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Rytojaus Pasaulis
Tu prisižiūrėk gerai Lie-Šiais metais

yra dvi pasaulinės parodos: tuvos Pavilionui ir prisi- 
New Yorke ir San Francis- mink, kad, jei šiandien Lie- 
coj, abiejuose krašto galuo
se, abiejuose vartuose. San 
Francisco paroda jau prieš 
tūlą laiką atsidarė. Nepai
sant, kaip ji bus įdomi ir 
graži, toji paroda nesusily
gins su New Yorko paroda. 
Todėl mes apie aną ir ne
kalbėsime.

New Yorko Pasaulinė 
Paroda dar turi ir kitą pa- 
vad i n imą—Ryto jaus Pasau
lis. Jungtinės Valstijos ir 
viso pasaulio kraštai šičia

Fiorello LaGuardia, 
New Yorko Miesto 

majoras.

išstatys savo gražiausių ir vjiiono, kurio
brangiausių daiktų pavyz
džius: iš technikos, žemės 
išdirbinių, meno kūrinių. 
Čia bus išstatyta pavyzdžiai 
visko, kas yra gražu ir mie
la, kas naudinga žmonijos 
labui, žmonijos progresui— 
padąrymui mūsų gyvenimo 
rojišku, padarymui mūsų 
gyvenimo gražiu, mielu.

Nebus čia išstatyta tik 
viena šaka, į kurią šiandien 
pasaulis supila bilionus db-

Štai Kur Atskiros Valstijos Rodo Savo Įdoomybes New Yorko Pasaulinėje Parodoje i Pasaulinių Parodų Trumpa 
Istorija

Senovės laikais, 
! gerų transportacijos 
I monių, įvairios parodos tu
pėdavo tiktai lokalinį pobū- 
• dį. Tais laikais parodos bū
davo perstatomos kermošių

I pavidale, kur iš visos apie- 
linkės suvažiuodavo tu lai

škų amatininkai su savo iš- 
' dirbiniais dėl parodymo ir 
pardavimo. Tai)) pat būda- 

įvo su vežam a žemės ūkio 
produktai: javai, daržovės, 
gyvuliai, naminiai paukš
čiai ir parduodama. Mažes

NEW YORK.—Veik kiekviena atskira šios šalies valstija ir bent dvi teritorijos turi 
savo skyrius—pavilionus čia matomoje New Yorko Pasaulinės Parodos dalyje, kuri 
vadinasi Valstijinių Pastatų Aikštė, šis plotas paskirstytas į skirtingas kultūrines dalis, 
kad parodžius visos šalies vaizdą, kokis buvo Jurgio Washington© laike, žemai, kai
riajame paveikslo kampe atvaizduota senoviniai ispaniški pastatai bei namai; aukš
čiau, dešiniajame • šone—senieji francūzų kolonistų trobesiai. Likusią dalį užima angliš
kosios ir kitokių architektūrų pastatai. Kiekviena valstija pati pasirinko, kurioje Aikš
tės dalyje savo pavilioną įrengti.

nėsant11876 metais Philadelphijoj, 
prie-j atžymėjimui 100-tinių su

kaktuvių nuo Nepriklauso
mybės paskelbimo. Ši pa
roda užėmė apie 236 ake
lius žemės, ant kurios bu
vo pastatyta virš 200 pasta
tų. 49 kitų kraštų valsty
bės dalyvavo šioje parodo
je ir turėjo savo pastatus, 
kuriuose buvo išdėstyti pa
rodymui tu kraštų techni
kos ir ūkio atsiekimų pa
vyzdžiai.

tuva būtų pilnai laisva, jei 
• ji turėtų Vilnių, jei ji turė
tų Klaipėdą, jei jai negręs- 
tų užpuolimas iš Hitlerinės 
Vokietijos, kiek daug dau
giau ji galėtų progresuoti 
ir kurti visiems savo žmo
nėms laimingesnį " gyveni
mą !

Tu nueik ir pasižiūrėk į. 
Čechoslovakijos pavilioną. 
Gal apsiverksi, pamąstęs, 
kad šiandien Čechoslovaki
jos formaliai jau nėra, kad 
šis pavilionas palaikomas 
atskirų asmenų, Čechoslova- 
kijoj ir Amerikoj gyvenan
čių. Čechų nepriklausomy
bė sunaikinta budelių nazių, 
nors tauta nesunaikinta ir 
jos sunaikinti niekas nega
lės.

Tu gal dairysiesi ir jieš- 
kosi Austrijos paviliono, bet 
jo nesurasi, nes josios ne
priklausomybė jau prieš du 
metu tapo sunaikinta, Aus
trija nukryžiavota Hitlerio. 

Tatai apmąstęs, atsimink, 
kad bile dieną Hitleris tą. 
patį gali padaryti ir su 
Lietuva. Apsimąstęs budėk, 
ir ruoškis padėti savo bro
liams užjūry j.

Tu, be abejo, neaplenksi 'nikiniai stebuklai čia išdir- 
! nepamatęs ir Sovietų Pa- bama!

’ viišuj stovi i ^as gavQ technika 
žmogus, mūSų ]<rašt0 dar niekas ne- 

pralenkė. Tai turtingiau- 
’ | sias pasaulyj kampas, su 
'labiausiai ištobulinta tech
nika, puikiausiais keliais, 
aukščiausiais pastatais, di- 
Idžiausiais miestais, neišma- 
l tuoj amais turtais. Prisiste
bėjęs tiems visiems Ryto
jaus Pasaulio pabūklams, 
prisimink prezidento Roose- 
___ ______ : vienas treč
dalis mūsif, tautos yra ne- 
davalgęs, neapsirengęs, ir

pavilionų. Apsilankyk juo
se ir prisistebėk, kokia tur
tinga mūsų šalis, koki tech-

milžinas darbo 
aukštai iškėlęs švyturį. 
Koks tai simbolis! Koks tai i 
nepaprastas dalykas! “ 
gi jis simbolizuoja?” į 
būt užklausi. Toji milžiniš
ka darbo žmogaus statula 
simbolizuoja visus Sovietų 
žemės darbo žmones. O švie
čianti žvaigždė rodo viso pa
saulio darbo žmonėms kelią 
į laimingesnį gyvenimą, į tVto' VJdžiuT:

lerių turto—nebus karo pa- pįmą.
Rytojaus Pasaulį,—į socia-

buklų, nebus pavyzdžių nai
kinimo turto ir žmonių 
įrankių, kadangi toji tech
nikos dalis nepriklauso Ry
tojaus Pasauliui. Ji pri
klauso šių dienų pasauliui, 
kuris perpildytas klasiniais 
prieštaravimais, 
tas neapykanta, pagieža— 
tą viską, aišku, atnešė žmo
nijai griūvančioji išnaudoji-

Sovietų žemėje šiandien yoros pastogės. Milionai 
nėra žmogaus žmogumi is- bedarbiu 
naudojimo. Ten nėra tų,

JEI BŪSITE IŠTROŠKĘ, 
KAI GRĮŠITE 
BROOKLYNAN

Tai irgi klausimas, į kurį 
galima labai lengvai atsa
kyti. Kai jūs grįšite Brook- 
lynan ir jausitės esą ištroš
kę, tai sustokite pas lietu
vius išsigerti ir užkąsti. *

Surasti juos galima len
gvai : turėkite pas save 
“Laisvę”, ir pažiūrėkite į 
skelbimus: surasite visą ei
lę mūsų gerų prietelių, ku
rie turi lietuviškas užeigas 
—užkąsti ir išsigerti. Užei
kit pas juos, susipažinkite, 
pasisvečiuokite. Jie yra ar
timi “Laisvei” žmonės—ge
ri žmonės. Paskui sau va
žiuokite laimingai namon.

KAS BŪTŲ, JEI 
UŽSIGAUTUM?

Jeigu pasitaikys kam Pa
saulio Parodoj susižeisti ar
ba netikėtai susirgti, tai ži
nokit, kad ten nuolatos bus 
štabas gydytojų ir 100 slau
gių* (gailestingųjų seselių), 
kuine suteiks pirmąją pa-

naudojimo.
kurie‘nedirba naudingo dar-j 
bo—parazitų. Ten visi dir
ba, visi kuria socializmą, 

I visi kuria laimingą gyveni- 
'mą. Ten nežinoma, kas yra 
I nedarbas, kas yra krizis. 
[Ten visos tautos lygios ir 

. . 2 ib r o 1 i š k iausiai sugyvena,
mo santvarka, sistema, pa- rpen ^|esį-į kultūra, menas,

Milionai skur-

GENIJAI-TAPYTOJAI
Pasaulio Parodoj bus iš

statyta eilė darbų pasaulio 
genijų-tapytojų: Rafaelio, 
Titiano, Rembrandto, Ver- 
meero, Watteau’o, Gainsbo
rough ir Reynoldso. Jų ver
tė sieks iki $30,000,000. Šitie 
kūriniai bus išstatyti to
kiam pastate, kuris nedega. 
Todėl jie bus saugūs.

niuose miestuose toki ker
mošiui traukdavosi tik vie
na diena, o didesniuose bū- 
davo po keliolika dienų ir 
net po mėnesi ir ilgiau lai
ko. Kur tęsdavosi ilgesni 
laiką tokios “parodos”, tai 
būdavo net naši statom a 
įvairios būdos (balaganai), 
ir ten sudėti daiktai būdavo 
apsaugo jam i nuo prasto oro. 
Tain, pavyzdžiui. Nižni 
Novgorode (Rusiioi) kas 
met būdavo kermošius Do
markas). kuris tęsdavosi po 
mėnesį ir ilgiau laiko.

Anglijoje panašios “pa
rodos” jau būdavo 12-tame 
šimtmetyje. Pasekmingų ir 
gana didelių parodų senes
niais laikais būdavo Vokie
tijos miestuose ir Franci joj.

Tačiaus pirmutinė tarp
tautinė paroda buvo su
ruošta Londone (Anglijoj) 
tik 1849 metais. Nuo to 
laiko prasidėjo tarptautinių 
pasaulinių parodų ruoši

amas, kurių buvo visoje ei
lėje Europos sostinių.

Viena iš žymiausių 
mųjų tarptautinių

Grover A. Whalen, 
Pasaulinės Parodos vir.šyla.

1893 metais Chicagoj įvy
ko pasaulinė Columbian Pa
roda apvaikščiojimui ketu
rių šimtų metų sukaktuvių 
nuo atradimo Amerikos. 
Virš 27,000,000 žmonių at
lankė šią parodą.

1904 metais paroda St. 
Louise buvo suruošta atžy-

pnėjimui šimto metų sukak- 
pir- Į tuvių nuo Lousianos valsti- 

parodų jos nupirkimo. Čia pirmu

perpildy

remta žmogaus žmogum iš
naudojimu, sistema, kurią 
mes žinome, kaipo kapita
listinę sistemą.

gėris.
Jei šiandien nebūtų karų, 

jei pasaulio agresoriai, pa
saulio taikos neprieteliai ne- 

Tu, brangus skaitytojau,'sikėsintų Sovietų Sąjungą 
atsilankęs į Rytojaus Pa- užpulti ir sunaikinti, 
šaulį, pagalvok gerai. Beje, 
pirmiau apsidairyk, o pas- būtų kur kas laimingesnis, 
kui pagalvok ir padaryk sa
vo išvadas.

, tai 
Sov. Sąjungoj gyvenimas

Deja, kadangi imperialisti
niai agresoriai šiandien ruo-

Jei šiandien nebūtų karų, šiasi Sovietus užpulti, su-
jei nebūtų žmogaus žmogų- naikinti, tai socializmo 
m i išnaudojimo, jei visi kraštas priverstas ginkluo- 
žmonės būtų lygūs, jei vi-Jis — išleisti bilionus rub- 
sos tautos būtų lygios ir ki-lių ginklams, — bilionus,
ta kitos nevergtų,—jei ne- kurie^būtų galima sunaudo- 
reikėtų bilionai dolerių tur- ti darymui žmonių gyveni- 
to išleisti naikinimui žmo- \ mo laimingesnių.
nių, naikinimui turto, koks* 
pasaulis būtų laimingas!, 
Tie visi išradimai, tie visi! 
stebuklingi žmogaus smege-1 
nų ir rankų darbai tuomet 
būtų sunaudoti padarymui 
pasaulio gražesniu. N iekas 
nesibijotų, kad tatai kas 
nors sunaikins, kad atsiras 
piktos valios žmonių, kurie 
ims ir panorės pasigrobti 
savo naudai.

Tu, drauge, skaitytojau, 
gerai prisižiūrėk Sovietų 
eksponatams, susipažink su 
tais stebuklingais išdirbi
niais, kuriuos pagamino 
SSSR darbo žmonės, gyve
ną be ponų, be kapitalistų, 
be išnaudotojų. Prisistebė
jęs, gerai pagalvok: argi ir 
Tau neverta dėl tokio pa
saulio kovoti!

Neapleisk ir mūsų kraš-

Prisistebėjęs tam viskam 
ir susipažinęs su prezidento 
Roosevelto tuo garsiu posa
kiu ir jo darbais, kad padė
ti tiems skurdžiams, Tu 
pasirįžk ką nors veikti, ką 
nors daryti, kad juo grei
čiau tasai Rytojaus Pasau
lis realizuotųsi šiandien.

Išėjęs iš Rytojaus Pasau-

lio, iš Parodos, nenusimink, 
bet dziaugkis, kad žmogaus 
smegenys ir raumenys gali 
tokius pabūklus padaryti. .. .
Tik galvok,, brolau ir drau-1 na, plevėsuos daugiau, kaip 
ge, galvok, kaip tuos visus 
pabūklus, tuos turtus kuo- 
veikiausiai pritaikyti gyve
nimui, kad visus darbo žmo
nes laimingais padarius.

Pagalvojęs—veik!
R. Mizara.

VĖLIAVOS, VĖLIAVOS!
N e w y o rkiškėj Pasaulio 

Parodoj, jos atidarymo die-

5,000 visokių vėliavų-vėlia- 
vukių ir iškabų.

60 vėliavų bus kitų kraš
tų, 48 Jungtinių Valstijų, 
paskui seks šiaip visokių 

j tautų ir didžiųjų organiza- 
' ei jų.

Rytojaus Orlaivis New Yorko 1939 Metų Pasaulinėje Parodoje

NEW YORK. — Štai ateities orlaivis, kaip jį įsivaizduoja industrinis planuotojas Ray
mond Loewy. Sulyg jo planų padarytas, šio orlaivio modelis matomas New Yorko Pa
saulinėje Parodoje, transportacijos priemonių skyriuje. Planuotojas Loewy aiškina, jog 
tasai ateities lėktuvas savo dydžiu prilygs jūrų laivui; jis turės 8 didelius motorus, įtai
sytus jo sparnuose, ir bus tobuliausiai pritaikytas atsiekt didžiausioj į greitumą. Didžiulis 
matomo lėkimo atvaizdavimas, su realiai veikiančiu raketinių lėktuvų portu, tai vienas 
dovanai matomas Parodoje prajovas.

buvo suruošta Paryžiuje kartu žmonės pamatė orlai- 
1889 metais (lygiai 50 me- vių kontestą.
tų atgal). Kad nustebint] 192(; metais paroda phi. 
pasaulį tais laikais, tos pa- iil(ielphi jo j I___ ____ - —
rodos atžymėjimui buvo Pą-,atžymgjimuj 150 metų Ne. 
budavotas milžiniškas aukš- ,prj}{iaUsoin y lies paskelbimo 
tas bokštas, vadinamas Ei- sukaktuviu 
ffelio Bokštu, kuris ir ikil ' . . .
šiai dienai Paryžiuje tebe-j O metais Chicagoje 
stovi. Eiffelio Bokštas turi suruošta paroda pažymėjo 
aukščio 984 pėdas ir per'to paties miesto šimto me- 
daugelį metų buvo aukš-,tų progresą. Paroda taip ir 
čiausiu pastatu pasaulyje, j vadinosi: Šimtmetinio Pro- 
Bet vėlesniais laikais pabu- Sreso Pasaulinė Paroda. Ji 
davoti Amerikos dangorė- buvo laikoma su tūlais pa- 
žiai pralenkė Eiffelio Bokš-'P^^yma^s Per ^934 me- 

(tų vasaros mėnesius.
1889 metų paroda Pary-' 

žiuje buvo suruošta atžy
mėjimui šimtmetinių su
kaktuvių Francijos revoliu
cijos.

Amerikoje parodų ruoši
mas prasidėjo taipgi gana 
seniai. Pirmiau jos buvo 
ruošiamos, kaip ir Europo
je, žemės ūkio produktams 
ir amatininkų išdirbiniams 
išstatyti pardavimui. Vė
liau jos perėjo ant platesnės 
papėdės.

Pirm u tinė tarptautinė 
paroda Amerikoje buvo su
ruošta 1853 metais New

1926 metais paroda Phi-
i buvo suruošta

Na, o šiais metais Jung
tinėse Valstijose turėsime 
'net dvi parodas. Viena jų, 
San Franėiscoj, Auksinių 
Vartų Tą/ptautinė Paroda 
(Golden Gate International 
Exposition) tapo atidaryta 
pradžioje šių metų. Ji yra 
įrengta ant 400 akerių saliu- 
kės San Francisco užlajoj. Ji 
yra suruošta atžymėjimui 
keletos svarbių atsiekimų. 
Svarbiausia ji taikoma at- 
ižymėjimui San Francisco- 
Oakland Tilto, kuris yra 
puikiausias šių laikų inži- 
nierystės atsiekimas.

Yorke. Parodą atidarė pre- Na, o 30 d. balandžio 
zidentas Pierce. Apart Jung- Imėn. atsidaro vartai New 
tinių Valstijų išdirbinių, \ Yorko Pasaulinės Parodos, 
čia buvo išstatyti Anglijos, čia žmonės pamatys “Ryto- 
Vokietijos ir Belgijos in-'jaus Pasaulį”! Bet apie tai 
dustrijos produktai. yra aprašyta kitose šio

Daug didesnė tarptauti- “Laisvės” numerio vietose, 
j nė paroda buvo suruoštai V. R-tis.
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Sovietų Pavilionas — Gražiausias
Gražiausias ir Didžiausias

Palocius
Pasaulinėj Parodoj, kuri 

balandžio 30-tą dieną New 
Yorke atsidaro, dalyvauja 
Sovietų Sąjunga. Pasauli
nės Parodos vietovė, tai sa
vo rūšies miestelis, kuris 
turi 3 mylias ilgio, mylią ir 
pusę pločio arba užima 1,216 
akrų žemės plotą. Pasauli- a p r ū p i ntas eskalatoriais 
nėj Parodoj viskas kuo si- veikiančiais tarpe : 
stematiškiausiai ir su di-i^ių ir aukštutinių aukštų,( 
džiausiu skoniu sutvarkyta.’keltuvais ir oro kontrolia-( 
Užsienio pavilionai, kur da-ivhnu. Viduje paviliono, ku- 
lyvauja 53 įvairios šalys, S’įo patalpa turi 85,000 ku- 
yra šiaurių dalyj, prie ežero. kiškų metrų, bus paruošta ____

Tarpe užsienio valstybių Plačių ir aukštų salių. Sis ^eįVjrtainiškas pėdas plo- 
pavilionu Sovietu Sąjungos ’ "
pavilionas ne tik didžiau- ir P^ kartus didesnis uz 
sias, bet gražiausias ir bus SSSR pavilioną Paryžiaus 
įdomiausias. Sovietų Sąjun-!^al’0^0Je 1937 metų, 
gos valdžia nurandavojo di-i “Sovietų pavilionas yra1 
džiausį žemės plotą, kuris-apmuštas iš lauko ir vidaus 
bendrai turi 110,000 ketvir-' pusės sovietiniu 
tainiškų pėdų. Ant to ploto Paviliono griaučiai metali- 
lanku pastatytas SSSR pa- niai, o sienos mūrinės ir ki- 
vilionas, apie kurį vyriau-j tų lengvų medžiagų. Aplin- 
sias jo planų gamintojas'kui pavilioną bus žaliumas 
architektas B. Jofan štai'ir kvietkai. Vyriausioji da- 
ką rašo: Uis atsukta į piet-vakarus ir

uo • x o [todėl saulės spinduliai atsi-Sovietu Sąjungos pavi- ... 1
v • v j u •** i,; mus į jo marmorus ir neru- lionas jau dabar iššaukia; , . .. T.
t x- • i X-- įdyjantį plieną. Jis yra ais-Jungtimų Valstijų žmonių .•< t . .y . j.j. .j t- ....Jikiai matomas ir is antros
i į susi omejimą. is > < tpusės ežero. Nakties laiku 

pne ezeio. ovie ų ju |pavilionas bus apšviestas 
gos paviliono architektūra gitaik tomis šviesįmis/> 
ir turinys paruostas atvai-!1 
zduoti didžiosios Lapkričio 
Revoliucijos i

bulinti. Fone atvaizduoja
ma giraitė, darželis ir visa

PANAŠIŲ DALYKŲ MATYSITE PASAULIO PARODOJ

'3feO4C4T4>J

Gražūs lietuviškos keramikos dirbiniai. Lietuviai ir iš molio moka pasigaminti 
meniškų indų.

Antrajame aukšte išsta
tyta žemės ūkio ir pramo
nės gaminiai, taikomieji ša
lies vartojimui ir eksportui- 

i išvežimui užrubežin. Čion 
I išdėta kailiai, odos, linai, 
vaistžolės, celiulozas, audi
niai, k o s m e t ik a i, taipgi 
maisto ir prabangos pro
duktai. Čia randasi ir vie
ninteliai Lietuvoj randami 
gražmeniniai brangumynai 

,—gintarai.
Šiam aukšte eis ir atmin

tinių daiktų (souvenirs) 
; pardavimas, taipgi įtaisyta 
daug vietos pasilsiui. Šis ir
gi padalytas į tris kamba
rius, kurių visais pasieniais 
išstatyta vitrinos su įvai
riais eksponatais. Ypatin
gai daug vietos duodama 

j Lietuvos fabrikų audiniam. 
Viena ištisa siena užimta 
Marginių Kooperatyvo 
gražiausiems namų darbo 
audiniams parodyt.

Pavilione ant sienų iška
bintais braižiniais aiškina
ma žemės ūkio našumas 
prieš ir po žemės reformos 
— išdalinimo dvarų. Jauni
mas, sako p-lė Avietėnaitė, 
Lietuvoj sistematiškai pra
tinas prie žemės, kad ją pa
mėgtų. Tam steigiami spe
cialiai kursai. Iš to išeinant 
įsteigta ir fabrikas ga- 
mint specialiams radio pri
imtuvams, kad kiekvienas 
kaimietis galėtų įsigyt, 
idant gyvenimas nebūtų at
silikęs, nykus.

Bus šis tas ir iš vaiku 
našlaičių bei pamestinukų 
auklėjimo srities.

Lietuvos pavilione, kaip 
pripažįsta ir pati p-lė Avie
tėnaitė, nėra nieko kolosa- 

neigi didin-

doma judžiai. Viename iš riuomi velionis su savo 
viršutinių paviliono sparnų draugais be apsistojimo at- 

skrido iš Maskvos per Šiau
rių Polių į Jungtines Vals
tijas.

Viename iš kambarių bus 
21 pėdos aukščio iš brangių 
akmenų pavidalas Sovietų 
Palociaus, kuris yra stato- 

imas Maskvoje, kuris savo 
v . | pagrinde užima 27 akrus 
žemuti- žemės ir bus aukščiausias 

lL pastatas visame pasaulyje, 
i Kitoje iš svetainių bus iš 
į įvairių spalvų brangakme
nių padarytas Sovietų Są
jungos žemlapis užimąs 323

Sovietų pavilionas yra du * ......

Sovietų pavilione bus dia
gramos ir kitoki daviniai,1 
kurie parodys, kaip tos ša
lies žmonės nugalėjo tamsą, 

3 į kaip darbo milžinai valdy
mai moi u. Ijainį sav0 gau atvedė ją 

į nuo atsilikusios, tamsios, 
prie pirmaeilinės valstybės 
pasaulyj kultūros, industri
jos ir abelno žmonijos gyve
nimo.

Sovietų judžių salėj bus 
rodomi sovietiniai judamie
ji paveikslai, o‘ valgykloj 
bus aptarnaujama sovieti
niais valgiais. Jau pirmiau 
buvo skelbiama, kad į Pa
saulinę Parodą atvažiuos 
Raudonosios Armijos Muzi- 
kalis Ansemblis, kuris grieš, 
dainuos ir šoks liaudies šo
kius. Aišku, kad Sovietų 
Sąjunga dės daug pastangų, 
kad kuo pilniausiai persta- 
čius savo šalies žmonių gy
venimą ir atsiekimus. Ka
da buvo Paryžiuje Paroda, 
tai Sovietų Sąjungos pavi
lionas turėjo daugiausiai 
svečių, kaip bet kokis kitas. 
Aišku, kad tas pat bus ir 
New Yorke.

įrengiama judžių svetainė 
su patalpa 250 žmonių, o 
kitame valgykla dėl 250 
žmonių, bet jeigu pri- 
skaityti amfiteatrą ir gale
rijas, tai patalpos poilsiui 
bus dėl 2,000 žmonių.

“Sovietų pavilionas bus

Lietuvos Pavilionas Parodoje

Prie to, kas yra pasakyta 
Revoliucijos užkariavimus, architekto Jofano apie pavi- 
pasisekimus socialistinės si- lioną nereikia nieko pridėti, 
stemos budavojimo ir lai- Sovietų pavilionas eina prie 
minga gyvenimą staliniškos’pabaigos savo darbų. Pat- 
gadynės.

“Pagal Sovietų Komisarų 
nutarimą buvo paskelbtas Vynių rūšių < __
konkursas pagaminimui pa- įsovietu marmorais, kuriuos 
viliono projekto. Iš dange-; 
lio projektų mano ir archi
tekto Karo S. Alabian bu
vo pripažinti geriausiais. 
Pamatan paimtas mano 
projektas ir bendrai su Ala
bian, D. Jofan, Andrianov, 
Belopolski, Zenkevič ir 
Kušnyr architektais buvo 
išdirbtas galutinas projek
tas Sovietų Sąjungos pavi
liono . . .

“Sovietų Sąjungos pavi
lionas yra milžiniškas lanko 
formos pastatas, kuris iš
keltas ant 10 pėdų aukšto 
pagrindo, prie kurio veda 
apie 75 pėdų pločio laiptai. 
Didysis įėjimas į pavilioną 
turi pagražintus piliorius, 
jų tarpe du, ant kurių pa
daryta Lenino ir Stalino at
vaizdai. Čia pat yra skulp
tūros, vaizduojančios didvy
rius iš piliečių karo ir socia
listinės statybos. Tarpe pa
viliono lankų yra atdaras 
tarpas, paverčiamas į amfi
teatrą. Ten yra pilionas-pa- 
minklas vaizduojąs laisves 
Sovietų Sąjungos Konstitu-' 
cijos. Pilionas bus penkioli
kos aukštų dydžio, ant kurio 
viršaus pastatyta darbiniu-: 
ko statula su rubininės spal
vos penkiakampine žvaigž
de rankoj. Statula yra 79 
e aukščio. Sovietų pavi- 

žemutinė dalis paskir
styta į vienuoliką atskirų 
skyrių, kurie kiekvienas at
stovauja autonominę atski-| 
rą Sovietų Respubliką ir iš | 
lauko pusės papuoštas jos i 
gerbti.

“Darbininko statula yra 
pagaminta skulptoriaus V. 
A. Andrejevo vadovystėj iš 
nerūdijančio plieno . . .

“Sovietų paviliono amfi
teatras ir jį apsupančios 
galerijos tarnaus paviliono 
lankytojams, kaipo poilsio 
vieta. Vakarais ten bus ro-

sai pavilionas užims 53,000 
ketvirtainiškų pėdų že
mės. Jis bus papuoštas de- 

rūšiu gražiausiais

'laivais atvežė į New Yorką.
Sovietų pavilione bus at

vaizduotas darbo žmonių ša
lies gyvenimas ir progresas, 
čionai bus įvairiausi audi
niai, rankų darbo dalykai, 
literatūra, drabužiai, įran
kiai, mašinerija ir kiti da
lykai. Čionai bus Sovietų 
išdirbystės lengvi automo
biliai ir automobiliniai sunk 
vežimiai. Bus ir Čkalovo 
“ANT-25” lėktuvas, ku-

Daugiau, kaip 120,000 
asmenų šiemet atlėks j Pa
saulio Parodą orlaiviais; 
apie 7,860,00 traukiniais, 
4,700,000 automobiliais, 1,- 
800,000 busais, ir 390,000 
laivais.

je randasi ir kitų mažųjų 
tautų pavilijonai ir didžių
jų tautų atskiri pastatai.

Kartą dasigavus prie 
Tautų Ežerėlio ir priėjus 
pavi Ii joną, jūs nepraeisite 
nepastebėję priešais fasadą 
stovinčią didžiulę, virš 14- 
kos pėdų statulą, ant vienos 
rankos laikančią pėdą kvie
čių, kitos — karvelį. Tai 
simboliai Darbo ir Taikos. 
To siekia šiandieninė Lietu
va. Statula yra skulpto
riaus J. Mikėno kūrinys.

Fasade išstatytas Vytis, 
paruoštas dailininko V. An- 
driušio.

Įeiname Garbės Salėm 
Prie durų, tarsi pasitikda
ma, stovi marmurinė, nepa
prastos grožės mergaitė. Sa-

Kalbant apie Pasaulinę 
Parodą ir joje matysimus 
stebuklus, lietuviui pirmoj 
vietoj kyla klausimai: 
“Kaip ten atrodys Lietuva 
— josios pavilijonas?” 
“Kaip ji pasirodys greta 
milžinų didžiųjų valsty
bių?” “Ką tokio ji turi ir 
pagamina, su kuo būtų ga
lima pasirodyti i svietą išė
jus?”

Tolygūs ir kiti klausimai 
skverbėsi mano vaidentu
vėm Dėka p-lei Madeleinei 
Avietėnaitei, komisijonierei 
Lietuvos reikalams pavi Ii jo
no reikalus vesti, pavyko 
gauti ankstybą ir platoką 
vaizdą-įžvalgą Lietuvos pa- 
vilijonan.

Lietuvos pavilijonas įren
gtas priešais Tautų Ežerėlį Į les sienos, didžiuliais žemė- 
(Lagoon of Nations). Ūži- lapiais ir istoriškų nuotikių 
ma 10,000 ketvirtainių pė- paveikslais perstata Lietu- 
dų plotą, ištisus du aukštus, vos istoriją nuo ’Mindaugio 
taigi, turi padorią vietą še-----Lietuvos didžiosios ga-
šiasdešimt dviejų tautų šei-jlios laikų — iki jos žlugi
mo je. Šio ežerėlio apylinkė- mo-padalinimo ir, pagaliau,

ŽVAIGŽDĖ, ŠVIEČIANTI KELIĄ I LAIMINGĄ GYVENIMĄ...

Jo pilonas (bokštas) turi 259 
ir yra aukščiausias Pasaulinėj Parodoj pastatas, išimant Tryloną. 
matosi darbininko statula, kuri turi 79 pėdas. Ji padaryta iš nerūdy-

Pusračio pavidale Sovietų Sąjungos pavilionas. 
pėdas aukščio 
Viršuj pilono 
jančio plieno.

atgavimo nepriklausomybės.
P a v e i kslais parodoma 

Mindaugio karūnacija, Al
girdo karinė žygi uote ry
tuose, Vytautas prie Žalgi
rio, Lucko suvažiavimas, 
Napoleono maršavimas per 
Lietuvą, ir nepriklausomy- 

i bes paskelbimas.
Paveikslų paruošime dar- 

įbavosi dailininkai Kalpo- 
i kas, Ušinskis, Galdikas, 
'Smetona; žemėlapių —Kai
rys. Vaizdai plačiau aiški- 

! narna atatatinkamais para
šais.

Gale salės stovi Vytauto 
statula, artistiškas dailinin
ko V. Kašubos kūrinys. 
Marmurinė mergaitė irgi 
darbas to pat dailininko.

Vytauto statulą apjuosia 
akį traukiantis gėlynas.

Iš Garbės Salės po deši
nei įeiname į Švietimo Sa
lę. Priešais duris, skersai 

įšalę, išstatyta amerikiečiam 
gerai žinomo dailininko- 
skulptoriaus Petro Rimšos 
kūrinys Vargo Mokykla, at
vaizduojantis skurdžią lie
tuvių liaudies švietimosi 
padėtį caristinės priespau
dos laikais. Ji užima visą 
sieną.

Čion atvaizduojama ir da
bartinį švietimas ir kultū
ra: spauda, teatras, muzi
ka, liaudies menas.

Įvairūs braižiniai ir sta
tistikos rodo švietimo au-

gimą. Spaudos sektoriuje 
išdėta knygos nuo Mažvydo 
katekizmo iki vėliausių lei
dinių. Išstatyta nemažai 
mokinių darbų. Tarp jų yra 
ypatingai talentingai ap
dirbtų, ir paprastų, vaiku
čiais masiniai gaminamų 
daiktelių.

Gale salės vitrinose (šė
pose, “show cases”) sudėta 
keramika — kaimo puo
džiaus sutverti įvairaus dy
džio ir formato puodai, va
zos, indeliai. Čia pat ran
dasi įvairūs paukštukai, va
balai, ir įvairios gamtoje
esančios gyvybes pavidalo i lio-milžiniško, 
švilpukai — varsuoti, vilio- Sa^ stipraus, kaip pas kai 
janti. Vaikystėje sutiktum | kuriuos Lietuvos kaimynus, 
atiduoti visą gyvenimą už kurių pavilionų sienos 
tokių margučių karaliją ar granito ir vitrinose ir gre- 
kad ir už vieną rainą, švil- ta jų gausa 
piamą ančiuką; jie taip į statulų. _ . 
brangūs mažiukams. Ne 
vienas ir dabar vešimės jų 
namo savo esamiems ar bū
simiems anūkėliams žaisti.
Pro keramikos vitrinas iš

einame į galutinį kambarį, 
kuriame randasi daugiau 
knygų, marginiai, foto-mon- 
tažas, informacijų stalas, 
į valias suolų pasilsiui, pre
zidento Smetonos statula, 
pro kurią laiptai veda į an
trą aukštą.

' Foto-montažas — daugis 
paveikslų (apie 50 yardų) 
iš įvairių šalies vietų ir 
darbų primena ne vieną ži
nomą sritį bei padėtį ir su
pažindina su naujove. Čion 
randasi ir velionio dailinin
ko Čiurlionies paveikslų re
produkcijos.

Marginiuose išstatyta vi
sokiausi moterų namų dar
bo audiniai, mezginiai, siu
viniai, taipgi vyrų droži
niai, pintinės ir 1.1.

Gale šio kambario stovi 
nepaprasta meniška įdomy
bė. Stiklinėj vitrinoj, ap
šviestoj dienos šviesos lem
pomis, išstatyta Liaudies 
Vestuvės su apie 20 figūrų, 
atvaizduojančių, kaip grįž
ta po šliūbo jaunieji ir jie 
priimami su duona ir drus
ka. Vaizdas taip artistiš
kai paruoštas, kad ne tik 
jaunieji, bet ir piršlys, svo
tai, močiutė, kiti giminės ir 
net piemenukas turi savo 
vietą ir mimiką. Vestuves 
sukūrusi dailininkė Petri
kai tė-Tulienė, sakoma, pa
šventusi ištisus mėnesius 
joms sukurti, apdirbti, išto-

1S

. marmurinių 
Lietuvos pavilio

tas — kaip pati Lietuva, 
įjos žmonių gyvenimas. Ten 
j išstatyta viskas, ką geriau
sio duoda Lietuvos žemelė 
'maitintoja ir ką gali su- 
tvert Lietuvos sūnaus ir 
dukros — valstiečio, darbi
ninko ir menininko — min
tis ir ranka esamose jau

kios, nedidelės valstybės ir 
i gręsm ingos tarptautinės 
j padėties sąlygose.

Kitataučiams, menama, 
. Lietuvos pavilijonas bus 
i įdomus savo originalumu. 
Gi lietuviams, kuriems pa
žįstama Lietuva ir jos są
lygos, kurių gyvenimas siū
lų siūlais susijęs su tenykš
čių brolių ir sesių gyveni
mu, bus malonu pavilijone 
esamais vaizdais atnaujin
ti atmintį pergyventų nuo- 
tikių ir įdomu pamatyti vi
są, kas naujoviško, įkurto- 
sutverto nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Vien gau
sa pavilijone esamų gėlynų 
primena jaukią, jaunatvėj 
pergyventą aplinkumą. O 
jais padabinta kiekvienas 
liuosas kampelis.

Pavilijone patarnaus 
amerikietės lietuvaitės, ir 
visų reikalų vedimas neuž
ilgo būsiąs pervestas vietos 
komitetui. Architektas Šal
kauskas grįšiąs Lietuvon 
tuojau po atidarymo Paro
dos. Komisionierė Aviete- 
naite taip pat išvyksianti 
gegužės mėnesį, po pama
tymo viso aparato veiklos 
pavilione. Netekimas Klai
pėdos, sako, daug paveikęs 
ir į paviliono budžetą. S. S.
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Vaizdas, Kurį Matę, Niekad Nepamiršite...

Šis New Yorko vaizdas! tadalis mylios puikiai spal- 
nutrauktas iš didžiausios|vuotų linijų parodys miesto 
pasaulyje “dioramos”, ku
rią Pasaulinėje Parodoje | 
įrengė New Yorko Consoli- išoje dioramoje bus ga- 
dated Edison Company, Įima matyti, kaip apšviesti 
Ine., ir prie jos prisidėjo-1traukiniai eina, kaip Times 
sios kompanijos. Šios “dio-l Square paskendęs šviesose, 
ramus” struktūrą išdirbo kaip laivai guli uoste, kaip 
Walter Dorwin Teague ir automobiliai lekia per iškel- 

Pabuda- tus tiltus. Bus gyvai atvaiz- 
Corporation duota Coney Island. Maty- 

Edward H. site dioramoje Empire Sta- 
Trinity, St.

Patricks kate- 
Čia bus pui- 

į piešinių, muralų. 
Bus parodyta, kad “idant 
padaryti New Yorką ge
riausia aptarnaujamu mies
tu, tai 300,000 žmonių yra 
įdėję $1,200,000,000 į Con
solidated Edison’s dirbtu
ves ir įrengimus”. Kitoje 
vietoje bus parodyta, “kaip 
kiekvienas tavo užmokamas 
doleris yra sunaudojamas.” 

Consolidated Edison vir
šininkai, k u r i e p r įžiūri 
kompanijos veikimą Pasau
linėje Parodoje, yra Cla
rence L. Law, vice-preziden- 
tas, Pasaulinės Parodos 
Komiteto pirmininkas; Ha
rold S. Sutton, pirmininko 
p a g e 1 b i n inkas ir Henry 
Obermeyer, pagelbinis vice-

požeminį elektros,

prezidentas, kuris rūpinasi 
garsinimais. Su jais ben
drai darbuojasi Ray Mar
tin, dailės direktorius, Gar
sinimo Departmento, ir A. 
W. Stark, komercinio namo 
inžinierius, abudu iš Conso
lidated Edison.

LAISVĖ

KOMPLIMENTAI NUO

Lituanica Square Restaurant
A 

G*!) m

VISAS MAISTAS GERIAUSIOS RŪŠIES
Gaminami Europiškai ir Amerikoniškai

S. ir N. RUTKŪNAI
SAVININKAI

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Remkitė Tuos Biznierius, Kurie Skelbiasi “Laisvėj”

Sveikinu Lankytojus 
Pasaulinės Parodos

Lietuvių Kabaretas yra pasirengęs 
pavaišinti ir palinksminti svečius

STANLEY MISUNAS__

Lietuviu Kabareto Savininkasfe-

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
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■ Trečias puslapis

Lankantis Pasaulio
Parodoje

Brooklyne patogi vieta užejinnii pas

PETRĄ KAPJCKĄ
ck

Visada rasite skanių užkandžių 
gero alaus.

Čia Įsigysite Plačios Pažinties 
%

Prašome jsitėmyti antrašą:

32 Ten Eyck Street
Brooklyn, N. Y.

Tarp Union Avė. ir Lorimer Street.
Pusė bloko nuo dienraščio “Laisvės”

ir

r &

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

SVEIKINAME PASAULIO FeRŲ LANKYTOJUS
REPUBLIC RESTAURANT
Geriausios Degtinės, Brandes ir Vynai

Vieta PačiameAmerikos 

išdirbimo ir 

importuoti m Centre

IGNAS SUTKUS
Savininkas

451 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
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Frank J. Roorda. 
vojo Diorama 
of America, 
Burdick, prezidentas. j te Building 

Consolidated Edison Com-'Paul’s, St.
pany, Inc., ir prie jos prisi-'dras ir 1.1, 
dėjusių kompanijų vyriau- kiaušių 
sias New Yorko Pasaulinė
je Parodoje parodymas bus 
spalvuotas, gyvas artichek- 
tūros modelis didžiojo New 
Yorko srities, žinomo kai
po “šviesos Miestas”, pa
saulio didžiausia diorama. 
Aukštesnis, negu trijų aukš
tų namas, apimąs beveik vi
są miestavą skverą, šis pa
rodymas yra tos rūšies 
puošniausias. Tai realistiš
kas New Yorko paveikslas.

Čia bus parodyta apie 4,- 
000 namų su langais; juos 
apšvies 204,000-watų elek
tros jėga. Parodyta bus, 
kaip didžiuosiuose namuose 
keltuvai eina aukštyn ir lei
džiasi žemyn, o apie ketvir-

Mytai-Pasakos Pagyvina New York Pasaulinę Paroda

York.—ši statula, darbas skulptoriaus Edmondo 
vaizduoja diržingą ir vikrų, bet malonų mil-

New
Amateiso, 
žiną, Paulių Bunyaną, kuris—sulyg pasakų—gyvenęs 
šiaurinių sričių giriose. Kaipo dalis skulptūrų, vaizduo
jančių Amerikos liaudies legendas, ši statula puošia Svei
katos Pastato priešakį. New Yorko Pasaulinėj Parodoj.

—I

Lietuviams I mankantiems

’asdiilinę Parodę
Lietuvių Įstaiga Prie Pasaulinių Fėrų

t

Fairview Restaurant & Bar
VAL1LI0NIS IR MARCINKEVIČIUS

Savininkai

Lankydamiesi į Pasaulinius Fėrus Užeikite pas

VALILIONĮ ir MARCINKEVIČIŲ
Pas juos gausit Gerų Steikų, kitokių gerų valgių

Degtines, Vynai ir Alus

Jie turi vietos mašinom pastatyti. Jų vieta skersai 
gatvę nuo Marines budinko pasaulio tėvuose

FAIRVIEW RESTAURANT
110-61 CORONA AVENUE

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Havemeyer 9-9115
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Grand Meat Market
Geriausios Rūšies šviežios ir Rūkytos Mėsos

D. Ginet ir S. Steponavičius
Savininkai

Įvairėm pokiliam, vestuvėm, 
pristatome valgius taip kaip

krikštynom ir parėmė 
kostumeriai reikalauja.

325 Grand St. Brooklyn, N. Y
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Santikyje su Pasauline Paroda 
Sveikiname Dienraštį“Laisvę’

ALFRED J. WENTZ
LIETUVIS ADVOKATAS

219 SOUTH 4th ST. BROOKLYN, N. Y.

TEL.: STAGG 2-7177

Pasaulinių Fėrų Lankytojams
Patogiausia vieta pasivaišinimui 

Brooklyne pas

J. W. Norwais ir Mike Ramoška
BAR, GRILL & RESTAURANT 
DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS

371 Union Ave. Brooklyn, N. Y.
Kampas Hope Street

■E
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Čia ne Juromis Plaukiojanti Laivai—Tai Yra N. Y. Parodos Pastatas

o jame išdidžiai

H.““ JOSEPH VASTUNAS Telephone
Evergreen 7-1661

Parduodu namus ir žemes. Apmainau miesto namus ant 
« •

farmu arba farmas ant namų miestuose

APDRAUDA—INSURANCE
Apdraudžia visokį turtų geriausiose Apdraudų Kompanijose %

BROOKLYN, N. Y.485 GRAND STREET
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NEW YORK. — Čia matosi lyg ir laivų sustojimo vieta (dokas), 
iškilę dviejų didžiulių laivų pirmagaliai. Tačiaus, tikrenybėje, tai yni Jūrininkystės 
Pastatas-Bildingas, kaip jisai išrodo New Yorko 1939 metų Pasaulinei Parodai atsida
rius. Tai pirmutinis pastatas, išimtinai skiriamas jūrininkystės reikalams. Dešinėje 
paveikslo dalyje matosi prūdas, kuriame plaukios įvairių rūšių inžinais ir burėmis 
varomi laiveliai.

Mikolas Leipus

Keletas Minčių Apie Pasaulinę 
New Yorko Parodų

GRAŽI IR LINKSMA UŽEIGA 
PASIVIEŠEJIMAMS

Atvažiavę j Pasaulinę Parodę
Užeikite Pas 

z

Mateušę Simonavičių
Puikus svečiam 
priimti kamba
rys, atskirai 
nuo baro. Pato

gus grupėm.

M. Simonavičius

Patam a u j a m 
gerais valgiais, 
ir supažindina
me su Brook ly
nu iš toliau at

vykusius.

DIDELIS PASIRINKIMAS

Visokių Gėrimų
AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES—

FRANCŪZIŠKI KONJAKAI (Brandies)

ŠKOTIŠKOS DEGTINĖS
AMERIKONIŠKOS DEGTINĖS

IR GERAS ALUS

426 So. 5th St. Brooklyn, N. Y
Kampas Howes Street 

Telefonas Evergreen 4-9508

jčių” pasilinksminimų, bet 
ir mokslinių dalykų.

Komunikacijos Priemonių ir 
Biznio Sistemos Zona

Moderniškas pasaulis yra 
paremtas ant greito susisie
kimo žmogaus su žmogum 
ir pranešimo kits kitam 
naujų minčių, atsiekimų, 
žinojimų ir įvykių.

Julijus Caezaris arba 
Šekspyras mažiau nusiste
bėtų Jurgio Washington© 
laikais, negu pirmtuinis 
prezidentas šių laikų atsie
kimais, jeigu jis galėtų at
sikelti iš grabo ir pamatyti 
New Yorko šių metų paro
dą. Jokioj kitoj srity tokio 

i progreso neatsiekta, kaip

Balandžio 30 d. bus ofi- vo pradžia demokratijos! 
cialiai atidaryta New Yor
ko Pasaulinė Paroda. Ati- vieną parodos zoną ir trum- 
daryme dalyvaus daugybė 
valstijos ir federalės val
džios viršininkų. Net ir 
pats prez. Rooseveltas bus 
atidarymo dienoj ir pasa
kys prakalbą.

Parodos vieta užima 1,216
akerių žemės prie Flushing mo, Pasilinksminimo Zona 
Meadows, Queens Borough, užims 280 akerių žemės, t.

Prie šios parodos New y., užims didesnį plotą že- 
Yorko Miestas ir atskiri žy- mės, negu visa Paryžiaus 
mūs visuomenės veikėjai'Tarptautinė Paroda 1937 
rengėsi per keletą metų.1 metų.
Mat, New Yorkas, kaipo įs- čia bus įvairiausios rū- 
pūdingiausias miestas pa-.gįes pasilinksminimu — ro- 
saulyj, tai ir parodą stengė- j mantiškų, realistinių, fan
ai sudaryti tokią, kuriai ly- tastinių, įspūdingų, keistų, 
gios nebuvo ne tik Amen- ^gamtiškų ir tt. Tie pa- pluj.lcou ^ama, 
ko j, bet ir visami pasaulyj, gilinksminimai bus įsreik- komunikacijoj. Dėl palygi- 
Lankytojus nustebins ne tik šti įvairiausios rūšies pasi- nimo senov§sJ su šių‘ la^u

sKriaimuose komunikacija, mes paduosi-
*

Žemiau paimsime kiek

pai apie ją paaiškinsime.

Pasilinksminimo Zona
Labai daug atydos 

kreipta į suteikimą žmo
nėms, ypatingai jaunimui, 

i įvairiausio pasilinksmini-

Čia bus įvairiausios rū-

parodos Išlaukinė pusė, jos i važinėjimuose, i 
architektūra, konstrukcija/ ;r kitokiuose pavidaluose, 
iliuminacija ir kt., bet taip- Tarpe realistiniu skyrių 
gi vidujiniai įrengimai, iš-bus> pavyzdžiui, mažiukų shingtonas
statyti eksponatai ir įvai
rūs kiti dalykai.

New Yorko Parodai įren
gti yra išleista virš $150,- 
000,000, t. y. tris sykius 
daugiau, negu buvo išleista 
Chicagos “Šimtmetinio Pro
greso” Parodai 1933 me
tais. Taip pat New Yorko 
Pasaulinė Paroda užims 
tris kartus didesnį plotą že
mės, negu buvusi Chicagos 
paroda 1933 metais.

Iš šių kelių palyginimų 
galima suprasti New Yor
ko Parodos didingumą, puo
šnumą ir nepaprastumą.

Visas parodos plotas yra 
padalintas į tam tikras ge
ografines zonas- Sutvarky
ta taip, kad tam tikros rū
šies eksponatai yra sugru
puoti, maž daug, vienoj vie
toj, idant parodos lankyto
jams būtų lengviau apžiū
rėti.

Parodos Tikslas
New Yorko Pasaulinė Pa- 

pda surengta paminėti 
150-tines sukaktuves nuo 
Įpareigavimo (inauguraci
jos) Jurgio Washington© 
pirmuoju Jungtinių Valsti
jų prezidentu. Jurgis Wa- 
sningtonas buvo įpareiguo- 
tąs 1789 m. balandžio 30 d.,danti tušti keistumai, bus 

sutaisyti taip, būk tai “Ry
tojaus Pasaulio” vaizduotės 
produktai.

Čia mes paminėjome tik 
keletą iš šimtų įvairiausių 
perstatymų, parodymų ir 
pasilinksminimų šioje zono
je. Atsilankę apžiūrėti šią 
zoną suras ne vien tik “tuš-

žmonių, vadinamų “pig
mies”, sodžius, kurie yra 
parvežti iš Afrikos girių. 
Ubangos krašto afrikiečių 
šeimyna su storom, nudri- 
busiom lūpom ir daugybė 
visokių kitokių.

Pasilinksminimo
bus Frank Buck žvėrinčius. 
Tas, kas buvo matoma fil- 
moj “Bring ’Em Back 
Alive,” čia buvo matoma 
gyvi sutvėrimai.

Čia bus parodoma Dr. 
William Beebe “batisfera,” 
kurios pagelba jis leidosi į 
jūras, tyrinėt jūrų dugno 
augalus ir gyvūniją.

Beveik kiekvienas girdė
jome apie admirolą Byrd’ą, 
Antarktikos tyrinėtoją. Čia 
jis turės savo skyrių, kuria
me parodys būrį pengvinų, 
parvežtų iš Pietų ašigalio.

Toliau. Šioje zonoje bus 
skyrius “Gyvų Baisūnų” — 
milžiniškų pythonų, kobrų, 
driežų ir tt. “Čerapokų Ba- 

Įla” ir daugelis, daugelis 
įvairiausių kitokių keiste
nybių.

Taigi, kaip matot, ' net 
pasilinksminimo zona turės 
mokslinį charakterį. Net ir 
tūli pasivažinėjimai ir skri
dimai, iš paviršiaus atro-

Zonoj

Čia Sulig Savo Skonio Pasirinksite Gėrimų

Vietos Išdirbimo ir Importuotos 
Degtinės ir Konjakai
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VISOKĮ vynai ir skanus alus

TAIPGI PATARNAUJAME VALGIAIS

MALONIAI PRIIMAME SVEČIUS, KAIP VIE
TINIUS, TAIP IR Iš TOLIAU ATVYKUSIUS

Restauracija ir Gėrimų Įstaiga
S. MASIULIS ir F. ZONIS

Savininkai
AMERIKONIŠKOS IR IMPORTUOTOS DEGTINĖS 

TAIPGI LIETUVOS VALSTYBINĖ
STANLEY MASIULIO ĮSTAIGA YRA

518 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
Tarpe Union Avenue ir Lorimer Street

New Yorko mieste. Taigi, 
parodos atidarymas sutai
kytas su labai ženklyvu įvy
kiu netik Amerikos žmo
nėms, bet ir visam pasau
liui. Amerikos žmonės nusi
kratę Anglijos jungo, pra
dėjo savistoviai tvarkytis ir 
vesti savo reikalus. Tai bu

me porą pavyzdžių.
Savo laikais Jurgis Wa-

► parašė laišką 
Amerikos ambasadoriui į 
Londoną. Du mėnesiai pra
ėjo, kol gavo atsakymą. Ir 
tai buvo skaitoma, jog at
sakymas greitai suvaikščio
jo.

Šiandie toki dalykai at
liekami į keletą minutų.

Arba, Andrius Jacksonas 
(1814) laimėjo ■ didžiausią 
pergalę prieš Anglijos ka
riuomenės pulkus ties New 
Orleans po tam kai buvo 
padaryta taika su Anglija 
ir pasirašyta taikos sutar
tis mieste Ghent’e, Belgijoj.

Šiandie gi, per radio pa
saulis gali girdėt plunksnos 
garsą tą momentą, kuomet 
valdžios atstovai pasirašo 
savo vardą po sutarčių do
kumentais.

Komunikacijos atsieki- 
mai pradėjo vystytis ir to
bulintis labai smarkiai po 
tam, kai buvo atrasta ir su
valdyta elektros energija. 
Morse, Field, Bell, Marco
ni, De Forest, Edison — tai 
vardai žmonių, kurių pro
tas ir gabumai suteikė pa
sauliui visokių išradimų 
elektros srity, kas davė 
žmonėms patogumų ir viso
kių kitokių palengvinimų.

Sąryšyje su elektros sri
ty atsiekimais bus parody
ta įvairių perstatymų, pa
rodančių komunikacijos be- 
sitobulinimą.

Na, žinoma, visko negi 
surašysi, kas bus šioje zo
noje parodyta. Pagalios, žo
džiais nei negalima išpasa
kot visko taip vaizdžiai,

(Tąsa ant 3-to pusi.)

A N T It A Š A S

324 DEVOE STREET
Kampas Catherine St. Brooklyn, N. Y.

Telefonas Ev. 4-8003

Linkiu, kad Pasauline Paroda 
suteiktų laimės ir džiaugsmo dienraščiui 

“Laisvei” ir jos skaitytojams.

CLEMENT VOKIETAITIS
ADVOKATAS

50 COURT STREET BROOKLYN, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3622
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Atvykę į Pasaulio Ferus
Puikiai Išsimaudysite Pigiai ir Patogiai Pernak
vosite Didžiojo New Yorko Geriausiose Pirtyse

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
Brooklyn, N. Y.
Inside Phone 

EVergrecn 4-6485

29-31 Morrell Street
Office Phone 

EVcrgreen 8-1090

Open Day and Night
h. Managed by

Rhea Teitelbaum
I

T f Vapor Room, Turkish Room, Russian Į j
\ I Room, Large Swimming Pool, Fresh 1/

Artesian Water, Restaurant, Barber $ 
Shop, Sleeping Accomodations. Cafe.—

• • O
Admission 50c, day and night, Saturday night 75c

SPECIAL RATES PER WEEK
LADIES’ DAYS

Mon. and Tues, from 12 a.m. to 11 p.m. 
After 11 p.m. for gents.

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Frn,, Sat. and Sun. all day and night.

IIIBIIIQIIIBIIIQIIIBi IIQIIIQII

International Artificial Limb Company
POVILAS DAUŽICKAS

Biznio Vedėjas
Adjustable Leather Sockets, Surgical Appliances

Gamina dirbtines kojas, rankas ir kitus prietaisus 
palengvinimui sužeistųjų bei paliegėlių.

152 FOURTH AVE., COR. 14th STREET
NEW YORK CITY

Įsteigta 1911 Metals Tel.: Al. 4-0767
laillEiliEIIIEHIEIIiaillBIIIBIilBllieillBIIISIIIBIHBIIieilieilieillBIIIOIIIQIIIGHIQIIIEIIISUIQIII

Estate of Shalin s Funeral Home
PIUS W. SHALINS

(ŠALINSKAS) 
UNLICENSED UNDERTAKER

Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai Įruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGA
84-02 Jamaica Avenue

Woodhaven, L. L, N. Y.

lai- 
pa-

Kurie nenorite šermenis laikyt namuose, 
kykite šioje šermeninėj, šermenines (koplyčias) 
rūpiname Williamsburghe arba bile dalyje New 
Yorko ir Brooklyno apylinkėje. Mūsų patarnavimais 
šermenim ir laidotuvėm yra patenkinti visi, kurie tik 

davė mums progos patarnauti.
Telephone Virginia 7-4499

SUTEIKIAM GARBINGAS LAIDOTUVES 
NEPAISANT KAŠTŲIS
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Taikos Aikštė ir Kiti Toje Srityje Pastatai, Žiūrint iš Oro j New Yorko Pasaulinę Parodą, 1939
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TEN PAT PRIE PARO
DOS VARTŲ.. .

Prie pačių Pasaulio Pa
rodos vartų yra lietuviška 
įstaiga: Fairview Restau
rant & Grill. Savininkais 
tos įstaigos yra Valilionis 
ir Marcinkevičius. Abu ge
ri, draugiški žmonės, pasi
rengę visuomet patarnauti 
alkaniems ir ištroškusiems.

Taigi, lankydamiesi Pa
saulio Parodoj, aplankykit 
ir juos; susipažinkit. Pasa
kykit, kad matėte jų skel
bimų “Laisvėje.” Jų įstai
gos antrašas: 110-61 Coro
na Ave., Corona, L. L, N. Y.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN
Ekspertai Taisyme — : — Tel.: STagg 2-2173 

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

DZŪKŲ UŽEIGA
Galima Gaut Visokių Gėrimų ir Valgių

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYT
/

277 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

<♦>

<♦>

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Evergreen 4-8802

<t>

<f>

Brooklyn, N. Y.
<♦>

Lietuvių Keptuvė 
Geriausios rūšies 
ruginę ir kvietinę 
duoną gausite čia

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

’N 
<l>
<l>

Taipgi kepa įvairių 
įvairiausius pyragus, 
pyragaičius ir pajus.

532 GRAND STREETį
' /4 d

284 Scholes St.,

r

“Laisves” Piknikas Įvyks 2 d. 
Liepos, Klaščiaus Clinton Par

ke, Maspeth, N. Y.

SVEIKINIMAI NUO

HENRY NARINS & SONS
DRABUŽIŲ KRAUTUVE

Vyrų, Jaunų Vyrų ir Vaikų Drabužių COMPLIMENTS OE

HENSLER BRANCHŽEMOS KAINOS
LENGVI IŠMOKĖJIMAI West Haven Beer & Ales, Inc.

670 Grand St

98 NORTH 7th STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Prašome užeiti pamatyti mūsų didelį sandėlį, 
trejų lubų namą, pilną drabužių.

TELEPHONE: EVERGREEN 7-5471Brooklyn
kampas Manhattan Avė.

Sovietu Saiunga; 9—Čechoslovakija; 10—Japonija; 
11—Belgija; 12—Švedija; 13—Turkija; 14—Tautų 
Ežeras; 15—Francija; 16 Liazilija, 17 Biitanijos 
Imperija; 18—Italija; 19—Čilė; 20—Tautų Lyga; 21 
—Portugalija; 22—Venezuela; 23—Lenkija; 24—Hol- 
landija; 25—Šveicarija.

Šio projektai ir kiti nesunumeriuoti pastatai ir tro
besiai priešakinėje paveikslo dalyje, kartu su visokiais 
kitais projektais, .kurių šiame paveiksle nesimato, kai-

. Tai tiek atsiėjo Parodos pastaty-

NEW YORK.—Skaitlinė 2 šiame paveiksle atžymi 
Taikos Aikštę, kuri vaizduoja ryškiausią tarptautinio 
bendravimo pavyzdį. Aikštė, kurioje gali tilpti 50,000 
asmenų, yra šerdis šešiasdešimts dviejų tautų, atsto
vaujančių 90 nuošimčių visų apgyventųjų žemės ka
muolio sričių.

Kiti šiame paveiksle matomi numeriai atžymi seka
mų šalių bei tautų pastatus: Numeris 1 — Federal is ____  r--v-
Jungtinių Valstijų Namas; 3—Kanada; 4—Argentina;i nuoja $150,000,000.
5—Norvegija; 6—Eire (Airija); 7—Rumunija; 8—Imas pirm jai atsidarant balandžio 30 dieną, 1939 m.

Keletas Minčių Apie Pasaulinę 
New Yorko Parodą

(Tąsa nuo 4-to imsi.) lykų bus parodoma atsieki- 
kaip galima savo akim pa- mai stiklo industrijoj. Stik

las yra trapi medžiaga. Jis 
patiems lankytojams apžiū- trūksta, lūžta. Tačiaus, šių 
reti, o mes su savo pasako-' 
jimu eisime į kitą zoną.

Bendruomenės Reikalų Zona
Šiais laikais kiekvieno 

žmogaus gyvenimo reikalai 
yra tampriai surišti su ki
tų žmonių reikalais, su vi
suomene. Ryšių ryšiais gy
venimo priemonių reikalais 
vienas žmogus yra sujung-Į 
tas su kitais žmonėmis.' 
Kaip komunikacijoje yra 
padaryta didelių atsiekimų,] dalykai taipgi yra labai 
taip lygiai žmogaus gyveni-' įdomūs ir svarbus matyti, 
mo gerbūvyje yra padarytai čia lankytojai pamatys, 
labai daug pažangos. Lan- kaip technika yra pritaiky- 
kytojai čia galės pamatyti ta ir kaip chemija yra pa- 
koks buvo gyvenimas 1789;naudota prirengimui mais- 
metais ir kaip jis nuolat Į to didelėmis skalėmis, idant 
keitėsi, darėsi geresniu iri jis savo kaina būsų prieina- 
malonesniu. 1789 metais vi- m as kiekvienam žmogui, 
dutinis paprastas žmogus 
turėdami dirbti 16 valandų kompanijos čia turės savo 
į parą ir tik 8 vai. likdavo 
poilsiui, miegui ir kitiems 
ypatiškiems reikalams at
likti. Šiandien gi 
kas 8 vai. dirba, 
miega.

Prieinant prie 
gyvenimo gerbūvio, lanky
tojas pamatys milžinišką 
skirtumą anų laikų nuo šių 
diehų gyvenimo. Šiandien 
žmonės naudojasi laikraš
čiais, radio, mokyklom, 
sportu, namų parankumais 
ir daugybe kitų dalykų, kas 
teikia žmogui gyvenimą 
smagesnį, malonesnį ir 
įdomesnį.

Šioje zonoje 
kompanijos, kurios išdirbi
nėja daiktus namams, turės 
išstatę savo išdirbinius pas- 
kiausio tobulumo.

Vienas iš įdomiausių da-

matyti. Todėl, paliksime

' laikų technika surado bū
rius, kad iš stiklo gali verp
ti siūlus, susukti į špūles, 
suverti į stakles ir išausti 
audeklą. Toks audeklas yra 
vartojamas užtiesalams ant 
stalų, pridengimui langų ir 
tt., nes tas audeklas labai 
gražiai atrodo ir nedega.

Na, einam į Maisto ^oną. 
I

Maisto Zona
Maisto Zonoj parodomi

Įvairios maisto ir gėrimų

MAISTO KRAUTUVĖ

Frank Yakstas
Geriausių rūšių mėsos, 

daržovės ir pieniški 
valgiai.

339 Berriman Street
Brooklyn, N. Y.

Telefonus Applegate 7-8828

Vestuvėm ir Paršui
Suteikia puikiausią pa-> 

tarnavimą už patenki

nančias kainas.

darbinin- 
8 ilsis, 8

šių dienų

įvairios

skyrius, kuriuose bus išdė
styti jų išdirbystės produk
tai.

Transportacijos Zona
Viena įdomiausių zonų, 

turbūt, bus transportacijos 
zona. Lankytojai čia pama
tys ne tik šių laikų tobu
liausius transportacijos 
įrankius, bet ir senovės lai
kų žmogaus ir gyvulių jė
ga palaikomų transportaci- 
ją. Transportacijos vaizdas 
yra padalintas į tris sky
rius — Ankstybasis Perio
das, Vidurinis Periodas ir 
Mechaniškas • Periodas.

Ankstybame Periode žmo
gus pėsčias galėdavo per 
savaitę nueiti 200 mylių. 
Kuomet žmogus išrado ra
tus, tai jis pakinkė į juos 
arklius, jaučius ir kupranu-

garins. Jūrėmis irkliniai 
laivai buvo varomi žmo
gaus jėga.

Viduriniam Periode su 
patobulintais ratais karie
tos nuvažiuodavo po 700 
mylių į savaitę. O jūrėmis 
būriniai laivai, varomi vėjo 
jėgomis, nuplaukdavo 1500 
mylių į savaitę.

Mechaniškame gi Perio
de pirmieji traukiniai nuva
žiuodavo po 1,400 mylių į 
savaitę. Pirmutinis automo
bilis nuvažiavo 1,200 mylių 
į savaitę.

Na, o dabar ištobulinti 
automobiliai, traukiniai ei
na kai kulkos. Zeppelinai ir 
moderniški orlaiviai gali 
aplėkt visą pasaulį (25,000 
mylių) į trumpiau negu sa
vaitės laiką.

Na, o kokia bus “Ryto
jaus Pasaulio” transporta- 
cija? — Čia bus parodyta 
žmogaus vaizduotės “būsi
mi atsiekimai.”

Šioje zonoje bus įvairių 
automobilių kompanijų sky
riai, lėktuvų skyriai, gele
žinkelių ir kitokių kompa
nijų, kurios išdirbinėja da
lykus reikalingus prie tran
sportacijos.

Medicinos ir Žmonių 
Sveikatos Zona

Brangiausias žmogaus 
turtas yra sveikata. Ką rei
škia auksas, jeigu žmogų li
gos kankina. Nemiela tada 
nė pasilinksminti, nė gy
venti.

Taip pat ir medicinoje 
padaryta milžiniškas pro
gresas. Viename skyriuje 
šioje zonoje šviečia para
šas : “Mirties Pasitrauki
mas,” kur bus parodoma 
sumažėjimas mirtingumo 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Charles Vigunas
LIETUVIŠKA

PASILINKSMINIMO UŽEIGA

Restaurant and Bar

Kada lik užeisite, būsite draugiškai priimti ir gausite 
patenkinantį patarnavimą.

TEL. EVERGREEN 4-8573

r

SCHOLES
BAKERY

WEDDING CAKES 
OUR SPECIALTY

RESTAURACIJA
BAR and GRILI

Gaminam valgius Amerikoniško ir Lietuviško 
Stiliaus, čia taip pat galima gauti Amerikos iš
dirbinio ir importuotų degtinių, visokių vynų ir 

gero alaus.

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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šeštas puslapis LAISVĖ

Keletas Minčių Apie N. Y 
Pasaulinę Parodą

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Jungtinėse Valstijose.
Viena iš įdomiausių 

skyriaus vietų, tai 
“Žmogaus Salė.” Čia

Į parodą ir užbaigsime apra
šymą.

Ar.jūs žinote, kad Pasau
lio Parodoj New Yorke 
1939 m. bus suvalgyta dau- 
g i a u, kaip 30,000,000 
“karštų šunyčių” (frank
furters) ?

MARIJANA ANDERSO- 
NIŪTĖ DAINUOS

Gegužės 28 d. bus toji 
diena, kada Pasaulio Paro
doj dainuos garsiausioji pa
saulio dainininkė, Marijana

’ A. MELTZ 'I
Kostumeriškas Kriaučius 

Sveikina “Laisvę” 
408 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

H. A. HOUSENBOLD, PRES. H. BELSKY, SEC’Y
Minnesota 9-7222 PResident 3-5341

Empire Cornice & Skylight Works, Inc.
ROOFING AND DAMPROOFING

Gutters and Leaders
301 Union Ave. Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 2- 3487
v •
S10

bus
bus

Informacijų Skyriai
Septyniolika informacijų

pastatyta žmogaus .figūra,būdelių, kurios yra pasta- 
18 pėdų didumo, kurioj ma-Lytos arti vartų ir šiaip žy- 
tysis normalis širdies pla-(mesnėse vietose, teiks publi- 
kimas (70 kartų per minu- kai įvairias informacijas.

Apart to, beveik 2,000 
I uniform uotų policistų yra 
1 gerai prirengti tam, kad 

aktualaus didumo, parodys teikti publikai visokių pata- 
svarbiuosius viduji-L^^ ir nurodymų, o taipgi 

---- --------- įn'palaikyti tvarką.
Kas norės, galės pasisam

dyti tam tikrus išlavintus 
įvadus, kurie vadžios ir aiš- 
ikins įvairius parodos daly- 

gana įdomus bus kus. 
skeletonas. Lan- 

jis

tę) ir per ją tekantis krau
jas. ’

Kita permatoma figūra,

visus
nius žmogaus organus ir jų 
veiklą: pradedant smageni-! 
mis ir baigiant kojų pirš
tais.

Taipgi 
kalbantis 
kytojams

j Stokite j Lietuviu Darbinin
ku Susivienijimą. Turtingiau
sia lietuviu savišalpos organi
zacija Amerikoje. Centro 

.antrašas 419 Lorimer St., 

. Brooklyn, N. Y.

Jei norite, kad draugijų 
parengimai pasisektų, pa
skelbkite juos “Laisvėje.”

Artist and Art 
Instructor
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JUOZAS GARŠVA
Lietuvis Graborius ir Balzamuotojas

PUIKI KOPLYČIA .ŠERMENIMS

231 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, N. Y.
Telefonas Evergreen 8-9770

3

3
3

3

3

BROOKLYN’S LARGEST DE SOTO DEALERS

Herman Goldstein, Inc.
460 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.

EVERGREEN 8-0400

PLYMOUTH & DE SOTO DEALER

HERMAN GOLDSTEIN, Pres.

Used Car Dept.
520 Broadway

1277 Bedford Avenue

( Yra įtaisyta virš 1,000 
papasakos 'telefonų, kurie patarnaus 

kaip subudavota žmogaus publikai susisiekimui su jų 
kaulai, raumenys, gyslos,' 
nervai ir tt. |

Apart čia suminėtų, bus .Taipgi yra pašto skyrius 
daugybė visokių kitokių at- ant Main St., prie pat Co

mmunication Buildingo.
Šešios gerai įrengtos pir

mos pagelbos stotys ir 5 
moderniški ambulansai teiks 
pirmąją pagelbą nelaimin
guose atsitikimuose ir susi- 
žeidimuose.

Paklydusius vaikus rei
kia priduot pirmajam polic- 
monui, kuris nuves juos į 
paklydėlių namus. Ten 
bus laikomi, kol atsiims 
vai.

Informacijų skyriaus 
lefonas: W o r 1 d ’ s Fair 
6-1939.

Valandos ir Įžanga
Parodos vartai atsidarys 

kasdien 9 vai. ryto ir užsi
darys 10 vai. vakare. Pa
silinksminimų zona bus at
dara nuo 9 ryto iki 2 nak-

namais, draugais ir pažįs- 
jtamais, likusiais namuose.

skirų žmogaus kūno dalių 
eksponatų.

Šios zonos atydus apžiū
rėjimas lankytojams daug 
naudos atneš.

Valstybių Zona
Birželio 15 d., 1936 me

tais Jungtinių Valstijų 
Kongresas įgaliojo prezi
dentą pakviesti viso pasau
lio valstybes dalyvauti 
New Yorko Pasaulinėj Pa
rodoj. Septyniasdešimts val
stybių tapo pakviesta. Taip 
pat buvo pakviesta atskiros 
valstijos ir teritorijos Jun
gtinių Valstijų.

Vien tik svetimos valsty
bės savo pastatų reikalams 
išleido apie 35,000,000 dole
rių.

Parodoje dalyvauja se
kančios svetimos valstybės, 
imant jas alfabetinėj tvar
koj : Albanija, Argentina, 
Austrija, Belgija, Bolivija, 
Brazilija, Chile, Čechoslova- 
kija, Danija, Finlandija, 
Francija, Didžioji Britani
ja ir jos kolonijos, Graikija, 
Guatemala, Haiti, Hondu
ras, Holandija, Islandija, 
Iraq, Irlandija, Italija, Is
panija, Kanada, Kuba, Ko- 
lombia, Japonija, Lebanon 
Respublika, Lietuva, Lux
emburg, Lenkija, Mexico, 
Naujoji Zelandija, Norve
gija, Panama, Pan Ameri
can Union, Peru, Portuga
lija, Palestinos Žydų Pavi- 
lionės, R u m u n i ja, Siam, 
Pietinė Rhodesia, 
Šveicarija, Sovietų Sąjun
ga, Tautų Lyga, Turkija, 
Uruguay, Vengrija, Vene
zuela, Jugoslavija.

Taipgi turi savo namus U. 
S. federalė valdžia ir vals
tijos savo skyrius: Arizo
na, Connecticut, Florida, 
Georgia, Illinois, Maine, 
Massa chusetts, Missouri,

Švedija,

53 BUSHWICK AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 2-3173
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Oil Paintings Sold and 
painted to order.

409 LORIMER ST.
B’klyn, N. Y.

DANIEL GLOWA
Knygų Apdarytojas

SVEIKINA “LAISVĘ”
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Lithuanian Athletic Club

BAR and GRILI
BILLY WALTON, MANAGER

DANCING EVERY OTHER SATURDAY

jie 
tė

te-

Nieks neturės privilegi
jos įeit į parodą veltui, Jo
kių nemokamų pasų Paro
dos Komitetas neišleido. 
Reguliarė įžanga per var
tus yra 75c-; vaikams nuo 
3 iki 14 metų—25c. Bus 
paskirta viena diena kas sa
vaitė, kuomet vaikai bus 
[įleidžiami už 10c.

Transportacija Parodoje
Apie 25 mylios cementi- 

| nių kelių yra nutiesta paro
dos pleciuj'e, kuriais bus pa
laikoma t ransportacija. 
Tais keliais važinės 100 spe
cialių Greyhound busų, ku
rių kiekvienas sutalpys sa
vyje po 48 pasažierius. Bus 
ir kitokių transportacijos 
priemonių, bet busai atliks 
didžiausią dalį tos rūšies 
patarnavimo.

VISOKIŲ VALGIŲ
Blynų iš Sovietų Sąjun

gos, kebabsų su medum iš 
Nevada, New Hampshire, Albanijos, vyne išmirkytų 
New Jersey, New York, žemuogių iš Luxemburgo— 
North Carolina, Ohio, Penn- tai vis maistas, kuriuo ga- 
sylvania, Puerto Rico, Rho- lės naudotis išalkusieji Pa
de Island, Tennessee, Texas, rodoj. Svetimų kraštų pa- 
Utah, Vermont, Virginia, vilionų srityj, Pasaulio Pa- 
Washington, West Virginia, rodoj bus 24 restoranai, ku- 
New Yorko miestas, Boy riuose galėsite užkąsti įvai- 
Scout Camp. iraus skonio valgių.

Baigiant aprašymą, nori- ---------
me pastebėti, jog čia nėra BOKSININKAMS 
nė tūkstantinės dalies apra- PAMOKOS 
šyta, kiek visokių įdomybių! Pasaulio Parodoj bus 
bus pačioje parodoje. Nieks duodamos bokso pamokos.! 
nesijaus praleidęs laiką vėl- Be kitų žymiųjų boksiniu-! 
fui kas tik atsilankys ir aty- kų, instruktoriais būsią:j

T u n n e y, Dempsey, Jimi 
Braddock, Joe Louis, Tonyj 

suteiksime truputį Galento, Benny Leonard ir

džiai apžiūrės parodoje iš
statytus dalykus.

Dar
generalių informacijų apie'Mickey Walker

Visu Karštai Laukiama

PASAULIO PARODA 
tegul bus džiaugsmu visiem

STEPHEN BREDES, Jr.
Lietuvis advokatas 

•
197 Havemeyer Street

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Ev. 7-1516

MIKE ZUZA
Geriausios Rūšies

VALGIŲ KRAUTUVĖ
Visada turime puikių skilandžių
Vestuvėms, Parems ir Baliams 

ant užsakymų padarome
KILBASAS

Prašome jsitėmyti antrašų:
46 Scholes St., kamp. Lorimer 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 2-3127

Maisto Krautuvė
Geriausia vieta pirkimui

Vestuvėm, Parėm,. Krikšty
nom ir įvairiem pokiliam.

Chas. Shimanskas
ir

Mike Petkauskas
Savininkai

380 GRAND ST., 
BROOKLYN

Užsakymus pristatome 
namus.

Grand Chair 
Corporation

Vedėjas

A. PETRAITIS
. Išdirbėjai

Virtuvėm stalų ir kėdžių.

KITCHEN SETS
409 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-8451

Mes atnaujiname miega
mųjų, valgomųjų kamba
rių ir front rūmų rakan

dus, padarome kaip 
naujus.
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g Namų Rakandų Krautuvė g
| A. WEITZNER |
J| VERTEIVIS ■

U Divonai-Uždangai-Linolijos |j

U Vėliausios Mados Kambarių Rakandai g
■ Virtuvei, Miegamajam Kambariui
BĮ Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

H 301 Grand Street . telefonas g
U Brooklyn, N. Y. EVergreen 7-6673 g

VARPO KEPTUVE1 i

36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
Tel.: Stagg 2-5938

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Skaniausi

Puikiausios rūšies Vedybinis Keksas—Wedding Cake
Varpo keptuvė yra garsi ir kitokių keksų, gerumu ir 

įvairumu. Taipgi kepa visokių rūšių duonas— 
rugines, kvietines ir kitokias.
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MAY 6, 20

JUNE 3, 17

168 MARCY AVENUE

JULY 1, 15, 29

AUGUST 12, 26

BROOKLYN, N. Y
TELEPHONE: EVERGREEN 4-8041

JONAS VAIGINIS
ir

JUOZAS ŠAPOLAS
P U I K I

Pasilinksminimams Užeiga

GERIAUSIOS
DEGTINĖS

VYNAI
IR ALUS

Visada Patarnaujame Gerais Valgiais

Sale Vestuvėm ir Parėm
Užsisakykite salę dabar, nes ši salė kaipo tinkamiau
sia vestuvėm, parėm ir bankietam yra dažnai užim
ta. Kreipkitės šiuom antrašu:

J. & J. BAR & GRILL
147 Thames Street Brooklyn, N. Y

Phone EVergreen 4-7613
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