yorke, 
miesto majoras LaGuardia 
pasiuntė 30 policininkų sar
gybą prie konsulato. Pas
kui atvažiavo pats majoras 
su policijos komisionierium 
į konsulatą priimt tą doku
mentą. Jį majorui įteikė 
Anglijos konsulas. Polici
ninkai įnešė Magna Cartą 
dėžėje į majoro automobilį, 
ir majoras savo mašina nu
vežė šį dokumentą į Pasau
linę Parodą. Su majoru La
Guardia sykiu važiavo An
glijos konsulas ir 
komisionierius 
Parodai, lydimi 
policininkų ant 
dviračių.

Parodoj Anglų 
nuoširdžiai dėkojo 
už tokią pagarbą 
Car tai, o majoras 
damas pareiškė, 
brangus istorinis dokumen
tas, nes “per Magna Carta 
mes sužinome, kad nė vie
nas žmogus negali elgtis 
prieš įstatymus, kaip jis 
norėtų, ir kad joks žmogus 
nėra valdinys vieno žino

metais .
Johno'P’gP?’.

■ švelniai, 
girdima.

Aliejaus Žibalo Pramone

mechaniškai sėjų ir kitų specialistų, ku- 
iki bokšto rie ant rutulio sienų iš vi- 

visą šios 
suglausta-

Daugelis lietuvių yra 
skaitę Uptono Sinclairio 
apysaką “Aliejus.” Jei dar 
kas ten buvo neaišku apie 
aliejaus-žibalo traukimą iš 
žemės ir jo apdirbimą, tai 
paaiškės Pasaulinėje Paro
doje.

Čia gamybos skyriuje yra
aliejaus pramonės pastatai1^118’ ......
ir įrengimai ant 28,166 ke- keleiviams pereis šiurpas civilizacija priklauso 

per nugarkaulį ir jie klyks; įvairių tautų veikimo 
Ibet, žinoma, daugiausia vien.
I klyksmus girdėsime “plonų
jų balsų.”

žiūrovusĮėjusius vidun 
neša aplinkui besisukančios

aplinki
niai miesteliai, ir laukai— 

i pievos. O rutulio viršuj,
škia, nėra pavojaus užsi- 
gaut ar susižeist.

Bet kritimas ir su šitokiu “padangėj” didžiais pavei- 
parašiutu yra toks smar- kslais rodoma, kaip žmoni- 

kad jautresniems jo jos gyvenimas, pažanga ir 
nuo

• v 
1S-tvirtainių pėdų ploto, ir vi

skas, lyg ant delno, paro
doma, kaip aliejus iš žemės 
gaunamas ir apdirbamas. 
Vyriausias šios pramonės 
pastatas tai Petroleum 
Building.

Šią parodos dalį įrengė 
keliolika žymiausių aliejaus 
kompanijų Amerikoje.

ir1 Stiklo Centro rūmas
Yorko 'įrengimai Pasaulinėje Pa

rodoje užima 54,000 ketvir-

pasta-Vienas gražiausių 
tų Pasaulinėje New 
Parodoje tai Plieno Rūmas. ^dų“piotą.” Apva'lai- 
Jis yra pastatytas kaip pu- nus rumas faktinai

. sė rutulio (lyg ir bonė); pastatytas iš stiklo, su 108- 
“turės” i beveik visas iš blizgančio nių pėdų aukščio stikliniu 

nerūdyjančio plieno. Jis yra bokštu.
138 pėdų pločio-ilgio (dia
metre) ir 66 pėdų aukščio. įvairių rūšių stiklai ir viso- 

|ki stikliniai dirbiniai. Stik- 
ilo rūmas lėšavo per milioną 
dolerių.

Praeitą sekmadienį vaka
re buvo gaisras aplankęs 
stiklo bokštą, bet padarė 
palygint nedaug nuostolių, 
tik apie $4,000.

Viduj išstatyta įvairiau
si plieno dirbiniai, ir paro
doma, kaip plienas gamina-

mas tokių spalvų šviesomis, 
Fordo Bildinge . bus at- kad darytų gražiausi jspū- 

vaizduota visi darbai, rei- dį.

visas

Šiame centre bus rodoma

Anglų 
Pasaulinei 

dvylikos 
motoriniu c-

konsulas 
majorui' 
Magmai | 
atsaky- 

jog tai

Yeravnoj, Buriatų Sovie- 
I tų respublikoj, tapo įkalin
ta 27 asmenys kaip trockis- 
tai šnipai, tarnavusieji už
sieniniams Sovietų prie
šams.

Pasilinksminimai Parodoj
Turku Pavilionas

Turkija turi gražų ir er- 
srityje dvingą savo pavilioną Pa- 

į)us saulinėje Parodoje. Čia, be 
k I kitko, yra ir knygynas, o 

|jame — turkų knygos, se
noviniai radiniai ir meno 
kūriniai. Iš tu raštu ir dai
ktų galima gaut supratimą 
apie turkų tautos vystymą- 

čia bus teatrinių ir cirkiš- per 5 tūkstančius metų^ 
| kų vaidinimų (“sorkių”)

_  An parkas poilsiui,

Pasilinksminimu c

Pasaulinėje Parodoje 
visokiausių įvairenybių; tai; V 
kaip ir Coney Island; bet 
būsią ir tokių naujienybių, 
kurių dar nematė Coney Is
lando lankytojai. Be kitko,

, valgykla, 
piknikam vieta, dirbtinis

Bilbao, Ispanija.
glija atsiuntė 500 tonų mai
sto kaipo dovaną fašistų ežeras ir daug kitų patrau-|
valdžiai. kiančių dalykų.'

Turkijos pavilione taipgi 
yra krautuvių, parodos 
ka'mbarių, valgyklų, vario 
kalvė ir bazaras, panašus 
kaip Istanbule, didžiausia
me Turkijos mieste.
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Pittsburgh© ir Apielinkės Žinios
Pittsburgh© Gegužinė

“Padarykime galą Hitlerio 
kariniams planams ! Parem
kite Roosevelto taikos progra
mą!” Tokie bus pamatiniai 
šūkiai Gegužinės šventės ma
siniam susirinkime, kuris ren
giamas šeštadienį, balandžio 
29 d. vakare. Susirinkimas 
bus laikomas North Side Car
negie Hall.

Vyriausiu kalbėtojom bus 
Will iam Z. Foster, žymusis 
darbininkų vadas ir Amerikos 
Komunistų Partijos pirminin
kas. Ypač plieno darbininkai 
dar nėra pamiršę didžiojo 
plieno streiko, kuris įvyko 
1919 metais ir kuriam W. Z. 
Fosteris taip energingai vado
vavo. Jo laukia plieno dar- 

Paterson, N. J. WORCESTER, MASS.

1 bininkai ir skaitlingai susi
rinks jį išgirsti šį šeštadienį.

Bet susirinkimo programa 
i susidės ne vien iš prakalbų, 
i Paruošimo komisija yra suda- 
i rius nepaprastai turtingą mu
zikos ir dainų programą. Tai
gi, Pirmoji Gegužės, kaipo 

(tarptautinė darbininkų šven- 
I tė, bus atžymėta gražiai ir . iš
kilmingai.

Kviečiami ir raginami yra 
Pittsburgh© lietuviai dalyvau
ti šiame Gegužinės atžymėji- 
mo susirinkime. Ir jūs prisi
dekite prie galingo balso prieš 
Hitlerio karinius planus, prieš 

j Pennsylvanijos reakcionierių 
pasimojimą atimti iš žmonių 

I demokratines laisves, už ku- 
! rias jie taip sunkiai yra ko- 
1 voję desėtkus metų. Rep.

----------------------------------------j—.— 
agresorių. Fašizmas gali būt 
sustabdydas ir taika sutaupy
ta tiktai per tvirtą kolektyviš
ką vienybę šių šalių: Anglijos, 
Francijos, Lenkijos, Suvienytų 
Valstijų ir Sovietų Sąjungos. 
Tik šios šalys bendrai galėtų 
apginti fašistų užpultas ma
žąsias tautas. *•

Fašistų draugai Amerikoj 
yra Hoovetio republikonai ir 
Gdrnerio tory demokratai. 
Jie stengiasi šią šalį sulaikyti 
apgavingais ©balsiais “neutra- 
lybės” ir “izoliacijos.” Jie pa
deda karo dirbėjams, mėgin
dami suparalyžiuot spėkas dėl 
taikos. Tuom pat laiku naziai 
ir fašistai ir jų šnipai zuja 
Pietų Amerikoj, Meksikoj ir 
čia Amerikoje. Reakcionieriai 
republikonai ir tory demo
kratai bendrai rausia iš apa

Matyk New Yorkq Kaipo Gyvq

čių mūsų tautinį saugumą išei
dami prieš Naująją Dalybą ir 
jos mierius del socialio saugu
mo, dėl garantijos taikos ir 
demokratijos šioj šalyj.

Mes turim laimėti užtenka
mai pašalpos ir darbų bedar- 

| biams ir apsaugą darbininkam Į 
j po Wagner aktu, pagalbą, 
j vargstantiems ū k i n inkams, I 
I pratęsimą namų statybos, su-. 
' kontroliavimą tvanų, ir paža-1 
bojimą didžiųjų trustų.

I
Pirmą Dieną Gegužės, 3-čią į 

į vai. po pietų, visi į Worcester 
j Common prie bandstand. Čia i 
j bus demonstracijos prieš fa-1 
jšizmą ir reakciją, už Wagne- 
: rio Anti-Llynch aktą, prieš. 
j anti-semitizmą ir už panaiki- 
i nimą neutrality akto, už Roo- ( 
įsevelt© sumanymą šimtą pen-1 
i kiasdešimt milionų dolerių dėl į

Hudson, Mass.
VISI BUDĖKIM

Balandžio 20 d. Amerikos 
Lietuvių Kongreso skyrius 
penkių progresyvių draugijų 
turėjo surengęs drg. J. Siur- 
bai, LDS Centro sekretoriui, I 
prakalbas. Atsibuvo L. P. 
Kliubo svetainėj, žmonės ma
žai buvo susiinteresavę pra-! 
kalbomis, tai mažai ir atšilau-j 
kė.

Kalbėtojas savo geroj kai-i 
boj aiškino Lietuvos padėties 
istoriją ir tvarką iki šių die- 

WPA. Vakare visi į 29 Endi- j 
cott St. svetainę, čia kalbės j 
Ann Burlak ir bus šokiai, j 
grieš Olympia Parko orkestrą. 

nų Lietuvos esamai nepriklau
somybei, kurią agresoriai pa-1 
simoję ir vėl sunaikihti arba ■ 
uždėt amžiną vergiją Lietuvos 
liaudžiai, kaip ir buvo seniau 
prie kryžiokų. Draugas kal
bėtojas sakė: Kurie myli iš
laikyti Lietuvos nepriklauso-; 
mybę, visi turi budėti ir pa- ‘ 
dėti Lietuvos liaudžiai visaip 
kaip, kad užpuolikai nedrįstų 
nė kojos įžengti. Kalbėtojas 
daug ką naudingo p a sakė 
klausytojams, kurie ilgai at
mins.

Nedvejojančiai galiu storai 
pabrėžti, kad Hudsono lietu
viai dideliai susirūpinę Lietu-i 
vos politinių kalinių sunkia 
padėtimi, kurie provokatoriš
kai yra įkalinti sunkių darbų 
kalėjimai! ilgiems metams. 

J. M. L. : Taigi, kad nors kiek pagelbė

jus jiems finansiniai, tapo su
rengta per Amerikos Lietuvių 
Kongreso skyrių visuomeniški 
šokiai, kurie buvo 22 d. ba
landžio, kuriems L. P. Kliu- 
bas paaukojo svetainę už dy
ką. Tai puiki atjauta.

žmonių atsilankė ne tik 
vietinių, bet ir apielinkės, net 
ir svetimtaučių buvo. Tam 
tikslui A. Vaitekūnienė pa
aukavo keiką ant laimėjimo. 
Pelno likos nuo šokių $22.65. 
Pinigai bus pasiųsti į Centro 
Komitetą.

Balandžio 15 d. broliai Mo
tuzai, važinėdami po plačią 
Ameriką su judamais paveiks
lais iš Lietuvos, rodė ir pas 
mus. Paveikslai buvo įdomūs 
pamatyti. Gražiai gamtos su
rėdyti ežerai, miškai, puošnios 
gėlės. Barbutė.

Nepaprastos Prakalbos
Šį šeštadienį, bal. 29 d., čia 

bus labai svarbus Paterso- 
no lietuvių masinis susirinki
mas. Jame kalbės drg. Anta
nas Bimba iš Brooklyn©, Lie
tuvių Komunistų Centro Biuro 
sekretorius. Susirinkimas į- 
vyks Bakanausko Svetainėje, 
62 Lafayette St. ir prasidės 7 
vai. vakare.

Kalbėtojas savo kalboje iš
lukštens labai daug klausimų, 
kuriais šiandien yra susirūpi
nęs kiekvienas lietuvis, kiek
vienas žmogus. Taip pat ryš
kiai atsakinės čia nesenai vie
šai padarytiems užmetimams 
ant komunistų. Kiekvienas at
silankęs galės kalbėtojui duo
ti klausimus ir visiems užtik
riname nuoširdų atsakymą.

“Laisvės” skaitytojai bus vi
si, mes žinome. Tačiau to ne
užtenka. Mes prašome, kad 
jūs pakalbintumėte į šias 
svarbias prakalbas ateiti savo 
kaimynus ir pažįstamus. Te
gul šis masinis lietuvių mitin
gas bus vienas iš didžiausių 
Patersone.

Rep.

Minėsim Pirmą Gegužės
Gegužės Pirma šiemet iš

puola pirmadienį. Čia suvie- 
i nytas Pirmos Gegužės komite
tas smarkiai ruošiasi prie ap- 

I vaikščiojimo šios darbininkų 
j šventės. Pirma Diena Gegužės 
yra tradicinė diena kovų visų, 
kurie dirba už gyvenimą. Tai 
buvo pradžia Amerikos darbi
ninkų judėjimo 1886 metais 
Chicago j už aštuonių valandų 
darbo dieną, šiais metais bus 
demonstracijos visame pasau
lyje su ©balsiu “Sustabdyk 
Hitlerį; Taupyk Taiką ir De
mokratiją!” Hitleris dabar 
grasina Lenkijai, Lietuvai, 
Latvijai ir Rumunijai, po to, 
kaip pasigriebė čechoslovaki- 
ją į savo kruvinus nagus.

Po Hitlerio direktyva Mus- 
solinis jau pasigriebė Albani
ją ir grasina kitom Balkanų 
valstybėm ir Franci j ai.

Didžiausis noras visos žmo
nijos yra taika ir tas stumia 
Chamberlainą ir Daladierą 
imti žingsnius prie kolektyvės 
akcijos sustabdymui fašistinių

Didžiausioj Pasaulio Dioram

Newark N. J.
A. a. Martinas J. Ališauskas, 

Amerikos Katalikų Bažnyčios 
žymus jaunuolis, baigęs aukš
tąją mokyklą, širdies liga mirė 
balandžio 3-čią dieną, 1939 m. 
Jis buvo gimęs Amerikoj 1915 
m., liepos 15 dieną.

Dabar jo liūdi tėveliai: Jie- 
va ir Juozas; liūdi broliai ir se-

šutė: Juozas, Vincas, Ričar
das ir Lillian; liūdi giminės, 
draugai ir pažįstami.

į jo laidotuves buvo kviestas 
ir arkivyskupas Geniotis, bet 
jam nespėjus pribūt, laidotu
ves aptarnavo kunigai.

Martinas J. Ališauskas buvo 
širdingas ir mandagus jaunuo
lis. Dabar jo visi gailisi. Lai 
tau, Martinai, esti lengva šios 
šalies žemelė amžinai ilsėtis.

Vincas.

Telephones
2- 

Worth

0587
0588
0589

The Empire City Electrotype Co., Inc

Lead Moulds, Steel-Nickel Plate or 
curved Electrotypes for all purposes.

251-253 WILLIAM ST. NEW YORK CITY

t

Joseph Schmidt
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“ŠVIESOS MIESTAS, kur niekad naktis neateina.’ 
fotografija parodo tik mažų dalį milžiniškos dioramos, 
kurių išstatys Consolidated Edison Pasaulinėj Paro
doj. Visas vaizdas—apšviestas, spalvuotas, gyvas sap
nas žmogaus norinčio matyt New Yorkų—yra beveik 
tokio ilgio kaip miesto blokas, aukštesnis negu trijų 
lubų namas. 800 žmonių gali jį sykiu matyt. Įžanga 
veltui.

Visas Miestas mažam vaizde, nuo Westehesterio iki 
Coney Islando! Veikia požemio geležinkeliai, pleška 
eleveiteriai šian ir ten! 130,000 šviesų spindi, kai 
perkūnijos audra užtemdo padangę! 24 valandos 

gyvenime New Yorko parodomos sujudinančio] 
12-kos minučių dramoj

modelinio R.C. A. 
padės svečiam iš 

matyt Amerikos svarbiausių miestų, 
tokiu mastu, kad visas miestas matomas tik

RIMAS ant 
rūmų, Kur 

A menkos

Rūmo— 
\iso pa- 
atbuda-

Importer and Publisher

Daugmeniškai parduoda visokius paveiks
lus sieniniams kalendoriams ir viso

kius svietiškus ir šventųjų pa
veikslėlius bei atvirutes.

181 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Telefonas Evergreen 7-4597

J
EIGU JŪS galėtumėte stovėti ant perkeliamojo 

laivo viduryj Hudsono Upės nuo vienos dienos 
aušros iki rytojaus aušros—ir jeigu kokiu ste
buklu jūs galėtumėte matyt ne tik Manhattano 

čiukurus, bot ištisą stebėtiną miestą nuo tolimo West- 
chesterio iki Ferris ratų Coney Islande...

Ir jeigu tas sujaudinantis reginys pasidarytų ne 
tiktai vaizdas, bet miestas šviesos ir judėjimo ir gar
sų taip, kad jūs galėtumėte matyt jį gyvenant ir kvė
puojant ir matyt, kas padaro, kad jis gyvena ir kvė
puoją ....

Na, tai tas ir yra, kad jūs matysite per 12 žavin
čių minučių parodinyje Consolidated Edison Systemos 
Pasaulinėje Paradoje.

“New York, Šviesos Miestas”-- didžiausia pasaulyj 
diorama—yra gyvas, apšviestas, spalvuotas architek
tūrinis modelis didmiesčio srities, nuo didnamių linijos 
padangėje iki 6 vagonų požeminių traukinių bėgančių 
po gatvėmis.

Sugalvota Walter’io Dorwin’o Teaguc’o, ji yra vai
sius beveik dvejų metų planavimo ir statybos. Jinai 
tęsis pusiau-ratu beveik ištisą miesto bloką ilgio. Dau-

NAKTINIS BEISBOLAS Ebbets Ficld’e. Viena iš septnių pa- 
dioramių, kiekviena kurių bus skaisčiai nušviesta per 5 mi
nutes eigoje 12-kos minučių perstatymo, dramatizuojančio ti
piškų New Yorko scenų ir 
aidėjimų prie bendruomenės

jūsų aptarnavimų kompanijų pri- 
gyvenimo.

Pamatykite taipgi Electric, Utilities parodinį

•j

•G 4 | x •: :■ ; x

U-F- 
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n
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.ll'S J EISITE per vandens užlaidų. Dienų priekis Con
solidated Edison parodos rūmo bus 9,000 ketvirtainių 
pėdų vandens siena, o naktį vandens baletas, su stebė
tinais šviesų reginiais. Rūmas suplanuotas architektų 
Harrisono ir Fouilhoux.

Tame pačiame rūme jūs matysite didžiausią pasau
lyje paveikslą, nupieštą vandeninėmis spalvomis, he
rojišką sieninį piešinį, pagamintą Carl’o Rotors, pa
rodanti New Yorką ir Westchesterj iš oro.

“Šviesos Miestas” yra šviesos Aikštėje (Plazojo), 
mažiau kaip už minutės ėjimo nuo paties Parodos 
vidurio. Ir būkite pasirengę regyklai, kurios niekada 
neužmiršite.

sudėtų juose langųgiau kaip 4,000 namų su 
bus parodoma.

Judėjimai, šviesa ir garsai bus 
ir su pasakotojo balsu. Daug kas 
son Systemos bus parodyta su_
smulkmenomis, kad jūs galėtumėte matyt, kaip elek
tra, gesas ir garas teikia šilimą ir energiją, kas ir 
yra miesto gyvybės kraujas.

“Amerikos Pirmyn žengimą” šviesos

J 30,000

suderinti su muzika 
iš Consolidated Edi- 
gyvomis, judriomis

Aikštėje, ir Geso Pramonių “Liepsnų Kiemą," Namų Srityje.

.O F,
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Struggle for the Sea
TWICE A WEEK

SPORTS-HUMOR-N E W S
OF CLUB ACTIVITIES

(Continued) its strategically important port of 
Djibouti. EDUCATION-STORIES

ENGLISH PART
PUBLISHED EVERY 

TUESDAY AND 
FRIDAY

HE GOVERNMENTS of the so- 
called democratic states, in

stead of safeguarding their national 
interests, have chosen the path of program of the Italian Government, 
complacency and actual cooperation I Fascist Italy cannot effect the sei- 
with the fascist aggressors. It is zure of these territories by direct 
precisely in this light that one must attack 
regard the criminal farce of ‘non- ~ 
intervention’ in Spanish 
which actually facilitated the war 
of the fascist interventionists against 
the Spanish people.

The basis of this policy lies in 
fact that the ruling circles of 
Britain and France are guided 
the French and British bourgeoisie 
to the 
terests 
called 
do not 
fascist 
of strength to the latter. But they 
fear even more the working class 
movement in Europe and the natio
nal emancipation movement in Asia, 
and regard fascism as an ‘excellent 
antitode’ to those ‘dangerous move
ments. The fear that reactionary 
Paris and London circles had for 
the victory of the Popular Front 
and democracy in Spain has led to 
a situation where these circles not 
only betrayed the Spanish people 
to the fascist aggressors, but act
ually imperilled vitally important ’ 
strategic positions of Britain and 
France in the Mediterranean.

VII
A clear expression of the actual 

support of Italian aggression di
rected against the Spanish Republic, 
on the part of the British Govern
ment headed 
supplied by the 
ment of April 
tain concluded 
the very heat of Italian intervention 
in Spain. The agreement provided 
for the recognition of Italy’s seizure 
of Abyssinia, the division of the 
British and Italian spheres of in
fluence in the Arabian countries, 
and the establishment of ‘good 
neighbor relations’ between the new several 
Italian colony in eastern Africa 
and the neighboring British colonial 
possessions. Operation of the agree
ment was made conditional on eva
cuation of foreign troops from 
Spain. But this provision was with
drawn by the British Government, 
which put the agreement into ope
ration on November 18, 1938, de
spite ceaseless Italian intervention.

The Daladier-Bonnet Government 
in France, continuing in essence 
the political line of Laval and striv
ing to appease Italian fascism, re
cognized the seizure of Abyssinia. 
Far from decreasing the aggressor’s 
appetite, it only increased it. Fas
cist Italy has advanced the demand 
for Nice, Savoy, Corsica and Tunis, 
as well as French Somaliland and

affairs,

VIII
There can be no doubt that this 

predatory program is the official Nazis Jail Memel Lifts I Opening of World’s Fair Promises aLith Organizations of Mass. Meet 
To Rebuild Choruses and Cultural Work Spectacle of Color, Pomp and CeremonyMEMEL. — Hundreds of Lith

uanians have been arrested by the 
Nazis in Memel, and many of them 
sent to concentration camps in 
Germany. Former War Minister, 
General Dankantos; Commander of 
Memel Harbor, Insener Slizis, and 
the writer Rastjanis, are among 
those arrested. At least 15,000 
Memel refugees have fled to Lith
uania where action on their behalf 
is being swiftly organized. Unable 
to get away, 300 Jews are left be
hind in Memel. It is not yet known 
what has became of them.

; upon France which, from 
the military, economic and financial 
standpoint is immeasurably stronger 
than Italy. Even the united forces 
of the Rome-Berlin axis are con
siderably inferior to the forces of 
the so-called democratic powers.

In particular, the position of 
France and Great Britain in the 

remains sufficiently 
In the event ofdetriment of the national in- 

of those countries. The so- 
democratic states of course 
approve the ‘excesses’ of the 
states and fear any access

the 
Gr. 
by 

Mediteranean
strong even now. 
war, British and French naval and 
air forces would be in a position 
to blockade fascist Italy. Italy is 
completely dependent on imports for 
its supplies of strategic raw mate
rials and in the event of its basic 
transport lines being cut, Italian 
industry and transport would be de
prived of coal and oil and would 

supplies 
same fate 
airforces, 
motorized

with its

be paralyzed. Its fuel 
soon be exhausted and the 
would befall the Italian 
the Italian navy and the 
army detachments.

Moreover, fascist Italy
comparatively limited territory and 
long coast line presents a vulnerable 
target for air-raids as well as for 
bombardment from the sea. Italy’s

■ colonial possessions, such as Lybia 
and the Italian possessions in East
ern 
would be
polis and 
longer be 
fascism.

SO. BOSTON, Mass. ■ 
conference of Massachusetts organi
zations will be held this Sunday in 
order to cope with the problem of

— A special I reorganizing choruses in the L.M.S. 
setts organi- Second District.

by Chamberlain, is 
Anglo-Italian Agrec- 
16, 1938. Great Bri- 

this agreement in

Africa, including 
cut off from 

consequently 
of any value

Abyssinia, 
the metro- 
would no 
to Italian

IX
naval forces too arc con- 
inferior to those of Brit- 

France. The Italian navy, 
possesses only four

Italy’s 
siderably 
ain and 
for example, 
dreadnoughts to France’s seven and 

theto the 
British 
though 
ber of

five dreadnoughts of 
Mediterranean squadron. Al- 
Italy possesses a large num
lighter craft, it still has 

times less craft of this class 
than are possessed by the British 
and French navies. The Italian sub
marine fleet and air-forces, although 
they would be in a position to deal 
hard-felt blows against the enemy’s 
mercantile marine in the Mediter
ranean, would 
stances be able 
macy of 
forces in 
avert the

German 
possesses comparatively limited na
val forces, would in all probabili
ties be unable to render any serious 
assistance to fascist Italy in the 
Mediterranean. All of this reveals 
that Italy does not base itself on 
any real strength, but seeks con
cessions from the democratic powers 
by employing methods of blackmail.

Today Great Britain and France 
are still considerably stronger than 
the aggressor bloc. However, should 
France give way to 
the‘situation would 
dical change. The 
Spanish Naval bases 
cism can undermine 
tern of French defense in the Medi
terranean, thus making the Italian- 
German danger a grim reality, not 
only to France’s key colonial pos
sessions but also to France proper.

under no circum- 
to crush the supre- 

Anglo-French naval 
Mediterranean and

the 
the

blockade of Italy, 
fascism, which at present

this blackmail, 
undergo a
seizure of
by Italian
the entire

ra
the 
fas- 
sys-

FRANK PAKALNIŠKIS
Member of LMS Central Executive
Comm, to speak at conference of 
Massachusetts organizations in So.

Boston.

.lAll choruses and ALDLD branches 
have been asked to attend this im
portant conference as the entire 
growth of Massachusetts depends 
upon the concrete proposals to bo 
discussed and worked upon at this 
meeting.

The necessity of building up a 
cultural movement in Massachusetts 
and the organizational steps to be 
taken will be the principle topics 
of discussion. Ways and means will 
be found as to how to bring closer 
cooperation between Lithuanian or
ganizations, such as the LDS and 
ALDLD, and the various choruses 
in Massachusetts. All choruses arc 

their delegates must 
this important meet-

Ml Youth Take Part 
In Org. Confab

out of town visitors 
of the
Pakal-

Great Neck’ers Come
Back to Life

GREAT NECK, L. L, N. Y.
While Washington is watching a 
crisis developing in Europe, we are 
watching the developments which 
are taking place in Great Neck.

There arc two important devel
opments during this 
end.
the Spaghetti 
which will be 
evening, April 29, 
Steamboat Road, 
whole evening is 
is only 40 cents,
to enjoy an evening of 
dancing at Great Neck, 
to enjoy the fresh spring air. Dance 
to Georgia Kay’s Swingaroosters’ 
melodious music!

Combining pageantry with pomp 
and formal ceremony, the special 
events and days that will be cele
brated at the New York World’s 
Fair 1939 during the six-month pe
riod this summer offer an unparal
leled succession of brilliant spectac
les, it was announced by 
Whalen, President of the 
poration.

Rulers and statesmen
foreign nations participating’in the 
exposition will witness pageants, in 
which hundreds of thousands of na
tionals in costume will take part. 
Massed choirs, folk festivals, pa
rades will be staged before specta
tors 
000. 
both 
pass
patriotic and1 fraternal organizations 
will stage elaborate

Grover A. 
Fair Cor-

of the 62

stitution Mall and other < 
Fair's main assembly areas, 
ties will be continued in the 
pavilions, the state buildings 
exhibitors’ 
particular 
banquets

halls, according 
day. These will 

followed by balls.

of the 
festivi- 
foreign 
or the 
to the 
include

“Confessions of a Nazi Spy” de
serves top billing on your ‘must see’ 
list of current pix. After seeing on 
screen the dangers of fascist growth 
in America the City Council 
promptly voted to pass the Sharkey 
bill outlawing the wearing of Nazi 
and fascist uniforms in New York 
City . . . • • •

Sixteen youth leaders returned 
this week from Washington after 
week-end of lobbying for revision 
of Neutrality Act on basis of Tho
mas Amendment which permits 
gov’t to take active stand on ag
gression by placing embargo on na
tions which violate treaties to which 
U. S. is part . . .• • •

Good novels are rare for people 
whose lives are measured in the 
ringing of alarm clocks but John 
Steinbeck comes to the fore with 
“Grapes of Wrath” that promises 
to be an added brick in the building 
of American literature. Story con
cerns dispossesed farmers of West 
in their trek to the coast. A truly 
“American” novel but for the price 
$2.75. Try to dig it up at your 
local library. • • •

Among the influences of the 
World’s Fair is the well-advertised 
“added” courtesy and kindness, a 
quality somewhat rare in big cities 
according to out-of-towners. Of spe
cial interest to this city slicker 
will be the subway crowds. Will 
they gallantly step aside to let 
pass a non-New Yorker or is it still 
a case of every man for himself 
in the 15 yard dash-and-tackle for 
a coveted seat? 8 a. m. and 5 p. m. 
will still be zero hours in New 
York. • a •

Canada and the U. S. are cooper
ating in the war against the Eu
ropean spruce-fly. A little bit of 
cooperation regarding the Nazi bugs 
in both countries would also not 
be amiss these days.

—WALTER KUBILIUS.

Today, the democratic powers 
possess sufficiently powerful armed 
forces and strategic positions to 
curb the rapacious activities of the 
fascist aggressors. But the ruling 
circles of these powers, blinded by 
their narrow class interests, prefer 
the road of systematic retreat and 
capitulation to the demands of fas
cism. In doing so they undermine 
and weaken their own political and 
strategic positions in the Mediter
ranean.

Newark Passes Out in 
Match with B’klyn

BROOKLYN, N. Y. — . Revenge 
came sweet last Sunday when the 
Brooklyn Builders’ Bowling Team 
scored heavily over the decaying 
Newark LDS five. Accepting 
lyn’s invitation to play on a 
alley during the afternoon of 
ve’s Banquet and Dance, the
confident Lodestars met disaster at 
the hands of the triumphant 
ers.

Tony 
of the 
Stasulis 
Scores 
follow:

B’k- 
local 

Lais- 
over-

Build-

Sineus was the high 
Brooklyn team with 
of Newark a close second, 

of the two games played

NEWARK TEAM

Bob
John
Al Dobinis ..
Larry
John

Total

Žukauskas

Dobi n is 
Stasulis

scorer
John

1st
1.08
87

131
133
179

638
BROOKLYN TEAM

Navikas ..Tony
Bob Bastys ...
Al Purvenas .. 
Tony Sineus .. 
J. B................:..

.... 133

.... 144
.... 135
.... 186
.... 175

2nd

102
141
149
137

622

211 d
125
151
145
163
116

Total 773 700
—Sports Corr.

Day, Independence Day, 
Day, which will l>e cele- 
the Exposition itself, en- 
own traditional atmo-

The character of the many indi
vidual days covers a wide range. 
Several national holidays, such as

i Decoration 
and Labor 
brated by 
joy their

■ sphere. The remainder of the ca- 
i lendar brings forth British Week 
and Florida Aviation Day; Coffee 
Day and the U. S. Conference of 
Mayors; six days of the Internatio
nal Amateur Radio Relay Congress, 
the Carnival of the Masques, and 
many other events.

that will number up to 1,000,- 
Army and navy contingents, 

American and foreign, will 
in review. American historic,

PHILADELPHIA, Pa.~A confer
ence of various organizations in 
Philadelphia, Baltimore and Camden 
was 
23. 
the 
cuss 
get members and keep them?”

This question seemed to confront 
every organization represented. A 

picked to 
and three 
from Bal
lasted for 

a delicious

held here last Sunday, April 
From these three cities and 
choruses delegates met to dis- 

the main problem, “How to

displays.

^reminded that 
be present at 
ing.

Among the
will be two representatives 
LMS Central Committee, P. 
niškis and Walter Kubilius.

The organizational conference 
will be held on April 30, Sunday, 
at 10:30 a. m. in the Lithuanian i youth committee was 
Club on 376 Broadway, So. Boston. ' work out this question 

of the committee were 
timorc. The conference 
over three hours and 
supper was served.

During the conference the 
more delegates, particularly 
the B’more Leaders, were 
pleased to hear Matt Sholomskas, 
an active youth leader who was 
a guest at lhe conference.

Baltimore enjoyed the conference 
very 
the 
a ns.

All delegates are urged to come 
early as many important 

I must be worked upon.
things

“LoDeStars” Nite Out 
This Saturday Eve

NEWARK, N. J. - - After a win
ter of basketball and bowling the 
Newark “LoDeStars” stoop to con
quer other 
forward to

fields. They now look 
some good fun.

Balti- 
from 
very

much and was pleased with 
hospitality of the Philadclphi- 

—Leaders’ Corresp.

Roosevelt to
Starting with the 

nies marking the opening of the ex
position on April 30, when Presi
dent Roosecvlt is to deliver the ma
jor address, the exposition presents 
six months of continuous celebra
tion of

Each 
Alaska, 
Virgin 
days.

Speak 
lavish ceriemo- r

straws
in the wind

some event or occasion.
state of the Union, with |
Hawaii, Puerto Rico and

Islands, will have separate 
Industrial exhibitors at the I vFair are arranging their special J 

functions. Women’s organizations, 
youth groups, the arts, music, 
are assembling programs.

In addition to exercises occuring 
in the Court of Peace, along Con-

A

THE APRIL 28th
issue of the Vilnis English Sec

tion contains the first of a series 
Į of “Tips on Newspaper Writing.” It 
is a special adaptation of items 
recently printed in the DAILY 

'RECORD, Chicago’s progressive 
newspaper. The "Tips” in the VES 
have been prepared with an eye 
towards aiding its youth correspond
ents submit better and cleaner copy. 
This material doesn’t pretend to be 
a “course in journalism.” It merely 
outlines a few simple rules that, if 
followed, will make a youth cor
respondent’s job easier. That of 
the editors of youth papers, also!

Bull Paske:— 
“A Man of Conquest”P. S. All chorus members must 

be present for a special chorus re
hearsal this Friday, April 28, at 
9 o’clock at Vorwarts Hall, 734 
Lexington Street and on Sunday, 
April 30, at Lehman Hall at 2 p.m. 
SHARP! Your participation in the 
International Concert depends up
on these rehearsals!

corning week- 
these will be

and Dance
on Saturday

The greatest of
Party 
held

at 8 p. m. at 91.
Admission to the 

75 cents. Dancing 
.Come one and all 

fun and 
Drop in

Sunday eve, April 30, we shall 
all step out to celebrate May 1st. 
A mass meeting will be held at the 
same hall as above. The program 
will feature the Pirmyn Chorus un
der the leadership of George Kaza
kevich and three prominent speak
ers: V.‘Andrulis of Chicago, Sargio 
Kurnakow of Now
tutis Michelson of Brooklyn.

We urge all you Great Neck-ers 
and out of towners, both young 
and old, to attend this important 
meeting.

York and Kcis-

to attend the

at Kasmočius

next 
Tues- 
Hall, 
by a

The newly-formed IsLanDerS urge 
all you young folks in and around 
Great Neck 
meeting which will be held on 
day, May 2,
The meeting will be followed 
talk and discussion on “Developing 
films in a darkroom.” All camera 
fans are especially invited. Come 
early, 7:30 p. m. and be prepared 
for an evening of fun.

Pirmyn Chorus says “Thank you 
for calling and come again!” to the 
five visitors at our last meeting: 
Vito Brunza, Mr. Romanauskas, Al
dona and Gertrude Kaspar and 
Stanley Žvirblis. We sincerely hope 
you shall all be 
members.

Until there are 
ments of interest I

our premanent

more develop- 
shall sign off...

—O. L.

B’more Inf al Concert 
To Be Held Sunday

that quite a group of 
jitterbug conscious.

It seems 
members arc 
After meetings they go into swing 
to the rythm of the best bands in 
the land to the courtesy of a radio 
recording machine.

This Saturday, April 30, will be 
the first “JNitc-Out.” All rug-cut
ters, fur-trappers and nite-owls are 
invited. Also you serious folks. We 
start 
then 

some 
club.
lie Service, Park Pl., Newark. This 
is an open invitation to all LDS’ers 
and friends of the L.D.S.

—An LDS’er.

out with a theatre party, 
a little inexpensive stepping at 
not-so-fancy (but Bohemian!) 
We meet at- 7 o’clock at Pub-

Party Lines to Break 
In ’40 Elections

Diploma Not Needed
Young men seeking aviation train

ing under the new government avi
ation program do not have to be 
college students though this im
pression has been spread by the 
newspapers. Tho training is open to 

' garage mechanics, farm hands, 
1 factory workers, any young man, 
• in fact, who can pass the physical 
tests. All that is required is to 
enroll in an extension (correspond
ence) course in any of the recogn
ized colleges. For further infor
mation write the Civil Aeronautics 
Authority, Commerce Department, 
Washington, D . C.

elect a Presi-

who owe no 
old party are 
in presidential

• On April 
Lyros Cho- 
annual “In- 

at Lehman’s
848 North Howard Street in

BALTIMORE, Md. - 
30, 1939, the Baltimore 
rus will hold its second 
ternational Concert” 
Hall,
Baltimore.

This year a larger and better 
concert will be had with -four cho
ruses singing. There will be Lith
uanian, German, Russian and pro
bably Bohemian choruses attending.

The committee, knowing that ma
ny were turned back last year for 
lack of room, engaged a larger hall 
and have expressed the desire that 
no one will hold parties or concerts 
that would conflict with our date. 
Tickets are 35 cents each and may 
be obtained from 
the chorus.

Notice: All girls 
tumes in time for
is noted that some girls 
made and others have 
started making their’s.

any member of

must have cos 
the concert. It 

have their’s 
not even 

—Snooper.

Air, water, vegetation and life, as 
those elements are known on earth, 
are not to be found on the moon.

voters
either
force
successful candidate

Men aęe outnumbered by women 
at the age of 75. Women predomi- It is progress, 
nate over men at the age of 55. really count.

WASHINGTON. — Young Demo
crats were .given some sound advice 
by President Roosevelt the other 
day when ho informed them that 
neither the Democrats nor the Re
publicans alone can 

dent.
Independent 

allegiance to 
the decisive 
elections. The
must have the support of millions 
of these non-partisan voters. For 
this very reason, the man who sue-Į Goodrich, 
ceeds Roosevelt cannot be either an 
old-line democrat or an old-line Re
publican who appeals only to 

voters.
President Roosevelt has 

brought to notice with his 
happy faculty ‘ for public education 
the real political situation in this 
country. It explains the reason for 
the policy of Labor's Non-Partisan 
League. True welfare of the nation 
and its workers is best served by 
support of principles, not parties, 

not parties, that

NEW YORK CITY,—On Sunday, 
April 23, 1939, Bill Paske, better 
known in wrestling, weight-lifting 
and Lithuanian circles 
Bull” won 3rd place in ' 
City’s Best-Built Man 
the Bronx YMHA.

The contest was the 
be held in this city and attracted 
outstanding strength athletes, pro
fessional models and physical cul
ture faddists. The packed audito
rium received thrill after thrill as 
each contestant posed and displayed 
his physique.

Bill Paske achieved a triumph in 
his athletic career when he was 
awarded a bronze plaque for third 
place. It was also a personal vic
tory for him as some of his closest 
associates were skeptical about his 
chances because of the men who 
were participating for the 
John Telesmanich, Russian 
who won England’s Award 
as “Best Built Man” and is

as “The 
“New York 

Contest” at

first one to

1937 
pre- 
Bert 

oc- 
and

party

thus 
usual

Labor’s Bill of the Month

MOST OF US
guys think of the alarm clock in 

terms of a bothersome mechanism 
to be cursed at in the morning. But 
Dr. Alexander Grigolia, associate 
professor of anthropology at Whea
ton College 
use of his 
manner.

in Illinois, considers the 
alarm clock in another

caught him
In apologizing

Recently a class 
yawning full speed, 
he mentioned that he had forgotten 
to go to sleep the previous night. 
A student suggested that he set the 
alarm to tell him when it 
time, and the 
would adopt the

professor 
idea.

was bed-
said he

over the 
insect

grapevine 
and plant- 
the U. S. 

has organ
units of 

vicious

honors. 
Adonis 

in 
at

sent a professional model, and 
who has on many 

casions doubled for Tarzan 
western cowboy stars in Hollywood, 
are fine examples of the type of 
men who were entered in this con
test.

Bill 
least 
ners, 
building he achieved 
failed with several years of train
ing.

The judges, consisting of Bob 
Hoffman, editor of Health and 
Strength Magazine, Sig Klein, 
greatest muscle control artist alive, 
and John Grimak, the “World’s 
Most . Perfectly BUilt Man” una
nimously chose Bill foi' third place. 
Only lack of posing grace and ner
vousness prevented him from pos
sibly finishing 1st or 2nd.

Bill Paske will be remembered 
by readers as a member of the B’k- 
lyn Builders who conducted and 
participated in several unusually 
successful bouts at the Laisve Hall 
In Brooklyn.

Since then he has become one 
of the leading metropolitan weight- 
lifters. His three Olympic lifts of 
205-210-260 give him a total of 675 
which is sensational when one con
siders that he is lifting less than 
a year.

He still is tops when it comes to 
grappling 
manship 
■tators.

Bill is 
professional as he says, 
glory is okay but you can’t eat 
medals.” So when Bill turns pro 
the amateur ranks will lose a 
sport and fine athlete.

THE WORD IS
being spread 

of the animal, 
disease underworld that
Agricultural Department 
ized three specialized 
sleuths to wipe out the 
elements that infest their haunts.

train 
their biological gats at such crimi
nals as the mountain lion, grass
hoppers and white pine rust.

The Federal “A-men" will

was one of the youngest and 
experienced among the win- 
With only two years of body 

what others

and his style and show- 
are lauded by the spec-

contemplating on turning
'amateur

great

Spiders fly through the air 
novel manner, although their 
visible means of locomotion 
through the use of their legs. A 
strong thread is spun by the spider
in a high place. The spider then 
rides the thread as it is wafted 
by the wind.

in a 
only 

is

Most species of spiders* have eight 
eyes, although some have only two 
and others six.

ILLINOIS LABOR IS
up in arms in opposition to the 

“Lantz Bill.” This bill is a piece 
of Tory connivery aimed at sup
pressing the gains of unions during 
the past few years. The “Lantz 
Bill” would outlaw sitdown strikes 
and require employees to give 10 
days’ notice before going on strike. 
In short, it would interfere with 
the right of labor to strike.
WE THINK THAT

Matt Sholomskas ought to throw 
together a few descriptive phrases 
for a feature article in this paper 
about the latest model of a night 

in Philadelphia, 
joints 

than 
dance

spot on display 
where jitterbug 
nothing stronger 
sodas and a big 
nickelodeon are catching 
prairie fire.

featuring 
ice cream 
floor plus 
on like a

LKM CHORUS GAMBLING
on the chance that their 

duct ion of “Student Prince” 
well-liked staged it a second 
in Chicago in the space of a
short months last Sunday. About 
a thousand people attended. This 
in spite of the fact that Spring 
came out 
lot of the 
in search

pro- 
was 

time 
few

of the manholes and a 
populace piled into cars 

of vernal activities.
ANY DAY

research 
staff of the Federal Writers’ Pro
ject Nationwide Lithuanian Social- 
Ethnic Study, armed with pencils 
and pads, ought to bo knocking on 
the doors of Lithuanian organiza
tions, newspapers and personalities 
to get their stories. Massachusetts, 
Connecticut, Maine, New Jersey and 
New York, please treat them with 
consideration. Their findings will 
be contained in a History of Lith
uanians' in America being prepared 
in the Chicago offices of the FWP 
under the direction of Anthony A. 
Stelmok.

NOW, 
workers on the Eastern

BUNNT SOVETSKI.
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kur 
per
ma

kampas Prospect ir Ontario 
gatvių.

Lietuviai, kuriem tik bus 
galima, visi dalyvaukite pikie- 
te. Pareikškime Hitlerio 
agentui: šalin nagus nuo Lie
tuvos! L. K. Kuopa.

—O—

A^nerikos Lietuvių Kongreso

Esame sūk u ry
ku r grasomas fa- 

mažų tautų li- 
ir demokratijos 
Čia yra reikalas 
visu .•

demokratijos ir 
fašistinės vergi-

’Tėra Dvi ,

draugų ir draugių pasikalbėji
mai ir šokiai.
žios “parės”
$20, ir visą
grįžusioms iš Ispanijos 
noriams kovotojams už

, Nuo šios gra- 
pelno pasidarė 
pelną skiria su- 

liuos- 
demo-

Wilkes-Barre, Pa
Wilkes-Barre ir Apylinkės

Philadelphia, Pa

Tai Corletto moterų LDS 
138 kp. gražus darbas ir gra
ži pašei pa pavargusiem liuos- 
noriam kovotojam. “Pares”] 
dalyvių ir šioj apielinkėj mo
terų kuopai simpatizuojančių

j moterų ir biznierių auka, 
taipgi labai gražus prisidėji
mas ir didelė parama darbi
ninkų klasės reikalų. Už tai 
ir darbininkai turėtų pirkti iš 
tų biznierių, katrie aukoja ir 
remia darbininkų judėjimą.

Už tai moterų 
visiem “parės” 
aukotojam taria

LDS 138 k p.
dalyvia’m ir 

širdingą ačiū,
A. M. B.

Detroit, Mich.

Gegužės trečią dieną yra 
rengiama labai svarbios pra
kalbos apvaikščiojiniui Pirmo
sios Gegužės, darbininkų šven
tės. Kalbės nirnia svkį mūsų

Todėl vietos ir apylinkės lie
tuviai ir lietuvaites, pasinau
dokite šia proga, nes tokios 
mūsų apylinkėj ilgai nebus.

Vaidinimui ir koncertui pa

gėrimu, taipgi muzika šo
kiams. Įžanga 4 0 centu. Kurie

Svarbūs Pranešimai
Liaudies

Bankietas
Fairmount 
prasidės 3 
vai. po

ir

mieste plačiai

delphia, Pa. ir kiti. Bus ir 
programa po prakalbomis. 
Programai pasibaigus bus šo
kiai prie geros muzikos. Bus

ti.
Tą pačią dieną ir toj pat

cijos: LLD 12 Apskričio ir dėl 
tvėrimo LDS apskričio. Tai 
svečiu bus ir parengime.

Rengėjai.

Namo Koncertas 
įvyks 30 b a L, 7

Avė. Koncertas 
vak, o bankietas 6

pietų. Kviečiami ir 
mūsų draugai skaitlingai da
lyvauti ii- paremi darbininkiš
ką įstaigą. Rengimo komisija 
deda daug pastangų, kad kaip 
koncertas, taip ir bankietas 
patenkintų atsilankiusius kuo- 
geriausiai.

room, Market St.

Vietos ir apylinkes Ii ('tuvius 
ir lietuvaites kviečiame skait-

Elizabeth, N. J.
landžio 14 d., apie 9

gūžės įvyks 1 d. gegužės su 
masinėm demonstracijom ir 
protestais prieš Hitlerį ir Mus

Packinghouse Workers Or
ganizing Komitetas ir Steel 
Workers Organizing Komite
tas žada išvesti į gatves apie 
5,000 savo narių ir pritarėjų. 
Pernai panašioje demonstraci
joje tie du komitetai turėjo 
apie 3,000 savo pasekėjų.

Lietuviai irgi žada skaitlin
gai šiemet dalyvauti Geguži
nėje demonstracijoje. Prisi
rengimas pravesta gana pla
čiai, visa pažangioji lietuv- 
ninkija pasirįžus prisidėti 
prie tos garbingos darbo žmo
nių dienos.

šiemet nepaprastai daug 
darbo unijų yra nusitarusios 
dalyvauti Gegužinėje demons
tracijoje. O 
na ne vien

Rengėjai.

Perstatys Labai Juokingą 
Komediją

v.
vakare, įvyko. Bangos Choro 
susirinkimas, šis susirinkimas 

1 buvo gana svarbus, nes buvo 
renkami darbininkai dėl kon
certo, kuris įvyks 30 balan-

tus, kartu ir mūsų tėvynę Lie
tuvą. Demonstracija prasidės •;ns žmonės 

unijos eina

k iš CIO. Jų 
Amerikos Dar-

Kur tik pa- 
; turi įtakos, 

su progresu.
Koresp.

nėję.

Darbininkų Šventė 1939 
Metais

Šiemet minėsime Pirmą ( 
gūžės sūkuryje įvykių, 
agresoriai-fašistai siekia 
keist pasaulio veidą; kur
žoms tautoms, kai Lietuvai, 
gręsia tautinė pražūtis. Smagu 
tiek, kad šioj tamsioj valan
doj prez. Rooseveltas užėmė 
vad au j amą relę prieš Hitlerio 
ir Mussolinio užmačias.

Pirma Geegužės gimė Ame
rikoj, 1886 metais, darbinin
kų kovos demonstracijoj už 
8 valandų darbo dieną. Tri
mis metais vėliau Socialistų 
Internacionalas paskelbė Ge
gužės Pirmą, kaipo tarptauti
nę viso pasaulio darbininkų 
vienybės ir solidarumo šventę.

Pirma Gegužės 1939 me
tais gausiau bus minima vi
sam pasaulyj. Demokratinėse 
šalyse darbininkai suburs sa
vo jiegas į milžiniškas paro
das, demonstracijas ir masi
nius mitingus. Fašistinėse ša
lyse, darbininkai rinksis ma
žomis grupėmis, slaptai nuo 
policijos ir fašistų smogikų 
gaujos. Visur susiėję tarsis, 
kad geriau prisirengus kovai 
atbudavojimui 
nusikratymui 
jos.

Pasaulyj
Demokratijos

Pasaulyj tesiranda dvi 
mokratijos: Jungtinės Valsti
jos ir Sovietų Sąjunga, kurios 
tvirtai nusistatę prieš fašizmą. 
Aišku visiem, kad Chamber- 
lain ir Daladier yra demokra
tijos išdavikai ir jiem pasiti
kėti negalima. Jie leido 
Mussoliniui pavergti Ethiopi- 
ją ir Albaniją; Hitleriui — 
Austriją, Čechoslovakiją ir 
Klaipėdos Kraštą; Japonijos 
imperializmui —draskyti Chi- 
niją.

Šiandien klausimas aiškiai 
stovi: Demokratija, ąr Fa
šizmas? Sovietų Sąjunga yra 
tvirčiausiai nusistačius prieš 
grobimus ir naikinimą mažų 
tautų. Komunistų Partija šioj 
šalyj žygiuoja su visais pro
gresyviais kovoje už palaiky
mą ir plėtimą “New Deal.” 
Komunistai yra priešakinių 
eilių kovotojai dėl išlaikymo 
Amerikoj demokratijos. Pa
žangos priešai: Hoover, 
Hearst, Coughlin, Dies, Mor
gan, Rockefeller, Ford ir ko., 
kalba “amerikonizmą,” kad 
paslėpus jų siūlomą fašizmą.

Pirmoji Gegužės yra dar
bo jiegų mobilizacijos diena. 
Vyriausiu obalsiu yra: Apvie- 
nijimas darbininkų ir visų 
progresyvių dėl socialės ir ša
lies apsaugos. Gegužės Die
noj darbininkai atliks pareigą 
pastatydami Ameriką 
akio eiles apgynimui 
kratijos ir sumušimui 
jos ir fašizmo.

Vienybė Amerikos 
ninku; vienybė visų 
šyvių demokratiniam
už Socialę ir šalies Apsaugą!

Tokis yra mūsų šūkis Ge
gužes Dienoj, 1939.

Liet. Komunistų Kuopa.

Miesto Auditorijoj Bus Atžy
mėta Gegužes Diena.

Paminėjimui Gegužės Pir
mos, Komunistų Partija ren
gia masinį mitingą su progra
ma, balandžio 30 d. (nedė- 
lioj), Miesto Auditorijoj, Mu
sic Hall. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Kalbės: Robert Minor, 
narys Komunistų Partijos 
Centralinio Komiteto ir senas 
draugas Tom Mooney, An
drew Onda ir kiti žymflfc vei
kėjai.

Masinis Pikietavimas pas 
Vokietijos Konsulatą

Pirmadienyj, Gegužės 1 d., 
kaip 12 vai. dieną, įvyks ma
ginis pikietavimas prieš Vo
kietijos konsulatą, kuris ran
dasi Midland Bank Bldg.,

de-

į prieš- 
demo- 

reakci-

darbi- 
progre- 

fronte

Nedėlioj, balandžio 30 d., 
atsibus Amerikos Lietuvių 
Kongreso Ohio konferencija. 
Manoma, kad iš daugelio 
Ohio valstijos miestų ir mies
telių, kaimų ir kaimelių, kur 
tik randasi lietuvių apsigyve
nę, prisius savo atstovybę 
šion konferencijom Juk šian
dien kiekvienas lietuvis, ypa
tingai pažangus ir demokra
tas, pergyvena didelio rūpes
nio valandas, 
je įvykių,
šizmo ne tik 
kimas, bet 
išsilaikymas, 
susirūpinimo

Kuomet Hitleris su Musso- 
liniu Europos kontinente mė
sinėja mažas tauteles, o Ja
ponijos imperializmas, it ti
gras, drasko Chinų šalį, sėdė
ti rankas sudėjus nebegalima. 
Ypač kuomet fašizmas grasi
na Lietuvos neprigulmybei po 
pasiglemžimo Klaipėdos Kraš
to.

Konferencija svarstys, kaip 
padėti Lietuvos žmonėms iš
laikyti neprigulmybę ir šioj 
šalyj pastoti kelią reakcijai ir 
fašizmui. M.

gražu

įėjęs 
savo 
daug 
visus

Aš numiriau” ir koncertas į- 
vks sekmadieni, bal. 30. Liet.

So. Boston. Mass.
dieną atva- rogrcsyviu

programos

yra aukštai 
muzikos srityje ir 
meno pajėgų. Taip 

pažymėti, kad minė- 
atvažiuoja Detroitan

vakare. Rengia LDS 7 kuopa 
ir LLD 12 Apskritys.

Apart minimos komedijos,

pa-

Clevelando Lyros Choras 
. Detroite.

Balandžio 
žiuoja Clevelando Lyros 
ras išpildyti dalį
Aido Choro ruošiamam koncer
te. Lyros Choras 
išlavintas 
turi žymių 
pat tenka 
tas choras
pirmą kartą ir susideda iš apie 
60 asmenų.

Daug ką naujo jums duos ir 
Aido Choras, neminint keleto 
naujų dainų, kurias uoliai cho
ras mokinasi. Merginų Choras 
taip pat naujų ir gražių dainų 
išmoko. O jei jūs dar nežinote, 
kiek merginų mes turime, tai 
šia proga pasakysiu, būtent, 
apie 40. Juk tai bus ant ko ir 
akis paganyti, ne tik pasigro
žėti skambiomis melodijomis. 
Be abejo, pamanysit, kad Vyrų 
Choras tai blogiausias, nes apie 
jį paskiausia rašau. Pasakysiu 
tik tiek, jei kurie girdėjote 
praeityje Aido Vyrų (Chorą dai
nuojant, tai drąsiai galiu sa
kyti, kad šiame koncerte visu 
šimtu nuošimčių geriau pasiro
dys. Jei atėję koncertai! su ma
nim nesutiksite, tai parašykite 
į “Laisvės” Detroito žinias. Ai
do Vyrų Choras mažai .ką ma
žesnis už merginų chorą, gal 
dviem ar mažiau.

Pasistengkite 
kad tai paskutinis
Aido Choro parengimas svetai
nėje.

Užbaigimui sezono stropiai 
rengtasi ir užtai šis koncertas 
bus vienas iš geriausių choro 
istorijoje. Smuiką solo pagrieš 
Mr. Erickson (švedas), akom
panuos Mrs. Erickson. Solistų, 
duetų, kvartetų, ir

kad šis koncertas būtų kuo- 
puikiausias ir kad publika, ku
ri čia atsilankys, būtų pilniau
siai patenkinta.

Todėl ir tapo sukviesta mil
žiniškos meno spėkos, idant 
viskas būtų kuopuikiausia. 
Ypatingai visi tikisi ką nors 
naujo ir svarbaus iš meno 
srities išgirsti nuo rusų choro. 
Nes tas choras yra pasižymėjęs 
savo meniškais gabumais šitoj

susirinkimas įvyks 1 d. g< 
žės, 735 Fairmount Ave.,

gegužės atžymėj’imui atsives- 
kit naujų narių į kp. prirašyti. 
Taip pat turim daug svarbių

Radio Programa 
šeštadienio, bal. 29-tos ra

dio programa per stotį W0R- 
]j bus sekanti nuo 8:00 iki 
8:30 vai. ryte:

2. —Dainos.
3. —žinios.

nepamiršti,
šį sezoną,

CORLETTIETĖS MOTERYS 
DARBUOJASI 

Linksma girdėti ir 
matyti, kaip corlettietės mo
terys darbuojasi. Jos gerai 
darbuojasi ne vien tik savo 
LDS 138 kp. naudai. Jos ma
to reikalą darbuotis ir rem
ti abelnus darbininkų reika
lus.

Balandžio 14 d. įvyko mo
terų LDS 138 kp. susirinkimas 
draugų Liesnikauskų užeigoj, 
13908 Harvard Ave. Draugai 
Liesnikauskai turi puikią užei
gą ir yra darbininkiškų orga
nizacijų nariai ir “Laisvės” 
skaitytojai. Jie visuomet savo 
gyvenamuose k a m b a r iuose 
leidžia veltui moterų kuopai 
laikyk susirinkimus.

Užėjęs patėmijau, kad mo
terys laiko susirinkimą, tai 
pasiklausiau, ar man galima 
pasiklausyti. Gavau atsaky
mą: “Prašom į vidų.” 
patėmijau, kad moterys 
kuopos susirinkimą veda 
tvarkiau, negu vyrai, ir
reikalus svarsto daug pasek- 
mingiau, negu vyrai. Šiame 
susirinkime daugiausia svars
tė balandžio 15 d. vykdomą 
“parę,” kad patenkinti daly
vius ir padaryti pelno kuopai.

Balandžio 15 d. moterų LDS 
138 kuopos “pare” draugų | 
Pečiūrų namuose buvo labai 
graži ir pasekminga. Stalai 
buvo baltai užtiesti ir gausiai 
apdėti įvairiais skaniai paga
mintais valgiais. Visus valgius 
kuopos narės ir kuopai simpa
tizuojančios moterys suauka- 
vo. Duoną aukavo F. Kon- 
caitis, New Deal Bakery, 
4023 E. 141st St.

Vakarienės programą ati
darė drg. O. Liesnikauskienė, 
pakviesdama svečius prie va
karienės. Vakarieniaujant pa
prašė drg. D. Petrausko ir 
drg. Mažansko, LDS vice-pre- 
zidento, ką nors pakalbėti. 
D. Petrauskas trumpai kalbė
jo apie 
kritiška 
nuo fašistinių šalių sunaikinti 
jos gyvybę. Drg. Mažanskas 
trumpai kalbėjo LDS reika
luose, aiškiai 
naudingumą ir 
rolę lošia LDS 
pos.

Po vakarienei

dab artinę Lietuvos 
padėtį, gręsiančią

nušvietė LDS 
kokią didelę

I moterų kuo-

tęsėsi gražūs

lu m s 
Beje,

kuopos, Scranton, Pa. Taipgi 
bus sutraukta gabiausios me
no spėkos iš kietų anglių apy- . _
linkės koncertinės programosĮ apylinkėj. Na, o Sietyno Cho

ras taipgi ne vieną kartą pui
kiai pasižymėjo.

Apart rusų choro ir Siety- 
Baltos Lelijos 

smuikininkas Choras, taipgi vokiečių cho- 
Wilkes Bai’i’e. 1 ],as “Lederlafel”, Aido Cho- 
dailūs spėkų, lras ™ Brooklyno ir vietinis 

—__Bangos Choras.
Solistų taipgi 

pėkos. Apart to, turėsime ir kampo Randolph St. ir Michi
gan Ave. 'Tikimasi, kad gat
vėmis maršuos apie 50 tūks- 

Tai bus viena 
iš didžiausių demonstracijų vi
soj Chicagos istorijoj.

Kuzmickas iš Shenandoah, V. 
Valukas su savo jaunuoliais iš 
Scrantono, merginų 
iš Wyomingo, 
Louis Smith iš 
Bus ir daugiau

sekstetas ! no, dalyvaus

nė pasveikinimui “V 
rininkų suvažiavimo.

Nariai, būtinai < 
penktadienio pamokose,, taip ę 
pat susirinkite sutikti clevelan- 
diečius šeštadienio 
ypatingai tie būkite, 
riuos namuose randasi vietos 
nakvynei. Koncertas įvyks Lie
tuvių Svetainėje, kampas 25- 
tos ir Vernor Hy, pradžia 6:00 
v. v.; įžanga 35c iš anksto, 45c 
prie durų. A. Urbon.

bus

dalyvaukite šokikę^ kuri šoks moderniškus 
šokius. Manoma, kad šis kon
certas bus puikiausias,

a u

Sek r. J. B.

Chicago, III
Sekmadienio, bal. 30-tos 

radio programa per stotį WO
RD nuo 9:30 iki 10:30 (nauju

kauti:
1.—Jono Tamulionio orkes-

dringai rengiasi prie degu- tra iš Nashua, N. H.

dės

demonstracijos, kuri 
sekmadienį, balandžio

Demonstracija p rasi
nio vai. po pietų, ant

2. —Dainininkė Julija Me
trikais iš Worcesterio.

3. —Dainininkas Jonas Ta- 
mulionis iš Nashua, N. H.

Steponas Minkus,
garsintojas.

koks (ančių žmonių.
vakare ir nors buvo Elizabethe.

F. Savičius

K i e k v i c nas miestas *** 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai.

T.'22. / 2 !.> 222222)2222212222.>2.'2.’222WJJ2JJ.222222 j

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

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

Tėl. Evergreen 7-1312

KONCERTAS ir BALIUS

kitokių 
“etų” išgirsite, taip pat ir įvai
rių instrumentų muzikos 
pagros žymūs muzikai,
teko iš patikimų šaltinių suži
noti, kad pirmą kartą scenoje 
pasirodys vienas iš naujųjų Ai
do Choro talentų: baritonas 
Ray Lyben.

Praeitą sekmadienį gauta 
trys nauji nariai, dvi soprano, 
kurių, gaila, pamiršau vardus 
(aš labai “nepamietlyvas”), ir 
vienas tenoras, Ray Šarkis (jis 
šalę manęs sėdėjo, tai jo vardo 
nepamiršau). Taip pat nepa
miršta ir mūsų gerų prietelių 
vilniečių štabo, iš apytuščių na
rių kišenių sugramdyta penki-Į

Tel.: MArkct 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvaiginančių Gėrimų
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

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

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 diena Ir nuo 7—8 vilk.

NEDEL TOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

RENGIA BANGOS
Iš ELIZABETH,

< L D, c'L

ALDONA KLIMAITE
Koloratura-sopranas, solistė

LITHUANIAN LIBERTY HALI

Sekmadienį, 30 Balandžio-April

Tik šokiam 25c

Gera Muzika Gros šokiams

CHORAS
N. J.

prašome nesivėluoti, nes pro
grama prasidės paskirtu laiku.

Išgirskite visus talentus.

UŽKANDŽIAI IR GĖRIMAI ’ANTANAS VISNIAUSKAS 
Baritonas, dainuos solus

26!) Second Street — ELIZABETH, N. J.

Lietuvių 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.

Telefonai EVergreen 7-1661

Ištisa Programa Bus Sekama:

CHORAS, iš

LELIJOS
solo.
CHORAS

BANGOS CHORAS, po vadovyste A. 
Klimai tos.

A. VIŠNIAUSKAS ir T. BIČKAUS
KIENE, duetas.

RUSU DARBININKU 
Newark, N. J.

ALDONA KLIMAITE,
BALTOS

Harrison, N. J., po vad. W. Žuko. 
LILLIAN GAINIŪTE, Tap Dancer. 
SIETYNO CHORAS iš Newark, N.

J., po vad. B. Šaknaitės.
DOROTHY ŠIDLAUSKAITE, solo.
VOKIEČIU CHORAS “Leidertafel” 

iš Elizabeth, N. J.
LILLIAN KAVALIAUSKAITE, solo.
A. VIŠNIAUSKAS, solo.
AIDO CHORAS, iš Brooklyn, N. Y., 

po vad. A. Žilinskaitės.

koncertas Elizabethe
DOROTHY ŠIDLAUSKAITE

Soprano—Solistė

Tai bus puikiausias 
susirinkti jį pamatyti ir išklausyti

LILLIAN KAVALIAUSKAITE 
Mezzo-sopranas, solistė.

Prašome skaitlingai 
RENGĖJAI.
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PRANEŠIMAI R KITUR 9/2 E Centre St Konferencija 
1 lUlllLtOUUAl IO IM1UR! įvyks 1 vai. po pietų. Delegatai turi 

laiku būt konferencijoj, nes tą pa
čią dieną įvyks geg. apvaikščioji
mas. Kuopos, kurios nelaiko susi
rinkimų, tų kuopų komiteto nariai 
privalo dalyvauti. Kuopos savo dele
gatams įteikite raportus taipgi ir 
gerų sumanymų. — Sekr, (98-100)

CAMDEN, N. J.
LDS ir Literatūros Draugijos kuo

pų susirinkimai atsibus ateinantį 
sekmadienį, balandžio 30 dieną, an
trą valandą po pietų, pas J. Las- 
tauską, 686 Central Ave., Camden, 
N. J.

Visi abiejų draugijų nariai, “Lais
vės” skaitytojai ne tik patys atsi
lankykite į susirinkimą, bet atsi
veskite ir naujų kandidatų, kaip į 
Susivienijimą, taip ir į Literatūros 
Draugiją. Speciališkai kviečiami 
minėtų draugijų nariai į susirinki
mą, nes bus renkama kuopų valdy
ba bei šiaip svarbesni reikalai ap
kalbėta. Draugiškai. Senas Vincas.

(100-101)

Ap- 
bal.

Pirmos Gegužės 
sekmad., 30 d.

315 Clinton St. Paren-
2 vai. po pietų. Bus

Taipgi tą pačią dieną ir" toje pat 
Svetainėje 
Apskr. ir 
suvaidinta 
Numiriau’’
v. v. Įžanga 40c. Nepraleiskite pro
gos — dalyvaukite visi! — Kom.

(98-100)

įvyks bendrai LLD 12 
LDS 7 kp. vakaras. Bus 
juokinga komedija “Aš 
ir Koncertas. Pradžia 6

EASTON, PA.
Gegužės Pirmosios Minėjimas

Šiemet Gegužės Pirmosios Pami
nėjimas įvyks ant April Farms, apie 
24 mylios nuo Eastono. Vieta labai 
graži ir paranki piknikams. Ant jos 
dabartiniu laiku gyvena Močiutė 
Bloor, tad bus malonu pas ją nuva
žiuoti svečiuosna. Paminėjimas bus 
formoje pikniko ir bus šauni pro
grama, kurią pildys žymūs artistai 
iš New Yorko. Bus perstatomi įvai
rūs lošimai po vadovybe Herta 
Ware ir John Lenthire Grupės. Kal
bės pati Močiutė Bloor, Sam Dar
cy, Kompartijos Distrikto Organi
zatorius, Rose Nelson ir kiti. "Ma
steliu" ceremonijų bus gabus Broad
way teatrų aktorius Will Geer.

Valgiai susidės ir vištienos pietų 
ir kitokių skanėsių, bus taipgi ir iš
sigerti

Kas 
Farms, 
Centre
pakaly), 
11:30 
teiks visus nurodymus.

Įžanga 
lietuvius 
vaikščioti 
šventę.

. P. S. - 
svetainiukę
ras vėliau prikaltus ant durų visus 
nurodymus. (100-101)

BINGHAMTON, N. Y.
Komunistų Partijos vietinis sky

rius rengia 
vaikščiojimą 
Liet., Svet., 
girnas įvyks
graži programa susidedanti iš kon
certinės dalies ir bus perstatytas 
mažas veikalėlis anglų kalboj. Kal
bėtojas bus Frank Herron iš Buf
falo, N. Y. visiem gerai pažįstamas 
senas binghamtonietis. Įžanga ne
bus imama. Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti, —• Kom. (98-100)

BRIDGEWATER, MASS.
LDS ir ALDLD Rengia vakarienę 

ir šokius, 29 d. bal. 7:30 v. v. BCC 
Hali. Įžanga 75c. Duosime gerą va
karienę ir išsigerti. Kas yra buvę 
mūsų vakarienėse, niekad neapsiga- 
vo, ši vakarienė bus dar geresnė. 
Įvyks naujoj svetainėj, skiepe valgy

kime, o svetainėje šoksime prie ge
ros orkestros. Kviečiame ir iš apy
linkes dalyvauti. — Kom. (98-100)

CLEVEIJYND, OHIO
ALDLD 190 kp. pare ir šokiai 

įvyks šeštadienį, bal. 29 d., 7:30 
v. v. Svetainėj, 623 E. 140 St. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti. 
(98-100)

PITTSBURGH-McKEES
ROCKS, PA.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 ir 34 kuopos bendrai sau- i 

kia dėl tvėrimo Apskričio konfercn- I 
ciją, kuri įvyks 30 d. bal., 1.30 vai. I 
po pietų, L. P. Kliubo Svet., 325 E. i
Market St. Kurioms kuopoms buvo j Visi šios apylinkės lietuviai ture- 
iš anksto prisiųstas užkvietimas, i tų dalyvauti Amerikos Liet. Kon- 
kad prisidėtų prie tvėrimo Apskri- ' 
čio, tai malonėkite prisiųst delega
tus į nurodytą laiką ir vįefą. Lai
kinas Sekr. J. V. S. <

greso Skyriaus vakarinėj, penkta
dienį, bal. 28 d. “Laisvėje” buvo 
minėta apie šią vakarienę, jsitomy- 
kite, kad data yra bal. 28 d. Svet.

alaus ir kitko.
nežino kaip pasiekti 'April 
tegul atvyksta į Workers’ 

buveinę, 634 Ferry St. (už- 
ten bus komisija nuo

iki 1:30 vai. po pietų ir su-

veltui. Kviečiame visus 
dalyvauti ir šauniai ap- 

tarptautinę darbininkų

Kas nesuspės atvykti į 
iki 1:30 vai. po pietų,

DETROIT-HAMTRAMK, 
MICHIGAN

Visiems mano pažįstamiems De
troito ir aplinkos lietuviams — per 
18 metų turėjau kriaučių krautuvę 
po 2238 Caniff Avė., Hamtramckc. 
Dabar persikėliau į naują vietą po 
num. 3012 E. McNichols, R. prie 
Mitchell St. Telefonas Townsend 
5-1578. Joseph Lucky, Tailors.

LEWISTON-AUBURN, ME.
LDS 45 kp. rengia vakarienę ir 

šokius. 13 d. gegužės, Šv. Baltra
miejaus Svet. Yra kviečiami Port- 
lando, Rumfordo ir mūsų vietiniai 
lietuviai dalyvauti parengime. Įžan
ga 65c asmeniui, o vaikams 25c. Va
karienė prasidės 7 v. v. — Kom.

(100-101)

MONTELLO, MASS.
Minėjimas Pirmos Gegužės, 

saulinės Darbininkų Šventės įvyks 
sekmadienį, bal. 30 d., 2:30 vai. p. 
p. Massasvit Hall, Brocktone. Bus 
geras kalbėtojas ir koncertinė pro
grama. Prašome visų dalyvauti.

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 1 d. geg., 7:30 v. v. 
Liet. Taut. Namo Kambariuose. Vi
si nariai skaitlingai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų, kuriuos turėsi
me aptart*. — G. Shimaitis.

(100-101)

Pa-

GREAT NECK, N. Y.
Bendros Masinės prakalbos įvyks 

sekmadienį, bal. 30 d. Rengia Vieti
nių Org. Bendro Veikimo Kom. ir 
TDA Rusų 3119 kp. Bus Kasmočių 
Svetainėje, 91 Steamboat Rd. Pra
džia 4 vai. p. p. Kalbės S. Sasna, 
iš Brooklyno, Sergie Kurnakow iš 
Newarko ir K. Michelsonas iš Broo
klyno. Pirmyn Choras dainuos po 
vad. Kazakevičiaus. Įžanga visiems 
veltui,
gai dalyvauti.

EXTRA!

EXTRA

EXTRA! DYKAI

užsisakys

įdomių ir 
pasaulio

Nepraleisk tos dideles ii’ naudingos progos, 
nes tik per trumpą laiką. Deksnio Žinynas, 40 
puslapių knygelė dovanai, kuris 
Deksnio Galingą Mostį.
DEKSNIO ŽINYNAS suteikia daug 
naudingų informacijų iš skirtingų
kraštų. Žinynas suteikia patarimus apie svei
katą vyrams, moterims ir vaikams. Deksnio 
Žinynas tarytum koks kalnas, ant kurio užsi
lipęs matysi daug įdomių vietų, jūrų, kalnų, 
ežerų, ir įdomias Afrikos upes, matysi links
minančius ir dejuojančius matysi didžiausius 
tunelius ir kitus pasaulio pabūklus; matysi 
sveikiausias vietas ir šalčiausius miestus pa
saulyje. Deksnio Žinyne rasi 10 moters reika- 

rcikalavimų nuo moters. Tie patarimai ir reikalavi-lavimų nuo vyro ir 10
mai gali būt labai naudingi šeimyniškame gyvenime. Gal tamstai tie pata
rimai sutvarkys ir pagerins šeimynišką gyvenimą, gal atves ant tikro lai
mės kelio, kur rasis susipratimas, meilė ir linksmybe, tarp poros. Žinynas, 
gal būt, vertesnis ir už tūkstančius dolerių, gal jis tamstai pagelbės siekti 
laimės ir suteiks daug įdomių patarimų, kurių čia visų negalima išvardinti. 
Žinyne kiekvienas žodis turi didelę reikšmę, tik reikalinga atydžiai skaityt 
ir studijuoti. Pasiųsk Žinyną ir Deksnio Galingą Mostį į Lietuvą saviems, 
tai bus didelė dovana. Su kiekviena Deksnio Galinga Mosčia aplaikysi vie
ną Deksnio Žinynų dovanai. Nepraleisk progos, siųsk užsakymą tuojaus. 
MILIJONAI ŽMONIŲ KANKINASI REUMATIŠKUOSE SKAUSMUOSE 
Deksnio Galinga Mostis sudaryta iš daug skirtingų gamtos gamintų ele
mentų, iš užjūrio tolimų kraštų; girių, laukų 
kvietkų. Išimtas aliejus ir sudaryta Galin
ga Deksnio Mostis, kuri turi savyje ga
lingą šilumą, šildydama kaipo saulės spin
duliais sunaikina minėtus skaidėjimus: 
REUMATIZMĄ, RANKŲ, KOJŲ, NUGA
ROS skaudėjimą; NUVARGIMĄ, NUTIR
PIMĄ RANKŲ, KOJŲ, DIEGLIUS (tik 
ne ronas). Aplaikom daug skirtingų laiš
kų iš skirtingų pasaulio kraštų, kurie dė- 
kavoja už Deksnio Galingą Mostį.
GARANTUOJAM: pasekmes ar pinigus 
grąžinam. Tūkstančiams pagelbėjo, pagel
bės ir tamstai. Atsimink, kad sveikata, 
tai yra tik vienas ir brangiausias turtas 
pasaulyje. Kaina 75

ras MAIL 
YOUR 
ORDERS!

Clement Vokietaitis
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J

'ft*H
Blue Jay Inn

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kaiPir-

Williamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

Lietuvių Įstaiga Prie Pasauliniu Fėrų

Fairview Restaurant & Bar
VALILIONIS IR MARCINKEVIČIUS

Lankydamiesi į pasaulinius fėrus užeikite pas

VALILIONĮ ir MARCINKEVIČIŲ
stoikų ir kitokių gerų valgių.
VYNAI IR ALAUS

pastatyti. Jų vieta skersai gat-

FAIRVIEW RESTAURANT
110-61 Corona Ave., Corona, L. I., N. Y

FRANK DOMIKAITIS

»•
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Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Fa. į New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

gia 
ga 
mą

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

Lankydamies į svečius 
iš Pennsylvanljos į New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvaniją 

užeikite.

LAISVI

susirinkti 1 
pasibaigs prie 
Kalbės žymūs
Darbo Komitetas Pirmai Gc-

(99-100)

Ateikite visi. — Kom.
(99-100)

Savininkai

pas juos gausite gerų
DEGTINĖS

Telephone: Havemeycr 9-9115

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.
SSWS5S?

iiiGiiiBitismaiiisiiiBiiiamami

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
tAMPASjNORJ-H 4TAF GATVesįŠL

Liet. Pašalpinės Draugijos Ameri
koje, 424 Locust St., McKees Rocks. 
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga bus ma
ža. Todėl kviečiame visus skaitlin
gai dalyvauti. Bus gražus pažmonys.

(99-100)

YOUNGSTOWN, OHIO
šeštadienį, bal. 29 d., 114 E. Fe

deral St., ant trečių lubų bus rodo- 
na nauja sovietine filmą “Gypsies.” 
John Williamson iš Clevelando kal
bės, taipgi bus ir kitų pamarginimų 
programoje. Pradžia 7:30 v. v. Rcn-

Kom. Partija ir Jaunų Kom. Ly- 
19-to Apskr., apvaikščiojant Pir- 
Gcgužės. — Įžanga 20c. (98-99)

HAVERHILL, MASS.
Apvaikščiokim Gegužės 1-mą die

ną. Bus rodoma geras sovietinis fil
mas “Gypsies.” Kalbėtojas Juozas 
Kostelio. Bus Liet. Gedemino Svet., 
324 River St. Pirmadienio vakare, 
7:30 vai. Įžanga suaugusiom 25c, 
vaikam veltui. Kviečiame visus da
lyvauti. — V. Kancevičius.

(99-100)

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, 1 d. gegužes, 3 vai. po 

pietų įvyks demonstracijos Miesto 
sodne pas Band Stand. Visi yra 
kviečiami dalyvauti. O vakare bū
kite Lietuvių Svet., 29 Endicott St. 
Kalbės Anna Burlak, taipgi bus ir 
šokiai, grieš Olympia Parko Orkes
trą. Kviečia Kom. (99-101)

SO. BOSTON, MASS. .
LDS jaunuolių 225 kp. bendrai su 

LDS 62 kp. rengia skanią vakarie
nę, bal. 30 d., 8 v. v., 376 W. Broad
way. Bus gerų valgių ir užtek
tinai gerti. Muzikos bus pasilinks- ■ 
minti.

NEWARK, N. J.
šeštadienį, bal. įvyks

mos Gegužės apvaikščiojimas.
Kviečiamo visus skaitlingai daly
vauti. Maršavimas prasidės nuo

New York Avė. ir Adam Street. —
abiejo-
. ryto.

Washington 
kalbėtojai.

Chadwick ir Clinton Avės., 
se vietose 
Paroda 
Park. 
Ruošia 
gūžės.

ir kalnų, visokių šaknų, žolių,

PASARGA: Neklausyk nei jokių 
pasiūlymų, visada žiūrėk, kad bū

tų toks pat paveikslas ant dėžutes.centai, $1.50 ir $3.00.
PINIGŲ nesiųsk, tik parašyk savo vardą, pavardę, 
pilną antrašą ir pažymėk, už kiek ir kiek Deksnio 
Galingos Mosties reikalauji, ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, 
neš Galingą

Deksnio
Deksnio
Deksnio

ir sykiu Deksnio Žinynas Dovanai.

užmokėsi paštoriui C. O. D., kada at- 
Mostį.
Galinga
Galinga
Galinga

Mostis
Mostis
Mostis

75 centai 
.... $1.50 
..... $3.00

Septintas puslapis

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street

Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergrcen 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.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu grupių ir pavieniu.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvoje

PASAULINĘ PARODĄ

Miestas

Telefonas: Humboldt 2-7964

DR. J. J. KASKIAUČIUS o

417
VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

nansnEmEODMiiiE

Vardas ir pavardė
Gatve ir numeris..

Kviečiame visus skaitlin- 
(100-101)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 9 Ap$kr. konferencija 

įvyks bal. 30 d., LDS kambariuose

gegužės. Progra- 
Theatre Players” 
jie suvaidins du 
in the Sun” ir 

“Waiting for Lefty,” bus ir gerų
kalbėtojų. Todėl kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės lietuvius nepamiršti 
dalyvauti. Įžanga tik 25c. — Kom. 

(98-100)

kp. ir LDS 168 kp. 
šokių vakarėlį, šešta- 
d. Labor Lyceum 
St., Harrisone. Įžan- 

Kviečiame vieti-

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

,, Jri!

Valstija....................................

DEKEN’S OINTMENT COMPANY
P. O. Box 352 Hartford, Conn.

Jie turi vietos mašinom
vę nuo Marines budinko pasaulio feruose.

BLUE JAY INN

patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

veltui.—No Cover Charge

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

Tinkamų Mierų Dėl Visų

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

$6.95
10.95 :
14.50 •

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET

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

kampas Manhattan Avė.

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

NOTARY 
PUBLIC

. JL 2Z'r

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y.
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

HARRISON-KEARNY, N.
ALDLD 136 

bendrai rengia 
dienį, bal. 29 
Svet., 17 Ann
ga 15c asmeniui, 
nius ir iŠ apylinkės draugus skait
lingai dalyvauti. Šokiams bus gera 
orkestrą. Bus visokių užkandžių ir 
gėrimų. Tad bus proga visiems kar
tu pasilinksminti, tuom pačiu sykiu 
paremsite organizacijas, ypač LDS 
yra nauja kuopa, kurios iždas visai 
tuščias. »— Kom. (100-101)

SHENANDOAH, PA.
Sekmadienį, bal. 30 d., 7:30 v. v. 

G. W. Coopers Highschool bus ap
vaikščiojama 1 d. 
mą pildys “New 
iš Philadelphijos, 
veikalus “Plant

Draugijų Komisijos žino
kite, jog “Laisvės” spaustu
vė geriausia padaro viso
kius spaudos darbus. Taip
gi daro vertimus iš anglų 
kalbos į lietuvių ir iš lietu
vių į anglų

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

RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA

Sutvarkome
AKIS IR PRIRENKA AKINIUS
Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

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 EVergrėen 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

°]iii°inionn°Tm°nTionn°mi«nii°ntt'

Vincas d. Daunora
APTIEKORIUS

DAUNORO Cold & Grippe Powders mb 
priežasties slogos—šalčio 

ramina karštligę ir galvos skaudėjimą • V 
IS

Si f
 

a,
. 
h W

3 f M

Rūgsti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čiclų 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, Pics, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas. ■i
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New Zliilov
Kaip Pasiekt Parodą?

Traukiniais
Iš Pennsylvania gelžkelių 

stoties New Yorke (7th Ave. 
ir 33rd St.) eina specialis 
traukinys tiesiai į Pasaulinę 
Parodą. Ji randasi tarp Coro
na ir Flushing- miesteliu.

Iš Times Square, N. Y., eina 
IRT Flushing: linijos ekspresas 
ir sustoja Willets Point Blvd 
stotyje, kuri randasi anoj pu
sėj parodos (Flushinge). Lo
kalinis traukinys stoja ir 
111th St. stotyje, kuri yra šioj 
pusėj (Coronoj).

Iš Queens Plaza, Long 
Island City, galima imti bile | 
kuri—IRT arba BMT trauki-Į 
nius, einančius j Flushing; 
abieji stoja 111th St. ir Wil
lets Point stotyse.

Privažiuojama ir Long 
Island traukiniais.

Kiti Keliai
Iš Ridgewoodo ir Maspetho 

priveža Flushing-Ridgewood 
gatvekaris.

Iš Richmond Hill, Ozone 
Park ir kitų tos apylinkės vie
tų, rodos, bus parankiausia 
basais, einančiais į Flushing.

Madeleine Avietėnaitė, 
Lietuvos paviliono New Yorko 
Pasaulinėj Parodoj generalis 
komisaras. Iš pasikalbėjimo 
su p-le Avietėnaite Lietuvos 
paviliono reikalais rasite šios 

laidos antroj dalyje, 2-me 
puslapyje.

Dėl Lituanica Aikštės

Automobiliais
Iš New Yorko nuo 64th St. 

ir aukščiau važiuot į 11 Oth St. 
ir Triboro Tiltą, o nuo jo — 
Grand Central Parkway.

Nuo 57th St. ir žemiau New 
Yorke imt Queensboro Tiltą, 
o nuo jo—Northern Boule
vard.

Iš Down Town N. Y. va-

dienini irgi yra pasižadėjusių 
ateit naujų.

Balandžio 30-tą Aido Cho
ras važiuoja dainuot Elizabe
th e, N. J. (Liberty Hali). Ten 
įvyks Bangos Choro koncer
tas. Gegužės 6-tą dainuos 
“Laisvės” salėje; gegužės 14 
—Maspethe; gegužės 28 — 
LMS 3-čio Apskričio Dainų 
Dienoj, Cranford, N. J. Taigi, 
aidiečiai visi ir laiku būkite 
pamokose, kad tinkamai pri
sirengt su dainomis. Atsimin
kite, kad mokytoja, draugė 
Aid. Žilinskaitė, to reikalauja.

Aido Koresp. G. K.

Taksių vairuotojų unijos de
rybos su bosais tebesitęsia.

Gerb. “Laisvės” Redakcija:
Man pranešta, kad apie sa

vaitė ar kiek atgal viena iš 
mūs kuopų 14-me A. D. plati
no lapelį, liečiantį parką prie 
Howes St. ir Union Avė.

Po to aš sužinojau, kad tas 
vadinamasis “parkas” tikre
nybėje yra aikštė, kuri buvo 
įsteigta kaipo paminklas pa
gerbt du didvyriškus lietuvius 
lakūnus Dariu ir Girėną, ku- 
rie padėjo gyvastis pastango
se nuskrist' per Atlantiką Lie
tuvon.

Po nuodugnaus ištyrimo są
lygų, leiskite man pasakyt, 
kad Komunistų Partijos kuo
pa, kuri padarė lapelį ir jį iš
platino, tai darė nuoširdžiose 
pastangose pradėt kampaniją 
už didesnius ir daugiau par
kų susiedijoj, ir už bendrą pa
gerinimą gyvenimo žmonėms 
14-me Assembly Distrikte. Su
manytojai to lapelio nežinojo 
to fakto, kad aikštė yra pa
minklas Dariui ir Girėnui, ir 
kad dėlto ji nėra paprastu 
parku, bet kaip požymis pa
garbai tautos ii- didžiųjų lietu
vių liaudies tradicijų.

Dėlto šia proga noriu pa
reikšt savo gilų apgailestavi
mą, kad dėl neaiškumo įvyko 
toks nemalonus prietikis, ku
rį mes d ėsi m pastangas atitai
syt aiškinimu Lituanica Aikš
tės tikslo ir toliau, kaip ir vi
sada pirmiau, dėdami pastan
gas paremt Lietuvos liaudies

kovą už taiką, laisvę, ir ne
priklausomą Lietuvą.

Broliškai jūsų,
James Martin, I

Kom. Partijos 14-to, 15-to 
ir 4-to A. D. Pirmininkas.

Serga Šalčiu
Jau kelinta diena kaip ser

ga A. Petraitis, Grand Chair 
Corp, savininkas, gerai žino
mas vietos ir apylinkės lietu
viams, kurie perka jų išdirb
tus kitchen sets. Vėl in am greit 
pasveikt ir grįžt prie biznio, 
nes sūnūs negali apsidirbti.

Aplankęs.
w... i- — ■■■ ............ —.............— ■»

Puiki Viela
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 Lesslngu.

Atsikratykite Riebumą 
Laibinkitės su Anti-riebumo arbata: 
priiinnas skonis, neina j paprotį ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. Visiškai nepavojinga sveika
tai. Grąžiname pinigus jei nebūsite 
patenkinti. Didelė dėžė (100 gramų)

50c. Persiuntimą apmokame.

FEESER’S PHARMACY
666 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

New Yorke 75 organizaci
jos reikalauja auklėtuvių 
biednuomonės vaikams.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubo 
pirm kvartalinis biznio skyriaus su
sirinkimas įvyks sekanti penktadie
nį, bal. 28 d., 8 v. v. Savo name, 
280 Union Avė. Visiems kliubo na
riams turėtų būti žingeidu išgirsti 
finansinj raportą pirmo kvartalo šių 
metų ir abelnai žinoti biznio sky
riaus veiklą, tad kviečiame visus j 
dalyvauti, kuriems laikas pavėlins. į 

(98-100)

PARDAVIMAI
LOTAI—LONG ISLANDE

Bungalow lotai, 25x100; $40.00, 14 
akro $150.00. Kiti Bungalow, kurie! 
randasi ant Sunrise Highway kam
po, kaina $300.00. Savininkas gyve
na po antrau: 150-31 Huron St. 
AqUaduct, L. I. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis nurodytu 
antrašu. (98-103)

PAJIEŠKOJIMAI j
Pajieškau fornišiuto kambario, i 

Prašau rašyti sekamu antrašu: Mr. 
Frank Chase, 427 Lorimer St.,! 
B’klyn, N. Y. (98-100)

-----------~t------
Pajieškau F. Venclovos, kada tai 

gyveno 2334 Orthodox St., Phila., 
Pa. Esu prašomas Venclovos gimi
nių Lietuvoj, kad surasti jjjjų dėdę, 
F. Venclovą. Jeigu kas j| pažino, 
malonėkite man pranešti, kur jis 
randasi arba tegul pats atsišaukia, 
už ką būsiu labai dėkingas. Peter 
Kurtinaitis, 113 Ferry St., Newark, 
N. J. (98-100)

Lietuviška Užeiga 
BAR ir GRILL 

uliniu Gaminam valgius ir 
pn Al t u r iin e Amerikos MP išdirbimo ir impor-

tuotų degtinių, vi- 
šokių vynų ir gero

(Liquor# aIlu,s-
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA

VALANDOS:
Dr. JOHN WALUK 8 -10 ryte

1—2 p. p.
161 NO. 6th STREET 6 S vak.

Šventadieniais susitarus
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS U-S Vakare
4302 l-’l.ATI.ANUS AVENUE " *“lgal su,al’*'

Tel. Navarre 8-1919

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4111 ST.

VALANDOS:
9 12 ryte
1 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tol. Evergreen 7-6868

Telefonas Foxcroft 9-6901.

PAINTERS & CARPEN TERŠ
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

Reikale namų taisymo, inaliavojiino ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey St. Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
1062 Glenmore Ave. East New York

žiuot Williamsburgo tiltu ir 
Brook lyno Grand Strytu į 
Maspethą ir Coroną.

Iš žemutinio Williamsburgo 
Grand Strytu arba Flushing 
Ave. važiuot į Maspetho 
Grand Ave., toliau Broadway 
(Elmhurst) ir Corona Avenue, 
(Coronoj), kuri daveda į pa
rodą. Ir abelnai iš bile kur da- 
sigauti didelio keblumo ne
bus, nes visi keliai šiomis die
nomis ves į Pasaulinę Parodą, 
rodykliai rodys ir policistai 
bei transporto darbininkai bus 
pasirengę patart.

ŽINIOS APIE AIDO 
CHORA

Aido Choras vis dar gauna 
naujų narių. Galimas daiktas, 
kad Broklyno Aido Choras lai
mės LMS Centro skiriamą pir
mą dovaną. Pereitą penkta
dienį priėmė 2 jaunus naujus 
narius. Ateinančiam penkta-

Estate of Shalin’s Funeral Home

PIUS W.SHALINS
(Jalinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai {ruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje Šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook
lyn© apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

5-tas Metinis Koncertas
RUOŠIAMAS B. ŠALINAITES MOKINIŲ

Įvyks Sekmadienį, Gegužės-May 7 Dieną
SHUBERT SALĖJE

Broadway, Monroe ir Howard Ave. (Gates Ave. Stoties) Brooklyn, N. Y.

Sietyno Choras, iš Newark,, N. J.

Svečiai-artistai dalyvauja: Birutė Ramoškaitė, sopranas iš Hartford, Conn., plačiai žinoma koncertų dai
nininkė, dainavusi per dvi dideles Radio stotis, WEAF, New Yorke, ir WTIC, Hartforde. Taipgi atsižymėjusi 
kaipo pirmaeilė dainininkė prie Hartfordo Symfonijos Orkestros. Vitold Arnett (Sukackas), smuikininkas iš 
Ithaca, N. Y. Vitoldas užėmęs “Concert-master” vietą Cornell Universiteto Orkestroj; be to, yra narys Cor
nell Fakulteto Stygų orkestros. Tai bus jo pirmas pasirodymas Brooklyne. Taipgi dalyvaus pagarsėjęs Sie
tyno Choras iš Newark, M. J., ir plačiai žinomas Ensemblis Aidbalsiai.

Sekami mokiniai išpildys labai įvairią dalį programos, parodydami savo talentus dainomis, piano skambi
nimu, šokiais ir tt.: Viktorija Walukaite, Aldona Žilinskaitė, Lilija Milčiūtė, Ona Daukantaitė, Luiza Maku- 
tėnaitė, Suzana Vaitelyiu, Joanna Misevičiūte, Rita ir Darata Glamkauskaitės ir Vincas Skodis.

Koncerte Pradžia 5 Vai. Vakaro. Šokiai Prasidės 8 Vai. Vakaro
Bilietai prie durų nebus pardavinėjami. Pirkite bilietus iš anksto.
ŠOKIAM GRIEŠ GEORGE KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Koncerto bilietų galite t-U>t “Laisvės” ofise ir pas mokinius. Vien šokių bilietai bus parduodami prie durų 8 v. v.
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PAVASARIO SPECIALU
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo .........................

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

Kryželiai ir laketukai nuo .................................

Sieniniai Laikrodžiai, Stalui šaukštai, Peiliai 
nužemintom kainom

ARCADIA . . . New style Gruen of pleasing simplicity 
in design. Yellow gold filled, 15 jewels............$27.50

Jūs esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių daiktų 
department^. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET

$6.00
$2.75
$2.00
$1.00

BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2173

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

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS
STANLEY MISUNAS 

Savininkas

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

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn. N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro

»

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties
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