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. VICHY PADEDA HITLERIUI, SAKO HULL

Petaino ambasadorius gali apleisti 
VVashingtoną

DAMASKAS, Syrija, birž. 15 
d—Prancūzų karo laivynas, sti
prios oro eskadros padedamas, 
vakar smarkiai apšaudė britų 
karo laivus, skelbia prancūzų 
karo pranešimas. Patys prancū
zai nustebę šiuo praneš mu, nes 
Petainas kelis kartus tvirtino, 
kad prancūzų laivai nešaudys į 
britus.

Britų ir laisvų prancūzų ka
ro jėgos, kurios .įsiveržė Syri- 
jon, visuose frontuose sulaiky
tos ir vietomis atmuštos atgal. 
Britų paskelbtos žinios apie de- 
rvbas dėl Damasko, nea ta tinka 
tikrenybę. Nevedamos jokios 
derybos, bet kovojama visuose 
frontuose.

Syrijos ir Libano spauda abe
joja britų pažadėta nepriklau
somybe.

WASHINGTON, D. C., birž. 
15 d.—Didelė Prancūzijos gy
ventojų dauguma ir visi tie 
žmonės, kuriems brangi laisvė, 
yra laimi 
prancūzų 
Syrijoj, 
Hull.

Paskutinieji įvykiai aišEiai 
rodo, sako Hull, jog vokiečiai 
mokėjo tiek paveikti dabartinės 
Prancūzijos valdovus, kad Syri
joj vokiečių kovą atlieka pran
cūzai. Vokiečiai seniai dėjo pa-» Vichy.

susirūpinę dabartinės 
valdžios veiksmais 

paskelbė sekretorius

i stangas patraukli prancūzus sa
vo pusėn ir priversti juos ko
voti prieš britus. Syrijoj jiems 
pavyko real’zuoti savo planą.

Hull pareiškė abejonių ar 
prancūzų gyventojai sutiks su 
šiuo valdžios veiksmu ir taps 
Hitlerio bendrininkais kovoje 
prieš britus. Prancūzų ir Ame
rikos visuomenė yra labai susi
rūpinusi šia politika, nes ji tu
rės labai didelės reikšmės atei
čiai.

Petaino ambasadorius Wash- 
ingtone labai nustebo Hull pa
reiškimais, nes jis manė, kati 
pasikalbėjus su sckretoiium, 
buvo išaiškinti visi nesusiprati
mai.

Haye tvirtina, kad dabarti
niai Prancūzijos vadai nieku 
kitu nesirūpina, bet tiktai kraš
to gerove. Jie patys geriau gali 
spręsti kas kraštui yra naud il
ga. Haye sako, kad Prancūzijos 
gyventojai pilniausiai pritaria 
šiai politikai.

Syrijoj ir Libane prancūzų 
kareiviai kovoja dėl Prancūzi
jos. Ten nebuvo vokiečių karei
vių ir britų pretekstas buvo be

Po sekretoriaus Hull pareiš
kimų manoma, kad Petaino 
ambasadorius Haye išvažiuos į

BRITU SUBMARINAI PASKANDINO
8 ITALU LAIVUS

Puolimus darė italų 
uostuose

LONDONAS, birž. 15 d. — 
Britų admiralitetas skelbia, kad 
jų submarinai paskandino aš
tuonis italų laivus 
sužeidė kitus tris.

ir smarkiai

daromi pa-
čių italų uostuose. Britų sub- 
marinai įplaukė į Lampedusą, 
Bengazį, Mytileną ir kitus uos
tus, paskandindami ten stovėju
sius karo laivus.

Britų karo laivai paskandino 
septintą Bismarko pagalbinį lai
vą, kuris buvo išplaukęs Atlan- 
tikan.

Ruhr bombarduoja
mas be pertraukos
LONDONAS, birž. 15 d. — 

Ruhro sritis praeitą naktį bu
vo vėl smarkiai bombarduota.

Tai yra ketvirtas bombarda
vimas paeiliui, kur kasnakt šim
tai bombanešių išmeta nepa
prastai stiprias bombas pramo
nės centruose.

Kiti britų bombanešiai aplan
kė Brestą ir išmetė stiprių bom
bų ant Scharnhorst ir Gneise- 
nau dokų. Išmestos bombos pa
taikė abiem taisomiem nacių 
laivam ir žymiai jiems paken
kė.

Stalinas nori nusi 
leisti naciams

HELSINKIS, Suomija
15 d.—Iš Rusijos ateina žinios, 
kurios rodo, kad Stalinas sutin-

birž.
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N AUJIENŲ-ACME Tplepholv
North American Aviacijos dirbtuvėj darbas įsisiūbavo į normalines vėžes po 

neseniai įvykusio streiko, kurio sustabdyme turėjo įsikišti kariuomenė, ir da
bar iš jos kasdien išrieda po dešimt naujų lėktuvų.

. į:

ROOSEVELTAS “įŠALDĖ” AŠIES TURTUS
Įsake surašyti užsie 
niečių nuosavybę

CIO šalina komu 
nacius

Ginkluos Amerikos 
prekybos laivus

VILNIAUS KRAUTUVES VISAI IŠTUŠTĖJO
Maisto produktų 

nesimato
“Sojuzpečat” taip blogai ap

rūpina skaitytojus laikraščiais, 
spaudą pristato pavėluotai ar
ba visai jos nepristato.

ka nusileisti naujai pateiktiems 
Hitlerio reikalavimams.

Hitleris nori gauti kontrolę 
visos Ukrainos ir Pabalčio, kad 
galėtų tinkamai išvystyti javų 
auginimą. .

Stalinui pasipriešino apsau
gos komisaras Timošenko, ku
ris tvirtina, kad Hitleris, kartą 
atsiuntęs savo instruktorius, vė
liau atsiųs ir kariuomenę.

WASHINGTON, D., C., b rž. 
15 d.—Prezidentas Rooseveltas 
šeštadienį “įšaldė” višus Vokie
tijos ir Italijos turtus Jungtinė
se Amerikos Valstybėse.

Tvirtinama, jog uždėtas areš
tas 350 mi i jonų dolerių su m i, 
kuri priklauso minėtų valstybių 
piliečiams. Amerikos turtai šio
se valstybėse siekia 200 milijo
nų.

Tuo pačiu melu prezidentis 
įsakė sudaryti sąrašus visų sve
timų valstybių piliečiams pri
klausančių turtų.

Valdžia kontroliuoja

d.NEWARK, N. J., birž. 15 
—CIO vadovybė vakar pašalino 
10 unijos narių, kurie paskuti
niu metu agitavo darbininkus 
kelti streikus aviacijos, pramo
nėje.

Didelė darbininkų dauguma 
patenkinta šiais pašalinimais, 
nes tuo bud-u apsivaloma nuo 
komunaciųi politikos.

Thomas Lorenzo, unijos sek- 
'retorius, pareiškė, kad ateity 
suspenduos kitus komunaciams 
siįnpatiziiojančlus unijų lyd> 
rukus.

Timošenko nepaiso 
Stalino

HELSINKIS, Suomija, birž. 
15 d.—Tvirtinama, kad komi
saras Timošenko kasdien vis 
mažiau kreipia dėmesio į Stali
no užgaidas.

Timošenko pareikalavo, kad 
iš kariuomenės butų pašalinti 
visi komisarai ir sugrąžinta 
daugelis pasodintų kalėjiman ir 
išsiųstų Sibiran karininkų.

Visi Timošenko padėjėjai yra 
Stalino 
Nušovus 
pašalinti

WASHINGTON, D. C., birž. 
15 d.—Uždėjus areštą Vokieti
jos ir Italijos turtams, dabarti
niu metu Jungtinių Valstybių 
valdžia kontroliuoja 4,500 mili
jonų vertės turtą.

Sekretorius Morgenthau se
niai norėjo “įšaldyti” vokiečių 
ir italų turtus; be* sekretorius 
Hull priešinosi šiam reikalui.

Rooseveltas viename posėdy 
pasakė, kad jis sutiks paskelbi! 
areštą, kai abu sekretoriai su
tiks tai padaryti.

Italai areštuos Ame 
rikos turtus

ROMA, Italija, birž. 15 d. -— 
Italų valdžios sluoksniai rengia
si uždėti areštą visiems Ameri
kos turtams Italijoj ir jos kolo
nijose.

Italų valdžia imasi tok o žy
gio, darydama represiją prieš 
Roosevelto nutarimą.

Italijos spauda dar neminėjo 
prezidento padaryto nutarimo, 
nes nenori gyventojams parody
ti, jog santykiai tarp Italijos ir 
Jungtinių valstybių kasdien 
blogėja.

Turėsime kariauti, 
sako Morgenthau

Syrijoj britąi žengia 
pirmyn

nubausti karininkai. 
Tuchačevskį, jie buvo 
ir išsiųsti į Sibiru.

Vokiečiai iš Syrijos 
skuba Turkijon

STAMBULAS, Turkija, birž. 
15 d.—Stambulan atvyko 27 
nacių karininkai ir devyni ita
lai. Visi jie bėga iš Syrijos.

Atvykstantieji karininkai dė
vi civilinius drabužius ir sakosi 
esą turistai. Tikrumoje visi jie 
buvo paliaubų komisijos na
riais Syrijoj ir kontroliavo 
prancūzų ginklus.

Jie bėga iš Syrijos, kad britų 
ir laisvų prancūzų kariuomenė 
jų nesuimtų.

AMHERST, Mass., birž. 15 d 
—Amerikos gyventojai negalės 
naudotis dabar turimomis la s- 
vėmis, jeigu jie nebus pasiryžę 
kovoti dėl jų, studentams pa
sakė sekretorius Morgenthau.

Jeigu Amerika nestos dabar 
kariaujantiems pagalbon, tai 
netrukus ji bus priversta kovo
ti .viena.

Amerikos gyventojai privalo 
dabar nutarti ar jie žus kovo
dami dėl laisvės, ar pasiliks gy
venti vergijoj.

ORAS
Gierdas ir šiltesnis.
Saulė teka — 5:14; leidžiasi 

—8:27.

NVASHINGTON, D. C., birž. 
15 d. — —Valdžios sluoks
niuose kalbama apie reikalą 
ginkluoti Amerikos prekybos 
laivus, kad jie galėtų juroje 
gintis nuo užpuolikų.

Vokiečiai paskandino Robin 
Moor ir nėra jokios garantijas 
kad jie nebandys skandinti

Senatoriai mano, kad Ame
rika privalo vesti prekybą ju
romis ir imtis visų priemonių, 
kad naciai jos nesustabdytų.

Iškvies kariuomenę 
iš dirbtuvių

LOS ANGELES, Gal., birž. 
15 d. — Pulk. Branshaw įsakė 
nuimti visas barikadas, kurias 
kariuomenė buvo pastačiusi 
aplinkui Inglevvoodo orlaivių 
dirbtuvę.

Praeitą naktį sargybiniai

Manoma, kad netrukus ka
riuomenė bus visiškai iškvies
ta iš dirbtuvių, nes darbinin
kai sugr’žo j darbą ir daugu
moje pasmerkė streiko rengė
jus. CIO dalinai apvalyta nuo 
komunaciško elemento.

Indijonai nepaten
kinti paišintais

W0L0NGA, Okla., birž 
d. —' Čejeno indijonų giminės 
viršininkas pradėjo pikietuoti 
prie pašto staigos, nes jis ne
patenkintas ten padarytais 
braižiniais.

Čejeno indijonai tvirtina, 
kad paišiniai neatvaizduoja 
tikrų indijonų. Indjjono plun-
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KAIRAS, Egyptas, birž. 15 d.
—Šiandien britų ir laisvų 
prancūzų kariuomenė padarė 
progresą, keliuose fronto ruo
žuose.

Britai pasistūmė pirmyn ksna blogai įkišta, drabužiai 
prie Sidon miestelio ir arte- neindijoniški ir vaikai negra- 
ja prie Beiruto. Operacijų ei- žus, sako lyderis.
ga sulėtėju, nes ‘Petaino pran
cūzai sunaikino kelis tiltus ir baigtas, tai indijonų šefas pa-
smarkiai užvertė kelius. sakė:—It slinks!,

Dabar šie keblumai įveikti pikietuoti. 
ir britai galės greičiau žengti 
pirmyn, pareiškė pranešėjas.

Kai dailininko darbas buvo

ir pradėjo

VILNIUS, Lietuva, birž. 15 
d. — Vilniaus krautuvės visiš
kai ištuštėjo ir jokių prekių 
lentynose nesimato.

Kai tiktai atvežami maisto 
produktai, tai už pusvalandžio 
jie išnešiojami. Paskutiniu me
tu Vilniaus krautuvėse jau vi
siškai negalima gauti net ža
liojo muilo.

Krautuvėse nėra pieno, kiau
šinių, varškės, nėra jautienos 
ir nesimato skerdienos liekanų. 
Patys bolševikai šiuo reikalu 
‘T. Lietuvoj” skundžiasi.

Laikraščius pardavi 
nes rusai

KAUNAS, Lietuva, birž. 15 
d. — Sovietų Lietuvos valdžia 
perdavė visą laikraščių parda
vinėjimą Lietuvoje sovieti 
bendrovei “Sojuzpečat”.

Visi Lietuvos laikraščių par 
davinėtoj ai, kurie iki šiam me 
tui rūpinosi spaudos platinimu, 
pasiliko be darbo, nes sovieh 
bendrovė turi savo tarnąuto 
jus.

Sovietai minuoja Be
sarabijos sieną

ANKARA, Turkija, birž. 15 
d. — Sovietų Rusijos karino
me nū. pradėjo minuoti visus 
Besarabijos pasienio tiltus ir 
kelius.

Tass paskelbė, kad nelaukia 
puolimo iš Vokietijos, bet ka
riuomenė traukiama pasienin 
ir rengiasi atsispirti, jeigu 
kiečiai bandytų pulti.

Vokiečiams reikalingas 
rainos aruodas, jeigu nori 
mėti karą prieš Ameriką,
šai pasakęs maršalas Gocrin- 
gas.

vo-

Uk- 
lai- 
vie-

—Amerikos prekybos laivas 
Long Island jau perdirbtas j 
lėktuvnešį. Dabar perdirbamas 
Mormacmail. Prekybos laivo 
pavertimas karo lėktuvnešiu 
užtrunka 30 d’enų.

Ūkininkai neperka 
zuperio

Lietuva, birž. 16 d.
Lietuvos ūkininkų 

šį pavasarį visiškai

BIRŽAI,
— Didelė
dauguma
nepirko zuperio ir kitų trąšų 
vasarojui.

Mažeikių apskrity parduoti 
tiktai 704 maišai zuperio, 
tarpu anksčiau parduodavo 
lis tūkstančius maišų.

Trakų apskrity parduoti 
tai L'35 maišai zuperio

tuo 
k e-

tik- 
ir 17 

maišų kalio druskos. Anksčiau 
vienas kaimas tiek išpirkdavo. 
Bolševikai sako, kad nepasiseks 
žemės ūkio planas.

Geležies ieško pas 
kalvius

KALINAS, Lietuva, birž. 15 
l. — Valdžios apmokami agita
toriai geležies liepia ieškoji 
pas kaimo kalvius ir ūkininkus.

Visi skundžiasi geležies ste
ką, šūstojo statyba ir negali
ma tinkamai at/kti laukų dar
bų.

Pradžioje agitatoriai tvirti
no, kad geležies bus atvežta iš 
sovietų 
pia eiti 
vius ir

Rusijos, bet dabar be
ieškoti pas kaimų kal- 

ukininkų patvoriuose.

“Metalo” direktorius 
eina teisman

KAUNAS, Lietuva, birž. 15 
d. — “Metalo” fabriko direk
torius Leonardas Zadušauskas 
patrauktas teisman už apsilei
dimą.

Jam direktoriaujant fabrike 
kilo didelis gaisras, kuris pa
darė milžiniškų nuostolių. Re
vizijai patikrinus fabriko sto
vi, rasta labai daug trukumų.

Elektros laidai užkabinėti 
ant vinių, vamzdeliai nukritę, 
lempos apgaubtos skudurais ir 

1 popieriais. Gaisrui kilti pavo
jus buvo labai rimtas.

VĖLIAUSIOS NAUJIENOS

—Šveicarijos spauda nebetiki 
galimu sovietų ir nacių konflik- 

—Amerikoj karo laivas Dua- tu. Spauda tvirtina, jog tai yra 
ne surado vandenyje 46 britų sąmoningas visuomenės mulki- 
^jurininkus ir veža juos į N£u- nimas, nes atliekamas su Sta- 
foundlandą. Nacių submarinas lino ir Hitlerio žinia, kad galė- 
paskandincį jų laivą Tresilian. tų labiau pakenkti britams.

— Vichy paskelbė, kad britai vakar pradėjo labai smarkų 
puolimą Syrijoj ir paėmė Sidon miestą. Taip pat paėmė Abu 
Ken ai miestą, kuris randasi pakeliuj j Aleppo. Britams padėjo 
laivynas, kuris praskynė kelią į Sidoną.

— Keturi vokiečių orlaiviai nukrito Portugalijos teritorijoj. 
Beveik visi lakūnai užmušti. Manoma, kad jie kovojo su britų 
lakūnais.

— Vokiečiai bombardavo britų kanvojų prie Portugalijos 
vandenų. Vokiečių bombanešius atmušė anglų naikintuvai, ku
rie pakilo nuo lėktuvnešių.

— Laisvų prancūzų derybos su Petaino karininkais nedavė 
lauktų rezultatų Syrijoj ir britams karo jėga teks užimti kraštą.

— Vokiečių bombanešiai, kurie pradeda prancūzams Syri
joj, sužeidė vieną britų kreiserį.

—Iš Stockholmo pranešama, kad nauja ekonominė sutartis 
tarp Hitlerio ir Stalino jau baigiama ruošti. Rusija pasižada 
duoti naciams daugiau javų.

— Vokietija paruošė ekonominį planą visai Europai ir Hit
leris mano sukviesti Europos valstybių pasitarimą ekonomijai 
sutvarkyti. ' ' \

— Britų aviacija smarkiai bombardavo Bengazi ir kitus Ly- 
bijos uostus.

— Manoma, kad italų submarinas paskandino Robin Moor, 
nes italai turi juros bazę Kanarijų salose. Italų laivuose yra na- 

karininkas. x
— Italijos valdžia uždėjo areštą Jungtinių Valstybių pilie

čių turtui.

cių
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CHICAGO PARK DISTRICT OFFERSINTER- 
iSTING, VAKIED SUMMER PROGRAM 

How and Where to Spend Your Leisure Time
SOUTH WEST SIDE.

For tennis enthusiasts on the 
Southwest Side, courts are pro
vided at the following parks: Ada, 
Armour Square, Cornell Square, 
Euclid Fernwood, Foster, Fuller, 
Gage, Hamilton, Kennedy, Mark 
White Sąuare, Marquette, McKin
ley, Ogden, Palmer, Ridge, West 
Pullman, 102nd Street, and Park 
No. 176.

For softball teams, diamonds are 
located at Ada, Armour Square, 
Brainerd, Cornell Sąuare, Cres- 
cent, Davis Square, Euclid, Fern- 
wood, Foster, Fuller, Gage, Hamil
ton, Hardin Square, Kennedy, 
Mark White Square, McKinley, Og
den, Ridge, Sherman, West Pull
man, and 102nd Street.

Regulation baseball diamonds 
are available at Brainerd, Cornell 
Sąuare, Foster, Fuller, Gage, Ha
milton, Kennedy, Mark White Sq., 
Marquette, McKinley, Ogden, Rid
ge, and Sherman Parks.

Horseshoe courts are provided at 
Ada, Armour Square, Cornell Sq., 
Davis Square, Foster, Gage, Hamil
ton, Mark White Square, Mar- 
quette, Ogden, West Pullman, and 
102nd Street.

Toy Lending centers are located 
at Armour Sq., Fuller, and Sher
man Parks. These centers will be 
open during the summer season 
from the hours of approximately 
10:00 a. m. to 4:00 p. m. The child
ren will be permitted to take the 
toys out of doors on the Park pre- 
mises for play at this period in
stead of being confined to the in
door playrooms.

WEST SIDE.

For tennis enthusiasts on the 
West Side, courts are provided at 
the following parks: Columbus, 
Douglas, Garfield, Harrison, Jeffer- 
son No. 1, La Follette, and Union.

For softball teams, diamonds are 
located at Columbus, Douglas, Gar
field, Harrison, Stanford, and 
Union Parks.

Regulation baseball diamonds 
are available at Columbus, Doug
las, Garfield, and Harrison Parks.

Horseshoe courts are provided at 
Dvorak, Franklin, Garfield, Har
rison, La Follette, Sheridan, and 
Union Parks.

Toy Lending centers are located 
at Altgeld, Dvorak, Stanford, and 
Union Parks. These centers will be 
open during the summer season 
from the hours of approximately 
10:00 a. m. to 4:00 ,p. m. The child
ren will be permitted to take the 
toys out of doors on the Park 
premises for play at this period 
instead of being confined to the 
indoor playrooms.

(To Be Continued)

SLA Lodge 336 
Plans Unusual 
Outing July 13

Will Give It At Indian Wood
‘~ COUNTRY CLUB

On July 13th, the entire mem- 
bership of SLA 336, and their 
friends, are travelling out to In- 
dan Wood Country Club for a 
day of fun and frolic in the great 
outdoors. You readers and your 
friends are cordially invited to join 
the happy throng and have a time 
for yourselves.

Indian Wood Golf Club is located 
at 217 and South Western Avenue 
—just a nice drive from the city 
in another direction from the usual 
pienie groves we are accustomed 
to patronizing. And this is truly 
going to be a .pienie that will sur- 
pass all over planned and arran- 
ged.

Refreshments, Swimming, Golfing.

The Cpmmittee in charge of thjs 
outing promises golf, swimming, 
hiking, and refreshments — both 
liąuid and solid—in pleasant sur- 
roundings. Tickets for the affair 
are $1.00 which cover the refresh- 
ment situation. Now that ish’t 
much to pay for a day out in the 
open, is it? The $1.00 also includeS 
swimming privileges. Those of you

The Chicago Park District is 
doing its utmost to provide a pro
gram of spring and summer activ- 
ities covering a wide variety of 
recreational leisure time pursuits 
and sports and games for the pub- 
lic during this period, announces 
George T. Donoghue, general su- 
perintendent.

The .program is especially design- 
ed to provide intersting seasonable 
pursuits for all. At virtually all 
of the 136 parks of the Park Dis
trict there will be conducted organ- 
iz-ed programs becoming effective 
next week and continuing through 
until October.

Activities for these parks will 
include archery construction and 
shooting, artcrafts, badminton, cast- 
ing, field bąli, costume designing 
and accessories, fly tying and tack- 
le construction, handicraft, kites, 
lapidary and jewelry making, mo- 
del ai^lane and yacht building, 
outdodr gymnasium games, drama- 
tics and puppetry, nature recrea- 
tion, o’leary, sail boating construct
ion, toy lending centers, work 
shops, swimming, horse shoes, ten- 
nis, track and field, roque, shuffle 
board, softball, baseball and came- 
ra clubs.

A new feature of the program 
will be the conducting of groups 
engaged in game, drills, artcrafts, 
pupetry, toy play, story telling and 
similar activities on the open areas 
of parks where there are no field- 
houses.

A baseball school will be con
ducted in more than 50 .parks in 
all sections of the city in which 
boys of the junior, intermediate 
and senior classes will receive free 
instructions and coaching in play- 
ing the great American gaipe. The 
junior ages are 9 to 14, interme
diate 15 to 20 and seniors 21 and 
older. The parks’ baseball program 
is in charge of Jack Sheehan, for 
25 years a well-known professional 
bąli player who was third base- 
man of the world’s championship 
Brooklyn team in 1920.

Another interesting feature of 
the summer program will be the 
nature recreation groups composed 
of boys and girls who study nature 
through the planting and culti- 
vating of flowers and vegetables 
in plots sėt aside for this purpose 
on park grounds. Also the study of 
the habits of birds, animals and 
the collecting of nature materials 
for the making of ornaments and 
decorations.

In addition to the routine act
ivities in these parks the Park Dis
trict provides 13 lake front bathing 
beaches, 5 yacht harbors, 56 swim- 
ming pools, 5 golf coųrses, 5 driv- 
ing rangės, 40 outdoor archery 
rangės and 78 wading .pools. Sum
mer flower shows are presented at 
Garfield and Lincoln Park Conser- 
vatories, and the Lincoln Park Zo- 
ological Gardens whyh are open 
each day of the year.

SOUTH SIDE.

For tennis enthusiasts on the 
South Side, courts are provided a^ 
the following Parks: Armour Sq., 
Avalon, Bessemer, Burnham, Calu- 
met, Grand Crossing, Jackson, Ma- 
dison, Mann, Russell Square, Trum- 
bull„ Tuley, and Washington.

For softball teams, diamonds are 
located at Armour Square, Avalon, 
Bessemer, Calumet, Grand Cros
sing, Hardin Square, Madison, 
Mann, Russell Square, Trumbull, 
Tuley, and Washington Parks.

Regulation baseball diamonds are 
available at Avalon, Bessemer, 
Calumet, Grand Crossing, Grant, 
Mann, Tuley,. and Washington 
Parks.

Horseshoe courts are provided at 
Armour Square, Avalon, Besse
mer, Calumet, Grand Crossing, 
Grant, Hardin Square, Mann, Rus
sell Square, Tuley, and Washing- 
ton Parks.

Toy Lending centers are located 
at Bessemer, Lyman Trumbull, and 
Madden Parks. These centers will 
be open during the summer ’sea- 
son from the hours of approxima- 
tely 10:00 a. m. to 4:00 p. m. The 
children will be permitted to take 
the toys out of doors on the Park 
premises for play at this period 
instead of being confined to the 
indoor playrooms.

who likę to play golf will, of 
course, have to pay the regular 
green fee of the golf club.

July 13th—Sunday—and the pie
nie begins when you get there, 
say about 10:00 A. M. Tickets may 
be obtained from any of the mem- 
bers of SLA 336, or members of 
the Committee—Paul Ridikas, 3354, 
So. Halsted; Bruno Brooks, 1739 S. 
Halsted St., or Josephine Miller, 
1030 Central St., Evanston. Tickets 
may also be obtained at Naujienos 
Office through Milda Vaivada.

Pool Available For Admission.
Come on, all of you golfers, 

let’s see what you can do at Indian 
Wood on July 13th. And you 
fancy divers, speed swimmers, do 
your stuff at the out-door pool. 
As for you hikers, — there are 
aeres and aeres of lovely wooded 
trails for you to explore.

Everybody out fbr a good time 
with the members of SLA 336, 
that young (in membership) and 
Progressive branch that’s going 
places and doing things!

Latest Civil Service 
Examinations

The , following examinations have 
been announced by the United 
States Civil Service Commission:

CONSTRUCTION INSPECTION 
COORDINATOR, $3800 . a year.

United States Maritime Commis- 
sion.

Applications will be received at 
the U. S. Civil Service Commis
sion, Washington, D. C., not later 
than JUNE 16, 1941.

JUNIOR AIRWAY TRAFFIC 
CONTROLLER, $2000 a year.

Civil Aeronautics Administration.
Applications jnay be filed with 

the U. S. Civil Service Commis
sion, Washington, D. C., until fur- 
ther notice.

CYLINDER PRESSMAN.
Government... ,JPrinting,.r O(ffice, 

$1.32 an hour (4OJft0Ur weėk). Bu- 
reau of Engraving and Printing, 
Treasury Department, $10.56 .nėr 
day, (for appointment in Washing- 
ton, D. C. only).

Applications mus be on file with 
the U. S. Civil Service Commis
sion at Washington, D. C., not later 
than JULY 9, 1941.

PRINCIPAL MINERAL ECONO- 
MIST, $5,600 a year.

SENIOR MINERAL ECONO- 
MIST, $4,600 a year.

MINERAL ECONOMIŠT, $3,800 
a year.

ASSOCIATE MINERAL ECONCJ 
MIST, $3,200 a year. z

ASSOCIATE MINERAL ECONO- 
MIST, $2,600 a year.

Applications will be rated as re
ceived at the U. S. Civil Service 
Commission, Washington, D. C., 
and certification made as the needs 
of the Service require, except whėn 
sufficient eligibles are obtained, 
the receipt of a.pplications will be 
closed, in which case due notice 
will be given.

PRODUCTION ASSISTANT (ES- 
TIMATOR)—$8.48 to $10.80 a day.

Ordnance Service, War Depart
ment, Rock Island Arsenai, Rock 
Island, Illinois.

Applications mušt be filed with 
the Secretary, Roard of U. S. Civil 
Service Examiners, Rock Island 
Arsenai, Rock Island, Illinois not 
later than JUNE 17, 1941.

PRINCIPAL INSPECTOR, PLANT 
PROTECTION, $4,600 a year.

SENIOR Ispector, PLANT PRO
TECTION, $3,800 a year.

INSPECTOR, PLANT PROTECT
ION, $3,200 a year.

ASSISTANT INSPECTOR, PLANT 
PROTECTION, $2,900 a year.

War Department.
(For duty in the field wherever 

assigned).
Applications wlll be rated as re

ceived at the U. S. Civil Service 
Commission, Washingtpn, D. C. and 
certification made as the needs of 
the service may require. Whęn 
sufficient eligibles are obtained, 
the receipt of applications may be 
closed, in which case due notice 
will be given.

OBTAINS GOVT. POSITION,

We are informed that a Chica- 
goan, Salome Cherry, has obtained 
a civil seryice position of Sehior 
Stenographer with the U. S. Govt. 
She will be employed in Washing- competition. The AAU record is 55

! ton, D. C. feet o inches.

BOMBER PROBLEM

NAUJIENŲ-ACME
BECAUSE produetion of landing 

gears is a major problem in the 
bomber pfogrąm, the Ford Motor 
Company is prepa&ng to buildfive 
of these intricate mechanisms a 
day for the Consolidated B-24D 
bomber. Above is a eloseup of one 
of the 12-foot, , 500-pound units, 
which folds into the wing. The 
shock-absorbing cylinders have to 
be honed to a mirror finish inside.

Whiz-bang! Yę^i our own Saddie 
Termenas is back from Miami af- 
ter four months of sun-tanning. 
Her next trip will include Mexico, 
for it is one of the statės she has 
missed during her travels. We are 
all ha.ppy to have trooper Saddie 
back with us again and we certain- 
ly enjoy hearing about her trip.

VVEDDING BELLS—

Miss Helen Chesna to Mr. Veto 
Shurn. Helen has been a member 
of BIRUTĖ CHORUS for ą long 
time. We are certainly sorry to 
lose her. The chorus extends their 
best wishes for thes-e two young 
people. ■

‘ ’ r.

“ON THE (jjRDUATlON 
PROGRAM.”

Ycs, another young Lithuanian 
lad makes good and he is Mr. Zen 
Prane—president of BIRUTĖ. This 
month Zen is graduating from Illi
nois Institute of Technology. He 
was on his way to big things when 
he attended Lindblom High School 
and now he has 'feached the peak 
of success. A commission in the 
Navy is waiting for Zen as soon as 
he graduates, and that means that 
he’ll be leaving his relatives, his 
host of good friends, and BIRUTĖ 
CHORUS. We’ll be sorry to see him 
go; būt it’s a wonderful opportuni- 
ty to work for our government. So, 
BIRUTĖ CHORUS is wishing Mr. 
Zen Prane, our president of ’40- 
41, the best of luck!

AT THE PICNIC—

Jaunimas, Sunset Park—Sally 
Aleksiunas havin^ a hearty laugh 
with Bruno Brooks; jolly Charles 
Rey there too; Frances Kulins in 
a red, white and blue patriotic 
dress; Mr. Al Pratt came in all the 
way from Washington, D. C., to 
visit with us for tivo weeks; charm- 
ing Berneskas girią, Julla and Ann, 
all dolled-u.p for the affair; Wanda 
Misewich just as cheerful as ever; 
and later Sadie Termenas breezed 
in from Kapkakee ...
1PAGING A FEW MEMBERS—

Paging Elevyn Maskal, Phyllis 
Misewich, Ray Termenas, Frank 
(Junior) Dambrauskas, Marcelis 
Mechenes, where oh where could 
these “faithless” members be? 
Don’t they know there’s a moon- 
light pienię scheduled for July at 
the Liberty Grove??? ?

—Faithful.
■. . : , . , i * ‘i

.**** I R—1 » -

BLOZIS TOPS RECORD
BEAD1NG, ?Pa. -- Al Blcz’s, 

George'own. Univerrity Athlete, put 
the sixteen-potittd shot 56 feet 9^a 
inches, June IBthj in> a British \var 
Meilei* bsnc^fite exhibition withoi.it

ABE SIMONS VICTOR BY 
KAYO OVER TAMALON1S

NEW YORK. — Big Abc Simon, 
making his First start since he gavę 
World Champion Joe Louis a 13- 
round tussle lašt Mareli, stopped 
Pete Tąmalonls of Buffalo, N. Y., 
in 56 seconds of the second round 
oi a liO-round bout at the Coliseum 
June 9th.

PIRMYN
SHARPS AND FLATS 

h..........   .M...........   /
Friday, June 13, 1941. I don’t 

know if it was good luck or bad 
luck for some of the folks, būt I 
hope it was all good luck.

Yes, folks, this is your new cor- 
respondent taking over the duties 
from M. T. Dome. I guess it wasn’t 
as empty as some people thought, 
for he was eleeted to the Office of 
Pirmyn’s President, taking over 
the duties of John Rukstala, lašt 
year’s president, who is at the pre- 
sent time in the army of the U. S. 
somewhere in the U. S.

So, my friends, I hope I come 
up to your expectations as a corres- 
pondent and will do my best in the 
pinches and will not hit too hard 
below the beit.

Officers Eleeted For Corning 
Season

Adol.ph Casper — Pres.
John Avelis—Ist Vice Pres. 
Evelyn Kazy—2nd Vice Pres. 
Chas. Matekunas—Treasurer.

V. Deveikis, I. Matekunas, E. As- 
cila and H. Ruby—See.

Estelle Parker—Sočiai Chairman
Frances Matekunas, Bruno Brooks 

—assistants
Bruno Brooks—English Coresp.
Congratulations and lots of luck 

to the new officers, which I’m 
sure will do their utmost best to 
make Pirmyn’s coming season a 
success.

Affairs On Pirmyn’s Calendar 
Thus Farr ?? >

June 29—Pirmyn’s and the Men’s 
Chorus pienie at Liberty Grove. 
(Formerly Dambrauskas Grove) 
in Willow Springs.

We are going to have an inter
esting program every hour on the 
hour, consisting of bąli games, box- 
ing, wrestling, etc., so come all and 
make this a successful affair. I 
know you will.

July 4—Pirmyn’s outing or should 
I say 3 day holiday is so far in 
the bud, and more details in the 
next issue.

August 18—Tribūne Festival at 
Soldier’s Field. This is sometliing 
we have to make a success of aud 
so you members, how about some 
real attendance for rehearsals and 
bring down some of those who are 
beginning to back behind and make 
this affair as Pirmyn always does 
—a Success.

August 19—Golf tournament, 
swimming, pienie and dancing at 
Indian Wood,. more about this af
fair later.

Carmen
To give or not to give Carmen 

again for the coming season was 
put to a vote and the ayes won. 
So far Carmen will be given once 
more in Chicago and a probable 
barnstorming trip again in Cleve- 
land and Detroit, so that’s some- 
thing to look forward too, and also 
to brush up on th-e music to make 
Carmen a twofold success.

Bits From the Annual Meeting
Looks likę our .prof., Chas. Ste- 

phens had the floor all evening. 
Everybody else seems to be afraid 

>to talk or have any suggestions. 
That’s something we will have to 
snap out of and put up our two 
cents and do some suggesting, etc.

Wedding
Pirmyn was well represented at 

Estelle Rimkus and Wm. Vasic- 
kas’ wedding. All had a good time. 
Congratulations, good luck and hap- 
piness for a long time to come, Es
telle and Bill, from all of us, and 
we mean it.

Birthday
One of our babies had a birthday 

party Saturday, and what do ’you 
think—she was 16 years old, and 
some of the Pirmyn members who 
were there had a good time. Who 
do you think it was? None other 
than Eleanor Krischun. Congratu
lations and many hap.py returns of 
day.

So folks, till next Friday, hoping 
to see you all there .Remember, for- 
ward with Pirmyn to another suc
cessful season. —B.

“YOU CANNOT DEFEAT THE PEOPLE 
WHEN THE PEOPLE G0 TO WAR”

By Right Hon. R. G. MENZIES. 
Prime Minister of Australia.

This is my message of goodwill 
to the American people. And let 
me say at once that that message! 
of goodwill mušt not be construed 
merely as a cry for help. It is! 
quite true we need your help. It 
is quite true that we are receiving 
it greatly; it is quite true- we ex- 
pect to have more and more of it' 
as this crisis goes on, būt it would 
be a falše reading of the feeling 
between the English-speaking peo
ple of the world to imagine that 
the expressions of friendship which 
now pass betvveen these great na- 
tions merely proceed from a desire 
to have assistance. They proceed 
from something immeasurably 
deeper than that. This war, it is 
true, has shown that the British 
Empire needs the help of Amer
ica; it has also shown that the 
British Empire has been able to 
call for that help successfully — 
and why ? Because on both sides 
of the Atlantic, and on both sides 
of the Pacific we are realizing 
more and more, day by day, that 
this battle is a battle that we have 
in common. We are both seeking 
to .preserve the šame things. We 
have a community of emotion; we 
have a community of ideals, and of 
the community we are, I believe, 
almost for the first time, becoming 
cntirely and vividly conscious.

A PEOPLE’S WAR.

What strikes me most about this 
war is that it is not a mere con- 
flict of teaders, great though our 
leaders are, it is essentially a war 
of the common people, the com- 
mons of all the English-speaking 
world, the commons of the demo- 
eratie world. If ever a war may 
be described as a people’s war it 
is this one. There may have been 
times—there were times in the his- 
tory of the world — in which peo
ple w-3re led into battle over is- 
sues which they būt vagualy un- 
derstoodi Therė were times when 
people have been led into war to 
serve the ambition of individual 
men. There have been times when 
wars have been fought over .places 
on the map, būt from our point of 
view this is a people’s war: it is 
a war for the life and happiness 
and security of the common man.

WHAT DO WE STAND FOR?

Now what do we common people 
stand for in this peo.ple’s war? Do 
we . any longer immagine that we 
stand for power, for glory, for 
large colored spaces on the map? 
Are you to persuade the ordinary 
plain, intelligent 'people of your 
country and of mine any longer 
that history is to be regarded me
rely as a matter of drums and 
trumpets and can you win us away 
from our real belief that the tęst 
of all good government is not the 
power of the ruler būt the hap
piness of the ordinary man? I 
think not. We do not stand for 
those things, būt what we do stand 
for, and it seems for the moment 
to be old-fashioned thing to say, 
are those things which are of an 
imperishable stuff, we stand for 
the simple virtue and for the sim- 
ple ways of life, for honesty and 
fair-dealing, and friendliness, for 
neighborliness, for the right to 
live our own lives and to permit 
other people to live theirs, for that 
feeling of security which can never 
come to us as a gift from above, 
būt which mušt proceed from our 
knowledge in our own hearts that 
our rights are secured to us by the 
will of the peaple* expressed 
through the people’s laws. These 
are the things we stand fot and 
these are the things that are at 
stake in this war, and it is because 
we know that those things are at 
stake that this is a people’s war. 
If every leader of this country 
\vere tsruck down tomorrow the 
people of the Bfritish Empire would 
fight on. They would raiše up for 
themselves other leaders because 
they have not, in the real sense, 
been led into this war; they have 
marched into it and they have told 
their leaders to take them into it.

Now that, I believe most .pro- 
foundly; that is what we the ordi
nary people, we common people, 
stand for, and what are we doing 
abput it in this war? I believe 
that this is not only a people’s 
war in the sense that it is a war

about all those things which ordi
nary men and women stand for, 
būt is is a people’s war in the sense 
that the ordinary men and women 
are fighting it. I have been im- 
mensely struck in the lašt few 
weeks in this country at the be- 
havior, the experiences, the atti- 
tude, the point of view of the or
dinary men and women, and mil- 
lions of them, not men and women 
who wear uniforms and not men 
and women who have even the 
passing glory of fighting a battle, 
būt men and women who have 
found the war invading their own 
homes, crippling their own lives, 
breaking down all those things 
they have striven for and accumu- 
lated in a lifetime.

EQUALLY IN THE U. S. A.

Nobody can doubt that this qu;et 
and cheerful fortitude that you 
find in this battered country would 
be found equally in the United 
States of America wherever the 
English tongue is spoken if a likę 
disaster came upon the land in 
which those people lived, because 
we have all the great things in 
common. I have never had much • 
patience with people who wanted 
us to talk and think about Amer- 
icans as if they were our first 
cousins, as if they were all the 
Anglo-Saxon stock, because we 
know they are not all the Anglo- 
Saxon stock .... What we should 
remember is that there are much 
greater things that we have in 
common, a system of government, 
a system of life, a scheme of spi- 
ritual values which we have in 
common, not 45 millions of people 
here and 140 million people thprp, 
būt 185 million people thinking 
the šame way, with the šame kind 
of honest emotion in their hearts. 
You cannot defeat the people when 
the people go to war.

■ OUR DEDICATION.

The Gettysburg speach was the '•* 
noblest speech of dedication that 
ever fell from the lips of 
the leader of any people and to- 
day you and I, speaking as we do 
both of our races, mušt resolve 
that in this pepole’s war we shall 
alvvays dedicate ourselves to the 
winning of it because unless it is 
won the plain .people of this world 
mušt continue to fight this fight in 
their own fashion, perhaps for a • 
generation. Let us dedicate our
selves and highly resolve that this 2 
fight, however long it shall lašt, g 
shall be won so that the common « lt 
people of this world who will have ■ 
won it can enter into the kind of • 
life for which they all long, that 
kind of life in vvhich the plain man 
becomes a king.

LYS 1
Al Junievicz, writer of this col- 

umn is so occupied with exams, 
that he could not send in his 
regular contributions, therefor, for 
this week I am taking the column 
over. •

Al Spear is gone until Septem- 
ber to Union Pear, Mich. Al Lan- • 
kus will be a bit out of commis- } 
sion for the summer months. Biru
tė too will be seen little for the 
next few months, except at special 
occasions.

LYS will present a St. John’s 
Festival in Mark White Sąuare on 
June 27th. This will be their third * 
annual affair. The Festival became 
quite popular and the Free Tours 
for Chicagoans have placed it on 
their schedule for the third time į 
now.

Members of LYS will meet on 
June 22nd at 10:00 A. M. at the 
Point in Jackson Park in their Na
tional Costume, where pietures 
for Beliajus’ book on Lithuanian 
dances will be takeli, portaying 
certain poses of dances. All mem
bers are also reąuested to be pre
sent at the main rehearsal for the 
Festival, at the Studio, June 23rd.

Three guest artists, will also par- 
ticipate in the festival through the ; 
courtesy of Mrs. Stephens. They 
are: Aldona Grigonis, Edna Kaz
lauskas and Christine Krisciunas. 
That will certainly add greatly to • 
the success of the affair.

A part of the group danced Sun
day in Willow West where a pienie 
for the Lithuanian Refugee Fund 
was sponsored. —XYZ.

withoi.it
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PITTSBURGH'O NAUJIENOS
PITTSBURGHO SLA 3-CIO APSKRIČIO 

IŠVAŽIAVIMAS GERAI PAVYKO-
Su “papsu”, “aiskrimu” ir “hotdogais

PITTSBURGH, Pa. — Birže
lio 8 <1. Lietuvių Ūkyje įvyko 
SLA 3-čio apskričio metinis iš" 
važiavimas, su geriausiu pasise
kimu visais atžvilgiais. Geriau 
pavyko, negu rengėjai tikėjosi.

šiais metais pas mus Pitts- 
burghe birželio pradžia buvo 
lietinga. Lietus grąsino ir ap
skričio išvažiavimui. Kitas da
lykas — šiais metais pas mus 
Pittsburghe visos draugijos yra 
labai atsargios su išvažiavimų 
rengimu, nes republikonams 
valdant Pcnn. valstiją, liko už
drausta išvažiavimuose turėti a- 
lus ir degtinė. O be tų “trun-

PASKOLA ES' 
nuo 5 iki 20 metų.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Mokame 314% Dividendo 

2202 W. Cermak Rd. Ganai 8887
Bon. J Kazanauskas. Sec

TvmsS $1,000,000.00

=

and

l
2

LOAN ASSOClATIONoFChicago 
JUSTIN MACKIEVVICH. Pres.
4192 Archer Avenue

VIRainia //4/ Garsinkites “N-nose”

Atviras Laiškas

LIETUVIAMS—AMERIKIEČIAMS
DIRBANTIEMS HARVESTERYJE!

Modern Roofing Co.
1821 SO. LAWNDALE AVĖ.

J. and C. Sarockas, sav.
Visas darbas garantuotas. Tu
rime visokių rusių stogų. Pa
šaukit mus šiandien dėl ne
mokamo apkainavimo.
Tel. CRAwford 0619

—Pilnai Apdrausti— 

kų” tai musų paprasti lietuviš
ki išvažiavimai neturi reikiamo 
gyvumo, arba, kaip amerikonai 
sako, “pep”.

Šis SLA 3-čio apskričio išva
žiavimas turėjo prisitaikyti prie 
naujų aplinkybių — apsieiti be 
alaus ir degtinės, o tenkintis 
vien šalta-koše (aiskrimu), pap- 
su, šiltais šuniukais su kopus 
tais ir kitais lengvais gėrimais 
ir užkandžiais. Tačiau ta naujo
ji “mada” nė kiek nepakenkė. 
Diena pasitaikė — tikrai graži, 
publikos suvažiavo daugybės iš 
visų tolimų ir artimų Pittsbur- 
gho apylinkių. Ypatingai buvo 
daug gražaus jaunimo.

Kur jaunimo daug privažiuo
ja, tai tenai yra pakankamai ir 
linksmumo ir be alaus. Šokių 
salėje prie geros Prano Rauk- 
Čio muzikos jaunieji ir senieji 
šokių mėgėjai, kad šoko tai šo
ko. Vienur kitur girdėjosi skam
bančios lietuviškos dainos. Vie
ni susėdę šnekučiavosi, kiti at
naujino senas pažintis, dar ki
ti žaidė visokius žaislus, žodžiu 
sakant, išvažiavimas buvo gra
žus, linksmas ir sėkmingas.

Prie baro labai sumaniai ir 
mandagiai visiems patarnavo 
darbščiosios apskričio komiteto 
narės moterys. Reikia pasaky
ti kad tikrai sunkiai dirbo M. 
Zdankienė, B. Bakanienė, Juli
ja Bikinaitė, Gertrūda Dargie
nė, Olga Sandaitė, Sofija Kar- 
sokiene. Joms žinoma, šiek liek

II n Baseball

s U- a<*%)*;
Paul Christman (left) who made football history at Uni- 

versity of Missouri, hopes to make name for himself with 
Detroit Tigers. Rudy York, Tiger first baseman, shows him 
how to hold bat for maximum hitting power.

prigelbėjo ir vyrai, apskričio ( prie darbo yra pastatyti”. Kita 
komiteto nariai.

“Ne Ponai”.
Buvo atsitikimų, kad publi

kai apgulus barus moterims ne
spėjau t patarnauti — ne “po
nai” buvo apskričio prezidentas 
Povilas Dargis ir organizatorius 
Charles Pikelis. Ir jiems buvo 
užkabinti balti žiurstai. Ir jie 
buvo pastatyti prie darbo taisy
ti šiltus šuniukus, padavinėti 
papso bonkutes ir kito darbo

Apskričio sekretorius S. Ba- 
kanas irgi dirbo prie visokių 
darbų, kur tik buvo trumpi 
darbininkų. Girdėjau kaip ke
lios viešnios danė pastabas dėl 
vyrų darbo. Viena sako: “ma
tote, kad ir SLA Pastoviųjų Ko
misijų nariai šiame išvažiavime 

sako tik dar turėtų pastatyti 
patį vice-prezidentą Mažukną, 
Apšvietus Komisijos narę V. J. 
Količienę ir Jaunuolių Komisi
jos narį St. Rupšlaukį. Tai ta
da, girdi visas “tymas” butų pa
kinkytas į darbą.
SLA Turi Daug Gerų Ir Nuo

širdžių Draugų.
Šis apskričio išvažiavimas ir 

dar kartą parode, kad Susivie
nijimas ir 3-čias apskritys turi 
daug nuoširdžių rėmėjų ir gerų 
draugų ne tik Pi tsburghe, bet 
visoje apylinkėje. Taip pat yra 
daug SLA narių, kurie brangi
na savo organizaciją.

Dauguma publikos, kuri bu
vo suvažiavus į šį apskričio me
tinį parengimą, buvo tikrai gra
ži ir rinktinė. Teko sutikti sve

čių iš visur ir tai su tais sve
čiais ir viešniomis tenka susi
tikti dažniausiai tik vieną kartą 
į metus.

Iš tolimesniųjų kolonijų di
džiausią reprezentaciją turėjo 
Ambridge, Pa., vadovybėje vie
tinės SLA kuopos darbuotojų. 
Teko sutikti svečių iš Jeanette, 
Pa., iš Ney Kensington, Pa., iš 
Aliąuippa, Pa., iš Charleroi, Pa. 
ir iš kai kurių kitų lietuviškų 
kolonijų.

Linksmi Farmeriukai”.

kinai, lietuvių ūkininkų sūnus, 
specialiai atvykę į šį išvažiavi
mą net iš Butler County, su sa
vo specialia muzika, ir specia
liu linksmumu. Tai buvo Mar
tinas ir Franas Katiliavai ir ki
ti trys jauni lietuvių ūkininkų 
sūnus, kuriuos pirmą kartą te
ko sutikti. Lyg tyčia pavardžių 
neužsirašiau.

Tie “Linksmi Farmeriukai” 
ne lik linksmai, gražiai lietuviš

s

į Turtas Virš$6,000,000.00
Apart Apsaugos, Turime 0 A7r 666 66 
ATSARGOS FONDĄ Virš W J5UUU1UU

Nėra Saugesnės Vietos Dėl Taupymo Pinigų.
PARDUODAM U. S. DEFENSE SAVINGS BONDS

kai dainavo, bet turėjo sudarę 
savos rųšies muziką, kuri susi
dėjo iš armonikos vargonėlių. 
Nekartą jie net su savo muzika 
pavadavo išvažiavimo muzikan
tus.

Išvažiavimui pasibaigus visi 
skirstėsi linksmi ir pasitenkinę 
atsisveikindami ir pasižadėdami 
ir vėl susitikti kitame metinia
me apskričio išvažiavime.

Butų gerai, kad kitų metii 
apskričio išvažiavimui apskri
čio komitetas pasistengtų parū
pinti daugiau pamarginimų.

—Dalyvis

N epriklausomybė 
yra brangiausias tautos turtas. 
Atskiras žmogus Nepriklauso
mybę gali atsiekti tik būdamas 
finansiniai apsirūpinęs. Statyki
te, remontuokite ir įsigykite na
mus pagal musų ilgamečio iš
mokėjimo planus. Taupykite ir 
paskolas imkite žymiausioje lie
tuvių įstaigoje. Už apdr. F. S. 
ligi $5,000 mokame 3*6%.
KEISTUTO SAVINGS

and LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec.

3236 S. Halsted St. C AL. 4118
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Antanas Janulevi- 
čius Liet. Piliečių 
Kliubo Gaspadorius

Lietuvių Piliečių Klubo gas- 
padoriui Benny Russell rezigna
vus, buvo renkamas naujas. Ek
stra susirinkime, birželio 11 d., 
Antanas Janulevičius laimėjo 
rinkimus ir pradės eiti pareigas 
su pirma liepos. A. Janulevi
čius yra nuoširdus SLA darbuo
tojas. Linkini jam geriausio pa
sisekimo naujose pareigose.

7-ti Metai Skersai Vartų 
Nepamirškit Užeiti Pas: PETE YOUNG

Narys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos 
Schlitz Alus ir Užkandžiai

83 ir Kean Avė., Willow Springs 
Priešais Tautiškų Kapinių Vartus.
W/iVAWAVAWwW»YAW.

BRIDGEPORT ROOFING AND 
SHEET METAL CO.

3216 S. Halsted SL VICtory 4965
Stogus, rynas, stoglangius ir 

sienų apmušimus.
Taisome bet ka. Atnaujiname bet 
ką. Darbas užtikrintas. Pilnai 

apdraustas.

RED — ITCH Y- SCALY 

EGZEMA 
Sėkmingas Gydymas Namie 
Greitai Pašalina Kankinimą!

Pirmas vartojimas nuostabaus, 
raminančio Žemo—pagal dakta
ro formulę — greitai pašalina 
smarkų niežėjimą ir tuojau ima 
gydyti paraudusią nušašusią o- 
dą. Įstabiai sėkmingas daugiau 
nei 30 metų! Pirmas bandymas 
Žemo įtikina! M**
Visose vaisti- k>Z,tlVlO 
nese .................

MIELAS DRAUGE:
Lietuviai-amerikiečiai darbininkai atliko didelį vaidmenį pa

gelbėdami CIO padaryti Ameriką geresniu kraštu tiems, kurie 
rankomis ar protu dirba tose pramonės įstaigose, kurios užsiima 
masine gamyba.

Vieningai ir solidariai lietuviai darbininkai sudėjo petis į 
petį ir bendrai su kitais broliais darbininkais kovojo badą ir var
gą kompaniniuose miestuose,” kuriuos užlaikė kasyklų ir plieno 
pramonės.

Automobilių pramonėje jau nebėra darbininkų šnipų, “vilko 
bilietų ir taip vadinamų “open shops.” Tarp tų, kurie iškovojo 
darbininkams naują rytojų, yra ir tūkstančiai lietuvių. Paskutinis 
didžiulis CIO laimėjimas automobilių pramonėje, būtent rinki
mai Fordo dirbtuvėse, neapsėjo be lietuvių kilmės darbininkų 
pagalbos.

Ūkio mašinų pramonėje, CIO nuopelnų sąrašas, ačiū Jūsų 
pagalbai, yra toks pat, kaip ir sąrašas nuopelnų kasyklose, plieno 
ir automobilių pramonėse, taipgi kitose masinės gamybos pramo
nės šakose Jau suvirš 33,000 darbininkų ūkio mašinų pramonėse 
dirba PO CIO kontraktais. Tik 600 tos pramonės darbininkų yra 
po AFL kontraktais. Harvester Traktorių dirbtuvėje dėl CIO kon
trakto darbininkai gauna aukščiausias algas ūkio mašinų pramo-

LAIMĖKITE SU CIO!

PER RADIO
Antradienį, BIRŽELIO 17, nuo 

iki 8:30 vai. vakaro-
Stotis WHFC
1450 Kilocikliai.

MASINIS MITINGAS
Pirmadienį, BIRŽELIO 16, 7:30 vai. vak.

CHICAGOS COLISEUME
Wabash ir 154-ta Gatve.

KALBĖTOJAI—MUZIKA—PROGRAMAS 
įžanga Nemokama.

VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI.

nėję. Visos panašios dirbtuvės, turinčios kontraktus su CIO, vi
siems darbininkams užtikrina pirmenybės teises ir geresnes darbo 
sąlygas.

CIO programas apima geriausias lietuvių darbininkų laisvės 
kovos tradicijas... tradicijas siekiančias pereito šimtmečio kovų 
už Lietuvos ir jos liaudies laisvę. CIO programas apima įvairius 
prakilnius tikslus, kuriuos remia lietuvių visuomenės vadai, dva
siškiai, ir lietuvių organizacijos.

Akyvaizdoje bado, vargo ir bedarbes, kuri dabar siaučia vi
same pasaulyje, tarp pasaulinių ir dvasiškų lyderių kilo įsitikini
mas, kad šalies saugumas priklauso nuo parupinimo geresnių 
ekonominių sąlygų paprastai liaudžiai. Prezidentas Rooseveltas 
yra pareiškęs, kad “vienas trečdalis žmonių Amerikoje neturi pa
kankamai maisto, neturi pakankamai rūbo, neturi užtikrintos pa
stoges. Valdžios žinovai taipgi patvirtina, kad apie 53 milionai 
amerikiečių negauna tiek valgyti, kiek reikia gerai sveikatai pa
laikyti-

CIO programo tikslas yra prašalinti tokias nelygybes visuo
meninėje santvarkoje, ir sustiprinti musų demokratiją užtikrini
mu geresnių gyvenimo sąlygų kiekvienam piliečiui. Juk to paties 
tikslo siekia ir darbuotė visų pažangių Amerikos lietuvių!

Šiandien, kada Hitlerio jėgos užgriebė pusę Europos, turime 
atsiminti ryškiau negu kada nors praeityje, kad demokratijos sti
prumas priklauso nuo jos žmonių vieningumo. To vieningumo ne
galima pasiekti, kuomet žmonės, kurie kovoja už šalies apsaugą 
ir jai dirba, turi dirbti už mažą atlyginimą ir žemą gyvenimo nor
mą, kuomet tuo pačiu laiku korporacijų pelnai auga trigubai.

Geriausias ginklas musų šalį apginti nuo Hitlerio ir jam pa
našių pavojaus yra demokratija. CIO pasiėmė už obalsį sustip
rinimą demokratijos jėgų. CIO noras yra kad demokratija veiktų 
kiekvieno žmogaus naudai, kad jokis vidujinis ar išorinis priešas 
negalėtų musų Tautos sunaikinti.

Ateinantį trečiadienį, birželio 18 d., darbininkai McCormick 
ir West Pullman Works dirbtuvėse dalyvaus Darbo Tarybos pa
skelbtuose balsavimuose.

Turėsite pasisakyti—slaptu balsavimu—ar norite, kad jus at
stovautų CIO Farm Equipment Workers organizacinis komitetas, 
ar AFL, ar nei xuena tų organizacijų.

Tarp balsuojančių bus apie keturi tūkstančiai Amerikos lie
tuvių darbininkų. Lietuvis darbininkas neturėtų turėti sunkumo 
kurią pusę ^pasirinkti. Kiekvienas Amerikos lietuvis darbininkas 
turėtų žinoti, kad balsuodamas už CIO, jis balsuoja už geresnes 
gyvenimo sąlygas sau ir savo šeimai.

štai keletas priežasčių, dėl kurių turėtumėt balsuoti už CIO:
Kadangi CIO pakels Jūsų algas iki to aukščio, kuriame yra al

gos Chicago Tractor Works dirbtuvėje, kur algos yra aukščiausios 
visoje pramonėje.

Kadangi CIO kontraktas jūsų dirbtuvėje reiškia užtikrinimą, 
kad dirbsite pagal griežto senioriteto teises.

Kadangi FEWOC-CIO yra demokratinė organizacija renkan
ti reguliariai savo valdininkus visuotinais balsavimais, kas apsau
go narius nuo raketierių ir gengsterių.

Kadangi CIO remia amerikonizmą ir demokratijos gynimą.

Kadangi AFL per 50 metų bandė suorganizuoti ūkio mašinų 
pramonę, išdalindama darbininkus į mažas aniatines unijas.

Kadangi CIO rūpinasi darbininkų gerove—visų tautų, ir turi 
geriausių Amerikos piliečių pagarbą ir pasitikėjimą.

Kadangi CIO remia kovą už darbininkų ir jų šeimynų reika
lus ir turi dvasiškių pritarimą.

Kaip geri Aemerikiečiai darbininkų reikaluose privalote taip 
balsuoti kaip dera geriems Amerikiečiams!

Balsuokite už Demokratiją!
Balsuokite už Apsaugą!
Balsuokite už didesnes algas ir darbo sąlygų 

pagerinimą!
Balsuokite už gerdsnj gyvenimą sau ir savo 

šeimai!
BALSUOKITE UŽ CIO!
LAIMĖKITE SU CIO!

ŪKIO PADARGU DARBININKU 
ORGANIZACINIS KOMITETAS, CIO.
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Sovietų-nacių krizė 
r/

Gandai apie bręstančią krizę sovietų Rusijos ir Vo
kietijos santykiuose nesiliauja. Telegramos praneša apie 
ją iš daugelio vietų: Berno, Stockholmo, Elsinkio, Anka
ros ir Vichy. Apie tuos pranešimus kalba Londonas ir 
Washingtonas. Pripažino ir Maskva, kad sovietų-nacių 
pasienyje eina nepaprasti armijų judėjimai. Oficiali bol
ševikų žinių agentūra sako, kad vokiečiai koncentruoja 
savo divizijas prie vakarinės SSSR sienos, bet ji spėja, 
kad Berlynas jokių nedraugingų užmačių prieš sovietus 
neturi; o Raudonosios armijos judėjimą netoli Vokieti
jos sienos “Tass” aiškina, kaip paprastus pasiruošimus 
vasaros manievrams.

Niekas tikrai nežino, ką visa tai reiškia. Vieni ma
no, kad tarp Hitlerio ir Stalino, iš tiesų, kilo nesutiki
mas. Hitleris pastatė Maskvos diktatoriui didelių reiįtą- 
layijnų, kurių šis nenori priimti, todėl vokiečiai grasina 
pujti Rusiją. Kiti mano^ kad tos visos žinios apie sovie- 
tų-nacių konfliktą yra fabrikuojamos Maskvos ir Berly
no propagandos raštinėse ir leidžiamos per neutralių ša
lių spaudą į pasaulį “dezinformacijos” tikslais — kad 
būtų suklaidinti totalitarinių diktatūrų priešai.

Bet greičiausia bus taip, kad tose žiniose yra dalis 
tiesos ir dalis melo. Tikrai sunku pasakyti, kokioje pro
porcijoje šie du elementai čia yrą sujungti.

Nebūtų nieko nuostabaus, jeigu Hitleris su Stalinu 
susiginčytų ir net susipeštų. Juk naciai kartais susipiau- 
ja ir vieni su kitais. Hitleris vieną sykį išskerdė daugiau 
kaip tūkstantį artimiausiųjų savo bendradarbių. Stąli- 
nas tokių kruvinų “čistkų” yra daręs labai daug. Tai ko
dėl dabar turėtų tuodu gengsteriai būti, kaip broliai, kits 
kitam? ... < ! p, >

Karo eigoje jiein dviem tenka nuolatos susidurti su 
painiomis problemomis, liečiančiomis jų abiejų likimą. 
Sakysime, Hitleris nori įsiveržti į Mažąją Aziją ir Egyp- 
tą: kuriuo keliu tenai eiti? Viduržemio jūra vokiečiams 
dar nėra atdara, kol britai laikosi Maltos ir Kypro sąlo- 
se ir Aleksandrijos uoste. Jeigu britai dar paims Syriją, 
tai kelias iš Viduržemio pusės vokiečiams bus beveik už
kirstas.

Eiti per Turkiją? Bet turkai vargiai geruoju sutik
tų praleisti nacių kariuomenę. Kad jie nesipriešintų, rei
kia juos smarkiai pagąsdinti. Galimas daiktai, kad Hit
leris ir sujnanė šitam reikalui gauti Stalino pągąlbą. Na
ciai grasins pulti Turkiją iš vakarų, bolševikai iš rytų 
(iš Kaukazo pusės) — tuomet Ankara bus priversta ka
pituliuoti, kaip kąd kapituliavo Romanija.

Mes nemąnpme, kad Stalinas atsisakytų šitpkiu bų- 
du patarnąuti savo rudajam, prieteliui Berlyne. Juk ji
sai neatsisakė padėti naciams sudraskyti Lenkiją, su ku
ria sovietų valdžia buvo pasirašiusi “nepuolimo” sutar
tį. Bet už savo talką “tautų voždius” nori gauti atlygi
nimą. Kokį? Gal būt, Dardanellus? Gal būt, didesnį sklyj 
pą Suomijos teritorijos ir šiaurinę dalį Norvegijos su ne- 
užšalančiais uostais prie AtĮąptp vandenyno? Ęas gąįi 
pasakyti?

Arba, jeigu Turkija atrodytų per daug kietas riešu
tas agresorių dantims, tai yrą dar kitas kelias naciams 
į Artimuosius Rytus: per Ukrąiną ir Kaukazą į Persiją 
(Iraną) ir Iraką. Šis kelias labai ilgas ir jį pąsiripkti 
Hitleris galėtų, tiktai gavęs pilną soyietų kooperaYįmą. 
Bet ar Stalinas galį įsileisti nacių divizijas į Ukrainą, 
nerizikuodamas visiškai prarasti šitas savo provincijas 
ir kartu su jomis pražudyti savo ipipęrįją? Be Ukrainos 
duonos Rusija susilauktų badą; p be Azerbeįdžanp įr 
Gruzijos aliejaus sustotų visi ląųkų darbai soy-cbozųosę 
ir kol-chozuose, nes jie yra atliekami traktoriais.

Paminėjome čia tiktai keletą dalykų, dėl kurių Hit
leris galėjo susiginčyti ir susibarti su Stalinu. Bet tų 
ginčo objektų gali būti tarp jų begales. Pavyzdžiui, Mas
kva pasižadėjo pristatyti naciams tam tikrus įęiękįus 
maisto produktų ir pramonės medžiagų — ar ji savo pri
žadą vykdo? Ar naciai atsilyginą Mąskvąį pagąl sutar
tį? Ir į.t.

Bendrai galimą pasakyti, juo keblesnė darosi Hitle
rio padėtis, juo labiau jisai yra priverstas spausti sovie
tų Rusiją, reikalaudamas iš jos “bendradarbįąvįmo” ir 
parafuos. Bet kuomet Hitleris susiburia sų keblumais, 
tai Stalinas tuo laikų įgyja daugiau drąsos kelti kainą 
ųž savo patarnavimus. Šituo ątžvįlgių gengsterįų sųtar?

• “ " W ■ * Ar •' ' ‘ * /
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tisz skiriasi nuo susitarimo tarpe dorų žmonių. Doras 
žmogus stengiasi savo draugui (dažnai ir savo priešui!) 
nelaimėje padėti; o banditas savo pąrtnerį, kitą banditą, 
patekusį į bėdą, apgauna arba apiplėšia. Kuomet Hitle
ris ims skęsti, Stąlįnąs pirmutinis pasiskubins paleisti 
akmenių į galvą, — ir “vice versa”.

Šiandien, beje, Hitlerįs dar ųeskęsta. Jo padėtis, pa
viršium žiūrint, yrą puiki. Kuųne visuose frontuose jisąi 
laimi pergales. Bet viename, ir tai pačiame svarbiausia
me, fronte jisaį gayo baisų srpūgj. Britų sąlų jisai ne
stengė užkariauti, ir jo karo mašiną turėjo pasukti į Bal
kanus. Ji pasiekė jau Krito salą yidųržemįp juroje. Bet 
kur ji gali toliau riedėti?

Iš Irako naciai buvo išmesti,. Galionas ejaiktąs, kad 
jie bus išmesti ir iš šyrijos. Tųpmęt prospektai jjįtlerįo 
“blitzkriegųi” šitoje srityje pąąįdąrys yįsąi abejingi. O 
tuo tarpu Amerika vis daugiau ir (jąųgįąų pągąjbos duo
da britams.

Taigi šitoje situacijoje nacįų <Tįųręrįs?-, matyt, ner
vinasi, naujus reikalavimus statp boisęyikapis, o ąie de
rasi, atsisakinėja ir vėl derasi. Iš to, veikiausią, ir kyla 
tie gandai apie sovietų-nacių “krizę”.

Bet kuomet juodų derasi, tai kiekvienam jų yra pa
togu pūsti iš to ginčo didęlį burbulą. Hitleris nori, kad 
konservątyviškuose Anglijos ir Amerikos sluoksniuose 
neišnyktų viltis, jogei naciai vieną gražią dieną atsisuks 
prieš Staliną ir jį sunaikins (gal būt, su šitokių pasiūly
mu Hessas skrido į Britaniją?), ųes tai stipriną visokių 
naciškos “taigos” Šalininkų ir izoliapionistų poziciją. O 
Stalinas nori, kad liberališkuose sluoksniuose būtų pa
laikoma mintis, jogei bolševikai dar nėra galutinai su
sijungę su demokratijos priešais. Tuomet jisai gauna 
įvairių koncesijų Amerikoje ir Anglijoje.

Todėl mes girdime pranešimus, kad naciai jau lie
pia Stalinui kraustytis iš Pabaltijo kraštų (po to, kai 
Stalinas iš tenai iškėlė vokiečius!); o iš kitos pusės bol
ševikiški šaltiniai skelbią, kad vokiečių kariuomenė oku
puojanti Suomiją. Kalbama ir apie Besarabiją, ir apie 
Ukrainą, ir apie Kaukazą, — lyg kad Berlyno ir Mask
vos susikirtimas būtų pasidaręs neišvengiamas.

Rimto pagrindo tam nėra. Pasiderės ir susitaikys. 
Stalinas yra per silpnas šokti į akį Hitleriui, kol nacių 
karo mašina nėra sugriuvus.

FAšISTlįKAS S^NTI- . 
MEN-tAŠ'

Izoliacionistų “America First” 
komitetas parpdo tolyn vis aiš
kiau savp pro-pacišką, fašistiš
ką nusiteikimą. Pereitą penkta
dienį, pavyzdžiui, to komiteto 
mitinge Pasadenoje, Cal., {publi
ka baubė kiekvieną kartą, kai 
kalbėtojai paminėdavo prezį- 
dento Rooseveltp, p-ios Roose- 
veltienės, mero La ’ Guardia, 
premjero Chųrchijlo ir bu v. re- 
pyblįkonų kąndidąto Willkie’o 
vardus. Vyriausias vakaro kal
bėtojas Charles H. Cobb pasa
kė:

“Aš nemanau, kad britą 
pergalė yra galima arba pa
geidaujama,. Vokietiją priver
tė pasirašyti Versalio taiką, 
atstatę šautuvą į jos krutįųę. 
Dar yra tęks dalykas, kaip 
atlyginimas. Angliją ir Frąn- 
euzija dabar moka už savo 
niekšystę krauju,, prakaitu ir 
ašaromis.”
O kokią taiką Vokietija buvo 

padiktavusi Rusijai Brest-Lijtov- 
ske? Kokią taiką padiktavo 
Hitleris Lehkijaį, su kuria jisai 
buvo pasirašęs nępuolimp ir 
draugingumo sutartį ligi 1945 
metų?

Amerika priėmė, kaipo krąš- 
to politiką, prezidento Roose- 
yelto nusistatymą teikti visokią 
pagalbą Britanijai, kad Hitleris 
nelaimėtų šio karo. “America 
First” komitetąs, kovodamas 
prieš tą politiką, elgiasi, kaip 
Šio krašto priešas.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
VALTIN’O GABBI- 

NJftĮĄ

Kai kurie vokiečiai emigran
tai protestuoja prįėš tai, kad 
Jau Valtin, pagarsėjusios kny
gos “Out of tl>e Night” auto
rius, ypa ta|ų tikruose Ąiperi- 
kos vįsuomepės sfuokspiųose 
garbinamas, kaip didvyris. Kas 
yra toji garsenybė?

Jau Vaįtių, kurio tikrasis var- 
das-pavardė yra Richard Krebs, 
atvyko į Ameriką iš Vokietijos. 
Jisai buvo komunistų partijos 
narys ir tarnavo Maskvos žval
gybai GPU; paskui; patekęs į 
nacių nagus, jisai buvo sutikęs 
tarnauti lĮitlęrio žvalgybai Geš- 
tąpo. Pagaliau, pabėgęs į Ąmę- 
riįką, Valtin-Ki’ębs nutarė gy
venti, kaip doras žmogus, ir už
darbiauti, rašydamas atsimipi- 
mus iš savo gyvenimo.

Jisai iškėlė aikštėn daug da
lykų apie komunistiškus ir na
ciškus gengsterius, ir žmonės, 
kuriems rupi apginti demokra
tiją nuo tų barbarizmo apašta
lų, gali daug ko patirti, skaity
dami jo raštus. Šituo atžvilgiu 
Valtino darbas yra naudingas 
visuomenei. Bet ar tai reiškia, 
kad tas atsivertėlis jau yra pa
garbos vprtas asmuo?

Jo dorovė paliko tokia pat, 
kpkįą ji buvo, kuomet jisai ak
lai tarnavo Maskvos despotams. 
Kas yrą toji dorovė? Buvęs 
Berlyno socialdemokratų dien
raščio “Vorwaerts” redaktorius 
Friedricb Stampfer (dabar gy
venąs New Yorke) apie ai ra
šo:

“Valtin-Krebs lai atžala tos 
kapo suįjąuktos jaunuomenės 
iš pirmojo Pasaulio Karo me
tų, kuri pavertė Europą ma
ro pelke. Tai jaunuomenei iš 
viso nėra jokių moralinių 
vertybių, išimant primityvią 
gaujos dorovę, (jaujos doro
vė reikalauja disciplinos ligi 
ąk|o paklusnumo, ištikimu
mo vadui; ir draugingumo ki
tiems tos gaujos nariams. O 
$ąptykįup$e sų pašaliniais 
žmonėmis, nųrs jie butų šim- 
teriopi ‘viengenčiai? arba 
•klasiniai draugai’, yra leisti
na kiekviena apgaulės, klas
tos, sinųrto ir teroro priemo
nė. Mes matėme, kaip veikė 
boįšeyikąi ir napįai, vadąyau- 
dąpiiesį šitą morąlybe\ ir 
kaip to pasėkoje buvo sunai
kinti demokratiją, darbiniu-

“Nebuvo Kontraban
dos.’’

Arthųr R- Lewjs? Seas 
Shippįąg Cp, prezidentas? 
kuris yrą pąskąųdinto laivo 
Robin Moor, savininkų, stu
dijuoja laivo vežtų prekių 
sąrašą, kuris, sako Lewis, 
parodo, kad jame nebūta 
kontrabandinio1 pobūdžio 
prekių.

kų judėjimas ir, galų gale, 
pasaulio taika. Šitos moraly
bės keliu ėjo ir Krebs-Valtin, 
visuomet palikdamas toks 
pat, nežiūrint kokią maską 
jisai užsidėdavo. Nėra jokio 
pagrindo manyti ,kad naujo
je kaukėje jisai pasidarė ki
toks.”
Stampfer sako, kad butų 

žiauru deportuoti Valtiną į Vo
kietiją, kur nėra nei teisingu
mo, nei teisėtumo. Bet su juo 
reikią elgtis atsargiai, nes jisai 
dar neįrodė, kad jo dorovė yra 
kultūringo žmogaus, o ne lau
kinio.

KODĖL TYLI JOHN L. 
LEWIS?

Apsigynimo įmonėse jkomu- 
nistai organizuoja sabotažą, pa
naudodami šitam tikslui kai 
kurias darbininkų unijas. Tei
sėtą darbininkų kovą pramonė
je dėl atlyginimo padidinimo ir 
darbo sąlygų pagerinimo jie 
stengiasi pakreipti į politikos 
vėžes, atsukdami ją prieš val
džią. Viename atsitikime val
džia jau buvo priversta pavar
toti kariuomenę prieš streiki
ninkus, kurie atsisakė klausyti 
net savo unijos viršininkų.

Dabartinis C.I.O. prezidentas 
Philip Murray yra valdžios Tar
pininkavimo Tarybos narys. To
ji taryba nėra šališka, kaip pa
rodė jos veikimas taikant kon
fliktus Fordo dirbtuvėse ir ki
tuose atsitikimuose. Bet Mur
ray neturi drąsos užimti aiškią 
ir griežtą poziciją komunistiš
kų sabotažninkų atžvilgių. Tai 
jisai juos išbara, tai vėl ima 
juos užtarti. Matyt, jisai bijo 
Lewiso, kuris susidėjo su ko
munistais, kuomet jam buvo 
reikalingi talkininkai kovoje 
prieš Am. Darbo Federaciją.

Nors John L. Lewis pasitrau
kė iš C.I.O. prezidento vietos, 
bet jisai dar tebeturi dąug įta
kos C.I.O. viršūnėse. Kodėl jisai 
tyli?

JVAIKJOS ŽINIOS
— Britų aviacijai pavyko pa

taikyti viena torpeda į nacių 
karo laivą Norvegijos pakraš
čiuose, skelbia britų karo pra
nešimas.

—- Turkų 'vyriausybė šiandien 
pasirašė naują sutartį su Ru
munija. Turkai tikisi gauti ži
balo ir įvairių žibalo produktų.

— Kubos policija areštavo 
tris asmenis, kurie turėjo la
bai didelius kiekius fašistiškos 
ir komunistiškos propagandos.

— Vienas vokiečių jurinin
kas, kuris buvo uždarytas N. 
Dakotos koncentracijos stovyk- 
lon? pasikasė ir pabėgo.

— Šanchajuj kiniečiai nužudė 
vieųą prancūzų laikraštininką, 
kuris glaudžiai bendradarbiavo 
su japonų pastatytą valdžia.

St. Miščikas-žiemys.

Stalinas Užsimovė Cilinderj
(Tęsinys)

liet ųž įmonę visgi atsako fa
brikantas, viskuo turi rūpintis 
fabrikantas ir viską atiduoti 
valdžiai, kitais žodžiais tariant, 
saujelę žmonių, kųrįe u? tuos 
pinigus išlaiko visą gaują, ku
ri juos palaiko durtuvais, nes 
jiems valdžia moka.

Šiandien einama Vokietijoje 
prie to jau, kad buvę fabrikų 
savininkai pasiliks savuose fa
brikuose ne kaip say.ninkąi, bet 
kųip administratoriai gaunan
tieji iš valdžios algas, bet ne
santieji atsakomybę už gerą pa
reigų ėjimą bei fabriko gerą 
funkcionavimą, kaip savininkai.

Ar ne tas pats Rusijoje?
Skirtumas tik tas, kad ten 

fabrikų direktoriais paskirti ne 
buvę savininkai, bet nauji žmo
nės, bųt gauną visgi didesnes 
algas, negu visi kiti ir turį sa
vininkų teises link darbininkų 
ir kitų tarnautojų.

Tiek Rusijoje šiandien, tiek 
Vokietijoje visą laiką Hitleriui 
esant, fabrikuose lygybės atly
ginimo atžvilgiu nebuvo ir ne
bus.

Kaip Vokietijoje, taip Rusi
joje faktinu šeimininku viso ko 
yra valdžia, gi visame kitame 
\yien vardų skirtumas ir algų.

Eksportas,, importas — val
džios rankose, kaip lygiai ir 
prekyba.

Žmonės neturi teisių tarti nei 
vieną žodį kaip vienur taip ki
tur ir todėl šiandien galima pa
sakyti, jog Rusijoje fašizmas 
arba Vokietijoje Staliniškas ko
munizmas, kurie abudu lygus.

Taip pat abeji serga ta pačia 
bga.

Pirmoji: nei vieni, nei antri 
neįstengė išspręsti vidaus eko
nominių klausimų savo krašto 
ribose taip, kad nepriklausytų 
nuo likusio pasaulio ir abeji 
pasirinko tų problemų išspren
dimui vieną ir tą patį kelią PA
SAULIO UŽKARIAVIMĄ.

Tiek Hitleris, tiek Stalinas 
slapta ar viešai, sako, kad vi
daus . ekonominis chaosas ir 
nuolatinis menkėjimas priklau- 

, so ne nuo jų nesugebėjimo, ne 
nuo to, kad žmonės jieiųs ne
pritaria, ne dėl jų klaidingo ke
lio, bet todėl, kad apsupti kra
štų, kurie jiems nepadeda, lęu- 
rie buk nori juos pasmaugti, 
nors patys to siekia.

Ir visos ligos ir nelaimės pa
sibaigs, girdi, Vokietijai, anųt 
Hitlerio, kuomet ekonominiai 
ar ginkjų privers v|$ą pasaulį 
bendradąrbiąųti su jais kaip jie 
nori, tai yra besąlyginiai, gi 
Stalinas sako, kad viskas pasi
baigs, kuomet SSSR užims ne 
šeštą pasaulio dalį, beį visas še
šias dalis.

Vokietija pasauliui išrodo 
daug agresyyiškesnė, negu Ru
sija, bet esmėje jei Rusija ne- 
viršyją šįųq ąfžvįlgiu Vokietiją, 
tai visgi ęutaippą. Vokietija rei
kalauja ekonominės verguvės, 
Rusija to pąt, Vokietija sutinka 
įduoti savotišką autęnomiją ki
tiems kraštams, tą pat žada Ru
sija, bet fcąip vieni, tąip ir hiti 
reikalauja viso pasaulio, nes ki
toniškai jos turi žūti.

Čia jų silpnybė, čia jų ir 
priešginumų pradžia.

VĮ. K
Jau vięnas tas klausimas, jog 

jos negali vienos išspręsti savo 
•ekonominių negalavimų, netu
rėdamos pavergusios viso pa
saulio, parodo, jog jos negyve
nimiškos !

Kiekviena^ žipp, ka<| šiandien 
pasaulis toįcs ipažas, jog be 
bendro dąHto bįeko negali da
ryti, bet tai nereiškia, kad tas 
pasaulis §ąyp problemų išspren
dimui arba bendradarbiavimui 
turi atsižadėti kąžkeno vieno 
naudai. Jei yokiečiai skundžia
si, kad jie ekonominiai dūsta, 
nes neturi rinkų, neturi svar

biausia žaliavos, tai tokia Rusi
ja visko turi ir turėjo, bpt vis
gi per ketvirtį amžiaus nieko 
neįstengė daugiau padaryti, 
kaip dar labiau susipainioti.

Pasaulio ekonomikos dėsnis 
labai paprastas: duodu ką tu
riu ir perku ką galiu bei ko ne
turiu. Tai yra, trumpiau kal
bant — mainas.

Bet nejaugi tam mainui vyk
danti reikalinga vįenas piemuo 
ir viena avinyčia visame pasau
lyje?

Nieko panašaus.
Reikalinga tik susikalbėjimo, 

susitarimo.
Bet tartis galima ir susitarti 

įmanoma, kuomet visi lygus, 
kuomet kiekvienas gali atvirai 
pasakyti kaip jis žiuri ir ką jis 
galvoja, o ne brutalia jėga, nes 
jau paprastas dėsnis, kad reak
cija iššaukia kontrareakciją, 
kiekvienas pavergimas reika
laus laisvės veikimo, sukilimo, 
vergijos pamatų griovimo, ro
do brutalės jėgos nepastovu
mas.

Žmonija nori nuo viso atsi
kvėpti, nori gyventi, o ne nuo
latos peštis.

Sakys, kad susitarimas buvo 
neįmanomas, nes vieni turėjo 
per daug, kiti per mažai.

Vieni norėjo perdaug, kiti to 
pat ir, prašome, neturintieji tu
rėjo pareikalauti ginklu.

Bet kuomet sprendžia gink
las, negali būti teisėtumo. Nes 
kuris bus galingesnis vėl pasi
liks su daugiau, o silpnesnis 
pasiliks su mažiau ir daina pra
sidės iš naujo.

Pasaulio užkariauti, viso pa
saulio paimti negali viena vals
tybė, neįmanoma universale im
perija paremta jėga, o ne lais
vu susitarimu. Tai istorinis dės
nis, tai istorinės pamokos, ku
riąs žiponija mokėsi daug kar
tų, bet iki šiol neišmoko ir mo
ka už tai krauju.

Visos imperijos žuvo, žuvo 
ne vien todėl, kad jos negalėjo 
savo vien ekonominių proble
mų išspręsti, bet todėl, kad jos 
rėmėsi jėga. Kad jos rėmėsi ne
lygybe.

Šiandien bu(U galima ištiesų 
norėti įsijungti į SSSR, jei šios 
keturios raidės ištiesų butų es
mėje tokios, kokiomis jos no
rėta parodyti ir melagingai ro
domos šiandien, bet tai fikcija.

Pasaulyje galima ir būtina ir 
taip kada nors bus, bet tik ne 
tokiais pamatais, kokiais šian
dien tas kūnas tveriamas — jė
ga, o ne laisvu noru, visų lygia- 
teisingumu.

Šiandien visas pasaulis gintų 
ir siektų tos SSSR jei joje butų 
ištiesų lygybė viduje kaip atski
ram asmeniui, taip ir atskirai 
tautinei vienetai, kad joje butų 
vyraujantis faktorius — gyven
tojų noras pareikštas laisvai, 
be priespaudos, kad viskas ir 
viskas butų suvisuomeninta, o 
ne pasisavinta krūvelės naudai.

Bet šiandien to nėra ir nebus 
nors užkariautų visą pasaulį, 
nes parazitinis viršūnių elemen
tas niekad neatsisakys gerumu 
kitų, visų naudai, savų privele- 
gijų-

Jei iki šiol nebuvo galima su
sitarti dėl viešpataujančios eko
nominės sistemos, reikia ją pa
keisti, bet pakeisti atskirai sa
vo ribose ir tas jau vyksta.

Pats pasaulis eina prie to, bet 
jam vėl nori užkirsti kelią nau
ji pranašai apsivilkę avies kai
lyje vilkai.

Netinkamai buvo paskirsty
tos rinkos, žaliava? Puiku. Bet 
to nereikia spręsti ir neišspręs 
nauju . pąsidalipimu, bet vien 
kiekvienam palikus tai ką jis 
turi ir bendradarbiaujant su 
juo.

(Bus daugiau)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

»
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Pasauly dabar gyvena virš 

2 milijardų žmonių, pasiskirs
čiusių įvairiomis rasėmis, tau
tomis, kalbančių įvairiomis kal
bomis, priklausančių įvairioms 
tikyboms. Katalikų arba Ro
mos bažnyčiai iš tų dviejų mi
lijardų žmonių tepriklauso vos 
virš 300 mil. gyventojų; kiti-- 
įvairioms kitoms tikyboms. Yra 
tikybų, kurios savo pasekėjus 
skaito šimtais milijonų, bet 
taip pat yra ir tokių tikybų, 
kurioms tepriklauso vos po ke
letą šimtų ar po ke’.etą tūks
tančių žmonių. Sakysime, pa
imkime Afrikos negrų tauteles, 
australiečių. Įvairių didžiojo 
vandenyno salelių gyventojus: 
juk tenai beveik kiekviena at
skira tautelė, kiekviena atskira 
giminė turi savus dievus, ku
riuos garbina, kuriems aukas 
aukoja. Kitų tautelių ar gimi
nių dievų paprastai nepripažįs
tama. Žinoma, bestebint įvai
rias primityvias, pirmykštes ti
kybas, kokios paprastai yra 
negrų, australiečių ar Didžiojo 
vandenyno salelių gyventojų ti
kybos, mes galime įsitikinti, 
kad jos turi daug ką bendra, 
bet vis dėlto juk tai yra atski
ros tikybos su savais dievais, 
savais papročiais, savotiškomis 
apeigomis ir t. t. Beveik visos 
pirmykštės tikybos yra kilusios 
ir išsivysčiusios iš paprastų 
gamtos daiktų ir reiškinių gar
binimo: saulė, kuri mums švie
čia ir šildo, imta laikyti dievu 
ir garbinti kaip dievai; mėnu
lis imta garbinti kaip dievas; 
griaustinis — taip pat dievo 
apsireiškimas; paskui dievais 
ėmė virsti ir kalnai, upės, eže

rai, pagaliau ir akmenys, me
džiai ir k t. Ir taip pasauly vie
nas po kito ėmė atsirasti, ėmė 
gimti dievai. Tyrinėjimais nu
statyta, kad pirmyščių tikybų 
atsiradimas visose tautose ėjo 
tais pūčiais keliais. Vadinasi, 
ir pačios kultūringiausios šių 
dienų tautos gilios senovės lai
kais, kai jos buvo tokiame pat 
ar panašiame kultūros laipsny, 
kaip šiandien negrai, australie- 
čiai ar vandenyno salelių gy
ventojai, turėjo panašias, įvai
rių gamtos reiškinių ir daiktų 
garbinimo tikybas, kokias da
bar turi tos primityvios taute
lės. Ir tikrai taip yra butą (pri
siminkime, pagaliau, senovės 
lietuvių tikybą, kurioj dar taip 
ryškiai tebevyravo gamtos reiš
kinių garbinimo pėdsakai).

Bet žmonėms kulturėjant, 
žmonių galvosenai kintant, 
dažnai senosios tikybos ima 
nebepatenkinti. Jų vieton atsi
randa kitos tikybos, dažnai to
bulesnės, žmogaus protui la
biau pritaikintos, šiandien ne- 
berasime nė vienos kultūringos 
tautos, kuri tebeturėtų primi
tyvią tikybą, kuri tebegarbintų 
gamtos reiškinius, kuri savo 
dievus skaitytų šimtais ir tuks- 
tanč ais. Iš kur atsirado tos 
naujosios tikybos? O daugumą 
tų naujųjų tikybų, šiandien pa
sauly labiausiai praplitusiųjų, 
yra sukūrę atskiri žmonės, pa
prastai pranašais, išminčiais, 
dievais ir kitaip vadinami.

Skaitling’ausios tikybos šian
dien yra budizmas, katalikybė, 
protestantizmas, islamas, pra- 
voslavija, konfucionizmas ir

Šuniukas Nenujaučia, Kad Tai Duobe Jam.

Šuniukas vardu Rowdy žiuri i darbininką, kuris
kasa duobę, bet nežino, kad jis bus palaidotas. Jojo' sa
vininke mirdama paliko testamentą, kuriame nurodyta, 
jog jos šuniukas turi būti numarintas.

gaus stebuklingojo vaiko gyvy
bę stebuklingu budu išgelbėjęs.

Užaugęs Zoroastra išėjęs į 
dykumas, čia labai ilgai gyve
nęs. Sugrįžęs iš dykumos (jis 
tuomet turėjęs 30 m t. amž.) 
ėmęs skelbti žmonėms savo ti
kėjimą. Zoroastra raip pat bu
vęs gundytas velnių, bet jiems 
nepasidavęs ir juos nuo savęs 
nuvaręs. Skelbdamas savo tiky
bą Zoroastra visur daręs ste
buklus: gydęs ligonis, varę; 
piki, dvasias ir t. t. Ir kur tik

ėmusios beveik pusę Azijos že
myno. Tos tikybos visiems bu
vo daug labiau žinomos, negu 
žydų įikyba. Ir tie visi stebuk
lai, kokie buvo pasakojami 
apie Zoroastros, Budos ginti* 
mus, žydams, bent mokytie
siems žydams, taip pat t ji ėjo 
būti žinomi. Legendos, kaip ži
nome, dažnai neapsiriboja vie
nu kokiu kraštu, o dažnai pa
plinta ir plačiau. Tik tos legen
dos dažnai yra perdirbamos 
pritaikomos vietai ir laikui, pa-

Jei Insurance reik, pas
Dr. P. Vileišį EIK

DR. P. VILEIŠIS
Atstovas

Prudential Ins. Co. of America 
175 W. Jackson HAR. 2500

Home Office, Newark, N. J.
5922 W. Roosevelt Rd„ Austin 1175

Remkite Lietuvišką 
Žyduką, 

NATHAN KANTER
MUTUAL LIQUOR 
CO.—VVHOLE8ALE

4707 S. Halsted St
Tel. Boulevard 0014

KAS RYTĄ!
LIETUVIŠKI RADIO PROGRAMAI

— Iš Stoties —

1240 Kilocycles
KAS PENKIOS MINUTES PADUODAMAS TIKRAS LAI

KAS IR TEMPERATŪRA • MUZIKA • DRĄSIA 
JUOKAI • PRANEŠIMAI ♦ IR T. T.

7:00—7:45 V AL. RYTE

<aras nuropoję
Jei norite žinoti apie karą ir kitus pasaulio 
įvykius, tai skaitykite “Naujienas”.
“Naujienos” yra pirmas ir didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.
Užsirašykite “Naujienas” šiandien. Naujienų 
prenumerata metams Amerikoje (išimant Chi- 
cagą), $6.00. Chicago j e ir Europoje—$8.00.
Money Orderį ar čekį siųskite:

“NAUJIENOS”
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Susipažinimui kopiją pasiųsime veltui*

k t. Tos visos didžiosios tikybos 
yra įkurtos paskirų asmenų, 
kuriuos tikintieji laiko dievais 
ar bent iš dangaus nužengu
siais pranašais.

štai maždaug 500 m. prieš 
Kr. Indijoj gyveno Gautama 
Budda, iš dangaus nužengęs 
dievas, kuris paskelbė savo 
tautiečiams naują tikybą, pa
prastai šiandien budizmu va
dinamą. Budizmas šiandien yra 
pati skaįllingiausioji tikyba vi
same pasauly. ' Budizmo išpa
žintojai turi daugelį šventųjų 
knygų, kurios yra senovės san
skrito kalba prieš keletą šimt
mečių prieš Kr. girti, parašytos. 
Jos indams yra beveik tas pats, 
kaip mums šv. Raštas. Štai ką 
apie Gautamos užgimimą kal
ba^ viena Jų šv. kųygų: “Jis bu
vo danguje. Jis .įsigijo didelių 
nuopelnų savo gailestingumu, 
atsidavimu ir atgaila. Ir norė
damas išgelbėti visus gyvus 
daiktus iš kančių ir mirties, 
nusprendė vėl įsikūnyti, ir. įsi
kūnyti per žemės moterį, Ir 
vienu žvilgsniu peržvelgęs visą 
pasaulį, jis apsirenka nekaltą 
mergelę Mają. Jis nusileido že
mėn į jos kūną šviesaus pen
kių spalvų spindulio pavidalu. 
Taip įvyko jo žmogiško pavi
dalo nekaltas prasidėjimas.”

Iš šitos budizmo šv. knygų 
ištraukos matome, kad pasekė
jai laiko, kad jų tikybos įstei
gėjas Gautama, kuris vėliau 
buvo pavadintas Buda (indiš
kai Buddlia — apšviestasis), 
yra gimęs stebuklingu budu; 
jis, esą, pasirinkęs nekaltą 
mergelę Mają, nužengęs jon 
šviesos pavidalu, ir ta mergelė 
nekaltai buvusi pradėta. Ir tai 
mums savaime gali būti su
prantamas toks indų manymas, 
nes iš tiesų juk koks ten tas 
Buda butų dievas, jei jis pa
prastai paprastų žmonių butų 
pagimdytas. Bet kadangi Budu 
gimė iš moters ir to nuslėpti 
niekas negalėjo, tai vėliau ir 
sugalvota pasaka apie nekaltą 
prasidėjimą, ko, savaime su
prantama, niekas juk negalėjo 
patikrinti.

Iš šv. knygų mes dar sužino
me, kad Budai gimstant pasau
ly vyko stebuklai: ant dangaus 
pasirodę stebuklingi ženklai 
kuriuos paipatę žmpnes vyk<t 
sveikinti užgimusio dievo. Ką i 
Budą turėjęs 15 mt., jis su glo
bėjais buvęs nuvykęs į kažką-1 
kią didelę šventę. Per žmonių 
susigrūdimą globėjai Budą pa
metę, o Buda kalbėjęsis su iš
mintingaisiais ir visus savo iš
mintimi stebinęs. Užaugęs Bu
da išvykęs į dykumas apmąsty
mams. Čia jį užtikęs velnias 
(Mara) ir ėmęs gundyti. Bet 
Buda gundymams nepasidavęs 
įr velnią nuo savęs nuvijęs. 
Sugrįžęs iš dykumos Budą 
ėmęs skelbti savo mokslą da

rydamas įvairiausius - stebuk
lus: gydydamas nepagydomus 
ligonius, išvarydamas velnius ir 
t. t. Ir taip, kur Buda nueida
vęs, ten kurtieji girdėdavę, ak
lieji praregėdavę, nebiliai pra
kalbėdavę, raiši keldavęsi ir 
vaikščiodavę ir t. t. Taip bylo
ja apie Budą ir jo stebuklus in
dų šventosios knygos, parašy
tos prieš keletą šimtų metų 
prieš Kr. gimimą.

Kiniečių tikybos įsteigėjai 
buvo Lao-Tse ir Kon-Fu-Tse, 
paprastai vadinamas Konfuci
jum. Ypač pastarasis yra gar
sus. Senovės —kiniečių padavi
mas pasakoja, kad Konfucijus 
tai]) pat esąs gimęs stebuklin
gu budu. Esą; Konfucijaus įso
tina sutikusi kokią tai baiseny
bę, kuri išmetusi brangų ak
menį, iš kurlb1 ir gimęs Konfu
cijus^ Konfucijus begyvenda
mas taip pat ‘daręs visok'ausiu 
stebuklų: gydęs ligonius, varęs 
piktąsias dvasias ir t. t. Jį taip 
pat, esą, gundės velnias, bet jis 
gundymams nepasidavęs ir vel
nią nuo savęs nuvijęs. Ir šian
dien Kinijoj yra dar daug Kon
fucijaus pasekėjų, kurie šven
tai tuo tiki ir Konfucijų lajkt) 
dievu, iš dangaus nužengusiu 
žemėn padėti žmonėms.

Maždaug prieš 500 mt. prieš 
Kr. gim. Persijoj, taip pat gy
veno “iš dangaus nužengęs die
vas” Zoroastra arba Zaratust- 
ra. Senovės' persų šventosios 
knygos kalba apie Zoroastros 
užgimimą. Apie jo gimimą, 
kaip tose knygose pažymima, 
buvę išpranašauta jau prieš ke
letą tuksi, metų. Savaime su
prantama, Zoroastra negalėjo 
užgimti paprastu budu, kaip 
kiekvienas žmogus gema: koks 
iš jo ten ir dievas butų. Ne; 
Zoroastra gimė stebuklingu bu
du: esą, iš dangaus nužengusi 
Garbė, kuri susijungusi su Dva
sia Sergėtoja.,ir su Kimu, ir iš 
to gimęs vaikas. O ta Garbe, 
persų manymu, paėjusi iš ge
rojo dievo Ormuzdo arba Agu- 
ramazdos. Pati prasidėjimo ce
remonija vykusi taip: iš dievo 
Ormuzdo skaisčiu spinduliu 
ėjusi Garbe, archangelas Vo- 
cbuman-Ašavachlist ųešęs Dva
sią Scrgė'.oją, o du angelai pa
rinktosios mcrgąlės vyrui įtei
kę šakelę, kurią ją perdavęs 
parinktajai —- ir/taip prasidė
jęs Zoroastra. Vadinasi, ir Z,p* 

oroastra buvo nebaltai pradėtas.
Nieko sau, gražus padavimas 
sugalvotas apie Zoroastros gi
mimą.

Zoroasįrai geniau t pasauly 
taip pat vykę stebuklų: ant 
dangaus pasirodę keistų šviesų, 
medžiai ir kt. garbinę užge- 
mantį dievą. Yra iš senovės 
laikų vienas persų padavimas* 
kuriame pasakojama, kad Zo- 
roastrai gimus jį buvę norėta 

(nužudyti, bet Ormuzdas iš dan

ėjęs Zoroastra, ten akli prare
gėdavę, kurtieji išgirsdavę, ne
byliai prakalbėdavę, raiši atsi- 
keldavę ir vaįjiščiodąvę ir t. t. 
ir t. jt.

Tokie buvo tie trys patys 
didžiausieji senovės laikų tiky
bų kūrėjai. Iš tiesų, Budos ti
kyba ilgainiui apėmė beveik vi
są Indiją, išsiplėtė už jos ribų 
ir pasiekė net Vid. Aziją ir Ki
niją. Konfucijaus pasekėjai 
daugiausia buvo jo tautiečiai 
kiniečiai, bet taip pat rado pa
sekėjų ir Mongolijoj, ir.net Ja
ponijoj. O Zoroastros sukurto
ji tikyba paplito po visą seno
vės Persiją, pasiekė Siriją, Me
sopotamiją ir kt. šalis. Reikia 
pažymėti, kad prieš Kr. gims
tant žydų tikybą teišpažino vos 
saujelė pačių žydų, gyvenančių 
Palestinoj, tuo tarpu kai anos 
religijos pasekėjų turėjo ir ne
palyginti daugiau ir buvo ap-

keičiami vardai, ir taip dažnai 
užgimsta lyg ir nauji padavb 
mai, naujos legendos.

Pagaliau užgiiųė Kristus, ku
ris ir žydų tikybą pakeitė; 
Krikščiopybė gana smarkiai 
•ėmė plisti Romos imperijoj, ta
čiau ten, kur ėjo legendos apie 
Zorogstrą, apie Budą, kril-ščo 
nybė jokio pasisekimo neturėjo 
ir net šiandien neturi.

/................. ................................. .. . ................................ <

žemiausiomis 
KAINOMIS

GIEDANČIOS
K| KANARKOS

Papūgos, Love Birds,
PirSmotp Tropikų Žuvys, Šunys

Geros klėtkos, pritaikytos pauk
ščiams ir vaistai.

New City Pet Shop
5120 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Hemlock 7673
TONY ZMUDA, Savininkas.

Šieniniai popieriai, ma 1 i a v o s, 
aliejai, automobilių įrankiai, pei
liai ir namų reikmenys, taipgi 
plumbingas ir elektros prietaisai

PEOPLES
Hardware & Paint Co.

1901 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 4139

FOR NEW

PACKARD - CHRYSLER - PLYMOUTH

VICTOR BAGDONAS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Štarus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. Žema kaina. Musų darbas 
garantuotas. Taipgi pristatėm an
glis į visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Saukit Tel. VICTORY 0086

3451 
Archer Avė.

Tel.
VIRginia

2332

BALZEKAS

4030
Archer Avė.

Tel.
VlRgina

1515

SALES
“U WILL LįKE US”

• FOTOGRAFAS

CRAH® coal company 
5332 So. Loijg Ayenue 

Telefonas PORTSMOUTII 0022 
POCAĮIONTAS Mine Run iš geriausių 
mainų, daug dulkių išimta *7.80 
Perkant 5 tonuą ar daugiau.

Smulkesni Yra Daug Pigesni 
s.iiejB 'lnx ekstra.

BLACK BAND LUMP .
* ••»■ • x • < ? 4

CONRAD 
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis u ž 1 r i- 
domifi įr Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

420 W. 63rd St 
Tel. ENG. 5883-5840

*9.75

PRADĖK TAUPYTI
ŠIANDIE

A teičiai Už tikrin ti!
Taupykite dabar, ka<Į, bedarbei už
ėjus? nereikėtų dejuoti. Taupykite 
saugioje įstaigoje, kaip UNIVERSAL 
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION.

Čia jūsų indėliai NEŠA / <£
nuošimčio. Yra apdrausti iki $5,000 
per Federal Savings anjd Lpand Insu
rance Corporation, Washington, D. C.

Pasidėti ąrbą atsiimti pinigus galima 
bile kada, nes ofisas kasdien atdaras 
nuo 8 vai- ryto iki 8 vai. vakaro; šeš
tadieniais iki 6 vai. vakaro.

ophie

RYTINĖ RAUK) 
VALANDA 

— iš stoties —

W.G.E.S
Kasdien nuo 8:45 v. ryto 

iki 9:15 vai. ryto. 
Subatomis nuo 8:30 iki 9:15 

vai. ryta.
Pirmadieniais taipgi 7:00 

vai. vakare.
Išgirskit vėliausias siūlas 
muziką ir kitus (domius 

pranešimus.

NAUJA 
MADŲ 

KNYGA

Universal Savings
AND LOAN ASSOCIATION

1739 SO. HALSTED STREET
r-**-****—-

KAINA 15 CENTŲ
Tik ką gavome naują madų 
knygą, kurių galite gauti pas 
tnus. Siųskite savo orderius:

NAUJIENOS
1739 So .Halsted St.,
Chieago, HL

Vardas -—.......................................

Adresas *•**<**••«•• 44 f. • 44 4....„<4  ̂... 1

Miestas------------------------------ -

Valstija ___________________
........... ............................. ........ ...... ..  t

ir.net


NAUJIENOS, Čhięago, III. Pirmadien., birželio 16, 1941

ŠEŠTADIENI MIRĖ ŽYMUS DETROITIETIS, 
PRANAS DILLIS

Ir Joms Sekasi

Laidotuvės Rytoj Woodmere Kapinėse
DETROIT, Mich. — Po ne 

pasekmingos vidurių operaci
jos, padarytos birželio 6 d., 
šeštadienį, 12:45 dieną mirė 
žymus Detroito lietuvių 
jas, Tranas 
Street.

Velionis 
(antradienį,
po pietų, Woodmere kap.'nėse. 
Jo kūnas yra pašarvotas D. 
Brazio koplyčioje, adresu 1930 
25th Street.

Dillis, 2011

laidojamas 
birželio 17)

veikė- 
Cabot

rytoj,
2 tra

Veikė Dailės Chore
Pranas Dillis buvo aktyvus 

Detroito Dailės chore, taipgi ki
tose pažangiose organizacijose, 
ir buvo visų mėgiamas, gerbia
mas žmogus. Jis paliko žmoną 
Eleną Dillienę ir vieną dukterį, 
Eleną Dilliutę.

Karo veteranas
Velionis mirė Detroito Vete

ranų ligoninėje, kur operacija 
jam buvo padaryta. Jis buvo 
didžiojo karo veteranas.

Jo žmonai, dukterei ir 
tiems giminėms reiškiame 
liausią užuojautą. —V.

ki-
ga-

Garsinkitės “N-nose

3udd Company
Pakėlė Algas

Pridėjo 8c. valandai.
DETROIT, Mich. — Budd 

kompanija sutiko pakelti 6,000 
darbininkų algas 8 centais va
landai. įNors sutartis dar nėra 
pasibaigusi, CIO Auto unija rei
kalavo padidinti atlyginimą 10 
centų, kad sulyginti algas su 
pragyvenimo pabrangimu. Uni
ja grąsino streiku, jei reikala
vimas nebus priimtas.

Sudaryta naujoji sutartis yra 
kompromisas.

0 Ką Už Tai 
Dabar Baus?

metų 
pasa-

MADISON, Wis. — 16 
Phyllis Pinkerton turėjo 
kyli užbaigtuvių kalbą Central 
High School abiturientų vaka
re. Tėvui nepatiko kalbos tema,

tomobilin, ir ją išvežė iš mies
to ir tol (negrįžo/ kol iškilmės 
mokykloj nepasibaigė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Jf. ^uijeihis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Tel. YARDS 1741-1742 

k605-07 S o. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Telefonas LAFAYETTE 0727 
pv v. • KOPLYČIOS VISOSE Vynai CHICAGOS dalyse

Klausykite musų radiu programų Antradienio ir šeštadienio ryt
mečiais, 10:00 vai. ryto iš WHIP stoties (1520 K.) 

Su POVILU SALTIMIERU

Laidotuvių Direktoriai

i J
d

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

n NARIAI
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 710 West 18th St

Telefonas YARDS 1419.

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phone YARds 0781

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

YARds 1138
YARds 1139

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone CANal 2515
SKYRIUS: 42-44 East l®8th Street Tel. Pullman 127®

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone LAFayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone YARds 4908

ANTHONY B. PETKUS
6812 So. Wefitem Avė. Phone GROvehill 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S. Califomia Avenue Phone LAFayette 3572

BATTLE CREEK, Mich. — 
Kambarių po Jeriavimas gal y 
ra vyrų darbas, bet ne tokios 
nuomonės laikosi dvi seseiys, 
Alice ir Nellie Mayo. Jau 20 me
tų kaip abi užsiima “paperimu 
geriav.mu”, ir turi, labai pi ..tų

Jos amato išmoko pačio; pra
dėję savo kambarius popieruo- 
ti. Vėliau ėjo į (alką kaimy
nams, ir netrukus t ek išvys ė 
“talkininkavimą”, kad ture„o 
atidaryti popicriav.mo biznį.

Pagerbė Lietuvi 
Sportininką

MADISON, Wis. — Universi- 
ty of NVisconsin at.etikos tary
ba paskyrė garbės ženklą spor
tininkui James S. Yonkui, iš 
Wauwatbsa, Wis., už pasižymė
jimą sporte pereituose mokslo 
metuose. Jisai buvo narys uni
versiteto lenktyniavimo laivelių 
komandos.

Well, Tokia Jau
Gadynė

Auroroj Paskelbė 
“Aluminijaus 
Savaitę”

Rinks Indus, Puodus Karo 
Reikalams.

Sudraskė Žmogų 
Į Šmočiukus

.AURORA, 1.1. — Myjoras An- 
Jrey J. CarLer paskelbė ateinan
čią savaitę “Aluminijaus Savai
tę.” Karo veteranai, skautai ir 
policija per tą laiką rinks se
nus aluminijaus indiis-paodus, 
ete:, ginklav.mo piogramui. Ti
kisi surinkti apie 40,003 svarų 
— užtektinai vienam bombane- 
šiui pastatyti.

Karo reikmenims reikia tiek 
daug aluminijaus, kad šioje ša
lyje jo pradėjo trukti, todėl val
džia netrukus žada padaryti | 
metalo kolektą nuo šeimininkių 
visoje Amerikoje.

Aurora nutarė valdžios ne
laukti, ir pati pasiskubino savo 
pareigą šalies apsaugai atl.kti 
išanksto.

SOMONAUK, III. — Į Galės- 
burg, Ilk, atvažiavo keleivinis 
traukinys. Nustebę žmonės sto
tyje pastebėjo, kad iš garvežio 
ratų kyšo žmogaus ranka.

Spėdami, kad traukinys ką 
nors užmušė, gelžkello tarnau
tojai. pradėjo ieškoti lavono. Jo 
nerado, bet rieto i Galesburgo 
prie bėgių atrado ke.ių šimtų 
plote išmėtytas įvairias žmo
gaus kūno dalis.

Traukinys užmuštąjį sudras-

Baigė Normai 
Universitetą

Bijojo Armijos, 
Bandė Nusinuodyti

LOMBARD, III. — Dabar gy
vename trynukų, ketvirtukų ir 
“kvintupletukų” gadynėje, to
dėl nereikia stebėtis, kad skait
lingi gimimai pasireiškė ir gal
vijų karalijoje.

Šiame mieste vėliausias kur- 
jozas yra karvė priklausanti u- 
kininkui Weigandui, Lombard, 
prie Roosevelt Road. Ji atvedė 
tris veršius.

Madisone Surinko 50,000 sv.
Pavyzdinės aluminijaus ko- 

lektos jau buvo surengtos Ma
disone, Wis., ir Jkįitur. Madisone 
surinko apie 50,000 svarų 
talo.

m e-

Paliko $500,000 
Turto

BARRINGTON, 111. — Wau- 
kegano probate teismui buvo 
paduotas patvirtinti testamen
tas gegužės 27 mirusio fabri
kanto, Harry Stillson Hart. Ji
sai buvo viršininkas vagonų fa
briko.

Testamentas parodo, kad 
Hart paliko apie $500,000 turto. 
Jį padalino žmonai ir dukte
rims.

Mergaitė Žuvo, 
Berniukas Sunkiai
Sužeistas

APPLĘTON, Wis. — 16 me
tų mergaitė buvo užmušta, kai 
antro aukšto verandos rams
čiui lūžūs ji nukrito gatvėn. Su 
ja buvęs berniukas, Milton 
Welsch, kuris irgi nukrito, bu
vo sunkiai sužeistas.

Abu jaunuoliai sėdėjo ant 
ramščio, kuris, matyt, jų svo
rio neatlaikė.

Kaltina Tris 
Moksleivius 
žmogžudyste

JACKSON, Mich. — Trys vic- 
tos High School mokiniai bu
vo suimti ir apkaltinti nužudy
mu kito tos mokyklos mokinio, 
16 metų Harvey Freeman’o. Jie 
yra, Wayne Rose, Wil iam Sei- 
bert ir Ward Dunlap, visi 16 
metų amžiaus. Jie buk Free- 
man’ą prig’rdę.

Siunčia Tarnybai

Apiplėšė Namus
Laidotuvių Metu

M. 
na-

MOLINE, III. — Francis 
B. Humason’ų šeimynos 
riarns išvažiavus tėvą palaidoti, 
vagys įsibrovė f^Jų namus, pa
sivogė daug rūbų, brangenybių 
ir užtikę $10, pasiėmė ir pini
gus.

Atėmė Leidimus
r (V

128 Vairuotojams

FORT SHERIDAN, III. — U. 
S. krantų sargyba pasiuntė iš 
Chicagos į rytus tarnybai prie 
Atlanto vandenyno 54-is krantų 
sargybos narius. Fort Sheridan 
taipgi pasiuntė 248 naujokus 
muštrui į Camp Davis stovyk
lą, North Carolinoje.

Julia Buches.
ROCKFORD, III. — Illinois 

State Noimal universitetą 
Bloomingtonc, III., baigė 22 me
lų rockfordiele Julija Buches, 
duktė p-s Rose Buches, 512 
Brooke Road, ir g minaitė chi- 
cagietės p. Paulinos Buožienės.

P-lė Buches baigė mokslus su 
Bachelor of Education, biologi
joje. Taipgi specializavosi sočiai

WAUKEGAN, III. — Bijoda
mas karo tarnybos nuodų išgė
rė ir vos nenumirė 26 metų 
Joseph Kosminski, iš Round 
Lake. Jis gavo pirmą pagalbą 
Waukegano 1 goninėje, po to 
buvo areštuotas.

Žuvo Leitenantas 
L. W. Zeman’as

kė į šmočiukus. Tai buvo 57 sc^encc moksluose.
metų John Murphy, iš 
nauk.

Somo- High School ji išėj 
de.

o Rockfor-

Prigėrė Rock
Upėje____

ROCKFORD, III. — Motori-I 
niam laiveliui apvirtus Rock u- 
pėje, prigėrė 19 metų berniukas 
Donald Luckow. Jo kūną jau 
atrado. *

Argo Starch Irgi 
Pakėlė Algas

ARGO, III. — Corn Products 
Refining Company (“Argo 
Starch”) 2,000-čiams darbinin
kų pakėlė algas 8V2 centų va
landai, skaitant nuo birželio 1- 
mos.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS

ge-

Stato Didelę
Dirbtuvę

HINSDALE. III. — Iš Puerto 
Rico Chicagon atėjo žinia, kad 

i laivui apvirtus ten prigėrė U. 
į S. armijos medikalio korpuso 
narys, leitenantas Laddie W. 
Zeniau. Jis buvo sūnūs pp. An- 
ton Zeman’ų, gyvenančių adr. 
5600 S. County Line rd., Hins- 
dale.

MILWAUKEE, Wis. — Falk 
Corporation skelbia, kad stalo 
naują dirbtuvę, už $900,000, ku
rioje gamins kariškus reikme
nis U. S. laivynui. Firma turi 
$8,000,000 kontraktą.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos nuo 1—3 ir 7—8

Seredomis ir Nedėl. pagal sutartį. 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

KITI LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Hemlock 5849

Dr. Peter T. Brazis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6757 S. Western Avė.
VALANDOS: 1 Iki 3 ir nuo 7 iki 9

DR. A. JENKINŠ”
(Lietuvis)___

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1—4 ir nuo 
7—9 vai. vakaro ir nagai sutarei. 
Ofiso Tel. PROSPECT 6737
Namų Tel. VIRGINIA 2421

SPRINGFIELD, III.—Per 
gūžės mėnesį vairuotojų leidi
mai buvo atimti-128 Illinois gy
ventojams. Jie buvo nubausti už 
“girtą” važiavimą automobi
liais.

Valstija Atlygina 
$5,370 Ūkininkams

KANKAKEE, III. — Septyni 
vietos ūkininkai gauna $5,370 
iš valstijos už nuostolius, ku
riuos jie turėjo panešti’ dėl to, 
kad artima Man leno ligoninė 
pylė srutas į Rock upę, kuri bė
ga per jų ukius. Dėl srutų iš
dvėsė ar susirgo dalis jų galvi
jų-

MEŠKA UŽMUŠĖ 
DETROITIETĮ

DETROIT, Mich. Triukų mo
kinama meška kirto treneriui, 
28-ių metų Thomas L. Milleriui 
lopą per galvą ir nulaužė jam 
sprandą. Jis tuojau mirė.

Mirė Voro Įgeltas 
Kūdikis

VALPARISO, Ind. — Kelios 
dienos atgal voras įgėlė 6 mė
nesių kūdikiui, Larry Lee Van 
Asdall. Žaizda užsinuodijo ir 
vakar berniukas mirė.

ATLEIDO FORDO ANŪKĄ 4 
NUO KARO TARNYBOS

DETROIT, Mich. — “Dėl blo
gų akių” lokalė drafto taryba 
paliuosavo nuo metų armijoje 
Bensori Fordą, automobilių fa
brikanto Henry Fordo anūką. 

)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto. 
<ad pačios Naujiorns 
vp nandine^ns

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 valę. 

Nedėlioj pagal sutartį.
Daugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373

Ofiso Tel. VTRginia 003®
Rezidencijos Telefonas:

BEVERLY 8244
Jeigu neatsiliepia, šaukite: 

BOULEVARD 1040

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos:

1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakaro. 
Nedėlioj pagal sutartį.

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8 vakare. 

Šventadieniais tik susitarus. 
Phone YARDS 7299

KITATAUČIAI

nuo

Dr. F. Pulsucki LeVan 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-8 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Dąmen. Hemlock 6699

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg.

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 popiet, 6 iki 8 vak.

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. HERZMAN
TŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1034 W. 18th St., netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vak. kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadienio vakaro 
ir nedėliomis.

Tel. CANAL 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 WEST 35th STREET 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
3

Tel. YARDS 314®
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 4 

Ir 7 iki 9.
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 8 

šventadieniais: 11 iki 12.

DR. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko.
3343 SO. HALSTED ST.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
— 2-ros lubos — 

CHTCAGO. ILLINOIS 
Ofiso Valandos:

Nuo 10—12 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 13 

valandai dieną.
Phone MIDWAY 2880

Jos. F. Budrik
INCORPORATED 

FURNITURE HOUSE 
3409-11 S. Halsted St.

DR. STRIKOL’TS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tek: YARDS 4787 

Namų Tel. PROSPECT 1930

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 

piet, 7 iki 8 vai. Neri, nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 320®

ADVOKATAI

DIDELIS PASIRINKIMAS

Laikrodėlių

Akiniai teisingai prirenkami per 
patyrusį lietuvį daktarą

Dėl sąžiningo radijo pataisymo 
pašaukite 

YARDS 3088

BUDRIKO RADIJO 
PROGRAMAI

WCFL—1000 K. nedėliomis 6:30 
vai vakare

WHFC—1450 K. ketvirtadieniais 
7 vai. vakare.

WAAF — 950 K. Hawaiian — 
nedėlioj 4:30 po piet.

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj .pagal sutartį.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434-TeI. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

DR. BRUNO .1.
ZITBRTCK’AS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NAUJOJE VIETOJE 

2403 West 63rd St.
VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą 
Telefonas Hemlock 7899. 
Namų tel. Republic 4688

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas YARDS 0818
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais 

—pagal sutartį.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824.
Namų tel.—Hyde Park 3395

Tel. HYDE P ARK 3395
Dr. Susanna Slakis

Moterų ir Vaikų Ligų Gydytoja 
Dabar priiminės ligonius namuose 

6733 S. Crandon Avė.
Vizitai sulig sutarties 

(išskiriant trečiadienius ir Šešta.)

VYTAUTAS TARUTIS
ADVOKATAS

3133 SO. HALSTED STREET
Tel. CALumet 6877

Vai.: nuo 1:00 popiet iki 8 v. vak.
134 N. LA SALLE STREET

Room 2014 Tel. STAte 7572
Vai.: nuo 9:00 iki 11:00 .*yto.

3149 SO. HAL8TED STREET 
Tat VTCtcry M79
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Diena Iš Dienus
Bukšniai Papuošė 
Savo Namą

Ir “N-oms” Į Talką Atėjo

ROSELAND, — Mr. ir Mrs. 
Joe Bukšniai (Bucknies), gyve 
ną ad. 10559 South LaSalle st., 
Rožių žemėje, atsinaujino “Nau
jienas” metams, ir pasiėmė dvi 
knygutes “Naujienų” pikniko 
tikietų.

Gavo Premiją

Pp. Bukšniai yra geri nati- 
jieniečiai ir kartą laimėjo pir
mą dovaną viename “N” kon
kurse — bedroom setą. Jie la
bai draugiški žmonės.

Atsilankius pas juos, papra
stai, greitai nepabėgsi, bet šį 
kartą jie buvo labai “bizi” — 
baigė darbą prie puikios vasa
rinės verandos. Darbą atliko 
geras meisteris, P. Guntorius.

Kadangi nebuvo progos dau 
giau kalbėtis, tai susitarėm pa
simatyti ateinančiam “N” Pik 
nike, liepos 27 d.

J. Av’a.

Padėka 
Draugėms

Tariu nucš rdų ačiū v’som:- 
draugėms, kurios dalyvavo ma
no dukters Genovaitės Gurskai- 
tės vakarėlyje, ir už suteiktas 
dovanas, kurių viešnios prinešė 
labai daug.

Mums tai suteikė dideli 
džiaugsmą, žodžiais negalima 
išreikšti pasitenkinimo ir malo
numo, kurį jautėme. Smagiau
sia, kad dar yra gerų draugų, 
kurie musų neužmiršo.

Tad, dar kartą ačiū. Vardų 
neminėsiu, nes viešnios žino 
kam ši l adcka vra takiam l

Barbora Gurskicnė, 
A Hr daita. Štfi^vaite

A. 4* A.
ANTANAS JANKAUSKAS 

(Jankas)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 14 d., 1:15 vai. ryto, 
1941 m., sulaukęs su viršum 
pusės amž., gimęs Liet., Kau
no apskr., Kvėdarnos parap., 
Sodalių kaime.

Amerikoj išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliudime 

3 sūnūs, Antaną Jankauską, 
jo žmoną Frances ir anūką, 
Albertą Jankauską, jo žmoną 
Uršulę, Joną Jankauską ir jo 
žmoną Albiną. Brolį Walter 
Jankauską ir jo žmoną ir šei
mą, švogerką Jankauskienę ir 
jos šeimyną ir visus kitus gi
mines ir draugus.

Priklausė BrcKių Seserų 
organizacijai.

Kūnas pašarvotas J. F. Ra- 
džiaus kopi., 668 W. 18th St.

. Laidotuvės įvyks antrad., 
birželio 17 d., 9:00 vai. ryto, 
iš kopi. į Apveizdos Dievo 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Antano Jankaus
ko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Sūnūs, Brolis, Marčios, švo- 
gerka, Anūkai, Giminės ir 
Draugai.

Laid.' Direkt. J. F. Radžius, 
Tel. CANAL 6174.

URBA Gėlės Mylintiems 
Vestuvėms, Ban- 
kietams, Laidotu
vėms, Papu oi i-

GĖLININKAS
4180 Archer Avenue

Pbone LAFAYETTE 5800

Garsinkitės “N-nose”

Trijoniutės-Chapo 
Vestuvės

Birželio 7 d. Gramonto sve
tainėje, 4535 So. Rockvvell St., 
įvyko gražios Julijos Trijoniu- 
tės ir Edwardo Chapo vestuvės.

Susirinko apie 250 vestuvi
ninkų ir prie turtingai apkrau
tų stalų valgė ir gėrė, o vėliau 
šoko ir dainavo.

žodžiu, buvo smagios vestu
vės. Steponas

Bruno Smardack’as 
Sugrįžo
Ir Parsivežė Gerą “Fish Story”.

Bruno Smardack’as, Chicagos 
Postmasterio sekretorius šiomis 
dienomis sugrįžo iš 'Kanados.

Jis su savo draugais lankėsi 
prie Winnipego, Manitoba.

žuvų Tiek Daug, Kad—
Sako, žuvų ten yra tiek daug, 

kad su mažesniu laiveliu pavo
jingai yra plaukti, “nes dides
nės žuvys gali jį apversti”.

Jis parsivežė didelę kolekci
ją stebėtinai keistų žuvų, ku
rias yra žingeidu pamatyti.

Steponas Narkis

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(CHICAGOJEl

George Vaice, 26, su Mae
Wayne, 19

Virgil D. Grey, 36, su Mary
S. Swabas, 27

Charles S. Whee!er, 25, su
Ruth A. Remikon(is), 26

Chester Tychewicz, 22, su
Alice Madalinski, 19

George J. Ruether, 34, su He- 
len Norys, 31

George Remkus, 21, su Alice
Dykemn, 21

A!ex Gavveika, 25, su Alek
sandra Zielinski, 25

Joseph Martinkus, 26, su Ma
ry Kolinski, 21

Stanley Nedvaras Jr., 26, su
Jeanette Krawczyk, 20

Reikalauja
Perskirų

Charles A. Pankonin nuo 
Evelyn Pankonin

GAUNA
FERSKIRAS

Lcuise J. Miko nuo Joseph 
Miko

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

‘NA! DIENOSE'

A. 4* A. I
Mykolas Kupris

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 1 d., 1:15 v. popiet, 
1941 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Seinų apskr., Metelių 
para.p., Budginų kaime. Ame
rikoj išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Bronislavą, po tėvais 
Kaminskaitę, 3 dukteris: Oną 
Appanaitis, žentą Bruce ir 4 
anukus, Bernice Gorak, žentą 
Vladislovą ir du aukus, Elea- 
nor Miller ir žentą Vincentą, 
2 sūnūs: Antaną ir marčią' 
Violą ir 2 anukus iš Waterloo, 
Iowa, ir Frank, seserį Marijo
ną Samonienę, švogerį Juoza
pą ir jų šeimą, švogerį Petrtį 
Staskuną ir daug kitų giminių

Priklausė prie Chic. Lietu
vių Draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose, 
4006 So. Campbell Avė., Tel. 
VIRginia 1248. Laidotuvės 
įvyks treč., birželio 18 dieną, 
8:00 vai. ryto iš namų į Ne
kalto Pras. Pan. šv. parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Kuprio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Dukterys, Sanai, Žen
tai, Marti, Sesuo, švogeriai, 
Anūkai ir Giminės.
Laid. Direkt J. Liulevičius, 

Tel. Latayette 3572.

Ūkio mašinos palikta laukuose kada Missouri upė patvino ties Lcaveirvvorth, 
Kas. Potvynis padarė daug nuostolių javams.

NEW HEAD OF SHRINERS

Thcmas C. Law, Atlanta, Ga. chemist eleyated to post of 
Imperial Potentate, breaks out of paper Chemical graduate to 
be greeted by cheering Shriners at their Indianapolis, Ind. con- 
vention. > Lr 1

Teisybiečiai Moka 
Gerus Ir Pelningus 
Piknikus Rengti
Iš Teisybės Mylėtojų Draugys

tės Veiklos.
Teisybės Mylėtojų Draugys

tės piknikas, kuris įvyko Liber
ty Giovc, birželio 1-mą d., ge
rai nusisekė. Pelno liko $276.72.

Už šias geras pasekmes kre
ditas* tenka ne tik komisijai, 
bet ir patiems teisybiečiams, 
kurie labai skaitlingai atsilan
kė.

Reikia žymeli, kad apart tei- 
sybiečių, čia dalyvavo ir kitų 
organizacijų žmonių ir veikėjų.

Draugijų Veikėjai.
Labiausia man mėtėsi į akį, 

draugijų ir klubų pirmininkai: 
Wm. Kriščiūnas, Jackas, J. Bal- 
chunas, James Sholteman ir ki
ti. Taipjau matėsi Tanias Ja
nulis, J. Rachunas, Juozai lis, A. 
Churas, D. Gausis, Paul Wil- 
kas, J. Raccvičia, P. Killis, K. 
Valaitis ir daug kitų.

- 1-mą dovaną gavo jauna 
mergaitė Laura Gailiūtė iš 
Bridgeporto. Tolimesnes dova
nas, nuo 2-ros iki 12-tos gavo: 
J. Sutkus, Steponas Narkis, S. 
Rudavieia, A. Rozis, A. Zalagč- 
nas, M. Klebonas, A. Dazoras, 
B. Mikutėnas ir kiti.

Varde komisijos širdingai dė
koju visiems darbininkams, 
svečiams ir nariams už skait
lingą atsilankymą. Ačiū valdy
bai už kooperavlmą ir prigelbe- 
jimą. Ačiū visiems dovanų au
kautojams.

Rengs Rudeninį Pikniką.
Praeitam susirinkime, kuris 

įvyko birželio 8-tą d., Lietuvių 
Auditorijoj, praeito pikniko 
komisijos raportas buvo priim
tas su pagyrimu. Komisijoj bu
vo J. Norkiene, J. Budreckieiie 
ir J. Dimša.

Vietoj tapo nutarta rengti 
rudeninį pikniką. Į šią komisi
ją įeina 3 veiklus ir patyrę 
draugai, būtent, Juozas Yush- 
kcvvitz, Juozas Balchunas ir St. 
Chapas. žinant šių draugų ga
bumus, numatoma, kad sekan
tis piknikas bus dar sėkminges
nis.

Kitų svarbesnių tarimų šia
me susirinkime nebuvo praves
ta, todėl susirinkimas greitai 
buvo užbaigtas.

Teisybes Mydetoju Draugys
tės korespondentas St. Narkis.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

. o
Nerado Smith’o, 
Bet Rado Labai 
Skanius Barščius —

Ir Naujus šeimininkus.

Keliaudamas po lietuvišką 
pasaulį, teisingiau pasakius, ieš
kodamas biznio, sumaniau už
eiti į gero naujieniečio p. Smi- 
tho gražią “Palm Gardelis” į- 
staigą, 4177 Archer avenue. Ti
kėjausi skelbimo gauti.

Įėjęs vidun radau seną pažįs
tamą, Peoplcs Furniturc Qę., 
prezidentą, p. Kizą, o vietoj p. 
Smith’o radau visai kitus žmo

nes.
Klausiu Kizo, kur Smithas? 

Atsako, kad jo jau seniai nėra. 
Čia nauji žmones, net iš Wau- 
kegano, pp. Jokūbas ir Ona 
Griovai.

Net 3 Lėkštes.
Ir, broli, tęsė p. K ižas, jei no

ri skaniai pavalgyti, tai imk p. 
Griovicnčs .paganimtų jbaršč.ų 
su skilandžiu. Tiktai nepapras
tai skanus.

Paragavau, ir turiu pripaž.ii- 
ii, kad p. Kizas nemelavo. Gal 
butų ir sarmata sakyti, bet ne
slėps u, kad suvalgiau tą barš
čių net tiis lėkštos.

Ateityje žadu dažnai ten su- 
I stoti, ir esu tikras, kad ir ktli 
I klaidos nepadarys ten užsukda
mi tų kaiščių su skilandžiu pa
ragauti. P- S.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1941 Metams
KEISTUČIO PAŠALPOS KLUBO 
VALDYBA 1941 METAMS: . Jos.

Sholteman—Prezidentas, 45’08 S. 
Francisco Avė.; J. Stulgaitis — 
Vice-prez., 1531 So. 50th Court, 
Cicero, III.; Helen Chapas—Prot. 
rast., 2441 W. 45th Place; Dr. 
F. A. Zubas—Finansų rašt., 4276 
Archer Avė.; Dr. M. T. Strikol 
—Klubo gydytojas, 4645 So. Ash
land Avė., Tel. Prospect 1930; 
Paul J. Ridikas—Iždininkas, 3354 
So. Halsted St.; Lucille S. Dagis 
—Kontrolės rašt., 2902 W. Per- 
shing Rd.; Nellie Viršila—Kasos 
Globėja, 3435 So. Wallace St.; 
Frank Jakavičia—Kontrolės ko
misijos pirm., 2857 So. Emerald 
Avenue; Michael R. Kazunas —< 
Klubo legalis patarėjas, 69 West 
Washington St., Tel. Central 
0592.

L. ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VAL
DYBA 1941 METAMS: P. Arlaus

kas—Pirm., 2109 N. Cleveland 
Avė.; A. Niprikas—Pirm, pagelb., 
1303 S. Pulaski Rd.; J. Ketura
kis—Nut. rašt., 1525 S. 51st St., 
Cicero, III.; Stella Kasper—Fin. 
rast., 3155 S. Emerald Avė.; E.
Ramašauskienė—Kontrolės rašt., 

1218 So. Independence Blvd.; 
St. Niprikas— Kasigrius, 3824 

Deodor St.. Indiana Harbor, Ind.; 
Kasos globėjai: J. Balakas, 1414 
So. 49th Ct., Cicero, III, Alfons 
Masiulis, 3252 So. Halsted St.; 
B. Gurskienė, 3252 So. Halsted 
St.; Koresp.—K. Balčiūnas; Mar
šalka, 3521 W. 38th PI. Susirin
kimai laikomi vieną kartą į mė
nesį, kas ketvirtą sekmad.* pir
mą valandą popiet, Hollywood 
svet., 2417 W. 43rd St.

MORNING STAR KLIUBO VAL- 
DYBA 1941 METAMS: Prm.—An

tanas Shimkus, 3123* Lyndale 
Avė.; Vice-pirm.—A. Sobol, 1927 
N. California Avė., tel. Armitage 
4290; Rast.—M.Chepul, 3327 Le- 
Moyne st., tel. Spaulding 7903; 
Ižd. kas.—L. Striupas, 3636 North 
Avė., tel. Spaulding 0745; Fin. 
rašt.—B. Rogers, 2345 N. Kedzie 
Avė., tel. Spaulding 3180; Kas. 
glob.—A. Lungevicz, 1814 Wa- 
bansia Avė., tel. Humboldt 2285; 
Kas. pagelb. — S. Buneckis, 3327 
Le Moyne St., tel. Spaulding 
7903; Maršalka — A. Kuprevičia, 
3448 Le Moyne St. Susirinkimai 
atsibųna kas pirmą ketvirtad., 
Grigaičio svet., 3800 W. Armitage 
Avenue.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZEN’S CLUB—Political and Bene- 

ficial of the 12th Ward, Chicago, 
Illinois — VALDYBA 1941 ME
TAMS: K. Šova—pirm., 4Q60 S. 
Maplewood Avė.; F. Jakaviče— 
vice-pirm., 2857 So. Emerald Av.; 
Paul J. Petraitis—nut. rašt., 812 
W. 33rd St.; Lucille S. Dagis— 
turto rašt., 2902 W. Pershing Rd.; 
Larry Lubik—kontr. rašt., 2804 
W. 45th St.; E. Rimeikis—kasos

CLASSIFIED ADS.
HELP VVANTED—FE M ALĖ 

Darbininkių Reikia
BENDRAM NAMŲ DARBUI. Pa

tyrusi. Paprastas virimas. Padėti 
kūdikį prižiūrėti. Savas kambarys, 
vonia, radijas. $11 pradžiai.

5516 Everett Avė., 2-ras aukštas. 
FAIrfax 6451.

SEWING MĄCHINE OPERATORS 
Geroms dresėms. Pastovus darbas. 
Tik patyrusios tegul kreipiasi.

223 West Jackson Blvd. 
Room 407.

PATYRUSIOS MERGINOS reika
lingos prie moteriškų slack siutų. 
Garantuotos geros algos. The Monroe 
Ganuent Company, 329 West Mon
roe. Dearborn 9764.

KAUNTER1U1 MERGINOS RES- 
torano darbe.

356 North Clark Street

REIKALINGOS PATYRUSIOS 
moterys skudurų sortuoti. Pastovus 
darbas. 1144 S. Fairfield Avė.

REIKALINGA MOTERIS nakties 
darbui vidurmiesčio trobesy. Valan
dos 7 iki 12. Darbas grindų maz
gojimui. Kreipkitės 7 vai. vakare. 
Kambarys 1216, 39 E. Madison St.

MACH1NE OPERATORS. Patyru
sios prie Korsetų. Blair Corset Co., 
231 So. Grcen Street.

REIKALINGA MERGINA ar mo
teris dėl namų darbo į mažą a.part- 
menta. Gera mokestis. Šaukite 
PLAZA 7409.

MACHIjIE OPERATORS 
paper box girls, nakties darbas, 
stayer girls, covering machine ope- 
rators, turn in and elosing girls. 
Patyrusios tiktai. Kreipkitės 

BEST PAPER BOX CO.
2021 Willow Street.

HELP WANTED-MALE-FEMALF 
Darbininkų-Darbininkių Reikia

100 VAIKINŲ IR MERGINŲ
Baigusių High School. Patyrimas 

nereikalingas. Mokytis ofisų darbo, 
amato, dirbti įmonėse, etc. Algos 
$15 iki $20. Pastovus, užtikrintas 
darbas.

TRIANGLE AGENCY
25 E. Jackson Blvd.

13 aukštas, Kimball Bldg.

REIKALINGAS VIRĖJAS ĄR 
virėja patyrusi į restaurantą. Ge
ras darbas, gera mokestis.

3480 Archer Avė.

HELP WANTED—?MALE 
Darbininkų Reikia

R1 4 KALINGAS PUSAMŽIS darbi
ninkas patjręs dirbi restorane. 
Ge^rge’s Caie, 3465 S. Morgan Si.

8 PORTERIAI KRAUTUVEI
$17 ar $18 pradėti. Dienos darbai. 

Amžius iki 45. Kreipkitės į Mrs. 
Daniels, kambarys 300, 108 North 
Wells, .pirmadienį 8 iki 11 vai. 
priešpiet.

FOREMANAS VYRIŠKŲ kautų 
šapai. Turi priduoti formą kautui 
ir tvarkyti šapą.

SAM CORENZA
600 Blue Island Avė.

PARTNERS W ANTED 
Partnerių Reikia

REIKALINGAS PUSININKAS į 
tavern biznį. Vienai moteriai per
daug sunku. 7301 S. Peoria.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARSIDUODA GERAI IŠDIRB
TA per daugelį metų Shoe Re.pair 
Shop su gerais įrengimais ir ma
šinomis, prieinama kaina. Pardavi
mo priežastis mirtis. 2309 So. Hoy- 
ne Avė. Savininkė E. Ruplis, gyve
na po antrašu 2008 W. 23rd St.

PARDAVIMUI BUČERNĖ, su na
mu arba be namo, biznis išdirbtas 
per daug metų. Tel. Yards 6009.

PARolDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė su namu. Biznis išdirbtas per 
ilgus metus. Biznis yra geras. Na
mas bizniavoj vietoj. Priežastis par
davimo senatvė ir nesveikumas.

4104 So. Campbell Avė.

VVHOLESALE FURNITURE 
Rakandai ir Įteigi Pardavimui

MOKĖDAMAS CASH— 
už rakandus, sutaupysi nuo 4C 
iki 60%. Mes pristatome bile kur. 
Pašaukite ar rašykite dėl daugiau 
informacijų. Vien tik nacionalia: 
žinomi daiktai randasi pas mus.

ALIŠAUSKAS, SŪNŪS, 
6343 So. Western Avė., 

Chicago. Iii. Tel. REPublic 605'

glob., 2444 W. Pershing Rd.; J. 
Balnis—kasierius, 2910 W. 40th 
St., tel. Lafayette 6927; Parengi
mų Komisija: G. Green, M. Kai
rienė, D. Dauskurdienė; A. Miller 
—teisėjas, 4258 So. Western Avė.; 
Dr. T. Dundulis—Dr. kvotėjas, 
4157 Archer Avė., tel. Virginia 
0036. Susirinkimai atsibūva 
kiekvieno mėnesio 3 sekmad., 
Hollywood svet., 2417 W. 43rd 
St. I Kliubą priimami vyrai ir 
moterys nuo 16 iki 45 metų amž. 
lygiomis teisėmis ir mokestimis.

Garsinkitės “N-nose”

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemt Pardavimui

PERKAM, parduodam ir mainom 
namus, lotus, farmas ir biznius. 
Turime didelį pasirinkimą namų 
pirkti už cash arba mainais. Norinti 
pirkti ar mainyti, dėl greitesnio pa
tarnavimo šaukite:
PAUL M. SMITE & CO.

REAL ESTATE — LOANS— 
INSURANCE

4631 S. Ashland Avė.
Tel. YARDS 1001.

7829 S. ADA ST. muro bunga- 
low. 1—5 kambarių flatas, 1—4 
kambarių flatas su enclosed por- 
čium. 1—3 kambarių flatas beis- 
mente. Lotas 30x178 pėdos, 2 fur- 
nasai. Tikras pirkinys. Geros pa
jamos. Pašaukite arba pamatykite 
J. McGrath apointmentui.

1432 West 79th St. 
Radcliff 4900.

2 FLATŲ MŪRAS SU apartmen- 
tu beismente. 5-4-3 apartmentai. 
Moderniam, geram stovy. Karšto 
vandens šiluma. Refrigeracija, in- 
siuliavimas. Uždaryti porčiai. Gara
žas. $1,272 metinių pajamų. Kaina 
$6,500. 711 \Vest 5(Jth St. Went- 
vvorth 0368.

PARSIDUODA NAMAS 5 pagy
venimų ir štoras, arti 2 karų lini
jų. Renduojas už $75 į mėnesi. Už 
cash arba mainus. Tel. Boulevard 
1116.

BRIDGEPORT
REALTY COMPANY

SAKO:
DABAR LAIKAS PIRKTI.

Trukumas fialų. Kainos kįla.
BRIDGEPORT:.

3257 S. EMERALD AVĖ.
2 fialų mūras, 6-6 kambariai. Kar

što vandens šiluma. Lotas 50X125. 
Kaina greitam pardavimui $6550.00.

3614 S. LOWE AVĖ.
2 flatų mūras, 6-6 kambariai. 

1-me aukšte furnaso šiluma. Rei
kia $1200 cash. Balansas $33.00 į 
mėnesį.

34TI1 IR WALLACE ST.
4 flatų plytų ir akmens. 2 po 5, 

2 po 4 kambarius Datai. Kaina: 
$5,500.

34TH IR UNION AVĖ.
4 ir 5 kambarių medinis. Karšto 

vandens šiluma. 2 karam medžio 
garažas. Kaina $3,750.

35TH IR. EMERALD AVĖ.
4 flatų medinis. Lo.as 50X125. 

$1/100 įmokėti. Balansas lengvais 
išmokėjimais.

30TH IR LOTO AVĖ.
6 kambarių niuro katedžius. 4 

kamb. beismcr.te. Karšto vandens 
šiluma. 2 karam medžio garažas. 
Kaina: $3750.00.

3337 S. WALLAGE ST.
8—1 kamb. apartmentai, veninės. 

Namas geram stovy. Savininkas ne
gyvena mieste, parduos pigiai.

SOUTH SIDE:
KAMPAS, 4 apartmentai po 4 

kiekvienas. Elektrikinės ledaunes ir 
pečiai. Stymo šiluma. Kaina: $11,- 
600.

4 APARTMENTAI: 2 po 5-kis — 
2 po 4-ris. Štymo šiluma. Elektri
kinės ledaunės ir pečiai. Kaina: 
$12,500.

12 APARTMENTŲ: 6 po 5-kis, 
6 po 4-ris. štymo šiluma. Rendų 
$420 į mėnesį. Kaina $15,000, cash 
$7,000.

KAMPINIS 8 apartmentų. 4 po
4 po 4-is. Tailo voninės, elek

trikinės ledaunės ir pečiai. Rendų 
$350.00 į mėnesį. Kaina: $10,500.

MARQUETTE PARK
2 FLATŲ MŪRAS, 5-5 kambariai, 

bungalovv stogas, karšto vandens ši
luma. Kaina: $9,000.

4 FLATŲ MŪRAS. Po 5 kamb. 
kiekvienas. Elektra, ledaunės ir pe
čiai. Lotas 50X125. Kaina: $15,500.

KAMPINIS 10 FLATŲ. 2 po 5-kis, 
8 po 4-ris. Elektra, refrigėratoriai 
ir pečiai Rendų $4/17.00 į mėnesį. 
Kaina: $23,500.

BRIGHTON PARK
2 FLATŲ MŪRAS. 6-6 kamba

riai. 4 kambarių muro katedžius. 
1 karui garažas. Pečium apšildy
mas. Kaina: $7,500.

2 FLATŲ MŪRAS. 4-4 kamba
riai. Bu n galo w stogas. Pirmam 
aukšte karšto vandens šiluma. Kai
na: $7,500.

BRIDGEPORT .. 
REALTY COMPANY 

953 W. 31st St.
Tel. YARDS 0311

S. SHIMKUS J. COSTELLO
Atdara Sekmadieniais.

RESORTS FOR SALE

RESORTAS REID’S prie ežero 
.pardavimui. Kotelis, katedžius ir 
pavilionas. Jeigu norite padvigu
binti savo pinigus, tai dabar tu
rite progą. $3800 CASH.

Rašykit:
MANAGER—REID’S RESORT 

Barron Lake, Niles, Mich.

FARMS FOR SALĖ
_______ Ūkiai Pardavimai

85% AKRŲ ŽEMĖ, Decatur, 
Mich. Visa apsėta. 9 kambarių na
mas;; furnasasZ Didele barnė, elek
tra

MRS. MARY BRSKA, 
1716 Genter, Whiting, lud. K
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CHICAGOS IK APYLINKES LIETUVIAI ŠI
■ MĖNESI BĄIGf MOKSLUS ♦

Vidurinius ir aukštesnius

JUK NE JIE VĖJUS TVARKO, IR NE JIE 
TEN STUB| PASTATĖ...

Jie “farmeriai”, o ne “fajermonai”
St Ignatius High 

Leo E. Blockus
De La Šalie High 

Edward A. Brasus 
Norman J. Damask

Mount Carmel • 
Vincent F. Urba 
Thomas P. Waranius

Mercy High 
Ann J. Nalivaika 
Catherine J. Ramis 
Ęetty G. Vitkus

Visitation High 
Frieda Rago jis 
Virginia M. Raskey

Loretto High 
Betty Rukidge

Leo High 
John J. Andruska 
Lavvrence V. černauskas 
Edmund M. Miniat 
Anthony C. Naugzemis 
Albert J. Stukas

Ącademy of Our Lady 
Marcella P. Gronskis 
Phyllis Sharkey

Perpetual Help High 
Helen Zalagėnas 
Lucy Benik

St. Rita High 
John L. Balnis 
Vincent J. Balunas 
Veto J. Genis 
Bruno J. Jonikas 
Robert J. Malaski 
Stanley D. Pūkelis 
John P. Rastenis Jr 
Ędmund A. Sarna 
Francis J. Sorokas 
Jumus J. Zolp 
George J. Žvirblis 
Anthony R. Patrick 
Edmund J. Prokop * i *•

St. Louis Academy 
Ąrjene Kūkalis 
Margaret Pocewicz (?) 

Lourdes High 
Mildred Možis

Panaikino Antra
eilio Pikietavimo 
Draudimą
Pieno įšvežiotojų unija laimėjo 

Aukšč. teisme
Valstijos aukščiausias teis 

mas Springfielde paskelbė ne- 
konstituciniu Chicagos teismo 
išduotą draudimą prieš pieno 
išvežioto jų uniją, draudžiantr 
jai pikietuoti krautuves, kurios 
pardavinėja “neunijinį” pienų.

Teismas surado, kad unijos 
turi teisę ramiai pikietuoti biz
nio įstaigas, nors jos ir tiesio
giniai nefiguruoja ginče tarp 
darbdavio ir darbininko.

Pikįetavo 57 krautuves
Draudimas Chicago j e bu vo 

rezultatas pieno iš v. unijos 
pradėto pikietavimo prie 57 pie
no krautuvių, kurios pardavi
nėjo pieną iš pieninių, samdan 
$ių neumjistus darbininkus. Tos 
krautuvės paprastai pardavi
nėja pieną pigiau, negu organi
zuotos pieninės Chicagoj.

Halsted Bankas 
Paskelbė Dividendą

Ątidarė naują banką 
Northsidėje

Halsted Exchange National 
bankas, Halsted ir 19th Place, 
pereitos savaitės pabaigoje pa
skelbė $1.50 dividendą šėrinin- 
kams už pirmą šių metų bertai- 
nį.

šeštadienį prie Milwaukee ir 
Cicero avenue, Northsidėje, biz
niui buvo aidarytas naujas na- 
cionalis bankas, Northwest Na
tional Ęank of Chicago. Jis bu 
vo suorganizuotas su $300,000 
kapitalo.

(Tęsinys; žiūrėk “N.” birž. 10) 
Northwesfern University

Aldona Grabas — Bachelor 
of Arts
Alfred Masyk — Bachelor of 
Science

Albinas N. Smalelis, Bachelor 
of Science

Alexander M. Guba — Bache
lor of Arts

Lucia E. Satkoff — Bache
lor of Science

šv. Kazimiero Akademija
(Sąrašas pilnas) 

Josephine Arlauskas 
Aldona Bastis 
Patricia Berger 
Irene Berger 
Irene Byrne 
Lillian Cinskas 
Theresa De Sousa 
Virginia Dunbar 
Margaret Ekins 
Marcella Eurkaitis 
Lucille Fillion 
Rita Foley 
Mrajorie Franz 
Catherine Granaban 
Helen Grublauskas 
Dolores Gudleikis 
Mary Henry 
Marguerite Hoffman 
Mary Holder 
Helen Ivanauskas 
Bernice Janusauskas 
Jacąueline Johnson 
Jayne M. Jurkevičius 
Anne Kamer 
Julia Karbovvski 
Mary Kardelis 
Josephine Kasmauskas 
Helen Kazlauskas 
Helen Kerdokas 
Bernice Kinderas 
Marilyn Kirshenbaum 
Bernice Leaskis 
Anna Belle Laughnane 
Anne Malonis 
Philomena Estelle Mazgeįįs 
Jacąueline McCluskey 
Cecilia McKenna x 
Ann McNally 
Mary McNamara 
Margaret McNicholas 
Marie Michlovich 
Sophie Miciunas 
Albina Micka 
Joanne Milkintas 
Marcella Miškeli 
Antoinette Markis 
Bernice Mormann 
Bernice Norkus 
Joan Nothnagel 
Rita Ann O’Brien 
Frances Paskacimas 
Alice Petkus 
Helen Petkus 
Lucille Piekavic 
Frances Polich 
Anna Mary Ramoška 
Lucille Rauba 
Marjorie Rice 
Sylvia Rucas 
Evelyn Runyan 
Valerie Rutkus 
Dolores Sabonis 
Frances Scardina 
Adelaide Smiljanic 
Johanne Stack 
Ann Stapleton 
Helen Stockus 
Stephany Stonis 
Marie Streiff 
Helen Taillon 
Veronica Taranda 
Wanda Taranda 
Helen Ukso 
Marian Vanek 
Loreta Venkus 
Josephine Vendzelis 
Ann Venslow 
Shirley Ver Schave 
Joan Whelan 
Bernice Žukas 
Anne Zaksas 
Irene Zultz1

St. Philip High 
Walter C. Lukštą 
Leo S. Stancukas

Providence High 
Grace Narbutt 
Aldona Uzubal

St. Patrick Commerciaį 
Theodore J. Zirbes

Beisbolininkas Atsiėmė Drafto Atidėjimo Prašymą

A( 1M E-N A IJ J1EN L
Po to, kai jis susilaukė visoj šaly kritikuojančio pobūdžio atsiliepimų apie 

prašymą, kad jo draftavimas armijon butų atidėtas 60 dienų, nes kitaip jis turė
tų panešti “'medžiaginius sunkumus”, John Rigney (dešinėj), Chicagos Whitc 
Sox pičeris nuvyko į savo drafto tarybą ir tą prašymą ištraukė. Manoma, kad
jis armijon išvyks birželio 20 d. Jo metinė alga, sakoma, siekia $12,000, bet ka
dangi beisbolas lošiamas vasaros melu,tai algos beisbolininkams išmokamos 
vasaros mėnesiais.

Chicagoje Rengiasi 
Aluminijų Rinkti 
Nuo Šeimininkių
Metalo trukumas palies daug 

pramonių

Ir lietuvės šeimininkės, kaip 
visos chicagielės, netrukus gaus 
kvietimą paaukoti valdžiai at
liekamus aluminijaus indus ir 
daiktus padarytus iš to metalo.

Kaip jau buvo rašyta keliais 
atvejais, to metalo labai trūks
ta — jo didelius kiekius reikia 
naudoti lėktuvams ir kitietns 
karo pabūklams. n i,

Trukumai pasalinti valdžią 
aštriai suvaržo aluminijaus 
naudoj irųą civiliams reika- 
'ams, be to, šaukiasi į visus A- 
merikos gyventojus prisidėti 
metalo aukomis.

Palies daug pramonių
Iki šiol didelius kiekius alu

minijaus civiliams reikalams 
naudojo šaldytuvų, radio apa 
ratų, indų, langinių, krautuvių 
vitrinų,, elektrinių valytojų ir 
automobilių dirbtuvės.

Lietuvaitė Laimėjo 
Legiono Konkurse

ROSELAND. — Jauna vie
tos lietuvaitė, Joan Venckus, 
laimėjo Roeslando Amerikos 
Legiono Posto No. 49 konkur
są vietos mokyklose parašyti 
raštą apie Amerikos valstybės 
vyrą, Alexander Hamiltoną.

Jai buvo įteiktas medalius.

Gaisras Padarė 
$20,000 Nuostolių

Pereitos savaitės pabaigoje 
gaisras sunaikino didžiulę Go- 
ranson Bowling Alleys įstaigą 
Northsidėje, 3243 W. North 
avenue, padarydamas apie 
$20,000 nuostolių.

Gaisras sunaikino kelias 
krautuves degusiam triobesyje.

1-10 M. Kalėjimo 
Bridgeportiečiui

Kriminalio teismo teisėjas 
Bolton pereitos savaitės pabai
goje nuteisė Bridgeporto (11 
wardo) politikierių Sam Orlan- 
do kalėti nuo 1 iki 10 metų.

Jisai buvo teisiamas už ba- 
liotų klastavimą 1938 metų rin 
kimuose.

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

Oro Karalienė

Miss Elaine Marie Wood, 
Michigan universiteto stu
dentė ir lakūnė, “kara- Jįjį e /liaus” tautiniam koleginės 
aviacijos sambūry Middlc- 
town, Ohio.

Registruos 21 
Metų Vyrus 
Liepos 1-ma

Reikia kreiptis į lokales 
drafto raštines

Einant prezidento prokliama- 
cija, liepos 1-mą įvyks regist 
racija karo tarnybai Vyrų, kurie 
suėjo 21-mus metus po spalių 
16, ar bus 21 metų amžiaus 
prieš liepos l-mąv

Šį kartą registracija įvyks ne 
mokyklose, kaip pereitą kartą, 
bet lokalėse drafto raštinėse. 
Jos bus atdaros registracijai 
nuo 7 vai. ryto iki 9 vakaro.

•i
Privalo registruotis visi, pi

liečiai ir nepiiięčiai.

JIESIAI
DARBO?
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“REIKIA DARBININKU"
Lietuviai taipgi perka ir parduoda 

ir progas sužino tiktai per
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Kas Reikia Daryti 
Pametus Pilietybės 
Popierius

Nesunku Gauti Duplikatą.
Gerb: Redakcija:

Malonėkite paaiškinti ką rei
kia daryti, jeigu pražūva U. S. 
pilietybės popieriai.

Aš randu “Naujienose” daug 
įvairių paaiškinimų, ir tikiu kad 
jus ir šitą klausimą tinkamai 
paaiškinsite. Skaitytojas

—o—
Pametus pilietybės popierius 

ir norint gauti jų duplikatą, 
reikia kreiptis į vietinį Natura- 
lization Service Bureau, kuris 
paprastai randasi vietiniam cen- 
traliniam pašte. Ten reikia iš
pildyti afideivitą ar specialę 
formą.

Jeigu pilietis atsimena dieną 
kada popierius gavo ir kur bu
vo naturalizuotas, tai jis gali 
rašyti tiesiai į Immigration and 
Naturalization Service, Wash- 
ington, D. C., su prašymu pri
siųsti jam pilietybės popierių 
kopiją.

Įdomios Knygutės 
Apie Namus Ir 
Ūkius

Pataria Kaip Pirkti, Statyti 
Naujus Namus.

Valdžios Federal Hous’ng Ad- 
ministration of Illinois skelbia, 
kad išleido dvi naudingas kny
gutes 'žmonėms, kurie rengiasi 
namus statyti, ar namus — ti
kins pirkti.

Viena jų vadinasi, “Housing 
Road Map”, antroji, “Services 
Offered By Agencies of the 
Goverment Concernėd with 
Better Housing”.

Knygutes galima gauti nemo
kamai. Reikia rašyti “United 
States Information Service”, 
Washington, D. C.

GIMIMAI
CHICAGOJE

POCIUS, John A., 6508 So 
Hoyne Avenue, gimė gegužės 
30-tą, tėvai: Albert ir Dorothy.

RUKSZA, Dorothy, 5737 So. 
Paulina Street, gimė birželio 7, 
tėvai: Peter ir Mary.

STASULAS, Ronald, 4326 S. 
Ashland avenue, gimė birželio 
4, tėvai: Walter ir Julia.

Garsinkitės “N-nose”

Pavardžių čia neminėsim, nes 
tai nesvarbu. Užtenka to, kad 
juos pavadinsime Petru, Juozu 
ir Antanu. Gal kartais paabe
josite, todėl skubame užtikrin
ti, kad čia ne prasimanymas, o 
tikras įvykis, kurį paliudys 
sudriskę Petro ir Antano švar
kai, ypač kelnės.

Tai buvo šventadienis, kai jie 
susirinko prie buteliuko, ir ėmė 
svajoti apie tas gražias praei 
ties dienas Lietuvoje. Visi gyrė
si buvę smarkus ūkininkai, 
stiprus Vyrai. Negi iš oro atsi
rado jų dideli kieti raumenys'. 
Petras, o gal Antanas, net gy
rėsi galėjęs augtclėjusį verši 
užsiversti ant pečių ir turgun 
nutempti!

Zosei į talką

“Jei jau jus tokie dideli fąr- 
meriai”, vyrams kalbą pertrau
kė kaimynė — lai ji būna Zo
sė — “tai kodėl nenuvažiuoja 
te į mano farmukę? Aptvarky
kite ją ir nudeginkite žolę. Jei 
padarysite, tai visą pusbačkį 
užufndysiu!”

Žinoma, žinoma, Zosei mie
lai apsiėmė patarnauti visi trys 
— Petras, Juozas ir Antanas, 
:r išvažiavo į ūkį.

Zosė pasiliko namie. Išlaukė 
valandą, išlaukė dvi. Laikui 
praleisti ėmė kartas mesti. Pra 
ėjo trečia valanda ir ketvirta, 
bet Petro, Antano ir Juozo “nei 
dūko”.

Kortos vis virto juodos — 
tai giliai, tai vynai. Zosė susi 
rūpino. Gal kokia nelaimė įvy
ko? Telefono nėra, nėra kair 
farmą pašaukti. Rūpestis, o čir 
jie negrįžta. Kas daryti?

Jie grįžta
Pagaliau, tie trys mušketie 

riai pasirodė. Petras ir, Antanas 
murzini, apdriskę, durnais dvo
kia. švarkai buvo skuduruose 
Ir abiejų kelnės kriaučiaus pa 
galbos šaukte šaukėsi.

Kas čia, kas gi atsitiko? nu 
sigandusi sušuko Zosė.

Ir trys ekspertai ūkininką' 
ėmė aiškinti.

Tai juk ne jų kaltė, kad vė
jas putė “ne iš tos pusės”. Kai} 
Zosyte sakei, taip mes ir pada 
rėme. Padegėm žolę. Ji smar
kiai užsiliepsnojo kai tik pridė
jom porą degtukų! Bet kasg: 
galėjo manyti, kad vėjas tui 
laiku kaip tik pus iš vakarų 
Ir kasgi galėjo žinoti, kad ve 
jas pradės ugnį nešti ant stu 
bos, kuri stovi lauko gale?

Taip, situacija pasidarė la 
bai kritiška. Antanas su Juozi 
šoko bėgti stuba gelbėti, be 
nelaimei įsipainiojo į spygliv 
tvorą ir vos-vos nesudegė.

Nedėkinga Zosė. Vien apie 
stubą rūpinasi

“Bet kaip su stuba! Kaip si 
stuba! Neduok Dieve, ar sude 
gė?” tikrai panikos apimt: 
šaukė Zosė

Tai jau nesudegė, išgelbėjom 
Motiejus iš triobos atbėgo si 
keliais kibirais vandens ir šiaii 
taip ugnį nuslopinom. Bet varg 
šai Antanas ir Petras tai vos 
vos nesudegė.

“Ačiū Dievui, bile stuba čie- 
!a”, atsiduso Zosė. Bile stubi 
čiela..” —J. K.

Žaibas Apgriovė 
Namą Br. Parke

BRIGHTON PARK. — šeš 
tadienio audros metu žaibai 
trenkė į namą, adresu 4505 So 
Sacramento avenue, ir jį dali 
nai apgriovė. Nuostoliai sieku* 
porą šimtų dolerių. Gyventoja 
nenukentėjo.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Vakar ir Užvakar 
Chicagoje

•
• Chicagos republikonas, 

negras J. E. Snowden, užvedė 
bylą prieš vaišiją, reikalauda
mas $50,000 atlyginimo už tai, 
kad jo pavardė nebuvo įtrauk
ta į pereitų rinkimų baliotą, 
nors jis buvo nominuotas kan
didatu į legislaturą. Jisai kan
didatavo į 3-Čio senatorialio 
distrikto atstovus.'

• Cook apskričio iždo de
partamento tarnautojas, John 
L. Fitzsimmons, buvo suimtas 
ir apkaltintas išeikvojimu $8,- 
422 apskričio pinigų. Jisai gy
vena ad. 816 W. 54 th Place. 
Dėl jo arešto auditoriai patik
rina iždo knygas, tikėdami dau
giau trukumų surasti.

• “Kadangi jos niekas ne
bemėgsta”, nuodų išgėrė ir mi
rė 22 metų šokėja ir daininin
kė Muriel Johnstone. Jos kūnas 
buvo atrastas Croydon viešbu
tyje, 616 Rush.

e Armija pašaukė metams 
tarnybos 42 Cook apskričio 
jaunuolius metams civilės tar- 
aybos. Jie atsisakė nuo karo 
tarnybos sąžinės ir tikybiniais 
numetimais. Tokiems karo am
žiaus vyrams yra įrengtos spe- 
cialės stovyklos, kurias bend
rai su valdžia užlaiko įvairios 
tikybinės organizacijos.

• Užbaigtuves dabar rengia 
ae vien mokyklos ir universite
tai... Ir “salaveišiai” — Salva- 
tion Army, kurie turi mollyk- 
ą savo dvasiškiams lavinti, va
kar diplomais aprūpino 75 
mokslus baigusius mokinius.

• Pbličistas Harry Saranow 
tarnavo Chicagos policijos de
partamente 32 metus laiko. Per
nai jis išėjo pensijon, ir netru
kus mirė. Dabar jo žvaigždę 
»avo ir policisto pareigas pra
dėjo eiti David Saranow, velio
nio sūnūs, 1160 N. Haring avė.

• Per 20 metų senas chica- 
gietis, William Bloom parda
vinėjo žuvis prie Wells gatvės 
tilto. Miestas pereitą savaitę 
netikėtai nusprendė, kad Bloo- 
mo biznis perdaug “kvepia” — 
teršia visą apylinkę, ir įsakė 
jam kraustytis. Bloom’as savo 
'aivus ir žuvų sandėlį perkėlė į 
naują vietą, prie 20-tos ir Ca- 
nal Street.

9 Koroneriu tyrinėja trage
diją policisto seržanto John Mc- 
Carthy šeimynoje. Pereitos sa
vaitės pabaigoje McCarthy bu
vo rastas negyvas adresu 1555 
E. 61st Street, o jo žmona, Ma- 
ric, gulėjo netoliese sunkiai su
žeista.

• Grupė chicagiečių sudarė 
planus, pagal kuriuos bus suor
ganizuota muzikalė korporaci
ja “ne dėl pelno”, ir ji operuos 
Auditorium salę, kurios savi
ninkai paskelbė, kad nebegali 
išsiversti ir rengiasi pasiduoti 
bankrotan. Korporacija atpirks 
salę nuo savininkų ir užmokės 
dalį užsilįkusių mokesčių. Dalį 
apskritys žada panaikinti.

• Teisėjas John J. Prystals- 
ki iš Roselando buvo išrinktas 
Cook apskričio Circuit teismo 
vyriausiu teisėju.

• Miesto teismas išteisino 
AFL garažų unijos biznio agen
tą William Bibby už tariamą 
sumušimą vieno garažo darbi
ninko, kuris neva atsisakęs mo
kėti duokles. Nukentėjęs me
chanikas buvęs Furlin Thomas, 
1240 Morse avenue.

• Iš Washingtono grįžo ma
joras Kelly su pranešimu, kad 
federalė valdžia svarsto suma
nymą Chicagon perkelti socia- 
lės apdraudos ir pensijų biu
rus. Washingtone, mat, pradeda 
trukti vietos.




