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Atstovu Butas Balsuos Algų ir Valandų Bilių
PETICIJĄ BIL1UI ATIMTI E TVARKOS 

KOMITETO PASIRAŠĖ 218 ATSTOVU 
BUTO NARIŲ

Asignacijų pakomisė užgyrė $1,250,000,000 
pašalpai ir $1,000,000,000 viešiemsiems 

darbams
geg.

Atstovų butas balsuos 
valandų bilių. 218 
penktr.dienį pasira- 
tikslu atimti bilių 

komiteto ir pateik- 
butui balsuoti. Rei-

sas atstovų butas paims tvar
styti gegužio 23 dieną šioje 
kongreso sesijoje. Ar kongre
se s bilių priims, parodys atei
tis. Bet škubu^ peticijos pasi
rašymas penktadienį yra itin 
skaudus smūgis atžagareiviams 
pietinių 
nrms, kurių pastangomis algų- 
darbo valandų bilius buvo su
laikytas tvarkos komitete.

Taipgi penktadienį atstovų 
buto apropriacijų pakomisė už
gyrė prez. Roosevelto vyriau
sybės rekomenduotą bilių, ku
ris nužiūrima tarp ko kita pa? 
skirti $1,250,000,000 pašalpai 
ir $1,000,000,000 viešųjų dar
bų programai vykdyti. Dabar 
bilius eis į visą pinigų asigna
vimo* (apropriacijų) komitetą, 
ir,Aal komitetas užgirs, į at?

WASHINGTON, D. C
6.
algų-darbo 
buto narių 
še peticiją 
iš tvarkos 
ti jį visam
kiamas skaičius parašų surink
ta nepraėjus nė trims valan
doms po to, kai peticija buvo 
paduota pasirašyti.

Faktinai įvyko kaip ir lenk
tynės kongresmanų tarpe — 
drugelis jų norėjo, kad jų pa
vardės butų pirmųjų pasirašiu-

- šių eilėse. Buto pirmininkas 
Bankhead kart kartomis kvie
tė kongresmanus prie tvarkos, 
tačiau, negalėdamas nutildyti 
sąjūdžio ir susigrūdimo prie 
peticijos, priverstas buvo kitą 
kongreso biznį sulaikyti.

Algų-darbo valandų bilių vi- stovą butą debatams.

valstijų kongresma-

. 4'<

Biznierius atsako Nori sulaikyti WPA
į darbininkų pa 

kvietimą
darbininkų organi 

žavimą

WASHINGTON, D. C., geg. 
6. — Amerikos Darbo Fede
racija šiomis dienomis išleido 
pareiškimą, kufis kviečia dar
bininkus ir samdytojus kovai 
su depresija kooperuoti ir ger
būviui Amerikoje atgaivinti.

Penktadienį George H. Da- 
vis, U. S. Chrmber of Com- 
merce i 
me su spaudos atstovais davė 
kaip ir atsakymą į Federaci
jos pakvietimą. Davis pasakė: 
“Panaikinkite VVagnerio darbo 
aktą, atmeskite algų-darbo va
landų bilių, nustumkite taksų 
ir viešiemsiems darbams' pini
gų paskirimo bilius į šalį ir pa
siųskite kongresą namo. Tuo
met gal būt sugrįš biznio pa
sitikėjimas... Ko mums reikia 
— tai pasitikėjimo.”

Taip supranta Amerikos biz
nio vadai samdytojų ir darbi
ninkų “kooperavimą”.

VVASHINGTON, D. C., geg. 
i 6. — Atstovų buto narys Clare 
i E. Hoffman, republikon'rs . iš 
iMichigan valstijos, ketvirtadie
nį įteikė butui bilių, kuris tai
koma sulaikyti WPA darbinin- 

i kų organizavimą.
Hoffman aiškina, kad WPA 

darbininkai gauna visuomenės

Žinios Iš Lietuvos

* -

Pasirašyta Nauja Sutartis 
su Lenkais.

KAUNAS, gegužės 2 d. — 
Pasibaigė lietuvių-lenkų pašto, 
telefono ir ’ telegrafo susisieki-, 
mo derybos. Kaune pasirašyta 
pagal tarptautines konvencijas 
sudaryta sutartis, kuri bus 
pradėta vykdyti gegužės mėn. 
10 d. Visų valstybių, priklau
sančių ir nepriklausančių Tarp
tautinei Pašto Sąjungai, susi
siekimas yra reguliuojamas 
tam tikromis tarptautinėmis 
sutartimis. Naujas susitarimas 
su Lenkija padarytas taip pat 
prisilaikant tų sutarčių, jokių 
išimčių iš jų nedarant.

Derybos miško plukdymo 
reikalais dar tebetęsiamos.

Dideli Palengvinimai Užsienio 
Lietuviams.

d. — 
nutarė 
Lietu-

(ACME-NAUJIENV Foto]

Pietinio Shantungo provincijos karo žemplapis>< Dryžuotos linijos parodo dabartinius mūšių frontus. Viršutinės 
strielos rodo į punktus, kuriuos chinai atsiėmė nuo japonų: Matowchen, Antungwei pakraštys, ir Tancheng, kuri 
chinai apsupę. Apatinės strielos parodo, kaip toli japonai buvo nuėję pirmuoju žygiu, būtent, prie Hanchwango ir 
Taierchwango punktų. Chinai taip pat eina prie Pekino-

KAUNAS, gegužės 2
Lietuvos Vyriausybė 
užsieniuose gyvenančius 
vos piliečius ir lietuvius, kitų
valstybių piliečius, atleisti nuo 
vizų mokesčių ir sauskelių rin
kliavų jų automobiliams, teik
ti jiems gegužės-rugsėjo mėne- 

„J w*4aikotarpyje Lietuvos gele
žinkeliais ir garlaiviais 50, au
tobusais 25 nuošimčius nuolai
dų,, aktyviuosius Tautinės Olim- 
pijados dalyvius birželio-rug- 
piučio laikotarpyje vežioti Lie
tuvos geležinkeliais nemoka
mai, o keliaujantiems : utobu- 
sais duot 50 nuošimčių nuolai
dą.

unamoer oi I paramą ir todel jų pinigai ne. 
prezi en as, pasi a eji- prjvaj0 mokami (kaip duo

klės) darbininkų organizacijai 
palaikyti. Ar kongresas priims 
Hoffmano bilių, parodys ateitis. 
Dabar bilius yra įdomus kaipo 
pavyzdys atžagareivių pastan
gų darbininkų organizavimuisi 
pastoti kelią.

Minios renkasi ark
lių lenktynių žiūrėti

Ruošia moteris 
karui

Prezidentas grįžta 
j Washingtoną

CHARLESTON, S. C., geg. 
6. — Prezidentes Rooseveltas 
ir jo partija kreiseriu Phila- 
delphia atplaukė prie West 
Caico salų. Sekmadienį popiet 
prezidentas bus Charlestone, 
pakeliu į Wrshingtoną.

LOUISVILLE, /Ky., geg. 6. 
— šeštadienį, geg. 7, čia įvyks 
garsiosios arklių lenktynes — 
Kentucky Derby. Penktadienį 
j ui buvo atvykusių iš kitur 
tų lenktynių žiūrėti per 25,000 
žmonių. Apskaičiuojama, kad 
šeštadienį minia sieks 64,000 
asmenų. Biznis Louisville mie
steliui ^er keletą dienų mato
ma šauniausias.

Anglija, geg. 
britų kr.ro 
teritorialių 
ir įvairių 
organizaci- 

Susi-
buvo apsvar- 

budu mo- 
pagelbėti,

britai ne-

LONDONAS, 
6. — Penktadienį 
ministerija sušaukė 
armijos viršininkų 
moterų patriotinių
jų viršininkių mitingą, 
rinkimo tikslas 
styti kkusimą, kokiu 
terys galėtų šaliai 
jeigu karas kiltų.

Moterų į tranšėjas
ketina siųsti. Tačiau ir Did
žioj ame kare daugiau nei 1,- 
000,000 Britanijos moterų dir
bo amunicijos dirbtuvėse, dir
bo kaipo slaugės ir ėjo 
kias pareigas ryšium su 
vedimu.

kito,- 
karo

CHAMBERLAIN VĖL PRAKIŠO VIETA HuII užsigina prita 
rimo naciamsDARBIEČIAMS

LONDONAS, Anglija, geg. 
6. — Papildomuose parlamen
to rinkimuose LichfiekL apskri
tyje penktadienį laimėjo dar- 
bietis kandidatas C. C. Poole, 
geležinkelio klerkas. Chamber- 
laino kandidatas Craddock, kon
servatorius, pralaimėjo. ‘papildomuose rinkimuose.

Kursai Užsienio Lietuviams 
Mokytojams.

KAUNAS, gegužes 3 d. — 
Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti liepos mėnesio pradžio
je Palangoje suruoš užsienių 
lietuviams mokytojams lietu
vių kalbos ir Lietuvos istori
jos kursus.

G. K.
sienio politika. New York City 

1938-V-4 d.

Francuzija ir Angli
ja įspės Vokietijų

Poole pareiškė, kad žmonės WASHINGTON, D. C., geg. 
nebepasitiki Chamberlaino už- 6. — K: i kuriuose dienraš

čiuose, o taipgi kai kurių as
menų kalbose per radiją buvo

Tai jau trečią vietą parla- išreikšta mintis, kad Jungtinių 
mente paskutiniuoju laiku dar-(Valstijų užsienio reikalų depar- 
biečiai atėmė , iš konservatorių tamentr s, vadovaujamas Cor- 

dell Hull’o, rodo palankumo na
ciams.

Penktadienį p. Hull spaudos 
atstovams griežtai pareiškė, 
kad šitokie komentarai tai gry
nas prasimanymas ir jo gero 
vardo teršimas.

Kai dėl kaltinimo užsienio 
departamentui, kad jis leidžia 
gabenti naciams ginklus iŠ 
Jungtinių Valstijų, tai Hull pa
sakė, jogei Jungt. Valstijom 
neitri liteto aktas leidžia gaben
ti ginklus į Vokietiją.

Gyvenimo reikme 
nos brangsta 

Japonijoje

Raudonasis Kryžius 
rinks aukas nuken- 

tėjusiems Kinijoj
SAN FRANGISCO, Cal., geg. 

6. — Nacionalė Raudonojo Kry
žiaus konvencijr, laikyta šia
me mieste, užsidarė penktadie
nį. Konvencija nutarė išvysty
ti vajų, kad sukelti $1,000,000. 
Pinigai eis šelpimui nukentė
jusių dėl karo Kinijoj žmonių. 
Pats Raudonasis Kryžius iš sr- 
vo iždo paskyrė šiam tikslui 
$200,000.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
6. — Sir Neville Chamberlain, 
Britanijos ambasadorius Beęr 
lyne, buvo pasiruošęs atlankyti 
feldmaršalą Georingą, einantį 
Vokietijos kanclerio pereigas 
Hitleriui esant Italijoje, ir įtei
kti įspėjimą, kad vokiečiai ne
pultų Čekoslovakijos. Antra 
vertus, Britanijos ir Francuzį- 
jos pasiuntiniai Prahoje, Čeko- 
slovi kijoje, ketino atlankyti 
Čekoslovakijos užsienio minis
teriją ir patarti čekams duoti 
vokiečiams kaip galima dau
giau koncesijų. (

ghajų

NEW YORK, N. Y., geg. 6. 
— New Yorko Darbo Federa
cijos taryba ketvirtadienio va
kare įsakė savo nt.rėms uni 
joms, kurios priklauso Ameri-

Mich.,
- Penktadienio’ rytą

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra^ 
našauja:

Bendrai giedra; truputį šal
čiau; vidutinio stiprumo vėsus 
vakarų iki šiavrės vakarų vė
jai; saulė teka 5:39, leidžiasi 
7:54 valandą.

Kinai stumia japo 
nūs atgal

SHANGHAI, Kinija, geg. 6. 
— Kinų armijų vadovybės pa
reiškimais penktadienį, dabar
tiniu laiku jų jėgos dedamos 
ofensyvui, kurio tikslas yra at
siimti iš japonų miestą Hang- 
chow. Be to, visu karo frontu, 
tripgi ir Peiping apielinkėje, 
kinai didesniu ar mažesniu 
smarkumu puola japonus arba 

kos Darbo Partijai, pasitrauk-, varflna japonų susisukimo 
ti iš jos. New Yorko valstijos ruožus* . \ .
Darbo Federacijos prezidentrs’ Ttčiau, sako kinų generolai, 
Meany kaltino, jogei Darbo jie neplanuoja tiesiogios ata- 
Partija esanti tik CIO politi-Į kos prieš Peipingą arba Shari- 
nis įrankis.

Įsakė pasitraukti iš 
Amerikos Darbo 

Partijos

Rubinovui padaryta 
operacija

BATTLE CREEK,: 
geg. 6. — 
padaryta apendicito operacija 
pagarsėjusiam smuikininkui 
Davė Rubinovui.

TOKIO, Japonija, geg. 6. — 
Valdžios statistikos biure.s pa
skelbė penktadienį, kad per ba
landžio mėnesį gyvenimo reik
menų kainos Japonijoj pakilo 
dar 1.1 punkto. Aukščiausia 
pr kilo kainos drabužiams. Jei
gu imti drabužių kainų normą 
balandžio mėnesį 1937 metais 
kaipo 100 punktų, tai šiandien 
jų kainos siekia 108 punk
tus.

Anglai susijaudinę 
dėl ginklų Ispanijai

Uždarė Chevrolet 
dalių dirbtuvę

BAY CITY, Mich., geg.
— Penktadienį 9 vi landą ry
to tapo uždaryta Chevrolet da
lių dirbtuvė, kuri samdo 2,800 
darbininkų. Dirbtuvė atsidarys 
kai jos vedėjai ir unija paša
lins kilusius šiomįs dienomis 
nesusipratimus.

6.

LONDONAS, Anglija, geg. 
6. — Britanijos vyriausybė yra 
susijaudinusi dėl senatoriaus 
Nye rezoliucijos, kuri reikalau
ja, kad Jungt. Valstybės at
šauktų drausmę gabenti gink
lus iš Jungt. Valstijų Ispani
jos y lojalistams. Gandai plinta, 
jogei Chamberlaino vyriausybė 
instruktuos savo ambasadorių 
Wrshmgtone “išreikšti 
kad prez. Roosevelto 
tracija nerems Nye 
jos.”

Nuo

Pirmos

vilt*, 
adminis- 

rezoliuci-

NAUJIENŲ RASTINE bus 
atidaryta kasdien nuo 

8 vaL ryto Ud 8 vaL vakaro 
ŠEŠTADIENIAIS 

tiktai iki 6 vai. vakaro ir
SEKMADIENIAIS 

nuo 9 ryto iki 1 v. popiet

“NAUJIENŲ” Adm.

JI
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SALOJE TARP OKEANŲ Modeleine Jacob

Aš mačiau mirštant
(Tęsinys)

Aišku, kad valdžia turi nema
žai vargo surasti pilietį. 
piliečiai dažnai bastosi iš vietos 
į vietą. Tiesiog gyvena pabus
tos gyvenimą ir kaip čia jį po
licija suseks. O pagauti agentą 
irgi nėra lengva. Mat, kai agen
tai tokius dokumentus imigran
tui rengia, tai jie išnuomoja 
kur mažą kambarį. Užbaigę 
darbą, jie persikelia į kitą vie
tą. Todėl tuos apsukrius agen
tus sugauti galėtų tik paskilbę 
Anglijos detektyvai, kuriems 
prieš .kiek laiko miegant pikta
dariai pavogė kelnes.

Pradžioje šių “legališkų” do
kumentų spekuliacija Kubos- a- 
gentams gerai sekėsi. Jie daų-

darė sau didelius pelnus. Bet 
ilgainiui, kai imigrantai įsitiki
no, kad tai yra tik apgaulė it 
nėra mažiausios galimybės to
kiais dokumentais pereiti sieną, 
jie pradėjo tiesiog slaptai tirian
tis į Ameriką.

Slaptas ateivių gabenimas
Slapiai ateivius iš Kubos pra

dėjo gabenti į Ameriką kelei
vinių laivų jūreiviai. Vėliau 
juos pasekė ir tavoriniai laivai. 
O dar vėliau ir labai drąsiai 
stojo jiems į kompeticiją ir 
maži žvejų laiveliai. Mat, pasi
rodė, kad slaptas keliauninkų 
gabenimas yra pelningas užsi
ėmimas. Juo labiau, kad čia 
gali iš ateivio reikalauti kiek 
tik nori ir jis tikrai atiduos vi
sus pinigus, kiek turi. O norį 
važiuoti į Ameriką, galima sa
kyti, buvo šimtą nuošimčių vi
sų tautų ir visų rasių suplau-

RYLOS RŪPESČIAI . 
Gana Kyla Rūpintis! Dabar * ui m»>i 
žas išlaidas leisk Žymiam su 20 me
tų patyrimu laisnjuotam daktarui— 
specialistui sutaisyti jus tikrai pi
giai kaip už $3.00 arba pagydyti 
bo operacijos. Kreipkis dėl patarimų 
ar ekzaminacijos be užmokesčio ar 
prievolės, — arba rašyk.

DR. P. SCHYMAN, Specialistas 
įsteigta 20 metų.

1869 N. Damen Avė. ARM. 8200

kę, žmonės į Kubos salą, čia nė 
vienas jų neklausė ir nereika
lavo, kad vežtum pirmoj ar an
troj klasėj. Labai gerai buvo, 
kad įkišęs į maišą ir paslėpęs 
tarp sukrautų laive pynių, kok- 
naeų ar cukraus maišų vežėsi 
j Ameriką. Juk ateivių negalė
jo sperečytis, jei jį ir išmatų 
skardon įkištą veža. Tai nebu
vo klausimo, kaip veža, bile tik 
veža.
Gabendavo maiše arba sil

kių bačkoj
Kad galėtų išgauti.iš kejiau- 

ninko pinigai ir Šiaip ar taip jis 
įvilioti | maišą ar įkišti į silkių 
bačką jūreiviams gerai sekėsi, 
ši drama būvu vaidinama taip: 
Havanoje buvo paskilbusios ke
lios kavinės, kur jūreiviai lai
vui atplaukus į uostą rinkdavo
si. j Šias kavines ateidavo ir 
ateiviai, norį važiuoti į Ameri
ką. čia jūreiviai nusėdę prie 
stalų ir vieną — kitą alų išgė
rę pradėdavo derybas. Jūreivis 
su ateiviu tarėsi kaip jį išsodin
ti į laivą. Kaip įeiti, kad sargy
ba nepastebėtų. Jei kas nugirs
tų juodu kalbant ir pastebėtų 
darant planus, kaip pasislėpti 
laive, tai nėra jokios baimės. 
Mat, čia nuo pat vakaro ir per 
kiaurą naktį orkestras groja 
mėgiamiausias kubiečių rumbo 
melodijas. Čia it daugiau truk- 
šmo sudaro, kad net kartais ir 
susikalbėti negali, kai publiką 
bclinksmindamos mer g i n o s 
krykštauja it pusnuogės visaip 
raitydamos šoka.

Kavine
Galima sakyti, kad šioj ka

vinėj visos publikos akys buvo 
nukreiptos ir žiūrėjo, kaip mer
ginos švaistosi nuogomis kojo
mis ir kam čia galvoj, ką feri 
sako jūreivis ateiviui. Taip juo
du čia slaptai ir sudaro sutar
tį.’ Kad pilnai galėtų apsisaugo
ti ir nepatekti į bėdą, jūreivis 
įsako imigrantui, kad jis Va
žiuotų IŠ Havanos į kitą uostą.

(Bus daugiau)

įvyko

.u.iiihiiihmim APVALYKITE su
PILSEN KWIK KLEAN

CLEANE

.iiimiiuinuun

Jus7 Niekur

Pašte Muilo Valy kliu
Modernas lengvesnis būdas jūsų namų valymo 
darbams. Absoliuti^ jpatenkfriimžts užtikrina
mas arba pinigai grąžinami.

Pas Jūsų Malevos ar Geležies DylerĮ.
Negalite Rasti Pllsen Ktrik Klean Pavaduotoją

Dirbam LANGAM UŽDANGAS (Venetian Blinda)
SAULES UŽDANGAS, DRAPERES 

ir AUSTRIAN U1DANGAS
DAROM ANT UŽSAKYMO

WIRD0W SHADES
Valome ir Taisome Uždangas už Mažas kai
nas. Pašaukite mušę atstovą, kuris maloniai 
Jums parodys musų pavyzdžius. *

Tel. Cicero 674

(Tęsinys)
■ ■ ■ ■ • ■ i

Su bėgančiaisiais
Prancūzijos konsulate 

Širdį dręskūnčių scenų. Vokie
čių imigrantai gyvenantieji Vie
noje būVo atėję prašyti vizos, 
kad galėtų pravažiuoti pro Švei
cariją, nes Šveicarija nepralei
džia pro rubežių, jei neturi jau 
vizos< į Prancūziją. Teko deja 
atsisakyti ją išduoti ir nelai
mingieji grąsino niteižucfyaią 
konsulo akyse. . .

Mažne visi “Holel Imperial” 
klijentai jį apleidžia, nes pra
deda plaukti vyriausybės sve
čiai. Aštuntą valandą vakaro 
prasidės triumfalinė manifesta
cija, Nuo penktos valandos gru
pėmis renkasi jaunimas — vai
kinai ir Hiergaitėsi.
' Vokiško organizuotumo ste

buklai: per keletą valandų Vi
sas šis jaunimas jau apmundi- 
ruotas. Kiekviena mergaitė, 
kiekvienas vaikinas gavo uni
formą. Sunkvežimiai, lėktuvai, 
traukiniai atvežė drabužius 
nakties metu. Kai kurie Vienos 
siuvėjai sutiko be poilsio dirb
ti ištisą parą, kad pagamintų 
uniformas fieriis, kuriems ga
tavų neužteko. Taigi penktą va- 
andą visas jaunimas, — mer- 

gaftės — mėlynu švarku, bal
tom kojinėm, juodais čevery- 
<ai; Vyrai — juodom arba pil
kom kelnėm, bežiniu trumpu 
švarku, buvo pasirengę žygiuo
ti į Vieną. Vokiečiai viską nu
matė, net tą smulkmeną, apie 
kurią jie vieni tegalėjo pagal
voti.

Prie Vakarų stoties, vartų į 
PrancUziją, žmonių susikimši
mas ypatingai didėlis ir kiek
vienas automobilis,• atgabenąs 
bagažą arba keleivius yra ob
jektas kritikos, kuri reiškiama 
šokaujant arba dainuojant pa
triotines vokiečių dainas.

Bufete, kur užkandžiauja i- 
: migruojantieji — tyla, nors sa
lė pilna žmonių. Kalbamasi pa
tylomis. Apsimetama vienas ki
to nepažįstant, o kuomet nega
linta, tai sakoma: “AŠ vykstu 
truputį atostogų”, tiktai nenu
rodoma kur.

Man pavydžia, kad aš pran
cūze — tie, ktirie bėga nežino
dami net, ar. neareštuos jų pa
kely. štai apie devintą valandą 
— grupė trisdešimties jaunų 
Vyrų, visai naujose dar Austri
jos hitlerininkų uniformose'. 
Jiems vadovauja vokiškas naci- 
biblijos pranašo karikatūra. Jis 
surenka savo būrelį ir duoda į- 
sakyrtlus. Jis įbedžia akis kiek
vieno savo kamarado akysna, 
pamėgdžiodamas Etihrer j. Kimiu 
balsu jis duoda komandą: “Kai-

ren, aesinen! t>u žingsnius at
gult Laisvai! RamiaiJuokin
ga ir truputį šiurpu. Koks pen
kiasdešimts civilių žiuri, tylė
dami kaip žemė. Kuomet jau
nasis nacis pradeda mušti tak
tą “Horst Wesselio“ dainai. vp 
si imiformuotiėji užtraukia pas
kui jį ir pakeliu rankas į viršų, 
sveikindami. Paskui dainuoja
ma “Deutschlanr ueber alios”. 
Stovinti aplinkui publika pake
lia irgi nedrąsiai, rankas, atro
do prieš saVo vapą. Mes tik 
trys liekame ramus, pesveikin- 
datrii: kokių ketūriasdešimts 
metų vyras su moterim ir aš.

Naci duoda komandą: “Lais
vai. Išsiskirstyti.”

Tuomet iš dantavusi! ųjų gru
pės išsiskiria vienas tmiforrtitfo- 
fas jatmtiniis ir priėjęs apkabi
na šalia manęs stovinčius vyrą 
ir moterj, savo tėvus, tuos ku
rie riennrėjo hitleriškai sveikin
ti ir braukia dabar iš akių a- 
šaras, —■ tuo' tarpu “jaunesny
sis” nueina SU savo draugais, 
tąsi jaunesnysis, kuris jiems jau 
nebe suntts.

Hitleris gerai atliko savo dar
bą. Liaudies sporto organizaci
ja “Kraft dttrch Preude” (Jėga 
per džiaugsmą) suruošė jau
niems Vieniečiams žiemos spor
to week-endą — jų šalies už-

kariautojų šąskaiton. čia bus 
jų pirmoji discip'lhiOs ir nflcio- 
nalsocifllizmo tedtijofc pamoka. 
Kai jie suriku bus jau 
jtfos bepažirtib 

. v ,

Po to prasideda begalinė ke
lionė. Traukinys krttiŠtinai pri
kimštas, Jatne betif šimtas po
litinių emigrantų. Aš pamatau, 
kad keletas man pažįstami, bet 
jie daro Žeiiklus, kad verčiau 
jų nepažinčiau. Ant rubežiaus 
Feldkirche, prasideda tikrini
mas, kuris tęsiasi keturias va
landa^, — k-ėf (irios valandos 
kratyindv griežčiausios kontro
lės!, apklausinėjimo, tardymo.- 
Keturios valandos, per kurias 
mes uždaryti vagonuose ir sau
gojami. Moterys muitinėje išrė- 
dčmos. Mari kaip ptancužei, ži
noma, jokių kliūčių nėra. Pran
cūzijos pasas Už visus gerbia- 
miausias. 

«

Tiktai ką pravažiavome Ti
rolį, kur svastikų buvo reta — 
ant stogų arba lariguose. Bet 
visą kelią, iki pat švencririjosi, 
kaimų vaikai buvo sumobili
zuoti, kad pravažiuojant trau
kiniui šauktų, ranką iškėlę: 
uHeil jlitW’.

Darbas atliekamas gerai.
Vienas mario kelionės pažįs

tamų, vien ietis, užmerkė ajkis, 
paskui man staiga sakei

—ĄŠ nepajėgiu net izoliuotis 
užmerkdamas akis, visą laiką 
matau Vieną ir svastikas) ir iš 
proto einančią minią. Lyg koks 
košmaras. Kaip jus manote, ar 
aš kada pabūsiu?

Tai štai, kaip aš mačiau mir
štant Austriją, štai, kaip aš 
mačiau mirštant Viepę.

______________________-1—------------ m..;,..------ -----------------------------

Viena, Raudonoji Viena, ne- 
gyva.

Dabar — reakcijos reporte
rių eile. Rudoji Viena jų l«u* 
kia. Verte V. K-kas

(Galas)

AUKCIJONAS!
$50,(HM

Aukštos rūšies baldai bus par
duodami 

Viešam Aukcijone 
šią savaitę kas 

Vakarą .
7fO0 P. M. iki 11:00 P. M. 

ŠEŠTADIENĮ
iki 6 P. M. ir 7 iki 11 P. M. 

SEKMADIENĮ
2
Paskutinę Dieną 2 iki 6 P« M.

5 BALDŲ KAMBARIAI IŠ KO 
PASIRINKTI 

GERESNIAM PASIRINKIMUI 
ATEIK ANKSTI 

IŠPARDAVIMAS TIES
1459 Mihvaukee Avė.

Michael Tauber 
and Company 

AUKCIJONlERIUS

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
6630 So. Western 

Avė., 2nd floor
HemlOčk 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu masšage 
electric treatmont 
ir magnetic blan- 
kets ir t.t. Mote
rims ir merginom 
padariniai dykai.

Garsinkites “N-nose”
ADVOKATAI

•r

INSURANCE
(APDĖAUBA)

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
AmerikM Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

GTtHTMAS m CRffiURGAŠ 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 if 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Ofiso TeL feoulevaftf 5918

DR. BERTASH
7S6 Vest 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutartį.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tet Kenwood 9107

Ofiso Tel. Virgtaia 0939 
ResMence Tet BEVURLY 0244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2^-4 ir nuo 6—8 vai. vakafo 
Rezidencija:

SOUTH ClAremoNT AVĖ.
Valandos —9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutartį.

Dr, F. Pulsucki Le Van 
GtDYTOJAS-CHIRURGAS, X-RAY 

Valandos kasdien 2-4 ir 6-9 vak. 
1957 W. Garfield Blvd. 
Cor. Domėn Hemlock 6699

: A 1 * I * * M- ** -■*"*

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

2400 WEST MADISON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 ak.

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Jos. šuster ir Sūnūs, 
savininkai

VICTOR WIND0W SHADE 00.,
5906 W. CERMAK RD. (22nd S>. CICERO, ILL.

Atdara Vakarais
■ I HNĮ J. I II ................—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI
ALBERT V.

ETKUS ir EUDEIKl

• Pitria apdraudę auto
mobiliams

< Apdraudę 
ugnies

• Apdraudę
< Apdraudę

• Apdraudę

namų niro

KOPLYČIOS VISOSE
? -f -

< v KOPLYČIOS VISOSE D 1 1X Al CHICAGOS DALYSE.
■ AMBULANCE

■ TeL Virginia 0883 V
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, CHICAGO

I-S rI .1 ............................ ...... ■■■■■■   I.  i H.Į *1

DIENĄ ir NAKTJ

rakandų 
nuo vagir 
langų

• Apdraudę gyvasties 
gausite

NAUJIĖ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St 
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai, 

po pietų.

:nų

■ ■■fra

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIMIAUSlA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

aAbulanck- 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 17414742
4605-07 So. Herinitagė Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

LAFAYETTE
imi ii f-ii riti

y—x • koplyčios visose
i jL^ Psu. c~x J. Chicagos dalyse
.................-................................................... -.............. . .......................... I....... ,

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais ‘
7 Vai. vakaro iš W. IL F. C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas 

P. ŠALTIMIEĖAS.

__ - __j  , ■ t ■■ ■■  ■ . .......... „ —

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, J

Cicero ; jff 
Lietuviu K 

Laidotuvių Ij 
Direktorių ’ 
Asociacijos

Aftibulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

F TURIME 
t KOPLYČIAS

Visose Miesto
DALYSE

A. M. PHILLIPS
3307 Lituariica Avenue Phone Boulevard 4139

I ■ ' ■ ' '• “ ■ ■ M l.~. . ..... ——

ANTHONY B. PETKUS
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109
6834 So. Westęrn Avė.
1410 South' 49th Court

J.LIULEVICIUS
4348 Š6. CaiiforDia Avertiie Phone Lafayette 3572

, - - ■ ■ - ■ - ■ -    ■ ■ . .. .   -----------------------------

. P. J. RIDIKAS
3354 So. Halstęd Street Boulevard 4089
nV. i.t.1... , . i.-. r ■ į'., i. —,, . i. ..

| L J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West-46th Street ' Boulevard 5566

: ». ,1, įf ■ ..........J......... . ..... , , ......

S. P. MAŽEIKA Yards ,1139
3319 Lituariica! Avenue Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place • Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

*ALBERT iv. PETKUS IR EUDEIKIS
4704 So. AVestepn Avė. Phone Virginia 0883

st.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAI
4302 S. FairfieM Avė. Laf. 8040

Valandos nuo 2 iki 4 vai. p. p'.
4735 S. Western Blvd. Laf. 0361-8016 

\ Valandos:
7—9 ryto kasdien. Ned. 9—12 ryto

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborrt
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas -- 3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: BOUieVžtfd 2800 
4632 SO. ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Roekwell St.
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas.
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai. >■ Nuo- 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8~ 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1938

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL&ŽARETSKY 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedėlį, Ufarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v.v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v.v.

Tel. Prospečt 1012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 Vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

!( ! 1 .r -“rr
Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 f. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus 
Phėne BOULEVARD 8483

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas x
Palengvina akių įtempimą, kuriš 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, netVuotu- 
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 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atitaisomos.
Nędėlioj tiktai pagal susitarimą. 

NEDėLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

TeL Yards 1829
.Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, tfuo 6 iki 
• Nedaliomis pagal sutartį.

8

Tel. Office Wėtrfwarth 6339 
Rez, Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Mčtefų ir vaikų Ilgų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—9 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomiš ■ - -1- -j- r ----

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per ŠI 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgais ir akušeris.

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

Ofisas ir Ldboratoria
1034 W. 18(h St, netoli Morgan St

Valandos nuo* 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. Vakaro.

Tai. Ganai 31M
Rezidencijos telefonai: 

Saperiot 9454 ai* Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
ISO VALANDOS
ii 12 v«l. ryto, fiud 2 iki 
. iet ir nuo 7 iki 8:30 Vai. 
edėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.
Phone MlDVVAY 2880

Nuo 10 iki 
4 vai. po pi< 
vakaro. Net

Telefonas Yards 0904

Dr. Maurice Kahn
463L SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos
NUO 10 iki 12 dieną, 2 fki $ p< 
pietų, 7 iki 8 vai. Neg. nuo M iki U 

Rez. Telephone PLAZA 2400



šęštadienis, geguž. 7,z 1938•

B. K. Algimantas

KAIP MOKSLINAMA JAUNOJI LIETUVIU 
KARTA PIETŲ AMERIKOJE

NAUJIENOS, Chicago, UI.

(Specialaus “Naujienų” korespondento Argentinoje)

Chicr.gietė mokytoja gerb. L. 3. — Kodėl lietuviai moky- 
Narmontaitė savo laiške iš 22- tojai turi laikyti portugalų 
32-38 suformulavo šiuos klau^ kalbos egzaipinus mokytojavi- 
simus apie Pietų Amerikos lie- mui privatinėse lietuvių moky- 
tuvių mokyklas: įklose?

1. — Kodėl Lietuvos vaid-j 4. —- Ar vaikai, baigę lietu- 
žia atsiunčia jums mokytojus, viskas mokyklas, geli pastot į 
o ne patys žmonės juos pasi-'aukštesniąsias valdžios mokyk- 
renka, jeigu jie išlaiko moky- * las ?
kks?

2. -— Ar vien tik lietuvių'vių mokyklų mokytojų kvalifi- 
kalba dėstomos pamokos Jūsų, kacijos?
mokyklose? Pasistengsiu atsakyti ne pa-

5. — Kokios turi būti lietu-

MASTER WIND0W SHADE C0.
S. J. Vondrak 'Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarom ant Užsakymo
FlRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAM IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.

"1803 WEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• PENKTADIENĮ—
• ŠEŠTADIENĮ—
• SEKMADIENĮ-

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrių*

—7 IKI 8 V AL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.
—7 IKI 8 VAL. VAK.

CLUB AL. J.
8328 Kean Avenue

Pirma vieta i pietus nuo Tautiškų Kapinių
Mes užlaikom modernišką Taverną, taipgi turime daržą piknikams. 
Yra pilnai įrengta virtuvė ir šokiam platforma. Daržas dėl drau
gijų ir kliubų yra duodamas dykai. Norintys turėti parengimus, 
turite pirma užsiregistruoti kuria dieną norėsite. Dar yra daug 
liuosų dienų nepaimta. Mes parūpiname valgius ir gėrimus pagal 
užsakymą.

Rašykit arba atvažiuokite užsiregistruoti savo dieną.

Mrs. Wm. <Js(rsombeck (Atkočaitytė)
8328 Kean enue Willow Springs

NEPAPRASTAS

BARGENAS!
•I

M

50

Moderniškas 2 šmotų sekly
čios setas, musų dirbtuvėje 
padarytas, pilnai garantuo
tas tik

PRIEDAS: $10.00 vertės 
LEMPA DYKAI. 

Lengvais išmokėjimais.

ROOSEVELT 
FURNITURE COMPANY 
2310 W. ROOSEVELT ROAD

Telefonas SEELEY 8760

' punkčiui, bet visų klausimą su
glausdamas ir subendrindamas:

Argentinoje yra 4 lietuvių 
mokyklos, Urugvajuje Į ir Bra
zilijoje 5. Kadangi iŠ visų Pie
tų Amerikos valstybių tik Bra
zilijoje dar užsilikus oficiali 
kalba portugališka (visur kitur 
ispaniška), tad greta lietuvių 
kalbos mokoma ir vietinė kal
ba. Visos mokyklos yra pradi
nės. Daugiausia mokinių lanko 
Brazilijos lietuvių mokyklas, — 
?er 500. Argentinoje apie 180, 
Urugvajuje ap’e 100. Baigusie
ji lietuviškts mokyklas, be eg
zaminų’ priimami į vietines val
džios mokyklas. Brazilijos lie-! 
•tuvių mokyklose mokosi keli 
vengrų, vokiečių ir kitų tautų 
Levų vaikai.

Visose mokyklose vietinei 
kalbai mokyti yra. švietimo De
partamento skirtos mokytojos. 
Lietuviai1 mokytojai turi turėt 
pradinių mokyklų mokytojų 
senzą ir privr.lo egzaminuotis 
yrie vietines švietimo Ministe
rijos, kad jų išmokslinti vaikai 
galėtų būti priimami j vietines 
aukštesnes mokyklas.

Mokyklų nuomas ir mokyto
jų algas apmoka Draugija Už
sienių Lietuviams Remti. Kitas 
iškirtas padengia prie mokyklų 
susidariusieji mokinių Tėvų Ko
mitetai. Mokytojų atsiuntimas 
gal turi ir politinių tikslų, nes 
kvalifikuotų lietuvių mokytojų 
Pietų Amerikoje yra gana daug, 
kurie kitais darbais pelno sau 
pragyvenimui lėšas. Yra buvu
sių Lietuvos universiteto stu
dentų, etc., bet, kada mokyto
jai būdavo parenkami vietoje, 
jais tapdavo taip sau apsukres
ni vaikinai, prisiderinusieji prie 
mokyklų globėjų. Argentinoje 
tokiu buvo Pupienis, paskui 
Repečka ir į jį panašus. Dabar 
mokyklos įeina. į normales vė
žes. Lietuvos pašalpų negauna 
tik Bs. Aires dalyje Vilią Lu
gano prie pažangiosios visuo
menės sukurto D-ro J. Basana
vičiaus vardo veikianti sekma- 
dieninė lietuviukų mokykla, ku
rioje mokytojauja buvusi vie
nos Kauno girpnazijos mokyto
ja E. Vilčinskaitė-Rysselienė.

Siuntimas iš Kauno “inteli
gentų” prasidėjo prieš aštuone
tą metų. Jiems Lietuvos lėšo
mis buvo įsteigti liūdno atmi
nimo “lietuvių namai” ir ben
drai kelis šimtus tūkstančių li
tų jie valstybės iždui kainavo, 
o čia tik suirutę sėdavo, dono- 
sus rašydavo, kol taip apsi- 
skandalino, kad kunigą Bumšą 
ir kun. Radžiu pati dvasiškoji 
vyriausybė išprašė, o kun. Ja- 
nilionis su švento Kazimierą 
“rifą” (loterija) DULRo išlai
komų žmonių markę visiškai 
“užpečėtino”. Dabar lėšas doro- 
ja amžinas klajūnas ir su nie
ku nesugyvenąs provokatorius 
Matas Šalčius, kuris, kaip ir jo 
tpirmtakunai, eina tomis pačio
mis vėžėmis, vien Kaunui savo 
raštus taikydamas, kad ilgiau 
iždą panaudojus. Mokyklos 
jiems yra gera priedanga, nors 
tik dalis pašalpų tenka moky
kloms, o didesnė dalis išmėto
ma bereikalingiems eksperimen
tams, partinę hegemoniją skie- 
pinant per buvusius savo šmei
žikus.

' Pietų Amerikoje augančio 
lietuvių jaunimo yra labai daug, 
bet per intrigas ir per vėlimą 
politikos mokyklosna, nei de
šimta mokinių dalis jų nelan
ko, bet eina į vietines valdžios

mokyklas. Daugelis lietuvių 
mokyklas lanko tik po piet, o 
mokslą tęsia vietinėse mokyk
lose. Lietuviškas lanko vien dėl 
lietuvių kalbos. •

Labai suprantami, kad* Kau
nas nežino tikros padėties, ar
ba jos nenori žinoti. Jeigu vieš
patautų v nuoširdumas, tai už 
tas bereikalingai išmėtytas le- 
š: s sektantų šelpimui jau butų 
buvę galima pastatyti bent de
šimtis mokyklų rūmų ir gimna
zija bent viena galėjo būti. Ar-

SOPH1E

Barčus

gentines universitetuose jau tu
rime 9 lietuvius studentus, gim-' 
nazijose (kolegijose ir licejuo-1 
se) jau yra pora šimtų lietu
vaičių ir lietuviukų, o pradinė
se ' Argentinos valdžios mokyk
lose gulima priskaityt kelis tūk
stančius lietuvių vaikų. Pana-1 
ši padėtis ir Brazilijoje, į kur 
lietuviai didžiumoje suvažiavo 
šeimomis; mat, tūlą laiką pasi
naudojo nemokamu gabenimu. 
Iš visų trijų Pietų Amerikos 
respublikų, kuriose gyvena lie
tuviai, Argentinoje darbininkui 
lengviausia prasisiekt ekono
miškai. O tatai turi reikšmes 
ir jaunosios kartos mokslini
mui. Visose trijose respubliko
se pradinis mokslas yra pri
valomas.

Pastebėtina dar viena smulk
mena: Prieškarinių Lietuvos 
ateivių vaikai, studijuoją vidu
rinius ir aukštuosius mokslus, 
geriau kalba lietuviškai, negu 
daugelio pokarinių emigrantų 
vtikai. Pilietybės klausimo per
tvarkymo savotiškas paskelbi
mas daugelį tėvų pastate kryž
kelėje. O tatai atsiliepia ir i 
vaikų auklėjimo dvasią ir si
stemą.

Bendrai st kant, nors Pietų 
Amerikos lietuvių mokyklos dar 
turi nemaža trukumų, bet tuo 
pačiu laiku jos yra. vienas švie
siausių jaunos Pietų Amerikos 
lietuvių istorijos puslapių.

Kur Yra Slapiausia 
Pasaulyje Vieta?

SEKMADIENĮ

Geg. 15
1938

SOKOLI] 
SVETAINĖJ

2343 S. KEDZIE AVĖ.

Pradžia 5 vai. popiet
Durys atsidarys 4 vai.

Bilietai 50c.

DAUG ĮVAIRIŲ
PRIZŲ!

Slapiausia pasaulyje vieta, 
sako, esanti Waialeale, Hava
jų salose, ant sulos Kauai: vi
dutiniškai imant, tarp 1912 ir 
1916 metų toje vietoje prilydą 
vo kas metai ligi 16 metrų. Ta
čiau rekordą pasiekė 1861 me
tais Cherapunji vietovė—čia 
buvo tais metf.is priliję ligi 25 
metrų. Europoje lietingiausia 
vieta yra Škotijoje, Sgarr-na- 
Ciche kriokjjp apylinkėje, prie 
Ri'ver Garry, kur per metus 
gaunama lietaus ligi 6 metrų.

ATNAUJINKITE
DABAR

Sutaupykite a 30%
Be Pinigu—ant 5 Nuošimčiu 
1-2-3 METŲ IŠMOKĖJIMUI

Dykai anskaičiavimas

VISIŠKAI PERSTATO
Pakėlimas

Namų 
Beismentai 
Muro darbai 
Cemento darbai 
Porčių 
Gyvenimas

Viškuose 
Garažai

Stogų dengimas 
Asbestos Siding 
Plumbėrystė- 
Apšildymas 
Malevojimas 
Sandėliams 

frontai
Nauji namai

Naujas Stogas $55 
Dengiame 90-sv. rolių popie
rium. Už namus viena kaina, 
už porčius ir langus į stogą 
(dormers) atskira.

TIKTAI PRIEŠ 10 DIENŲ

MUSŲ KAINA ŽEMIAUSIA 
Tclefonuokit YARDS 5950 
Atlas Builders Co.

n
Laisniuoti ir apdrausti kontrak- 

toriai veikia nuo 1918 m.
5040 SOUTH RACINE AVENUE

Dabar eina pate didžiausias naujų ir atimtų 
automobilių išpardavimas pas

COOK COUNTY FINANCE C0.
Prie 1340 W. 63rd Si.

Ateikite į didžiausią automobilių 
Chicagos bet kada matytą parodą

Nesvarbu kokios gamybos ar modelio karo norėtumė
te, mes turime dar ir ta kaina, kokios KITUR nerasite.

Mes didžiausia automobilių finansavimo bendrovė 
Chicagojc, parduodanti tiesiog publikai. Turime didžiausį 
karų, skaičių ir didžiausį pasirinkimą Jungt. Valstijose. 
Mes parduodame daugiau karų negu bile dešimtis dylerių 
kartu sudėti.

Musų 15,000 patenkintų kostumierių rekordas yra ge
riausia jūsų patenkinimo garantija. Mes absoliučiai užtik
riname jums geriausį pirkinį mieste arba jūsų pinigai bus 
su džiaugsmu sugrąžinti.

Virš 300 puikiausių karų Amerikoje pasirinkimas. 
Kai kurie naujutėliai.

Virš 100 karų naujausių 1938 modelio.
Virš 150 karu — 1937 modelio.
Ir likusi 1936—1935 ir 1934 modeliai.
Jus galite nusipirkti tikrą 1938 metų modelio karą už 

taip pigiai kaip $395, ir 1937 karą už $295. Ne daugiau. 
Taipgi senesnio modelio karų už taip pigiai kaip $35. Ne
reikia jums nė grynų pinigų. Jūsų kreditas pas mus geras.

Visi karai turi musų 90 dienų garantiją ir 10 dienų va
žiavimo bandymą. Nesvarbu kur gyventumėte, nepraleis
kite progos pasinaudoti šia ypatinga proga ir sutaupykite 
šimtus dolerių.

Jūsų seną karą priimsime kaipo rankpinigius, o jus 
galite pasiimti dviem metams likusią dalį išsimokėti.
Atdara kasdieną iki 9:30 P. M. ir visą dieną sekmadienį

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd St, kampas Loomis

Klausykite Lietuvių Radio Valandos kas antradienį 7:00 P. M.

ATSIMINKITE!
Kad Widman turi malevos ir sienų popieriaus viso
kiems malevojimams ir sienų popieriaus lipdymo 
tikslams. Užeikite į krautuvę, mes džiaugsmingai pa

rodysime savo didelį staką
Musiį reputacija: Geriausias už nebrangiausias 

kainas
Štai čia musu keli specialai:

AGIPTIŠKA MAIŠYTA MALEVA IŠVIDAUS IR
IŠLAUKO REIKALAMS ........................................................
GARANT. QUICK-DRY VARNIŠ TIK ............................

$1.79 
$1.19 
12/2C30 COLIŲ SIENŲ POPIERIUS ................................ Rolis

7 PĖDŲ LANGŲ UŽLAIDAI .................................................... po 39c

WIDMAN’S PAINT STORE 
3405 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 3918

Kam Kentėti Nuo Sugedusių Vidurių?
JEI VIDURIAI NEGERAI VEIKIA ------
JEI VIDURIAI SUKIETĖJA ------
JEI VIDURIAI NEVIRŠKINA ------
JEI GAŠAI VIDURIUS IŠPUČIA, ------

NIEKO NELAUKDAMI NAUDOKITE

NIDA
Alkaline Digestant Powder Miltelius

Didelė Dėžė Tik už 50 centų
Klauskite Vaistinėse arba Pirkit tiesiog nuo

Nida Laboratories
A. G. KART ANAS. Sav.

2555 West 69th Street, Chicago
Telefonas Hemlock 0318

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Dėl Didelio Pareikalavimo 
KARTOJAM TUOS PAČIUS KUPONUS 
Per savaitę laiko tiktai iki Gegužės 21 
Su šiuo kuponu ir 44 centais gausit šiuos 
du didelius paauksuotus puodukus ir lėk
štes. Iškirpkit kuponą ir kreipkitės į 
NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St.
Chicago, Illinois
Jei užsisakysit per paštą, pridėkit 15c 

persiuntimo išlaidoms padengti

Adresas.......................................................„.........

Vardas....................................................................
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NAUJIENOS
The Lithuaniąn Daily Newa 

Sbliahed Daily Except Sunday 
e Lithuanian Newa Pub. Co„ J

1739 Sąuth Hahted Street 
Telephpąe CANAL WQ

by

Disakymę kaina:
Chicagoje—paltu:
• Metams ---------,-------------

Pusei metu___ _______
Trims mėnesiams  
Dviem mėnesiams ____
Vięnam mSnęsiui --------

Chicagoje per išnešiotojus:

Subscription Rateą:
88.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
8c per eopy.

:-----------s------------- -:---------------------- —
Entered ąs Second Cla$a Matter 

Jfarch 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. unaer the act of 
įfarch 8rd 187$.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
eknudienius. Leidžią Naujienų Ben- 
rovė, 1739 S. Halsted St.. CRicago, 
11. Telefonas Canal 8500.

<8,Q0 
4.00 
2.00 
1.50 

t75

Viena kopija -------   8c
Savaitei____________________ 18c
Mšąesjui T------------------------------75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paktus

Metams --------------------------- $5.00
Pusei, metų ________________ 2.75
Trims mėnesiams __________ 1.50
Dviems mšilesiams ________ 1.00
Vienam mėnesiui -- --------------- .75,
Lietuvoje ir kitur užsieniuos^ 

(Atpiginta)
mietams $8.00
Pusei metų ....___ ________—. 4.00
Trims mėnesiams ________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Moųey 

Orderiu kartu su užsakymu.

Netikęs paskirstymas
Nącipnalėje Katalikų Socialinio Veikimo Konferep- 

ęijoje įdomiausią kalbą pasakė pralotas John A. Ryan, 
katalikų universiteto profesorius Washingtone. Jisai 
ąštriai kritikavo kapitalizmo sistemą, nurodydamas? 
kad pagrindinė jos yda ne gamyboje, bet paskirstyme 
(distribucijoje). Amerikos pramonė, anot kun. Ryan’o, 
gali pagaminti prekių daug daugiau, negu žmonės sten
gia jų išpirkti, bet didžiausia bėda yra ta, kad žmonęs 
neturi kuo pirkti.

Toliaus tas kunigas parodė, kad visai nevartoja 
smegenų Amerikos kapitalistų vadai, susispietę Jungti
nių Valstijų Prekybos Bute ir Nacionalėje Pramoninin
kų Sąjungoje., Jie, pav. sako, kad valdžia gąsdina stam
bųjį biznį aukštais mokesčiais, padarytiems virš nor
mos; tai baimė, girdi, sulaiko biznį nuo investavimo 
paujų kapitalų į pramonę. Bet pralotas Ryan klausia: 
į kokias gi pramones butų dedamas naujas kapitalas, 
jeigu išnyktų baimė aukštų mokesčių? Juk nėra jokios 
prasmės pramonę plėsti, jeigu jau šiandie ji pagamina 
daugiau, negu kad vartotojai gali nupirkti!

Taigi pasirodo, kad ir tarpe katalikų dvasiški jos 
yra žmonių, kurie sveikai protauja ir nebijo išreikšti 
savo mintis. Bet tokie inteligentiški kunigai negauna 
parapijų ir neiškyla į vyskupus.

Lietuvos vidaus tvarka ir 
nepriklausomybe

Mųsų dešiniųjų srovių laikraščiai ir vadai, kurie 
laiko save dideliais “patriotais”, dažnai mėgsta prikišti 
dabartinės Lietuvos valdžios kritikams, kad jie, kelda
mi ginčus dėl Lietuvos vidaus tvarkos, užmiršta “tau
tos” reikalus; o smarkesnieji tarpe tų “patriotų” tie
siog kolioja valdžios kritikus “tautos priešais”.

Bet pažiūrėkime, kaip iš tiesų yra.
Lietuvai šiandie, kaip žinoma, gręsia pavojus iš 

Lenkijos ir Vokietijos pusės. Bet vargiai galima many
ti, kad lenkai arba vokiečiai be niekur nieko užpuls Lie
tuvą ir sunaikins. Fašizmo strategija šiais laikais yra 
gudresnė. Kai fašistiška valdžia nori pagrobti svetimą 
žemę? tai jie toje žemėje pirma “pasėja savo sėklą”: su
sirandą sau šalininkų, suorganizuoja juos, aprūpina pi
nigais ir kursto juos “kovoti dėl savo teisių”. Suorgani
zuotiems toje svetimoje žemėje užpuolikų šalininkams 
ępus kelti triukšmą, įsimaišo ta valdžia, kuri juos su
kurstė. Ji stato tam syętimąm krąštyi ręikalavimųs, 
grasina ir, galų gale, pasitaikius progai, eina savo vien
genčius “vaduoti”.

Šitaip darė Heleris su Austrija, iki ją okupavo; ši
taip jisai dabąr daro su Čekoslovakija, kurstydamas jp- 
je sudėtų (vokiečių) judėjimą prieš respubliką, Nėra 
abejonės, kad tokią pat techniką Vokietijos naciai pa
vartos ir prieš ĮJetųvą, kai jie sumąpys pagrobti Klai
pėdos kraštą, ir tokiu pat budu bandys pavergti Lietu
vą Lenkiją, jeigu kokįe nors įvykiai Europoje neatšal- 
dys jos apetito. ’

Taigi Lietuva, norėdama ątsįgintį nuo Vokietijos 
nacių ir nuo Lenkijos mditarįstų, privalo pirmiausia 
Užkirsti kelią nacių ir lenkų propagandai Lietuvoje. 
Kaip tai padarytį — represijomis (persekiojimais, prie
spauda)? Iš to nieko gero neišeitų. Viena, represijos 
prieš lenkus ir vokiečius Lietuvoje duotų pppgps Išaki
jąs ir Vokietijos valdžioms rėkti prięš Uefųyą, kad jį 
jų viengenčius skriaudžia (ir tai butų tiesą) — žodžių, 
tokia priemopė kąip tik tą ugnį kurstytų, kūpi nprįma 
užgesinti. Antra, slaptą propagandą, kurį yra šelpiama 
stangiomis pinigų sumomis, persękiojinąąįs negalima 
sulaikyti. Austrijos ŠUŠnįggo vyriausybę hąpd§ RWri- 
ninkus jėga pažeboti, bet neturėjo jokio pasįsekimo*

Kovojant prieš užpuolimą iš opo, reikia atsidėti ne 
tiktai jėgą, kurią turi sąyo rankose vąlc|žįą, bet įr pilie
čių sąmone. Jeigu Varšuvos militąristąi nori pavergti 
Lietuvą ir šituo tikslu stengiasi pasiremti gyvenančiais 
Lietuvoje lenkais, tai reikia pasirūpinti, kąd šitie lenkai 
toms Varšuvos užmačioms nepasiduotu. Ąr taį ypa įma
nomas dalykas? O kodėl gi ne? Juk Lępkįjos Y$WU

yrą bajorų yąldžią, Q Lietuvoje tų lenkų bajorų (kaip ! 
vakar nurodė musų specialus korespondentas Lietuvo- 1 
je) tėra tik šimtas kitas, tiię tarpu kai visą kita lenkiš
kai kalbančių žmonių masė (kelios dešimtys tūkstančių 
žmpnių) susideda lė darbininkų, amatininkų ir mažaže: 
mių valstiečių. Kodėl šitie biedni žmo’neliai turėtų geis
ti Varšuvos bajorų jungo ant savo sprando?

Bet Smetonos valdžia tą saujelę lenkiškų bajorų 
Lietuvoje visaip remia — grąžina jiems dvarų žemes, 
kurias buvo nusavinęs St. Seimas, arba duoda stambius 
“ątlyginimus” ųž tas žemes. Tokiu budu lenkų bajorų 
luomas Lietuvoje vėl atsigauna ir darosi vis įtakinges
nis krastp gyvenime. Bet neturtingų lenkų masė neturi 
jokių teisių, kaip ir visa kita Lietuvos liaudis. Lenkiš
kai kalbantieji beturčiai tyli, ir natūralūs dalykas, kad 
šitokiose sąlygose už lenkų “tautą” kalbą tie atkutę bą- 
jorpąjaikiai, kurįęms tautinįnk^ valdžia yra tokia gerą 
globėja. O tie bajorai, be ąbejonės, tik ir svajoja apie 
tai, k&d Rydz-Smigly ateitų juos “išvaduoti nuo litvi- 
nų”. ' 1 ; i ! . |

Tas faktas, kad Lietuvoje viešpatauja ne demokrą- 
tija, bet tautininkų diktatūra, kad tenai liaudis neturi 
teisės organizuotis ir atvirai svarstyti, savo reikalus, 
eina į naudą tiems, kurie tykoja Lietuvą sunaikinti.

Tą patį galima pasakyti ir pažvelgus į Klaipėdos 
kraštą, šį rudenį tenai įvyfcs krašto seipielio rinkimai. 
Hitleris dės visas pastangas, kad jo šalininkai pravestų 
į seimelį milžinišką daugumą atstovų, nes tuo jisai nori 
įtikinti pasaulį, kad Klaipėdos kraštas “vokiškas”, kurį 
reikia prijungti prie vaterląndo. Bet Klaipėdoje tiktai 
dvarininkai, stambieji pirkliai ir pramonininkai yra 
tikri “vokiškump” šųląį. Prieš šitas išnaudotojų kliasąs 
tenai stovi tūkstančiai mažažemių ūkininkų (laukinin
kų), kurie beveik visi lietuviai; tūkstančiai žvejų įr 
miestų bei žemės ūkio darbininkų. Milžiniška dauguma 
jų irgi lietuviai. Bet ir tie darbininkai, kurie kalba vo
kiškai, nėra dvarponių ir kapitalistų draugai. Savo lai
ku jie turėjo stiprias organizacijas, kurioms vadovavo 
socialdemokratai.

» K

Tačiau ir čia ta pati nelaimė, kaip su ęĮarbininkaįs 
lenkais Didžiojoje Lietuvoje: darbininkai Klaipėdos 
krašte neturi teisės laisvai organizuotis ir ginti savo 
kliasos reikalus. Tautininkų diktatūra jiems užėmė bur
nas, todėl Klaipėdoje vokiški-dvarininkai ir kapitalistai 
kalba “tautos” vardų — ir'skleidžia nacišką propagan
dą. Lietuvos tautininkų diktatūra, sutrempusi demo
kratiją, ruošia dirvą Hitlerio invazijai;., t

Taigi Lietuvos neprikląusomybės įšgelbęjimas pri
klauso piriųiLpiTmiausia nuo demokratijos atsteigimo. 
Tie neva “patriotai”, kurie smerkia demokratijos gynė
jus ir remia tautininkų diktatūrą, yrą ^ąmoųingi ar ne
sąmoningi Lietuvos priešai!

Sakysime, Stalinas sušaudę 
kuone visus įžymiausius sovie
tų armijos, generolus, apkaltin
damas juos' parsidavus Vokie
tijoj nącįarųs; bet apie jų “par
sidavimą” Stalinas patyrė per 
Hitlerio armijos generalinį šta
bą. Tie sušaudytieji sovietų ge
nerolui buvo kaip tik griežčiau
si priešui sąjungos su hitleriš
ka Vokietija!

SMETONOS KAVALIERIAI 
SMARKAUJA

f
/ r-JV

Ap ž v alg a 
... ...................■. »m 

STALINAS NORI SUSITARTI
SU ĮjlTLERIŲ

■e

Sunkios dienos užgulė Lietuvą
Lenkija primygtiųai spįrią įyairįas sutartis daryti. — 

Klaipėdos naciai atkuto ir kelia galvas. — Darbi* 
ninku organizacijos butų geriausia atspara prieš na
cius. — Monopo|Į§tų trumparegė politika. — Vol- 
dęmąru kląidą. — Pavojus iš Lenkijos pusės dauge
lio buvo iš anksto numatytas.
juokiasi iš tų, kurie užsimerkę deklamavo “Mes be 
Vilniaus nenurimsimę ...”

(Musų spęciąląus koręspondęnlo Lietuvpje)

Likimas skaudžiai

Pustuzinis vyrų Brooklyne, --------- -
jau gavusių nuo Smetoąps me- (Tęsinys)
dalins arba dar laukiančių, kad monopoiįstų didi baimė 
tautos yądas juPs‘ apdpvąpptų, įvejusį Lietuvoje kietą spaudos 
pasivadino _ lietnyią spaudos cenzurą neleidžia šitais klausi- 
kliubu ir sumanė pamokipti ma,s neleidžia Vo-
ąnti-fašistjmus ląikra^čius ; pa- kietijos ir dalinai Lenkij vi. 
trintiziųo • Jie reiškia tienis daus padėtį kritikuoti ir tuo pa- 
Jąikraščiąms papeikimą ir &u u^dąro burųąs pasakyti tik“
kviečia juos bent pavojaus visybę, ką tuose kraštuose
metu susilaikyti nuo kenksmm- darbo žmoi^s tųri< 
go musų tautąi darbo”.

Bet butų geriau,, kad tię ka- Tųę bupn tą;ųe drunista- 
valier|ai patys liautųsi darę me vandenyje tiek yokiętįnin- 
kenksmingą tautai darbą pavq- kai, tiek lenkininkai savų vadų 
jaus metu. Jie remia monopolį- vadovaujami gaudo sau žuve- 
nę tautininkų valdžią, kuri ne- les?
turį pasitikėjimo plačioje Lie- Norima viską dįplpmątijos 
tuvps visuomenėje. Visų stam- keliu atsiekti. Bet diplomatija 
biųjų Lietuvos srovių rinkti- tik tuomet vietoje, kai jos visi 
niai žmones pasisakė koali- žygiai paremiami vidaus gerai 
elnės yyriąųsybės sudarymą, organizuota jėga, stipriu ir kie- 
Ręt Smetopa ir jo sėbrai to vi- tu viso krašto; gyventojų ryž- 
suomenės balso neklauso, šito- tingumu ir tikru pasišventimu 
kia užsispyrusi ir neturipti vi- savo krašto reikalus ginti. O 
spopiępės pritarimo vyriajusybę atvirai ginti tik tuomet visi 
Lietuvą gali pražudyti, kaip ryžtąsi, Ruomęt žiųo, ąž Įcą ir 
|<ad pražudė Austriją Doll- dėl ko savo kraštą reikia ginti, 
fussąs ir šušniggas. Iš pę|p|imp§ Liętu-
\ Bet Vincas' F. JapkausRas, vos kovų už savos valstybės 
Vitaiįis i? ki|i papašųs Sineto- nepriklausomybę savo skaudžiu 
nosį kavalieriai “darbpojasi”, patyrimu gerai žinome, kad tik 
kad tautininkų diktatūra Lie-1 kovojant daug kas buvo atsiek- 
tuyoje L . / 
“patriotizmo” skraiste pasislė
pę, jie elgiasi, kaip tikri Lie
tuvos priešai.

Nors yrą plačią; pąsR|idusi 
ta ąupmon^ kąęl dužiausi pa
saulyje prięšai tąį bojševikų 
diktatorius Stąlįnasi ir nacių 
diktatorius Hįtlęris, bet žmo
nės, kurie arčiau pažįsta sovie
tų žemės valdovą ir jo politi
ką, sako, kad Stalinas esąs tvir
tai nųjistąlęj susitarti su Hi|- 
leriu. Taip maųo, pav. buvęs 
aukštas sovietų armijos) valdi
ninkas, gen. V. KriyicRi, kuris 
dabar gyvena Paryžiuje, atsisu
kęs grįžti į Maskvą, kai pagy
rė apie maršalo Tuchačevskio 
ir kitų sovietų armijos vadų li
kimą-

Gen. Krivickio (Walter’o) 
atsiminimus spausdina Rusijos 
socialdemokratų-darbininkų už
sieniu delegacijos organas* “Sq- 
ciąĮisįičeski Vestnįk”. šito laik
raščio 7 pum- (bal. 15 d. 19$8 
m.) telpa Krivickio atsiminimų 
skyrius ąpįę Stalino užsienių 
politiką. Tenai tarp ko kito au- 
tpriUS yąšp:

Sovietų Sąjungos užsie
niu politiką revoliucijos -me
lų eigoje daug kartų keitė 

, sayo kryptį. Ęęt Stalinus J)U- 
yo vįepas iš pirmutinių Są
jungos pdlitikos vedėjų, ku
ris stojo už orieptąciją link 
Vokietijos ir sąjungą su ja. 
Sovietų Sąjungos interesai 

* įeikalauja įvirtų kaimyninių, 
santykių su krantu, kuris gą-. 
Įėjo ‘pasidaryti pavojingas 
Sovietų šaliai ekonominiu, 
tęphmkinĮu ir kplturiniu at- 
žvilgiu.

“Reikšminga tačiau yra 
tai, kad šis pamatinis Stali
no nusistatymas nepasikeitę 
ir atėjus Hitleriui į valdžią, 
bet priešingai, dar sustiprė
jo. Atėjus nacional-socialis- 
tamsi į valdžią, Stalinas ėmę 
dar didesniu užsispyrimu 
siekti ankštesnių ūkiškų ir 
politiškų ryšių siį Vokietija.

“Štai kpdęl, kai spvietų 
diplomatijai pavyko 1933į 
m. prailginti prekybos su
tartį sų Vokietija, tai Stali
nas laike tai dideliu savą 
triumfu.”
Ųet šitam Staljųp nusistaty

mui, atrodo, prieštarauja Mą- 
skvps susiartinimas sų demo
kratine Francuzija ir Angliją. 
Tačiau gen. Krivickis sąkp, kad 
tai yra tiktai Stalino “kontr- 
maniev|,ąi”: jisai glaudžiasi 
prie Francuzijos, kad turėtų 
kuo gąsdipti Hįt|erį, o vėliau 
kad galėtų, derėdamasiš sų 
Hitleriu, išsiderėti geresnes są- 
lygą§. Autorius nurodo, kad 
net tada, kai sovietų valdžia 
rengėsi pąsirąšyti sutartį sų 
Franciai j a, Stalinas nesiliovę 
Rąrtojęs Polithiuro posėdyje: 
“Q sų yplęiečiąis męs turime 
susitarti.”

|Š viąo ipatyt, Rad Krivickis 
žino labai gerai, kas dėjosi ų$ 
Kręjplio uždangos. Jisai aprašo 
sovietų Komunistų partijos 
centro komiteto ir Politinio 
Biuro posėdžius*, cituodamas 
žodžius, kurie buvo pasakyti 
įvairių tų posėdžių dalyvių.

Krivickio nųomopę, kad Sta- 
lipąs nori sHsiflcaugauti su Ęit- 
lęrip, pp|yirtiiįft ir kiti fąkląi.

' ' . '* ( ’• .<■

dėlės politiškas problemas sprę
sti, tai opozicionieriaus profe
sionalo darbas. Ne!

Ir daF kartą, ne!
Profesionalai dabar yra |ąp- 

tininkai, jie iš tos savo profe
sijos ir duoną valgo. Jie visi 
valstybinėmis tarnybomis yya 
aprūpinti ir apsirūpinę- Visi 
kas sielojasi Lietuvos ateitiiųi, 
— vijierps, kuriems rupi save 
krašto likimas, yra nuoširdus 
tautiečiai.

Perskaitykite visus laiškus 
tilpusius “Naujienose” Lietuvos 
valstybės reikalais ir tas tarp
tautinėj apžvalgas, tai turėsite 
prpgos įsitikinti, kad tenafc 
daug teisybės buvo pasakyta ii 
kad kai kurie įvykiai iš anks
to buvo įspėti.

Šituo visai nenorima pasigir- 
tį, o tik konstatuoti tasai fak
tas, kad Lietuvos monopolistai 
veda trumparegišką politiką sa- 
yę ir kitus klaidindami. Jų iš
didumas ir pernelyg didelis sa
vimi pasitikėjimas neleidžia į- 
žiūrėti ir pas kitus tiesos) ir sa
vo krašto Tikimu susirūpinimo.

Ar dar taip seniai, visa tau
tiškoji spauda K. Railų ir Jur- 
gėlų lupomis tyčiojosi ir šaipė
si, kad Naujienos aukštas poli
tiškas problemas svarsto, kad 
jos tais klausimais net susirin
kimus daro.

Ir štai tuos ponus tos poli
tiškos problemos jau konkre
čioje formoje staiga taip pžkĮy- 
po, kad jie ašarodami turėjo 
tik iš viso to padiktuotas sąly
gas priimti. Pasisakykite popai, 
ar Naujienose nebuvo nurody
ta, koks pavojus iš Lenkijos 
gręsda, ar jus tuo pačiu metu 
vis dar nedeklamavote — Mes 
be Vilniaus nenurimsime! Ar 
jus vis dar nesiliaujate į savo 
vado lupas žiūrėję laukdami ką 
jisai jums įsakys?

Čia lai ir gludi skaudį Lietu
vos nelaime!

Tyčiokitęs iš Ritų, bet iš jus 
likimas jąų skaudžiai jupkiasi 
ir jus plaka! —J. K.

(Galas)

butų sustiprintą. Po tą. Jei apuomęt A. Voldemaras 
iš karto butų pradėjęs organi
zuot; Lietųyos kariuomenę, tai 
gal ir Vilniaus bųtume nepra
radę. Bet tasai nelemtos atmin
ties vyras, tuomet užuot ka
riuomenę organizavęs įsileido į 
diplomatinius žygius ir vos Lie
tuvos nepriklausomybę Visiškai 
nepalaidojo; laime, kad jisai 
tuoj buvo iš ministrų tuomet 
jšstumtas. Atrodytų, 
Rjaidą vėl kartojama.

Vėl patikima kelęrių žmonių 
diplomatiniu pajėgumu, bet 
piažiausiai ieškoma tarp viso 
prasto žmonių atsparumo. Da
bar visi žmonės mažiausiai su
si vaikų, daromą ir kokioje 
padėtyje yre ąt^idųru^Į Lietu
vos yąlstyĮię.

štai kąd įr dėl K^ipėdos 
prašia sęįipęlio tų nelemtų rei- 
Ralayiipų Lietuvos spaudoje 
yos peliąis žodžiais pasakyta ir 
nefššĮfruuta, ko gi iš tikrųjų 
Įuo nutarimų vokietininkų sie
kiama. Neakylus skaitytojas, 
piažai nusivokiąs politikoje, pa
skaitęs tik nusišypsoja iy ma- 
po sąų, )cad tasai Klaipėdos 
Vokietininkų reikalavimas — 
fai tik eilinis hitlerininkų išsi
šokimas. Kitas mano, kad yra 
įr be jo kas visais valstybės rei
kalais rųpįnąsį ir visą; nęrą

Spąųda visai neturi gaSimu- 
pio ja;ų yisą lai išaiškinti ir 
pasakyti, Rąd jo valstybe; gye- 
sia didelis pavojus.

Juk jau įnetai, gal kiti ątgąl, 
Lietuvos opozicijos spauda mė
gino įrodiųęti, kad iš Lenkijos 
pusės gręsįą didelis pavojus, 
ąad reikia tam pavojui užbėg- 
Ji už akių, kad reikia šis namus 
Įdausimas vienaip, ar kitaip 
parplioti, bęt iš viso šito buvo 
|ik pasišaipyta ir neleista atvi
pai

Rodos, rpe(ai atgal ir šį laiš
ką rašančiam Naujienose teko 
pasisakyti, Ruki o pavojaus esą- 
pia iš Lenkijos pusės ir dėlko 
|asai pavojus augte 'auga. Vė
liau net konkrečiais faiktais bu
vo įpmlytfų Md Pačįpję Lįętu- 
voję lęi|kįj|cpj9 gaivą|p agresi
ją i? kąd tai dąnw 
ne be Lepkjjps žjnipsi.

Rasį, kaip kas pasjskąjtę, pa- oipppiit^us ganm 
s^ypsųjų ir san. Štai aar Įto vasąrilkumU 
Vienas atsirado, kuhs imasi taip sakant, nupigintomis 
ąųkštomis temomis rašyti, di- uoinis. —I

PQ DEMOKRATINIU 
LUKŠTŲ

.. .Scniaųs komunistai « atvirai 
dirbdavo fašistų darbą, šmeiž
dami socialistus ir ardydami 
darbininkų organizacijas. Be| 
prjęš dvejetą metų jiems Mask
va paliepė apsimesti “demokra
tijos gynėjais”, ir nuo to laiko 
jie pradėjo pirštis socialistams 
į “bendrą frontą” ir agituot; 
už “liaudies frontus” neva ko-

Tačiau pakrapštyk tą “demp- 
krątinį” lukštą, Rųriąme Stali
no gizeliai slepia savo diktato
rišką prigimtį, įr tuojau? ją 
tikroji natūrą išlenda.

š|ąi čikagiškįs ir bropklyniš- 
Ips kommdstą organai są 
džiaugsimu eipė kartoti tuos 
melu? ir plūdimus, kuriais Tys- 
lįąvą s>vąidcsi ‘‘Naujieną” ądrę- 
sų. Ęiękyįenas syęikąį protąp- 
ją§> žmpgus žiąo, kąd tuose fa- 
|i§|ijojąpčio męlagio plepaluose 
Uęya jokios tiesos. Ręt “Vįl- 
rąąį” ir “Laisvei” tai —- skąnu- 
męjiąį. Ir fąši§tąs joms geras 
sąjuugįpinkąs, kai jos» nori pa- 
Smęižtį “Naujjenas”.

MARGUMYNAI
Kur Buvo Keisčiausia 

kęlipnė?
Kęįsčiąąsią.

dijoje—vįepąs indusas kąriu su 
dviem savą sąnąis keliavo 450 
kilometrų repečkomis (aut Re
lių it rankų) iš savo gimtinio 
kaimu Sirmųp valsty
bėje į Hąrd^yarą. Kelionę jie 
darė, pildydami apžadus, dėko
dami dievams, pągydžiusiems 
induso sūnūs nuo šiltines. Tri- 
jukė pąąj$pyę kęljąątj 
etapais po 7 su pusę Rilppiptrų 
kiekvienas. QydytOjąi įspėjo

tų keliones "dieną jąunegnysių 
sūnus nusilpo ir mirė. Tęvas 
su antruoju sunum keliavo |pr 
bau—šutinami saules ... Paga
liau 5$-tą dieną ir vyresnysis 
ąųnus ipfrfi... Tęvaą vienas 
baigė keljpnę if

kad ši

T*

KORESPONDENCIJOS

Aurora, III
Rietuvių Kultūros Draugijos 

Auroros skyrius rengia pavasa
rinius šokius nedalioj, gegules 
8 d., Union Labor Tęipplę sve
tainėje. Pradžia 6 valandų vą- 
karo. Įžanga tik 25 čėplai.

Visus Ryiečiąilię atsiląpkytj į 
šokim, kur' turėsim0 progos yį- 
si smągiai |ai|^ą prąlęisti.

Komitetas

Rusimus svarstyti.

Kepo^hą, Wis.
Serga Juozas Steponkus

Gavau pranešimą, kad susir
go ąnglių pardavėjas Juozas 
Steponkus. Dabartiniu laiku jis 
yra.Vetęrąnų ligoninėje, Woq<|, 
Wis- Kol kas nežinia, kaip il
gai jam teks ligoninėje būti.

Linkiu jam kaip galima gro
čiau pasveikti ir grįžti atgal į 
musų ■,

Šia prpga nępų patylėti, 
jog ja Priimu 
Hpžiųęj jq ŽĮn°UP: Taigi, pas 
Stpppnlms pusipjrkti gng- 
>iu nammrii fcainamis- Mi-
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NAUJIENOS, Chięągą, IĘ.

Muzikos Žinios
e v-J. L*""\^,.^.<1.4,;; 

Ved^—^ORA

BIRUTĖS SPEKTAKLIO 
KOMIŠKOS OPEROS 
PERIKOLOS 
ĮSPŪDŽIAI

Birutė eidama savo senomis 
tradicijomis praeitą sekmadie
nį patęikė musų visuomenei 
tikrą meno šventę. Taip, tas 
buvo didysis* ir visų laukiamas 
muzikaliu įvyk^ — Birutes pą- 
statymas Offenbacho komiškus 
operos Penkflla- Tai hųyp 
premjera šios operos Amerikos 
lietuvių scenoje ir todėl nųp 
pat paskelbimo šio spektaklįo 
dienos buvo pastebėtinas viąų 
didelis susidomėj imasi. Kita 
priežastis šiam susidomėjimui 
buvo Ievos širvai tės debiutas 
principalėj Perikolos rolėj. Ir 
kaip visuomet praeityje, Biru
tė nesu vylė savo rėmėjų, drau
gų ir visų parengimų lankytų
jų, nei veikalo pasirinkime ir 
jo prirengime, nei debilitantės 
ir viso sąstato paskyrime.
SprępcĮžiant iš to viso, ką per 
visą savaitę girdime iš lankyto
jų šios operos, Birutė dar kar
tą patvirtino, kad jos užduotis 
yra dirbti “dailei, dėl ląbo dai
lės”. Tarnaudama vien tik dai
lei, vien tik grožei, Birutė išlį- 
ko mylima visų kulturiškesnių 
žmonių ir per visus jos suvirš 
trisdešimts metų savo darbo ir 
pavyzdžio yra išauklėjusi dide
lį būrį savo draugų, kurie su 
simpatija seką josi > žingsnius. 
Tam kultūriškam keliui, ku
riuo Birutė visą amžių ėjo ir 
šiandien einą labai daug yra 
padaręs jos dabartinis prezi
dentas, Povilas Mileris, ir mu
zikalus vedėjas, Jonas Ęyans- 
kas, kurie jau nuo daug metų 
nuoširdžiai dalyvauja Birutės 
veikloj. Jų pasišventimas, atsi
davimas! ir pasiaukojimas Bi
rutės naudai JTa tobąi valin
gas. Ypatingai Jonas Byanskas, 
kuris ppr pąskutįnius penkis 
metus eina Birutės muzikalių 
vedėjo pareigas, užsitarnauja 
gilaus įvertinimo. Jo gražus, 
simpatingas bpdas, jo |ąktąs ir 
kruopštus pasišventimas! yra 
tikras švyturys Birutei, einan
čiai bešališku menę ir kultūros 
keliu.

PERIKOLOS SĄSTATO 
PASIŽYMĖJIMAI

Džiaugiaus, kad Ieva dirvai-Į 
te šiame |aip svarbiai!} pasiro
dyme, turėdąma ąMąkpnąy^ę 
vadovaujančios Perikolos rolės, 
išlaikė tą jau iš anksto sukur
tą nuomonę, kad čia yra talen
tas, vertas ypatingo dėmesio. 
P-lė širvaitė tikrai gyvai suvai
dino Perikolos rolę, labai nu
sisekusiai atvaizduodama, kaip 
mimika, gestais ir poza tą pa- 
praslą, geraširdę Limos mies
to gatvės dainininkę. Žiūrint, 
kaip ji nesivaržė scenoje, ir 
jėigu debiuto proga ir neyya- 
vosi, tačiau buvo gana gera ar
tiste, kad neparodytų tą publi
kai. žodžiu. Ievą nedarė įspu-| 
džių debiutante?, bet scenoje 
prlprątųsips vąidiųtujos. Jeigu 
p-lė Širvaitė rimtai lavins savų 
gražaus tembro mezzo-soprano 
pąlsą, kuriamę yra dąųg dau
giau medžiagos nekaip ji paro
dė praeitą ęekmądienį, tai pri
dėjus tą prie jos vaidybinių 
gabumų* mes turėjime tikrai 
gerą artistę musų muzikalės 
veiklos naudai. Publika solistę 
gausiai apdovanojo didžiausia 
pintine rožių ir puokštu kitų 
gėlių, kurtu su šiltais aplodis- 
mentąis? parodydama nuoširdų

Mes ateiname, kaip šešėliai, 
Ties bedugnėms, giesmių pint. 
Kas numiršta—tartum vėlei 
Mes giesmėmis atgaivint . . ?

Žemėj šioje mes uiklydę— 
Tik ilgėjimas sargai . . . 
Žiedą paslėptą išvydę 
Vėl plasnosim gimt aukštai . . .

Balys ŠfHOgft
—o—

įvertinimą šio jau if (IflHg 
žadančio talentų,

Perikolos pą|*tnųr|s? PįkiUM? 
buvo Antanas Ęąųpj}ąka?? k||T 
ris, kaip visųpjnet pįlpąs ŠyęL 
pumo, gražją ekspresiją pųĮkįąi 
dainavo ir pąrodė daugjąp vai
dybinio geimui? iki 
šiol teko pas jį pastebėti- Ąntą- 
pas Kaminskas yra vienas ar
tistas, kurio paęjręcĮymąs SCP“ 
poje yra vien rųalpnumas ir vi
sų laukiamasi.

Žiūrint iš šaįįes atrodė, jog 
Kazys Pažarskis labai mėgo sa
vo, Limos miesto gubernato
riaus, rolę, kurioje jis kaip tik 
labai tiko. Sąkaų, kad mėgo 
dėl to, kad tik mėgdamas ir 
būdamas giliai užinteresuotas 
savo role žmpgu? gali tięk įdė
ti į vaidinimą jos, kaip Pažars
kis praeito sekmadienio pasta
tyme. Jis ir vaidino ir dainavo 
gepai. “Good for yoų, Kazy”.

Gubernatoriausi “žmonės” — 
Jonas Balanda ir Vytąu|ąs Ta
rutis, irgi pareiškė ąiškįps vai
dybinius talęntus. Jiedu mpkė- 
jo tikrai pagąuti ir ištisai lai
kyti publikos dėmesį, sąyp 
“keistų už()uęčįų” pi|i)o?p yoleJ 
se.

Kalbant jąu apię visų kitų 
atskirų aktorių ir chorų vaidy
bą, reikia pasakyti? kad šį kar
tą matėąą kaip nedažnai turi
me progoj gėrėfis, gerų ansam
bliam vaidinimu..'Vienodai (ge
rai vaidino kąip pinpiąu minė
ti principąląi? taip ir ypatus 
mažesnėse ręlėąe. Helena Ve?- 
penderaitė, Ąlęlęna Bukauskai
tė ir Aldopa Gu|bĮniptė? “Trys 
Seserys” ir ypatingai musų ga
bi, daug patyrimo tupinti ir vi
sų mylima vaidintoja, Petronė
lė Milerienė, rolėje seserų tar
naites, — Peruviečiai, indijųnai 
ir kiti Limos miesto gyvento
jai — Birutės choras, iš tikrų- 
jų neręąguoti į jų to-
kį gyvą Įr nuoširdumo pilną 
vaidinimą.

Q Jcąągl bp gali pri- 
I supinti tuo du ‘‘dideliM parei
gų’’ pi|pųą nutarus, kuriuos 
taip sėkmingai suvaidino Bru
no Bruknis įr B- Rptradskąs. 
Prie Bruknio kredito reikia dar 
pridėti ir seno kalinio rolę, ku
rią jisai vaidino puikiai, nė se
kundą nepamiršdamas, kad jis 
senas, suvargęs kalinys.

Gražiai, nuotaikingai pasise
kė ir ponių sceną, kurią suda
rė A. Ančiutė, V. Zabella ir Bi
rutės mptprų choras guberna
toriaus rumbose, su fyfąrkizų 
Terapoto, R. Mathews, ir jo po
dukra, Adelę Nąusędieųe, kurie 
sayų tFųmpąą, bet reikšmingas 
roles atliko kaip visuomet pa
vyzdingai.

E. Bložis ir J. Tarnas, tik 
žmonėą iš miųios, ir J. Pu|ę|- 
mas, kalėjimo sargas sudarė 
bąlansą sąstato ir gražiai sų- 

i vąidino kiekvienas savo rolę.

CHORAS' r ’ ’ * \
Peruviečiąi, indijonaį, karei

viai ir kiti Šm°nės, kuriuos su- 
dąrė Birutės Choras, ne tiktai 
sudarė ypatingai ir įvairiai 
spalvotą ir įdomų paveikslą 
(ųiusų fotografas Stankūnas, 
labai apgailestavo, kad neturė
ję savo aparato, kad nuimti tą 
paveikslą), bet jie vaidino ir 
dainavo savo įprastoj aukštu
moj. Ypatingai reikia duoti 

I kredito chorui už jo darbą, ži- 
įnąnt kaip komplikuota buvo jo 
•partija, šioj operoj choras tu
rėjo. visą laiką vaidinti kartu

sų prjpcjpąJąU, nęturp^ąmą^ 
jpkių ilgų ppmerįų, kuriuos at
lieką ir yį§|<ąs baigta, bet Įje 
galo daug ir sunkių jstojiiųų. 
Pasirodyt kad rimtas ir nuošir
dus atsidavimas gerai vadovy
bei susilaukia gerų rezultatų.

Matyti, kad rūpestingai buvę 
prirengti kostiumai, sęęnęrijoą 
ir visi scenai kiti reikmenys, 
nesi jautėsi, kad žiuri į spektak
lį titrai pręfesięnalio pobūdžio, 
kur nors tikram teatre.

PĘĘESTRAS
pyyąi, niuansuotai ir tikrai 

M^mbėjo orkestras,
Jiprįą pęrs įF OP perdaug skait- 
lįpgas nariais, tačiau sudėtis 
ijuvo tokįą gerą ir muzikantai 
įękip apįtštp kąphro, kad buvo 
yjpp piglonųmąs klausytis, kajp 
jip ąkompąpąvp? o ne peršaukę 
vaįdintpjps scępoje, kaip kąd 
gan dąžnąi dąrpmn panašiuos^ 
spektąkliųęsie. Popas Byanskąs 
dirigavo kaip tikras maestro.

ovacijos muzika
liam VEDĖJUI < 
IR ĘEŽISORĘI

Spektakliui pasibaigus buvo 
sueitos ilgos, triukšmingu ip 
visai užsipelnytos ovacijos, ku
rios iššaukė scenpn pe vien vai
dintojus ir chorą, bet ir tuos 
du asmenis, kurie (Įąr kartą 
bendrai dirbdami nesigailėję 
nei triušio, nei energijos ir ne- 
saumylingai ir nuoširdžiai dali
nosi savo talentu, gabumu ip 
sumanumu su kitais. Tai hpvp 
rpųsų žymi artistė-daįnininkę 
Genovaitė Giedraitienė, kuri rę-
žisąyų šią operą, ir Birutės mu
zikalus vedėjas ir dirigentas 
Jępąs Byansksa, kuris priren
gę visus ir yiską iš muzikališkp 
atžvilgio ir šiame vakare dirĮ- 
gąyo-

Publika, vaidintojai ir chę- 
pasi rodė poniai Giedrąitienei Įr 
ponui Byanskui karštą, nuošir
dų įvertinimą už jų atsidavimą 
šiapi taip kiĮniam darbui. Pu
blikos eptuziaztiškas plojimas 
ilgai henuleidb ^juęs nuo tęs 
sce^ęs, kurioje buvo apvaini- 
tuotas jų indelis kultūros kre- 
ditąn.

Bet publika nežinojo, kad 
trečias asmuo, kūpi? pašventė 
ne vieną savaiįę bedirbdamas 
tą taip vadinamą spektaklio a- 
jelną prirengimo darbą, ir be
sirūpindamas, kad Birutės] pą- 
$įrodyina§ butų visąpusiškąi 
pasekmingas, tai buvo Vandą 
Byąnskienė, yedėjo žmona. Jos 
tontribucija |<aip šiuo atvejų, 
taip ir bendrui piUSU kultūros 
veįkląi, yrą npipažą Įr vįsų į- 
vertinama. 

» I t

—p—
Ir taip iki §ezonp

pertraukiu savo malonų savaį- 
tįnį yizįtą su muzikus mylėto
jais linkėdama, _ kąd muziką 
skambętų jųsų širdyse su vasą- 
rps linĮtsąiupių.

Muzikos Žinių vedėją
Nora Gugienę

NAUJAS AUTOMOBILISTŲ 
TEISĖJAS

Vyriausias municipalio teismo 
teisėjas atšaukė teisėją J. M. 
Brande iš automobilistų teismo. 
Priežastis—teisėjas Braudė per
daug garsinosi per radio. Vietoj 
Braudes tapo paskirtas lenkas 
teisėjas Steponas Adamowskis, 
kurio paveikslą čia matomo.

št drypomt” portretą nupiešė anglų dailimąkąs
Malcolm Osborne, R. E. R. Ą. uailmmkas UŽ "kurinį laimėjo 
ty-nioš Ęrąnk fi. Logan pp§piiją. PUtOjla buvo sūruošta Rou- 
Įięr ąąjeiryose (Fine rąmųąse).

i Micbelangelo |
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(Tgąįpys)
J>is pirmas drįso aukščiausioje 

katalikų bažnyčioje išparodyti 
nuogą žmogaus kūną, jis pir
mas atvaizdavo katalikų tiky
boje svarbų tezį — Paskutinį 
Teismą, kur ne žodžiais, bet 
vaizdais kiekvienam mato
mas ir vienodai suprantamas 
tikinčiojo žmogaus finalas.

Michelapgelp Pąskųįipį Tei
smą piešė hųdapias jąu nebe
jaunas žmogus. Jis tuojppl bu
vo jau f)6 metų ąpižįaus. Jis 
dįrbo be jųkių koiųpręmisų ir 
nepriimdapias įš niekę patari
mų bei sugęsįijų. Jis gal nė 
nepamanę, k,ąd sava kūryba 
daugiausia krikščięnių sukels 
argumentų d?J m|°gų kūnų. 
Ginčų dėl šito buvo daug ir 
tie-'ginčai įsėk-e daugeli metų. 
Patys popiežiai'nebežinpjo, ką 
su PąskdBnįp Teismų Rairyitj. 
Viepi jų darkė ųžpješdaiųi 
“gėdęs” vietas, kiti liepdavę 
visiškai smąąikinti pąskutiųį 
Teispią- Tą&ąų (Pąskptinis 
Teismas jr iki šioj feįįeFą, ti|< 
gerokąi ągdaFky^- Vįsgi dį“ 
džiųmą aukštųjų bažnyčięs at
stovų šį Mįciielangą|p kuriųį 
iš syk priėmė SU eptpziązinp 
ir pasididžiavimu. Tįk popie
žiaus Povilo III ceremonijų 
meistras Biagio da Gesina 
griežtai pasipriešinę, jog tą- 
pyba esanti “ne|įnkajną” baž
nyčiai, perdaug nuogos figų- 
ręs. Ęąi Įžiebei angelo dar 
dirbę prie Paskutinio Teismo, 
Biagio apžiųpėjęs dekoracijas, 
palakė: “Qpmą dą ^lųffe p 
d’osterie” (darbąs tinka tik 
karčiamai arba paleistuvną- 
miuį). Ųž tokį pasakymą, MĮ- 
c|iąlangejįę atkeršydamas Bią-j 
gĮę’ui, nųpĮpšė jį iš atmįntięs 
Bąsk. Teisme pradarę dMnA 
gyvatėmįs apsivyniojusį.

Aretinę 'taip pat d.ėl to> pa- 
tįęs pakėlė ąįiąrmą, nors jis 
ųejnivo kvalifĮkuotąs tai dą- 
rytį, bet jis noj-gję atkepšyti 
Michejąpgęlilį? kad nebuvo 
jam palanku^ asmuo, ir kU^8 
visiškai nekreipė dėmesio į 
meistrą giedotoją. Tačiau A- 
retino Įpanė ęsą§ toks žmoguj, 
kąd galįs ir karaliams įliktį. 
“Hipokrįlę” autęrįųs, Tarfuf- 
fės proto|ipąs, tąįp pat buvę 
Miclielangęlo modelis. AretĮ- 
no rašo:

“Pone”, lapkričio įnėm 1545 
m. jis rašė, “kaipo krikščionis 
aš gėdinuos ir pamanyti apią 
tai, kad JUS nesidrovėjote pą- 
rodyti .tokią sayo drąsą, kurią 
atkreipėte musų aspiracijas if 
visų ištikimų krikščionių dė
mesį. Dabar žiūrėkite, kad šis 
Michelangelo,/ toks garbingas 
ir pasaulyje išgarsėjęs žmo
gus, savo tobuloje tapyboją 
.parodė pasauliui šiokią biau- 
rybę ir nereliginguiną. Argi 
galimas daiktas, kad tii, neva 
būdamas tikintis žmęgus, tu
rėjai ręikąją tik sų žpipnėmią. 
Argi' galiflias1 dajktM. kad tu 

tą padarei didžiausioje Dievo 
bąžpyčioje, viršuj aukščiausio
jo Kristaus altoriaus, šven
čiausioje pasaulio koplyčioje, 
kurios įėjimą laiko stipriau- 
siąs ųžpaktas, kur šventi po
piežiai, Kristaus Vikarai laiko 
aukščiausias Katalikų pamal
das, kur šventi maldininkai 
atlieka išpažintį ir priima Jo 
Kūną ir Ęrąują? Masine re- 
prezeptącija tu nupiešia! šven
tuosius ir angelus be žmoniš
ko padorųpio, o kitus apdo- 
vąnojai dangiška garbe. Atsi
mink pagonus, kurie dirbda
mi Dianos statytas, uždengda
vo nuogas vietas. Net daryda
mi nuogą Veneros statulą, jos 
rankomis uždengė tas vietas, 
kurios neturėjo būti parody
tos. O čia, žiūrėk, krikščionis, 
kurs meną laiko aukščiau ti
kėjimo, kuriam menas tik 
spektaklis, neparodė lygaus 
padorumo ir pagarbos Dievui 
ir šventiemšieins, o- parodė to
kius gpSfa!s,‘-kad it gatvinė mo
teris užsidengs savo akis, kad 
negalėtų matyti, šitoks stilius 
priklausę tik labai nepado
riam pajeistuvųamiui, o ne 
švenčiausioje koplyčioje. Butų 
mažesnė nuodėmė visai neti
kėti, negu šitaip atakuoti ki
tus tikinčius žmones. Jau da
bar tavo tobulas neatsargu
mas nubaudė tavo paties ste
buklus ir užmušė tavo garbę. 
Tik tuomet tu atgausi savo 
garbę, jeigu atvaizduosi pas
merktuosius pragaro liepsno
se uždengdamas gėdos vietas, 
o išganytiems uždėsi saulės 
Šviesos aureolę. Dar geriau 
padarytum jeigu tu pamėg
džiotum floreuįiųįęčių kuklu
mą, kurie po ąųksiųiu lapu 
paslėpė nuogą pilvą gražaus 
jaunikaičio mjlžiųo Dovydę, 
kurs stovėję yiešame pliaže/ o 
ne šyentęje vietoje. Dieye, at
leis^ jam. Aš jums to nesa
kau su užjauta, neturėdamas 
to? ko aš iš jūsų tikėjausi, pa
galiau jus lųpėlumėt atitaisyti 
savo klaidą, nežiūrint to, kie|< 
nemajęnumų butų. Tuo budu 
jus pajčjąrytumėt galą paska- 
lams, kad piekąs iš jūsų nega
lįs nieįęo gero tikėtis, kaip tik 
Gherardi ir Tomai.” Čia jis 
prikišo jam jo draugus kaltin
damas jį negerais papročiais. 
“Jeigu jus negalėjote užbaig
ti pop. Jujiaųs IĮ munumento 
ir susitaikyti su jo testamento 
pildytojais, ko gero aš galių 
iš jūsų tikėtįs? Yrą faktas, jog 
jus negalėjote to darbo baigtj, 
pasilikdamas jam skolingas, 
tegul ta skola bus skaitoma 
vagyste,.. Tačiąu musų sielos 
reiklauja didesnio tikėjimų, 
negu tavo tapybos gyvenimiš- 
kųpiąs, tegul Dįevąs įkvepia 
ję šventenybę Povilą III, kaip 
jis įkvėpė Gfigorijų, kurs nu
sprendė Ryme sunaikiniti yisas 
pagoniškas statutus Įr dievai
čius, kad jie nėdarytų blėdies 
tikriems šventiemsiems P’ '

Nežiūrint juodašimtiškų lai
škų ir šmeižtų prieš Mihelan- 
gęlp, Paskutinis Teismas buvo

ant 6-to pusi.)

<N0 ZINIEK
Vedą MIKAS ŠILEIKIS

“Meno žinių” Skyrius 
Per Vasarą Reguliariai 

Neišeis.
Nuo šios dienos “Meno Ži- 

pių” skyrius, kurs kįekvieną 
šeštadipnį šioje vietoje pasiro
dydavo, per vasarą nepasiro
dys—ima atostogas. Vasaros 
metu, yįetoje oficialaus meno 
skyriaus, reikalui esant, skai
tytojams yis tik bus patiektą 
įvaįrių žinpčių iš meno sri
ties. '

Skyriaus vedėjas širdingai 
dėkoja bendradarbiams, kurįe 
šiokių ar tokiu budo man pa
dėję. Tačiau prašau dar la- 
bįąp pąsįrųošti ateinančiam 
žiemęs sezępųį — “Naujienų” 
25 ipetų jubiliejaus sukakties 
metams, kad hutų gajįma dar 
ląbįąu lietuvių tarpe praplėsti 
plastikinio meno srityje veik
los ir kultūros ribas.

įlįkąs Šileikis.
1111111111111111111111111111111 linini tiniit*.
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1 Meno Parodos l
s * • *•* ’ - i

Nežiūrint ankstyvo pavasa
rio ir šilto oro, yra daug svar
bių dailės parodų, o ir šiaip 
menininkų rateliuose veiklą 
yra gyva- Keletą parodų, nors 
trumpai, |enka paminpti.

Kcdharine Kufi galerijoje, 
540 N. Michigąn avė., trys dai
lininkai turi parodą: Rita 
Stein, Gertrudę Abercrombie 
ir Nicola Ziroli. (Visi yra mo- 
dernistąi). 

♦ •
Northmestern universiteto 

meno mokyklos skyriaus stu
dentų meniškų darbų paroda, 
vieta: Pure Oil Bldg., kamb. 
512, 35 E. Wacker Drivc. 

• • •
Lakeside Press suruošė 17-ą 

metinę industrinio meno pa
rodą. Ši paroda yra didesnė 
už pernykštę. Joje dalyvauja 
ir New Yorko dailininkai. 'Pa
rodos tiksiąs yra tas, kad pub
lika galėtų susipažinti su skel
bimų menu, būtent, kaip yra 
padaromos skelbimams spal
votos iliustracijos, kaip pri- 
Fuošiamos klišės spaudai ir tt. 
ši paroda truks dar tris sa
vaites.

• • •
Drake Hotel— The Junior 

Ąrt League turi sayo metinę 
dailės darbų parodą.

Stevens Hotel— Gegužės 21 
d. iškilmingai atsidarys All- 
Illinois Society of the Fine 
Arts draugijos narių mišri 
męno pąroda- Ši paroda truks 
net iki rudens. Parodoj daly
vaus ir ‘Menę Žinių” vedėjas, 
Mikas Šileikis, dailininkų dr- 
jos narys.

Gegužės 14 d. Atsidarys 
“Dailės Fėrai”

“Meno Žinių” skyrius gavo 
atsišaukimą nuo “The Out- 
door Artistą’ Association” per 
sekretorių p. Joseph J. Zulaw- 
ski, kuriuo kviečia lietuvius 
dailininkus dalyvauti “dailės 
foruose”. Paroda atsidarys ge
gužės 14 d? ir truks iki birže
lio 5 d. Vįęta—prie Chicagos 
upės ir \Yacker Drivę, atdara
me ore. Parodoj dalyvaujan
tiems reikės sumęjcėti $1 na
rio mokesčio? ųž ką bus duota 
vieta pasidėti paveikslams ir 
bus paskirta sargyba.

Čia nebus jokios “džiurės” 
Kąs ką norės, tą galės parodon 
atsinešti ir parduoti.

Platesnių žinių apie “fėrus” 
galima gauti nuo sąjungos 
pirmininkė? p-nios A. Koh- 
litz, 232 E. Erie st., Chicago, 
ąrba sekretoriaus Joąąph J, 
Zulawski, 2640 N. Sawyerave., 
Chicago.

Atsidarė 17" t a Tąrptaų- 
tinė Akvarelės Darbų 

Meno Paroda

Balandžio 27 d. Insti
tute atsidarė 17-ta metinė tar
ptautinė akvarelės paveikslų 
paroda. Viso yra 541 ekspona
tas. Parodai atstovauja 14 val
stybių. Įš svetimų valstybių 
Šov. Rusija daugiausia pri
siuntė kurinių, būtent, 34, 
Prancūzai—31; vokįečigi—27; 
anglai—12. Kariaujanti Ispą- 
nija, kuri pirpiiąp gąusingąi 
savę daįlinįnkų kuriniais pą- 
sirodydavo, šj kartą teturi ti|< 
G kuriniu?. Tiek pat turi Įr 
Meksiką. Ameriką parodoj tu
ri 109 kurinius. Lietuvos vay- 
do sąraše nesimato.

Pirmą premiją, $600, gavę 
ruąas prigory Qluckpiąnn, gy
venąs Paryžiuje, už kurinį 
vardu “Nuoga”. Cąlifornietis, 
Millard Sheets, kurs turi at
skirą galeriją (solo pąrodą), 
gavo $400 premiją U? • ‘Mirtiš
ką Naktį”. Milfęrd Zornęs, 
taip pat cąlifornietis, laimėjo 
$100 premiją ųž kurinį “Gųa- 
delppės šulinys.”

Parodoje dalyvauja daug 
užkviestų dailininkų, Įcuripios 
direktorius šitokioms paro
doms paprastai užkviečia sa
vo “favoritus.”

Vokiečių dailininkų darbąi 
ir vėl dominuoja parodą. 
Prancūzai šį kartą pasirodė 
prozaiški prieš vokiečius sp 
savo Paryžiaus miesto vaiz
dais- Emil Noldc, Otto Dix 
ir Car| Hofer yra Hitlerio 
tremtiniai, kurie der fuehre- 
|‘iin Įiępatiko dėl ‘radikališkų 
idėjų” dailėje, pas mus jip 
yra skaitomi pirmaeiliais dai
lininkais.

Iš amerikiečių, gal būt, yra 
bene geriausias akvarelistas 
Millard Sheets. Rusai taip pat 
turi gan gerų ir įdomių kuri
nių.

Paroda įdomi ir gražiai su
ruošta. • • •

Kita didelė ir įdomi paroda 
yra Meno Institute, tai daili
ninkų autoportretai. Daugiau
siai medžio graviūra.

• f t
Trečia nemažiau svarbi ir 

graži paroda tame pat muzie
juje yra mirusio direktoriaus 
Dr. Robert Harshe kurinių pa
roda.

PASKAITOS
Ateinantį ketvirtadienį, ge

gužės 12 d. Meno Institute 
(Fullerton Hali) paskaitos te
ma bus: “Bostonas ir jo apy
linkės”. Pradžia 6:30 v. vak.

• • •

Gegužės 19 d. bus paskutinė 
šių metų žiemos sezono pas
kaita tema: “Meno Instituto 
geriausi meno rinkiniai*’. 
Skaitys p-lė Helen Parker, 
įžanga nemokama.

• • •

^PASAULYJE GRAŽIAUSI 
DARŽELIAI"

Šita tema Meno Instituto 
Fullerton Hali salėje ryloj kai 
3:45 vai. popiet, skaitys pas
kaitą Dr. Watson. Įžanga 25c.

Mirė skulptorius George 
Gray Barnard

Balandžio 24 d. New Yorke 
pasimirė garsus Amerikos 
skulptorius George Gray Bar
nard. Sirgo širdie^ liga. Buvo 
75 metų amžiaus.

UŽPRAŠOME!
Visus “Naujienų” skaityto
jus ip 4|*ąugus atsilankyti j 
Naujienų Gegužinę Birutės 
darže gegužės 22-rų dienų.
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Reikalauja
Perskiry į’r

Anna Makar nuo Fred Ma- 
kar

VTctoria Gaura nuo Anthony
Gauro

NAUJIENOS, Chicago, m.

MICHELANGELO

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

Marion Laska, 23, su Jose-
phine Gruca, 22

Anthony Thomas, 29, su
ga Nertoutt, 25

Valentine Rekasze, 57,
Pauline Bartauskas, 48

Charles Bremer, 23, su
sephine Dyokas, 20

Edward Myrda, 24, su Rose
Pibolis, 21

Gavo
Perskiras

Ludwika Masalski nuo Ka
zimiero Masalski

01

su
TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

DABAR EINA 
“AUDRA SU 

PERKŪNIJA”
Verdanti žmoniškų kančių drama,

A. N. Ostrovskio veikalo, 

“Petro I” žvaigždės ir direktoriai

SONOTONE
Teatras—66 E. Van Buren

Šiokiomis dienomis 25c iki 1 p.p.

HEM0RR0IDAI
GARANTUOTAS $1 Art
GYDYMAS .......................... *’"W
Specialistas su 20 metų sėdimosios 
betvarkiu patyrimu, dabar įrodo, kad 
galima pagydyti be peilio ar opera
cijos. Rimtuose atseikimuose ofiso 
gvdvmas $2.0Q* Veik dabar—venk 
vėžio. Kreipkis dėl patarimo ir ar 
ekzaminacijos Dykai—-ar rašyk. Gauk 
bandymo $1.00 pasiulyma. Pasėkos 
Garantuojama arba pinigus grąži
nama.

DR. P. SCHYMAN, Specialistas
1869 N. Damen Avė. ARM. 8200

Dar Galit Gauti 
Dovaną Naujoj 
Lietuvių Vaistinėj

MARQUETTE PARK.—Kaip 
jau buvo “Naujienose” garsin
ta, kad šiomis dienomis Mar- 
ąuette Park r.pielinkėj, atsida
rė nauja, moderniška lietuvių 
vaistinė. Vaistinės vardas:

Steeples Pharmacy, 6757 S. 
Westem Avė., kampas 68th St. 
Srvininkai šios naujos vaisti
nės yra lietuviai: A. Stupelis 
ir I. Miletz.

šiandien yra paskutinė die
na dėl gavimo dovanų. Kas at
silankys j šios vaistines iškil
mingą r.tidarymą, gaus naudin
gą dovaną dykai. Tai bus ge- 
Ta atmintis kiekvienam. Pasi- 
naudokit proga. — Susiedas.

Budriko Radio 
Programas

Rytoj, Motinos Dieną, 
7 vakare įvyks Budriko Radio 
Programas iš Stoties WGFL— 
970 k., pašvęstas Motinos Die
nai. Progrrme dalyvaus Orkes
trą, akordionistai ir Makalai. 
Bus 
polkos ir Mi.kalų šeimos sce
nos vaizdelis, aukojamas Mo
tinos Dienai. Programas keti
na būti labai įdomus, taigi ne
pamirškite atsisukti savo ra
dijas rytoj kaip 7 vakare.

Eiti Budriko programai yra: 
Ketvirtadieniais, 7 vai. vakare, 
iš Stoties WHFC — 
•r penktadieniais bei septinti, 
dieniais 4 valandą po 
Stoties WAAF — 920

Budriko Rakandų ir Radio 
Krautuvėj, 3409 S. Halsted St., 
kuri duoda šituos programas, 
drbar yra didelis dirbtuvės nu- 
piginimas Norge refrigeratorių. 
Taip pat yra kiti dideli barge- 
nai rakandų, radijų ir malia
vų. — R.

BRUNO SHUKIS
Generalis Kontrak- 

torius
Statom naujus ir taisom senus 

namus. Apkalam asbestomis.
Reikalui esant kreipkitės:

4131 So. Francisco
Avenųe .......

Tel. Lafayette 5824'

U T I L I T Y L I Q U O R 
DISTRIBUTORS, Ine. 

5931-33 So. Ashland Avė. 
WHOLESALE ONLY 

Phones: Prospect 0745-0746 
Mes importuojam Lietuvišką 

Degtinę
F. Dzimidas, savininkas ir visi 

darbininkai lietuviai.

ŠAKNYS
50 metu patyrusi herbalistė Helena 
Szymanskienė pasiūlo jums geriau- 

’ sias Amerikos kombinuotus. Rytų 
į Indijos ir Europos šakninius vais- 
į tus. Greitos pasekmės visuose ne- 
. ctalavimuose už vos tik $1.00. Kreip
kitės ar rašykite dėl $1.00 pasiūlos. 
DYKAI bandymas ar patarimas.

HELENA SCHYMANSKA
' 1869 No. Damen Avė. ARM. 8200

J

Melrose Park Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gegužės 8 dieną, 2 vai. popiet, Navicko svet., 
100 N. Broadvvay. Nariai prašomi susirinkti skaitlingai.

Valdyba.
I LA 260 kuopos susirinkipias įvyks* gegužės 8 d., sekmadienį, 

2 vai. po pietų, Mrs. Gricius svetainėj, 2449 W. 69th St. 
Visi nariai prašomi būtinai atvj'kti į susirinkimą ir atsi
vesti savo draugus prirašyti. —K. Liutkus, sekr.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinio Klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks* nedelioj, gegužės 8 d., Lawler 
Hali, 3929 W. Madison St. 1 vai. po pietų. Visi nariai pra
šomi atsilankyti, yra daug naujo apsvarstyti, o kurie tu
rite paėmę baliaus tikietų, būtinai sugrąžinkite prieš su
sirinkimą. —M. Medalinskas, rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugystė laikys mėnesinį susirinkimą sek
madienį, gegužio 8 d. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. 12 vai. dieną. Visi nariai kviečiami būtinai 
atsilankyti, nes bus rinkimas darbininkų dėl metinio pik
niko, kuris bus birželio 5, Justice Park darže.

A. Kaulakis, rašt.

(Tąsa iš 5-td pūsi.)
pasaulio mokykla. Žmonės va
žiavo iš visų pasaulio kampų 
jį pamatyti ir dalyvauti jo ati
daryme. Daug prancūzų, flė- 
inų ir vokiečių dailininkų vai
kščiojo Sikstaus koplyčioje ir 
kopijavo jo darbą. Michelan- 
gelo garbe augo, o Aretino, 
kurs rašė jam grąsinančius 
laiškus, turėjo iš gėdos nutilti. 
Vasari, kurs matė koplyčios 
atidarymo ceremonijas, tarp 
kita ko sakė: “O laimingas 
Povile III! Dangus tau leido 
būti patronu šitos garbės. Ju'- 
sų vardas greta Michelangelo 
Buonarroti, kurs savo didingu 
menu nušvietė pasaulį, pasi
liks ant visados garsus.”

Tačiau Michelangelo vargai 
luomi dar nepasibaigė. Nežiū
rint jo seno amžiaus, Povilas 
III-sis pakišo jam dar vieną- 
kitą didelį darbą. Pirma - jis 
turėjo išdekoruoti Paulistų 
koplyčią, o vėliaus popiežius 
paskyrė jį vyriausiu Šv. Petro 
bažnyčios Ryme architektu, 
kuri tuo laiku buvo būdavo^ 
jama. Ten jis turėjo dar dau
giau vargo su savo priešais 
architektais ir kontraktoriais, 
kai surado, kad šie, norėda
mi pasipelnyti, darė suktybes. 
Pirma, nei Michelangelo pra
dėjo daryti kokius nors pla
nus, surado, kad sienos pra
dėjo trukti ir griūti. Teko iš- 
nauja jas permūryti. Garsiąją 

Sandaros svet./ 814 W? 33rdl kupolą jis pats padirbo. Bra- 
Street. Pradžia 7:30 vlI. vak.

Bus gražus programas pritai
kintas šventei ir užkanda. Kvie
čiama nares ir visi ir visos, 
kurie norėtumėt krutu pralei
sti keletą valandų ir prisimin- 

apie savo motinėles. 
Kviečia Komisija:

S. Wodmonaitė, 
Schultzienė, 
Mazeliauskienė, 
Zolpienė.

kaip

duodama gražus maršai,

1420 k

pietų, iš 
k.

Moterų Lyga Ruošia 
Motinų Dienų

Moterų Piliečių Lyga rengia 
Motinų Dienos pagerbimo va
karėlį šeštadienį, gegužės 7 d.,i

ti

M.

Pranešimas
500Pranešame, kad turime 

v: rtotų, dar geram stovy auto
mobilių nuo $100 iki $500 ver
tės. Yra DeSoto, Plymouth ma
žai vartotų. Galima gauti len
gvų išmokėjimų sąlygomis. Jū
sų karą priimsime 
pinigius, kita . — 
giau.

Nepraleiskite šios 
taip ilgai nebus.

Burke Motor Sale Co., 5001 
So. Western Boulevard. Vedė
jas Joseph B: gdonas.

(Skelb.)

kaip rank- 
kaip pr.to-

progos, nes

TIK VIENAS TOKS

LIETUVIU MEDŽIO 
SANDELIS

MATERTOLAS NAMŲ 
STATYBAI

Geriausia medžiaga durims, lan
gams, grindims, porčiams; 

popiera stogams.
DAROME SIETINIUS LANGUS 

IR DURIS
Tel. YARDS 2576

Atidarą vakarais ir nedėliomis.
Apskaičiavimas DYKAI

BUILDERS SUPPLY
M. Zolp, Sav. >

3562 S. Halsted St.

CRANE COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. • Tel. Portsmouth 9022
POCAHONTAS Mine Run (Screened) Tonas $7.00
SMULKESNĖS 50 tonų ar daugiau ..........  Tonas $6.75

Perkant 5 Tonus ar Daugiau
ŠI KAINA TIK PER GEGUŽĖS MĖNESI

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

mantės modelis buvo atmestas, 
už tai jam pavyduoliai priešai 
grasino mirtimi. <

Visą savo ilgą gyvenimą Mi- 
helangelo 
žmogus. Nė vienas tų 
dailininkas 
daug meniškų (darl?ų, kiek jis. 
Jis buvo nevedęs Mirė sulau
kęs 8$ metų amžiaus. Jo lavo
nas buvo palaidotas gimtą ja
me mieste Florencijoje.

(GALAS)

GERA PROGA ĮSIGYT
Rogers Sidabrinius Setus

Servizas
Vienam
Žmogui

nesukūrė tiek

buvo darbingas

‘ 6 RAvnokK

...99c
DEVOE 

VELOUR 
FINISH

“Faun” 
Design

Vertė
$2-50

Mirrolac Enamel, 
White Lead, - 
Varnish, 
Roof Cement,

Gera Maleva 970 galionui 
Maleva verta $3,00

po $1.95
Budriko Krautuvėse galite 

pirkti pigiaus.

Si 6 Kuponais
Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Liet. Moterų Piliečių Lyga fengia Motinų Dienos pagerbimą 
šeštadienį, gegužio 7 d. Sandaros svet., 814 W. 33rd St. 
Pradžia 7:30 v. v. Bus užkanda ir programas pritaikintas 
šios dienos* minėjimui. Visi ir visos prašomi atsilankyti.

M. Zolpienė.
Aurora, III. — Lietuvių Kultūros Draugijos Aurora skyrius 

rengia šokius nedelioj, gegužės* 8 d., Union Labor. Temple 
svetainėj. Pradžia 6 v. v., Kviečiame gausingai atsilankyti.

Komitetas.
Garsaus Vardo Lietuvių ir Lietuvaičių Draugijos piknikas 

įvyks rytoj Birutės darže, Archer Avė. ir 79th St.
P. Pikturna.

Ateik į didžiausį naujų ir at
imtų automobilių išpardavimą— 
tokį, kokio Chicago nėra bet ka-_ 
da mačiusi pas
Cook County Finance 

Company,
ties 1340 West 63rd Street

Virš 300 naujų ir vartotų ka
rų bus parduodama tiesiog pub
likai. Jus galite nusipirkti tikrą 
1938 metų karą už tik $395 ir 
1937 karą už tik $295. Ne dau
giau. Taipgi senesnių modelių 
karai už taip pigiai kaip $35.

Nepirkite naujo ar vartoto ka
ro tol, kol nebusi matęs musų 
parodos kambarius. Mes užtikri
name, kad sutaupysime jums 
šimtus dolerių.

Visi karai turi musų 90 dienų 
garantiją ir 10 važinėjimo ban
dymą. Jums nereikia ir grynų 
pinigų, mes priimsime jūsų se
nąjį kaipo rankpinigius, o jus 
galite pasiimti dviem metams iš
simokėti.

Nesvarbu kur gyveni, nepra
leisk nuostabios progos.
Atdara kas vakarą iki 9:30 P.M. 

ir visą dieną sekmadienį.

Cook County 
Finance Co.

1340 W. 63rd St
Ties Loomis

Nepamirškite Užeiti Pas:
PETE YOUNG 
ŠALTAS IR SKANUS 

SCHLITZ ALUS 
83 IR KEAN AVENUE 

(prieš Tautiškų kapinių vartus)

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pian’is ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

GELEŽIES PREKIŲ IR MALĖ- 
VŲ KRAUTUVE

Maliavos, Varpišius, Geležies iš
dirbiniai, plumbingo reikmens, 

Langų Stiklai.
2817 W. 63rd Street

Phone PROSPECT 1297 
Lietuvių Krautuvė

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRA
ŠAS — ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susiras
ti, kur galima nusipirkti įvairių 
paprastų ir nepaprastų daiktų, in- 
taisų ir reikmenų. Jeigu iš telpan
čių čia skelbimų negalite susirasti 
ko ieškot, pašaukite Naujienas, Ca- 
nal 8500 ir klauskite Biznio Pata
rėjo. Čia jus gausite informacijų, 
jeigu tik jų bus galima gauti.

• FOTOGRAFAS

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su mo
derniškomis užlaido
mis ir Hollywood 
šviesomis. Darbas 
garantuotas.

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

ARBA GALIT GAUTI SU 6 KUPONAIS
6
6
6

$1.49didelius peilius už . 
didelės šakutes už ... 
sriubos šaukštus už ... 
salotom šakutes už 
arbat. šaukštukus už 
Ice Tea šaukštai už ... ____
Per paštą 15 centų extra už persiuntimą.

Dėžė Sidabrui Sudėti $1.75
(paštu 35c extra)

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą 
įSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

6

1.19 
1.19 
790
1.19

LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $*|2"50
GYDYMAS.......~.............. SCn.OO
LIGONINĖJE................  W U
RAUDONGYtftfiS IŠIMAMA viena

diena ligoninėje ___  $15-oo
RAUMATIZMAS $9.00

greitai palengvinama .......“
VISAS LIGAS GYDOMA $4,00 
Ekzamiųaciją įskait. vaistus ■ ’

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Ave^ Chicago.

Tel. Lavndale 5727.

Tel PROSPECT 5544 VENETIAN BLINDS
/ MANOR

Winoow Shade & Draperv Works
IŠVALOME KAURUS

10 metų Jūsų apylinkėje. 
Musų kostumeriai visuomet yra patenkinti musų darbu.

‘ 3348 West 63rd Street

Prosinama ar Skalbiama 
Mašina po $49.50

Nauji General Electric Dul
kių Valytojai po $19.50 

Naujos Elektrinės Ledaunės 
penkių kub. pėdų ?

po $94.50
Lengvais Išmokėjimais

BUDRIKO
RAKANDŲ ir RADIO 

KRAUTUVE 
3409-17 S. Halsted St

Tel. Boulevard 7010

WCFL—970 k. Nedelioj 7:30 
vakare Motinos Dienos 
programas ię Makalai

HSE

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted Stn Cricago, III.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti j ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

RESTAURANTAI

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

r

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TcL VICTORY 9670.

ValstijaMiestas .

Kupono No. Gegužės 7 d.

SPRING INN
Pranešiu visiems draugams ir 

lietuviams kad esu naujoj vietoj 
82nd and Kean avė.—Senoj A. Ku- 
chinsko vietoj. Daržas pasirenduo- 
ja dėl piknikų, o užeigoje visados 
radasi geri gėrimai ir mandagus 
patarnavimas. Savininkas Jos.
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Šeštadienis, geguž, 7, 1938

JOfcAS JAKUBONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 4 d., 10:50 valandą 
vakare, 1938 m., sulaukęs 55 
m. amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Batakių miestely.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nubudime 

i sumis: Juozapą ir Feliksą, . 
dukterį Aldoną, marčią Alice 
ir žentą Tomą, 2 brolius: My
kolą, Petrą ir brolienę Evą, 
švogerį ir švogerką Paleckius 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus koplyčioj 6834 South 
Westem Avė. Laidotuvėmis 
rūpinasi sūnūs Juozapas, Tel. 
Republic 7689. Laidotuvės į- 
vyks pirmadieni, gegužės 9 d. 
8.30 vai. ryto iš kopi. į šven
čiausios Panelės Marijos Gi
mimo parap, bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Jobo Jakubonis 
gimtinės, draugai ir pažfstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patatnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sūnūs, duktė, marti, žentas 

ir giminės.
Laid. dir. J. F. Radžius, Tel. 
CANAL 6174.

Šįvakar Garfield 
Parko Parengimas 
Pirmyn Naudai

Loš pinaktį ir šoks choro 
naudai

Šįvakar Walter Neffo salėje, 
.2343 S. Leavitt Street, įvyksta 
linksmas Garfield Parko lietu
vių ruošiamas parengimas Pir
myn Choro Kelionės Fondo 
naudai.

> i

NAUJAS PLANAS LAIDO
TUVIŲ PINIGAMS 

$100 iki $5,000 
Umųs Pinigai Dabar Gatavi Nu

kentėjusioms šeimoms 
ELLIS PLANAS i 

Jei sunku su pinigais šeimoje 
mirties valandoje, tai pasiūlome 
paprastą tfesiogį planą, kad jums 
padėti. Pinigus galite gauti tuo
jau drabužiams,- bažnyčios pa
tarnavimui, laidotuvių išlaidoms 
ir t. t. Jūsų Laidotuvių Direkto
rius gali už jus visas smulkme
nas sutvarkyti. Tik paklauskite 
jo apie EHis planą.

L. T. ELLIS COMPANY 
33 N. LaSalle St Franklin 1593

Visas to parengimo pelnas 
yra skiriamas finansavimui 
Pirmyn choro ekskursijos į 
Lietuvę. GarfieldpUrkiečiai su 
savo svečiais loš pinaklį, links
mai šoks ir vaišinsis įvairiais 
skanėsiais. Parengimas bus la
bai linksmas.

Pirmiau buvo skelbta ir bi
lietai parodo, kad parengimas 
įvyks salėje, prie Crawford ir 
Madison, bet paskutinėje va
landoje salė buvo pakeista. To
dėl visi asmenys, kurie jau tu
ri bilietus, yra prašomi nepa
daryti klaidos ir nenueiti į Ma
dison avenue salę, bet į Walter 
Neffo salę, 2343 S. Leavitt si.

Vakaro pradžia 7 vai. vaka
re. Įžanga 35 centai asmeniui.

HELP WANTED—FĘMALE 
Darbininkių Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žeme Pardavimui

HEĖP VVANTED—MALĖ ' 
Darbininkų Reikia

REAL ESTATE FORZ SALE IBUILDERS AND CONTRACTORS

REIKIA SEILSMENŲ — išdirbtai 
Anglių Bendrovei. Pageidaujama 
patyrę vyrai su išdirbta jklientele. 
Gera propozicija atsakančiam vyj 
rui. Rašyti Naujienos, Box 821.

REIKIA MERGINOS virš 20 na- 
mų darbui, vaikui prižiūrėti, savas 
kambarys, $7. Šaukit Ardmore 0867

,■ REIKIA KEPĖJO lietuviškai 
duonai kepti. Algą svarstys -atsa
kius į skelbimą. Mr. Raymond 
Kuizinu 1473 W. 15th Avę. Gary, 
Indiana.

FOR KENT—IN GENERAL
Rendai-—-Behdrai

RENDON 3 KAMBARIAI if vie
nas furnišiuotas kambarys, maža1 
šeimyną. Visi’ pąrankumai Gage 
Park. 5604 So-. Mozart St.

SKOLINAU PINIGUS
Ant Automobilių, Namų ir ki-> 

tiems reikalams. Perkame morgi- 
čius, Jūdgemėnt Notas, išmainom, 
parduodam bįle kur, namus, ukius, 
lotus ir biznius. Taipgi apdrauda. 
NAMON FlNANCE and REALTY

6755 South Western Avenue 
tel. Grovehill 1038.

REIKIA PIRMARANKIO rugi
nės ir baltos duonos ir biskvitų 
kepėjo. Reikia patyrusio, kreiptis, 
Naujienos, Box 824.

REIKALINGAŠ PORTERIS Ta
vernai. Pavienis. Gyvenimas ir 
mokestis. 4432 So. Western Avė.

Garfiehlparkiečiai pp. Stdparai 
ir Matekoniai, kurie daugiau
siai rūpinasi parengimu, kvie
čia visus gerus lietuvius, ypa
tingai savo apieiinkes gyvento
jus atsilankyti.

GarfiėldparkietiB.

Rytoj Ak. Ančiutes 
Sudieu Vakarėlis.

PADĖKAVONĖ

Dainininkes Akvilės Ančiutčs 
draugai stropiai ruošia jos iš
leistuvių vakarėlį. Be abejones 
vakarėlis visais^ atžvilgiais bus 
ir linksmas ir draugiškas.

Dainininkai K. Sabonis, 
Gricaitė ir H. Vespenderaitė, o

J.

RENDON 3 kamb. fornišiuotaš 
FLETAS, ženotiems ar pavieniąms; 
Atsišaukite Taverne, 3600 So. Emej 
rald Avė., Anna Beach.

RENDON 4 kambarių flatas, nau
jai dekoruotas, vanos ir visi įtai
symai, pirmas aukštas. 2505 West 
69th St.

FURNISHED ROOMS—TO RENT 
^yteniytri. 

RENDON fornišiuotaš šviesus 
KAMBARYS prie mažos šeimynos. 
O Su mokesčiu susitaikysime.

3409 So. LęrsVe Avenue.

FURNIŠIUOTAS KAMBARYS' 
dėl vyro, šviestis ir švarus.

5525 So. Emerald Avė.-

RENDON furnišiuotas kambarys. 
Vaikinui ar ženotai porai -— prie 
mažos šeimynos. Lafayette 3859. 
4609 So. Rockwell St. pirmos lubos

RENDON KAMBARYS.
2641 W. 69th St. antros lubos..

RENDON furnišiuotas KAMBA
RYS pavieniui ar ženotai porai Su 
ar be valgio. Atsišaukite subatoj, 
4630 So. Sacramento.
I 1 i " tl! i ! Į" Į H , ■ .H.,....................  Į —

TURTUI LIKVIDUOTI 1V2 auk
štų fręiminis-^-gasas ir elektriką, 
lotas IŽ5xl25—Chieago Ridge, 111. 
Informacijoms šauk Prospect 1654.

WAUKEGAN, ILL. Parsiduoda 
biznio namas su pagyvenimo kam
bariais lietuvių apylinkėje. Namas 
tinkamas dėl bile kokio bižnio ir 
vienas iš geriausių biznio kampų.

Rašykit 738 Šo. Jackson St., 
Waukegan, III. Tel. Majestic 1764.-

BARGENOS — Parsiduoda auk
štos rūšies bizniaVaš lotas ant 63 
prie Rockwell. 26 f t 7^> in x 135 
ft 3”—už $3,500 cash. Tel. Calumet 
6892.

PARSIDUODA 6 kambarių bun- 
gallow taipgi 4 kambarių cottage' 
su beismentu, garažas, tuščias lo
tas šalę. Priežastis vyto mirtis.

5634 W. 64th PI., Clearing.

PARDAVlMŪI 3 aukštų mūrinis 
namas labai prieinama kaina.

4113 Grenshaw Street
Van Buren 1286.

AUTOS—TRUCKS FOR SALE 
Automobiliai ir Trokai Pardavimui

BRIGHTON PARKE — 4 pagy
venimų mūrinis namas parsiduoda 
Jabai pigiai. 2 po 4 mūrinis apšildo
mai karštu! Vandeniu, už $5,500. 2 
po 6,- mūrinis už $6,000. apšildo
mas. Marųuette Parke—2 po 5 
apšildomas už $7^00. 2 karų gara
žas. Atsišaukite 6820 So. CampbeI 
S. Mikšys.

I f 91 Ffi A Gėlės Mylintiems
I U U fl Vestuvėms, Ban- 
||Q£1 kietams, Laido- 

tuvėms, Papuoši
mams.Gėlininkas

4180 Archer Avenue
Pitone LAFAYĘTTE 5800

I nVFIKR K“-18
LUVLIlUUL Visas Pasaulio.

A = Dalis.

Gėles Vestuvėm a. Banldetama 
ir Pagrabama.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

“NAUJIENŲ”
GEGUŽINE

BIRUTES DARŽE

JONAS ZIGMONTAITIS
Kuris mirė balandžio 28 dieną 
ir tapo palaidotas gegužės 2 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Dėkavo- 
jam musų dvasiškam tėvui 
pralotui Krušui, kun. Petraus
kui ir kun. Valančiui, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jo siel<Ė dėk a vo j am graboriui s. P. i^žefk< feufe •savd'g> 
ru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amži- 
nastį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius; 
dėkavojame šv. Mišių aukoto
jams, gėlių aukautojams, grab- 
nešiams ir pagalios dėkojame 

-visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų 
mylimas Tėveli ir Broli sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę lieka
Sanai, Duktė ir Brolis.

raminimui pateiks- saldžių dai
nų. Pati panelė Ančiutė, išvyk
dama Lietuvon, žadėjo padai
nuoti gražiausių dainelių ir pa
sakyti linksmų bei graudų su
diev draugams čhieagiečiams.
' Ančiutes / išleistuvių — su
diev vakarėlis* įvyks rytoj, Mil
dos svetainėje, 3142 S. Halsted 
S t. Įžanga 50 centų. —R. š.

Joniškiečių

-į*/ •• r r-v

Joniškiečių Labdarybės

.1

INŽINIERIUI

Jonui

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubo iręguliaris susi
rinkimas įvyks gegužio-Mojaus 
8 dieną, 1:30 vai, po piet Juš
kos Hollywood svetainėje, 2417 
W. 43rd St.

Visi klubo nariai privalo pri
būti. Turim svarbių reikalų. 
Nutarta surengti Imliij-vakarie
nę gegužio 15 d. 5 vai. po piet, 
nariams uždyku> o ne nariams 
35c. Antra, turim nutarę reng
ti pikniką gegužio 29 d. S. Svi- 
lainio darže. Taigi šiame mi
tinge privalom viską sutvarky
ti. Malonėkit visi atsilankyti.

Komitetas.

Jo Mylimai Motinėlei mirus, šioj liūdesio 
Valandoj reiškiame giliausios užuojautos.

i
NORA IR KAZYS GUGIAI

Ona Byanskienė
PO TĖVAIS ADOMAIT1KĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gegužės 5 d., 10:45 vai. 
vakare, ‘ 1938 m., sulaukus 69 m. amž,, gimus Žagarės mie
ste, Šiaulių apskrity.

Paliko dideliame nuliudime dukterį ir žentą, Mariją ir 
Dr. Kazimierą Mikolaitf, 2 sunūs: Joną, marčią Vandą ir 
Aleksandrą, marčią Madelinę, 3 anukus, 3 seseris: Apolo
niją, ValantinaviČienę, švogerį Joną, Suzanną Byanskienę, 
švogeri Joną, Barborą Vičienę, švogerį Kazimiera, brolį 
Ir brolienę Praną Ir Rozaliją Adomaičius ir jų šeimynas. 
2 pusbrolius, Aleksandrą ir Kazimierą Kaienus ir jų Šei
mynas ir daug kitų giminių, o Lietuvoj seserį, 2 brolius ir 
gimines.

Kanas pašarvotas Mažeikos koplyčioj, 3319 Lituanica 
Atė. Laidotuvės įvyks PIRMADIENI, GEGUŽĖS 9 d., 8:30 
vai. ryto iš koplyčios į ŠV. Jurgio parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta į ŠV. Kazimiero kapines.

Visi a. a. ONOS BYANSKIENĖS giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sunai, Seserys, Žentai, Marčios ir kitos Giminės.

Laid. Patarnauja Laid. Dir. S. P. Mažeika, YARDS 1138.

'j

&

Gėrimų Išparda 
vimas

Norint apsipirkti gerais gė
rimais, kreipkitės j Armand 
Liųuors, 7040 S< Western avė. 
Telefonas Prospect 0460.

Turi įvairiausių ir visokiau
sios rųšies gėrimų. Kainos ne
brangios, o penktadienį ir šeš- 
tadieni pardttodama bargenų 
kainomis. Pavyzdžiui, alaus ]/2 
galono kainuoja 25c, 6 — už 
$1.39. Gera, 4 metų degtinė 
— Bonded Whiskey — kvor
ta $1.95, paintė 99c. Reikalui 
esant pristato ir į namus.

(Skelb.)

Trys Nukentėjo 
Miesto Garažo 
Sprogime

Miesto gatvių departamento 
garaže, 2322 South Ashland 
avė., Įvyko asfalto sprogi
mas, kuris sunkiai sužeidė tris 
tarnautojus: Cole, 59,
nuo 4247 N. Keeler avė., inži
nierių; Niek Tannadi, 26, nuo 
3152 5th, ir Henry Dillon, 55, 
nuo 9405 S. Ada.

Remkite'tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

1936 DODGE ŠEDAN 5 pasažie- 
rių, juodai pentuotas; atrodo kaip 
naujas

$365.00 
PLYMOUTH ' 1935 juodas 

visai kaip naujas 
$245.00 
Autorizuoti

DE SOTO, ir PLYMOUTH
dealeRiai

BURKE" MOTOR
SALES 

5001 S, Mfestern Blvd 
Vedėjas jo^eph Bagdonas.

> j

furniture-f^tureFor sale
Rakandai ir Raišai Pardavimui
išparduodame barų fik- 

ČERIUS 1937, Visokio didžio su 
Coil Baksais ir Rinkom. Taipgi Što- 
rų fikčerius dėl bile kurio biznio 
įskaitant svąršffrkles, registeriūs ir 
ice baksius. Cąsn arba ant išmokė
jimo. Pamatyklto mus pirm negu 
pirksite kitur. &

S. E. ŠOSTHEIM & SONS 
1915 SO. ŠTATE STREET 

CALumet 5269.
———  rt,. ___ - - - ■

■X

$25,000 Naujų ^Rakandų Pardavi
mui Nematytomis kainomis—Priei

namomis'" išlygomis
$100 Importuoti ir Amerikoniški 
kaurai   :  ........ $15—$20—25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ..................... .........  $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kąmb. įrengimas

de luxe .......į..:'..........   $175
Atdara vak. iki 9—Ned. iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ašhland Avė.

BUSINESS CHANCĖS 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERNAS, arba 
ims moterį į partnerius — perei
namai kampas — didieji vartai į 
Stokjardūs. Renda nebrangi. Turi 
parduoti vykstant į Europą.

4143 Soį'Halsted St.
.. ■■ ... ■ ■ ■■ ... ........... o . ■ ■ ,

P ‘
PARDAVIMUI TAVERNAS 

Southsidėje —• biznis gerai eina,Southsidėje — 
gera vieta. Radclįffe 3860.

FARŠIDUODĄ7 KEPYKLA su 
NAMU, cash biznis. Priežastį par
davimo patirsite^ vietoj. 918 Oliver 
Avenūe, Aurora, III.

VYRUI SUSIRGUS priversta esu 
parduoti bučernė ir grosernę pi
giai. 2955 Šo. Emerald Avė.

RESTAŪRANTAS ir TAVER
NAS prie gyvo vieškelio, 15 my
lių į pietus. Tas pat savininkas 
pėr 13 fhetų. Ndšlė turį parduoti, 
renduoti ar mainyti, Kreiptis 

3236 So. ’ Halsted Sf.

PARŠlDŪODA TAVERN it Res- 
taurant arba vienas Restaųrantas 
—Priežastis turiu 2 bizniu. Naujie
nos, Bose 823.. * l < 
----E--- S----U--  ■ .... . ........... ■----

PARSIDUODA KRIAUČIŲ biz- 
s pigiai; geroj vietoj.

6437 ■“ So. Harper Avėnūe

PARDAVIMUI f SUNSET t)ĄR- 
ŽAS, 138 ir Archer Avė.—50 akrų 
Piknikams Daržas—pilnai įrengtas 
—nebrangi kaina. Priims dalį mai
nais. Del informacijų šauk

M. S.‘ REHAK,
< r Hemlock 0662. -

PARSIbUODA 2 flėtų mūrinis 
namas po 6 kambarius, 2 karų ga
ražas. Pigiai. Turiu parduoti greitu 
laiku. 3230 So. Union ĄVė. antros 
lubos.

KAM MOKfftl BRANGIAS RER- APSAUGOK SAVO PINIGUS! DAS? Mes bndsvojame mėžto na- 
Pirk nejudinamą nuosavybę, kū- mus aht išmokėtų lotų po 2, 3 ir 4 

rios kainos keleriopai pakils. kambarius, su pigiu mėnesinių mo- 
2 pagyvenimų medinis namas už kesčių — apie $16.00 į mėnesį. 

$1850. Taipgi budavojame naujus namus
Beveik nauja mūrinė Bungalow|«mt užsakymą ir senus namus su- 

už ......... :.............
6 pagyvenimų 

už ......................... ...............
Bizniavas namas su pagyvenimu 

ant 63-čios netoli California Avė. 
Kaina už pusę morgičiaus.

15 akerių farma ant didelio vieš
kelio, tinkama bile kokiam bizniui, 
tik 15 mylių nuo Chicagos už $3250 

100 akerių įrengta farma su ma
šinoms, 8 karvės, 3 arkliai ir tt. 
Randasi arti Dowagiac, Mich už 
$4250. Tik $1000 įmokėki.

14 kamb. įrengtas hotelis prie' 
Michigart ežero prie U. S. 12 vieš
keli'©, arti St. Jo Michigane. Bus 
parduotas pigiai arba mainais. I BUSINESS SERVICE 

Klauskite apie kitus bargenus Biznio PStarnavttaas
apie Mafguette Parke, Brighton -------- --------- *--------*------------------
Parke ir kitur. Tel. Victory 4965.

Didelis pasirinkimas visokių far- STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
mų, 1 vasarnamių, Illinois, Indiana, 1 DARBAI
Michigan ir Wisconsine. Leng- 35 metai bižny, turi pilną apdraudą 
vais išsimokė j imais atba mainais, už darbus. Lengvus išmokėjiihai, 

J“. ŠINKUS, Ijeį norite. „
2442 W. 63rd St. Prospect 9000 BRIDGEPORT • ROOFlNG AND 
—■—"i^- .3 ■■  ----------------- SHEET MSE CO.

BANDYK SUMUŠTI ŠITĄ! [ 3216 So. Halsted Street
$5900.00 už naują 6 kambarių ------------------------- -------------------

rezidenciją, kuri bus gatava apsi- PIRMOS RŲšlES JUODŽEMIS dėl 
gyventi gegužės 15 d., galima pa- gėlynų ir žolynų specialiai smnaišy- 
daryti dar 2 kambarius viškuose. tas su durpėms ir trąšomis. Parduo- 
Randasi vieno bloko atstume nuo dam bušeliais arba vežimais. 1 fett- 
katalikų bažnyčios, viešosios mo- gelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 bušo- 
kyklos ir 63-čios gatvėkario. H. W. lių $2.50. Jei pirksite daugiau kaip 
H. Geriausi plumbing su kabinėti- vieną bušelį už pristatymą nemo- 
nia sinka. Visa dekoruota. Visi pa- kėsite. Ofiso valandos 7 vaL ryto 
gerinimai, įskaitant jėlož išgrindi- iki 10:30 vakare, 
mą. Kam mokėti $6000.00 ar dau- CHARLES GAVCUS
giau Už savo namą užmiesty ir dar 6100 So. State Street
$1000.00 Už pagerinimus, arba ko- Tel. Wentworth 7942.
dėl mokėti tiek ar daugiau už se- —______________________ ’_____

>nusipirkti 'nauTna^’su^ NAMINIŲ KILIMŲ valy-
sais įtaisymais ir patogumais, ge- $t75. Plaunama abi pusės 
riausiame miesto daly už mažiau. a v o A»
Ateikite ties 3706-8 W. 62nd St.
ir patys įsitikinkite. Bus atdara , {■'J**?
sekmadienį, gegužės 8 nuo 10 v. r. Drexel 5678.
iki 4 v. v. arba šaukite savininką [ ..... . >>..—
Repulic 3767.

JOHN PAKEL 
2502 West 69th Street. 
Phone Grovehill 0306

rtrtirinis hafnas JOHN G. MEžLAIŠKlS,
. .......... — $5,5001 General Corrtraętor and Btuldef 

6909 So. Rockwell St, 
Tel. Grovehill
........... HliHf Ii Hli

MOVING AND EXPRESSING 
Perkraustymag ir

APLAMAS HAUUNG/ muVI- 
nimas ir tolimos vietos, piknikai 
ir išvažiavimai. S. SOKOLOWSKY, 
10632 Edbrooke Avė. šaukti PuU- 
man 4621.

*

2 FLATAI — plytinis pamatas— 
reikalingas pataisymo. $950. Gali
ma nupirkti už $300 įmokėjus. Sa
vininko ofisas 931 Mihvarkee ave- 
nue. i

AKMENINIS FRONTAS — plytų 
—4 kambarių flatas. Visuomet iš- 
nuomuotas, geros pajamos. Tiktai 
$4600. Terminai. Savininko ofisas 

931 MILWAUKEE AVĖ.

DIDELIS 6 kambariu plytinis 
Bungalow, 2 karų garažas, karšto 
vandens šildymas, antrieji langai 
metaliniai weather strips.

6016 So. Richmond Street.
Tel. Prospect 9202.

Pasimatymo laikui nurodyti.

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR 

Pašauk mus dėl dykai apskaftUavl- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius tr 

stogu dėngėjas.
Lėonaš Roofmg C<X 

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

■"ii  > 11 ■ į ■■■■ ■i.niin—» 

FINANCIAL 
Finansai-Paskolos

2 FLATŲpFISYTINIŠ ė—f 40 pėdų 
lotas, ket'uvfų karų garažas —prie 
pat transportacijos, mokyklų ir 
bažnyčių. Pats geriausias Chieago. 
pirkinys už $2500. Terminai.

WELLS—CHINBERG & CO. 
931 MILWAUKEE AVĖ.

KETURI FLATAI IR KATEDŽ 
ARTI NORTH AVENUE IR 

DAMEN.
$5,000.00.

Tel. ARMITAGĖ 1828.

PARDAVIMUI 5 kambarių bal
tas medinis namas, 2 karų garažas 
$4250; prie mokyklų ir transporta
cijos.
šaukite Bopp, Rogers Park 0204. 

North West Evanston.

PUIKUS FREIMINIS katedž su 
aukštu beismentu, 45 ir Campbell, 
arti lietuviškos bažnyčios. Lotas 
50x125; 2 dvigubi miegkambariai, 
didelė šviesi Virtuvė; gyvenamas 
kambarys įr maudynė. Beišmente 
kambariai baigti. $96 metinė ren- 
dą iš garažo, apmoka visos savas
ties fnokesčiūs, vandenį ir apdrau- 
dą. MorgičiUs $2,000 už 10 metų. 
Mėnesiniai mokėjimai po $23 su 
palūkanomis. Pilna kaina $3,000.

NORMAN GEYER and CO., Ine. 
4801 $outh Ashland Avė., 

Tel. Boūlevard 7700.
«■»■■ --------------U1* 1 ->v

PARDAVIMUI NAMAS biznia
vęs, štoras ir 4 kambariai, karštu 
vandeniu apšildomas, garažas, dėl 
2 mašinų arba mainysiu ant 2 au
kštų su štoru. Galit pirkti su 
berne sykiu. Pigiai.

722 West 31st Street. 
A. J. RUBINAS.

bar

RECEIVERIS LIKVIDUOJA ir 
pigiai parduoda už morgičių, nau
jas tik 10 metų senumo su Eng- 
lish beismentu 7 fletų ąparfmen- 
tas prieš parką, tik $15,000. Taip
gi 4 fletų visi po 4 kambarius, 
kampas arti Marųuette Parko, fik 
$6500. Taipgi Marųuette Park du- 
fIetis medinis, 71 ir Western Avė. 
Taipgi 20 akrų ptirriiešty Chicagos, 
pigiai arl^a mainu. Wisconsin far- 
ma su gyvuliais padargais, geriau
si budinkat, cash, a'rba maihu.

MR. C. URNICH, 
4798 So. Western Avė.

Parodys namus if priims tams
tos pasiūlymą. Nupirksite pigiai ir 
teisingai. Vakarais ir sekmadieniais 
visą dieną.
-■ ■ ■ ,■ , ,rt .r , ■■■«, m. fa .1 ■■ ■ ■

PASINAUDOKITE ŠIUO 
GENU. Pardavimui arba 
nymui 4 flatų gražus namas, neto
li Marqufet|e Parko.

2 flatų naujas muro namas po 4 
kambarius, 1 karštu vandeniu ap
šildomas. Parsiduoda už $6000.00.

Muro namas su taverno bizniu, 2 
fiatis ir štoras parsiduoda už tik 
$4000,00.

2 flatų namas geroje apylinkėje, 
tik $1250.00, 6 kambarių coftage

» BAR- 
a išsimaį-

PARSIDUODA TAVERNAS r y ..
seniai išdirbta vieta —* nebrangiai į tik $1250.00, 6 kambarių cottagc 
—priežastį ?paidayimui patirsite!—$1200.00. Su reikalu rašykite lai
vietoje. 1401 So. 51st Ct„ Cicero, ihą, A. G. 2524 So*. Halsted St.

MARQUETTE PARKE .
Kas norite pigiai pirkti arba DAROME ILGŲ TERMINŲ 1-mus 

mainyti 7 biznių namai; 9 ketur- MORGIČIUS. Palūkanos taip žemos 
flečiai; 15 2 liečiu;•' 12 ccrtta;---- .•
13 Būngalows. Kas ndritė vi;__
auginti prie Kazimierinių kapinių, 
8 namai, nuo $1300 ir aukščiau.

C. P., 2502 W. 69th St.
Grovehill 0306.

iftas P $?tf?S ^mSr^IŠ & CO.
10 N. Clark Street, Suite 608.

4 flatų Medinis namas, 
garažas ir 2 'lotai. Randasi Brigh- 
ton Parke. Kaina tik $3700. įmokė
ti $700. 2 fl. po 4 kamb., medinis 
namas. Kaina tik $1900. Įmokėti 
$500.00.

190 akerių “palivarkas” ūkis su 
geromis trobomis, yra gero miško 
ir leikos krantas. Randasi Wiscon- 
sin valstijoje. Kaina tik $4000.

4 kambarių muro “bungalow” 
turi būt greitai parduota. Kaina tik 
$3700.

Kreiptis pas įgaliotinį
K. J. MACKE-MAČIUKAS 

2346 69th St. 2-ros lubos 
Tel. Prospect 3140.

REIKALINGA $4000.00 ant pir
mo morgičiaus ant didelio štoro ir 
5 flatų mūrinio namo. Geras ir 
saugus investmentas. šaukite Tele
fonu CANAL 2183.

luojaus apie

paskolos yra 
kas turite at- 
arba padėję

PARDAVIMUI bizniatnas NA
MAS ant 63rd ir California štoras 
2, fletis ir 2 karų mūrinis gara
žas, beveik naujas. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

PAUL KRIKŠČIŪNAS, 
Tel. Rep. 3719, Res. Rep. 3714.

REAL ESTATE TO EXCHANGE 
Nanlaiį žemžf Mainais

ATSIDARĖ DIDžIAUSIS 
MAINŲ TURGUS!

1 4 fletų muro namas Bridge- 
porte ant naujesnio namo.

2. 2 flėtų muro' Btighton Parke 
ant Bungalow,

3. Nedidelis namukas, geroj vie
toje, su grOserne ant privatiško 
namo. x

4. 4 fletų išmokėtas namas ant 
ūkės.

5. 270 akerių farma su gyvuliais 
arit ChicagoS propertės.

Vienu žodžiu mes išmainysime 
jums viską ką turite ant ko norė
site.

Turime pinigų paskolinimui pir
miems morgičiams be primokėjimo.

Padarome visokius raštus dėl 
Real Estete. Užrašome visokios rū
šies Insurance.

Atsilankę nesigailėsite.
JOHN P. STANKOVICH & CO.

6912 So. Western Avė.
Tel. Prospect 1156.

FARMS FOR KALĖ

PARDAVIMUI ar MAINUI 144 
akrų farma, upelis arti namų, 
banda ir pasėtas derlius, kaina 
$3500. Lynden Sta., Wis. Rt 2, 
Box 77.

RESORT SERVICE v 
Kurortinis Patarnavimas

VASAROTOJŲ ATYDAI!
LABAI PATOGI VIETA vasaro

tojams. Turim gražius kambarius 
prie ežero ir prie upes. Netoli mies
telio, geras privažiavimas su auto- 
mobilium įr traukiniu, 62 mylios 
nuo Chicagbs. Kelias 83 ir 45,

PETER BERNOTAS, ' 
, Box 77, .

Silver Lake, Wis.

REIKALINGI PINIGAI. — 
šiomis dienomis atsišaukė tiek 
datig skolintojų ant pirmų 
mortgičių, kad jas išpildyti tai 
butų reikalinga 
$100,000.

Kadangi visos 
labai geros, tai 
liekamų pinigų
kur neneša nuošimčių, prašo
me tuojaus atnešti į Naujienų 
spulką, nes čia įdėti pinigai yra 
apsaugoti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corp.

Lithuanian Building Loan 
and Savings Association, Nau
jienų spulka, 1739 So. Halsted 
Street.

SKOLINAM PINIGUS 
ant Pirmu Morgičių Chicagoje Ir 

apylinkėse nuo 5 iki 15 metu.
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION ■' 
of Chieago. £

2202 W. CĖRMAK RD. Canal 8887

e •
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NAUJIENOS, Chicago, nt šeštadienis, geguž. 7, 1938

PIRMYN ORO BANGOMIS AMERIKOJ IR 
LIETUVOJ

Pirmyn atsisveikins su chicagiečiąis gegu
žio 15, su Amerika gegužio 28, ir išplauks 

birželio 11

SLA pažangiųjų vei
kėjų dėmesiui

Tarsis SLA 401to Į
Seimo Reikalais SVEIKATOS SKYRIUS

ir 
to-

Pirmyn choro vedėjas Kazys 
Steponavičius ką tik gavo laiš
ką iš N. B. C. su pasiūlymu 
supažindinti visą Ameriką ir 
Lietuvą su Pirmyn choro dai
navimu.

N. B. C., kaip žinote, yra 
National Broadcasting Co. Ji 
leidžia radio programus per vi
sas didžiąsias radio stotis* Ame; 
rikoj ir trumpomis bangomis 
Europoj.

Taigi tas pasiūlymas yra di
delio reiškimo.

rui 15 minučių laiko nuo 1:30 
iki 1:45 vai. po piet Chicagos 
laiku (arba nuo 2:30 iki 2:45 
vai. po piet New Yorko laiku). 
Pirmyn programas bus paleis
tas per visą didįjį stočių tink
lą (network) iš stoties WEAF. 
Per trumpamas bangas Pirmyn 
programas pasieks Lietuvą ir 
visą Europą.

Įsltėmykite: tai bus gegužio 
28 dieną, 1938 m.

Tą laiką Pirmyn choras jau 
priėmė ir stropiai rengia gražų 
programą. Tai bus Pirmyn cho
ro paskutinis atsisveikinimo 
su Amerika programas. Nes 
birželio 11 dieną Pirmyn cho
ro dainininkės ir dainininkai 
jau išplauks iš New Yorko lai
vu “Britannic”.

Ateinantį sekmadienį, gegu
žio 15 dieną, Pirmyn atsisvei
kins su chicagiečiais dideliame 
piknike Birutės darže. Tas pik
nikas bus ir griaudus ir links
mas. Griaudus todėl, kad reiks 
atsibučiuoti su pirmyniečiais, o 
linksmas todėl, kad pirmynie- 
čiai išdalins tame piknike 
$1000 vertės dovanų. Na, ir 
šiaip bus linksma — su jau
nuomene skaistaus pavasario 
atmosferoj.

MINTYS APIE 
MOTINAS

• Visame šiame šaltam 
viliugingam pasaulyje nėra
kio šaltinio gilios, tvirtos ir 
nemirštančios meilės, 
ji motinos širdyje.

Mrs.
* *

• Gamtos mylima
kė—toji visuomet budinti Mor
finą.

kaip <to-

Hemans
V , 4

vietinin-

*

• Kūdikio 
yra visuomet

*

Bulwer

likimas 
darbu.z

*

ateities
Motinos

Napoleonas
*

• Jeigu visas pasaulis butų 
sudėtas ant vienų svarstyklių 
ir mano Motina ant kitos, pa
saulis atsimuštų į balkį.

Lord Langdale
* *

• žmogus niekuomet nemato 
viso to, kuom jo Motina jam 
buvo, pakol yra per vėlu duo
ti jai žinoti, kad jis tai mato.

W. D. Howells
* *

• Kasgi ya Raphaelio Ma- 
donnos, kaip tiktai šešėlis Mo
tinos meilės, tvirtai pastatytas 
pastoviam amžinam kontūre.

Desperacijos apimti tautinin
kai, pralaimėję rinkimus, dabar 
deda visas pastangas pripainio
ti SLA Scranlono seimą saviš
kiais delegatais. Tam tikslui 
pirmiau buvo sukelta $700.00, 
dabar yra vajus sudaryti naują 
fondą iš $1,000.00. Ta suma 
bus sukelta, nesi tautininkus fi
nansuoja šaltiniai ir asmenys, 
kurie tai padaryti lengvai gali.

Pažangieji SLA komitetai, 
veikėjai ir' nariai jokių pana
šių šelpėjų neturi. Todėl Susi
vienijimo demokratinių-libera- 
lių tradicijų palaikymas pri
klauso nuo Susivienijimo drau
gų —- pasišventėlių.

Stengkitės, kad Jūsų apielin- 
kėje kiekviena pažangi kuopa 
pasiųstų į seimą tinkamą dele
gatą. Pagelbėkite tai padaryti 
silpnesnėms musų kuopoms. 
Kelionę į Scrąntoną siurengkite 
— sutvarkykite automobiliais. 
Sykiu važiuojant, apsieis pigiai.

Tie delegatai, kurie išgali, lai 
apsigyvena viešbutyje, Hotel 
Jerinyn, Scrantbn, Pa. Bus pa-

Sekmadienį SLA 55 kuopos 
susirinkimas

WEST PULLMAN. — Perei
tą sekmadienį Bimbos svetai
nėje įvyko SLA 55 kuopos šau
nus balius. Buvo gera muzika, 
grojo visokius šokius. Publika 
smagiai laiką praleido. Tai jau 
antras1 balius' SLA 55 kuopos 
Bimbos svetainėje. Šis parengi
mas buvo pasekmingesnis, ne
gu pirmasis.

Svetainė buvo gerai išpuošta, 
užtai smagu linksmintis tokio
je svetainėje.

Rytoj 2 vąl. po pietų toje 
pačioje Bimbos svetainėje, 635 
West 119 s'treet, įvyks SLA 55 
kuopos susirinkimas. Komisija 
išduos raportą iš baliaus. Taip
gi bus svarstoma apie busimą 
SLA 40 seimą. Visi nariai ir 
narės atsilankykite paskirtu 
laiku. —J. Tamašauskas,

SLA 55 kp. koresp.

S| Skyrių Tvarko ir Priiiuri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

ATSIKARTOJANTIS SIRGIMAS SLOGOMIS
Rašo Dr. A. Yuška

Sudiev Pasakysim! | £)Į Q

AnčiutėAkvilė

taip

Progress Krautuvės 
Radio Programas

■ Kr.ip ir kas sekmadienį, 
ir rytoj, litą valandą prieš
piet, radio klausytojai pralei
site smagią ir įdomią valandė
lę, klausydami grąže.us progra- 
mo, kurį savo lėšomis ir pa
stangomis transliuos Progress 
Rakandų Krautuvė, 3224 So. 
Halsted Strese.

Programo išpildyme daly
vaus Pirmyn Choro nariai ir 
po vadovybe Kazio Steponavi
čiaus padainuos dcug gražių 
pavasario’ dainelių; dalyvaus 
ir “patarėjas” Adv. K. Gugis, 
bus labai svarbių pranešimų,

T. W. Higginson 1 jankiau sueiti, pasitarti. Vie- 
* *

• Ne jokia kalba negali iš-^ 
reikšti tą jėgą ir grožį, tą he
roizmą ir didybę motinos mei
lės. Ji neatšitraukia, ten kur 
žmogus suklumpa. Ji auga tvir
tesnė, ten kur jis silpsta. Per 
tuštybės pasaulio likimo, ji 
siunčia spindėjimą neužgesina
mo ištikimumo—kaip žvaigždė 
danguje. E. H. Chapin

* *
• Surinko—N. G-nė

Lietuvaičių tautiški 
drabužiai ir veidai 
laikraščiuose
Ištikai užkariavę nevien Vil
nių, Vėl ir lietuvių dvasią’

Dainininkės p-lės A. Ančių- ypač apie Progress Krautuvės 
tės išleistuvių vakarėlis įvyks didį Gegužės Mėnesio “Home 
šį sekmadienį, gegužės 8 dieną, Refurnishing Sale”, kuri čia 
Mildos svetainėj (trečios lubos), dabar eina visu smarkumu ir 
3142 So. Halsted St. Pradžia kur yra progos kiekvienam su- 
6 vai. vakare. Įžanga tik 50c. sipirkti namų reikmenis suma- 
Dainos, šokiai ir vakarienė!., žinta kaina. 
Dalyvauja operos dainininkė 
Jadvyga Gricaitė, Blanche Weh- 
mer, Helen Vespenderaitė, Ka
stas Sabonis ir pr.ti panelė An
čiutė. Akompanuos p. J. Byan- 
skas. Išvykstančios į Lietuvą 
noras ir troškimas pamatyti vi
sus savo draugus ir pažįsta
mus ir paspausti dešinę. Tai
gi, maloniai užprašo atsilanky
ti į jos pasilinksminimo vaka
rėlį. (Sp)

Rep. J

Sekmadienį važiuosi 
me į Sunset Parką

sekmadienį, ’ gegužės 8 
didžiulis Sunset Parko 
piknikų sezono iškilmin-

Nepeseniai Chicagos angliš
kas dienraštis Herald-Examin- 
er patalpino dių didelius strai
psnius apie Lietuvą ir Chica
gos lietuvius. Buvo linksma 
pastebėti, 'kad liek daug vie
tos pašvęsta lietuviams. Bet 
tuomet pažiurėjau į merginų 
paveikslus buk su 'nepapras- 
ais tautiškais” drabužiais, tai 

man širdis susispudė ir akys 
aptemo.

Išrodo, kad musų lietuvai
tės neatskiria lietuvių tautiš-

nok tie delegatai, kurių finan
sinės jėgos neleis to padaryti, 
gali kreiptis prie SLĄ Scranto- 
no Draugų sekretorės,

Miss Ona Zorskiutė,
1709 No. Main Avė., 

Scranton, Pa.
Scrantono demokratiniai nu- 

sistačius'ieji veikęjai ir jų drau
gai prižadėjo paimti į savo na
mus bent 50 delegatų, kurie fi- 
nąhšiniai yra silpni. Kambarys 
ir lova bus jiem suteikti nemo
kamai. Kiti 50 delegatų galės 
gauti nakvynę už hominalį at
lyginimą. ?"rir,r'

SVARBIAUSIAS dalykas y- 
ra: kad kiekviena pažangi kuo
pa turėtų savo atstovą Scran- 
torib seime, į kurį tautininkai, 
H .. IJ,. . Zfk T J. -------1Smetonos ir jė kavalierių pa
laiminti, rengiasi’ ’ ^ūt-butingai 
kovai. (

Bukite sargyboj savo Susi
vienijimo, ir saugokite garbę 
Amerikos lietuvių nuo tų žmo
nių, kurie po priedanga patrio
tizmo Amerikos lietuviams yra 
milijonines skriaudas padarę.

■ <-------—------------——

Rengiasi Didelėms 
Iškilmėms
Visi krautuvninkai kviečiami 

atsilankyti

Atpigintas pienas, 
kvortai tik 12c.

atpiginta todėl, kad 
kompanijos numušė 
pieną fermeriams.

Nuo šios dienos pienas Chi- 
cagoj atpiginta vienu centu 
ant butelio. Vietoj 13 centų 
už kvortą reikės mokėti tik 
12 centų.

Pienas 
didžiosios 
kainą ’ už
Vietoj $2.05 už šimtą svarų 
(46 ir pusė kvortų) farmeriai 
gaus tik $1.75. O farmeriams 
mokės mažiau už pieną todėl, 
kad karves jau gali genytis 
ganyklose. Taigi jų maistas, 
sako, nieko nekaštuoja arba 
mažiau kaštuoja. Nepersenai 
farmeriai gaud vo tik $1.17 už 
100 svarų, bet ir tuomet kom
panijos čia ėmė 12 centų 
kvortą.

už

naujo 
gr.s atidarymas.

V. Kubaitis, to gražaus lie
tuviško parko savininkas, šir
dingai kviečia savo draugus, 
pažįstamus, kostumierius ir 
visus Chicagos ir apielinkių lie
tuvius atvažiuoti tyru oru pa
kvėpuoti, pasigrožėti gamta ir 
linksmai praleisti dieną.

Daržas dabar pačiame gra
žume ir žalume. Įžanga nemo
kama; skanus užkandis visiems 
dykai ir bus geras orkestras, 
kuris gros lietuviškus ir mo
derniškus šokius. Ten pat bus 
galima įsigyti Kubaičio skanių 
sūrių, šviežio pieno ir kitokių 
pieno produktų, — kas Chica
gos lietuviams žinomi jau per 
virš 10 metų.

Tad, jei nusibodo miesto dul
kės, durnai ir triukšmas, besi- 
važinėdami ateinantį sekma
dienį, gegužės 8 d., neužmirš
kite užsukti į Sunset Park.

Parkas randasi prie Archer 
Avė. ir 135 gat. — t.y. Route 
4A ir County Line. Važiuoki
te Archer Avė. tol, kol priva
žiuosite Sunset Park didžiulius 
baltus vartus.

ina, kurios

XX.

žy-Architectural Forum, 
miausias architektūros žurna
las, apskaičiuoja, kad federalė 
valdžia turi išleisti po du bi- 
lionus dolerių į metus p>er 20

Apiplėšė
Ligoninę

t

Trys plėšikai užpuolė vaisti- 
metų, jei nori išnaikinti visas 'uinkų ir slaugę Illinois Re- 
lušnas ir jų vietoje pastatyti search ligoninėje, 1819 Polk st. 
gyvenimui tinkamus namus. J - -ir atėmė nuo jų $113 pinigais.

drabužių. By tik užsimetė ko
kį nors andaroką ir kokį nors 
žiurstą, tai jau ir viskas.

Nei viena m.
paveikslas tilpo Herald-Ex- 
aminery, nedevėjo tikro lie
tuviško kostiumo. Išrodo, kad 
lenkai ne tik užkariavo Vil
nių, bet ir lietuvių . tautišką 
dvasią. Nes dvi merginos dė
vėjo grynai lenkišką “kra- 
kowski” kostiumą.

Lietuviai ne lenkai ir lenkų 
drabužiai ne lietuviški. Niekad 
nepastebėsit, kad lenkai ar ki
ta tauta maišytų savo tautiškus 
drabužius. Jie sargiai daboja, 
kad jų kostiumai butų teisin
gai tautiški ir pasirodytų kuo 
gražiausiai. Bet lietuviams, ma
tyt, rupi, kad jų veidai tilptų 
laikraščiuose, o tautiški drabu
žiai — mat juos galas.

Lietuvoje tautiški (drabužiai 
yra aiškiai nustatyti ir turi 
tautišką dvasią. Baltos suknios 
ir balti žiurstai apsiūti kaspi
nais yra lenkų “krakowski” 
kostiumo pobūdis'. Lietuviai to
kių nevartoja. Lietuviški tau
tiški žiurstai nėra balti, bet 
margi ir ištikro gražus. Lietu
viškas žiurstas ištikro galį ver
ti svetimtaučių akį savo gražu
mu.

Bandykime ateity nedaryti 
gėdos musų tautai, bet Yodyki- 
me tai, kas yra tiarai lietuviš
ka ir gerbtina.

Vytautas Beliajus

. ■

Midwest Grocery bendrovė 
rengiasi gegužės 15 d. didelėms 
iškilmėms, ąrbą savo naujų 
sandėlių ir raštinių įkurtuvėms. 
Visi reikiami planai yra pa
rengti ir laukia labai daug sve
čių. Kviečia atsilankyti ir vi
sus Chicago ir priemiesčių 
krautuvninkus.

Be produktų, pavyzdžių pa
rodos, bus teikiamos dovanos, 
bus parengimas su muzika, už
kanda ir pasistiprinimas. Ti- 
kiamasi, kad ta proga neatsi
sakys atsilankyti ir nepriklau
somieji krautuvninkai, ypač, 
kad čia susidaro ypatingos są
lygos su viens kitu' sueiti, su
sipažinti su gamintoj ris, min
timis pasidalinti ir patirti apie 
prekybos reikalų pasekmes.

Bet už vis svarbiau yra tai, 
kr. d čia bus teikiamos infor
macijos iš pirmų rankų apie 
šios didžiulės kooperatyvės or
ganizacijos veikimą. Visi galės 
sužinoti, kokiomis priemonėmis 
Midwest Grocery aptarnauja 
savo nerius, kokiais budais 
vykdo savo prekybinius tiks
lus. Beto, bus proga pamatyti 
ir tą “valgių miestą” — dide
lius produktų išteklius.

šiandien prie šios organiza
cijos jau priklauso 400 Midwest 
Stores parduotuvių. Apie jų 
sr.vininkų prekybinius gabumus 
žino ir visa visuomenė. Tad, 
nepraleiskite šios progos.

. 57' .... (Skelb.)

Šįvakar Lietuvių 
Moterų Lygos Moti
nų Dienos Vakaras

Visus kviečia atsilankyti
i

Gegužės Antras Sekmadienis 
skirtas, paminėjimui 
“Brangiausios” “draugės”, 
dytojos”, “užtarėjos”, 
tojos”, ir daugelį kitų 
surašyti vardų, kurių 
Mylimos Motinėlės yra 
nusios. Turbųt niekas 
tiek kantrybės ir ištvermės, 
kiek Motina. Sunku butų ap- 
rayšti visus jos nuopelnus.

Todėl, tą dieną turėtumėm 
nors d: linai apie ją prisimin
ti ir mintimis apie ją pasva
joti, turime ją maloniai pri
glausti 'ir paglamonėti, savo 
karšta ir širdlinga meile. Ku
rių motinėlėj pinįąsi Tėyypėj 
Lietuvoj, turėtų nors svajonė
se su joms pabuvoti, o. kurių 
motinėlės nukeliavo amžinastin 
jeigu galim?, atlankykime jų 
kapus ir papuoškim nors ir su 
vienu žiedeliu. Nors jinai ne
jaus ir nematys, bet musų jaus
mai, pasiliks prie to kapelio, 
nors 
mas vaizdas tegul mus nura
mina, tegul sužadina musų jau
smus ir stengkimės prisimin
ti ją. kuo maloniausiu.

Motute, mano širdele, pavar
gai, nuilsai, kol mane užaugi
nai. O dabar, ilsiekis šioj šal
toj žemelėj.1 " , '

Kad butų progos žodžiais 
prisiminti apie musų motinėles 
yrą rengiamas pagerbimo “Mo
tinų 
dien, 
svet., 
7:30 
kurie 
vakarėlį, atsilankyti.

musų
“gy- 

ramin- 
galima 

musų 
užsipel

nė turi

valandėlei. T? s neišdildo-

Dienos” vakarėlis šia.n- 
gegužės 7 d., Sandaros 
814 W. 33rd St. Pradžia 
vai. vak. Prašomi visi, 
norite kartu paminėti 'šį

4 ' / J | ' ' Z ' •-Art'1
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Nuo senų laikų yra įsigyve
nęs klaidingas papratimas ligą 
slogas vadinti šalčiu, šaltas o- 
ras arba sušalimas gali nušal- 
dyti nosį, bet nepagimdo slogų 
arba šalčio ligos. Jei sušalimas 
butų priežastimi slogų, tai dir
bantieji visą dieną šaltame ore 
arba šaldytuvuose, taipogi šiau
rės gyventojai atkartotinai sirg
tų slogomis. Bet iš tikrųjų tie 
žmonės būna sveikesni už tuos, 
kurie Visą laiką sėdi šiltuose 
kambariuose, o tik retkarčiais 
gauna skersvėjo. Tikroji prie
žastie susirgimo slogomis yra 
nosies šnervėse, veido kaulų 
tuštumose arba lanstose visa
dos esančios bakterijos, ir užsi
krėtimas nuo kito slogomis 
sergančio ligonio. Sveikas žmo
gus visados su savim nešiojas 
mažą nuošimtį bakterijų, bet 
iki kūno atsparumas būna nor- [ 
malus, jos neturi progos plėto
tis ir pasilieka žmogui nežalin
gos. Bet prakaitavimas, drėg
nos drapanos, šlapios kojos, 
staigus odos paviršio užšaldy
mas arba dėl kitokios priežas*- 
ties nusilpnintas kimo atsparu
mas duoda gerą progą veistis 
ir hugti bakterijoms. Jų pasi
dauginimas ir erzinimas iššau
kia nosies gleivėtos plėvelės u- 
mų įdegimą arba slogas.

Viršakinįai kaulai ir žandi
kauliai yra iškorėję, 
riai. Veido kauluose 
tuštumos arba Įaustos 
ja išvėdinimo, dėl to
šnervių per laibutes skylėlės, 
arba lindynės oras pereina į 
lanstaš. Taipogi per tas pačias 
mažytes lindynes šnervių plėve
lės įdegimas persimeta ir iššau
kia plėvelės' įdegimą lanstose. 
Sutinusios lindynėse plėvelės 
uždaro oro įėjimą, stoka sau
lės šviesos, gydymui neprieina
ma vieta sudaro patogią dirvą 
bakterijoms augti ir pasekmėje 
to išsivysto negeistina padėtis.

Ląstoje prisirenka daug pūlių. 
Ligonis pasijunta sergąs, vei
das pasidaro lyg sutinęs, jaut
rus, galvą skauda, apetitas su
mažėja, iš šnervių gleivė nuo
latos teka, arba nosys visai už
sikemša ir kvėpavimas neįma- 
nqmas, šaltis krečia, karštis pa
kyla ir t.t. Staigaus įdegimo ap
sireiškimai per kelias dienas 
sumažėją. Bet neveiklioje padė
tyje bakterijos lanstose pasilie
ka per ilgą laiką, per keletą 
mėnesių arba per keliolika me
tų.

Turėdami užnuodytas Įaus
tas per keletą metų, žmonės 
nors nėra ligoniai, bet jie nėra 
ir visai sveiki, nes bakterijų 
nuodai, pūliai persimetę į krau
ją, sukelia narių reumatizmą, 
širdies ligas ir t.t. Per užpaka
lines nosies skylutes iš Įaustų 
gleivės bėgimas ir erzinimas 
gerklės priverčia ligonį čiaudė
ti, kosėti ir prie kiekvienos oro 
permainos atkartotinai slogo
mis sirgti. Norint pasiliuosuoti 
nuo tokios negeistinos padėties, 
būtinai reikalinga prašalinti pa
matinę priežastį, tai yra lansto
se esančias bakterijas, pulius. 
Tokiu budu galima išvengti at
sikartojančio sirgimo slogomis.

tuštvidu- 
esanČios 

reikalau- 
iš nosies

Gydymas veido kaulų tuštu
mose arba Įaustose, dėl nega
lėjimo pasiekti gyduolėmis, y- 
ra Irtbai apsunkintas, reikalau
ja ilgo gydymo ir ligonio daug 
kantrybės. Kad butų galima 
prašalinti iš lan^įų pulius visa
dos nosies skylutėse yra daro
ma ar vienokia ar kitokia ma
ža operacija. Nuo visokių, no
syse nesmagumų yra vartoja
ma tyras veselynas, ir eidamas 
gulti į šnerves po gabalėlį va- 
selino įsidėjęs ligonis jaučia 
palengvinimą, bet dėl galutino 
išsigydymo reikia pavartoti pa
gal ligos eigą pritaikintų tvir
tesnių vaistų.

Jau Moka Socialę 
Apdraudą Illinois 
Valstijoj

Traginga Šoferiavi 
mo Pamoka

Dentistas Dr. Millaed G. Ho- 
man, 6535 Normai rengėsi 
pirkti automobilį. Tad užvakar 
vakare išvažiavo skolintu auto- 

. , . y t (mobiliu pasimokinti šoferuoti.įstaiga praneša, kad apdrau- . . v.
da jau yra mokama Illinois' Besimokindamas jvaziavo t 
valstijoje žmonėms sulauku-' traukini. 17 metų duktė Doro
simus 65 metų amžiaus ir dir- thy buvo užmušta, o Ilonian ir 
btuvių prie apsaugos akto nų-'^ona sunkiai sužeisti. Ne
rodytų darbų. Išmokėjimai laimė įvyko prie Chicago. ir 

asmeniui siekia Eastern Illinois gelžkelio kryž
kelės ties 101-ma.

Fedcralė Socialės apdraudos

Lietuvių Moterų Piliečių kiekvienam 
Lygos pirm. M. Zolpienė. P° $40.85.

Naujienų-Acme Telephoto
DIKTATORIAI* SUSITIKO BAISIOJ IŠKILMĖJ — Dešinėj, atsisukęs, dikta

torius Benito Mussolini sveikina diktatorių Adolfą Hitlerį, atvykusi Ryman į 
svečius. Viduryje matosi Italijos karalius Victor Emmanuel III, o kairėje Italijos 
užsienių ministeris grafas Ciano. Toliau tūkstančiai sargybos narių, kurie nieko 
kito nedaro kaip tik saugo Hitlerį, kad jo niekas nepaliestų. Hitleris buvo pri
imtas Ryme su dar nematyta pompa.
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MOTERŲ ĮKYRIEM
^OMEN^EC^ION J

EATĘRy THUR^D^y

*

Motinų 
Diena j ............... , ■ 1 ■ .* . ............

Pionierės Lietuvybės ir Kultūros Dirvoje Amerikoje

Rašo L. Narmontaitė
Tos trys garbingos motinos, kurios pradėjo kulturinį ir visuo

meninį darbų lietuvių tarpe apie keturias dešimts-penku.sde- 
šimts metų atgal, yra Liudytė Malinauskaitė—Šliūpienė, Daktarė 
Johanna Baltrušaitienė ir Marė Abraitis-Narmontienė.

Trys garbingiausios motinos! Jeigu aš galėčiau, tai ne tik šią 
Motinų Dieną, bet visuomet kelčiau vardus į didžiųjų motinų 
grupės nares. Bet, kol kas, tai yra negalima. Tad stengsios savo 
menkom jėgom per Moterų Skyrių atiduoti jums tą garbę, kuri 
gludi mano širdyje ir kuri, aš tikiu, jums priklauso. *

se, šelpti moksleivius, veikti 
visuomenėje, skleisti lietuvybę 

j ir kultūrą ir laisvę visuomenė
je arba tarp tų ypatų, su ku
riomis susidūrėte. Jus drįsote 
išreikšti savo mintis, nors .vi
suomenė'buvo jums priešinga.

Jūsų vaikai neeis bylinėtis 
,už jūsų turtus, nes jus nepail
sit etokių turtų. Tie turtai, ku
riuos jus paliekate sc.vo vai
kams yra saugiai įkalti musų 
širdyse ir musų mintyse. Nie
kas negali jų pavogti.

I Bet tie turtai yra tokie, kad 
mes galime jais pasidalinti ir 
su visuomene, su visu pasau-

1?A TAVO VAIKAS O MOTIN!

Motinos
Užduotis

Marie Abraitis-Narmontienė' Du ir jie vis dar mums paliks.
XT. ,v , . . .'O kas tai yra per turtai?

. Jus, brangios motinos, mums 
Jkurėti tuos idealus, be kurių 
žmogus gyvena taip kaip šėlta 
akmeninė stovyįą. .'.t

Viena iš to garbingo trium
virato negalės paskaityti mano L 
žodžių arba priimti mano šir
dingai išreikštas mintis, nes ta
garbinga motinu jau .per ^dau- , ,JU3 .širdmjia,
geli metų miega amzmu -Br6iybes’'ir'žmolifios, 'be
gu — tai yra Liudytė Malinau- 
skaitė-šliupienė.

Bet jus dvi motinos, kurios, Savo pevyzdingu 
musų laimei, < 
musų tarpe priimkite nup ma
nęs, visų trijų varde, mano šir
dingai išreikštus sveikinimus 
šia Motinų Dienos proga.

Taipgi reiškiu jums, kaip
kultūros ir

didžiau-

kurios negali būti šiap pasau
lyje taikos arba progresso.

gyvenimu

L. Šliūpienė
* . • ( *

ti, kr d gęras draugas yra bran
giausias už auksą ar sidabrą,

O, galiau, ę baigiant minėti 
tuos turtiiš, kuriuos jus mums 
palikote, hoiį' visų čionai ne
suminėjau, negaliu praleisti 
dar vieno dalyko. Tai yra, nebi
joti išreikšti savo mintis ir tik
slus, nors didžiuma visuome
nės nepriims jų nuoširdžiai, ir 
nors įsigysim didžiausius prie
šus tai darydamos. Mes nepri
valome bijotį išreikšti savo įsi
tikinimų, bet) turime būti visuo
met drąsios.

Be to, ( jus trys, garbingos 

rašyti tais laikais, kada Lietu
vių istorija Amerikoje dar tik 
prasidėjo, tais laikais, kada 
moterys nemokėjo rašyti, jus

Geras ar blogas, 
Turtingas ar nuogas, 
Apleistas, išaukštintas, 
Retežiuos’ sukaustytas— 
Vis Tavo Vaikas, 
O Motin!

Didžiausias motinos užduo- 
tis yra išauginti sveikus ir ge
rus vaikus. Kuri motina rū
pestingai augina savo šei
myną, ta užsitarnauja didelės 
pagarbos nuo savo užaugusių 
vaikų ir nuo kitų žmonių. Su- ’ 
gabiai ir protingai išauginti 
vaikai yra naudingi sau ii 
žmonijos draugijai. Tiktai gai
la, kad dar nevisus motinos tą 
savo sunkią 
atlieka.

užduotį tinkamai

yra motinų, ku-
kad vaikams už-

dar pasilikote Jus parodėte savo vaikams ver- parodėte moterims keliį į pia-

TIK ŠEŠIOS RAIDES
Skiriu savo motulei,
Kuri išėjo žaliais vieškeliais, 
Bet negrįžo ...

Rašo MARIJONA BRENZAITĖ

Dar daug 
rios mano, 
tenka tiktai juos aprengti ir 
pavalgydinti, o dvasinis penas 
tai jau paliekamas be jokios 
atydos. Dvasinis penas tiek 
pat reikalingas, kiek ir kūno 
penas ir tik motina tai gali at
likti, nes ji yra labai glaudžiai 
surišta su savo mažais vaiku
čiais. Nuo pat mažens motinos 
pareiga auginti vaikučius kil
nioje dvasioje, aiškinti jiems 
kas yra gera ir kas bloga.

Kad tinkamai auginti vaikus, 
motina turi būti pati apsišvie
tusi. Kiekviena rūpestingi mo
tina jiėško, knisas, kad sura
dus skaistesnių, prakilnesnių 
grūdelių pasėti savo vaikučių 
jaunutėj sieloj.
... O kurgi motina gali surasi i 
tas naudingus vaikučių sielai 
grūdelius, kad ne knygose? Gy
venimas tai yra pats per save 
mokykla, o geri raštai tai visą 
gyvenimą palengvina. Knyga 
apšviečia žmogaus protą ir ati
daro akis, kad mes galėtume 
toliau pamatyti, ir patį gyve
nimą geriau suprasti.

Garbė toms motinoms, kurios 
knisas po naudingus raštus, 
semia sau apšvietą ir skleidžia 
tarp kitų. Kast*^

Vienas trumpas žodelis, tik šešios raidės, M-O-T-I-N-A, bet 
kiek tose raidėse prasmės, kiek paguodos skausmo valandoje... 
Tos šešios raidės kiekvieną džiaugsmo, kiekvieną skausmo ar 
liūdesio valandą kartu su mumis pergyvena. Tos šešios raidės 
yra musų gyvenimo žibintas, kuris kiekvieną musų tamsią va
landėlę praskaidro savo spinduliais.

Ne vieną Kartą mes tik tada pajuntame ir suprantame tų rai- 
^žįųį jtikrąM ^pAs^ię, k ada ja u, vėjų, kąda ąsmųo^ kuriame tos 
raidės buvo įkūnytos pasitraukia iš horizonto, kad^ nueina ukiri 
notų gyvenimo vieškeliu, kuriuo nuėjęs niekas nebegrįžta ...

Retkarčiais vakaro prieblandoj žiūrėdama į vingiuotą vieškelį, 
tolumoje skęstantį tamsoje, prisimenu, kaip šiandien, kad ir 
mano motulė tamsiuoju vieškeliu nueit nuėjo, bet negrįžo...

* *
*

Kiekvienais metais, kada gamta išsiliuosuoja iš žiaurios žiemos 
nagų, kada visas žemės paviršius pakeičia savo baltąjį rūbą ža
luma ir visur jaučiama pavasario nuotaika, mes vieną iš tų die
nų skiriame motinoms. Tą dieną kiekvieno musų pareiga pagerb
ti musų motinas. Kurių motinos gyvos, pasistengkit tą dieną su
teikti joms .tikrą nuoširdų džiaugsmą. Parodykit savo motinoms, 
kad jus jų niekados neužmiršit, kad jus suprantat tai ką jus 
motina mokino ir kad stengiatės tai įgyvendinti. Jei motulė jau 
mirus, prisimink ją tą dieną. Jei gali, nueik prie jos kapo, pa
puošk gėlėmis, nes tai yra kapas tos, kuri visas savo jausmus, 
savo meilę stengėsi tavyje įskiepinti. Tik tas suteiks savo mo
tinai tikrą-tyrą džiaugsmą, kuris supras savo motinos sielą.*.

* *
*

Vieną < vėlyvą rudenio dieną, kada alėjose medžių lapai šoko 
savo paskutinį gyvenimo šokį, gyvenimo verpėjai truko siūlas ir

tų pasaulį.
žodžiai negali išreikšti kaip 

giliai aš įvertinu jūsų darbus, 
jūsų gyvenimą ir jūsų pastan
gas tais laikais, kada jūsų ap
linkybės buvo neįmanomai blo
gos, ir kaip aš širdingai at
jaučiu’ jūsų darbus.

Tik 'tiek aš galiu pasakyti, 
kad^aš laikau už didelę garbę, 
kad m?*TG motina buvo viena iš 
tų trij 4 motinų. T: ipgi laikau 
už didelę garbę ir dar už dides
nę laimę, kad per savo bran
gią. mamytę aš turėjau ir tu
riu pažintį su šių motinų vei
kimu.

Pabaigai, turiu pasakyti, kadiinano motu]g iškeliavo didžiuoju gyvenimo vieškeliu... Tik tą
sių 'trijų motinų įpėdiniai sten- a§ pama^jau jr supratau tai ką man, mano mieloji, motulė 
giasi sekti jų keliais.

Šliūpienės duktė,

DIDŽIĄJAM karui praū
žus ir tūkstančių tūkstan
čiams motinų netekus sa

vo sūnų, pasaulis staigiai pa
juto—koks didelis yra motinos 
skausmas, kokia gili reikšmė 
gludi tdme žodyje—Motina. \ 

Nuo to laiko, tam liūdinčios 
motinos skausmui pagerbti pra
dėta švęsti Motinų diena, kuri 
išpuola ’ gegužio mėn. Tą dieną 
kiekvienas žmogus, didelis ir 
mažas, vargšas ar turtuolis,— i 
pagerbia savo motiną kaip su-i 
gebėdamas. Vaikučiai jau iš 
anksto pradeda taupyti pini-! 
gus, kad nupirkti mamytei pa-j 
sveikinimo gėlę. Kas dovano
mis, kas kitu budu reiškia jai 
savo meilę ir širdingumą, kaip 
įmanydamas ją guodžia, paro
do jai savo dėkingumą, kurį 
kiekvienas nešioja širdy. Nėra 
žodžių, kuriais galima butų nu
pasakoti mamytės džiaugsmą 
ir laimę. Pamiršta ji tą dieną 
visus nesmagumus ir skaus
mus, jaučiasi laimingiausia pa
saulyj.
....Kiekvienas iš musų išvysta 
pasaulį tik per motinos skaus
mus ir kančias. Motina sayo 
rūpesčiu ir vargu ^užaugina ir 
išauklėja vaiką ir per ilgas, il
gas nemigo naktis liūdi ir slau
go. Kai kūdikis susergą ji yra 
pirmoji vaiko draugė ir bičiu
le. Kad ir, .kiek mes gyvenime 
turėtumėm nors ir geriausių 
draugų, vienok jie keičiasi... 
Labai dažnai iš draugų tampa 
didžiausi priešai, o priešai tam
pa draugais. Jie niekuomet ne
atstos motinos! Ne tas yra 
draugas džiaugsme gelbsti
džiaugtis, o tas kurs liūdesio motinoms ir kaip 
ir skausmo valandoje verkia lietuvybės veikėjoms, < 
kartu su tavim. Tokiu draugu S’Q ir giliausią pagarbą, 
yra tik motina, tik jos širdis 
yra neišsemiamas meilės šalti- garbingo ir kilnaus 
nis, kurs visą’gyvenimą žmogų guli amžinam poilsyj; 
gaivina. Kilniausias ir gražiau-! Jums Johannai Baltrušaitie- 
sias žodis visose tautose ir vi- nei, kurios gyvenimo paseka 
šame pasaulyje yra—MOTINA, skaitosi taip įdomiai kaip apy

saka, ir ant kurios pečių puola 
pareigos supažindinti mtfš, lie
tuvius, su Jūsų trijų tuo ank- 
styviu kulturiniu veikimu, ir

I Jums, Marei Narmontienei, 
mano brangiajai Mamytei, ku
rios gyvenimą ir asmenybę ge
riau suprantu dabar, kada esu 
suaugus, ir dėl kurios man be 
prliovos širdis skaudu, kad Ii- nuo jūsų, kad nei auksas, nei 
ga (paralyžius) neleidžia Jai sidabres, nei jokios pereinamos 
toliau Veikti kutturos ir Lietu-1 brangenybės ir nei jokia abe- 
vybės dirvoje. Aš žinau kad jotina garbė, medaliai ar di- 
jusų noras yra veikti ir kad plomai nepatenkins mus ir ne
jus turite didelį gabumą rašy-: padarys mums gyvenimą lai
bos srityje. Aš suprantu jūsų mingji. Tiktai tas gyvenimas 
nekantrumo, kad esate pilna bus mums laimingas ir paten- 
energijos, bet Jums nėra leis- kinantis kurs remiasi protišku 
ta dirbti ir veikti. Ir aš gailiuos, ir inteligentišku išsivystymu, 
kad dabar, kada ekonomiškas 
padėjimas nespaudžia Jus, 
kaip praeities laikose, bet duo
da jum daugiau liuoso laiko, tai 
liga priverčia Jus viso to nu
stotų .

Jus trys, brangios motinos, 
sidės “Moterų Skyriuje” Marės būdamos beturtės, neturėda- 
Narmofitienės atsiminimai iŠ mos tų Įrankių, kuriuos mote- 
Lietuvių moterų veikimą Ame- rys dabar turi palengvinimui 
rikoje prieš penkiasdešimts darbu, vargote savo naminiais 
metų

Mes, kurie atvykome į sve
timus kraštus laimės ieškoti, 
palikome motinas didžiausia
me liūdesy. Jos ir dabar tebe
sirūpina musų likimu, ilgisi ir, 
nesulaukdamos ilgesnį laiką ži
nutės, verkia ir sielojasi. Ne
pamirškime jų! Nors neturi^ 
me galimybės sveikinti gyvais 
žodžiais, kaip galėdami sveikin
kime ir paguoskime nors laiš
kais, kurie joms bus didžiau
siu džiaugsmu ir suraminimu. 
Baigdama, negaliu pamiršti ne
sušukus “Sveikos Brangiosios 
ir tos Mamytės!” kurios vie
nokiu ar kitokiu žiaurių liki
mo bangų nuskriaustos—nete
kote vaikučių, kurie teiktų di- 
džiausį Jums džiaugsmą taip 
brangioj Motinų dienoj.

O.
/

I.
Toronto, Ont.

Už keletas savaičių pra-

Liudytei Šliūpienei, kuri po 
gyvenimo

Oi. močiutė motinėlė, 
Šeimos tu augintojėlė. 
Daug vergelių tu turėjai 
Kol vaikučius išauklėjai.

Miegok, miegok mažulėli.
Mano širdies branduo’.ėli--- 

Tu. mano širdies paguoda,
Lai sapnai įau laimę duodr!

diena iš dienos kartojo: “Tiesiu keliu eidami, vaikeliai, galėsite 
Daktarė grįžti. Vengkite kreivų kelių, nes jais nuėjus sunku grįžti.”...

Aldona šliupaitė praktikuoja ^ra ™usl? gyvenimo stiprusis pamatas. \ ’ 
mediciną BrooĮdyne ir rašo
“Naujienose”, Moterų Skyriuje, man mano motulė tiesė. Mano motulė, kaip ir jūsų motulės, sten- 
apie sveikatą. Baltrušaitienės 
sūnūs, Edvardas, inžinieris, ak
tyviai ^veikia tarp Lietuviško 
j r. tinimo. Nąrmontienės duktė, 
Liudytė, kuri yra aukštos mo
kyklos mokytoja, rašo apie vai
kus ir mokyklas taipgi “Nau
jienų” Moterų Skyriuje.

Ir šiandien, Motinų Dienoje, 
šis skyrius gerbia šias trys mo
tinas, šus trys pionieres lietu
vi gyvenime ir veikime.

Aš manau, kad nebus pro ša
lį pabaigti šį aprašymą su iš
trauka iš eilių, motinos para
šytų 1906 meteis, vienam ne
laimingam ir nusiminusiam 
moksleiviui:

“Bet tik ramykis, 
Ir buk protjngaš.

dirbote1 visuomene tais turtais, kuriuos Mylėk teisybę—
Busi laimingas;
Sek dorybę, 
Mylėk teisybę! 
Ant galo sulauksi 
širdies linksmybę.” 

Galas . .

Dr. Johanna Baltrušaitienė
tę gyventi dorybėje ir būti <vi- 
sc.dos teisingais.

Mes, jūsų vaikai, išmokome

Mes įgijomi nuo jūsų pa
garbą ir įvertinimą mokslui ir 

/laisvei ir juos' skaitome savo 
gyvenimo pagrindiniais princi
pais.

i • • \

• Be to, mes pramokome nuo 
I jūsų vieną iš svarbiausių pamo
kų, bet ne tik tai iš jūsų žo
džių, bet ir iš jūsų pačių gy
venimo. Tai yra, mes skaitome

darbais, vargote užsidirbdamos sa.vo užduotim pasidalinti su 
» » pragyvenimą, sunkiai dirbst:

Skaitykite šiam numeryje, augindamos ir auklėdamos s^-| JŲS mums palikote, ir tą mok- 
bet kitoj dąlyj “Iš Pietų Ameri- vo vaikus. Ir jus buvote dar slą, kurį mes gavome nuo jūsų 
kos”, įdomiai parašytą B. K. taip jaunos! I . _
Algima nto straipsnį ’ apie Lie-

I ir per jūsų pastangas; tas idė- 
' Bet nežiūrint tų aplinkybių, jas, protingas ir širdingas, ku- 

tuvių mokyklas Pietų Ameriko- j'us visados radote laiko lanky- rios gimsta musų širdyse.
L. N. ti mokyklas, rašyti laikraščiuo- Jus išmokinote mus supras-

Visą savo gyvenimą aš stengiausi eiti tais takais, kuriuos

gėsi savo gyvenimo patyrimu pagelbėti mums, musų gyvenimo 
kelyje ir visose gyvenimo kovose.

i . * *
*

Motinos dienoje parodykim savo motulėms, kad mes tvirtai 
einame jų nustatytu doros ir tiesos keliu. O tas bus jom di
džiausias atpildas už jų visus vargus ir skausmus mus auginant.

Garbė Joms Ne 
Vieną, Bet Kiek
vieną Dieną

šiandien Motinų Diena. 
Visiį. kurie turime motinas ir 

i kurie neturime, prisimenam sa
vo motinas meilės pilnomis šir
dimis.

Sulaukusios gyvenimo ru
dens ir pačios palikusios moti
noms, mes supranta me ką žo
dis Motina reišl ia ir kas Moti- 

’na yra.
Musų motinos apleido Lietu

vos gimtą kraštą trisdešimts, 
keturiasdešimta ar penkiasde
šimts metų atgal. Auklėjo jos

Prie lovelės pasirėmus.
Jo rankutę pasiėmus. 
Ji galvoja, didis vyras 
Bus jis skaistus, drąsus, tytis.

Joks sunkumas jai nebaugu v 
Kad tik sūnūs sveikas augtų. 
Jos troškimai, jos svajonės. 
Kad vaikai būt geri žmones. 
Kai paaugo jos vaikučiai, 
Ir didesni ir mažučiai.
Kokį džiaugsmą ji turėjo 
Kai jie žaidė, bčginėjo . . .

—Žaiskit, žaiskit mano vaikai, 
Artinas jau mokslo laikai 
Greit praeis tos jaunos dienos. 
Laukia jau mokyklos sienos.

Lai jus 1/imina Aukščiausias 
Ir jums būna 
Bukit dori ir 
Ar varguoliai,

Taip močiutės
Didi ponia ir prasčiokė. 
Atsidavus visa siela.

j Tie vaikučiai joms taip miela!

mus lietuviškoje dvašioje, ne
turėdamos tų patogumų, kuriais 
mes šiandien džiaugiamės. Jos 
norėjo, kad mes, jų vaikai, tu
rėtume gražesnę ateitį negu jos.

Musų močiutes mums pasa
kojo senes lietuviškas pasakas 
ir mokino lietuviškų liaudies 
dainų. Mes dabar ' galim tas 
pačias pasakas sekti savo vai-, 
kems ir dainuoti jiems tas pa-j 
čias dainas ir skiepyti jiems Paus naktCių nemiegojo,

1 Lietuvos meilę.
< Didi garbė priklauso visoms 
Motinoms ir Močiutėms ne tik 
šiandien, bet kiekvieną dieną.

Anelė Barevičienė 
Phoenix, Arizona

kuo geriausias, 
teisingi, 
ar turtingi.

vaikus mokė.

Rūpestingai prarymojo.
Laimės dienos, vargo dienos 
Jas žinojo tik jos vienos.

Prieš močiutes galvas lenkim 
Garbės gėlėmis jas denkim. 
Močiut musų, tu vargdieriė 
šiandien esi karalienei

» Marija S. Ruzitni
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Pr. Lapienė
O
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meiliai, ją prisiglaudė. Tik mo- 
tinai ji .buvo teisi, tik. jai ji 
tebuvo neįkainuojama brange
nybė, tik jai vienai ji tebebuvo 
diclžiaūšiaš gyvenimo džiaugs-

GaBriSle Petkevičaitė
i.Mj.

(Tęsinys)
Turėdama tokį kilni) ir stip

rų ramsti ąavo veikimui — tė
velį —; dirbdayau tautinį dar
bą, kiek tik galėdama.

O žandaras šnipas, arba kaip 
mes tada vadindavome, "ange
las sargas”, skurliaiš apsivil
kęs, verkšlendamas dėl savo 
sergančios žmoneles, kasdien 
prisistatydavo į laukiamąjį 
kambarį. Teisindavosi kaskart, 
kad neturįs iš kur arklio gau
ti daktarui parsivežti arba 
žmonai į daktarą atgabenti.

Paprastai tėvelis atspėjamu 
laiku savo arkliais lankydavo 
tokius ligonius. (Tėvelis tąįpi 

• savo profesiją mėgdavo ir taip 
mylėdavo žmones, jog, rodosi, 
niekuomet nepavargdavo dirb
damas, o žygio atlyginimas jam 
niekuomet ir į galvą neateida
vo. Mokėjo jam tik tas, kas no
rėjo). Šįkart turėjau tėvelį įs
pėti, kad to vargdienio žmoną 
lankyti butų nereikalingas žy
gis, nes vargu ją ir suieškotų.

Prasimaniau ir aš, kaip rei- 
kia toks nebuvėlis svetys iš 
laukia mojo kambario kūd grei
čiau išgyvendyti. Kaip tik jį 
pamatydayaii nelaimingiausiu 
veidu sėdint, tuojau kitiems 
laukiantiems paaiškindavau:

—Leiskite jį pirma prie dak
taro. Jo žmona labai sunkiai 

•serga. .1
Kaip tik pastebėdavau, kūd 

jis jau yra receptą gavęs, vėl 
skubėdavau vaistų ruošti/

—Matau,, kaip tamstai rupi 
ligonis, todėl ir aš paskubėsiu.

Kitą kartą, linksmiau nusi
teikusi, įsakydavau jam ir žmo
nelę, nors nepažįstamą, pasvei
kinti ir palinkėti, jai < greičiau

.. "fpagyti.
Maždaug panašiose aplinky

bėse ir veikdami ir savo darbūs 
slėpdami, ir visuomet uoliai • 1 w ' t • i . * >’ i* ' *valdžios tarnų sekdmi gyveno
me mes, visi anų laikų veikė
jai. Sukomės kaip ir kiek galė
dami, vienas kitą remdami, 
vienas kilo pasisekimais džiau
gdamiesi, nusiminimais liušda- 
mi, apie save kuo mėžiau gal-i 
rodami.

II ■ 4 lt'rrtiinTH i *1 » I 1 ■* II ^■■IM— .

IŠ MUSŲ . VARGŲ IR KOVŲ 
(1898 — 1927)

kad aš savo gyvenamoje Vieto
je nieko nedalau, tik gabenu 
“litvomanams” knygas iš Til
žės ir naudojuos proga, vasa
ros poilsiui nuyažiavusi į Pa
langą. Todėl apskrities. virši
ninkas (Pąrieyezipj įspėjo tė
velį, kad manęs į Palangą vi
sai nebeleistų, nes aš esanti įta
riama dėl lietuviškų knygų ga
benimo. Pagaliau, jei man, bū
tinai reikiė Žvejkdtds reiltaTu 
važiuoti į iį* žž ten VŪ-Į 
žinosianti,* tai fcūd ,Oyg^i. ne
gabenčiau. ries įądiiitl bViti kįrfc 
toma. Jarii, apskrities virtiniii-

04

tokio padera 
te pasirodyt^ 
ma.

Tuo tarpai j

(Jna Kubilienė

Mano Motinėle /

maž. . ’ J
O Motina! Kas Tu esi saVo 

vaikui, tik TU viena iiriaL Kaip 
muzikos, negalima išreikšti žo
džiais, kąip.x menas ;wsyetimj§i8 
ausiai, taip, bespalvis TAvo vei
das popieriuj. Visai .'Tave Su
pranta tik tas, kas Tavęs ’rie- 
tenka.

RaSo
Motina! ar riies gTrdime 

tavo sielos ftatšds? Air iries 
įįirisfĄenadie .Tavo išdairiu'oįas 
vrkaro prieb andoj mums dai
neles; tąjį liūliavimą, ange
lišką ftiūlils ŽVilgšriį?

Ar nūVhrguš Tu grįžai iš 
darbo, ar t 'didelio rūpesčio sĮe- 
giarna,—Tu vienokiai mūs dan
gišku šypsniu supei. Tu supei 
mus Į rankas paėmusi, supei! 
opšey, am|inūi supi v mftiti-j 
mis. Kas, Motina, galėtų Tave 
pavaduoti?!

vienokiai mūs dąn

Apleista 
Motina

. Brangus mano sūneli fr 
dukrele! Išėjote į platų pa
saulį sau laimės j ieškoti, ir 
užburto gyvenimo audrose 
dingote. Pamiršote, kad jii- 
šų motinėlė skausmų ir il
gesio prislėgta jūsų laukia.

Mintyse klajoja po visą 
pasaulį, j ieškodama savo my
limų vaikelių. Bet neranda 
suraminimo.

Brangus mano vaikeliai! 
Ateikite pas mane nors Mo
tinų Dienoj e. Suraminkite 
mano verkiančią širdį. Leis- 
kįte man dar nors karią pri
glausti jūsų galveles prie 
savo išsiilgusios širdies. Su
teikite man džiaugsmo va
landėlę, vietoje skaudaus il
gesio ir karčių ašarų.

Aš laukių jus, užmirštą 
motina. K. M.

<

įtfė'rą drŪP^o Mn gėi’ėš'fiib.
Kaip w 'ihptin’ėTė.
Mtn ^šūūiy jį niiėiiūn^a, 
Kaip mergytė! lėlė.
kaiįį. laiminga ą^į bu$i$u
K<d savo močiutę . ,
Kad kašdiėria ūš įalėčiaū 
Aplankyt Senutę!
.a . ... . .

Myliii Šavo i&diinėlę
Kuri įgilto, 

kiirį dŪb£ėl AŠArėlių,
VAV&eiių ‘pažiPd!

’fi J&t šAVri Tarikiižėlių
Mane išauklėjo,
Draudė riŪ'6 blogų darbelių, 

Vatgo driūg tūrėjo.
Paaugėjus aš apleidau
Savo rhdM'&ę,

?W| ši^di-iV skaudėjo 
ftbrs krūtinėj gėlė.*
Tuomet buvo ji nubalus 
Kaip balta drobelė, 
Šluostė ūšaras brangioji 
Mano šerigalvelė.

Pabučiuot veidelių , 
Ir nė.’įi’lėišb'i ū!ęsūš'tj:a'ud^š
Šehutei dantelių ...

i

Pirkite savo apielfnkfes
ld$ūtuvėše
• . * • f * *

—t ■ j1.' y /rr ■
šIŠ EANfcAŠ

Pasiuld^^-
MAŽŲ IŠLAIDŲ—ILGŲ TERM

Nekilnojamo

PASKOLŲ
• i

Nau)ų Naihį 
kefft^nsavimo 
^irklinį

' *. ■'

Aš niekada nepamiršiu.
* i

Buvo paltas rudens rytas. Ji 
§ų ja stovėjo gelžkęlio stoty.' 
Ji j ai kąlbė j oDukrele, tau 
skiriau visa, ką turėjau. . J 
Tu veržies įt .laimingesnį gy
venimą. Neturįu galios tave 
suturėti... Turėdama-nedrįs- 

«čįaū .... Jauną esi,, nepažįsti dar 
gyvenimo. Tu sutiksi draugus, 
kurie tau laimę žadės... Vi
lios jie tave į fužburtą linksmy
bių ratą ... siūlys tau 
džiaugsmo ir pašitėnkihimd tari- 
rę. Jie sūps tave draugiškumo 
skraiste ir šnibždės meilės žo
delius ..; —būk atsargi... Gy- 
yeriifnas viliuginįąs. Nepatikėk 
lengvai nei akims, nei ausiai. 
Gyvenk sąžinės - balsu... Toks 
jau gyvenimas ... —Ašaros kar
pe jai sakinius. Ji slapta var
stė rožančiaus karolius, tai vėl 
glaudė dŪkrą,- didelę mergą, 
prie savo krūtinės.

Ji jauna, skaisti, papurčius 
garbanas nusikvatojo:—Tu, mo
tin, manimi rūpinies, tarytum 
aš kūdikių tebebūčiau.—Ir lin
ksma ir drąsi pabėgo į pasau
lį .Ji pasinėrė džiūgavime. Ji 
pamiršo savo motiną. Sutikti 
jos draugai siūlė jai naudotis 
gyvenimo sm3įumais. Ji Gy- 

: ■ ■ -1 > /11 • i. . . •- ■ >veno ...

Apdrausta Morgičiū Sistema 
Chicago City Rink ; 
and Trust Čompahy
Halsted prie 63-čįos gt.

JTe|. Wentworth 8^00
Federajės jjęp.oąitų Apraudos 

Korporacijos Narys
—--------- -------- — - s------------------------: : 

vo valdžios leidžianiūs, Mintau
joje buvo leidžiamas, o mums, 
kauniečiams, nė pagalvoti apie 
spektaklį neleidžia...

Ne sykį su Povilu Višinskiu 
kalbėjomės, kad tokš spektak
lis — Rygoje, Mintaujoj ar Lie
poj uj — tėra vien rygiečiams, 
min tau j iečiams, liepojiečiams 
ir kai kuriems mūsiškiams in- 
feli gėri tams, kurie tyčia važiuo
ja viešoje vietoje išgirsti savo 
prigimtą žodį ir juo pasidžiaug
ti. Koks butų tačiau tautiškos 
sąmonės pastum ėjimas pir
myn, jei pasisektų tokį spek
taklį suruošti kur Lietuvoje! 
Bet kaip? kokiu budu? kame? 
Jirk valdžia ir už tokį sumany
mą baustų.

Ir tarp lokių darbų ir vargų 
ėmė arišti 1899 Inetų pavasaris. 
Staiga gauriU iš daktaro Vai- 
neikio, su kuriuo/buvau Palan-' 
goj paši'žiriūsi, • iriaždėug tokio 
turinio laišką: “Šią vasarą bū- 
tibai a i važiuoki fe. Pėrupinšiu- 
ir tikrai iš KūršO guberriėto- 
riaūs gausiu leidimą spektak
liui surengti.” — Tada Pėlanga 
priklausė prie vad iria iriosios - 
Kurlandijos gubernijos, ir Vai
neikis Palangoje buvo gydyto
ju apsigyvenęs.

Toliau rašė d-raš V.: “Atsi- 
vežkite scenos ėrtistų, nes aš 
beturiu tiek pažįstamų, kad gu
lėčiau jų štirašti. Pėskirkife 
laiką, kada ‘atvėžiriosite. Lauk
siu pažadėjimo. Ir pušynas š'ie- 
m'et hepėprastai kvapus, laukte 
laukia nepaprastų svečių”, — 
pridėjo laiško gale dar dides
niam priviliojimui, iiobs už p?ė- 
tį sumanymą, rodosi, riieko 
puikesnio ir didžiau mane vi
liojančio ir sugalvoti niekas ne

galėjo.
(Bus ’dėiigiaū)

Turtas tai brariįiūusižfš 
.los netekęs pasijusi 
Kad esi b i ed niausią! . . .

šįv dienu MSTiNA
. . . .... .............................. •*. T.............. ■I,V-- | 1 ,

•ų •. -4- ------- U.' ,V
Skiriu šį Rašinėlį Mano Mielai L. M 

Rašo Adelė
v • • . • . » Į 4 . k • : ' * • '

Šiandien man prisimena viena Motina, kuri iššaūkia manyje 
didelę jai pagarbą. Todėl, aš ir noriu apie ją kalbėti. Ji yra jau
na, graži juodaplaukė, skaisčiais veido bruožais, tamsiomis žė
rinčiomis akimis, visuomet šypsančioms lupomis ir maloniu žo
džiu savo pažįstamiem^. Sunku yra (tikėti, kad ši įdomi mote
riškė tikrai yra motina keturių Šveikų jaunuolių. Ir ji augino 
j bos vieną.

Kada jos ženybinis gyveni
mas priėjo prie to, kad turėjo 
skirtis, tai . j i pasiėmė savo ke
turis vaikučius ir nutarė susi
kurti postogę, kur bus ramiau, 
kur jos vaikučiai bus apsaugo
ti nuo v-nęifaaloriimųA: kuriais 
jos padykęs vyrasjuds vaisin
davo. Tiesa, teismas priteisė 
.jam mokėti nors kiek šeimos 
užlaikymui. Bęt jis mokėjo, nuo 
to išsisukti. Tačiau ir tada ji 
nenuleido rankų, ji surado sau 
tarnystę.

luomėt jūs gimines ir drau
gai ją barė, kritikavo, patarė 
atiduoti vaikučius vyro gimi
nėms auginti, neš, girdi, jie 
visai ne biedni. Tas, be abejo, 
reiškė, išdalint šeimą į visais 
būses, ką ji griežtai atsisakė 
daryti.

Šiandien, ši drąsuolė tūri 
k'ūbm didžiuotis. Ji turi Šavo 
pasaulį, iiž kurį ji viena atsa
ko. Tiesa, ji dirba be galo sun
kiai. Kada dauguma iš musų 
lošia btidžą, arba ei'n'a į teat- 
ruš, 1 rba taip sau lūiką leidžia 
pasikalbėjimams,—tai ši jauna 
fndtina iūikd vakarinį posėdį 
sii savo šeima. Ji ramiai įši<iaū-' 
so jų visų dienios raportus ir 
sū dideliu htsąrgūmū padeda 
savo vyriausiam Sūnui išrišti 
jo problerriaš. čia ji turi ūžirii- 
ti vietą tėvo, nes sūnūs jab 
augšt'osios mokyklos trečių me
tų mokinys, jo problemos jau 
rimtesnės. Tačiaus ji ir čia 
riibka 'rimtai ir atvirai aptarti 
jam riet iški'ūš klausimus. Dar 
Vėl triri ši jau gerai nuvargus 
Mamytė įtikrinti savo dukrelę, 
(kuri irgi jau pradėję lankyt 
augštąją mokyklą, ir- randasi 
kebliaūšiarii amžiuje), kad yra 
jos užduotis pataisyti visiems 
pietus grįžus iš mokyklos, į ką 
to amžiaus mergaitės nelabai 

'tiki, čia turi išklausyti visus įį, I -J ....... U.. I • ... I ■ . ’| i nusiskundimus jaunesniojo sū
naus. Šu kuom ir kodėl jis su
sipešė, kas ir kaip laimėjo ir 
tt ..... s

Marriyt, aš noriu miego ... 
su'Či'rpa jos jauniausioji duk
relė. Ir MŪmyt niekuomet ne- 
H per daug nuvargus nunešti 
ją, ir paguldyt į lovą, ir dar 
papasakoti pašbkr.it'ę, kol jos

< mažyte užmigs.. . 
_ Ir taip diena, iš dienos...

k i • i Tačiūus ji nešiškūhdžia fiiė-
iiiiniiaiiiiiiiiiiHDiimmiiiiDiiuiiiiiiiiaiiiHiiiiiiiDiiiiiiiiiiuniiiiiiHiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiniiiiiiiM

ATLAS FUEL CO.
Juozas Steponkus, Sav.

anglių kainos ši Mėnesi yra nupigintos
Nors esmu ligoninėj, mano -moteris patarnaus kuo ; 
GERIAUSIAI. PAŠAUKIT TELEFONU ARBA ATSILANKYKlT ' 
.. J OFISĄ - ■ ;
6200 — 26th Avetiuę Keii’oshh, Wife. '

TĖLEFČNAS 5790

Bušų valdžios sargai nieko 
įtariamo mano veikloje nesu
sekdami, galų gale įsitikino,

“NAUJIENŲ”
GEGUŽINĖ

BIRUTĖS H5DARŽĖ 
Gegužės 22 d. 1938
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■

i

|
|
i

FLORIST
Siųskit gėles savo motinai. ..Ajsųninkit, kad gėlės yra 

maloniausia dovana Motinų Dienoje.
3316 S. Halsted St. Tėl. Boiilevard 7314 I
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kam. Priešingai, Ji visuomet 
linksma. Tai. kas, kad švarko 
rankovės kiek apsipešioję, bei 
skrybėlaitė pereitų metų faso
no. Jos tas jie vargina visai. 
Jos visai be motiniškumo žy
mių, graži figūra ^.papuošta gal 
ne brangiai, bęt sų-skopiu, da
ro ją kažkaip kil^ies'n^ ir skir
tingą nuo daugelio kitų mote-

V,-.ŪK- :
Kada ji ateina į mokyklos 

spektaklį, (kur sūnus vai
dina) tai ji ateiną drąsiu žinks- 
hiū, galva pakelta ūųkštyū? ro
dos,, kad jai priklauso pasau
lis; .Kada sėdynė šalia jos, kuri 
rezervuota jos Sūnaus tėvui, 
randrisr neužimta, ji šypsoda
mosi ieško savo sūnaus žvilg
snio. Ir kada jų akys susidu
ria, tai jo šypsą jai užtikrina, 
kad jis supranta jos padėtį, it 
už . tai ją dar daugiau* gerbia. 
Vėliau sutikęs , ją salėje, jaut
riai jai šnabžda į ausį, lyg 
teikdamas gražų komplimeptą 
jaunai panelei. Mamyte! Kaip 
puikiai tu atrodei! Aš tikrai 
esu laimingas turėdamas tave 
savo rnbtina.

Toks suricuš išsireiškimas, 
matomai, pilriai atmoka jai už 
visus rūpesčius,, ilgas nemiego
tas naktis, ir skriaudinią savęs 
daugeliu atvejų.

Tokią tai. aš pažįstų, ir labai 
gerbiu, modernišką Motiną, ku
ri būdama dar jauna, o nioka, 
ir turi drąsos taip pavyzdingai 
ir rimtai žengti pirmyn, visai 
nepažvelgdama praeitin, nesi
gailėdama to, ką turėjo, o da
bar neturi. Ji drąsiai ir enėr- ..... ij i., .t < . 7. • . 1 ». <. >.
gingai žiuri is dabarties atei
tim Lai jos, ir jos šeimos atei
tis bbš Visuomet sviesi!
------S----4 f .‘.i................A-------n1 R J. u "5—t1’ 1 *■ 1 "V
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Aš niekada nepamiršiu.
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Surūkusioj pirklėj, balsga- 

noj mažutėj švieselėj, dvi sū- 
vargūšios gyvybės kūkčiojė. 
Balt'^Byęl'ė šeriele,. perrielyg 
raukšlėtu, pageltusiu veidu, py
le ašaras ant palinkusios prie 
jos rankų galvos. Jos lupos 
Šiiibždėjo;—^Nėturejau, gŪTids 
.įiįygs siiįttiyė'tĮ,.. Turėdama, 
būčiau nedrįsusi... Gy vėrisiirie. 

t Prūeiviaj i&ėjo:—Tū palėiš- 
tA’Ve į&Ž riidČią sugrįžo. Visą 
Jąūnystį kur ižįį trankėsi, iŠ- 
tvirka vo, noprišim inč motinos 
per ‘rri'e'tų tbetius,—šiūridiėn jos 
duonos kąsnelio tykoja. Spir- 
įfiu AŠ i, ją,' tė§u m'fėg'otų

'ĄŽ si^į^a^tj; bū^iūojŪri'ti. se- 
PelM ^rafdtas biivo jos dukra, 
prįeš kelioliką metų palydėta 
į kimingęsnį gyvenimą. Ją gy
venimo džiaūgshi’ūs suviliojo, iš
čiulpė jos jėgūs, draugai ją 
pametė. Kuomet ji juodžiausių 
minučių kankinama žiurėjo į 
bedugnę ir instinktyviai gręžė
si nuo tų, kurie jai taikė spjau
ti į veidą,;—jos motina, senutę- 
ly motina, ištiesė jai rankas 
ir, kaip ir kūdikystės dienose,

'r-------- ------- ’ ......----------------
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MES KALBAME LIETUVIŠKAI SKIS
Tel. Varde 5069

Nėra žodžių 
Išreikšti Meilę

Kaip Švęsite 
“Motinų Diena

RANKU DARBŲ 
PAVYZDŽIAI

KITCHEN'PROVED features for 
HEW KITCHEH-PROVED SAVINGS!

Covered 

meatkeeper

motinoms 
ne' tik tam 
(o gal kar-

maži, 
šios

ją. Be motinos pastangų vai
kas negali iš: ugti geras, taip 
kaip ir neprižiūrimas medelis. 
.Jęi medelį laisto,, ramsto, tai 

sauga ir gražu vi-

Economizer
MECR4K/SJU

nuo visokių nelaimių!
Motina trokšta, kad jos vai 

kas išaugtų išmintingas, doras sim, tad jos neprmirškim šią 
ir turėtų geresnį gyvenimą už Motinų. Dieną

savo ma 
ta diena, < 
džiaugsime?

TAVO 
DOVANA

T: igi, kuom nors atmokėkim 
už tuos jos vargus. Nupirkim 

ovanėlę Motinų Dieną, 
mus išaugino, kiek gynė 0 jeigu motina toli, tai parašy

sim jai meilų, suraminantį lai
škutį.- Mamytės gal greit netek-

Prie Motinos kapo, gėlėmis puošto 
Nuliūdus širdelė ašaras liejo.
Ji verkė motulės—jos siela liūdėjo, 
Nes Motinos Diena be jos, štai Atėjo. 
Ir prašė, maldavo ji Dangiško Tėvo, 
Kad Jis jos maldelę, priimtų;
Kad Jis jos močiutę visad mylėtų;
Kad Jisai vainiką, šią Motinos Dieną, 
Iš ašarų pintą, nuo jos jai paimtų.
šias sužeistos širdies žmonija nebijo — 
Nei vienas praeivis į ją. nežiūrėjo.
Ji vargšė netekusi motinos savo— 
Tos meilės, ką gyvastį davė,—auklėjo— 
Tik prieglaudą randa prie šaltojo kapo. 
Juk niekas skriaudos neturėtų, 
Jei jai kas žodelį pratartų!
Bet savąją laime gėrėtis lengviau. - 
Ne kitą, bet save mes mylim labiau.
Kad musų sieloą taip buvo be jaufemo: 
Tai šilta s vėjalis jos veidą bučiavo; 
Saulės skaistumas jai ateitį siuntė; 
Medžiu lapeliai jai ošė dainelę, 
O gėlių aroma gaivino širdelę.
Paguodos dvasia į ją sušnibždėjo: - 
“Motina tavo, ji myli tave, 
Tik sek tu jos prašymą šventą, 
O laikas suteiks tau kas lemta.” 

5 Eglės šaka

Taip, tai Motinų Diena, šven
tė! Bet viliugysčių vistiek pil
na * aplink ... Kaip šmėklos, vai
denas ir temdo musų akis.

O Motin! Ar tu negalėtum 
pasistengti? .Tegul nors trupi
nėlį džiaugsmo suteikia mums. 
Nors mažą-mažytę valandėlę 
leidžia atsikvėpti. Bet, ‘ Motin!

“SERVICE UP FOR SPRING”
Pataisyk savo karą, kad jis plauktų vieškeliais visą pavasarį ir 

vasarą. Musų pilna tarnyba yra taip patenkinanti, kaip musų kai
nos yra prieinamai žemos.

INSPEKCIJOS CERTIFIKATAS GARĄNTUOTAS 
(VARTOKITE VĖLIAUSIĄ LANE ĮRENGIMĄ

Jau greit sulauksime malo
nios dienos, t. yv. “Motinos Die
nos”, todėl aš norėčiau išreikš 
ti, kaip ją turėtumėm praleisti

Vaikučiai, suaugę ir 
pasistengkit neužmiršti 
svarbios dienos ir atlikite pri
derančią pareigą širdingai. Su
žadinkite krutinėję visus mei
lės jausmus ir išreiškite visą 
tai savo mamytei. Šitą. išreikšti 
galima įvairiu budu. Kurie es
ate susitapę keletą centų, ar 
tėvelio -paprašius, nupirkite 
nors mažutę dovanelę, įteikdami 
ją išbučiuokite mamyte su lin
kėjimais ir dekuokite už išau- 
ginimą ir lepinimą. Prisimink 
kiek dovanėlių tau mamytė yra 
nupirkusi dažnai save skriaus
dama, kad vaikučiui butų ma
lonumas. Nešoks tek nors šioj 
dienoj nei žodelio, nei dovanė
lės, nes motutė yra užsitarna
vus daug daugiau pagarbos ne
gu vieną dieną metuose.

Pačioje šventės idenoje atsi
keikite anksti, pasirūpinkite

Naujienose kasdien telpa gra
žus rankų darbų pavyzdžiai. 
Nežinau, kaip kitos moterys, 
bet aš Naujienoms esu labai

Motin! tark savo žodį! Te
gul jisai kaip vilyčia įstringa 
tik į kelių tironų širdis, o ra
mybė ir taika sužibės visiems 
lygiai Tavo vaikams.

nūs
Nesustabdot baisingų 
Ar Jums taip patinka? 
išdrįstat, ar kas nors 
slegia Jūsų jrusmujs? 
Jus lenkiasi galiūnai. 
siūlo aukso klodus . . 
gų knygos rašomos 
tik vargingos motinos per me
tų metus. Kodėl toks pasaulis?! 
Argi neateis diena, kad ir mo
tinų žodis suskambės pasau
liui kaip taikos varpai?! Su-, 
traukys retežius, duos pažint 
džiaugsmą ir tikrą tyriausią 
motinos meilę?

Vienos išduodat gyvybę, o ki
tos naikina t jas... vieni jų lie
ka galiūnais, kardu diktuoja 
pasauliui, jie trokšta žmogaus 
kraujo, kajp mes pavasario 
oro, o kiti broliai dėl jų merdi 
purve, badą ir alkį kenčia. Pas 
vienus iš jų žėri aukso pagonai, 
medaliais krutinės apsagstyta, 
vienoj rankoj gražuolė ... kitoj 
taurė šampano jų protą svaigi
na, o kiti prakaitą braukia nuo 
sunkaus darbo, kad aniems bu
tų lengviaus prabangose skęst. 
Kodėl tokia nelygybė? Argi 
tik veidmainystė ir klasta pa
saulį gali valdyt? Ar nėra jau 
žmonių ? Stipresnis žudo silp
nesnį, kad paslėpti bjaurybių 
klodus. Turbut dar negreit 
žmogus žmogų panorės su
prast? O juk jie visi motinų 
vaikai!

Aš jaučiu, kaip skaudu Tau, 
Motin! Nes perteklius, praban
gos, kartais verčia, užmiršt, iš- 
sižadėt laikinai Tavęs, Motin! 
Atleisk! Nęvisados musų kaltė, 
kad pasaulis toks ... Bet už
tai kada esame vargų bėdų su- 
tulenti, pirmiausiai skverbia

mės po Tavo sparnu, Motin. 
Jieškom suraminimb ir gaunam! 
Tik Tu mus teisingai supranti.- 

‘ Kaip gražiai skamba žodis— 
Motina! Mano brangioji Moti
na! Kiek daug reikšmės, kiek 
grožio, kiek prakilnios meilės! 
Kas gali abejoti, kad lupos Mą- 
tinos kaip vyno saldybė sielą 
svaigina. O Motin! Tavo meilė 
sugražina gyvybę, atidaro ka-

, ir daug gražių mez- 
išsiuvinėjimų pasida- 

jos' riusi. Ypatingai-vasaros metu, 
turėsiu daug malonumo, kai 
savo dukreles išsivesiu į parką. 
Mergaitės galės žaisti, o aš bu
siu užimta išsiuvinėjimu. Pa
tarčiau ir kitom moterim laiko 
dykai negaišti, bet ką nors

Super Service Station 
50th and Western Avenue

Plovimas, Aliejavimas, Brekių Tarnyba, Ignition, Lightning, etc. 
Atsineškit šį skelbimą dėl specialės automobilio taisymo kainos

Yra pasaulyj motinų, kurios 
su ramia širdžia ir šypsena ga
li žiūrėti į praeities nemigo, rū
pesčių ir triūso valandų vaisių, 
į gražią, pavyzdingą šeimą. 
Bet, deja, tokių nedaug. Kiek 
mes rasime šiandie užmirštų 
motinų .. .

Nors ir jos vargo lygiai taip, 
kaip ir pirmosios, o gal dar 
daugiau, bet kažkodėl jų vai
kai, it tie nepaklusnus paukš
čiai, išlakstė iš savo lizdo, pa
likdami savo motiną penėtoją, 
be globos, be m. 
po, be vąfcp, kas’gąjętų įą su
raminti. w.

Vienos iŠ jų gal šaltai nusi
tarė viską pergyventi. Atliku- 
sios savo motinišką pareigą 
atidavusios savo vaikams vis 
ką, ką jos geriausio turėjo: sa
vo grožį, jaunatvę, savo sveika
tą, jos patenkintos tuo, kad,dėkinga už talpinimą šių rankų

• Nėra žodžių, kurie galėtų jis gražia 
išreikšti musų gilią meilę ir siems pažiūrėti 
dėkingumą motinai, už pasi 
šventimą ir pasiaukojimą m u 
sų gerovei. Kiek vargo padėjo kolča

Mokykit savo vaikus taupyti pi
nigus ateičiai. Musų banko j e ga
lite taupyti mažomis ir didėlė
mis sumomis. Kiekvieno asmens

Rašo Viena iš Musų
Motinos pagarbos dienai atė

jus, kiekviena motina joje fi
gūruoja. Gal tiesioginiai j: i 
nieks nė< dovanėlės, nė žodelio 
nesuteikia, bet jau pats tos 
dienos buvimas, ' suteikia jai 
pagarbą—primena, jog ji yra 
motina.

Vienok, pačios jau būdamos 
motinomis, paklauskime savęs, 
ar tikrai mes esame vertos tos 
p: garbos, kurią mums teikia 
Moitnos Diena?

Ar mes visuomet buvom iš
tikimos savo pareigoms?

Ar mes stengiamės kasdien, 
kas valandą, kada tik mums 
aplinkybės leidžia,«pašvęsti sa
vo laiką musų vaikų auklėji
mui, lavinimui jų fizinio ir 
dvasinio gyvenimo, kad jie su
augę liktų ne tik gerom dukrom 
ir sunais mums—motinoms, bet 
taipgi visuomenei?

Motiną, galima lyginti skulp
toriui, .kuriam įteikiamas mo
lio ar gipso gabalas, o iš jo, 
reikalaujama kūrybos. Kitaip Motinos Diena!

Rašo Stella G.
Gegužės 2-trą sekmadienį— 

Motinų Diena. Ta dieną <— 
privalėtų užmiršti visus vargus 
ir gyventi tik džiaugsmu, at
minti, kad visas pasaulis ap- 
vaikščioja Motinų Dieną. Iš
minčiai lenkiasi prieš Jas .. . 
Bet mes... ir mes, kurios tu
rime motinas, kartu lenkiame 
galvas prieš Jas.

O motinos! Jus galingos! Jus 
sutveriat didelius dalykus, pa
noriu—išardot ir vėl sutveriat. 
Ar išdrįs kas abejoti, kad ne 
Jus valdot pasaulį?. .Bet ko
dėl nenorit išgirsti musų šauk
smų, !
nesukikot sužvėrėjusius tiro-

Argi, jie ne jūsų vaikai? 
karų!

Ar ne- 
kitas 
Prieš 

,. Jums 
Jums kny- 
;, o Jus—-

ne vien pusryčiais, bet ir visos 
dienos maistu, paįvairinkite jį 
mamos mėgstamu skanėsiu, pa
darykite ir kitus tos dienos 
darbus, o jei neįstengiate visų 
šitų darbų, tai pasikvieskite 
talkon tėvelį, ar pažįstamą, ku
ris neturi močiutės. Jis tikrai 
Tau maloniai pagelbės. Padaryk 
tą darbą nors kartą metuose, 
juk mamyte per ištisus metus 
Tau taip tarnauja.

Jus, kurie turite 
mytes džiaukities 
mes, neturintieji, 
jūsų laime.

O jus moč’utės, 
už jurų marių, priimkite mano 
nuoširdų pasveikinimą ir ži
nokite, kad jūsų vaikai nors 
toli, bet mintyse jus, ypatin
gai šią dieną, nepaliaus minė
ję. Kurie turite savo močiutes 
taip toli, irgi neužmirškite jų 
pasveikinti.

Bet nepamirškime ir tų mo
čiučių, kurias žiauroji mirtis 
išplėšė- iš musų dar mokate 
melstis, melskitės arba jos ka
pą papUoškite gražia gėlele ar 
kitaip paminėkite, bet neuž
mirškite nei vienos.

Aš sveikinu visas pasaulio 
motinas, linkėdama joms iš
tvermės, daug laimės ir širdin
gų vaikučių.

Atskirta duktė S. F.pus... Kaip laimingi tie, ku- 
’—i rie turi motiną, gerą motiną 
jos O kaip daug jaučiasi nuskriaus

ti, tie, kurie jau neturi motin
os. Duktė! Prie jos kapo netin
gėk nueiti. Neužmiršk! Ten il
sisi likučiai širdies tau šven
čiausios.

sr kant, skulptorius turi pavers
ti molį į kurinį, nors ir negy
vą,\ bet kurdamas jis- turi įdė
ti 4 jį savo jausmus/ savo troš
kimus, savo sielą. Kitaip/ jo- 
kurinys liktų bevertis; tas pats 
molio gabalas, kuris buvo jam 
įteikt: s. Jis butų bevertis pa
statas, į kurį joks praeivis aty- 
dos neatkreiptų.

Taip ir mums 
įteikiamas kūdikis, 
kad jį pavalgydinę 
tai nė to) paleistume jį Die
vo valiai. O ne! Kūdikis mums 
įteikiamas, kad mes ne tik jį 
iš paviršiaus globotume, jį rū
gintume, bet kad mes globotu
me ir auklūtume jo sielą, jaus
mus. O tam ^reikalingas musų 
pačių atsidėjimas. Mes turi
me, it tas skulptorius, į savo 
kurinį, įdėti į kūdikį savo ge
riausius norus, jausmus, savo 
sielą. Tuomet tik mes galim 
tikėtis geros ateities musų vai
kams žmonijai ir tuomet tik 
mes galėsim teisėtai džiaugtis

gero. Bet jeigu likimas teikė-! išsirašiusi 
si viską pakeisti antraip ilginių ir 
jom spasilikti nedėkingu 
ir su tuo sutinka. Kitos įpuo
la į desperaciją, keikia vaikus, 
jų draugus, per kuriuos jų vai
kai nuėjo šunkeliais ir likimą, 
kuris joms taip nedėkingas 
pasiliko. *

Dar kitos praleidžia savo pa- mėgsti arba išsiuvinėti. Laikas 
skutines vargingas, vienišas greit ir naudingai praeis.
dienas, besimelsdamos. Dieve! - ' ' ' B. Kebutienė

—gal kalba atsiklaupusi ne vie
na—grąžink mano vaikus į do
rą. ir teisingą gyvenimą! Jie 
buvo geri, tikrai geri, tik gy
venimas išvedė juos iš kelio ...

Sunau! Dukrelė! Jeigu esi 
vienas iš tų paklydusių vaikų, 
kuris ne tik motinos švento 
žodžio nepaklausė bet ir pačią 
motiną užmiršo, pasinaudok 
šios Motinos. Dienos proga., 
Grįžk ir pasakyk savo motinai, 
jog tu busi geru žmogumi. Tai 
bus Tavo dovana. Ji bus geres
nė už visas kitas, nes gėlės nu
vysta, kitos dovanos susidėvi, 
bet tavo geri darbai, visuomet 
motinos širdį džiugins.

—Maria F. Yokubynienė

Sutaup0 Maistą........Laiką...
,ni&us! NAMŲ patikrintose 

Virtuvėse Certifikuoti rekor
dai Parodo, kodėl Westing- 
į)ouse yra daugiau faupman- 
PĄ refrigeratorius, kokį ma- 

.teJ! Tik Westinghouse_ turi V|?4®ngamą porcelinį MĖSOS 
JNDą. Tas vienas indas su
lupo vidutiniai $2.91 per

THELIVESTOCK 
NATIONAL BANK^CHICAGO

Narys FEDERĄL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

4150 SO. HALSTED ST.

pinigai yra apdrausti iki 
$5M>00.00.

“The Home o f Fine Furniture
Since 1904

S740-SŪ W. 47th Street

suprasti skausmų? Kodėl Ąrgį Tu panorėsi? Na, tik ban
dyk! Bandyki Vartot savo pro
tą .neleisk* kitiems svaiginti 
jį... šalin' šū prietarais! Dau
giau drąsos, pasišventimo, vie
nybės, artimo meilės! Skiepin- 
kit jaunajai kartai. Moterų 
Skyrius Julriš padės. Nes nuo 
Jūsų, Motinoš, priklauso žmo
nijos gerovė; žmonijos ateitis. 
Gerai prirengsi t žmoniją— 
džiaugsis; prastai, keiks. Budė- 
kit nęnugalimos! Kovokit, lai
mėjimas su Jumis! Pasukit pa
saulio ratą į taikos--pusę ten, 
kur saule linksmai žypsos ... 
kur nėra vargų, nejusjt .kaip 
tironų galybė subyrės. Jau vie
na pasaulio dalis kalba apie 
taiką, o kita dar trokšta žudy-

- T n~rii II

^amatvkit ši nauia 1938 Westinghouse dabar gaukit 
ASMENIŠKĄ UŽTIKRINIMĄ kiek jis gali sutaupyti
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Šeštadienis, geguz. 7, 1938

Rašo Dr. J, Baltrušaitienė

viso pasaulio

visokių žmonių: 
ir negyvų.

PIRK TIESIOG IŠ DIRBTUVES 
MES VĄLOM UŽLAIDAS

hYKAI
Apskaičiavimas ir Pakabinimas 

Užlaidai Primėruojartii 
Paimami ir Pristatomi

MAR-TON SHADES & BLIND SERVICE
4342 SO. WfcSTERN AVENUfc ATTT^PTNTT AM. W. MARKIEWICZ, Sav. . .... ICL V.ĮKtrJLlNiĄ U<t>y

Aš esmi pasaulio motinų bū
rio vienetą.

Pagimdėme 
žmones.

Prigimdeme 
svėikų, ligotų

Auginome, • mokinome dabi
nome juos.

Reta kuri turėjome aiškų 
supratimų, kokie iš to -viso 
darbo bus galutinai vaisiai.

Nuo gimimo iki pribrendimo 
neįvertinome jo teisių, kaipo 
asmens.

'tankiausiai drausme užgniau
žėme jame pasirodančių kibirk
štėlę iniciatyvos, savirankišku- 
mo.

Atstujnėme nuo savęs nesu- 
gebėdanios atsakyti į jo klau
simus. Jis rado kitur nešva
rius išaiškinimus savo klausi
mams.

Aklai gimdėme, auginomė ir 
mokinome, kiekviena turėdama 
viltį, kad mano augintieji bus 
gabesni, išmintingesni, apsuk
resni, patogesni už kitus.

Kokios to' auklėjimo pasek
mės bus visai žmonijai, mums 
neatėjo j mintį.

Regimentacija
Vos užgimus pavedame kū

dikį bažnyčios regiinentacija?, 
skubiai krikščionizuojame, tuo- 
mi atimame tam žmogui galią 
ir teisę pasirinkti sau kelių sie
loj gėrovei.

Antroji regimentacija, tai 
yra, civilė metrikacija, kurtą
ją pavedame jį valstybės nuo
savybei, (be jo valios).

Trečioji regimentacija <fai pa
vedimas mokytojų globai. Per 
metų metus liaukiame pripręs- 
tančių pasekmųi.

Kokios aplinkybėse; su kuo 
bendrai mokosi; kokie mokyto
jai; kaip ir ko mokina—retai 
iŠ mus rupi; kartai nemokėtu
me įvertinti, kad ir rūpėtų. 
Dagi pakreipti linkmę tos regi- 
mentacijos, mums neįmanoma.

Esti iš augšto nustatyta, 
kaip, kur, ir kada turi jis ženg
ti, palaidojus savo geismą ir 
prigimtas teises.

Kaip tos visos regimentaci- 
jos atsilieps į žmoniją ir į bu
simąsias kartas, visai nesiru- 
pinamfe.

Tos, kurios supranta, išsi
gandusios stebimės, kaip tie

1-ma DIDŽIAUSIA
Lietuvių Federal Taupymo įstaiga Visoj 
Amerikoj.— Čia taupykit savo pinigus! 

į Kiekvieno asmens pinigai

apdrausti iki $5,000.00 
taupytojams

IŠMOKĖJOM
DIVIDENTO

Duodam paskolas ank saugių pirmų morgičių.

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

2324 SOUTH LEAVITT STREET 
Telefonas CANAL 1679 

CHIGAGO, ILLINOIS

L M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Bfeer Distributor

GERKIT tik GERA ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria ir nlSgjįta 
AMBROSIA Alų, bet, priėto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar~gereS- 
nį alų, kur; užvardinb NEČTARi Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotu pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas ištaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą fratar- 
n avinių. ' ■ i

2415 64th Street Tel. Hemlock 6240

NAUJIENOS, Chicago, III.

Graži Dovana Motutei

Jus galit pralinksminti Savo Motutę pagerbdami jų 
Motinos Dienoje. Nupirkite jai gražų Rogers sidabrinį se
tų arba paauksuotus indus. Juos gausite NAUJIENOSE 
už prieinamų kainų.

musų išauklietiji drąsiai neša 
mirtį į karo laukus.

Matome juos lobštant iš aša
rų ir skriaudų badaujančių 
žmonių, kad tos visos regimėn- 
tacijos nepabudino geismo gerb
ti savo sveikatų, neigi- busimą
sias žmonijos kartas ir jų tei
ses.

Kad tos visos regimentaci- 
jos yra, ir pasiliks ilgam lai
kui, tai aišku, vienok yra pado
ru kiekvienai motinai tai su
prasti ir ne nusivilti, kuomet 
jos vaikai, nepakęsdami varžy
mo asmens laisves per tas į-

vairias regimentacijas, peržen
gia jų ribuslr papildo kokių 
nedorybę, papuola į valdžios 
priežiūrą. Tik mažas skaičius 
jų yra blogos valios žmonės. 
Jie tankiai esti tiktai aukos vi
sokių drausmių.

Dabar, Motinų Dienoje suė
jusios rimtai pasikalbėkime, 
skaitykime-rašykime, ir visa
pusiškai įvertinkime tas žinias.

Bukime nevien gimdyto
joms, bukime sąmoningomis 
motinomis. Prisidėkime prie su
mažinimo gimdyvių mirtingu
mo.

ve. Nors sunkiai, bet garbin
gai sau ir savo vaikams pra
gyvenimų Uždirbo. Ji mokino 
juos vienas antrų gerbti ir my
lėti. Ji nuolat jiems savo pa
sakose didvyrių darbus vaiz
davo. Ji gerbė mokslų ir jų pa
sekėjus. Ji įvertino viskų kas 
tik buvo ir yra žmoniška ir di
džiumai pritaikoma. Ji peikė 
skriaudimą, paniekų, žiaurumų, 
saumilystę. Ji mokino juos 
gerbti garbės vertus. Ji sakė, 
jog prasižengimas prieš gamtą, 
tai yra skriaudimas paties sa
vęs. Ji prašė jų gyventi šva
riai kūniškai, protiškai ir dva
siškai.

Ir jie sekė jos prisakymus, 
nes jokios pagundos nerado 
juose įtekmės. Jie subrendo j 
pavyzdingus lietuvius, mylin
čius savo tautų ir savo kalbų. 
Taip motinos gerais pamokini
mais apšarvuoti, jaunuoliai nie
kuomet negali suklysti eidami 
bet kuriuo gyvenimo taku.

Atminkit 
Motinas

Ideališka Motina

Nenuilstančiam dailės darbuotojui ir musų 
mylimam mokytojui-

INŽINIERIUI JONUI BYANSKUI, 
jo brangiai motinėlei mirus nuoširdžią, 

užuojautą reiškia
BIRUTĖS CHORAS

VENETIAN 
BLINDS 

LANGU UŽLAIDAS 
SLIP-COVERS

i
Rašo Eglės šaka

Prieš kelioliką metų mažo : 
Illinois valstijos miestelio apy
linkėj didi nelaimė ištiko—an
glių kasykla-įgriuvo. Joje daug 
vyrų žuvo.

Tarp jų ir Stasys savo jau
nų gyvybę prarado.

Šis nuotikis skaudžiai palie
tė jo žmonų ir jo1 du dar ne- 
užaugušius vaikuš/1 Ji/ - paden
gusi laidotuvių išlaidas, vos su 
pusantro šimto dolerių turėjo 
pradėti naują gyvenimų kurti. 
Bet tas jai nebuvo sunku, nes 
ji buvo maloni ir ideališka mo
tina, daug paramos susilaukė 
nuo savo Vaikučių. Jų paklus
numas ir dorutnas buvo jos 
ramstis, viltis ir laimė. Jos mo
tiniška ranka, po vyro mirties, 
dar labiau vaikus prie jos pri
traukė. Jie visi trys vienas ki
tam ištikimai tarnavo. Sutartis, 
pažangdmas ir pasitenkinimas 
jų akyse spindėjo.

Kadangi tame miestelyj ši 
motina negalėjo darbo gauti 
tai ji persikraustė į Čikagą gy
venti. čia ji su draugų pagal
ba gavo darbų galvijų skerdy
kloje. Jos uždarbis buvo ma
žas, o darbas sunkus ir svei
katų naikinantis. Ji su šešioli- 
ką dolerių į savaitę negalėjo 
trijų ypatų išlaidas padengti.

Ir, ot, kad pagelbėjus savo 
motinai, jos sūnūs, rytais ir 
Vakarais, pradėjo laikraščius 
pardavinėti. Tuomet jis buvo 
dvylikos met ir jau lankė auk
štesnę mokyklų. Darbštus ir 
motiną gerbiantis jaunikaitis, 
išmintingai mokėjo savo už
dirbtus centus sunaudoti. Jis 
netik savo mokslo lėšas paden
gė, bet ir muzikos pamokas ap
simokėjo. Jo darbštumas ir rū
pestingumas jo paties gyveni
mų pagerino. Taip jis darė 
bent kelis metus laiko.

Kolegijoj jis buvo mokyklos 
orkestros narys; sumaningai 
žaidė futbolą; pirmininkavo 
dramos ratelyj; redagavo ko
legijos laikraštį ir, kad paden
gus mokslo išlaidas; jis dirbo 
kaipo raštininkas prie kolegi
jos žurnaližmo profesoriaus. 
DabUr jis yra baigęs žurnaližmo 
mokslą ir šiuo laiku dirba kai
po laikraščio reporteris.

čia sesuo nemažai prisidėjo 
prie savo brolio laimingai ir 
pasekmingai, kaip gyvenime, 
taip ir moksle atlikto žygio. Ji,1 
kad pagelbėti jam ir savo mo-

• i

tinai, užbaigus pradinę mokyk
lą. ji mokinosi knygvedystės. 
Iki brolis užbaigė mokslų, ji 
uoliai vedė knygas komercinėj 
ištaigoj. Vėliau ji pradėjo to
limesnį mokslą tęsti. Ji turėjo 
pašaukimų būti "ligoninę slau
ge. Tad ji to ir' mokinosi. Da
bar jos brolis galėjo jai finan
siškai pagelbėti. Taip jis ir da
rė ne iš prievartoj bet iš ge
ros valios—iš broliškos meilės^ 
Ji ne vien tik pinigiška para
ma buvo, ji taipgi gelbėjo sa
vo motinai, namų ruošoj. Ji 
skalbė, ji kambarius valė, ji 
valgį gamino, ji -ligoj ir audrin
gose šeimos valandose buvo 
savųjų paguoda. Ji tarnavo mo
tinai, ji tarnavo broliui. Ji 
jiems tarnaudama pati sau tar
navo. Ji žinojo, kad jos moti
nos ir jos brolio dabartis ir 
ateitis yra artimai surišta su 
jos pačios gyvenimu. Šiandien 
visi* sveikina jų kaipo pasek
minga garbingos ligoninės slau-

Jei turite motinų—pagerbki
te Jų šiandien. Gal jau turite 
vaikus, o gal ir vaikų vaikus, 
bet vis motina palieka motina. 
Pradžiuginkite ją senatvės die
nose. Suteikite jai dovanėlę, 
meilų laiškelį. Mažiausiu daly
kėliu ji bus didžiai patenkinta, 
jai bus didžiausias širdies 
džiaugsmas. Taip kaip gėlė,, 
sausumoje pamesta, lietui pali
jus vėl . pražysta, taip motina, 
vaikų mylima, pralinksmėja, 
jos širdis nuvatgusi širdis at- 
gija. .

Atmink motina, nes tu dar 
dienos šviesos nebuvai išvydęs, 
o jau ji tavimi džiaugėsi, pa
miršus visas kančias, vargus 
ir rūpesčius. Kiek ji. naktų ne
miegojo, kiek Sunkumų panešė 
tave beauklėdama.

Jei jūsų motutė gyvena šio
je šalyje, tai jus galite jų ap- 

ranka su-
pabučiuoti. Bet 
neturi motina, 
pusėj jurų. To- 
ypatingai nepa-

sopa, 
skiir- 
šalyj

kurie

lankyti, galite jai 
spausti, veidų 
to džiaugsmo 
palikusi anbj 
kių motinų
mirškite, nes joms, Motinų Die
nai atėjus, nevien širdis 
bet per metus jos kenčia 
dą ir vargą, kurio šioj 
mes nežinome.

Bet, yra tokių vaikų,
neatsimena savo motinų. Jas 
visiškai apleidę. Kai kurie, tur
tingai gyvendami, senutes mo
tinos į prieglaudas, į svetimas 
pastoges nustumia. Įsivaizduo
kite kaip tokios motinos šian
dien jaučiasi. Bet tark tokiai 
motinai tik vienų mielų žodelį, 
ir ji visus skausmus, visas juo
dąsias mintis pamirš akimir
koje ir priglaus savo neištikimą 
sūnų ar dukrų taip meiliai kaip 
glamonėjo juos lopšelių laikais.

1937 m. savo motinos pager
bimui sunuS parašė straipsnį 
vardu “Ideališka' Motina”. Ta
me rašte jis vaizduoja savo mo
tinų kaipo ' ideališka motinų. 
Ten jis sako: “Ideališką moti
ną yra ta motina, kurt sugeba 
savo vaikus išauklėti padoriais, 
išmintingais, pavyzdingais it 
naudingais gyventojais, kurie 
yra prirengti noriai tarnauti 
šaliai, žmonėms, tėvams ir sau.”

ši prastuolė, sunkaus rankų 
darbo motina; yra pavyzdinga
tūbini, kad ji po savo vyro čios, musų šiandien pasaulyje 
mirties, nusistatė būti savisto- nebūtų. M. Jan-ienė

Vaikų galime kelis turėti, bet 
motinų tik vienų. Tad atsimin
kim ir mylėkim savo motinas. 
Juk, jeigu ne jos ir ne jų kan-

&

BARSHEAK-PETKUS
Blll &ŠTAT&
REAL ESTATE AND INSURANCE

10654 S. Michigan Avė.
TEL. COMMODORE 2235

•
ŠiUomi pranešame Rosėlando lietuviams apie atidarymą 
musų Real Estate įstaigos, kurioje galėsime patarnauti 
lietuviams visokiais reikalais atsikreipus pas mus. Ypatin
gai norėdami pirkti ar parduoti, arba i’nšiuryti namą nuo 
ugnies, automobilį nuo nelaimės ar pavogimo, arba apsi
drausti pats s^ave nuo nelaimės ar mirties. .Taipgi turime 
Notary Public paliudyti visokius popierius. Parduodam 
įr.Travcling Gliecks. žodžiu sakant, atsilankęs į musų raš
tinę, gausi visokį patarnavimą.

PAUL BARSHEAK IR BRUNO PETKUS, Savininkai

Gegužes Mėnesio

Išpardavimas
VISOKIŲ NAMAMS RAKANDŲ

Progress Krautuvėje
SUČĖDYMAI SIEKIA 

IKI 50%

$125.00 3-jų dalių miegamų 
kambarių setai

$69.90
$65.00 gražus Seklyčiom 

SETAI
$28.00

$75.00 3-jų dalių moderniš
ki Miegamų kambarių setai

$39.75
$35.00 gražus, naujos mados 

9x12 kaurai
$19.75

$55.00 stalo viršų mados 
Gesintai Pečiai

$29.50
$395 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma

dos, viskas kas reikalinga 
dėl namų už 
$198.00

$18.00 garantuoti springsi- 
niai Mattasai

$7.95

$119.00 Refrigeratoriai neto
li 5 cub. pėdų mieros

$79.50
$75.00 puikus console, 7-8 

tūbų radios 
$29.95

$32.00 tudio Couchcs
$17.95

9x12 gražios Klijonkės

$3.87
$25.00 5-kių dalių Breakfast

$12.95
$25.00 gražus nauji Loung- 

ing Krėslai 
$12*95

Naujos Mados garantuoti 
1938 Midget Radios ,

$9.95

Imame senus dalykus į mai
nus ant naujų

Pritaikoma Visiems Lengvus Išmokėjimai

J. KALEDINSKAS, Vedėjas

3224 SOUTH HALSTED STREET
Tcl. VICiory 4226 ' Chicago, Illinois

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo 
ncdėlioj, 11 vai. ryte, iš stoties WGES, 1360 kil.
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Musų Mof ulėms
Rašo Rūta

YRA ŠAliž, brangi šalis, 
kur augom mes maži. Ten 
gėlės žydi pievose, ten 

paukščiai čiulba miškuose, ten 
motulė užaugino raudomis, ma
ne, iš krutinės skaustoms savo 
liejo nežinia. . .. .

Tokie ir panašus dąįnių-po- 
ętų žodžiai, pašvęsti Mamytei 
tvirtina kiek yra brangi moti
na, kurios pagarbai ir įverti
nimui . išreiškaime kuogražiau- 
si žodžiai, mintys ir svajonės 
kuriant įvalriaš dainas ir eilė
raščius. Bet motinos vargo ir 
sielvartopakelto auginant kū
dikį, nieks negal nei įvertinti, 
Aei įkainuoti. Tam kainos nėra ! 
Tai Žino tik viėria motina, kuri 
nprs ir sunkiausiai vargdama, 
atiduoda .vaikui viskų,—kas
geriausia, niekuomet neparody
dami, kad trii dėl Jo taip ken
čia. Ir Aeapšakomai sunkias 
, U>1> <4i —L. Jili » i .
motinos pareigas mes dažniau
siai įvertinam tik tuomet, kuo
met pačios tampatoie motinoms. 
Tik tuoiriet pajuntame, kad 
fnotirios rūpesčiai ir sieloj imą
sis niekad nesibaigia. Rūpina
si. ji mažamečiais, rūpinasi ii 
suaugusiais, ypač jei motina 
išleidžia savo sūnų ar dukrų į 
taika, laisvę ir lygybė! Tuo
met Jus atjduosjte krašto vado
vybę į rankas Jūsų pačių rink
tiems stonams,’ kurie nuošir
džiai Ir teisingai eis jiems pa
vešiąs pareigas! Tuomet Motu
lės ir ši diena Jums bus daug 
džiugesnė, ries nebereiks de
juoti ir verkti dėl skaudžios 
Neteisybes, bet džiaugtis .svei
kinamos savo, vaikų ir jausties 
laimingos užbaigę savas dejo
nes!

Nors savas kraštas ir žmo
nės yra arčiau sielos, bet, tei
singai žiūrint negalima pamirš
ti ir tų. šalių motinų kur eina 
baisus karai, kur'" 'bombomis 
žiauriai žridornos Netik motinos 
bet ir kūdikiai... Kiek tokiose 
šalyse liko našlaičių, kuriuos 
Motinos Diena guos gailios a- 
šaros, prie naujai supilto moti
nos kapo! Ir kiek yra tokių 
motinų, kurių vaikai, tapę su
žvėrėjusių nenaudėli ų-grobikų 
aukomis, riettik paguodos nebe
sulauks, bet ir žodelio niekuo
met nebeišgirs!

Sunku ir apsakyti visas bai
senybes, kurios ardo žmonių 
ramų gyvenimų ir naikina 
kų, kas. papuola, kad tik 
tenkinti savo grobuoniškas 
gaidas!

O, kaip norėtųsi, kad grei
čiau sužverėjęs pasaulis su- 
žmonėtų! Ir ateitų laikai ra- 
ijj 1A*1 1W ■**I-- ’’1 ■■1 •' '* ' *--- »»>■>'»' '*■ "*

vis- 
pa- 
už-

svetimų Šalį “laiiriės” ieškoti. 
Ji prašo—irialdatoja nepamiršti, 
nors laiškais jų paguosti. Daž
nai motina sukaupusi savo jė
gas, vietoj pailsėti, klūpoda
ma karštai meldžiasi, kad jos 
vaikariis geriau sektųsi gyve
nimas. Ji tiki maldai, ir tai ji 
jaučia kaipo prievolę, ; atliktų 
vaiko gerovei, kuri jai teikia 
ramumo.
, Nors mes visi savaip myli
me ir gerbiame motinas,, bet 
šių dienų, skirtų motinoms, 
ypatingai lenkiam galvas, steng- 
dairiėš išreikšti net viešai šri- 
vo jausmus, ilgesius ir pagar
bų motinoms. Brangi ir joms 

. ši diena. Jos mato, kad vaikai 
, bei pasaulis j ris vertina ir bran- 
i gina!

Bėt.». deja, nevisoms Įmdti- 
. noms bus brangi ši diena, «ne 
i visos džiaugsis vaikų sveikini- 
. mais ... —Tarp daugelio lai-
. mingų pasaulio motinų, gal 
, daug daugiau rrisiš tokių, ku7 
| rios skaudžiai verks prisimiiię 
. savo sūnūs, surakintus sun- 
. kiuose pančiuose už “laisvę ir 

brolybę”, kurtuos tik per rila- 
, žytį Iringelį retkrirčiriis teria- 

guodžia saulės-močiūtės špin- 
, dūliai! Skaudii ir baugu priši- 
minti dabartinę padėtį mus tė- 

. viškes Lietuvos,. kur motinų 
skausmai ir idėjos mindžioja
mos po kojomis, kur motinas 
nuo sūnų skiria šaltos kalėji
mų sienos, arba kartais net 
amžinai... nuodingos dujos. 
Ten, motinų dejonės negirdi ir 
neįvertina gauja sūnų—išsigi
mėlių svetimos ir žiaurios įta
kos sužavėtų.

Susikaupkite brangios Mo
tulės dar valandžiukei! Mes ir
gi čia užjūry,^ištiktais Jus pa
vojingais momentais verkiame 
kartu su Jumis, bet tvirtai ir 
energingai pasiryžę* visais ga
limais , budais Jums gelbėti. 
Itin griaudu, kuomet gauna
me žinias parašytas Jūsų sųnų 
per Amerikos spaudų, apie 
pergyventas Liaudies įtemptas 
ir skaudžias ironiškas valan
das, (kurių be ašarų manau 
neperskaitė nei vienas). Tokie 
riuširdųs pasidalinimai mus dar 
tampresniais ryšiais riša su 
Jumis. Todėl drūčiai tikėkit, 
kad pasiekę Jus musų žodžiai 
“Mes su Jumis” yra tvirti ir 
nuoširdus ištikus rimties Va
landoje juos ištęsėti.

C) kuomet kova bus laimėta; 
kuomet atsidarys kalėjimų du
rys ir išeis laisvais Jūsų sūnūs, 
tuomet sutrupės dujų kameros, 
karo iteismr.i ir užviešpataus
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mybės ir doįos, krid nieks, nę-.[ rri‘i . iį* žTąririos /neteisingos 
drįstų .ardyti žmopių ramybės' skriaudęs! Lai žydi ir klęsti 
ir iitotinaš pasąuiis įvertintų' dora' Vis^m pasauly! 0 mes; Šįų 
tilęrai motiniškai!........................ | dienų iritotinos, stengkitoiės pe

šios motinų dienos. įrogą, lai. rodyti tiirU motiniškų pažari- 
buriie leista sušukti, šalin La-’gą ateities žmonijos auklėjime!

------------ -------------- ----

Mintys Motinu Dienos Proga
RriŠo Mary D. StąništoVąiiienėį 

WilKes Brirte, Pa. i k į

Motinų • Diena—jtai jadinąritij 
ir sentimentali šventė. Ji vie-i 
na naujųjų švenčių. Bet moti-' 
na buvo idealizuojama ir - gilioj ; 
senovėj. Senovėj žmones kai-; 
būdavo, kad Devas visur nega-i 
Įėjo būti, todėl jis sutvėrė/irio- 
tirias. ‘ ■»

Grįždami toliau į primityvių 
žmonių gyvenimų, meš randa-; 
me kad motinos nevien buvo 
gerbiamos, bet , jos • byvo , irį 
daug daugiau . prąšiląvinusios 
už vyrus. Ant jų pečių gulėj'o 

«

visa atsakomybė. Jos buvo rie-i 
tik vriįkų aukiėt'ojoš, valgių ga
minto jos, bet ir gydytojos- niū-’ 
kyttojos. Yra iŠ senovės užsili
kusi pasakaitė, kad viena mo
teris sutiko vyrų. Tas vyras 
buvo labai atsilikęs. Jai netįko 
ju gyvenimas. Jo guolis buvo 
lapū ir šakį krūvri. Moteris su
rado sausų urvų, išpylė sriie- 
lin, uždengė angų gyvulio oda 
ir tarė vyrui, “širdelė, dabar 
gyvensim.”

Motinos buvo gerbiamos rie- 
yien gilioj praeityj. Anglijoj, 
karaliaus Enriko Septintojo 
laikais, buvo švenčiama Motiną 
Diena. Tų dienų vyrai iš geriau
sių ir balčiausių miltų ir vai-, 
šių iškepdavo pyragus ir juos 
padovanodavo savo 'motinoms, 
tUo reikšdami joms savo meilę.

šiandien mes, neatsilįkda- 
mos nuo savo protėvių, motinas 
atsimename gėlėmis, saldainiais 
ir dideliu, riuoširdžiu , bučkiu. 
‘ N/ • »Gegužės 8-tų dieną 1914 me
tais Prezidentas Wilsonas pa
skyrė antrų, gegužės sekmadie-' 
nį Motinų Diena ir padarė ja 
legalia švente. Jis prašė, kad tų 
dienų butų iškabintos vėliavos 
pareiškimui pagarbos ir meilės 
visos šalies motinoms.

Tėvai kartais užmiršta savo 
vaikus, vyrai palieka žmonas, 
bet motinos visuomet pergyve
na viskų. Tik motina turi viltį, 
kad ateis geresnės dienos. Jei
gu sūnūs pašaukiamas \ prieš 
teisėjų kriip kriminalistas, tai 
motinai jis nėra prasikaltėlis. 
Motinai toks sūnūs—tai ta
sai gražus, mažas mėlynakis 
berniukas, kurį ji liuįuodavo. 
Mes gerbiaine motinas ūžtai, 
kad jos išauklėjo musų išradė
jus, gydytojus, Valdovus* ir Ša
lies apsaugotojus. Jonis priklau
so didi garbė.

Bet už visų tai, ar griūna 
rnotiria tinkamų atlyginimą? 
Ar pakanka antro gegužės sek
madienio pašventimo jos gar
bei? Man atrodo, kad ne.

Motinai butų daūg geriato, 
jeigu jai badas riežiūrčtų į akis 
Šiandien /mes .'matome motinas i,: ’1 . -1 • •  ........... ’ "
stovint bedarbių eilėse. Motin
ai butų daug geriau, jei ji bu
tų apsaugota nesveikatrii ir še- 
ri’ritvei ritėjus.' 'Motinoms trirė- v < < . . < -
tų b'uti įsteigta motinystės Ii-'fnįį.ėĮMųr).j? mes abidvi mė 
goninęs, kur be jokių “raudo- S°.m dainuoti. . 
nų siūlelių” jos galėtų gauti 
priežiūrų jų gyVybiems pavo-

drįstų .ardyti žmopių ramybės'skriaudos! Lai žydi ir klęsti 
‘,s pasauly! (? įies; ^į

M » \ > S. \ —

žinom, kad p erei tame kare žu- 
virį,dešytsm1iiio,nij,jaur’ 

vyi’ū. Mes Žfiiom, kad ateina 
tis karas bus daug' žiauresn 
ir p^^iŽ^ngėsiiiK rięįū ? L 
dysis Karas. Dabar kariuome
nes triri kuo štipriarisiąs toąi-j 
iiiriįritias dujas, didtiaūsiaš 
pąrtrarikas ir žaibo grėitūmo 
orlaivius.

' Prięs pereitą karų moterys 
nėtiirėjo balsavimo teisių. Da- 

!,bar riies galim balsuoti. Tad, 
reikalaūkim teisės savo balsais 'I • • , .. . . į

; pareikšti ar mes sutinkame 
'j šiai Šaliai leisti eiti karan. Jei- 

gu meš užauginom sūnūs, tai 
riVeį turim trirėiti teišę žinoti 

. ir nuspręsti ar sutinkame leis
ti j ieriiš saugoti didžiojo kapi
talo interesus. Moterys t neno
ri karo. Nežiūrint prezidento 
Rūtose velto agitacijos už dįdėo- 
riį laviynų, Mrs. Criroliftę O’Dą^, 
riVstbyų buto ririrė, balsavo prieš 
tų sUmariymų.
Jąedalrbės klausimo išrišimai, 

vietoj Vieno biliono dolerio Irii- 
vyrio didinimui, lai tą suma 
bųnri paskirta lūšnų riūgriovi- 
mui ir statymui tinkamų gy
venimui namų. Tokiu budu bu
tų naudojama geležis, cementas, 
'akmuo; medis ir stiklas. tVeike- 
tų tokiam projektui daug dar
bininkų ir tas žyrniai šuriiažin- 
tų bedarbę.

Naikinimas 
struktyvėmis , 
pagirtinas. Jos 
priemonės. Bandymas grąžinti 
gerus laikūs karo pagalba pri
mena pasakaitę apie meškų, ku
ri norėdama Kąkmeniu užmušti 
musę, kartu užmušė ir vienuolį.

Gerbimas motinų vėliavų iš- 
kabiiiimu Motinų Dieną yra la- 
bai paviršutiniškas gerbimas. 
Motinų nuopelnai ir jų ateitis 
reikalauja nuodugnesnių prie
monių joms priderančios pagar
bos parodymui.

Mano Mama— 
Dainininke

bedarbės kori- 
priėmones yra 
yra vienintelės

Suaugę1 vaikai neturi motinų 
— ypač, jei jie yra laukę aukš
tesnes mokyklas. Motinos mei
lės idealų išdrasko psichologai 
ir Vaikaitis paliėkĄ tik paten
kinimų norų ir šaltumų vietoj 
šiltos meilės jaunai motinėlei.

Tad ir aš nebeturiu motinos, 
bet jos vietoj gavau ištikimų, 
riiaiie pilnai suprAnt’ančių drau- 
gę, kurios nemąinyciau nieka
dos už jaunų dienų motutės. 
Susipratimas padarė musų ry
šį turtingesnį už Vien jausmų 
ryšį. • n •

Vienok yra malpnųs atsimi
nimai ... ir aš atsimenu savo 
jaunų mamytę kaipo daininin
kę. Aš buvau voš pehkių bietų, 
ji tik dvidešimt metų senesne.

Žemaičių priežodis sako, 
“Lengvai ištartas, mažai ko 
Vernas”.

x žodis Motina tariasi labai 
letogvai, bet kiek daug pasau
lio už įto žodžio slepiasi! Gen- 
kartes. Tautos, žmonija. Ge
rovė. Atsakomybė. Nuodėmė. 
1 ■ \ ■ y' •

Pragaištis. .
Laiminga tą toiotma, jfcari pa

jėgė išauklėti sa'vo kūdikius 
tinkąiNus ir naudingus draaigi- 
jiniam gyvenimui. Sulaukusi 
šeriatvės ji turi ir galį kilom 
prisidžiririgti,. prisididžiuoti. Jo
sios sūnūs, duktė naudingi, 
prakilnus, ištikimi kaip savo 
šeimai, savo rūšiai, taip ir tau
tai. Tokia nito tina didžiudjaši 
ir džiaugiasi vaisiais savo sun
kais darbo ir pasiaukavitoio, 
kurį ji turėjo panešti auklėjant 
tuos, iš kurių dabar turi tų 
smagumų.

Bet ar daug mes rasime gy
venime tokių motinų, kurios 
džiaugiasi? Didžiuma musų sū
rių ir dukterų nepajėgia moti- 
nos įkainuoti, pakol patys ne
lieka tėvais ir atsakomingi 
prieš tuos pačius gyveninio rei
kalavimus. Didžiuma musų tik 
tada pradedame tai suprasti, 
bet dažnrii jau yra per vėlu, ries 
musų rnotirios įr tęvai ilsisi, po 
sunkių gyvenimo užduočių. Ne- 
bepajėgdariii eiti toliau—su
klupo. Paliko irius ir liepė eiti 
tolyn jų prariiiritais siaurais 
sunkaus gyvenimo takeliais.

Mes einame tais siaurais la
keliais, puolame ir vėl kelia
mės. Dedame .didžiausias pa
stangas praminti tuos takelius 
kiek plačiau, padaryti juos švel- 
riesriiaiš, kad mūsų vaikučiams 
butų lengviau jais eiti negu 
mums. Didžiausia atsakomybė 
yra motinos, nes į moterį pri
prasta žiūrėti kaip į’, visos ge
rovės simbolį, iš kurios latikia- 
ma daug.i, Kartais perdaug. 0 
turi trirpu jai visai mažai kas 
duodama. Kaip sunku būti ‘pra
kilnia. ir pavyzdinga motina, 
kuomet pati esi bemoksle. O 
juk musų lietuvių motinų dide
lė didžiuma esame bemoksles.

Motinos, kų Draugija ir Tau
ta gali iš musų tikėtis? Tiesa, 
Romos mūšų bažnyčios iš to
kių motinų turi neįkainuojama 
naudų. Tokios Motinos tų baž
nyčių tarnams tveria Rojų 
šioje žemeje. O motinoms jie 
siūlo rojų anoj pusėj grabo 
lentos,, po sunkios gyvenimo 
kelionės. Bet Motinoms, pasau
lio gyvybės ir laimės simbo
liams, žmonija juk turėtų kur
ti rojų šioje žemėj!

Varniškė

MAMYTEI

Kaip linksmos būdavo dferioš; 
. .A * . t /j IV L , , 1 * >1 ' .. » I

___   maYriytė -sūluriedąyūš yir-i 
jirigiausiu Iriikū. IJribar mątom! [ūyej . . . riš šupdavaus se^Įy-; 
kai kurias motinas gimdant■ tioj. Mąmuks. turėjo švelnų! 
įudikius, be jokio gydytojoj balsų, prie kurio mano 
pagalbos, ir užmingant amžinu nuoinonęj niekeno kito neprisi- 
miegu. Vien todėl, krid dažto^įį; lygyte, ‘fr dairią ji tintojo be ga- 
be piriigų Ūei tokiam švarbiritoi 1° daug., Vis ^įėdavū tinkamų 
motoiėrite rieįali gydytojo pri-jjnięlto^ijį kiekvienam atsitiki- 
sišaukti.__________________ . .|mui. Aš per dainas ir liųlįto^į!

Motinų Diena buvo paskelb- Jančių nieUodijų pirm^ų k&’tį 
ta prieš pat Didįjį Karų, kurio' susipąžinau su Lietuyri, šrivo 
obalsis buvo, “Gelbėkim'e demo-1 tėvelių tėvynę. .Mamyte 
kratijų ir padarykim galų, ka-'davė įverffriin\ą . ^toi 
rams!” Bet ąr ištikrųjų karo' dainų, jos linksite vffiįį įįy 
nebebus? To tobalsio šalininkai(nimo bei liūdnos/srbVeš’, k 
laimėjo, bet šiandien Visos Vai-, bėga per tas pašrilčriš, 
sfybės daugiau dietina savo ka-] perduoda tėVai vaisį 
riries pajėgas negu 
neva taikos palaikyrr 
išrišimui bedarbes

ian Į- 
įyynės 

ve- 
;uri 

kurias 
ka-' perduoda tėVai vaikarriš nuo 
jeJ vienos gentkartės į kitį.^ .

mano mama buvo dai- 
. . ir aš jos geriaušiA

i dėleį, 
klausinio.' nininke

Auga be paliovos metų skai
čius, kai paskutinį kartų Tave, 
miela motute, mačiau, bet pri
siminimai mintyse nei kiek ne- 
dyla...

Jaučiu ir lyg matau Tave* su 
džiaugsmo šypsena, su paguo
dos žodžiu,. su didžiausia mei
le savo dukrai... Jaučiu širdis 
šaukia, nirimą . . . nirimyte. Ro- 
doš, Tu girpi, Tavo švelnios 
Rankos glosto, ramina, bet ir 
Tavo ašaros nemažiau rieda...

Nors iriintimiš šiandien su 
Tavim, brringioji, susitiksiu, pa
sveikinsiu, paverksiu... \

šiaiidieri Tu gausi nors riu- 
vytušJds ^elėš Šakelę laiške. Bet 
įdek ia» gėlelė (žino, kad ji pra
kalbėtų, ji daug Tau pasakytų, 
paguostų, suramintų... Aš jų 
skyriau tik dėl Tavęs, išbučia- 

’, ašaromis apvilgiau, nes ži-vau, ašaromis apvilgiau, nes ži- 
’riojąu Tavo rankos jų palytės...

MiricT^ sparnais pas Tave at- ( 
skrisim ir švęsiu Motinos Die-j 
nų. - Danutė

. ..... .

publika fr kritikas ... ir da-1 
fcar įje’tilvą yra man malones-, 
nė riž tai, kųct aš pirmų kartų1 
54 pabiriau dŪinojė.

SuzaSma Viliutė

Gegužės 8-tą Dieną
šiandien gegužės 8-ta, Moti

nų Diena. Kiekviena motina ti
kimės nuo savo vaikų apturėti 
Šiokių ar tokių dovanėlę, ar tai 
gėlių pluokštelį ar saldainių 
dėžutę, arba nors, malonų laiš
kelį su keletu padėkos žodžių 
motutei už auginimų. Ir. tuom 
motinos yra labai patenkintos.

Kuomet vaikai prisimena 
mūšų kančias juos auginant, ir 
mes .motihoš, prisiminkim sau, 
juk iri riiiisų motinėlės muš. au
gina ir gal ne vienų naktelę 
pati nemiegojus, ant savo ran
kelių mane mažų užmigdino. 
Tokį pat vargų motinos vargo 
ir tsu mumis, kokius vargus 
mes turėjom su savo vaikeliaiš. 
Bet dabar jau mes pasenę, lai
kas gal jau privedė irius labai 
retai Apie sriyo hiotinaš mąsty
ti, ries jau daugelis jų ilsisi šal
tuose kapuose.

Ji n’egirdi imis pagerbiant jų. 
Tas prisiminimas giliai suspau
džia širdį ir gaili ašara nurieda 
per mano zpasenusį raukšlėtų 
veidų. Pasivaidina - paveikslas 
motUtėš', kuomet priskutiriį kar
tų Su ja atsisveikinau ir kuo
met ji palydėjo mane naujan 
gyvenimai! iš mano gimtinės 
grįtelės. Rodos, hėjučiom lupos 
sušnabždėjo, Motute! kad ir 
dabar bųtum sale manįęs, kaip 
butų jauku priglausti savo gal
vų prie tavo krutinės. Ir tikrai, 
tu apkabintum maloniai pri
spaustum prie savo Širdies su

ta pačia motiniška meilę, kuo
met mane mažytę glamonėjąi.

Todėl, jus jaunuoliai, pagerb
kite Savo motinas, kol jos dar 
gyvos. Leiskit jai pabučiudti 
jūsų galvelę, kolei dar ji gyva, 
kad toliau nereikėtų gailėtis, 
neš gal bus per vėlu.

Mare DrifidulfėViė

Mamytėms
Brangios piotįnėlės, kaip mes 

galim išreikšti jums padėkų ir 
meilę, už vargus-vargelius, ne- 
miėgdtas naktis, nipesčius mus 
ruošiant gyvenimui!

žodžiu tam trūksta. Kad ir 
brangiausia dovank nėra verta 
motinos pasišventimo savo kū
dikiui. ( • ,

Vienęjį Motinų Dienai atė
jus, gerbkime, mylėkime ^mo
tinas kiek galėdami. Jei. moti
nėlių jau neturime, tai nors 
gėlėmis apsekime jų kapus ir 
ašarėiėinįs aplaistykime. Jei 
musų motinėlės paliko Lietuvo
je, aplankykime jas laiškelius, 
kurie jas varguos ir ilgesy nu
ramins. Įdėkime joms laišku- 
tin ir kelis centeliui, jei ap
linkybės mums leidžią.

Barbora J. Gurskienė

“NAUJIENŲ”
BIRUTES DARŽE
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BALTIC BICKERINGS
Pirmyn to Lithuania! Patient and Kind is She

(Continued from lašt week)

have

a

and is doing all

pre-

is

time that she may
always considerate

the
i be
suf-
un-

it is

lt is our pleasure to present each vveek individuali whose activities, character, 
ambition are noteivorthy and of fine influence in Lithuanian circles.

is to 
have 
than 
that i

to be its lea-
The Lithua-

Women’s
to have her

may enjoy a new public 
of these days through the 
influence of such persons as 

Miscikaitis and others who

ab’.e to be of 
to manage a 
Mother, each a

at Birutės Concert Sunday, May

Nevv York before 
June v 11 th.
trip to Lithuania 
it is estimated,

MOTHER, adoririg though some- 
reprimanding, vvatchful and pa- 

at the šame 
urgent, and

waiting.' Will Poland march 
Ruysia mobilize? Will a

foliovv?’ Those questions may

likevvisc vvon 
a’l vvalks of1 

life, and she min- Į 
i vvith many a i

I
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IPIRMYN
SHARPS and FLATS

Lithuania ponders her fate as recent events further 
complicate Europe’s Baltic tangle

neutral atti- 
tvvo huge 
any out- 
help she 

and that 
and abil-

has been 
a Pol.’sh 
mušt be 
to num- 
figure is 
is also a

As to the Polish attitude in 
Russo-German differences. it 
remembered that more Poles 
fered under Russian tyranny 
der German. by a good deal;
extremely difficult. to see hovv Poland 
can maintain forever a 
tude. caught as she is betvveen 
neighbors and eut off from 
side aid save the questionabk 
might get from Rumania; 
Polish faith in the vvillingness
ity of France to assist her in time of 
need by pressure on the Rhine frontier 
has all būt disappeared. A Roman Ca- 
tholic nation, she has from< this fact an 
additional bias against Communism. It 
may vvell be that, vveighing all' these 
things in the balance, Polish statesmen 
have come to the conclusion that in 
coopėration vvith Germany rather than 
either an attempt to maintain a
carious neutraiity, or any further alli- 
ance vvith distant France and uncertain 
Russia, lies Poland’s best hope of main-l 
taining her independence. If they can 
bludgeon or be-dazzle the Polish people 
into accepting this idea. the result vvill 
sūrely be of far-reaching. indeed ter
ribk import for the ręst of Europe if, 
not the vvorld. It vvill open to Germany 1 
that direct access to the “promised 
land” of 
lacked; it 
threat of 
and rear 
Czechoslovakia 
route. that of 
vvill bring the 
bombing-range 
bitherto unenjoyed. Būt these things 
are for the future.

In 1914, there ensued a period of 
vvaiting in vvhich a hope grevv that Ser-1 
bia’s yielding had been enough, a five-Į 
day period filled vvith frantic efforts 
for peace on the part of other Povvers, ill- 
directed and futile though some of them 
vvere. Then Austria 
moved on Belgrade.

In 1938, vve have

access to the 
the Ukraine vvhich she has 
will take away the potential 

a Polish attack 
of a German

by the most attractive 
Breslau-Glatz-Nachod: it 
German air force within 
of Moscovv, a privikge

period of 
on? Will 
great war 
be ansvvered by the time this artide is
in print; or they may not be. More 
than likely this period of waiting will 
be longer. Būt the first step 
taken and already we hear of 
minority in Lithuania which 
“proteeted“—a minority stated 
ber 200|D00, though the true 
probably nearer 80,000. There
German s minority in Lithuania, large- 
ly in the districį of Męmel. One thinks 
of Czechoslovakia’s “Sudeten Deutsch,” 
and one sees the thin edge of the enter- 
ing wedge: a wedge whose immediate 
purpose may be the elimination of the 
Russian air-forcė’s stepping-stone to 
Berlin, būt whose ultimate purpose is 
in all probability the •. addition of the 
great Polish nation of 32.000,000 peo- 
ple. with its excellent army and great 
resources; to the grovving strength of 
the Rome-Berlin axis. For the accom- 
plishment of this purpose, the pro- 
German party at Warsaw appear to bę 
using Lithuania as tjbeir ■ helpless tool.

Whether this purpose will ever be 
translated into fact it is for thč future 
to disclose. The methods by which it 
wi‘l 
care 
also, 
her.

Singing

on the flank’ 
thrust into

brief career of indepen- 
the fietion of its con- 
may for a time be pre- 
the fate of many an- 

empire.
hcr? Again 
in recalling 
1914. Būt 

i > '

present in
summer of
also Russia’s
Far East—and vvonders
is able to help.

dedared vvar, and

tome upon anothet

be attempted will undoubtedly take 
of the first and immediate purpose 

In any case, unless Russia helps 
Lithuania seems to be comming to

the end of her 
dence, hovvever 
tinued existence 
served; bers is 
other pavvn of

And if Russia does help 
one < recalls—and shudders 
—the terribk 
one remembers 
action in the 
whether Russia

To tęst this crucial point—in the 
fashion of the Japane^e on the Amur 
frontier lašt summer—may well be an- 
other German purpose underlying these 
recent Baltic bickerings.

The End

By NORA GUG1S

(Continued from lašt week)

THE LITHUANIAN LANGUAGE

sonant conglamerations give the Lithu
anian language that melodious quality, 
which has always chatmcd the ears of 
foreign students.

Language is alvvays a sort of mirror 
vvhich reflects the inner, the mental 
and intellectual qualities of the spcaker. 
Therefore, it is clear that this exter- 
nal beauty of the Lithuanian language 
is būt a ref'.ection of the soul of the 
Lithuanian people, beeause no language 
,can exist by itself independently, būt 
is the produet of its speaker.

influence. 
purity of

and thus 
their lan-

Lithuanian 
one of the oldest, if

language

The intrinsic value of the Lithuanian 
language, hovvever, is not- confined to 
its mere sound. It lies in its eternal 
documents, in. its literature. Literature 
—the crystalized form of a language— 
again displays the intellectual qualities 
of its producers, of the nation speak- 
ing this language. And the Lithuanian 
people can justly be proud of their 
terature.

(To be continued)

li-

Emblem of the First Lithuanian National Olympiad to be 
held in Lithuania this summer, čelebrating the 20th anniver- 
sary of Lithuanian Independence. A

*

In Memory of 
My Mother

HE often came. Her visits vvere a ( spite of our differences emerged 
joy " 
that 
me, 
vvith 
hand impatiently, “Pamatysi.
reply. I shalling us together for ho’.idays

She took possession of the kitehen. special occasions, touiera form of a ti- 
Before vve could see anything, vve smcl- 
led the magic 
had vvrought. A 
ed u,s. To shovv 
mušt eat heartily; 
the head of the 
vvith pride and 
us put avvay the sąvory 
she found expression in 
than talking.

do 
her 
her

a nevv 
recog- 
When

is 
language 
at kast

of the 
be-

this 
the 
for

YOUNG ACTORS GLORIFY 
THE DAY

Tomorrovv at 5:00 P. M., 
Brighton Park Lithuanian Youngsters 
Group is presenting a play and con
cert hour at Hollyvvood Inn, in honor 
of their mothers.

the

Mrs. Anele Zabukas has enjoyed 
vvorking vvith and teaching the enthu- 
siastic group and is pleased to discover 
that quite a fevv have promising ta- 
lent. —H.

* AMATEUk SHOW MAY llth

The Lithuanian language is flexible 
an drich in vvords. Philologists find its 
forms more similar to those of dassi- 
cal Greek and Latin, than to those of 
her neighbours—Germany, Russia or 
Poland. Lithuanians, prior to the adop- 
tion of Christian faith. early in the 
fourteenth century, had not experienced 
any great foreign 
had preserved the 
guage.

Therefore. the 
as now spoken, is
not the oldest living language in Eu
rope. According to the linguists. it 
dosely related to Sanskrit. the 
of ancient India and Persia of 
four thousand years ago.

Ever since* the beginning
nineteenth century, vvhen scholars 
came interested in the lingpistic devel- 
opment of our cultured nations. Lith
uanian has been one of the most im- 
portant sources for ‘all study of Indo- 
European linguisties.

All of the kading universities Tn 
country offer opportunities for 
study of Lithuanian. The reasos
this, perbaps surprising interest, lies tn 
the very conservative character of the 
Lithuanian language, vvhich. in 'many 
instances, helps us to recognize and 
even to reconstruct the language 
by our prebistoric ancestors.

The high aesth’tic qualities of the j be the Southvvest Business Men’s Ass’n. 
Lithuanian language constitute - - -
reason why foreigners study and 
Lithuanian.

Lithuanian is also a beautiful 
guage. Its beauty is not of tbe 
kind shovvn by Italian or Russian. It ners, 
is of a sober, severe and aristoeratie

0 Mr. Nemunas of 4511 So. Wood 
St. sponsored and promoted a dance at 
the Hollyvvood Inn, 2417 W. 43rd 
St., Sunday, May Ist. The proceeds of 
the dance vvent to the Pirmyn Chorus 
Fund to Lithuania. We, Pirmynites, 
thank Mr. Nemunas for his aid in 
helping our cause along.

A dozen or so Pirmynites vvere 
secn
Ist, at Sokol Hali. Our friendly rivals 
gavę a very good shcvv.

a A Pinochle Tournament vvill be 
held today by the Sponsors of Pirmyn 
and the Garfie’.d Park Pirmynites, at 
W. Neffas Hali, 2343 So. Leavitt St.

• Besides having been invited to 
sing over the National Broadcasting 
Netvvork, Pirmyn has been asked to 
present a ,concert in 
sailing to Lithuania,

£ The complete
cost,
per person.
Beliajus left lfor Wash- 
May 4th. There- his 

present > Lithuanian folk

Her young and charming daughter, 
Eugenia, a'nd her youthful son, Er- 
nest, < are the ones vvho can truly tell i 
you hovv patient their mother is vvith 
their pranks, their moods, their teasing, 

Mrs. Ada Miscikaitis, vvhom count- 
less persons knovv and a/lmire for her 
activities in Lithuanian circles, is, above 
all, a 
times 
tient 
seem 
dnd encouraging.-, 

These qualities
her many fast friends in

Bridgeport 
school one 
efforts and 
our Mrs. 

i are interested in and concerned vvith 
the vvelfare of the general public.

Upon being asked hovv in the vvorld 
can she manage to follovv ai! those 
vvorthvvhik activities, 'she “chuckkd” 
and said:

“Don’t think I am young enough 
or quick enough to run around; even 
slovv and lazy people can accomplish 
much through the ūse of the telephone.”

“Except that,” say vve, “slovv and 
lazy people do not find time even fot 
telephone calls.”

Only energetic, vvide-avvake and Pro
gressive individuals irę 
Service to bumanity, 
houschold and to be

to me. The”h'eaVy basketfuls unity; nevv uriderstanding and 
follovved her often distressed nition of each others strivings.

“Būt, mother, vvhat sha'.l vve one vvas in need, all vvere ready to help: 
all this food?” She’d vvave all for one and one for all. Ęven after 

vvas vve vvere,, all happily married, her mat
ot

and back vvill 
about $245.00 

Vytautas 
intgon D. C., 
group vvill
dances at the National Folk Fcstival. 
Vyt bad made plans to go to Lithu
ania, saiiing May llth. būt he . has 
cancelled them. Pirmyn vvishes the 
best of luck to Mr. Beliajus in Wash- 
ington.

The LUC held their 3rd base- 
ball practice Sunday, May Ist on tbe 
George Williams College baseball field 

'at 59th near Michigan Blvd. (They 
lošt 2 games to an outside team. Scorcs 
4-2 and 7-4) The LUC is scheduled 
to play the Red Wings Thursday, May 
5th.

0 Anthony Faiza's birthday fell on 
the 30th of April. Congratulations, 
Tony. (Psst, he’s 22 years old).

We find a former N. G. mem
ber in our mi^j0 Mr. (Kuchin) Ku- 
chinskas a quiet, congenial fellovv. We 
vvelcomed him asd the other 
ers into our midst. May they 
us for a good many years to 

A Charites Matekunas is

her sure deft hands 
sumptuos feast avvait- 
our appreęication vve ( 
and vve did. Seated at 
table, her face aglovv 
pleasure, she vvatched 

food. Indecd, 
giving rather

I

vvith mc, she resented bUSy j 
or kcep a rendezvous 
pleasure, “Tu vis bė-
Juk aš svečiuose pas

Mariute, pasikalbėkim.”

While staying 
to see mc work 
vvith business or 
gi ,tu vis skubi, 
tave. Atsisėsk,
Oh, thoc? talks, the rcminiscenc s, hovv 
she loved them. How well she re- 
membered the days when we vvere 
little; vvhen she was our sole protec- 
tor; when being vvith her meant se- 
eurity and happiness, “Kaip greitai tos 
dienelės prabėgo kada jus buvote vai
kučiais. Rodos lyg vakar, Mariutė, tu 
buvai mažutė. O kaip tu greita, kaip 
tu sparti buvai sumanyti naujų šposų, 
naujų Štukų.” She would shake her 
silvery head, looking at me vvistfully 
as though she vvas looking at a brigbt 
eyed giri in pigtails before hef. Then 
gradually her talk vvou’.d kad to the 
days when we. commenced to break 
avvay; likę five plucky dueklings, who 
took to vvater, kaving th?ir mother hen 
ashore. Frantically she vvatched, the 
dueklings svvim away. Her eyes follovv- 
ed them into the vvater; she made an 
attempt to swim after them. Her an-, 
guish was intense to 'realize her hdp- 
kssness. She mušt remain away from 
them until tbey return. >

tual or a sacred duty.
Her visits vvere seldom long. 

lived on a farm vvith 
ovir vvhose houschold 
disppted mistress. /tjer 
daughters also looked 
to her visits. After staying a vveek or 
so as my guest, she vvas ready to say 
goodbye, “Sudiev, 'Mariutė, neužmiršk 
pas mane atvažiuoti. Lauksiu tavęs.” 
Not just yet, mothgf.' ' You knovv hovv 

am. In the spring vvhen tbe 
country is at its best, 1’11 come for a 
vvhok vveek; it’s a promise. Then vve'll 
have our tete-a-tetes out of doors. 
We’ll sip our tea aq’d gaze at the beau- 
tious avvakening of, <nature. We’ll feel 
the soft caressing 'breeze against our 
cheeks; vve'll vievv the verdant hillsides 
decked vvith daisieįį ■ ■ ahd orchards 
vvreathed in blossotds; and breathe the 
air fragrant vvith flp’tyring lilacs. You’ll 
let me skep in the-* east room vvhere 
the davvn vvill greet me in all its iride- 
scence. Jn the evening 1’11 visit in your 
room. From your vvįndovv vve’ll Vvatch 
the lašt ttace of da^^iinish in the vves- 

tern sky. “Pavasari* įtoli. Mariutė, dar 
tik pradžia rudens;*’ Dieve duok su
laukti.’’ As she safd this she looked 
thougbtfu), even si 
happen from autu« 
much can happen im

It took būt one 
_..._______ ...it

She 
son 
un- 
ąnd

her younger
she vvas an 
other sons 
forvvard eagerly

nevvcom- 
stay vvith 
come.
štili the

badboy of Pirmyn. He seems to have 
a case of Saint Vitus Dance and just 
vvon’t šit štili. z

It has been voted and agreed by 
all Pirmynites that $5.—vvill be 
tracted from every chorus member 
is going to Lithuania if he or she 
sės a rehearsal.
rehearsal missčd. Exceptions are only in 
cases of illness, school, etc.,

So, please don’t forget rebearsa's 
—tvvice a vveek, Tuesday and Fridays, 
,8:00 sharp. Until then, Adios!

, z Raskey Huey

That is $5.—for

sub- 
who 
mis- 
each

BIJŪNĖLIS
Hl-LIGHTS

May 14th is ohly one vveek 
and that means that we have to 
extra hard to get everything rea-

up.
Darželis”

brood to

gles 
varied group.' The 
Midvvest Lithuani
an Women’s Con- big task by itself. 
ference has valued 
her Services to such 
degree that it has 
chosen Mrs. Misci
kaitis 
der. 
nian 

happy
Ada Miscikaitis 

Cultural Society 
as its President.

Seeking her Services, the Lithuanian 
Congresš iheluded her on/the Central 
Committee. The 208th Chapter of the' be pOįse<j 
Lithuanian Alliance of America and the 
Brighton Park Womcn’s Club have 
repeatedly eleeted her to act as their 
correspondent.

The groups of Lithuanian young
sters karning those meiodious songs 
and graceful folk dances in Brighton 
Parks and Bridgeport (“Jaunoji 
te”) have Mrs. Misckiaitis to 
for, inasmuch as she put forth 
time and effort to organize and 

and group

Bųt she has done 
these tasks well. She is deeply inter- 
ested in her son’s success at Tildcn 
Technical High School, where he is •an 
alert “freshman”. She keenly follovs 
her daughter’s ambitions and is ever 
ready vvith encouragement. Eugenia is 

i a graduate of Harper High School and 
is now attending Wrson College, vvith 
additional hours at 
tai College vvbere 

į and music (and 
I on her

too, is going to

possible those lessons 
therings.

She is also active
cles. The populated

Biru- 
thank i i 
much 
make 

ga.

in American 
neighborhood

cir-
of

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr E. G Peters

England’s Mess of Pottage

England gets medely a mess of 
my pottage out of the Anglo-Italian 
agreement just concluded. Būt that is 
the natūrai result of putting hersel in
to the bands of Chamberlain and his 
cohorts. For fakirs and charlatans are 
essentially the šame the vvorld over, 

medicine, in finance, or in

gets Musso’.ini’s
British in the

wor-

promise to 
Mediterra- 
great con- 
the nation 
the world, 

nearly two

tbe Chicago Musi- 
she studies dancing 
apretty pieture she 
toes and decked in

her balkt “fluffery”).
Being interested in her children’s stu

dies is not enough, hovvever, for this 
busy mother. . She,
study sometbing, if you please. Ch 
ycf, she means it.

She is determined to learn 
drive an automobile.

Good luck 
think it vvill 
caliber. And 
else you ever
come easily to you. For, 
has merited the generous 
Life, you have, says

hovv to

to you, Mrs. 
be easy for one 
vve hope that everything 
vvant to learn or do vvill 

if any one 
favors of 
—Neivsy

for vague promises made 
broken, England. in the 
Chamberlain 
has aimed a 
mocracy in 
vilization a 
jungle lavv of tooth and daw.

M., vve 
of your

only to be
bands cfEngland.

and his traitorous Torics, 
dagger at the heart of 
Europe, and has-given 
big push back tovvard

de- 
ci- 
the

UNDER SOUTHERN 
STARS

By DR. E. G. PETERS

(Continued)
Shaken with silent, control- 

led sobs Ethel Jonės and half 
a dozen colored women at dawn 
the next morning neared the 
big oak tree from whose out- 
standing limb dangled the na- 
ked, mutilated body of her 
husband. His shoes, the only 
clothing left on his* body, lent 
to the limp dangling form a 
grotesque appearance. WherSone 
of the women moved a shoe, 
it gavę off a sąuashing sound. 
For the blood had not com- 
pletely dried. Closer inspection 
revealed Kenneth’s body riddled 
with bullets, 
eut and torn 
ripped open. 
face, in his
vvere stamped inexpressable an- 
guish.

vvhethcr in 
polities.

England 
allovv the
nean. That, of course, is a 
cession on ii duce’s part to 
vvith the mightiest fleet in 
to the nation vvhich for
renturies has looked upon the Medi- 
terranean as almost

Then Mussolini promis^ to vvith- 
dravv some troops from Lybia vvbere 
they scare the Egyptians, and to stop 
telling the Arabs hovv bad the Britis*h 
really are. In short, be agrecs to be a 
derent fellovv in the regions of the 
eastern Mediterranean and the Red Sea.

Vague and hazy as are 
mises, they are probably 
the paper they are vvritten 
duče can easily qualify as 
No. 1 liar.

Būt England; in return for that 
mess of vvormy pottage, pays honest- 
to-goodness money.

First, in violation 
logg Peace Pact and 
nant, England vvill
rape of Ethiopia, a fellovv league mem
ber. Doing this is giving Mussolini 
what for three years he has schemed 
and dickered and lied for.

a British lake.

$di/. So much 
mA to spring. 

single vveek.
4ihort vveek for her 

strong vigorous vi^ąlity to ebb itself 
out. It seems pnepjrionia chooses its 
vietims from the, rinks ,qf the strong. 
She vvas so strdrig In body and spirit, 
She never lošt co^rįrge. She died vyith 
the full convictįon of recovery. It hap- 
pened the lašt Wedne^day in November, 
the day before T^a0sgiving.

The spring has celine again jn all irs 
beauty, būt in my heart iš emptiness 
and yearning. She is not here td shąre 
the landseape

can
So

that, try ^elling more

those pro- 
not 
on. 

the

worth 
For ii 

vvorld's his sex organs 
off, his abdomen 
On the, victim’s 
wide open eyes

away 
work 
dy for our operetta. Roles and songs 
have to be memorized, costumes made, 
scenery built, and eyeryon’s behaviour 
and ęooperative spirit polished 
You see, “Tetos Druscillos
is one of’ the most difficult operettas 
we have ever preseoted, and we want 
to make it a complete sucčess. So come 
on kids, how about gettin’ down • to 
work at rehearsals and really pitehing 
those lines over.

Besides all
tickets, the sales are low although ev- 
eryone has taken
As usual “Onuks”, our teacher, gets all 
the credit for selling tickets. She bardly 
ever sėlis, kss than 50, and already sbė 
has sold almost all of her tickets, vvhich 
vvere 100! Now if all of us' could get 
the spirit “Onuks”,has, we might suc- 
ceed >in making this a success.

(If everyone doesn’t know his lines 
and solos by Sunday; “Onuks” threat-

• - -- - *--------1 even 011
do kąrn them;

five or more tickets

of both the Kel- 
the League Gove- 

recognize Italy’s “Honey, you all niustn’t help 
take ’im down,” sąid Martha 
Johnson, Ethel’s neighbor. “Let 
us do it, honey. You all can’t 
stand it.”

“Can’t stand it?” cried Eth
el, her face tai/t with pain and 
determination.r ‘‘Just . think 
what he endured! If I can’t 
stand to help take down his 
dear body for a decent, Chris- 
tian būriai, I’m not fit to be the 
wife of a hero likę Kenneth!”

We vvere not ,any easy 
guide to'hold together. Each one pos- 
sessed of an indomitabk will, endovved 
with an ussvverving purpose. *And yet, 
somehow she succeeded to bind us» to 
one

ens to keep us at rehearsal 
2:00' P. Mi» until vve 
sc be on your toes.) 

Seė you

Macarus

spoken

to Ist, 2nd,

Entries for the Amateur contest close

vvith p
'■ MMarquette Park will present its 

Annual Amateur contest with its 
sbow on Friday, May 11 th, 7:30 P. 
M. The sponsors of this contest vvill

beauty, comparable to the beauty of'Thursday, May lOth vvith Park su- 
Spanisb. The barmoniously attuned perivsor Al. KuiAskis. List of Amateurs 
distribution of consonants and vowe!s, appearing on the Ist shovv vvill ap- 
and tbe entire lack of diseordant con- pear is this nevvspaper next vveek.

another-Each friday 15 amateur act vvill be 
1 likę presented. At the . end of four vveeks 

tbe grand finais , vvill be held at vvhich 
trophies vvill be presented 
3rd, and 4th place vvin-

another. In spite of ourselves, in

lan- time beautiful 
spft

2nd 
first

SOFTBALL

Sunday, 
L C. M.

Next, by conduding the agreement 
vvhik ii duče is actually increasing 
armed forces in Spain, England 
tactily recognized the right of one 
gue member to invade and destroy 
kgitimate Government of another
gue memLer. That permission holds 
incakulable vvoe for mankind.

By recognizing the brutal rape of 
Ethiopia, and by allovving the des-

his 
has

the

Entries for the Marquette Soft 
Bali League are štili being accepted at 
the park fie'dhouse. Play vvill be con- iUC u<9
dueted, in three separate divjsions: Se*|truction of democracy in. Spain, Eng- 
nior, Intermediatę and Junior. Gamės land has given the league of nations 
vvill be arranged on a home and and the idea of collective security a 
home basis, vvbere each team vvill play blovv from vvhich they may never re- 
the ,other twice- All interested are <h*icover. 
vited to join now Thus for

And they eut him down, a$ 
other women did another mar- 
tyr in Galilee 2,000 years ago

a mess of wormy pottage,




