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SAMDYTOJAI PRIĖMĖ UNIJOS SĄLYGAS
Kasyklos atsidarys pirmadienį

NEW YORK, N, Y., geg. 12— 
United Mine Workers (anglia
kasių unijos) ir Apalačijų (Ap- 
palachian) minkštosios anglies 
kasyklų pakomitetas penktadie
nį susitarė dėl darbininkų ir 
samdytojų kontrakto.

John R. Steelman, J. Valsti
jų Darbo Departamento atsto
vas, pareiškė, kad samdytojų 
atstovai priėmė kontraktui pa
ragrafą, kurs reikalauja pripa
žinti United Mine Workers kai
po vienintelę darbininkus atsto
vaujančią organizaciją. Samdy
tojai taipgi sutiko priimti para
grafą reikalaujantį unijos ša- 
pos. Dėl to, kad samdytojai ne
norėjo priimti šitą paskutinį pa
ragrafą, derybos užsikirto ir už
sikirtimas tęsėsi aštuonias sa
vaites.

mano-
ma, atsidarys.

Į darbą sugrįš dauguma A pa
ladi jų srities 346,000 angliaka
sių, kurie iki šiol streikavo. A- 
bejojama tačiau, ar visos ang
lies kompanijos sutiks priimti

kontraktą, kurį sutiko pasirašy
ti jų sąjungos reprezentuojanti 
derybose delegacija.

Pietinių valstijų kai kurios 
kompanijos nenori priimti uni
jos šapos paragrafo. Jeigu jos 
šito paragrafo nepriims, lai 
joms teks pasitraukti iš samdy
tojų sąjungų pasirašiusių kon
traktą ir kovoti angliakasių uni
ją paskirai arba mažesnėmis 
grupėmis.

John Lewis pradžioje reika
lavo uždarytos šapos kontrakto. 
Vėliau sutiko priimti tik unijos 
šapos kontraktą. Kuo skiriasi 
“uždaryta šapa” nuo “unijos ša
pos” angliakasių derybų inter
pretavimu?

Uždarytos šapos kontraktas 
reikalauja, kad visi angliakasiai 
butų unijistai. Unijos šapos 
kontraktas leidžia kai kuriems 
seniems darbininkams, iki šiol 
nepriklausiusiems organizacijai, 
dirbti kasyklų darbą, nors jie 
ir neįstos į uniją.

Algos pasiliks senosios, bū
tent $6 dienai šiaurės valstijo
se ir $5.60 pietinėse valstijose.

Jauniausieji Vilniaus krašto lietuviai s grebėj'ėiiai kaitrią vasaros dieną marma trošKulj
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Galvažudžiai kaltina 
vieni kitus

30,000 NACIŲ KARIŲ SUGUŽĖJO 
Į DANCIGĄ

VARŠUVA, Lenkija, geg. 12 
—Nacionalistinis lenkų dienraš
tis “VVieczor Warszawski” sa
ko, kad paskutiniuoju' laiku 
Dancigo gyventojų skaičius pa
didėjęs 30,000 asmenų. Šitie 
asmens atvykę į Dancigą iš Vo-

Įima spręsti, kad jie priklauso

N.D.S.T. ir A.D.F. 
nepajėgė susitarti

“Išvalė” dar vieną 
komisarą

Hitlerio smogikų būriams arba 
kitoms nacių pusiau militaristi
nėms organizacijoms, nors jie 
įgūžėjo į Dancigą kaipo civiliai 
piliečiai.

Pasak “Wieczor Warszaws- 
ki”, tai esanti ginkluota vokie
čių invadė.

TURKIJA PASIŽADĖJO KOVOTI 
AGRESIJĄ

LONDONAS, Anglija, geg. 12 
—Premjeras Chamberlajn penk
iadienį painformavo parlamen
tą, kad Turkija ir Britanija su
tiko viena kitą gelbėti, jei kiltų

Kokius kitus pasižadėjimus 
Turkija ir Britanija davė vie-

na kitai, Chamberlain nepasakė, 
nes detalės pastoviai brilų-tur- 
kų sutarčiai teberuošiamos.

Dabar vadinamam demokra
tiniame bloke pasižadėjimus y- 
ra davusios Britanija, Francuzi- 
ja, Lenkija, Graikija ir Bumu- 

, nija.

TELEGRAMOS 
IŠ LIETUVOS

IŠKILMINGAI PRAĖJO 
MOTINOS DIENA.

AVASHINGTON, D. C., geg. 
12—Nacionahis Darbo Santy
kių Aktas yra Amerikos darbi
ninkų Magna Carta — pagrin
dinis pripažinimas darbinin
kams teises organizuotis.

Amerikos Darbo Federacija 
nori įstatymą pakeisti. Tarp ki
tų jos užsimojimui rodo prie
šingumo Nacionali Darbo San-

RIGA, Latvija, geg. 12 —Ka
žin kur dingo iš Rusijos susi
siekimo komisaro vietos komi
saras Matvei Berman. šitai vie
tai jis buvo paskirtas pereitą 
žiemą. Dabar jo vieton padėtas 
mažai iki šiol žinomas I. T. Pe- 
reslpkin.

PHILADELPHIA, Pa., geg 
12 :— 24 asmenys areštuoti iki 
šiol ryšium su atidengimu^ gal
važudžių grandinio, kurio na
riai nuodijo, labiausia aršeniku, 
nužiūrėtas aukas, kad gauti jų 
apdraudą. Penktadienį praneša
ma, jogei devynios galvažudys- 
tės papildytos New Yorke, pri
klauso to paties grandinio ope
racijoms. Viso piktadariai nu
daigoję daugiau nei 100 asme
nų. Dabar, areštuoti, jie kalti
na vieni kitus.

Argentina uždraus 
svetimšaliu politi

nę veiklą
BUENOS AIRES, Argentina, 

geg. 12—LotVis Rarberis, prezi- 
dento sekretorius, paskelbė, kad 
ateįnančią savaitę valdžia už
draus svetimšalių organizacijų 
veiklą Argentinoje. Manoma, 
drausmė ypač užgaus Argenti
nos nacių ir gaį. būt Italijos fa
šistų organizacijas.

Britai-rumunai pasi
rašė sutarti LIETUVOS KARIUOMENĖS 

V.ADAS GENEROLAS RAŠ
TIKIS VARŠUVOJE.

Prieš porą dienų Amerikos 
Darbo Federacijos ir Naciona- 
lės Darbo Santykių Tarybos at
stovai mėgino susitarti dėl Fe
deracijos reikalaujamų pakeiti
mų. Penktadienį pranešama, 
kad derybos nepavykusios.

Dega Naujosios An 
glijos miškai

BOSTON, Mass., geg. 12 — 
Naujojoj Anglijoj, Maine, New 
Hampsbire ir Massachusetls 
valstijose, prasidėjo eilė miškų 
gaisrų tose apylinkėse, kurias 
pereitų metų rugsėjo menesio 
audra nuteriojo. Miškų gaisrai 
jau sunaikino, greta išrautų ir 
suverstų audros medžių, daug 
sveiko miško. Sudegė taipgi na
mų, žemės ūkio pastatų. Gais
ras dabar grūmoja visam mies
teliui Hardvvick, Maine valstijo
je, kuris priskaito 300 gyvento
jų-

Sovietų Rusijos slaptosios poli
cijos narys. Ryšium su jo paša
linimu kalbama apie naują va-’ 
lymą, kurį Stalinas darąs sovie
tų aukštųjų valdininkų sluoks
niuose.

Susisiekimo komisaro viela 
Rusijoj šiandien tur būt yra pa
vojingiausia.

Pirm Bermano buvęs susisie
kimo komisaras, Nikolai Anli- 
pov, tapo sušaudytas. Aleksei 
Rykov — irgi praeity susisieki
mo komisaras — sušaudytas. 
Henry Yagoda — taipjau su
šaudytas. Generolas Chalepski 
— nežinia kur dingo.

Išteisino tėvą užmu 
šusį sūnų

NEW YORK, N. Y., geg. 12 
—Louis Greenfield nužudė sa
vo sūnų, 16 metų silpnaprotį. 
Jis aiškina, kad galvažudybę 
papildęs tikslu išgelbėti vaiką 
nuo gyvenimo vargo.

Prisaikintieji posėdininkai, 
vedusieji vyrai ir moterys, po 
keturių valandų pasitarimų, pa
skelbė sprendimą, kurs išlaisvi
no Greenfieldą.

Italai pasigenda 
kavos

Katalikai slovakai 
priešingi Benešo 

vadovybei

BUCHAREST, Rumunija, ge
gužės 12—Britanija ir Rumu
nija penktadienį pasirašę sutar
tį, pagal, kurią Rumunija gau
na kreditų Anglijoje suma $23,- 
300,000 tuojau. Už didžiąją kre
ditų dalį, manoma, Rumunija 
nusipirksianti Anglijoje ginklų. 
Gi Anglija sutiko nusipirkti Ru
munijoj 7,100,000 bušelių kvie
čių/ kurie bus sukrauti kaipo 
maisto rėzervas karo atveju.

KAUNAS, gegužės 8 d. ge
nerolas Raštikis išvyko į Var
šuvą, kame dvi dieni bus Rydz 
Smiglio svečias. Lenkų spauda 
šį vizitą labai entuziastingai 
sveikina.

KAUNAS, gegužės 7 d. bu
vo iškilmingai atšvęsta Moti
nos Diena. Ta proga užregis
truota per 1500 gausių šeimų 
turinčių virš dešimts vaikų. 
Gausios šeimos premijuojamos, 
o neturtingos šelpiamos.

PRISIEKĖ 1700 SUSISIEKI
MO MINISTERIJOS TAR- 
, NAUTOJŲ.

UŽREGISTRUOTA 10,231 
KLAIPĖDOS PABĖ

GĖLIS.

KAUNAS, gegužės 7 d. — 
Tautai ir Valstybei iškilmingai 
prisiekė 17C0 Susisiekimo Mi
nisterijos tarnautojų.

Franco paradas atei 
nantį penktadienį

KAUNAS, gegužės 9 d.— 
Iki šiol Lietuvoje užregistruo
ta 10,231 Klaipėdos Krašto pa
bėgėlis.

PASKIRTAS ANTRAS VI
DAUS REIKALŲ MINIS
TERIJOS GEN. SEKRE

TORIUS.

*OR H Sž
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; truputį šilčiau; len
gvi daugiausia šiaurės rytų vė
jai; saulė teka 5:32 v. r., lei
džiasi 8 v. v. Sekmadienį gie- 
dra ir šilčiau.

10,000 kinų užmušta 
kautynėse

ROMA, Italija, geg. 12—Mus- 
solinis skiria auksą patrankoms 
lieti. Italija neturi! pinigų kavos 
Brazilijoj nusipirkti. Kavos sva
ras Italijoj kaštuoja 85 centus 
(Amerikos pinigais). Jos kaina 
peraukšta, bet ir už pinigus ita
lai nepajėgia kavos pirkti. Na
tūralu, gyventojai nepatenkinti 
tokia padėtimi.

Mussolinio duktė Edda, už
sienių reikalų ministerio Ciano 
žmona, išvyko į Rio de Janeiro. 
Italai kalba: “Edda iškeliavo 
Brazilijon kavos puoduką gau
ti.”

PITTSBURGH, Pa., geg. 12— 
Katalikų slovakų federacijos 
vadai išleido pareiškimą, kad 
jie yra priešingi Dr-o Benešo, 
Čekoslovakijos antro preziden
to, vadovybei judėjime, kuris 
taikosi atsteigti Čeko-Slovaki- 
jos nepriklausomybę. Kaip ži
noma, pačią Slovakiją katalikų 
kunigas Tiso ir jo šalininkai 
atidavė Hitlerio protektoriatui.

BURGOS, Ispanija, geg. 12 - 
Ispanijos vyriausybe ruošia na
cionalistų laimėjimo paradą at
einantį penkiadienį Madride. 
Paradui įvykus, Italijos ir Vo
kietijos kariuomenė apleisianli 
Ispaniją.

LIETUVOS VISUOMENĖ AP
SIGYNIMO FONDUI JAU SU
AUKAVO DU IR PUSĘ MILI

JONO LITŲ.

Bilionas kas menuo 
karo reikalams

Amerikos ūkių eks
portas padidėjęs

WASHINGTON, D. C.,' geg. 
12—Žemes ūkio departamentas 
paskelbė, kad 1938 metais J. 
Valstijų žemės ukio produktų 
buvo išgabenta į užsienius ver
tės $828,000,000. Tai buvęs tų 
produktų didžiausias eksportas 
aštuonių metų laikotarpiu.

Rusijos moters 
tunka

MASKVA, Sovietų. Rusija, ge
gužes 12—Sovietų Rusijos leng
vosios pramonės komisaras S. 
G. Lukov praneša, jogei Rusi-

Užgyrė departamen
tų konsolidavimo 

pianą
WASHINGTON, D. C., geg. 

12—J. Valstijų senatas penkta
dienį užgyrė prez. Roosevelto į- 
teiktą antrą valdžios įstaigoms 
perorganizuoti planą.

BASEL, Šveicarija, geg. 12— 
The Bank of International Sėt- 
tlements apskaičiuoja, kad šian
dien pasaulis išleidžia $1,000,- 
000,000 kas mėnuo ginklavimo
si reikalams.

KAUNAS, gegužės 9 d. — 
Iki Jiol Lietuvos visuomenė Ap
sigynimo Fondui suaukavo du 
ir pusę milijono litų, šiam rei
kalui nuoširdžiai aukoja ūki
ninkai, darbininkai, moksleiviai 
ir kariai. Nemaža aukų gauta 
ir iš Vilniaus Krašto, An;jlij:s 
lietuviai gražiomis aukomis ro- 
ir Amerikos lietuvių. Užsienio 
do meilę gimtosios žemės lais
vei.

KAUNAS, gegužės 9 d. — 
Vidaus Reikalų Ministei ijos 
antru Generaliniu Sekretorium 
paskirtas Savivaldybių Depar
tamente Direktorius Barkaus
kas.

PASIKORĖ BUVĘS KLAIPĖ
DOS DIREKTORIJOS NARYS 

SUHRAU.

KLAIPĖDA, gegužės 10 d. 
— šiomis dienomis Klaipėdos 
kalėjime pasikorė buvęs Direk
torijos narys Suhrau. Direkto
rijoje jis atstovavo nacional
socialistus. 
1939/V/10 d.

Du rusų lakūnai 
žuvo

MASKVA, Sovietų Rusija, ge
gužės 12 ■— Lėktuvui sudužus, 
penktadienį čia žuvo kap. Pav. 
liną Osipenko, moteris aviatorė, 
ir brigados komanduotojas A- 
natolij Sierov,

Japonai siūlosi vo
kiečiams ir lenkams 

tarpininkauti
TOKIO, Japonija, geg. 12 — 

Dienraštis “Asahi” penktadienį 
paskelbė, kad Japonijos vyriau
sybė pasisiūlė lenk ų-vok iečių 
ginče dėl Dancigo ir lenkų ko
ridoriaus tarpininkauti.

Grasina streiku 
San Francisco 

parodai
PAVASARIS

ŠTAI DABAR LAIKAS:

SAN FRANCISCO, Cal., geg. 
12—Amerikos Darbo Federaci
jos atstovai ketina pašaukti į 
streiką San Francisco parodos 
darbininkus. Dalykas toks, kad 
C.I.O. parodoje suorganizavo 
19 vieno laivo darbininkų.

SHANGHAI, Kinija, geg. 12 
—Japonų karo vadovybės ko
munikatas sako penktadienį, 
kad 10.000 kinų karių tapo už
mušta kautynėse, kurios eina įjos moters įgyja vis daugiau 
Hupeh provincijoje per pasku-1 svorio. Joms reikia vis didesnės 
tinęs dvyliką dieną.

Nacių laivynas 
grįžta namo

LTSBON, Portugalija, geg. 12 
—Penktadienį Vokietijos karo 
laivynas, daręs manevrus Ispa
nijos vandenyse, išplaukė namo

Priėmė bilių, kurs 
skiria ūkių reika
lams $1,218,000,000

NEW YORK, N. Y., fieg. 12- 
Dun & Bradstreet savaitinė biz
nio apžvalga sako, kad pirki
mas urmu ir smulkmenomis 
pereitą savaitę gan aiškiai pa
kilęs, palyginus su pirmesne sa-

• PIRKTI, parduoti, mai
nyti nuosavybes, biznius, 
automobilius ir t. L

• IŠNOMUOTI ar susirasti 
gyvenimui kamb a r i u s 
arba biznio patalpas.

SKAITYKITE kas dieną Nau
jienų 7-me puslapyje “Class- 
ified” skyrių, kur siūloma daug 
įvairių gerų bargenų.
PARDAVIMO, 
mo reikaluose 
j ienų aukštos 
ified skyriaus
Šaukdami arba atveždami:

CANal 8500
“NAUJIENOS”

1739 S. HALSTED STREET 
Chicago, III.

pirkimo, mainy- 
naudokitės Nau- 
vertybės class- 

patarnavimu pa-

WASHINGTON, D. C., geg. 
12—J. Valstijų senatas penkta
dienį priėmė bilių skiriantį žc- vaite. Bendrai pereitą savaitę 
mės ūkių reikalams $1,218,000,- biznio apyvarta buvusi nuo 5 
000. Bilius pasiųstas į atstovų iki 10 nuošimčių didesnė, negu 

tą pačią savaitę pernai.mieros drabužių. rumus.
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AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

APMAR1NIMAS, JO ISTORIJA IR REIKŠMĖ 
MEDICINOS MOKSLE

Mokslo Pionieriai žiloje Senovėje. — Anesteziją 
mieji Bandymai Žmogų Apmarinti. — 
dejų Likimas ir Amerikos Nuopelnai Medicinos Syity.

RąšO Dr. A. J. GUSSĘN

Į, —!* Pll*”

- Pirmųjų Išra-

CHEMIKAS

— Įeik, įeik, mano mielas 
bičiuli, — taria laboratorinin
kas savo pažįstamam, — iška
ba prie durų “Įėjimas pavojin
gas gyvybei” yra iškabintas 
tik mano skolintojams nubai
dyti.

Dr. V. E SIEDLINSK1
DENTISTAS 

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį 
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0394.
Antrad., Ketvirud^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

TeL Lafayette 3650

Vienas iš pačių svarbiausiųjų 
skirtumų tarpe laukinio ir šių 
dienų kultūringo žmogaus, tai 
darymas progreso gydyme ir 
prašai ininie ligonio skausmų. 
Aišku kodėl: daryta progresas 
visose musų gyvenimo srityse, 
negalėjo atsitikt ir medicina.

Tuksiančiai metų tam atgal 
tuometiniai mokslininkai studi
javo ir ieškojo būdų, kurie ga
lėtų sumažinti arba visai praša
linti žmogui skausmą, darant 
piauslymą, operaciją.

'Vartant senovės istorijos la
pus ir vienur ir kitur randame 
apie lai paminėta, bet miglotai, 
neaiškiai. Sužinome tiek, kad 
senovėje žmonės vartodavę kaž
kokių šaknų mišinį. Tai buvo 
’.kvstis, taikomas sumažinimui 
ikausmų. Pavyzdžiui, Homeras 
: avo raštuose mini apie Nepen- 
’he Aneslhcsia. O Heroditas jau 
Idskį aiškiau kalba apie prakti
ku žmonių, vadinamų skylais. 
Jie girdi vartoju kanapių garus 
bei durnus, kurie žmogų pada-

ro girtą ir nejaučiantį skausmų 
Apart to, Plinijus savo raštuose 
mini vaistą vardu Mangragorą 
— mažiau jausmo ir skausmo.

Nepenthe — eigiptiečių var
das, duotas vaistui, kuris pra^ 
šalina skausmą. Apie jį randa
me paminėta tik Homero “Odi- 
sijoj.”

Mangragorą—augmuo su tan
kiomis paviršiuje žemės šakni
mis ir tamsiai žaliais raukšlė
tais lapais. Žydi du kartu į me
tus ir maino žiedų spalvą kas 
sezonas. Šis augmuo buvo ir 
šiandien yra pas kai kurias tau
tas vadinamas stebuklinga žole.

Skytai — žmonės, gyvenusie-

PO MEDŽIOKLĖS

— Vakar medžioklėje viena 
kulka pralėkė pro pat mano 
galvą. Jei tik vienas centimet
ras žemiau, tai tamsta šian
dien jau butum kalbėjęs su la- 
YQny,

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

vak. Nedėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS <787 

Namų TeL: Prospect 1936
Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki U 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

| Dr. V. A, Šimkus 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
3343 S. HALSTED ST-

*

Kristaus gimimo. Nėra aiškių 
įrodymų ar jie priklausė mon
golų ar arijų kilmei. Jų apšvie
ti ir kultūra buvo skolinta iš 
Graikijos.

Trečiąja m šimtmety j jau ran
dame aiškesnių užrašų apie ope
racijas. Ypač daug kalbama a- 
pic tų laikų gydytoją Hoatho, 
kuris pirm darąnt ligoniui o- 
>eraciją, apmarindavo jį su pa- 

gelba kanąpių sėklų. Bet jis sa 
vo formų los nepaliko, apie ją 
odei nieko aiškaus negalima

Naujiepų-Ącme Telephoto 

CHICAGO, — Norvegijoj sosto jpėdipis Olųv ir princesė Martha Oąk Park 
evangelistu liuteronų b^Dy^ioj^’ > 

j., -..-i- - .
Ęiek ųimąnavijyp ir skanumu 

ligonis tyrėjo Wti, jeigu jh nc- 
pprėjo mirti i šiandien to nėra, 
Viskas atliekamą bo skausmų- 
0 tai vis nuopelpąs medicinos 
ir deytįstorljos mokslo šakų.

Amariktotis Corning 1885 
metais pasekmingai užmarino 
nervus.žmogaus tarpe smegenų 
įr nugarkaulio centrų- Jis buvo

==r====F==
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MICHIGAN AVĖ. 
KLINIKAS

Ši įstaiga yra apylinkės svei
katos centras, kur gali gauti pil
ną sveikatos patarnavimą, {ren
gta diagnozui nustatyti vėliau
siomis

KLINIKOS X-RAY IR 
LABORATORIJOS 

PRIEMONĖMIS
Nežiūrint nuo kokios ligos

ktų kentėti ateikite diagnozui 
nustatyti ir gydykitės.

Kraujo, Inkstų, pūslės, skilvio, 
žarnų, širdies, plaučių ar. kruti
nės ligos pasekmingai gydomos 
kasdien. Varicose veins ir ulse- 
riai kojų galima pagydyti į ke
lias savaites. Kraujagyslės, Fis
tula galima išgydyti be darbo 
sugaišties.

Gydoma akis, ausis, nosis ir 
gerklės; pritaikome akinius jei 
reikalinga.

Gimdymo atsitikimais teikia
ma uini pagalba ligoninėje. Visi 
priimti ir moksliški budai var
tojami, kad išgydyti ligas be 
operacijos. Klinikas turi visų 
formų elektrikos energijos maši
nas, kaip tai, Diathermy, saulės 
šviesa Infra raudona ir trumpos 
bangos. Storosios žarnos gydy
mas su įvairiais antiseptikais. 
Medikali ir chirurginė priežiūra 
galima už labai nebrangią kainą. 
Vaistai, jei reikia, taipgi, ne
brangiai parūpinami.

Dauguma gydymų ir ekzami- 
nacijų teikiama už vos tik $1.00, 
kai kas kiek brangiau.

Visi gydymai atskiruose gy
dymo kambariuose. Jei sergi ir 
reikalingas gero gydymo, tai 
kodėl nepasitarti su

Ką reiškia žodis “ane^the-l 
šia”? Jis paeina iš graikų kal
bos. Susideda iš dviejų dalių: 
“a n”—be; “aisthetos”—jausmo. 
Kitaip sakant, be jausmo arba, 
.be skausmo, kaip paprastai 
šiandien yra sakoma.

Dr. Oliver Wendell Uolines 
1816 metais apmarinimą ir pa
vadino anecstliesia. Ryšy su tuo 
bus pravartu užrekorduoti var
iai žmonių, kurie liko įtrauk
ti į dentisterijos isterijos lapus. 
Tai Dr. Horace Wells, D r. Wil- 
iiam Grecn Morton ir Dr. Jack-
;on.

Dr. Horace Wells surado ni
ro oksido dujas, o Dr. Morton 
r Jackson — eterį.

Pirmasis gazas nedavė lei-

STANDARD CLUBĮ;

IJ|

K? xž; >
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MIC HIG A N AVĖ
KLINIKŲ

3254 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. CALUMET 4178.

DANTIMS
PLEITOS
Pataisoma "■■■■    I 11    

Švelni Degtinė—100 Proof f 
BOTTLED IN BOND

Nėra Geresnės Degti
nės už Tokią Kainą ___

TIK $1.00 PT. $4
4/5 Kvortos I -OU g

Reikąlaukit
SAVO APYLINKES
TAVERNOJ

Ir p DRINKSAS 
v v . ,lt , 

MUTUAL LIQUOR COMPANY
Distributoriai

4707 S. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 0014

MnAKttr _

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

•NAU.HRNOSM”

$12.50UŽTIKRINTOS 
PLEITOS grąžinami 

jei nepatęnkinti " A

PRAŠYK PARODYTI PERMATOMŲJŲ FLEITŲ
Visas pleitas daro LAISNIUOTAS. DENTISTAS iš impresijų musų 
pačių laboratorijoje—Įsteigta 18 metų.

HEJNA BROS.

Lawndale Deniai Laboratories
3945 VVEST 26th STREET Tet LAVVNŲALE 2908-09

giąmų pąsekmių ir vietoj jp 
pradėtu vąrtpįi

Eteris buvo pradėta vartoti 
1846 metais. Iš pat pradžių jis 
davė gerus rezultatus. Tai įųvo 
išradimas daktarų Morton ir 
Jącksnn. Eteris liko vienas po- 
puliariškiausių visose Europos 
ligoninėse, o sykiu ir Ameriko
je. Jis ir šiandien yrą plačiai 
vartojamas viso pasaulio ligp-l vienas įš pirmųjų, kurį§ suradn 
ninėse. ' būdų žmogaus nugarkaulio ap-

Apie 1847 melus vienas Ang- marinimui.'
lijos chirurgas, Sir James Y. Tais pat metais, biskį vėliau, 
Simpson, atliekamu puo prak- Dr. Halsted, Johns Hopląps Ų- 
tikos laiku surado chloroformą.

j kurią jis sėkmingai,.... pa vartojo 
žmogaus apmarinimui. Cholo- 
forma buvo populiari ir plačiai 
vartojama Europoje. ■

Ne pro šalį bus paminėti, kad 
visi trys išradėjai mirė dar jau
ni būdami. Pavyzdžiui, Dr. | 
Wells mirė sulaukęs vos 33 me
tų amžiaus, o Dr. Morton mirė 
49 metų amžiatiįį^ pr. ’taclyspp 
buvo uždarytas ^įetJrolnamį ų 
ten užbaigė savo dienas, nesu
laukęs senatvės.

Jų išradimai šiandien labai 
branginami. Bet jiems patiems 
tie išradimai nesuteikė gero. 
Nuolatinis ir kruopštus studijų 
bei laboratorijų darbas visus 
(ris įtraukė pesimizman. Tas ir 
nevedė prie ankstyvos mirties.

Bei ketų plačiau pakalbėti ar 
I j)ie mcciicinos bei dentisterijos 
nuopelnus žmonijai. Bet stoka 
vietos, tad užteks sekamų keliui; ; ~ 
pastabų.

Pirm šimto melų, galima sa> 
kyti, didžiuma operacijų buvo 
visai negalimos, šiandien to nė
ra. Viskas liko galima, jeigu 
lik laiku operacija yra padaro- 
ma. Ir nėra žiūrėta, kaip kom, 
puikuota ji bebūtų — išeina ge
rai. Be to, labai.
ji padaroma be skausmo. Ql 
šimtas metų tam atgal visos 
opcrąęįjos buvo žiauraus pobur 
džio ir skausmų.

§tai ką apie tai sako 1847 
metų laikraščio kopija, būtent: 
New Yorko “Herald”:

Jaunam vaikinui pradėjo tin
ti koja ir prisimetė infekcija. 
Kad išgelbėjus nuo mirties, 
daktarai turėjo nupiauti kojų 
aukščiau kelio'. Operaciją buvo 
sekamo pobūdžio: ligonis pa
guldytas ant stalo ir pririštas^ 
du įrankiai vartojami mjpiovb 
mui kojos—mėsininko peilis iri 
piuklas; su peiliu perskrodžia? 
m i kojos raumenys ir atskiria
ma nuo kojos kaulo; o su pink
lu nupjaunama kojos kaulas...

Kitas pavyzdis: Bostone dan? 
tų gydytojas turėjo ištraukti 
gendantį apatinio žando krūmi
nį dąntį, kąd išgelbėjus žmo? 
gaus gyvybę. Čia operacija bu
vo sekanti: pacijentas pririšta^ 
kedėje; žandas neapmarintasj 
dąptų karūna visai sugedus ir 
sp replėmis dąnčio negalima iš
imti; vartojąma kaltas ir plak
tukas iškirtimui danties šaknų 
iš. žando ir taipgi dalies pūvan
čio žandikaulio...-

nįvp^H^lo prgfesnviųs, pwk- 
mipgąi yžmąrino žmogaus apa
tinį žandikaulį, įleisdamas mi- 
šįnį 4 nuošimčių kokaino- 
į^ųp to Įaikn dantų traukimas 
pasidarė be skausmų.

Ęcję; mkia sakyti, kad nęi| 
viena kita šalis neaukojo tiek 
daug laiko-ir spėkų dėl suradi
me būdų apmarinti ligonį, kaip 
Amerika- Jai todėl ir priklauso 
visi pynpelnai ir garbė. Pąs 
mys, Amerikoj, ieškota, surasta 
ir ištobulintą įvairiausių rūšių 
ąpmarinimai,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS (

John F. Eudeikis
SENIAUSIA ĮR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE , 
. įig DIENA IR NAKTĮ . J 
Viši Selefonai YARDS 1741-174S

4605-07 So. Hermitage Avė. ’> 
4447 South Fairfield Avenue

' Telefonas lafayette 0727

TTS L 4 koplyčios visose
JLįJ Chicagos dalyse

’T'į" " y h/-n, .jrf,;.. JA 'I 1 - * i 4 , j —
1 :

Klausykite musų Lietuvių radio programų šeštadienio vakarais
7 vaj, vakaro iš W. H. I. P. stoties (1480 K.)^Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

svarbu, kad

NARIAI i
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIMĘ 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

tACHAWIC2; IR SŪNUS
23J4 West 2^?d PJacc Phone Canal 2515
SRYRIĮją: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1276

ĄLBERT V. PETKUS
4704 ^o. W^stęrn Avė. Phone Lafayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Li|ųąnicą Avenue Phone Ya^dą 4908

6834 Sp. Western Avė, 
1410 South |9th Court

ANTHONY B. PETKUS
Phone (Įrovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4?48 S. California Avenue Phone Lafayette 3572

■ P. J. RIDIKAS
3354 3o. halsted Street YARDS 1419

—lu . • ________
r< ——, ■ . .uj-.. iv

I. J. ZOLP Phone Yards Q781 
Yąrdu 0782 

' Š. P. MAŽEIKA Yards 1139
9319 Lįtųanica Avenue Yąrdj 1138

1646 West 46th Street
•F

AKIU SPECIALISTAI BK. C. Z. VEZEL’IS
______Ž______ __________________| DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
art! 47 Street 

TeL Yards 2246 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd S t 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą. 
Telefonas HEMLOCK 6111

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
są elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Kreivos akys 
atįtąisomost

Į VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
I Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.
Dąugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

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

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

8
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugi jos Nariai

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

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

v Tel. Kenwood 5107.

KitiLietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus.
Phone YARDS 7299

Tel. Office Wentworth 6339 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos—1—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
Telefonas Fairfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia- _ ... 
dienį 9—12.

1344 TEast 63rd Si.- r r
CtfICAGO, ILL.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
riuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Ofiso Tel. Virginia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
8939‘SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10—12 vai. ryto; nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2886.

Tel. Pullman 7235
Res. Pullman 0263

OFISO VAL.: 9-12;l-5; 7-9 
Ketv. 9-12

Dr. A. W. Jacobs
DENTISTAS

10753 So. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

Telefonas YARDS 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po 
pietų, 7 iki 8 vai. Ned. nuo 10 iki 19

Rez. Telephone PLAZA 2400

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

■w 
ttb
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Dr. F. Pulsucki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597
-'T ; ........ -— -

Office and Res. Phone Calumet 7472 
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKELIS
Physįcian and Surgeon

3261 So. Halsted Street

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

Telefonas YARDS 0818.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

Joseph V. Mockus
ADVOKATAS

Chicago, Illinois
1664 W. Madison St

Telefonas MONROE 0701
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

7 So. Dearborn St 
Room 1230.

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

£
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KORESPONDENCIJA Iš Lietuvos

Nori žemės

Indiana Harbor, Ind.
Šiame mieste darbai šiek tiek 

pagerėjo, užmokestis už darbą 
neblogiausias, tai ir pas žmo
nes atsiranda gyvumo ir sma
gumo. Karangi darbininkai dau
giau dirba, tai ir vietiniam biz
nieriams geriau, nes daugiau pi
nigų pasidaro apyvartoj.

Lietuviškas judėjimas šiuo 
laiku silpnas, regis, dėlto, kad 
senieji, kurie per daugelį metų 
veikė pradeda apsenti, o jaunie
ji dar veik nepradeda veikti lie
tuviškame judėjime. Butų la
bai smagu, kad jaunuoliai pra
dėtų daugiau rašytis į Indiana 
Harbor Lietuvių Kultūros Drau
giją, nes į šią Draugiją daugiau 
jaunuolių susirašę galėtum ką 
nors veikti kaipo jaunuoliai lie
tuviškame judėjime. Kadangi šį 
šeštadienį įvyks Lietuvių Kultū
ros Draugijos susirinkimas ir, 
be to, dar bus puikus progra
mas, kurį išpildys chicagiečiai, 
tai butų smagu, kad visi nariai 
atsilankytų į susirinkimą ir at
sivestų kuodaugiausiai jaunuo
lių prirašyti. Aš kaipo kontes- 
tantas atsivesiu keletą jaunolių, 
kurie prisirašys į Draugiją.

Biznierius \Valter Rudys, lai
kąs taverną, susirgo ir mano va
žiuoti gydytis į Hines ligoninę.

—J. J. Lidzius

PILVIŠKIAI. — 1927 m., da- 
linant Antanavo dvarą, 14 ku
mečių gavo po 2' ha žemės iš- 
simokėjimui 36 metams. Dva
ro savininkui buvo palikta 150 
ha ir dar 30 ha kultūrinio ūkio 
vedimui.

1938 m., pasikeitus seniems 
dvaro savininkams, dvaras pa
teko B. L. Neimarko nuosavy
bėn. Dabar dvaras apleistas, 
kultūrinis ūkis nevedamas.

Kumečiai per tą laiką savo 
parcelėse pasistatė trobas, už
sisodino sodnelius. Tačiau 2 ha 
mažai. Su šeimyna išgyventi 
sunku. Kumečiai nori gauti iš
sipirkti ir tuos 30 ha, kurie 
buvo palikti kultūrinio ūkio 
vedimui. Dėl to buvo pasiun
tę delegaciją net pas p. Ž. ūkio 
ministerį.

Visi tie buvę kumečiai tu
ri skaitlingas šeimynas. Anks
čiau jie uždarbiaudavo dvare. 
Dabartinis savininkas vietinių 
gyventojų ūkio darbams sam
dyti nenori, o atsivežta iš ki
tur.

Supirko arklius
VILKAVIŠKIS. — Šiomis die • 

nomis Vilkaviškyj supirkta 
gana daug arklių. Už arklius 
ūkininkai gavo labai geras kai
nas — Lt 800—1300.

Robert Harold Ickes, kurį įsunino J. V. vidaus rei
kalų sekretorius, ir jojo žmona, su kuria jis “elopinoT 
ir apsivedė Lisbon, O.

ietuvos
Pinigai į malūną

ŠIAULIAI. — Klaipėdos ne
tekus ir kilus musų visuome
nėje nerimui, kai kurie pilie
čiai uoliai ėmė rinkti sidabri
nes monetas. Kai kas, sako,* 
mokėjęs net po 12 Lt už si-' 
dabrinį dešimt! itį. Matyt, ne
rimą pergyveno ir tūla ūkinin
kė N., kuri, susikrapščiusi 120 
Lt sidabriniais pienkličiais ir 
dešimtličiais, paslėpė juos svir
ne rugių maiše. Visa nelaimė, 
kad vyras ’viėną turgadienį su
galvojo nuvežti rugius į malū
ną ir sumalti miltų. Nežinoda
mas nieko apie paslėptus pini
gus, jis 
malūną, 
aiškėjo, 
pinigai.

4

Laimėjo 50,000 litų
XIV-sios VaLKAUNAS.

stybės loteri os V-os klasės 
lošime stambiausias laimėjimas 
50,000 litų teko nr. 19544.

Šį laimingąjį serijos A bi
lietą pardavė kolektorius My
kolas Grincevičius: restorano 
“Baltija” savininkui Juozui 
Grigaičiui, “Kunigaikščių” ba
ro padavėjai Elenai Viršilienei, 
tarnaitei Elenai Rašimaitei ir 

, ketvirtadalis teko pačiam ko
lektoriui.

Serijos B* bilietą pardavė Jo
kūbo Stiklioriaus agentas Pet
rauskas,

EGG $6.00
NUT $6.00
BIG LUMP $6.00
MINE RUN .. $5.75
SCREENINGS $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

atidavė maišą rugių į 
kur tik girnose tepa- 
kad malami į miltus... sužinojusi savo paslėptų pini- 
Sunku įsivaizduoti, ko- gų likimą.

kią paniką pergyveno žmona,

Progress Krautuvėje
Didis Gegužio Mėnesio

Išpardavimas

Turtas—virš 
$3,100.000.00

Rezervas 
—virs 
225,000.00

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.) 
Phone LAFAYETTE 0461
United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai ypa- 
tai pinigai apdrausti 

$5,000.00

Išmokė jom yg
už padėtus <1,

pinigus * ' v

iki

1-mų

Ypatingos Motinos Dienos Dovanos
EIKITE Į SALLY ANN’S DĖL SKRYBĖLIŲ 

$1.25 IR KORSETŲ—$1.95 ir aukse.

SALLY ANNSHOP
3438 South Halsted Street

NEPAMIRŠKIT SAVO MAMYTES 
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“U WILL LIKĘ US” 
4030 So. Archer Avenue 

Phone Virginia 1515
1939 m. mados General Mo

tors Frigidair po
$850.00 3-jų dalių miegamų 

kambarių setai

Tai yra Geriausi ir Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj; moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai. Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES
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FRANK MICKAS
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SHOE STORE
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VAKARĄ SALTIMIERO
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PROGRAMŲ

KANSAS CITY, Mo. — Alfred M. Landon, republiko- 
nų kandidatas į prezidentus 1936 m., savo kalboje pareiš
kė tą nuomonę, jog turi būti tuoj sušaukta pasaulio tai
kos konferencija.

NAUJIENŲ-ACME Telephoto
CHICAGO. — Senasis Masonic Temp’e trobesys, ku

ris buvo žinomas kaipo Capitol pastatas, liko paskirtas 
nugriovimui. Savo laiku tai buvo aukščiausias trobesys -
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setai
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ki miegamų kambarių 

setai
_______ $69.50_______
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dos 9x12 kaurai

_______ $19.75_______
$55.00 stalo viršų mados 

gesiniai pečiai
$29.50_______

$395.00 pilni 4-rių kambarių 
įrengimai, naujausios ma
dos, viskas kas reikalinga 

dėl namų, už
$198.50

$195.00 pilni 3-jų kambarių 
įrengimai, po

$98.50
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$75.00 puikus console, 7-8 

tūbų radkis^
$29.95

Siuvėjas
Naujus Rubus Siuva—Valo—Pro- 

sina ir Pasiutus Parduoda
4146 ARCHER AVENUE

Phone Lafayette 9832

$32.50 Studio Couches
_______ $19.75_______

9x12 gražios klijonkės
$2.95_______

$25.00 5-kių dalių Break- 
fast setai 
$12,95

$25.00 gražus nauji Loung- 
ing krėslai

_______ $12,95_______
$18.00 springsiniai matracai 

po
$6.95

SERGĄ ŽMONĖS 
kurie turi reumatizmą, •• blogą 
kraują, odos ligas, kenčia inkstų, 
pūslės ar šla‘pinimosi negalės, tu
rėtų- kreiptis į ofisą patarimo 
DYKAI.- Tai nieko nekainuos.

Imame senus dalykus į 
mainus ant naujų

LABORATORINIS TYRIMAS 
KAINOJ

Seksualiai nusilpusiems vyrams gy
dymas specialus. Virš Trisdešimts 
Metų Toj Pačioj Vietoj. Mokestis 
nebrangus ir kiekvienam prieina
mas.

DEARBORN HEALTH AND 
PHYSIO-THERAPY SERVICE 

Formerly DR. ROSS’ 
Health Servise and Laboratories 

35 SO. DEARBORN STREET 
Phone Central 4641

kampas Monroe St.. Chicago III. Imkite ele- 
votorių iki 5-to aukftto. Priėmimo kamb. 506 
dėl vyrų ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 
a. m. iki 5 p. m. Nedėliomis 10 a. m: Iki 
12 v. Paned.. Sered. ir Subatomis nuo 10 
a. m. iki 8 p. m.

DYKAI PUIKIOS DOVANOS DĖL JAUNAVEDŽIŲ 
IR VISŲ KOSTUMERIŲ

Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems

3222-24-26 So. Halsted Street

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo ne- 
dėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles
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Nacių užsienių prekyba neša nuostolius

- .. 1111
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bus komisarai, bet nei parla
mentas (Vyriausias Sovietas), 
nei prezidiumas visai nėra su
smukę I O visuomenė, net pa
čioje sostinėje Maskvoje, netu
ri mažiausios nuovokos, kodėl 
tie komisarai buvo išmesti ir 
kas su jais atsitiko.

Tai ve kaip “veikia” ta gar
sioji Stalino konstitucija ir kaip 
atrodo sovietiška “demokrati- 
ja”. '

Amerikos laikraščių kores
pondentai ir žinių agentūros 
praneša, kad iš susisiekimo ko
misaro vietos Sovietų Sąjungo
je dingo Matvei Berman. Jo 
vieton yra paskirtas koks ten 
iki šįpl niekam nebuvęs žino
mas Į. T. Pęresipkin. Maskvoje 
tarp svetimų šalių diplomatų 
yaikšęįpją visokią gandai apie 
naują Stalino “čistką”.

Ir iš tiesų atrodo, kad “čist- 
ka” eina visu smarkumu. Per

Šiomis dienomis Vokietijos valdžia paskelbė rezulta-j !<ell*s d*enas savo viet^ liete“ 
tus savo kampanijos dėl eksporto padidiųimo, kuri buvo dies komis tarybos nariaij 
ypatingai smarkiai vedama po to, kai Hitleris paleido t y sovietiški ministe-
oro bangomįs Šukį: “Eksportas arba mirtis”. riai): “narkomindiel” Litvino-

Savo prekių išgabenimų Vokietijai pavyko padidinti yą?, “narkomvoenmor” Frinov- 
šiemet per pirmuosius tris mėnesius į piet-rytinės Euro- sky (karo taivynoz komisaras) 
pos kraštus 40 nuos., palyginti su to patieą laikotarpio man 
eksportu pereitų metų. Bet eksportas beveik i visas ki- Kas gi tuos sovietų ministe- 
tas pasaulio dalis sumažėjo. rius išmetė? Ir kodėl visupme-

Eksportas į Angliją nukrito 25 nuoš., į Francuziją— nė nieko nežino apie jų pašą- 
33 nuoš., j Belgiją ir Luxemburgą — 11.5 nuoš. Žymiai Minimo priežastis, jeigu Sovietų 
nusmuko Vokietijos eksportas net j Pietų Ameriką, į ku- ^une°jc’„ !“ip sakoina> yra 
rią pastaruoju laiku naciąi (Italijos fašistai) skverbiasi kad sovietų gyvepį-
labai atkakliai. mo stebėtojai jau prieš kiek lą|-

Oficialios skaitlinės rodo, kad per pirmąjį šių metų ko numanė, jogei komisarus 
bertainį visas Vokietijos eksportas buvo $506,538,000, o Bermanas bus “išvalytas”, nę- 
importas $517,371,750. Vadinasi, prekyba su užsieniu da- žiūrint to, kad Maskvos oficįą- 
vė Trečiajam Reichui $10,833,750 nuostolio. Iiuose_ šaltiniuose nebuvo apje

Tačiau šitos skaitlinės liečia tiktai senąją Vokietijos tai "e llzslallnta- Naujienose 
teritoriją. Pridėjus Austrijos ir Čekoslovakijos prekybą, L, Stalinas rengiasi likvi(]ųo. 
nuostolis pasidaro $45,100,500! • ti Bermanų. Paskutinį Įtartą

Daugelis žmonių mano, kad Vokietija, pagrobusi mes apie tai-rašėme pereitą ąn- 
Austriją ir Čekoslovakiją, labai sustiprėjo ekonomiškai, tradienį. štai ištrauka iš to (Ąp- 
O čia, pasirodo, kaip tik priešingai: tos naujos teritori- žvalgos) straipsnio: 
jos uždėjo Reichui naują finansinę naštą.

Tiesa, visa Čekpslovakijos teritorija buvo Hitlerio 
naguose per pirmąjį ketvirtadalį metų tik apie pusę mė
nesių laiko; visus tris mėnesius jisai valdė tiktai Zudętų 
kraštą, kuris buvo aneksuotas jau pereitą rudenį. Todėl 
pilnų davinių apie Čekoslovakijos vaidmenį Vokietijos 
prekyboje dar nėra. Bet jau aišku, kad Zudetų kfąštąš 
nacių ūkio sunkumų nesumažino, greičiau juos padidino.

Taigi Hitlerio “užkariavimais” Vokietijos plotąs ąu- 
ga, bet jos ekonominis organizmas silpnėja. Šis fąktąs, 
gal but, paveiks nacių politiką ateityje labiau, negu visos 
anglų ir franeuzų pastangos sudaryti “taikos frontą 
prieš agresorius”.

Beje, vienas musų korespondentas Lietuvoje aną dieną 
pranešė, kad Vokietija šiapdien turį mažesnę ąukso at
sargą, negu Lietuva!

VĖL STRAKSI IR NIE
KUS TAUŠKIA

‘Vienybė” vėl prąbijo vitąi- 
tišku stilium apie socialistų 
'‘beribį pąrtyviškmną”, “šmeiž
tus”, “šlamštus”, “niekiniuos” 
ir t.t. Nors .tuos strąksejiipųs ji 
skelbia “Vyt. Gražulio” vardu, 
bet ąųtoriąuą ausys iš jų per 
daug ąiškiąį kyšo, kad nebūtų 
galįina suprasti, kas po ta slą- 
pyvarde slępiąsi.

Drigųįų šokį Vitąitis-Grąžu- 
lis gavo, pprskąitęs musų ąpe- 
ciaĮąųs koresppftdępto prąųęši- 
mą7 kuris neseųiąi ‘'Nąųjięųose” 
tilpo po antrašte “Tautininkai 
Nerimsta”- vlsąi nesvar
bu, kati tą koręsppnfięnicija ne
tiko jo skoniui. Ę,et kad jtea 
leidžią sau įtarti “Naujienas” 
buk tai buvusi ne iš Lietuvos 
atsiųstą korespondenciją? o lik 
“rašinys C||icągoję parašytas”, 
— tąi jau truputį per daug* A- 
not tos žiųonių patarlės, “kas 
per 4aųg, tai šeląwkl??

Gąi .hnt, p. Vitailis tektes 
humbųgus prąktįkųpją, bet 
“Naujienos” — ne. Mųsų .spe
cialus korespondentas Jjąsy 
Keiątaa yra dąvęs dąųg įdomite 
žinių įš L’tetųvos, ir nve kartą 
“Naujienų” skaitytojai dėkpjb 
Redakcijai ųž jd puikias raš
tus. o dabar tas Ęrooklyn.o 
taušką!ą^įs|ą igMį kad nw- 
sų kore^ddente pran^itnai 
esą ga^inąmį Pbięagoįę. p.e 
reikąip įį§įį sp^eų^ia apie ki
tus pagal savo “gabumus”.

KARAS LIETUVOJE
Beginklis karas Lietuvoje prasidėjo 1935 m.—Karo svar

biausi ginklai yra provokacija ir visokių gandų sklei- 
dimas.—Lietuvoje gyveną vokięčiąi vėl pradėjo bruz
dėti. — Vokiečių priesaika. — Kas gali atsitikti. — 
Vokiečių propaganda. — Melagiųgi gąndąi ąpię per- 
versmus. — \ _
ir Amerikos lietuvių spaudą.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
(Tęsinys) i

štai kitos rųšies vokiečių 
darbas Lietuvoje. VoRietijos a- 
gentai dabai' kur tik gali sklei
džia Lietuvoje gandus, Lie
tuva ūkiškai tik tuomet gerai 
galės tarpti, kaip visus savo 
ipaisto išteklius parduos Vokie* 
tijąį, girdi Vokietija žymiai 
brangiau už produktus mokė- 
siąnti, pegu iki šiol ąnglaį mo
kėjo, tai tuo pačiu ūkininkų gy- 
vępljpąs žymiai pagerėsiąs, nes 
esą, nereikėsią valstybės iždui 
daryti priippkėjimų, tai tie pi
nigai atliksiu ir teksią ų|<inin- 
kaips, todėl ir jie geriau galė
sią gyventi.

Tai labai gudri politika. Juk 
iš tįkrųjų Lietuva už parduotus 
ĄpglĮjąi produktus daro žymius

O

Vokietijos agentai su atsidėjimu seka

va jš Anglijos gauna geras ki
tas prekes reikalingas Lietuvos 
ykįyi; Vokietija gi nieko gero 
Lietuvai negalėsianti pasiūlyti 
išėmus jų bevertes markes, ku
rios turi savo vertę tik Vokieti
joje.

Tpykft lik stebėtis, |<m| Lietu
voje pet dabar atsiranda lokių 
pąjkęjių, kurie tokiai propagan- 
dąi pasiduoda ir nežino tęs pro
pagandos. arba nesupranta jos 
tiesioginių tikslų i

Šipji propaganda labai plačia i 
yra skleidžiama, ypač ūkininkų 
tarpe. Tiesą, ji neturi jcŲdelio 
pasisekime, bet yra kas jai ir

tuva pilną svetimų valstybių a- 
geųty, q ypač kaimyninių ągen- 
|ų, kurte ktekvįeną prpgą pasi
ryžę tinkamai išnaudoti. Vieni 
iš tų svetimų valstybių agentų 
dirba pasanidyti, kiti per savo 
Žioplystę, q Įrpti, iš vjso nežino r 
ką daro ir kam tarnauja. Pa
galiąs yra paprastų naktibaldų, 
avantiūristų, kurie visuomet 
linkę gyvenimą drupisįi, kad ta
me sųdrumstąpie vandenyje ga
lėtų sau tinkamai pažvejoti.

susidarius veik visai išnyko taip
vadinami voldemąrininkai; jie Gal ir netenka abejoti, kad :r 
lyg ir dingo, jų veikja dąbąr 1 JUSU sPaudą paklius svetimų 
neturi jokio pagrindo, tai jų agentūrų žinios, kurios pusei i- f 
vietoje atsirandą tikri žiopliu- jusM spapdą ga|ės su|dai- 
kai, politikoje neūžaugos, ku? dintį. O juk Vokietijos agentai 
rie vąpalioja vokiečių padiktuo- se^a įr iusW spaudą, nes jie Š. 
tus argumentus ir net drįsta Apierikos lietuviams priduoda 
tvirtinti, kad dabar busią ge
riau Klaipėdos nusikračius, nes 
nebusią kas vokiečius erzina, 
kiršina. Tai grynai Vokietijos 
pakukždėti žodžiai, kuriuos per 
žioplystę kartoja tie politiški 
neūžaugos! Esą Klaipėdos kraš
tas buvęs vokiškas ir nederėją 
dėl jp su Vpkiefija Lietuvos! 
santykius ardyti, drumsti.
. Panašiai galvojančių vyrų 
Lietuvoje net ir šiuo melu ten
ka aptikti! Juk per dvylika me
tų Lietuva tautininkų politiniąi. 
buvo migdoma, lai visai nenuo
stabu, kad dar net dabar Lie
tuvoje tokių žmonių pasitaiko, 
kurie panašiai samprotaują.
Juk Lietuva per dvyliką mclų||<os lietuvių spaudą ir tokiu bu-

labai svarbios reikšmės, štai vi- 
§ai neseniai Vokietijoje išėjo 
Deutsche Arbeit Nr. 4, jame 
smulkiai tendencingai atpasako
ta visą Klaipėdos krašto istori
ja įr tenąis yra pasakyta, kad 
Š. Amerikoje gyvena vienas 
trečdalis lietuvių (autos ir, gir- a 

idi, amerikiečiai lietuviai dau
giausia buvę savo Jaiku išvystę 
propagandą, kad ne tik Klaipė
dos kraštas, bet Tilžė, Gumbi
nė, Įsrutis ir kitos'Prusų Lietu
vos vietovės atitektų Lietuvai 
ir, esą, šios propagandos įtako-

tuvąi.
Tai reįkia manyti, kad Vokie

tijos agentai seka ir š. Ameri-

.. Kuomet žymus kęmu- 
nįstų šulai, kurie užimą ąt- 
sąbmgąs vietas sovietų biuro
kratijoje, palieka neišrinhli į 
partijos centrą, tąi jau ajšku, 
jkąd jie pasidarė neištikimi 
diKtątpriųi. Kili 5 kpmi.sarąj 
(be' Pąrš^ho ir. Nazarovp. — 
“N.” Red.), J<ųr|e nepąįąko į 
cpntrp komitetą, buvo šie: 
vandens kelių komisarus 
(narkomvpd) R&ov, teisingu
mo komisarą^ (narkomjusĮ) 
Ryčkov, susisiekimo komisa
ras (narkomsviaz) Bermąą, 
syeįkątos komisarąs (nąr- 
koinsdrav) Bpldyrev, ir kąyo 
laivyno ko|ųįsąras (narkoųi- 
voemnor) Frinovsky.”

Ginklų fondas - už Sovietų Sąjungą I ;;x
“dingo” komisaras Berman. To- 

R. Miząra lengviau atsiduso, gavęs Lietuvos Komu- kiu budu ^pranašavimai” apie 
ni^tų Partijos Centro Komiteto gegužinį atsišaukimą, pakeitimus sovietų valdžioje 
kuriame visi “darbininkai • ir darbo žmones” ir “visi Lie- pildosi ligi zet.
tuvos patriotai be pažiūrų skirtumo” yra šaukiami “rem- BeJ ka*P ten yra su “demo- 
ti ginklų fondą” ir “plačiai stoti i Šaulių Sąjungą”. DaJ StaUno
bar jisai didžiuojasi, kad dar prieš metus laiko jisai “auJ <ons” Ma
kojo ginklų fondui” ir stojo už tai, kad surinktos aukos 
butų tam fondui pasiųstos.

Žinoma, tą savo elgesį R. Mizara tuomet teisino visaį 
kitaip, negu dabar, nes Lietuvos komunistų centras prieš 
metus laiko tokio atsišaukimo dar nebuvo išleidęs.

Ęet tą atsišaukimą perskaičius, vįstiek šusidaro keįs? 
tas įspūdis. Lietuvos komunistų centras ragina “visus 
Lietuvos patriotus be pažiūrų skirtumo” remti ginklų 
fondą įr “plačiai”* stoti į Šaulių Sąjungą, o tuo tarpu vyr 
riausias šūkis, kuriuo tas atsišaukiųiąs baigiasi, skambą 
taip:

SOVIETŲ PARLAMEN
TAS IR VYRIAUSYBĖ ♦ V • 4

tarybą
Sovieti

“Tegyvuoja Sovietų Sąjungą!”
Tik po Sovietų Sąjungos jau paminima Lietuva. Pas-| 

kui eina Šukiai prieš voldenąarininkus, prieš “JęąpįfąlU-j 
tus” ir t.t.

Ar tai reiškia, kad Lietuvos patriotai, darbininkai ir 
darbo žmonės turi stoti į šąulių Sąjungą ir aukoti gink
lams su tikslu pirmoje vietoje kąriaųtį už Rusiją?

Atsišaukimo autoriai “ųeprįklausomą Ųietuvą” pa
daro tiktai priedu prie Sovietų Sąjungos, kurią jie perša 
Lietuvos žmonėms, kaipo “mažųjų tautų nepriklausomy
bės gynėją”. Kurią iš mažųjų tautu sovietų Rusiją apgy
nė, jie nepasako, nors jie žjno gerąją kaip buvo “apgin
ta” Gruzija arba Armėnija jr Azerbeidžanas, arba kaip 
Angarietis bandė 1919 m. “ąpginti” pačią Lietuvą.

žodžių, komųpistai jau deda Lietuvą po Rusijos 
“protekcija”, ir šituo tikslu jie siųjp^i “plačįąi” stęti į 
Šaulių Sąjungą ir ginkluotis. Kažin, ar Ųiptuvęs lįąudig 
tokios rųšies “patriotus” priims į talką?

Liaudies komisarų 
(mjųįsterių kabinetą) 
Sąjungoje sudaro ir atstato Vy- 
riansja Sovietų Sąjungos Tary
ba (“verchpvny sojuz”), t. y. 
viso kraštų parlamentas, kaip 
kad nustato SSRS konstituci
jos 70-tas straipsnis. O tarpuo
se tarpe parlamento sesijų gą- 
li pašalinti atskirus komisarus 
Vyriausiojo Sovieto prezidip.- 

?ų?i<|pd8§ T narių. 
Konstitucijos 49-as štraipsųįą, 
po raide f, skamba taip:

“Tąrpųpse tarp SSRS Vy
riausios Tarybos sesijų, (Vy
riausios SSRS Tarybos prezi
diumas) pašalina ir skiria 
SSRS Liaudies Komisarus, 
rekomepduojąnt SSRS Liau
dies Komisarų Tarybos Pir
mininkui, su sąlygą, j<ąd yė- 
Jiąų tąi patvir|ins Vyriausio
ji šSRS Tnryba*”.............
Taigi, pagal konstituciją, liąp- 

dies* komisarus (ministerius) 
turi galią skirti ir pašalinti tik
tai parlamentas arba jo pręzi- 

Idįumąs. O tųp tarpu buvo at
statyti vienas po kito trys syąr-

K»ip p.apHg.o$, įsi
kando jUrtail, bd Jwv- §f?ytalų 
armijos žvalgybos skyriaus ge- 
nerplas G. W. Krivi ts^is esąs 
“prjsirpąlėlis”, ųejĮ, mat, aų to
ri tetingąą stąlincų prganąs A- 
merikoje jį “numaskavo”, a Ii- 
dengdgBjgg, ką(į tik
roji pgyaFdė Gtasherg,

Anį «» O}® tačiau įta 
netoli juju, tautallgi hHVfi p»F^ 
dyta, Uud RBitaFus pmrde.s up- 
šioja jjnppp yį§į pssnfįpjį iF |?p- 
vusįpjį bolBpyiiiįĮ Ipgai; pFSfta- 
tlanf liHfinu (PijWWH) IF bai
giant Stalinu .(Rčugitayįli) .• B# 
jaiąu pptikFus pavardės yaFtoįi- 
mas UM BFUUUIPUtaS pFiPČ Sfi’ 
vitskį, tai kodėl jisai 
tėtis”? ąf w taisiuptau bpiit 
pasakyti, kad jisai FF8

/isui |)uw savtatĮį tarnas, 
o paskui alsijupiė, Tekip, Jtaip 
jisai, ypa čimtai, jai na ipkstaU’ 
ėiaį — fik. ^Fiyitakis statahas- 
nis u? kitRė-

lįst dėl fp, kad BFivisikV' 
GipshPFg hHy0 Igjjąį Statafih 
šutas kulšavikičkoja diktalUFujp, 
tai ne taip m jp pusi? 
kratyti, kaip MMį ĄfMlfUlįsi 
sivaižduoju, jp utsiutafimps pup

vąkjįnmkų tarpe, kurie veik 
linkę tikėti, kad ūkiškai busią 
geriąų, jei sų Vokietija arčiau 
prasidės nkiškąs bendradarbia
vimas/ '

Vokiečiai visais budais mėgi
na paveikti didesnių pareigų vy
rus, kad tik batų glaudesni pre- 
bybiniai santykiai sųmegsti su 
Vokietiją. Jie mėgina ypač pa- 
yęikli tajp vadinamą verslinin
kų lietuviu judėjimu* Vienam 
Uitam jų dtrnda §avp firmų at
stovybes gaųa palankiomis są
lygomis, kad šie veiktų kitus, 
kad tik su vokiečiais esąs gali
mas geras biznis.

Kiti iš tokių verslininkų vi
sai nejačinmis pasidaro vokiš
kų naeipnalizmo propagandis
tais ir varų Lietuvai stačiai pra- 
gųteltegą darbui

Lietnvnje naujai vyriausybei

tąutipinkų buvo auklėjama pa-l 
lankymo dvasia ir nesikišimo į 
taip vadinamą aukštąją politi
ką, nes tautininkai suprato ir 
tikėjo, kad ta tariama aukšta 
politika gali užsiimti tik pa
šauktieji vadai.

Tai štat dabar tos tautininkų 
buvusios politikos kaip vaisiai 
pasireiškia- Žinoma, tai labai 
liūdną, kad taip yra, bet gi da
bar su šiomis tautininkų politi
kos žalingomis pasėkomis spar
čiai kovojama.

Kiti Vokietijos 
dai Lietuvoje — 
gandų skleidimas.

du jie, tenka spėlioti, stengsis

kovos mėto
tai visokių 
Lietuva prie

pat priprato prie visokių gan
dų. Mat, kai spauda visokiais 
budais buvo varžoma, tai ja 
daug kas nepasitikėjo ir pamė
go maitintis tik gandais, — tai 
ir dabar lengva tuos gandus 
skleisti. Tokių naujų gandų tar
pe buvo paleisti, kad Lietuvos 
litas visai prarado savo vertę ir 
kaip kur kaime žmonės žvejoti 
pradėjo svetimą valiutą sukiš- 
dami į jų paskutinius savo cen
tus. Spekuliantams buvo gera 
proga iš žmopių tayisųipp pa
sinaudoti. Vėliau plačiai buvo 
paleisti gandai, kad Lietuvoje 
buvęs ruoštas kažkoks pervers
mas, tų perversmo neva dalyvių 
net buvo suminėtos pavardės. 
$ie gandai net pakliuvo į užsie-

patiekti klaidinančių žinių, kad < 
tuo budu drumsti ir lietuvių iš
eivių gyvenimas.

Juk Vokietijos agentų daljąr 
visame pasaulyje esama, kupie 
seka svetimų gyvenimą ir infor
muoja nacionalsocialistų štabą. 
Tik prisiminkime buvusius ir 
praėjusius Klaipėdos seimelio 
rinkimus, ar tuo metu nebuvo 
nemaža žinių patekusių į š. A- 
merikos spaudą grynai iš Vo-

dabar gali nemaža pasitaikyti, 
todėl pravartu labai kptiškai 
visas tas žinias į savo spaudą • 
dėti.

Bet jus visi politikoje esate 
gerai įgudę, tai mokėsite grū
dus nuo pelų atskirti! Tik vie
ną turėkite galvoje, kad ir da
bar Lietuvoje eina savotiškas 
beginklis karas, ir Vokietija 
neatleidžia vadelių Lietuvą puo
lus. Jei kas mano, kad Vokie
tiją' Klaipėdą ofcųpąvns pageri
no su Lietuva santykius, tai ta
sai skąudžiąi klysta arba tiesiog 
vokiškas provokacines žinias 
skleidžia, kitaip tarus, sąmonin
gai ar nesąmoningai Vokietijos 
naudai patarnauja.

Vokietija jau ketvertas melų 
kariauja su Lietuva, ir tasai ka
ras, savotiškas karas, tebesitę
sia ip (ojiau.

je. jg Fpveitapijfts kaFtajp 1F 
koinsntayp daupyliė laikFSččit/, 
Pabijos, psgį psračė knm 
pie Stalino pejįfih, ir spauda 
vei plentai niipėjo jo? taFini;

Bet pep visa tį laikn §PW|H 
vaW flf ’iPdFiso
užeigtati, kad KFivitskta taF'w- 
vo kpFipėte soyįpfn čypteyhoje 
ir iUFėjp generolo Fapgę, — 
nors Maskvos garbinį OFgU- 
nai jį dergė, kaip įmanydami, 
Tai ar tiktai dabar, kai praėję 
pusąptrų metų laiko nuo Kri- 
vitskio “atsimetimo” ir kai j įsai

alyyb.9 į AmpFiką, iškilo į mkš- 
le :f|wlgj?tis”, |md Krivi tskis 
ps'fįs “prisimtačlis”? Apsuriias, 
IfHFis gali “sRgtamyĮi” lik mą- 
ėfl kūdiki

Pėf kPi’iMiisliški kudiktai sa
ko, ksd, pglyFU?, jogpi Krivits- 
ki? ssgs ^‘pFlsimPlėli? gmelką 
fiiitahpFg”, FPikta fdšmkfi jo 
fiwslns”, Kokios mpius? Ąr jie 
pgFpdė kėni ytagft meta jo 
§lF»ip§niHo,s.e fįpi.e sįąiįfm žval
gybos teFOFa fepmijpjie, .apta so- 
ytalg 9Fj??ijos gembių sušau
dytos iF opie Stpjin,o pastan
gos ?o.sitaikyii sii RiftaFio? Ne> 
ItapoFodė- Nė. nebandė, Nedrįso 
pet pįsimipti ppie tos faktus, 
koFiOPė BFivitakis paduoda sa- 
yp ?lF0ip§piR9.se.

Tokio bodp ppie Kr’vilskio 
opielp” pMopkiipp pegoli but’ 
Pė kplbo?.- Bet komoniStailur§- 
fH Plokti wp PF«|o§, koriais

ą»ta kwta dėjo jp
P ‘r 

stF^iįjsniy, ir jię ųpsųitaųja me- 
kfld jįc patys žipį, jogei 

folvitskifi i-.eygJia.cijps esančios 
netikros. '

Tai kędėl jie savo melų ne
atšaukia?

juos sy dideliu pamėgimu kar
tote kartojo. Iš tikrųjų Lietuvo
je susidarius naujai vyriausy
bei niekas ir mėginto ųpfyėgiyp 
bet kokius perversmus dSO’lb 
ųes dabar bent šiuo metų nėra 
kam tų perversmų (|ąry|i, Jei 
bent vokiečiai sųverbayę savų 
šalininkus ką nors pąpąšj.ąi pro
vokacijos tikslais į perversmą 
darytų.

Bet apie tariąmus peryers- 
rpus plačiai gandai buvo pa
skleisti. Tai ne kas kita, kaip 
išimtinai tik vokiečių propagan
dos darbas, kurio tikslas druni* 
ąti Lietuvos gyvenimą, kaip sa
vo laiku jie drumstė Klaipėdos 
krašto gyvenimą. Tai bendrai 
suglaudus tenka konstatuoti 
/■ąktas, kad Vokietija varo stip
rią kovą Lietuvoje, kad tai ei
ną .savotiškas Jcaras, kad tai ei
ną Liętųvos nervų išmėginimas 
ir jos gyventojų provokavimas.

Tyrių f tąi galvoje Lietuvai 
leyka Jabai apdairiai vesti savy 
krašto politiką, visais atvejais 
saugotis be| kokių provykacijų 
jr atsargiai dairytis tarptauti
nėje politikoje, kad nesudarius 
progų svetimiems įsįkišti į Lie
tuvos vidaus gyvenimą.

Įteigia turėti galvoje, kąd Lie-

Para. Bellum
IV—22.

(GALĄS)

Iš LietuvosVokiečiai gėrisi Lietuvos geležinkelininkais
Vokiečių laikraščiai aprašė 

Klaipėdos krašto geležinkelių, 
kurių esama 138 km., perėmi
mą ir jjungimą į Reicho gele
žinkelių tinklą. Perėmimas į- 
vykęs labai tvarkingai. Visi lai
kraščiai su pasitenkinimu pa
brėžia lietuvių geležinkeliečių 
korektiškuųią; jie padėję vokiš
kam personalui susipažinti su 
darbo a py s lovomis ir jį visoke
riopai parėmę. Dėl to geležin
kelių susisiekime neįvyke jokių

Toliau vokiečių laikraščiai

kelių medžiagą Lietuva perlei- < 
dusi Vokietijai ir kokios bus 
teikiamos Lietuvai lengvatos 
tranzite Klaipėdos krašto gele
žinkeliais.

Bemkite Tuos Biznierius, ku
rie Garsinasi NAUJIENOSE”

piR9.se
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GELIU PRIEŽIŪRA
Grąžįai ąųgančios kambari

nes gęlęs Jabai puošia butą. 
Todėl <ĮaI}ar, ankstyvą pavasa
rį pravartu t>ps prisiminti, kas 
reikia daryti, kad gėlės gra
žiai ąugtų ip žydėtų.

Augalų gyveniipas visįi pą- 
našus į žmonių gyvenimą. Jei 
žmogus geriau, ištaigingiau 
gyvens, geriau maitinsis, tai 
jis bus sveikas ir gerai atro
dys. Jeigu gi žmogaus gyveni
mo sąlygos bus sunkįos, mais
tas menkas, tai ir sveikata ir 
išorinė išvaizda liudys apie 
blogas gyyenįmo sąlygų, gero 
maisto. Musų kambarinės gė
lės, tai dažniausiai pargaben
ti iš šiltųjų kraštų augalai, 
kur šilta, drėgna ir žemė der
linga. Jei mes geriau prižiu- 
rčsįipe gėles ir duosime joms 
nors tik kiek panašias gyve
nimo sąlygas, kaip šiltuose 
kraštuose, tai jos puikiai augs 
ir žydės.

Kai kurios gėlės (fukcija, 
pelargonija, oleandrą) reika
laują daugiau šviesos, o kai 
kurios (paparčiai, palmės, ki
parisai) gali augti ir ne taip 
saulėtame kambaryje. Jei tu
rime vieną saulėtą kambarį, 
tai ten visos gėlės galės pui
kiai augti, tik reikės sustaty
ti jas taip, kad vienoms gėlėms 
tektų daugiau saulės, kitoms 
mažiau- Gėlės mėgstą šiltą ir 
kiek drėgną kambario orą. Jei 
kambarys yra šiltas ir labai

MOPERNIŠRAS LIGONINĖS 
APTARNAVIMAS

Dą|>ar prieinaąiąs visiems už že
mas nustatytas kainas 

TQNSILAJ. Išėmimas tonsilų ir 
adepoiaų su gulėjimu, užlaiky
mu, gązį antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams .............  $15
UŽAUGUSIEMS .................. $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ramsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintą pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra li
gonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL 

35 South Hoyne Avenue 
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

PILNAS PASIRINKIMAS 
Plumbingo ir Šildymo Reikme
nų—Naujų ir Senų. Parduodam 
tiesiai jums su dideliu sutau- 
pymu pinjgų. Nieko Nereikia 
(mokėti—3 Metai Išmokėti pa
gal F. II. A. planą.
APSKAITLIAVIMAS DYKAI

MĄLISOFF
PLUMBING AND 

HEATING SUPPLY 
COMPANY, Ine.

520J-9 30. ŠTATE STREET 
Phone Kenvvooą 5109

Skelbimai Naujienose 
dunda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

sausas tai gėles reikia daž
niau laistyti ir prunkšti vande
niu.

Sodinant ir persodinant 
kamįiąpines g.ėjes, reikia imti 
gerą žemę. Gėlėms žępię gali
ma Iruti įš nąiško, kpr auga 
yiržiąi. Tpkią žpipė bus leng
va, purį ir bronzinės spalvos. 
Taip pat gėlėms tinka ir to
kia žemė, kur yra daug gerai 
perpuvusių medžių lapų. To
kia žemė bus juoda pujį ir 
riebi. Pas daržininkus yrą tam 
reikalui paruošta inspektinė 
žepiė.

Indas (vazonas) gėlėms sę- 
dinti turį būti molinis, nepa- 
lyvętąs. Kaime dažnai sodina 
gėles į skylėtus ernąlij uotus 
puodus. Nenuostabu tad, kad 
gėlės skursta ir beyęįk niękąd 
nežydi.

Jei gėlei reikia didelio in
do, tai vietoje molinio indo ga
lima vartoti medinį kibirą ar 
dėžę. Sodinant gėles, reikia 
aųį dugno medipio kubįlo ar 
statinaitės padėtį truputį žvy
gaus, akmenėlių ar puodynės 
šukių, kad geriau oras prieitų 
prie šaknų. Sodinant gėlę į di
desnį puodą, reikia žiūrėti, 
kap šąknys butų gražiai ištie
stos, o tarp įįaknų pripildyta 
žemės, kad neliktų tuščių vie
tų.

Jeį šąknys bus suruktos į 
kamuolį, o tarp šaknų bus tuš
čių vietų, tai gėlė silpnaį augs 
ir greitai žus- Labai gėlei ken
kia, jei persodinant nutraukia
me daug jos šaknų. Jei labai 
daug yra šaknų, tąi reikią pą- 
imtį atitinkamo įdumo puo
dynę.

Tinkamiausias laikas gėlių 
persodinimui yra nuo vasario 
iki gegužės mėnesio. Jei gėlė 
smarkiai auga ir greita išalina 
žemę, tai tokią gėlę persodin
ti galima bet kurio metų laiku. 
Negalima persodinti žydinčių 
gėlių. Jei labai didelė gėlė, tai 
nereikia jos kasmet persodinti, 
bet kas keli metai.

Taip pat negalima mažos 
gėlytės sodinti į didelį indą, 
nes tuojau nuo didelės drėg
mės supus gėlės šaknys.

Gėlių laistymui geriausia 
tinka minkštas, lietaus van
duo, kambario temperatūros. 
Negalima gėlių laistyti šaltu 
vandeniu. Visos gėlės mėsin
gais, storais lapais (kąklųšąi, 
agavos, klivijos) reikia lais
tyti rečiau, negu kitos gėįes.

Žiemą, sakomą, kad gėlės 
reikia laistyti mažiau, negu 
vasarą, tai reiškia, kad gėlei 
reikia duoti daug vandens bet 
rečiau, o vasarą duoti daug 
vandens ir dažniau.

Šias pastabas reikia mergai
tėms ir šeimįninkėms atsimin
ti, prižiūrint ir persodinant gė
les.

NAŲJIĘffOS, Cfricag.o, III

Balzekas Motor
Sales Įkurtuvės

Nepaprastas Chevrolet auto
mobilių prekybos iškilimas pa

skatino Bendrovę plėsti ir sąyo 
prekybinių centrų apyribį. Ji 
vadovavo automobilių madoms, 
vadovavo jų kainoms dabar ji 
pirmoji skubina kiltį su savo 
gražiaisiais automobiliais į pre
kybinę viršūnę. Vien balandžio

menesį išparduota 76,800 auto
mobilių, prekyba šiais melais 
per tą laikotarpį pakilo 23.3% 
virš tokį pat laikotarpį praei
tų metų.

Bet bendrovei buvo butinu 
reikalu įsteigti kitą savo atsto

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langąm Uždangalus Padarom ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDA?..MEŠ NŲMIERUOJAIVĮ IR UŽKABINAM 
TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VPNRTIAN BĮANpS 

J8p3 WEST 47|h jSjąfcET (ARTI WQOD ST?)
... I J! ■■g

CRANECOĄL COMPANY 
5332 So. Long Avenue 
Telefonas PORTSMOUTH 9022

POCĄIĮONTAS Mine Run- $7.50
(Sęreened) Tonas ................................ - ■ ' •

perkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas $A5O

Perkant toną ar daugiau .........

Iš Lietuvos
Tabako pramonė 

Lietuvoje
KAUNAS. — Apie tabako 

pramonę Lietuvoje iš tabako 
pramonininkų teko gauti tokių 
informacijų:

Klaipėdos kr. atskyrus nuo 
Lietuvos, ten liko du tabako 
fabrikai, tačiau tuodu fabrikai 
Lietuvos rūkalų rinkoje savo 
gaminių parduodavę apie 12% 
visų Lietuvoje suvartojamų rū
kalų; Didž. Lietuvos tabako 
fabrikų gaminiai sudarydavę 
tik apie 4% ten sunaudojamų 
rūkalų.

Klaipėdos krašte daugiausia 
išsiplatinusios cigaretes, o Lie
tuvoj jų suvartojama tik apie 
2 mik

Turint galvoj, kad Didž. Lie
tuvoj esą penki tabako fabri
kai dirba tik po tris dienas per 
savaitę, tai pasitraukus iš rin
kos dviem Klaipėdos fabri
kams, Jpįcios spragos mūsiškiai 
fabrikai nejausią ir nereikėsią 
net po 4 dienas per savaitę 
dirbti.

Iš viso Lietuvoje dabar esą 
suvartojama apie 50 rnil. pa
pirosų ir cigarečių per mėn.: 
kuriems pagaminti reikia apie 
50 tukst. kg tabako. .

Už tabako gaminius per me
tus valstybės iždas gaimą apie 
12 mik Lt banderolių akcizo.

Žaliava, daugiausia, įvežama 
iš Sovietų Rusijos ir šiek tiek 
iš P. Amerikos (Virginijos). 
Geras ir graikų tabakas, bet 
iš ten perkant atsieiną apie 
2’0% brangiau.

Kaimuose vis dar esą daug 
sodinama naminio tabako ir 
jis konkuruojąs tabako pramo
nę.

Ankstyvas perkūnas
RASEINIAI. — Velykų pir- 

mąją dieną griovė perkūnas.

vybę Chicagoje. Tokia atstovy
be ji ir pasirinko Balzekas Mo
tor Sales, 4030 Archer Avenue. 
Tad nuo dabar Balzekas Motors 
Sales be Chrysler, Plymouth tu
rės ir Chevrolet automobiliu.

Jos įstaigos vedėjų yrą senąs, 
patyręs prejcybipipkas p. Stan
ley Ęalzekas, Įiųris toj šajkųj 
dirba jąų per įyj^įmtą viene
rius metus. Suprantamą, ką/i 
tai yra jau gąpa stambus ga
balas metų ir {didelis dalykas tp- 
kiąi prekybos įstaigai. Jąin nę- 
sįokųoja patyrimo, žiųįų Ir ga
bumu tmkąm^i savo pirkėjoms 
pąįąrųąųtį, nestokuųją jįs ir 
draugų. Be įo, p. Bąjzp|ias yrą 
stąmbus veikėjas. Jįs priklauso 
prie kgletps orgąn^ąpįią įr vi
sur veikliai veikią. Tas padeda 
isigyii daųgįąų draugą įr, £i- 
ppma, prekybos rėmėjų.

Pirmadienį įkurtuvės
Iškilmingos, padidintos įstai

gos, įkurtuvės įvyks pirmadie
nį, gegužės 15 d. Ta proga p. 
Balzekas nuoširdžiai kviečia vi
sus draugus, rėmėjus, senus, 
kybinę viršūnę. iVen balandžio 
ir pamatyti naujuosius automo
bilius. Jo parodos kambary jau 
galima tuos automobilius pa
matyti. Bet jis pardavinės ne 
vien keleivinius automobilius, 
jis rūpinasi ir sunkvežimių 
(trokų) šaka, kad ją kaip gali
ma labiau išplėsti.

Turlųt galvoje pasekmingą 
Chevrolet rinką ir p. Balzeko 
mokėjimą patarpąųti, tikimės, 
kad ir ši atstovybė jąm pasi
eks. (Sk.)

’l

DARBAI. 35 metai bizny, turi 
pilną ąpdraudą ųž darbus- Leng
vus išmokėjimai jei norite.
BRIDGEPORT ROOFING AND i 

SHEET METAL CO.
3216 So. Halsted St.

*■■1. ■ UM i.,.,'. ■ *

COOK COUNTY 
PASIŪLO

ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMĄ. KOKI C«I- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti..

Dabar kaip tik laikąs pirk
ti. Nelaukite. Musų įstąfga 
yra didžiausią finansinė ben
drovę Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kękią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
Jcaina už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

PVRJUS METUS.
Musų parodos kambarys 

yra atdaras kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą dieną 
sekrnadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau
pykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 Węst 63rd Street 

prie Loomis

JUOKAI
SULYGINO

— Mąmyt, ar aš gąliu šį va
karą į cirką eiti, — prašosi 
mažiukas.

— Kam tau eiti į cirką, juk 
šį vakarą teta ateis, — pasiū
lė motiną.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ii 
visokius rankandus bei storus 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga
rante otas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

WČFL—970 k. leidžiama žyipąs pjpgrąąiąs ff va|. vakarę Phicagos laiką.

2 ir 3 šmotų Parlor Setai padaryti parduoti po $175.00 
Elektrinės Jedaunės, 1939 metų 5 ir 6 kub. pėdų po $98.00

furhituhe HOUSE
ed St. Tel. Yards 3088

dabar $69,00 Tiktai 
_ I — Norge, General 

Electric, Hot Point, Wcstingl|ųųsg Jf9W|9§ .SBffl9?i»ll?s įtįad' išparduoti didesnį skaičių. 
Ant .skalbiamų Mašinų—Norgg, Tįjpp, MųyĮgg, <Įųo<ian)a didelė nuolaida.
Dulkių Valytuvai — Hoovcr, Eųppka, po

Cedar Cliests — Drapapoms 9p.s9jjg.9ti jjųp įtfmdįmį, dabar nupirksile numažinto- 
mis kainomis.
RCA- Victor 1910 Radios įr pįfos gerųjų įšdįrbysčijj Radijos parduodamos po $6.95 
iki $99.00 ’• ■

. Lengvi Išmokėjimai, ftrąttfagįį ąt(lwa nedėlioiąis ..visą ..dieną

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITT1NGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St

Tel. Hemlock 2867
Rez. Repųblic 5688

UŽEIKIT PAS
PETE YOUNG

— narys — 
271 AM. LEGION POST 

CRICAGOS LIET- DRAUGIJOS 
Schlitz Alus 

82nd ir KEĄN AVENUE 
(prieš Tautiškų kapinių vartus) 

WILLOW SPRINGS, ILL.

WILLO-WEST
Naujas—puikus daržas pik
nikams, parengimams ir šei
moms linksmai laikui pra
leisti. Gėrimai ir valgiai 
vietoj.

MR. BUTCIIAS, Sav.
Gerinau Church Rd. arba 
83rd ir Willow Springs Rd., 
WILL0W SPRINGS, ILL.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKAIS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI O C<) 

už .........................
gydymas $Kfi.OO

LIGONINĖJE ............. wU
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje . - $ 15-w
REUMATIZMAS $**

Greitai Palengvinama ....
VĮSĄ» LIGAS GYDOMA $.< AA 
Ekzamįnaciją įskait. vaistus

DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 Sn- Kedzie Ayę., Chicago 

Tel. Ląwndalp 5727.

f FOTOGRAFAS
CONRAD 
FOTOGRAFES 

Studįja įrengta pir- 
p?os rųšies su mo
demiškomis užlai
domis ir Hollywopd 
^viešomis. Da r b ą s 
gąrahtūotas.

42Q W. 63rd St 
Tęl. ENG. 5883-5840



Cicero namą savinin 
ką dėmesiui

Namų savininkai organizuo- 
kitės kuogreičiausiai. Rašykite 
laiškus, “special delivery”, tele- 
gramus, savo reprezen ta toriams 
ir senatoriams į Springfield, 
Illinois, kad jie butų ir kovo
tų drauge su namų savininkais 
nugalėti bilių, kuris siekiasi pa
skirti “7 milijonus dolerių mo
kytojų algoms padidinti.” šie 
taksai yra dėl pakėlimo numuš
tų mokytojams algų per depre
sijos laikus.

Ką tie taksai reiškia? Reiš
kia, kad dabar namų taksai, ku
rie jau be galo dideli, bus dar 
didesni 36c. ant kiekvieno $100. 
Pavyzdžiui, namas markelo 
vertės $5,000.00 yra asestuotas 
ant $1,850.00, vartojant 37% 
kaipo sulyginimo raktorį taksų 
dydis butų padidintas 36c. ant 
$100.00 ir butų uždėtas ant 
asestuotų $1,850.00 sumos $6.66 
daugiau, negu dabar mokama.

Negana tų taksų (teachers), 
dar norima, kad kitas bilius bu- 
ti| priimtas, tai yra kad “teach- 
erų” pensijų fondas butų padi
dintas ant $1,600,000. šis bilius 
jau yra paduotas peržiūrėjimui 
komisijai.

Namų savininkai, ar žinote 
ką tas reiškia. Reiškia darbų 
dabar nėra, algos mažos, tak
sai be galo dideli; tai reikės na
mus palikti ir eiti ant relyfo ar
ba W.P.A., jei bus galima gau
ti. Mes liet, namų savininkai to 
nenorime. Bukime kaip musų 
tėvei Lietuvoj. Kovokime, kada 
reikia kovoti. Siųskime petici
jas, laiškus arba telegramas sa
vo representatoriams arba sena
toriams į Springfield, Ilk, saky
dami, kad mes kaipo namų sa
vininkai esame priešingi pakė
limui taksų. Siųskite į General 
Assembly, c/o Mr. P. P. Kiel-

NAUJIENOS, Chicago, UI.

įvairių 
HOME 
nė vie

|ASBESTOS
Gontai nu prl- ( Rto^nms ce- 
tnisymafs, —' . _ .

| kt. pėdų

2 KROVINIAI Ik 00 SVARŲ 
I’ndenvrting Kol! Roofing, už
tikrinta, už voleli $ 1.59

’ ARRESTOS

už mentas, 5 gal. 
bafka. Gal.

šeštadien., gegužės 13, 1939

Paliuliai rengia 
sutiktuves

Paliulių sunaus garbingas 
grįžimas

Petras ir Barbora Paliuliai, 
seni Cbicagos biznieriai, dabar 
valdo 5—10 taverną adresu 
2320 S. Cicero Avė. Apie trys 
metai atgal jaunuolis Petras 
užsigeidė pamandravoti po pa
saulį. Sumanyta, padaryta. Pa
sidavė Dėdės Šamo tarnybon 
ir ne nejuto, kaip atsidūrė ki
tam pasvietėje, Phillipine salo
se. Iš sykio buvo baisu ir sun
ku, bet laikui bėgant priprasta 
ir garbingai baigęs tarnybą su 
pasižymėjimais grįžo prie tėvų 
ir pastoviai apsigyvens. Tąja 
proga tėvai, sesuo ir švogeris 
Tarulis rengia sutiktuvių puo
lą kitą šeštadienį, gegužės 20 
d., savo užeigoje, 2320 South 
Cicero Avė. Ta vieta erdvi, šva
ri, gėrimai pirmos rųšies, o 
apie užkandžius tai nėra nei 
kas sakyti. Pats p. Palulis juos 
gamina, turi daugelio metų pa
tyrimą. Dabar diena iš dienos 
šimtai žmonių pietus valgo. 
Tai Western Electric Co. dar-

KAS GIRDĖTI?

IŠ CICERO 
PADANGĖS

Tobulai vedamas 
biznis

Namų savininkai, duokite 
man žinoti, kaip jus žiūrite į šį 
dalyką, atsiųskite man laišką, 
ar norite daugiau žinių, ar ne?

Edward W. Mikutis,
1130 S. 50th Avė.
Cicero, Illinois.

Adv. C. P. Kai paskir 
tas “Assistant Cor
poration Coimsel”
Advokatas C. P. Kai, kuris 

per kelis metus buvo valst jo 
prokuroro Thomas J. Courtney 
asistentas, šiomis dienomis li
ko paskirtas “Corporation coun- 
sel” asislentu. Dirbs jis vadina
majame “personai injury” sky
riuje.

sumanė kandidatuoti j merus.

pasirodė nepalanki “naujai da
lybai”, tai jis nusitarė nutrauk
ti su juo ryšius.

Grenkiškietis

Vardadienio minėjimas
Pirmadienį, geg. 8 d., Stanis

lovas Velička šauniai miiiėjo 
savo vardadienį. Svečiai, jo 
žmona Sofija ir duktė Bronis- 
lava, visi jam širdingai linkė
jo daug smagių dienų, laimės 
;r sėkmingumo. P-as Velička 
pereitą metą, “Naujienoms” ap
tarnavus su šipkorte, išvyko į 
Lietuvą ir ten su savo “buicku” 
važinėjosi po Lietuvą. Dabar 
jis grįžęs ir nesnaudžia, važinė
jas su autu, apsivedė, įsigijo 
■averno biznį, priklauso prie

Juoto Gaisrlo laidotuves, — 
Puotos ir pagerbimai

Kas gero, kas naujo Ciceroj? 
O čia yra visko. Štai praeitą 
šeštadienį palydėjome į amži
na s tį Juozą Gaisrį. Nors velio
nis gyveno Chicagoj, bet Cice
roj turėjo reikalų ir draugų. 
ŠI A 301 kuopa, seniau buvo 
194 kuopa.. Velionis prisirašė ir 
visą laiką laikėsi geroj tvarko
je. Užtai kuopos draugai ir val
dyba velioniui patarnavo • ge
riausiai ką galėjo. P-as A. Mi- 
iauckas su savo gražiu Pa- 

ckard palydovus vežė. Pačios 
laidotuvės darė gerą įspūdį, še
ši grabnešiai buvo pasipuošę 
Cbicagos Lietuvių Draugijos 
amblemomis. Tos draugijos na
rys V. Ambrose pasakė kalbą. 
Dainavo S. Rimkus ir 3 trubo- 
čiai. Taip pat buvo trumpos 
ceremonijos Liulevičiaus kop
lyčioje bei kapinėse. Net pats 
kalbėtojas ašarą nubraukė.

» » » 
šeštadienio vakare įvyko dvi 

didelės puotos pas Al. Tamalu- 
ną ir J. šametą. Šametas savo 
svetainę taip išgražino, net vis
kas žvelgia. Užtai visados ir už
imta.

Sekmadienis; oras nepapras
tai gražus. Piknikų rengėjai 
džiūgauja, bet po pietų viskas 
virsta kitaip. Perkūnija ir lie
tus, bet tas tęsėsi neilgai. Vėl 
saulutė šildo, muzika griežia, 
biznis eina, viskas rūksta.

» » »
Vakare parapijos svetainėje 

bankietas, pagerbimas kunigė
lio Stanislovo Valucko. Tai at
žymoj imas jo vardo dienos. 
Žmonių susirinko gana daug. 
Įžanga 50c. Davė užkąsti ir 
programą pildė mokyklos vai
kučiai. Tarpe kilų pasirodė 
liaujas choras iš 5 moterų su 
mokytoja panele Bačkauskaite. 
Kaipo naujas dalykas daug ką 
rašyti nenoriu. Peikti neapsi
moka, girti nėra “kas. Patarti 
galima, jeigu kas jį priima. 
Moterys, darykite daugiau įvai
rumų ir nedainuokite taip ilgų 
dainų, o pianiestė mokytoja 
O. K.

Kunigas
nas, tik 3 metai kaip čia dar
buojasi, bet niatyti jaunieji jį 
mėgsta. Tačiau puotą ruošė ne 
jaunieji. Sako, visą naštą nešė 
Jonas Šileikis, Visų Šv 
Draugijos prezidentas.

Sekanti puota numatoma 
nigui Jonui Kloni i, kai 
šventas Jonas. O tų Jonų 
daug visur. —D.progai esant bendradarbiauja 

zisuose kilniuose darbuose. Aš 
•ia taip pat jam ir jo šeimai iš 

Dievo malonės širdingai veliju 
’aimingo gyvenimo.

Lietuvos šaulius remia
Velykų sekmadienį, bal. 9 d., 

>o bažnytinių apeigų J. E. Ark.

Home Crystal Laundries 
4204-22 S. Western Avė.
BRIGHTON PARK. — Nors 

Chicagoj yra šimtai 
skalbyklų, bet su 
CRYSTAL LAUNDRIES 
na negali susilyginti.

S. Primack yra šios skalbyk
los savininkas ir vedėjas. Home 
Crystal Laundries jau yra įs
teigta 30 metų. Vadinasi, biz
nis išdirbtas atsakančiai.

Kada tik įžengi į Home Crys
tal Laundries, tuoj pamatai; 
kad šis biznis yra rūpestingai 
ir sumaniai vedamas. Svečių 
priėmimo kambarys taip ištai
sytas, kaip koks viešbutis. Prie 
durų tuoj pasitinka patarnau
tojas ir viską mandagiai ir tin
kamai ir greitai patarnauja.

čia skalbia rubus įvairiose 
formose: kaip kas nori. Ir 
skalbiniai išskalbti Home Crys
tal Laundries išrodo dar geriau 
nei nauji.

Tūkstančiai lietuvių šeimynų 
siunčia reguliariai savo skalbi
nius į Home Crystal Laundries. 
Ir visi yra pilnai patenkinti 
šios įstaigos patarnavimu ir 
darbo atlikimu.

Home Crystal Laundries 
skelbimas telpa šiandien “Nau
jienose”, 
mynoms 
į Home

Patartina lietuvių šei- 
siųsti savo skalbinius 
Crystal Laundries.

Susiedas.

Pasilinksminimo
Vakaras

Tikrai draugiškas pasilinks
minimo vakarėlis;* kuris įvyks 
rytoj šv. Marijos parapijos 
s'vet., prie 35-tos gatvės ir So. 
Union Avė. Vakaro 
vai. vakare. Kviečia

Klebonas Kun.
ir Komitetą^. ■.

pradžia 7

S. Linkus

(Skelb.)

Valuckas dar jau-

Nepaprastas
Automobilių
Pigumas ~

bus

Pasižymėjusi 
kornetiste

MARQUETTE PARK. — Jo
hanu Yurkes, duktė plačiai ži
nomo laisniuoto lietuvio plum- 
berio, antru kartu pasižymėjo 
kaipo gabi kornetiste. šį kar-

kurie

LUMBERMATERIAL
PEB

LENTOS
2x4’ IKI 10’ VISA TVIRTA ME
DŽIAGA. No. 2 Coinmon Heinlock 
pUda

1x0 D and M No. 2 geltonos pu
šies, už 1000 kv.

pf.lų
2xflx, 2x8, 2x10 No,
p,išles. Visų ilgių. Už

lOOO k«tv pfdų
1x8 SHIPLAP No. 3 $OO 

Hemlock 1000 kt. pd

VISOKIOS
Visa

Rollaway dury.

20 
32.50 
3 geltonos

MEDŽIAGOS
Nauja

Ir geležys 2 karų

18x80 
GARAŽUI

$95.00
RĖMAI IR DURYS

5 x Panel ir 2 Reg. 1‘anel Durys 
2’O”x(l’O”. 1 1 /8” $ <«
Doiiglas Flr .... 4 ■<><».
FRENCH DURYS. 2’0”x0’3” 10— 
Llght 11/8 $O

Douglas Fir ..................
VientiaoR' Durys 
KOMBINUOTOS DURYS, 
noinis ir nužibintos 

2’0”x«’7”
8x10 4-LIGHT BARN 

Rfmal ........................

šu skry-
*3.25
*700

VARTOTA MEDŽIAGA 
Klevinės grindys ......... $15 M
2’x0’, 2’x8’ nuo 8’ Iki 12 $20 M 
2’xO’, 2’x8’ SHORTS $14 M 
2x4 SHORTS už 1 pd. 1 /2c 
1 xO D & M Ir Sq. Edge $ 18 M

VLYU’OOD 
3 Ply 1 /?” 
Geros eglės 

4x0, 4x7, 4x3 
kt. pėdų .

3’/2c i 5.39 35c

Namų Savininkai
Jau ateina pavasaris atgims

ta gamta, savininkai pradeda 
ruoštis ir apžiūrėti savo na
mus. Galvoja ką nors naujo 
pristatyti ar pataisyti.

Mes gi užlaikėm visokios 
medžiagos dėl porčių, garažių, 
langų, durų, glindų (floor- 
ings), panelų, plasterboards, 
kabinetų, combination ir 
tinių (screen) durių ir 
Dabar geriausias laikas 
turime specialų pigumą 
rą pasirinkimą. Ateikit 
sitikrinkit musų kainas 
kės.

Apskaitliavimas dykai, 
dara vakarais iki 8-tos v. v. 
ir nedėliomis iki 2 v. popiet. 
Duodame lengvais išmokėji
mais.

Lietuvių įstaiga, 
ZOLP MILLW0RK and LUM-
BER CO., Selvestras-Marie 
Zolp, Sav., 3554 So. Halsted 
St., Tel. Yards 2576.

(Skelb.)

sie- 
langų. 
pirkti, 
ir ge-

per- 
pre-

ir 
ir

1

<

VIELINES TVOROS

■■■aini avalini

Pagražintos žollnėliu 
tvoros, storai galva
nizuotos, single Riek
ėt 30” aukšė. 50 pd. 
volelis *4.15

KAMPINIS 
KĘAZKT0 

ir. No. 1 
minkštos 
pušies. Dy
di. 3’x7”. 
Papuošti 
triniai.

(TONA
KNISAS

*14.85 B12J

Ati-

N AM V MALEVA ’

Visos spalvos, užtik
rinta kokybė.
Oa- $1 1E
Ilonai* .... ._
IŠVIDINIS GLOBS. 
Tvirta, žibanti nin-u™, u »i.75

GELEŽYS 
Išvidinis durų setas. 
Vario finišai*, spenį-

....  59c
METAI. ARCHER 

Jau padaryti naujai 
Ir pertaisyti. mitrai 
K,:1- *2.20

MAUDYKLĖS

Vartotos vai

pos Cnt and 

Threaded

Naujos aukštos kokybes 
reeess va na, klozetas, 
kombinuotą lavatorija.

M5.95
S>« baltais priedais Ir 
balta sėdyne $g|Įa.O5

Medicine 
kabinėtos 
x!8 dydžio

98C

Klozetų kom
binacija. Vis

kas ru 
sėdyne 

*11.35

VVEST SIDE MEMORIAL WORKS 
1965 OgdenAve. PhoneSeeley 1739 
Atdara sekmadieniais ir šventadie

niais iki 6 v. p. p. Susitarimo 
reikalu šaukti

SVERRE GR0NW0LD
Phone SPAulding 6149 

Mes patys išdirbėjai 
Artistic Memorials Monuments— 
Headstones—Mausoleums—Statuary

LiąuiD 
TILING

MODERNAS FINIŠAS”
MES NESTATOME—MES TIK 1 
inžinerijos patarnavimu h- F. H. A 
beri ar kontraktorių.

PARDUODAME MEDŽIAGAS—Pasinaudok musų 
terminais. Atsivesk savo karpenterl plum-

HARVEY HRECKING CO.
7A.M°H8r.M. 1701 W. CERMAK RD. SEELEY 3277

ATIMTI AUTOMOBILIAI

$625

$485

$575

už 
kvortų

baldama medžio darbams

Robertson & Čo.,
1342-44 W. Madison S t., Chicago 
5340-42 ,N. Clark St., Chicago 

2515 Devon Avė., Chicago 
434 East 79th St, Chicago 
929 Davis St, Evanston

904 South Fifth Avė., Maywood 
Atdara Ketvirtad. ir šeštad.

vakarais iki 9 P. M.

už 
galioną

IdeahiH finlAia
Ir Hlrnoins. Pakanka vieno kauto, nežymi 

brukSnlų. Gali būti plaunama** ke
lis sykius, nepames žvilgsnio.

-------------------- KUPONAS------------- f.FT.TT*
BANDYMO PASIŪLA

L1quld Tiling ......... vienas kenas 35c
bruftis .......................... .................... 25c

Verta 00c 
VISKAS UŽ 25£

Specialių aukų paštu nesiun?lame

TOKIOMIS KAINOMIS KOKIOS 
NIEKUR NEPASIKARTOS

1938 OLDSMOBILE,
4 durų sedan, radio, šildytuvas, at
skiri priedai. Kaip naujas ..............

1937 OLDSMOBILE,
4 durų sedan. šildytuvas, radio, tik
rai kaip naujas .................................

1938 DE SOTO,
4 durų De Luxe sedan, šildytuvas, 
tairai baltais šonais, labai mažai var
totas. Negalima atskirti nuo naujo....

1938 PONTIAC,
4 durų De Luxe sedan. Tairai bal
tais šonais, šildytuvas, trunkas, tik
ras pigumas ..../..............;.....................

1938 BUICK,
Model 41, trunkas, sedan. Radio, šil
dytuvas, atskiri priedai, Tikrai kaip 
naujas .................................................

1937 PLYMOUTH,
DeLuxe sedan, trunkas, šildytuvas, 
pagerintas automobilis ......................

1937 DODGE,
4 durų De Luxe sedan, šildytuvas, 
trunkas, maleva ir tairai kaip nau
ji. Ypatingas pigumas ......................

1937 CHEVROLET,
Sport sedan, šildytuvas, radio, at
skiros dalys. Tikras pigumas ...........

1937 PACKARD,
120, 4 durų sedan, radio, šildytuvas, 
trunkas. Tikrai( gražus ......................

Northcenter Auto Finance, 
33213 N. Ashland avenue pra
neša turinti savo patalpose ne
paprastai gražių, pigių pavar- 
tuotų automobilių. Turi praei
tų metų Oldsmobile, De Soto, 
Pontiac, Buick, ir daug kito
kių automobilių, o kainos tai 
tik stebėtis reikia, kaip jos pri
einamos kiekvienai kišenei. Vi
si automobiliai su visais nau
jaisiais pagerinimais, patogu 
mais. Ir nežiūrint to, visi par
siduoda gana pigiai.

Primintina, kad šiandien tel
pa Naujienose tos bendrovės 
skelbimas. Persiskaitykite ir 
įsitikinkite kokios puikios kai
nos. (Skelb.)

$485

$545

$395

Mažų Išlaidų^
NAMAS

Pamatykit 
šį namą 
šiandien 

10 r. iki 4 
po piet ant 
musų vietos!

Pastatysime namus ir vidų {ren
gsime ant jūsų lotų. Visi darbi
ninkai unijistai ir užtikrinti.
IZOLIOTĄ GARAŽĄ O d A A 
2 karams pastatysime v | «
ant jūsų loto I ilgi
Unijistų statytas

Kviečiame jus atsilankyti 
pirm negu pradėsite statyti ir 
apžiūrėti garažą ant musų loto 
be jokių prievolių. Uždari porčiai 
ir vasarnamiai pastatomi žema 
kaina ir lengvais išmokėjimais.

$385irie apskrito stalo pasitarė apie 
onislų broliją ir apie stiprini- 
ną Lietuvos šaulių Sąjungos. 
\rk. Geniolis pareiškė Taip 
kaip nuo Kristaus priguli mų- 
ų prisikėlimas, taip nuo Lie- 
uvos Šaulių Sąjungos priklau- 
;o Lietuvos čėlybė. Tą pasakęs 
am tikslui jis paaukojo $10, 
Viktoras Talat-Kelpšas $5, An
tanas Endžiulis $5, kun. Jonas 
Liūtas $2, Vincas Adams $1. 
^iam tikslui aukoti pinigai bu
vo paskirti žemaičių Ukrinų 
kaulių Sąjungos skyriaus 4 • • • •• ^^mĮmui.

Atostogos
Bruno ir Sofija Kreiviai 

vo nuvykę į Floridą ir
linksmai praleidę laiką vėl grį
žo į Chicago ir dabar mano 
uždėti taverno biznį. Jie ir 
pirmiau turėjo tokį pat užsiė
mimą ir širdingai santykiau
dami su žmonėmis turėjo gerą 
pasisekimą. Jie dabar gyvena 
pas vyro seserį Justiną Lazens- 
kienę, 815 W. 59th St., kuri 
taipgi laiko puošnią taverną.

Jūsų Ona.

Šv. Kazimiero Akademijos. P-lė 
Yurkes kontestavo ir prieš ber
niukus, kuriuos nugalėjo savo 
gabumais. Kontestas įvyko ge
gužės 6 d. —VBA.

Svarbus pranešimas
$325Biblijos tyrinėtojų paskaitos 

tapo perkeltos, nuo 3 v. po pie
tų ant 10 v. ryto, {vyks kiek
vienų sekmadienį, Mildos svetai
nėje, 3142 S. Halsted St.

Rytoj kalbės F. Zavistas. 
Kviečiame atsilankyti visus tie
sos mylėtojus, įžanga veltui, nė
ra rinkliavos. Rengia ir kviečia 
Biblijos tyrinėtojai. (Skelb.)

l AGMH.-N AbJlhil* V Fotu*

W. Gibson Carey Jr. iš 
New Yorko. Jis liko išrink
tas Jungtinių Valstijų pre
kybos buto ,prezidentu.

cc $515
K. KAFKA, prez.

su-

bu-

CITY WRKG, & LBR. CO.
. 2301 S. Cravvford Lawndaie 30'0 l|

m

m

M

g 
•g 
g CC

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

Jeigu neturi pinigų, kreip
kis į 
gausi 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO. 1LL.

Naujienų spulką.—- 
paskolų ant ilgų

1937 FORD DELUXE SEDAN
Radio, šildytuvas, defrosteris, trun- 
kas, tikrai kaip naujas ir puikus $345 
bargenas .............................................
Daug kitokių panašių pigumų. Ateikite ir pamatykite 

patys. Įsitikinkite.
JŪSŲ GEROVEI

Atdara vakarais ir sekmadieniais.

NORTHCENTER
AUTO FINANACE

3333 N. Ashland Avenue

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Garantuota Pasiūla

$1.00 PILĖS
Specialistas 20 metų patyrimu 

įrodo ofiso gydymu už $2.00 ar 6 
už $10.00 ofiso budu be operacijos, 
neilio ir laiko sugaišties švelniuos 
atvejuos. DYKAI ekzaminacija ir 
namų gydymas $1.00. Veik dabar, 
venk komplikacijų.

Dr. P. B. Schyman
Specialistas.

1869 N. DAMEN AVENUE 
CHICAGO, ILL.

įėjimas iš krautuvės. N. 4. 29. 39

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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—BAatno
WCFL Budriko 
Programas

Nedėlios vakare, gegužės 14 
d., 9 valandų vakaro naujuoju 
Chicagos laiku, kaip ir visados, 
bus leidžiamas šaunus radio 
programas iš radio stoties 
WCFL, 970 k. Programe daly
vaus didžiulis choras ir simfo
nijos orkestras — įžymus dai
nininkai ir artistai. Šitas pro
gramas yra dedikuojamas Mo
tinų Dienai, todėl muzika ir 
dainos bus pritaikintos tai pro
gai.

šituos programos leidžia Jos. 
F. Budrik, Ine., krautuvė.

Pranešėjas.

sėjęs Naujos Gadynės choras, 
kuris rengiasi pavaišinti radio 
klausytojus su naujom ir links
mom pavasario dainelėm ir 
muzikos melodijoms. Kalbės 
adv. K. Gugis. Be to, bus daug 
svarbių žinių ir pranešimų. 
Nepamirškite pasiklausyti.

Rep. J.

Sveikiname p-ią Sophie 
Pocius vardadięnip 
progą

Ateinantį pirmadienį, geį». 15 
d., pasitaiko visų Sofiją diena. 
Tai ta proga mes norime per 
Naujienas pasveikinti musų 
gerų draugę Sophie Pocius iš 
Aurora, III. Ilgiausių metų lin- 

Mrs. Veronika Kasiliauskas.ki

Minės sidabrinį
Pyogress lietuvių radio pro

gramą ; dainuos Naujos 
Gadynes choras, kalbės 
adv. K. Gugis, šauni mu
zika ir t. t.

jubiliejų

>■ i r r*"

FARMS FOR SALE 
Ūkiai Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PERSONAI. 
Asmenų Ieško

.... .u.iiuj. ...II i,.r J..

PAIEŠKAU GYVENIMUI drau
go. Geistina, kad butų biznierius 
arba farmeris. Esu pavienė moteris, 
pusės amžiaus, be šeimynos. Vienai 
nuobodu gyventi. Rašykite 1739 S. 
Halsted St., Box 992.

'1. HBUP'
________Darbininkių Reikia

JAUNA MERGINA NAMŲ ruo
šai mažoj Šeimoj. Darbąs nuolati
nis, gerąs mokestis, Oakląnd $323.

SITUĄTĮGN WANTEP 
Ieško Darbo

REIKALINGA MERGINA ųž 
gaępadinę ir patarnauti prie barę 
reętąųrąnte ir taverne. 65Q0 Ęoųth 
Ęta|ę Street.

PARSIDUODA PIGIAI 4 dųrų 
touring sedan 1938 Dodge: Heate- 
ris, defrosteris, radįp. Mažai įva
žiuotas ir atrodo kaip naujas.

CENTRAL AUTO SALES, 
3207 Šo. Halsted St.

’ Klauskite Carl Wainorą 
Phone Victory 17X7.

PAVARGĘS NUO BIZNIO. Pilnai 
įrengta grosernė įsteigta 23 metai, 
įskaitant 2 aukštų , namą, karštu 
vandeniu šildomas,— pilna kaina 
$5750. Terminai, arti 22 ir Wood 
Sįt. Veik šiandien.

MANOR REALTY CO., 
2532 W. 63rd St., Hemlock 8300

PARDAVIMUI 420 AKRŲ far
ma, dveji budinkai, Indiana High- 
way No. 6, Rytuos nuo Gary, taip
gi kitokių fofklauzuotų ūkių. State 
Bank, Valparaiso, Ind.

IEŠKAU darbo kaipo dženįto- 
riaus pagelbininkas ar vačmąnas, 
arba prie eleveitoriaus. Dirbsiu pi
giai. Esu priverstas dirbti, prašau 
padėti. 2329 Calumet Avę.

RĘĮĮCĮA jaunos merginos, kuri 
buĮų gabi prie siuvimu. Ųž jog 
patarnavimą išmokyčiau suknelių 
siuvimą. Annę Roth, 4937 Ęputh 
Prihceton Avė., Chicago, III.

PĄRŲAVIMUI 1932 Nash Sędan. 
Gėpas ip gerąį bėga, ir nę bran
gus. Ęoulevard 6935.

BUSINESS CHANCėf

PARDUOS ARBA MAINYS 2 
naujo modelio bungalows, tinka 
tuoj įsikraustyti, tel Hemlock 8300. 
5948—52 St. Francisco Avė.

NAŠLĖ moteris prąšo darbo ųž 
mažą mokestį — tinkamo namų 
darbas. Prašau rašyt Valarią, Š463 
S. Lituanica Avė.

NAŠLĖ moteris ieško darbo prie 
namų ar kur kitur. M©ka siūti 
dreses. Stramskienė, 3429 S. Union 
Avė., 3-čios lubos.

MERGINA viduramžė moterų,. Turi kalbėti angliškai ir lįę- 
tųyigkąi. Bųti, apžiūrėti sępyyą 
moterį. Darbo mažaį, puikus na
mai. Maža alga. Mathley. 3415 N. 
Seęlęy Ąve., ar tel. Bitters\yeęt 
8920.

^P%ANTEP-^MĄLĘ ‘ 
Darbininku Reikia

Primintina, kad rytoj, nedėl- 
dienį, 11 valandų priešpiet iš 
stoties WGES girdėsis regulia
rus sekmadienio radio progra
mas, kurių leidimu jau daug 
metų rūpinas Progress Bendro
vės Krautuvė, 3224 S. Halsted 
St., ir tų programų išpildyme 
visuomet dalyvauja įžymus dai- 
nininkai-ės, muzikai, kalbėto
jai ir t. t. Taip ir ryt dienos 
programe yra užprašyta pagar-

Sekmadienį, gegužės 14 d., 
seni Brighton Parko gyventojai 
p.p. Celestinas ir Ona Miklovai 
minės savo vedybinio gyvenimo 
dvidešimts penktąjį sukaktį. Gi
minės p.p. Edrekai, p-ia Ivins
kienė ir draugai prisiminę jų
dviejų draugiškų kaimyninį su
gyvenimą su visais ir nuoširdų 
į visų reikalus atsinešimą, su
manė surengti ta proga iškil
mingą puotą p. Vingeliausko 
svetainėje 4500 S. Talman Avė.

Jei busite visi, tai busiu ir 
aš. Jūsų Rep. x—y

SUSIRINKIMAI
■ l~~ 1 ''1'' '■ .  

JONIŠKIEČIŲ L. ir K. KLIUBO 
susirinkimas įvyks gegužės 14 d., 
1 vai. po pietų, J. Yuškos svetai
nėj, 43-čios gatvės. Prašomi visi 
atsilankyti. Turėsime daug svar
bių reikalų apsvarstyti.

Ir rengiamas piknikas nebetoli 
(gegužės 21 d., Spaičio darže. 
Willow Springs, III.). Bus renka
mi darbininkai ir kiti reikalai.

J. J.
GARFIELD PARK LIETUVIŲ 

VYRŲ IR MOTERŲ PAŠ. KLUBO 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dalioj, gegužės (May) 14, 1939 m. 
Cicero Lietuvių Liuosybės svet., 
14th St. ir 49th Ct., Cicero, III. 1-ą 
vai. popiet. Taipgi prašoma narių, 
kurie buvot paėmę baliaus tikietus 
pardavinėti, sugrąžinti susirinkime, 
kad butų galima išduoti pilną at
skaitą. —M- Medalinskas, sekr.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAU
GYSTĖS mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 14, Chi
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. 12 vai. dieną. Visi kvie
čiami atsilahkyti. Bus darbininkų 
rinkimas metinio išvažjavimo, ku
ris bus birželio 4, taipgi yra kitų 
svarbių reikalų. A. Kaulakis, rast.

RĘIKALINGAS vyras nevedęs, 
kuris butų patyręs ant Fordson 
traktoriaus. Valgis, guolis ir $1.25 
į dieną. Geram vyrui duosiu dau
giau. Atsišaukite 423 E. 64th St., 
ant 1-mų lubų. Stanley.

PARTNERS WANTED 
Reikia Partnerių

REIKALINGAS PARTNERYS ar
ba parduosiu visą taverną. Biznis 
išdirbtas per daug metų. Švedų ir 
vokiečių apgyventa. Vienai per- 
sunku. 936 E. 75th St.'

FURNĮSHED ROOMS — TO RENT 
Gyvenimui Kambariai

RĘNDAI. MIEGAMAS, didelis, 
šviesus, pavienis ar dvigubas kam
barys. 6400 So. Honore St., antras 
aukštas.

KAMBARIAI ANT RENDOS su 
valgiu ar be valgio, gera transppr- 
tacija, geras valgis. 1549 Milwaukee 
Aye., Tel. iĮumbpldt 5114.

FURNIŠIUOTAS KAMBARYJ 
naujai dekoruotas, nėra vaikų, arti 
gatvėkarių, telefonas, nebrangiai. 
2436 W. 45th St. Mrs. B. Dauczas.

ONA ZAWLEWIČIENĖ
po Tėvais VALINČIUTĖ

Mirė gegužės 11 d., 6:45 vai. ryto, 1939 m., sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo iš Tauragės ąpskr., žukaičių kaimo, Eržvilkio 
parap.^ Amerikoj išgyveno 47 metus. * M

Paliko dideliame nuliudime vyrą Bladislovą, 2 sūnūs: Bla
dislovą ir Joną, 3 dukteris: Lillian, Josephine, Anna ir žentą 
Chester ir 8 anukus ir paliko daug giminių Amerikoje ir Lie
tuvoje. Namų telefonas: Hemlock 5755.

Kūnas pašarvotas 6556 So. Talman Avė. Laidotuvės įvyks 
gegužės 15 d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo 
Panelės Sy. parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pąmaldos 
už vellęnės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-es' ir pažys- 
tamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieka:

J

VYRAS, SUNAI, DUKTERYS, ŽENTAS, ANŪKAI, 
GIMINES IR DRAUGAI

Laid. Dir. J. F. Radžius, TeJ. £ĄNAL 6J74.

d

Al

JUOZAPAS KAVALIAUSKAS
Gyveno 4419 South Artesian Avenue.

Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 11 dieną, 3:00 valandą 
ryte, 1939 m., sulaukęs 47 metus amžiaus, gimęs Lietuvoje, Uk
mergės apskr., Siesikų parapijoj, Mykėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime mylimą moterį Mąrcellą, po tė

vais Bielicaitę iš Tauragės apskr., Mestapėžių kaipio, Ryeder- 
nos parap.; supu Marshall, du brolius: Antaną ir brolienę ir 
jų šeimyną ir brolį Joną; 4 pusbrolius: Kazimierą ir jo šeimyną 
Kavaliauskus, Ignacą ir jo šeimyną, Staškunkus, Stanislovą ir 
10 šeimyną, Jakus, Povilą ir jo šeįmyną, Kavaliauskus Pitts- 
►urgh, Pa., švogerį Juozapą ir jo šeimyną Bielickus iš Balti- 

more, Md. Lietuvoj paliko 2 brolius: Vincentą ir Ignacą ir daug 
kitų giminių.

Priklausė prie L. D. S. 53-čios kuopos ir (L I. O. unijos.
Kūnas pašarvotas randasi J. Liulevičiaus koplyčioj, 4348 

So. California Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadieni, gegužės 13 diepą, 1:30 vai. po 

pietų. Iš koplyčios bus nulydėtas į Lietuvių Tąųtjškas kapines.
Visi a. a. JUOZAPO KAVALIAUSKO giminės, draugai ir 

pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį pątarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
MOTERIS, BROLIAI IR KITOS GIMINĖS.

Laidotuvių Direkt. J. Liulevičius, Tel. Lafayette 3572.

MNAUJAUSI IR GERIAUSI 

RAKANDAI 
PIGIAUSIA KAINA—CASH ARBA 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

BARSKIS FURNITURE HOUSE, Ine. 
TTHE HOME OF FINE FURNITURE” SINCE 1904 

1748-50 West 47th St Phone Yards 5009

< r

t

RENDAI 4 kambariai fornišįuo- 
ti, iš fronto, 1-mo aukšto, maudy
nė. gali’ vartoti' virtuvę. Dėl vyrų 
ar ženotai .porai;" nebrąngiąi. 827 
W. 34th PlacęH„

PARDAVIMUI
A. BITTIN MONUMENT WOR£S. 
Biznis nuo 1918 metų. Kadangi da
bar Mrs. Anna Bittin stato pui
kiausius namus, tai ta žemė reika
linga statybai. Užtai visus pamink
lų akmenis išpąrduoda pigiausia 
kaiųa. Taipgi parduoda naujausios 
mados mūrinius namus, po 4 kam
barius ip 2 kambariai viršui, ne
baigti, po $4750.00. Yra gasas, elek
tra, vanduo ir gatvės ištaisytos. 
Paskolą galima gauti kokią tik no
rite.

Mrs. Anna Bittin 
GARDEN HOMES 

3938 West lllth Street 
Tel. Beverly 0005.

IMAMA MAINAIS
Turi parduoti 2850 N. Francisco 

Avė. 21/& aukštų moderną namą 
2^6; 1x4 kambarių, rendos $1320 
metams, tiktai $8000. 4408 Parker 
Avė., gražus 6 kambarių bungalow, 
platus lotas, telefonuok pamatymui, 
geriausias pasiūlymas ims.

10 N. Clark St., Room 608, 
Dearborn 1540

PARSIDUODA NAMAS SU ar 
be taverno, arba mainysiu ant' pri- 
vatiško namo. 2727 W. 38th Place.

PRIVERSTIN J. IJ PARDAVIMAS 
Nepaprastos nuosavybės verty

bės.

GROSERNĖ IR MĖSOS MARKE- 
TAS, gera kampinė vieta, geras 
biznis, nebrangiai. 3300 S. Union 
Avenue.

PARDAVIMUI TAVERNAS, ge
rai einąs biznis — geras kampas. 
Parduoda pigiai, 1056 West Madi- 
son St.

PARDAVIMUI TAVERNAS ir 
nuosavybė. Matytis su savininku.

4633 So. Rockwell Street. 1

PARDAVIMUI GERAI išdirbtas 
tąvernąs su 15 kambarių ruiming- 
hoųse, restąurantu, didelė salė. 
Taipgi keturi kambariai gyveni
mui. Pardavimo priežastis — liga. 
2100—02 West 59th St.

PARDUOSIU TAVERNA arba 
priimsiu pusininką, mainysiu ant 
automobilio ar kas ką turite šalia 
taverno. 6844 So. Racine Avė.

PARSIDUODA PIGIAI TAVER
NAS, geras biznis su namu arba 
mainysiu į privatišką namą. Tele
fonas Bouleyard 0922.

PARSIDUODA VIŠTŲ FARMA. 
Vienas akras derlingos žemės, arti 
Cicero Ąve. ir 87th St. Vienas mū
rinis namas, kitas medinis ir bar- 
nė. Taipgi visokių vaisių medžių. 
Visa kaina $1200.

DIDELĖ ROADHOUSE
Tavern, ręstąurantas, su visais 

barais, šokiam svetainė ir daržas. 
Namas 100 pėdų ilgio. 7 kambariai 
gyvenimui — cementinis skiepas. 
Randasi 8300 ir Kean Avė. ant 
Cementinio kelio. Turi būt parduo
tas šią savaitę. Tik už vieną penk
tą dalį kiek kainavo pirmiau. Ma
žas įmokėjimas. '

JOHN J. LIPSKI, 
4018 Archer Avė. Tel. Laf. 3036.

ŽIŪRĖK:
2 flatų plytinis, garu šildomas, 

tiktai $400 įmokėti, pilna kaina 
$4,QQQ.

Naujas geltonų plytų, 10 metų 
senumo kampinis, 4X4 kambarių 
apart., garų šildomas, 2 karų ga
ražas plytinis, pilna kaina $9,500, 
tik $2,000 įmokėti.

Tik $5,000 įmokėjus gali būti 
savininku šio moderno kampinio: 
12X4 apartmentų, gražioj žiemių 
vakarų vietoj. Šis namas 100% iš- 
renduotas už metinius $5400 ir 
įrengtas ęlektrikiniu šaldytuvu ir 
visai vėliausiais patogumais, 
nuosavybės dabartinė kaina 
000. Mažiau negu 3 kartus 
mos vepčios. Veik greit.
FIRST STATE MORTGAGE 

4752 Fullerton Avenue 
10 North Clark Street, 

1527 Devon Avenue.

112 AKRŲ geros sunkios lygios 
žemės, veik modernas 8 kamba
rių namas, barnė ir kiti budinkai, 
tvoros visos geros. $2700. Federa- 
lė paskola. Rašyti dėl terminų, 
tartis su savininku. Kaina $7000. 
Albert Baum, R. 1, Rochester, Ind.

CUSTER, Michigan farma 120 
akrų, geri budinkai, mašinos. 15 
galvų bandos, 4 arkliai, 15 vištų. 
Kaina $4,500. Informacijos 4215 
W. 55th Street.

šios 
$16,- 
nuo-

co

BE SKOLŲ 10 kambarių namas. 
Furnišiuotas. 4J/2 akrų tarpe Wa- 
shington mokyklos ir Paw Paw 
ežero. Kalnai ir žemė virsta pini
gine pasiūla. Evans. 1722 N. Tama- 
rind Avenue, Hollywood, Califor- 
nia arba O. C. Roosevelt, Coloma, 
Michigan.

IDEALI farma dirbančiam vy
rui, apribotomis pajamomis — prie 
grįsto ramaus kelio. Elektriką, gė
ręs mokyklos. Vakaruose nuo Man- 
heim kelio — arti gražus kelias. 
Kaina $375 — $75 pinigais — $5.00 
menesy. Box K-27, 1739 S. Halsted 
Street.

SU MEDŽIAIS ir žiedinčiais krū
mokšliais graži 10 akrų nuosavy
bė prie ramaus grįsto vieškelio. 
Elektriką, mokyklos, keletas minu
čių Pietvakariuose nuo miesto sie
nos. Kaina $200 akras — lengvus 
terminai jei norima. Box A-21, 
1739 S. Halsted St.

JUOZAPAS KNIZERIS
, gyveno 5613 S. Racine ' 

tel. Eng. 7251
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 12 d., 7:20 vai. ryte, 1939 
m., sulaukęs pusamžiaus, gi
męs Lietuvoj, Kvėdarnos par., 
Paimežio k., Tauragės apsk.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Barborą po tėvais Pet- 
ravačaitę, du sunu Juozapą 
ir Bladislovą, seserį Marijoną 
Žemgolienę ir jos šeimą Cleve- 
land, Ohio, pusbrolį Povilą 
Stanišauskį, brolsunį Broųis- 
lavą Knizerį ir švogerį Niko- 
dimą ir švogerką Oną GaL 
žauskius ir Augustiną Petra- 

. vičę ir dąug giminių, draugu 
ir pažįstamų.

Kuhas pašarvotas 4605 So. 
Hermitagę Avė.

Laid. įvyks pirm., geg. 15 d. 
8 vai. ryto iš J. F. Eudeikio 
koplyčios į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o. iš ten pus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Knizerio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
, Moteris, sunai, sesuo 

kitos giminės
Laid. dir. J. F. Eudeikis, 

tel. Yds. Į741

■ KAMBARYS prie našlės mote- 
rės, be valgio ;arba su valgiu, ar
ba patys galite pasitaisyt. 1749 S. 
Halsted St. '''
------------------ ui.---------- ---- ------- -

PASIRENDAVOJA didelis, šva
rus apšildytas kambarys. Antros 
lubos. 7021 So. Talman Avė.

PARDUOSIU seniai išdirbtą biz
nį, susidedantį iš Taverno. Tur
kiškos elektrikinės maudynės, ir 
2 kambarių ruiminghauzė, labai 
pigiai.i Atsišaukite 4501 S. Paulina 
Street.

PIETŲ vakarų pusėj — 4 krau
tuvės, 11 flatų, 82 po 125, $4500 
metinės rendos. Paaukuos už ma
žiau negu 2’^ kartų rendos. Rifas, 
105 N. Clark St., Dearborn 9697.

VEIK 2 akrai prie naujai grį
sto vieškelio, tuoj nuo Higgins ke
lio, rytuose nuo Wolf kelio, visa 
aukštumos žemė, be asesmentų, 
maži mokesčiai, elektriką. Tikras 
pasirinkimas iš mažų ūkių, geri 
namai. Kaina $550 — $100 pini
gais, kita mėnesiniais išmokėji
mais. Box R-33, 1739 S. Halsted St.

ir

ir

MOORE AND 
McELLIGOTT

Įsteigta 1887 m.
Monuments, Mausoleums, Markers
Musų kainos atsakančios. Pirm ne

gu pirksi aplankyk mus.
2752 West Street

Phone BeverĮy 7339.

I /įnikau t** Siunčiam GėlesLOVEIKIS gg=.,i.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

111) n A Gėlės Mylintiems K K iŠ Vestuvėms, Ban- UllUn kietams, Laido
tuvėms, Fapųosi- 

G^MNINKAS
4180 Archer Avenue

Phone UAF4YRTTR |

Garsinkite “Niiose”

RENDON &VIĘSŲS . KAMBA
RYS su ar be valgio. Pavieniui ar 
Ženotai porai. Republic 6251.

6315 S. ‘MaplewQ.od Avę/

PARDĄVIMUI Tavernas, biznis 
išdirbtas per daugelį metų, gera 
vieta. 6818 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių ply
tinis bungalow ant 30 pėdų loto 
— 2 karų garažas — randasi lie
tuvių apylinkėje. Teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. 7015 South 
Artesian Avė.

RENDON apšildomas kambarys. 
Ženotai porai ar pavieniui, su ar 
be valgiu. 4414 S. Rockwell St, 

———■——.......
FOR RĖNT—rIN GENERAL 

Renddai->-Bendrai
PASIRANDUOJA ŠTORAS, 4 

kambariai ir garažas. Tinkąs bu- 
čęrpei ar kitam bizniui. 836 West 
Cullerton St. šaukti Tel. Lafayette 
493Q.

5 KAMBARLAL naujai įšdeko- 
rųoti, šviesus,, pečium šildomi, 
kampinis namas, $15.00 mėnesiui. 
818 W. 18th Street.

PĄSIRENDUOJA didelis štoras 
su kambariais. Randasi Bridgepor- 
te. Tinkamas bučernei arpa kito
kiam bizniui. Kaina $35. Telefonas 
Yards 2414.

FINANCIAL
Finansai-Paskolos

PASKOLĄ ANT PIRMŲ morgi- 
čių nuo 500 ir aukščiau pagal nuo
savybės vertę, 5 nuošimčiais. Atsi
šaukite į Metropolitan State Bank 
2201 West 22pd|’.St. Real Estate 
skyrius.

MOKA 100%. PINIGINĘ kaina 
už morgičius irjbondsus. Mokamus 
ar nemokamus. <Rąšyk JAMĘS NO- 
VAĮC, 56 W. Washington St. Phone 
Central 3838. <

SKOLINAM PINIGUS ant pir
mų morgičių, išlygos prieinamos. 
Dėl platesnių informacijų kreip- 
kitės Chas. Zekas, 4708 S. Western 
Avė., Lafayette 6404.

MISCELLANEOUS 
įvairus

PRATUŠTINIMO išpardavimas 
420 N. Clark St. Naudai Margaret 
Etter Creche Day Nursery. Visą 
dieną ketvirtadieny, gegužes 18 d. 
Atdara nuo 7 vM. ryto.

MILLS DINAMINĖ skustuvėlių 
vertybė; būtent: 25c už 100 skus
tuvėlių kišeninių šukų 12 tuz., aki
niai nuo spindulių 60c. tuz. batams 
apvarsčjąi 35c grosajs, įvairios spor
to prekių prįmhw*d, kamaras irx t. 
t. Ateikite 1 musiį parodos kątnbarį.

PARDUOSIU SAVO' DALĮ AN
GLIŲ biznyje; išdirbtas 27 metai; 
parduosiu pigiai', nes šeimynoje 
nesveikata: išvažiuoju ant farmos. 
šaukite tel. Grovehill 0653 arba ra
šykite 1739 So. Halsted St.' Box 
993.

5 KAMBARIŲ katedž, furnasu 
šildoma, dideli viškai. arti moky
klos, krautuvės, puiki apylinkė. 
5704 S. Artesian Avė.

PASIŪLO “The Green View 
Farmą”, apie šešis akrus priešais 
gražaus golfo kliubo, rytuose nuo 
Manheim kelio (La Grange kelio) 
šiaurėj nuo Irving Park kelio (už 
miesto sienų), įėjimas nuo grįsto 
vieškelio — elektriką, greit tekan
tis vanduo užpakaly, kaina $1,375 
— $275 pinigais — kita mėnesi
niais mokėjimais. Kontraktas 15 
mėn., metams be palūkanų. Box 
M-8, 1739 S. Halsted St.

REAL ESTATE FOR SALĖ 
Namai-Žemė Pardavimui

BRIGHTON PARK 2 flatų frei- 
minįs po 4 kambarius, garažas — 
$39Q0.—4534 So. Washtenaw. Savi
ninkas—3944 So. Artesian. Lafayet
te 7556.

BRIGHTON Parke parsiduoda 
2 flatų namas. Našlė moteris turi 
parduoti. Labai pigiai.

Turiu keletą farmų ant parda
vimo ar mainų. 40-60-80 ir 120 
akrų. Mainysiu arba pigiai par
duosiu. Atsišaukit 3553 S. Halsted 
Street.

PAGERINTAS ūkis, geras 1% 
aukšto namas — galima padaryti 
į 6 kambarių (elektriką yra) ar
ti mokykla, prie to, 18 akrų ūkis 
prie grįsto kelio, patogu iki Ar
cher avenue ir State Road, buso 
transportacijos. Kaina $2,750 — 
$400 pinigais — $32.50 mėn. su 
nuošimčiais. Nuosavybė į 15 die
nų. Box H-2, 1739 S. Halsted St.

TAVERN BARGENAS ant 59-tos 
netoli Rockwęll SĮ. Rtakas, geras 
biznis. Kaina $225.Q0. Kedzie ir ant 
53-čios. Visi įtaisymai, pigi renda. 
Kaina $2Q0.Q0. Ant 63rd St. netoli 
VZestern Avė., 2 flatų mūrinis na
mas su taverno bizniu. Kaina 
$8800.00. Saviųinkas priims mai
nais ką jus turėsite. Turime viso
kių kitokių barmenų, galime pigiai 
pirkti arba mainyti.

C. P. SUROMSKIS, 
6816 So. Western Avenue, 

TeĮ. Grovehill 0306. 
Vakarais—Prospečt 0176.

PARDAVIMUI, 4 PARDAVIMUI!
11-kos, 10-mts, 6-šių ir 4-rių fla

tų budinkai ęhįęagoj, Marąuette 
parkų apilenkęje, Šitie namai tik
rai pardavimui, dėlto, kad jie par
siduoda’ mažai ką daugiau ketvirta
dalių kaip kada jie kainovo pabu- 
dąvoti, jie Randasi gražiose vietose 
M. P. ąpl., yra geri refrigerotors, 
gas rauges iš naujo sudėti, ir su- 
lease-ti-rendouĮi lig, kitam pava
sariu. Gerbemiej pirkejej nepaisant 
ar jus gyvenat Chicagoj ar toliaus, 
kurnors Amerikoj, jiegu jus kreip
site domėsi į šitą pranešimą jus 
neapsiriksite užtai kad yra geros 
rušės šitie namai, ypatingai du 
kampai sudaro gražias regyklas pa- 
traukenčias žmogaus akį, butų ve- 
lintina supirkti Lietuvėms. Krepki- 
tes 2437 W. 69th St. Prospect 1844 
MICHIULIS.

STEBĖTINI BARGENAI
Parsiduoda 4 lotai ir 5 kamba

rių namas už $2,750.
Dvi krautuvės ir 4 flatai, mū

rinis namas ant Ashland Avė., prie 
63-čios gatvės už $13,500, arba 
mainais. Gaunate namą už dyką, 
nes lotai yra tiek verti.

10 akrų žemės ir didelė mūrinė 
Roadhouse su gas station, prie 
transfer didelių dvejų kelių, tik 
15 mylių nuo Chicagos, vertės 
$30,000, parsiduos už $14,000 arba 
mainais.

Pirma negu pirksite namą, lolą 
arba farmą pamatykite mane, su
taupysite pinigų ir laiko ir gau
site tą ką tamstos j ieškot. Iš ke
lių šimtų bargenų galėsite sau 
vieną išsirinkti. J. J. Sinkus, 2442 
W. 63rd St., tel. Prospect 9000.

SU GkAŽIU mišku 2% akrų 
nuosavybės. Vienas iš puikiausių 
privataus miško — arti Palos Park 
distrikto — prie ramaus grįsto ke
lio, kuklus namai, leista turėti 
elektriką, arti susisiekimas, prie 
didžiojo vieškelio į vidurmiestį. 
Mokesčiai apie $5 metams, nėra 
asesmentų. Kaina $575 — $100 pi
nigais — $8 mėnesy. Pirmą metą, 
be palūkanų. Box Z-30, 1739 S. 
Halsted St.

BRIGHTON PARK 2 flatų frei- 
minis po 4 kambarius, garažas — 
$3900.—4534 So. Washtenaw. Savi
ninkas—3944 So. Artesian. Lafa
yette 7566.

PARSIDUODA 160 akrų farma, 
gera žemė prie gero kelio. Elek
tros šviesa, savo leika ant farmos, 
3 arkliai, 8 karvės, 5 priaugami 
veislinės kiaulės, geri namai, van
duo stuboj ir gurbos visos maši
nos. Arti prie turgauno miesto, 
prie mokyklos ir bažnyčios, lie
tuvių kolonijoj. Parduosiu su vis
kuo arba vieną farmą. Verta 
$10,000, parduosiu už $6,800. Prie
žastį patirsite ant vietos. Rašykit 
Mr. Peter Wirkšus, R. 1, Custer, 
Mich.

NORTH SIDE KOTELIS ir vir
tuvėlė, 57 vienetos, įrengti apart- 
mentai, rendos, $18,000 metams, 
pilna kaina $32000. $7,OQO reika
laujama. Kampinis namas, geltonų 
plytų katedž, garu šildomas, 5 
apartmenitai, rendos $2280 metams, 

—1$9750. \greit 
MIDDLE STATE MORTGAGE 

3943 Irving Park Blvd.
Keystone 8700.

CO.

KRAUTUVĖ, 6 KAMBARIŲ 
ąpąrtmentas viršuj, maža freiminė 
katedž, furnaso šiluma. 50x125 pė
dų lotas. Be skolų. Savinįnkas. 

3022 West 69th St.

2-4 mūrinis, 2 karų garadžius. 
Apšildomas. Brighton Park. Pre
kė $5,000.

2-5 mūrinis, 2 karų garadžius. 
Prekė $5,100.

2-4 medinis ant cementinio 
damento — $2,800.

CHAS. ZEKAS, 
4708 S. Western Avė.

pa-

DIDELIS BARGENAS LOTŲ.
Pąrsiduocja labai pigiai Mar- 

quette Park apįelinkėj du lotai 
prie 66th ir So. Whipple Street, 
68x125. Šaukite Republic 7696.
—--------------------------------------—-!-------------------------------------------

PARDAVIMUI geras muro na
mas, 3 po 6 kambarius, 2 karų 
garažas $3,600, 13 metų — $32.00 
mėnesy, pajamų $76.00. Vieninteli 
proga gyvenime taip pigiai nu
pirkti tokį budinką. Pardavimo 
prįežąstis — reikia pinigų opera
cijai. Savininkas Jos. Malanowski, 
3254 S. Lowe avenue.

GATAVAS birželio mėnesį 1 d. 
naujas 6 kambarių ūkio katedž 
su šeimo dydžio farma, tik apie 
3 mylias šiaurėj nuo Chicagos sie
nų su apie 27,000 ketv. pėdų tur
tingas sodnas ir vištininkystės že
mė, prie grįsto vieškelio, elektri
ką, mokyklos, maži mokesčiai, be 
asesmentų (namas reikalingas ge
ro mechaniko palietimo). Kaina 
už viską $1,400 — $225 pinigais 
— $20 mėnesy su palūkanomis. 
Rašyti savininkui vietai parodyti. 
Box B-17, 1739 S. Halsted St.

SOIL—FČ>R SALE

REAL ESTATE TO EKCHANGE 
Namai žemė Mainais

MAINYSIU 3 aukštų, mūrinis su 
bizniu. Randasi ant Bridgeporto. 
Atsišaukite 3001 S. Halsted St.

PIRMOS RŲŠIES JUODŽEMIS 
dėl gėlynų ir žolynų specialiai su
maišytas su durpėmis ir trąšomis. 
Parduodam bušeliais arba vežimais. 
1 bušelis 25c; 5 bušeliai $1.00; 15 
bušelių $2.50. Jei pirksite daugiau 
kaip vieną bušelį už pristatymą ne
mokėsite. Ofiso valandos 7 vai. 
ryto

Ofiso valandos 7 vai, 
iki 10:30 vakare.

CHARLES GAVCUS 
6100 So. State Street,
TęL Wentworth 7942, ,c^



PRAMOGA “NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS 
IR RĖMĖJAMS

šiais metais švenčiant “Nau
jienų” 25 Metų Jubiliejų, visi 
“Naujienų” parengimai yra 
pritaikomi Jubiliejaus apvaikš- 
čiojimui. Jau praėjo nepapras
tas koncertas, kurį negreitai 
Naujieniečiai galės pamiršti; 
dabar visi su nekantrumu lau
kia Jubi.iejinio pikniko, kuris 
įvyks gegužio 21 dieną, Biru-

tės darže, prie 79-tos ir Archer 
avenues.

Į šį pikniką įžanga visiems 
bus nemokama.

Pikniko komisija rengia vi
sokių siurpryzų jauniems ir 
seniems, ir kurie atsilankys 
turės puikią pramogą.

žvalgas.

Bus transliuojama 
programa iš 

Kauno

M. Šveikauskas ........... 6.00
Bridgeporto VVS skyrius 

per p. O. Aleliunienę 
10.00 
5.00Ona Aleliunienė

Konsulo laiškas
Gerbiamas Pone Redaktoriau:

Šiuo turiu garbę priminti 
Tamstai, kad pavyko įtraukti 
lietuvių muziką ir dainas’j Car- 
nation Milk Company transliuo
jamas įvairių tautų programas 
pirmadienio vakarais. Pirmas 
musų muzikos ir Kauno mies
to atvaizdavimas bus transliuo
jamas ateinantį pirmadienį, ge
gužės mėn. 15 d., 9 valandą va
kare, Central Daylight Saving 
Time, per National Broadcasl- 
ing Cpmpany radijo tinklą. Pro
gramas bus girdėti per 88 ra
dijo stotis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir Kanadoje.

Anksčiau Tamstoms nieko ne
rašiau, nes buvau painformuo
tas, kad Carnation Milk Com- 
p-.rny arba jų agentai Erwin 
Vavey & Company, Ltd., yra 
plačiai šiuo reikalu visus lietu
vių laikraščius painformavę.

P. Daužvardis, 
Lietuvos Konsulas

Chicago Heights
Ponia Elzbieta Samienė 

surinko .............. $32.80
Šią sumą suaukojo sekami: 

Po $5.00 P. Rimkienė, N.N., po 
$2.00 J. Sabutis, E. Samienė, 
po $1.00 O. Daukšienė, M. Da- 
manskienė, M. švaikauskienė, 
M. Bendorienė, P. Šležienė, M. 
Birgilienė, J. Dambrauskienė, 
M. Vidimas, M. Janavičienė, 
M. Mikalauskienė, V. Gaučas, 
T. Daukšas, K. Makaveckis, J. 
Dzikienė, V. Trumpičkienė, ir 
smulkiais $3.80.
Detrcit, Mich.

S.L.A. 352 kuopa, per ižd.
J. Ambrose ........... $25.00

Viso .................. $1094.86
Pirmiau gauta .... $1434.25

Aukos Lietuvos 
reikalams

Lietuvos Konsulatas ČKiča- 
goje gavo ir šiuo skelbia se
kamas aukas:

Chicago. — Amerikos Lietu
vių R. K. Federacija $525.00 
(Lietuvos Paskolos Bonais 
$500.00, kuponais $25.00).

S.L.A. 134 Moterų kuopa 
pridavė $42.00. Iš savo iždo 
paaukojo — $25.00 (Apsigini 
mo Fondui $15.00, Klaipėdos 
pabėgėliams šelpti $10.00). Jos 
narės sudėjo:

K.

Iš viso .............. $2529.11
Visos aukščiau paminėtas su

mos atskirai pakvituotos ir Į 
atitinkamus fondus pervestos. 
Už visas aukas visiems auko
tojams ir rinkėjams nuošird
žiai dėkoja

LIETUVOS KONSULATAS, 
100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

f \ į i

Lietuvai Gelbėti Fondas su
rinko ir Lietuvos Konsulatui 
Chicagoje pridavė .... $1016.06

Iš kitų organizacijų ir 
asmenų Kons u 1 a t a s 
yra gavęs ....... $1513.05

Katkevičienė
Ručinskienė

$3.00 
3.00 
2.00 

$1.00: O. Aleliunienė, O. 
Gulbinienė, n K.

Po 
čingienė, 
Mankienė, M. Viščiulienė, smul
kiom aukom .................. $6.00

V. Katkevičius pridėjo 3.00 
(Narių ir p. Katkevičiaus au
kos: Apsiginimo Fondui $7.00, 
Klaipėdos pabėgėliams šelpti 
$10.00).

S.L.A. 208 Moterų kuopos 
narės:

Dr. S. A. Slakis ....... $5.00
I). Kuraitienė ........... 2.00
Pavieniai: Juozas Daukša

$20.00
Philadelphia, Pa. Šv. Jurgio 

parapijos Katalikų Federacijos 
skyrius, per centro sekr. L. 
Šimutį, Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti .............................  $35.15

Viso .................. $252’9.11
SUVIRS $1000.00 Iš VIENO 

FONDO 
f

Lietuvai Gelbėti Fondas » 
(Globoje Lithuanian Chamber 

of Commerce of III.)
Iždininko pirmoji apyskaita %

Aukos priimtos
Justin Mackiewich 
D. Kuraitis ........ .
J. P. Rakštis ......
Judge J. T. Zuris 
S. Balzekas .........
Jos. F. Budrik .... 
George Neckrash .
A. R. Patrick ....
B. R. Pietkiewicz
Anonymous .........
G. Cizanauskas ... 
D. Pivarunas .......
J. Kazanauskas .... 
J. Ferovich ..........
Al. Kumskis ........
Wm. J. Kareiva .. 
J. Jozaitis ...........
J. p. Varkala ....
G. Šukys ..............
Wm. Sebastian ........... 5.00
J. Kaledinskas .......... 10.00
Petras V. Daužvardis Jr.

1.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00 
5.00

$200.00 
100.00 
100.00 

.. 50.00 
.. 50.00 
.. 50.00 
.. 25.00 
. 25.00 
.. 10.00 
... 4.00 
... 5.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.... 5.00 
.... 5.00 
,. 10.00 
. 10.00 
.. 17.00

Viso .....#............. $629.15
Visos Konsulate gaunamos 

aukos atskirai pakvituojamos, 
laikraščiuose skelbiamos ir 
greitai į atitinkamus fondus 
pervedamos.

LIETUVOS KONSULATAS,
100 East Bellevue Place, 
Chicago, Illinois.

Lietuvos Konsulatas Chica- 
goje gavo ir šiuo maloniai skel
bia reikšmingas ir patrijotin- 
gas aukas Lietuvos gynimui ir 
nukentėjusių Klaipėdiečių su- 
šelpimui:
Chicago

Lietuvai Gelbėti Fondas
$1,016.06

Telesporas Rakštis .... 
Viktoria Rakstienė .... 
Ulyssa Alice Rakštis 
Josephine Rakštis ..... 
Emma Rakštis ........
Sadie Bernstein .......
Dr. J. Kelia ...............
Mrs.\ V. Mackiewich .... 10.00
Pelnas nuo Bunco Party 

(tuo vakaro aukas at- 
skirant) ......

Paul M. Smith ... 
Frank Yudeikis . 
Jonas Grigaitis .. 
Dr. K. Drangelis

NAUJIENOS, Chicago, UI.

VDVLietuvos karo mokyklos aikštėje kariūnai, pakeliant į karininkus, duoda priesaiką.

šeštadien., gegužės 13, 1939

VAKAR
CHICAGOJ

Išmokėta
Prisiųsta Konsului Dauž- 

vardžiui .............. 966.06
Lietuvai Gelbėti Fondo 

auka prisiųsta tiesiai
Konsulatui .........   50.00

Pamatykite
New Yorko.
Worlds Fair

$1016.06

Lietuvai Gelbėti Fondas, 
J. P. RAKŠTIS, 

Iždininkas.

Pradedant birželio 4 d., Erie 
gelžkelis siūlo nupigintą nuva
žiavimą į Nėw Yorko Pasau
linę Parodą. Už $35.50. Erie 
gelžkelis leidžia savo traukinį 
kiekvieną sekmadienį 9 vai. ry
to Standard laiku, arba 10 'vai. 
Chicagos laiku.

Ką jus gausite už $35.50? 
Nuvež j New Yorką pirmadie
nį, 8 vai. ryto, iš ten su taxi 
į viešbutį, 3 dienas viešbuty 
nakvynę, vieną įžangos bilietą 
į Pasaulinę Parodą, pusryčius 
ant traukinio, ir vėl 
Chicagon. ’

Reiškia, išvažiuojate 
dienio rytą ir grįžtate 
tadienio vakare. Tas 
kainuos tiktai $35.50.

Bilietus galit 
j ienose

Klaidos atitaisymas

parves

sekma • 
ketvirfr 
viskas

Korespondencijoje iš Rose- 
lando, kur kalbama apie Juozo 
Vasiliausko laidotuves, yra pa
sakyta, jog laidotuvės įvyko iš 
N. Radžio koplyčios, 44 E. 108 
St. Tai klaidinga: turėjo būti iš 
Lachawicz’iaus koplyčios.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“N AlLTTENOSE’'
“Nau-

PRANEŠAM VISIEMS, KAD
GEGUŽES 21 D., 1939 M

YRA RENGIAMAS

TAI ĮVYKS

BIRUTES darže

• Bowman pieninė vakar pa
skelbė, jog numažinanti vieną 
centą pieno kvortai. Borden- 
Wielan kompanijos pieninė ir
gi rengiasi tą pat padaryti.

Tos dvi kompanijos yra stam
biausios ir pristato apie 40 nuo
šimčių viso Chicagos pieno.
9 Prieš kiek laiko liko išleis
tas patvarkymas, kad pirmą va- 
andą ryto turi būti uždaryti vi

si saliunai. Policijos pareiga y- 
ra žiūrėti, kad tas patvarkymas 
butų pildomas.

Iki šiol jau trys policmonai 
liko suspenduoti už tai, kad pro 
pirštus žiurėjo į naujojo pa
tvarkymo vykdymą. Tuo pačiu 
metu liko areštuoti keli taver
nų laikytojai už laužymą pa
tvarkymo.
• Tas pasibaisėtinas gaisras, 
kuris įvyko užvakar So. Chica- 
goje, dar nebuvo likviduotas nė 
vakar. Dūmai teberūko iš ketu
rių ugnies sunaikintų grudų ele
vatorių.

Apskaičiuojama, kad nuosto
liai sieks kokius keturis milio- 
nus dolerių. Dabar tyrinėjama 
gaisro priežastys, žinovai reiš
kia nuomonę, kad patys savai
me grudai negalėjo užsidegti.
O Tavernų laikytojai griežtai 
protestuoja prieš tai, kad alko
holiniai gėrimai yra pardavinė
jami aptiekose ir maisto krau
tuvėse. Jie reikalauja miesto ta
rybos, kad tose vietose batų 
uždrausta svaiginantys gėrimai 
pardavinėti. Esą, tavernų laiky
tojai imami už pakarpos, jei jie 
parduoda mažamečiams gėri
mus, o tuo tarpu aptiekus ir 
maisto krautuvės gali tatai da
ryti be jokios' baimės.

Tokia padėtis, kaip jie sako, 
yra “unfair”.
O Policija suėmė penkis jaunus 
banditus, kurie per trumpą lai
ką padarė tris plėšimus. Tarp 
suimtųjų yra ir Joseph Marti
nes, 247 West 24th St. spren
džiant iš pavardės, atrodo, kad 
jis yra lietuvis. Amžiaus jis yra 
tik penkiolikos metų.

LAIMINGAS TAS
Kuris turi stambią sumą pi

nigų, o laimingesnis gi tas, ku
ris turi būrį nuoširdžių draugų.

Retas kuris 
pamąsto, ką 
Bet aš sakau, 
gus nepirksi.

Dažnai girdėtis žmones kal
bant: “turėk pinigų, tai ir pats 
nelabasis apie tave tupinės”, 
iš dalies šioje gadynėje taip 
yra.

Aš iki šiolei milijonų nesusi
kroviau, bet kaip dabar matau, 
ai įsigijau tik būrį nuoširdžių 
Įrangų.

Kada mane ištiko nelaimė, 
maniau, kad bus “riestai”, nes 
.iksiu vienas. Bet nuoširdžių 
draugų dėka visai kitaip nuti
ko. Draugai mane visur suran
da ir lanko gan dažnai.

Vos spėjau iš ligoninės į na
mus parvažiuoti, kaip mano 
gerieji draugai ir draugės su
rengė man taip vadinamą “pa- 
rę”.

Rengti pares šiais laikais vi
sai ne naujiena yra, bet iš, taip 
sakant, buvo “lozoriaus” suti
kimo parė, kuri man ir mano 
draugams bei draugėms ne vie
nam iš akių ašarą išspaudė.

Nerasdamas padėkai žodžių, 
iš gilumos širdies tariu širdin- 
giausį ačiū visiems ir visoms, 
kaip tai: lankytojams, paros 
rengėjams-joms ir dalyviams.

Jonas Milaševičius.
P. S. Aš šiuo tarpu, taip sa

kant, žengiu, į “milionierių kla
sę”, nes jau pradedu su viena 
lazdele maršuoti po bulvarus ir 
parkus. —J. M.

sveikas būdamas 
reiškia draugai, 
draugų už pini-

79-TA IR ARCHER AVENUE

< Iš viso surinkta $1016.06

228.06 
10.00 

.. 5.00
10.00*
10.00

i
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ĮSTEIGTAS • MARIJQS •

Motinos diena turėtų būti 
£įj kas dieną

L

Pavyzdinga Motina
MARIUTE MOTINA TĖTE, KADA MAMA PAREIS?

Kiekvienas meto sezonas tu
ri savo ypatingų švenčių. Kiek
viena šventė pagimdo skirtin
gus jausmus, paliečia įvairius 
atsiminimus. Visos tos šventės 
ateina, praeina ir jų reikšmė 
dažniausiai lieka ukmiršta, gy
venime nevykdoma, iki sekamo 
meto.

Panašiai atsitinka ir su ta 
švente, kuriai 1913 metais Su
vienytų Valstijų kongresas pa
skyrė antrą gegužės mėnesio 
sekmadienį, kaipo nacionalę 
šventę “pašvęstą atminimui ge
riausios Motinos pasaulyje, TA
VO MOTINOS.”

Bet argi tos visos metinės 
šventės nėra tiktai atskiros da
lys viso to, kuo musų Motinos 
be savimylos kiekvieną dieną 
pašvenčia savo vaikų gerovei.

Tad kodėl mes vaikai turiųie 
laukti per metus vienos specia
lios dienos, kad galėtumėme pa
rodyti savo atsiminimą ir su
pratimą tos meilės ir beribio 
pasišventimo, to kantrumo, pa
sitikėjimo ir vilties, kurie lydė
jo kiekvieną musų gyvenimo 
žingsnį?

Rodos, visos musij Motinos 
butų linksmesnės ir susilauktų 
daugiau ramybės savo poilsio 
valandėlėse, jeigu jos kasdien 
jaustų, kad jų gausios pastan
gos, troškimai ir viltys mumy
se reikštųsi musų gyvenimo

darbuose kasdien. Ir kokia be
galybė yra tokių labai svarbių 
Ir žmonijai naudingų darbų, 
kurios galėtų atlikti musų lie
tuvaitės moterys.

Pradedant su musų jaunimu, 
einant per įvairias gyvenimo 
sritis ir sustojus prie labdary
bės klausimo, moterys bendrai 
gali nuveikti daug daugiau vi
suomenės naudai.

Todėl, ar nebūtų gražu, kad 
šia Motinos Dienos proga kiek
viena iš musų nusitartume pri
sidėti, kiek tik galima, prie su
tvirtinimo ir ugdymo musų kul
tūrinės veiklos?

Rodos, niekas nesuteikia gy
vai motinai tiek daug malonu
mo, kaip žinojimas, kad jos 
dukrelė nuolatos dirba gražų ir 
žmonėms naudingą darbą.

Ir be abejonės, nėra kilnes
nio budo mirusios motinėlės at
minimui pagerbti, kaip pildy
mas tos pareigos, būti be savi
mylos, turėti atsakomybės su
pratimą, būti tolerantišku, iš
tvermingu ir naudingu visuo
menės nariu.

Kuomet didesnis skaičius Mo
tinų turės tokių dukterų, tada 
MOTINOS DIENA bus per vi
sas 364 metų dienas ir 365-toj 
motinos ir dukterys kartu turės 
tikrai kuo pasidžiaugti.’

—N. G.

Rašo L. NARMONTAITE
šiandien nerašysiu apie Ma
li t ę Jurgelionienę kaipo šio 
:yriaus steigėją ir buvusią 
idėją. Nerašysiu apie nė kai- 
> apie visuomenės veikėją, 
•augę arba kaipo inteligen- 
iką moterį, bet rašiusiu tik— 
lipo apie motiną..
Nežiūrint to, kad ji turėjo 
ačias pažintis ir daug veikė 
suomeniniame gyvenime—vi- 
iek ji buvo pirmiausi—moti-

Kodel ji taip sunkiai dirbo? 
lat, ji dirbo svarbiausia tam, 
iad galėtų gerai užauginti ir 
šauklėti savo sūnų. Keldama 
inkšti rytą ir eidama gulti nak- 
j, ji visados galvojo apie jį. 
is nežinojo, kaip ji save var
dino ir kartais gerokai nusi- 
kriaudė, kad jo dienos butų 
lilnesnės, linksmesnės ir lui

Gražus birželio rytas. Gamta 
jau spėjo ne tik žaliu rubu ap
sivilkti, bet ir žiedais apsikaišė, 
kartu pripildydama orą malo
niu aromatu, o žmonių širdis— 
noru gyventi, gyventi ir gėrėtis. 
Gėrėtis gražumu gamtos, švel
nią šilumą teikiančia " saulute, 
kuri savo spinduliais, taip’gra
žiai ir skaidžiai, pasaulį puošia, 
priduoda jam rojišką išvaizdą 
ir ramumą.

Bet... kaip ne visur vienu 
kartu saulutė spindi — taip ne 
visiems lemta ir saulėtoje pa
dangėje džiaugtis. Vieni būna 
priversti užmerkti akis amžinai, 
nors pasaulis jiems butų bran
giausia ir jie pasauliui reikalin
giausiai — kitų, jo artimųjų, 
širdys prisipildo skausmu, jų 
regėjimą užtemdo tiršti, tam
sus. debesys, o jų akys pasriu- 
va ašaromis — nors diena ir

Motina ir jos buitis

MARIJA JURGELIONIENE
Prie jos, kurios meile, niekuomet nemažėjo; kuri nesi- 

šalino nuo to, ko kiti pabijojo; kuri buvo tvirta, ten kur kiti 
silpnėjo; kuri maloniai sustojo—ten, kur kiti nusisukę' pra
ėjo; kurios jautri širdis giliai kentėjo, kada jos draugą ne
laimė. lydėjo-----  1 i

... MčP šiandien sustojame ilgesnei valandėlei, nulenkiame 
įjalvas 'ir pdbuvojanie tame jos gražių atminimų paliktame 
darželyje, tarp tų skaisčiai žydinčių gėlelių, su saldžiai dvel
kiančiais kvepalais..,

—NORA.

Kiekvieną šventę mes sten
giamės vienaip ar kitaip atžy
mėti, bet Motinų dieną ypačiai, 
nes ji mums brangiausia diena 
metuose. Nors musų meilė mo
tinai niekuomet nemažėja, jos 
vargus ir skausmus visuomet į- 
vertiname, bet visą jausmą, 
meilę ir padėką stengiamės la
biau pareikšti jai priklausomoj 
dienoj. Būdamos ir pačios mo
tinos mes suprantame, kad mo
tinos ir šeimos gyvenimas ir 
sąvoka yra taip artimai susiju
sios, kad kalbant apie vieną, ne
galima apeiti kitos. Supranta
ma, kad laimė šeimos — yra 
laimė motinos. Jei šeimai ten
ka patirti skurdo, tai motina 
vargsta, dirba kiek įstengia, 
kad palengvintų šeimos padėtį, 
žodžiu, kuo gyvena jos vaikai, 
tuo skaudžiai kenčia, ar džiau
giasi motina. Todėl motina die
na yra labai prasminga, kuri 
taip jungiasi su vaikų gyveni
mu. Tačiau sunkios motinų pa
dėties mes vis dar neįstengiame 
palenkvinti, nežiūrint kaip dė
kingi jai butume. Nepaliauja
mai kovai su motinų vargu — 
galo nematyti.

Nors dažnai girdime ramini
mus ir “garbę” reiškiančius Šu
kius motinoms už gausias šei
mas, bet to negana, kad galėtų 
palengvinti jų sunkią padėtį, 
šeimoms sunormuoti, gerinti jų 
būvį, gelbėti tinkamai ugdyti ir 
auklėti jaunąją kartą, tvirtą ir 
patvarią ateitį — tikrų kelių 
neieškoma. Motina, kuri visi 
pajėgumu stengiasi pakelti šei
mos dvasinį, tautinį, kulturin;, 
ir sveikatos lygį, toli gražu ne
gauna to, — kas jai priklauso, 
kas jai reikalinga.

Dažnai tik paviršutiniškai pa* 
žvelgus į šeimas metami rustus

kaltinimai motinoms už netin
kamą vaikų auklėjimą. Tačiau

ti ir tiksliau patirti priežastį — 
nesistengiama. Nemanau, kad 
rastųsi motina, kuri norėtų ma
tyti savo dukrą ar sūnų blogą, 
nepadorų ar nepaklusnų. Kiek
viena motina visa savo siela 
trokšta matyti savo vaikus pa
vyzdingais ir, nežiūrint kiek ji 
turi gabumo ar laiko, — vis- 
tiek stengiasi visa savo motiniš
ka širdim auklėti nuoširdžiais 
rūpestingais ir kilnių jausmų 
žmonėmis, to geidžia kiekvienos 
motinos kupina meilės širdis. 
Bet.... toji nelemta jos padė
tis dažnai atima visą galimybę 
vaikų auklėjimui ir priverčia 
būti jiems viešnia. Motina gy
venimo verčiama ieškoti šalti
nių pragyvenimui — neretai ei
dama į darbą palieka vaikus 
dar miegančius, vos ant greitų
jų spėjusi nurodyti jiems, ką 
valgyti, kaip elgtis ir žaisti. Iš
tisai dienai palikusi vaikus li
kimo valiai, grįžta vakare su
vargusi, skaudama širdim, — 
ar ras vaikučius sveikus ir ne
laimės neištiktus. Slegiamos 
baimės nusikrato pamažins’ 
vaikučius sveikus ir laukiančius 
mamytės. Panašiose aplinkybė
se augančių vaikų įgytus blogu
mus gatvėje be motiniškos glo
bos — tiesiog sunku sekti. Sun
ku atspėti kiek šiandien vargs
ta motinų prie sunkių darbų 
kiek dėl to kenčia jų vaikai. 
Gana to, kad tik retai motinai 
yra lemta būti prie tikrojo pa
šaukimo — auklėti šeimą.

Labai tenka apgailėti, kad 
šiame kulturingarr.e pasaulyje 
taip mažai įvertinama motina, 
kuri dar tebėra išnaudojant 
darbo vergė. Ilga; teko kovoti

Patylomis vaikštinėja, 
kad mažytis nenubus tų . 
Visur gi sekinėja, 
kad bėgiodams neparkristų.

II
Patylomis vakarėlį ,
sėdi viena prie langelio;
Sukalb’ ir poterėlį 
dėl uliojančio vaikelio.

III
Patylomis sau svajoja, , 
<ą nuveiks ir kas jis bus.• •
Kad neapviltumėm, brangioji, 
Jus tikėjimą į mus!

F. H. Sadauskaitė

moterims dėl savo teisių, tur 
būt, dar ilgai teks kovoti joms 
dėl lengvesnio ir tikresnio ry
tojaus.

Taigi, jei motiną vertiname 
kaipo šeimos židinį, jei norime, 
kad nuo jos priklausytų augan
čios kartos graži ateitis, tai gel
bėkime joms iškovoti galimybę 
būti tik šeimos auklėtoja, o ne 
darbo verge. Tuomet ir už ne
tinkamą vaikų auklėjimą dau
giau kaltės bus galima motinai 
prikišti. —O. I.

MUSŲ’ MARIUTE
Ji ėjo pirmyn, vis pirmyn.
Kelias buvo erškėčiuotas, kie- 

tas, siauras ir kartais vos at
randamas, usnimis apžėlęs.

Kur jos buvo nueita, liko pėd
sakas, takas pramintas, — ki
toms lengviau juo keliauti.

Jos rūbas parbloškė usnis, er
škėčius, ir jai praėjus išdygo 
prie tako gėlės: gražios, kve
piančios, malonios. •

Ji eidama pirmyn nesidairė. 
Jos akys žiurėjo vien į tolimą
jį horizontą, kur dangaus 
skliautas lyg susijungęs su že- 
me.

Ji nešė prityrimuose gyveni
mo paslaptis, gyvenimo gryno 
pliko, nepapuošto; gyvenimo, 
kuriame žmonijos vargai, liū
desiai, nusivylimai, susiję su 
džiaugsmais, pasitenkinimu ir 
gerove.

Ji pažino, įvertino ir panešė
jo kiekvieno sunkenybių naštą, 
ir ji pakilo dvasioje, kada jos 
žygiai palengvino nelaimingam.

Ji nešė raktus, kuriais atra 
kino paslaptis ir kuriais tas pa* 
slaptis vėl užrakino taip, kad 
piktas vėjas neužpustų, bandi
tai nepanaudotų ir nedorėliai 
nekrykštautų.

Išauginusi ir išauklėjusi sa
vo vaiką, ji išleido jį iš po sa
vo prieglaudos ir nelaikė jį 
pririštą prie savęs. Kad ir jai 
širdį skaudėjo, kai jis išėjo iš 
po jos patalpų ieškoti savo lai
mės, ji niekaip nei jam, nei 
žmonėms neparodė savo jaus
mų. Jos žodžiai gerai išreiškė 
josios filosofiją. Ji taip man 
išsitarė: “Jisai jau vyras. .Jis 
turi tiesą savo gyvenimą gy
venti taip, kaip jis suptanta. 
Aš, kaipo jo motina, neturiu 
teisės jam užstoti kelią. -Ne*- 
žiūrint mano jausmų ir mano 
vilties, jis yra savarankis in
dividas. Aš jau gyvenau”.

Ir taip, Mariutė išsireiškė 
dėl jos elgimosi kaipo motinos. 
Suprantamas dalykas, kad yra 
sunku būti protinga ir nesau- 
mylinga motina. Rodosi, kad 
šiandien tokios motinos yra 
išėjusios iš mados. Rečiau ir 
rečiau tokių motinų mes ran
dame. Jų daliai skirta nedaug 
laimės.

O jeigu tokių motinų vaikai 
moka savo motinoms parodyti, 
kad jie jas įvertina, tai toms 
motinoms širdys pasidairo len
gvesnės ir jų dienos daug lai
mingesnės.

Ir jeigu Mariutės vaikas jai 
parodė jo įvertinimą, tai, ži
noma, kad jos siela buvo per
tikrinta, nes'daugiau už viską 
ji buvo pirmų pirmiausia,— 
motina.

Štai kad ir šį saulėtą sekma-

kaimio bažnyčioje, šimtamečių 
liepų ir topelių apsuptoje, gau
džia varpai. Ne iškilmingai at
laidų procesijai, kaip šios die
nos gražiai gamtos nuotaikai

nai... Taip liūdnai, kad didelė 
minia žmonių, traukiančių ka
pų link — verkia. Tas liūdnas 
varpų gaudesys skelbia, jog šio
je gražioje vasaros dienoje į 
kapus lydima viena jauna bū
tybė, kuri pati, vos pradžios va
saros sulaukė...

Minia grįžta, naują kapą su
pylusi, atodūsiais pasiguosda
ma.

Maža, vos dviejų metų Onu-

ranką, vis klausinėja jai nesu
prantamų dalykų, bet tėvas nu
siminime paskendęs nė negirdi, 
ką jo maža dukrelė sako, ko ji
nori. Bet Onutė vis vien sten- inu.

giasi tėvo dėmesį į save pa
traukti, ji užbėga į priekį ir 
galvutę užrietusi vis kartoja: 
Tėti, kada mama pareis? — ir 
nesulaukusi greito atsakymo vėl 
teiraujasi: — Kodėl žmonės to
kie negeri, tiek daug žemių ant 
mamos užpylė? Kodėl, kodėl, 
tėti?...

Ir ką tėtis gali Onutei atsa
kyti? Jam pačiam taip skaudu, 
taip gaila Onutės... Jis stengsis 
padaryti viską, kad Onutei bu
tų gera, bet... bet Onutė vis 
vien našlaitė... Ji galės viską 
turėti, bet tas viskas nebus pil
numoje kaip nėra motutės. Tik 
dabar Onutės tėtis suprato tik
rai, ką reiškia motina kūdikiui 
ir negalėdamas nieko dagiau 
padaryti, jis pakėlė mergaitę 
ant rankų, prispaudė prie kru
tinės, kurioje širdis sielvartavo, 
paglostė, pabučiavo Onutę ir 
dusliai tarė: mama pareis...

Ilgai Onute laukė motutės, 
dažnai prie langelio sėdėdama 
ir atidžiai prisižiūrėdama kiek
vienai praeivei moterei; ar tai 
tik nebus mama, ar tik ji nepa
darė klaidos, praeidama pro ša
lį ir nepastebėdama savo mažy
tės Onutės?...

Tik paaugusi Onutė suprato, 
jog jos motutė jau niekuomet 
nesugrįš, kad jai likimas lėmė 
būti našlaite, atimdamas nuo 
jos-privilegiją džiaugtis moti
nos globa, jos malonių ir švel
nių žodžių šiluma... Net ir Mo
tinos Dienai atėjus, Onute gali 
sudėti pluoštą gėlių tik ant šal
to kapo, kuris visuomet tik le
dine tyla atsako...

Dukrele, sunau, kurie turite 
savo mamytes gyvas, prisimin
kite, kokie jus esate laimingi, 
kad sulaukę Motinos Dienos,

noti ir matyti jųjų džiaugsmą, 
jūsų gražiu motinos prisimini- 

—Maria F. Yokubynienė

Motinos pareiga

au- 
gy- 
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MOTINOS DIENOJE
VISAS MOTINAS
/ PASAULIO TIKRĄSIAS

KARALIENES,
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA

•• • , , .■ ■ , J . . 'T ' •
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SKYRIUS

vylingystės ir 
nesidavė nei ma

nei veidmai-

Ji išminties skraiste priden 
gė akis nuo negeistinų vaizdų 
veidmainystės, 
nuožmybės;
mono vylionėins,
nių gyrimams nuo priedermės 
kelio nuvesti.

Ji pasirėmusi ant teisybės laz
dos drąsiai žengė pirmyn, ves
dama pirm savęs pirmus žings
nius bežengiančias savo sesutes, 
vis rodydama, kad ten, toli to
li, dar labai toli reikia keliauti 
— prie idealo.

Taip ją pažinome anksti pa
vasarį, giedrose dienose.

Pažinome ją vidurvasaryje, 
darbymetės laiku.

Pažinome nusivylimų rudeny- 
ję, ir žiemos metu beplasnojaul 
pavargusiais idealų sparneliais, 
besistengiant skristi į aukšty
bių ei^dvę, bet . . .

Kiekvienoje metamorfozoje ji 
tapo skaistesnę malonesnė. Jos 
prisiminimai ragina mus vis 
artyn prie idealo. Mes gi su
dedame iš dėkingumo nupintą 
vainiką, jai Motinų Dienoje.

-—Johanna

Motina, žodelis trumpas, bet kelius, 
labai daug pasakantis. Motina motiną, 
palaiko pasauly gyvybę, kuria 
ją ir tobulina savimi ir per sa
vo sūnūs.

Motina toji esybė, kuri 
kojasi jėgomis ir net savo 
vybe, kad galėtų įvykdyti
uždavinį, kokį jai pati prigim
tis skyrė.

Motina moteris. Motiniškas 
pareigas gali eiti visos, kurioms 
tik rupi gyvenimo geresnis ry
tojus. Nereikia būtinai turėti 
vaikų, kad galėtų gauti tą reikš
mingą vardą motina. Nereikia 
būtinai permainyti savo stoną, 
siekiant motinystės.

Motir' gali būti kiekviena 
moteris, turinti kilnią sielą.

Kad tai tinkamai suprasti, 
mes turime žinoti, kokia moti
nos pareiga. Moteriškė pagim
džiusi kūdikį ir palikus jį liki
mo globoj dar neužsipelno mo
tinos vardo. Motina tik toji, ku
ri stengiasi tą kūdikį į gyveni
mo tikrąsias vėžes įstatyti, ku
ri stengiasi jį supažindinti su 
visa, kas gražu ir įpratina lenkt 
tis, kas šlykštu, kas žmogų į 
nuodėmę veda. Motinos reika
lingas ne vien kūdikis, ne vien 
vaikai, bet ir suaugusieji. Rei
kalingos jos ir mes suaugusios 
moterys. Ne viena iš mus pa- 
mirštame kuo esame; reikalin
gos priminti ir parodyti musų

Laimingos turėdamos 
tik ... ne visada ją 

branginame. Jos mums auka v i- 
masis ne visada įvertinamas. 
Bet netekus jos — suklumpame 
prie jos kapo ir verkiame, ver
kiame.

Nenudžiūvo dar mums ašaros 
palaidojus vieną tokią motiną 
Marijos Jurgelionienės asmeny. 
Ir kuomet ši reikšminga šven
tė artinosi, aš vėliai braukiau 
ašaras mano skruostais riedan
čias... Prieš šią dieną nebega- 
vau gražaus žodžio iš tosios, 
kuri taip dažnai buvo kartoju
si: “Parodykime pasauliui, kad 
ne vien dolery laimė. Skleiski
me žodį skatinantį siekti turto, 
kurio nei kandys ėda, nei vagys 
ima. Neužmirškime motinų, 
kurios dabartinėse dienose ne
bežino nei ką kalbėti, nei kaip 
elgtis su savo pačių vaikais. Pa
dėkime joms, nes ir musų ži
nios tėra naudingos tik tuomet, 
kuomet jomis su kitais galime 
pasidalyti”...

Pabraukti žodžiai paimti iš 
Marijos Jurgel Jonienės laiškų 
man rašytų. Jie įstrigę mano 
širdy. Jie* kalba man motinos 
lupomis ir šiandien aš braukda
ma ašaras tejaučiu vieną skau
smą: kodėl tos motinos, kurio-; 
taip labai rūpestingai sielojasi 
musų likimu, būna taip greit iš 

(Tąsa ant 2-ro pusi A
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Motina -- Mokytoja MOTINOS
PAREIGALietuvoje, Amerikoje ir kitur, gerai žinomas žymaus artisto Rimšos kūrinys, kuriamės amžinai įkūnytas vaizdelis pt* atšventusios motinos skiepijančios lietuvių kalbos rtreflę jau*! nam šuneliui, Dėka tai motinai ir tūkstančiams panašių motinų, senoji lietuvių kalba pasiliko gyva pilname savo gražume, nors smarkiai buvo pri-i spausta po žiauria rusų letOnš.; Dėka joms, meilė tėvynės bujo-. jo ir tapo nemari per tuos ii-, gus, tamsius priespaudos metus, kuomet Lietuva buvo pavadinta Rusijos provincija. Tėvynės ir jos kalbos meilė bujojo Lietuvoj ir buvo tokia stipri, kad • pajėgė perlėkti platųjį Atlanto okeanų ir giliai įleisti savo šaknis į svetimųjų šalį, kuri tapo, antra ja tėvyne dideliam skaičiui lietuvių imigrantų.

sandėlio stengiasi perduot vaikui tiek, kiek išgali. Ji mokydama kalbos bei skaitymo pririja Savo ryškius, ilgesio pil- 
mrt pasakojimus apie paliktų tė
vynę, apie linksmai IpMafctafe. dienas tėvų pastogėj, ir Lt. .Tokioj intymioj mokykloj, santykiai tarp motinos ir vaiko tapdavo glaudesni, ir todėl, pasakoj ibiai, apibudinimai Lietuvos gyvenimo vaikui pasidarydavo visai realus. Kibirkštis meilės dėl Lietuvos užsiliepsnodavo vaiko krūtinėj ir ten pasilikdavo. Tų kibirkštį -gaivino ir lietuviški parengimai (koncertai, teatrai, Šokiai, ir t.p.) į kuriuos motinos vesdavosi vaikus. Progai pasitaikius it laikai leidžiant, jos pačios dalyvavo Veikime, ir pratindavo vaikus dalyvauti, išmokindavo juos deklamuoti, dainuoti, vaidinti lietuviškai.Amerikos lietuviams buvę lengva ptanykt Amerikos “tarpinimo katile” per ilgų lai-~ kotarpį nUo pirmųjų imigracijos dienų iki šiam laikui, jeigu nebūtų buvusios gerosios motinos-mokytojos. Kitos tautos seniai neteko savo indivi- dumo. O mes, nors skundžia mes ištautėjimu, tačiau galime didžiuotis, jog tebesam lietuviais, jog lietuvių kalba ir veikimas neišnyko Amerikos žemėje. Už tai didelis kreditas priklauso lietuvėms motinoms. Jų ekonomiškumas, jų pasišventimas atnešė gausius vaisius: A- merikos lietuvių veikime randame pirmos, antros, ir net trečios kartos vyrus ir moteris, kuriems lietuvybė yra gyvas ir svarbus reikalas, nors jie, palys Lietuvos nėra matę.Gal iš tų jaunųjų kartų atsi- ra^ artistas, kuris pagerbs A- merikos lietuvę motinų mokytojų, panašiai kaip “Lietuvos ..Mokykla“ pagerbia Lietuvos motinų — mokytojų. J.D.

Amerikoj nebuvo priespaudos bei uždraudimo vartot prigimtųjų kalbų. Čia laisvės šalis — leista kalbėt, skaityt, rašyt sava ar bet kokia kita kalba;: leista prisilaikyt senų papročių. Bet, po ta laisve slėpėsi savo rųšies priespauda, būtent, reikalas prisitaikyt prie naujų c- konominių sųlygų. Atsiskyrę nuo jaukios, malonios Lietuvos žemelės, ateiviai atsirado šaltoj industrinėj šalyj. Čia jau nebebuvo galima didžiumai gyvent ir dirbt arti prie žemės niaitintojėlės, lydint sveikų darbų skambia dainele, žemė, daina, pasiliko praeity, anapus jurų. Ateiviai ėjo į fabrikus, į mainas prie juodo darbo, lupt, prakaituot, kol uždirbs duonos kųsnį sau ir šeimai. Čia nebe žemė, bet doleris maitino juos. Moterys — merginos irgi ėjo į fabrikus, arba “ant pleisų”. Moterys neturinčios galimybės išeit iš namų uždarbio ieškot, gyveno kruopščiai, saugojo pamaži įplaukiančius centus, Ir, kad padidinus šeimos iždų, pri-' imdavo “burdingierius” į taipjau ankštus kambarėlius, šeimos aprūpinimas, burdingierių užlaikymas, reikalavo ilgų-ilgų darbo valandų; poilsiui bei pasilinksminimui valandų pasitaikydavo labai retai.Tėvas dirba ilgas valandas fabrike ar mainuose, veik neturi laiko pašvęsti šeimai. Vaikai eina j vietos mokyklų; iš

MOTINU DIENA
•)I1

iršuj
Skubus

Dykai

eikš’:
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PRESCRIPTIONS

Aplankykit Musų D4abetikos 5ir 
Kūdikiams Valgių Dept.

AVĖ.

Tel.
Heių- 
lock 
1607-08nio-žaistAsi-savo

rytų pailsiu...jOs, kaip žibintuvo šviesa, pasitikėjimas, tiesa, malda, % gyvenimo besimainančias scenas,

A. D. Mac Greg'or
P. D., R. PIi. 

Prcscription Laboratory
6239 SO. KEDZIE

paties iš vaikų. Vaikus ne tik lietuviškai kalbėt, lietuvių tautos ėsiiiėn gi- Norš namų ruoša neat-
musų dvasios vadovėms, be dė- ik.'ngumo, dar prašymas vis alkiausiai, ji notai i k'nl mums pažangos kelių. I-

- -v/'

GAS RANGĖS

SEE NORGE BEFORE YOU BUY f

____________________

Norge Super Concentrator pečiaus; visiškai naujo 
dezaino šilumos transmisija ... duoda karštesnią 
liepsną ir pakinkytą karštį geresniam, pigesniam 
virimui. Pamatykit daug kitų naujų savybių 
Modi-fire ... Ėroiler Wells ... puikų, naują stiliavi- 
mą. Įkainuotą daug mažiau, negu drįstum pamanyti.

Pilnas patenkinimas užtikrina
mas arba grąžinsime pinigus,

ar. R, J. Berkovitz
3505 So. Halsted St.

Tel. YARDS 3565.

Mes kiekviena, širdimi pilna jausmų, karščiausiais žodžiais, kuo jautriausia meile, stengiau mės pagerbti savo Motinas — Gimdytojas. Kiekvienos siela kupina jausmų, tik sunku su
su kitataučiais draugais, m i iacijos procesas eina keliu. Natūralu, anglų kalba vartojama per dienų, pasidaro vaikams priprasta, ir riejučio- .r.iis nešama į namus. Bet jautrioji. patriot ngoji motina, tie- t įvyb’s sargas, budi namuose; ji kal’?a lietuviškai ir reikalauja to \ erčia bet ir l’ntis.laidi, neduodi daug ’iuošlaikio, tačiau, taip, kaip ta motina atvaizduota minėtoj skulptūroj, ji kombinuoja dai*bų su mokslinimu.mokytojos cenzo, gal ViHškal nėra lankius mokyklų, vienok, kaip švilurys, rodo kelių į švie ji iš savo neturtingo mokslo sų visoms.

Aš taipgi, savo menku iškalbumu, noriu dėkingais žodžiais pagerbti ir tas musų vadoves, sūrios nesigaili darbo, nelaukia atlyginimo ar dėkingumo, :ėt rūpinasi motiniška meile r pašiaukojimu musų, nots už- ugusių, bet oi kaip dažnai rei- aliflgų širdingesnio žodžio, ftirodytno kiltesnio tikslo ar įžangos kelio, troškimais.MatulZs mus mažas auklėjo, :pino, už tai dėkojame joms

/
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Gėlės Motinai
FLOkERS
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Tel. YARDS 7308

Kreipkitės į savo vietinį agentą, ar 

Swedish American Line 
181 N. Michigan Avė., Chicago, I1L
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Antrą ekskursiją 
vadovaus Vladas 
Mučinskas, Švedų 
Amerikos Linijos 
lietuvių skyriaus 
vedėjas Amerikoj.

<ime jos idealų skleisdamos pasauliui žodį, skatinantį siekti turto, kurio pinigas neperka. Tai moters — motinos pareiga.—Pr. Lapienė

VI. Mučinskas
Abi ekskursijos užgirtos Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjungos Am.

Gauk nemokamai suteikiamą musų 
ekskursijų brošiūrą ir retlcartlnj lei

dinį “Turizmo Žinios**.
Kiti iSplaukimai iš New Yorko t

Kungsholm ...... birž. 3, rugp. 19
Drottningholm birž. 12, liepos 13
Gripsholm........ liepos 24, rūgs. 8

Siųskit GĖLES savo MOTINAI. Atsiminkit, kad gėles 
Yra Maloniausia Dovana Motinos Dienoje

Marijona JurgelionienčGražiausių linkėjimų bukietais p&* > sveikinimui Marijonos Jurgelibnienės Lietuvoje. Jau daugeli metų praėjo, kaip ši simpatinga motinėlė, pavyzdingai išauklėjo savo šeimynėlę, išlydėjo juos pasaulio.Jos vaikų kūrybiniai darbai su* /daro turtingų indėlį į musų kultųti- nį gyvenimų. Vienas jos šeimos narys, kurį mes amerikiečiai geriau- - šiai pažįstame, gerbiame ir mylime yra musų gabusis poetas, rašytojas ir dabartinis “Tėvynes” redaktorius, Kleofas Jurgelionis.Ir neatsižvelgiant į tai, kad Marijona Jurgelionienė jau yra sulaukusi net 78 metų amžiaus, tačiau ji gyvai domisi viskuom, kas dedasi pasaulyje. Dabartiniu laiku ji rašo savO atsiminimus lietuvių atgimimo pirmosios aušrines.Tikrai admiruotiha Motutė ir viena tų, iš kurių galima daug ko pasimokyti.Geros sveikatos ir laimes jai peč ilgus, ilgus metus. ' —NG.'
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■.... ................GYVENIMO TIKRIAESIAI DRAUGEI 
i “Jos rtieilė yra įjaip sala didelėj, plačioj gyveniirb jutoj, Rami, tyki apsauga nuo žiauraus vėjo, aštraus lietaus...Ji apsiginklavusi iš šiaurės su viltimi,Iš vakarų kantrumu,Jautria siela iš pietų,Iš

fr perNuolatinę prieglaudų kiekvienas joje suras,..” „ (Autorius nežinomas)«“Gamtos mylima vietininkė/ visuomet dabotinga Motina.
; Bulwer.
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NAUJIENV-ACME TelephotoWASHINGTON, D. C- — Paradas ryšium su pasiti kimu Nicaragua prezidento Anastasio Somoza;

pasididžiuoti?Gal panašiai galvoja ir mirusios Marijos Jurgelionienės dvasia ties mumis plasnodama. Vi- dunas sako, kad žmogaus dvasiai, be laiko iš jo kūno išėjusiai, nesu niekur vietos ir ji gyvenanti tarp gyvųjų... Taip, amų brangios moters dvasia tebėra tarp musų. Ji skatina ItlŪs dirbti savo motiniškumu. Ji seka musų žingsnius.Iki šiol jai puikiai sekasi. Jos buvusios bendradarbės stropiai jos norus vykdo. Tik tebūna laikinas šis musų darbštumas. Te- neišnyksta iš musų šis gražus • Pasiryžimas ir toliau. Vykdin-

«

<■(T^šlnys iš 1 pusi.)Imusų išskirtos? Kodėl gyvenimas toks negailestingas?^Atsakymų tegalime pačios m dtfčrH. — Dilimo ! DMk’i- Ime, k#l Jėgos leidžia. Dirbkime, j kaip geria usiai feianomelMotinos! Manoji molina ir vi- i sos Įstos i Širdys jūsų šiandien dažniau plaka, išvargę veidai -nežymiai rausta ir jus galvojate: kažin, ar mano vaikas, mano gyvybės tęsinys, yra vertasi mafio vardo? Ar galiu aš juo
ii . . ' . . i

2 Asmeniškai Lydimos

Išplauks iš New Yorko 
per Gothenburgą, Švediją 

Pirmoji Gegužės-May 31 d. 
Antroji Liepos-July 1 d.
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LOVICK’S
Florist KADA

DAKTARAI 1
PERKA VAISTUS

3316 So. Halsted St.
—IH ll UI ■ I I I

m. uin

• Sek sayo dakaro nurody
mus. Jis ŽINO šviežių ir pa
jėgių vaistų ir gabaus profe
sionalo patarnavimo. Jis ži
no geras kainas ir tvirtą 
vertybę, šai delko didėjąs 
skaičius gydytojų savo rei
kalais kreipiasi į “DAKTA
RŲ VAISTINĘ”. Dėlto, kad 
jie užgiria musų' aukštos eti
kos standardą, daug daktarų 
siunčia savo ligonius su re
ceptais čia.
Atneškite savo receptus čia.

SEE THE
NEW EXCLUSIVE

NORGE

SUSTOK—ŽIŪRĖK 
SKAITYK!

Sensacinis Akinių

Išpardavimas
Musų Reguliari Kaina $10.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$5.95
Musų Reguliari Kaina $15.00
AKINIAI IŠPARDAVIMUI—

$8.95

Alex Mlesauskas & Sons
Asmeninio Patarnavimo Rakandų Namai

6343 So. Western Avė. Tel. Republic 6051

30 Year$ Success! Doctor’s 
Amazing Liųuid f or Itching of

ECZEMA
Daugr yra atsitikimu, ktir kiti produktai ne
davė reikiamu paseku. b*t atiprus. Švelninan
tis. antiseptinis skiedinys Žemo davė (teeitas 
pasėkas nuo niežėjimo. skausmo, raudoniu 
deramos, žvynuotos, ugnini Eczema.

Iš pirmo sykio Žemo neša nuostabią pa- 
grelbą. Po to jo ypatingas gydymas (turi 18 
skirtingų įtakingų dalių) padeda Gamtai 
greitesni gydymų. Mums dėkingi vartotojai 
rašo iš visur, garbindami gautas pasėkas. 
Štai kaip rašo p. F. M. iš Jersey City: “I 
keletu savaičių nuostabiai paaigydžiau su Že
mo nuo Eczema. kuri mane vargino per SS 
metus."

Neregimas, nedėmėtas — palik Žemo per 
dieną ar naktį gydant Eczema. spaugus, de- 
dedervines ir kitokius odos įdegimus. Tik 35c. 
TIKRO PATARNAVIMO atsitikimais gal prl- 
reiks $1.25 Extra Jėgos. Yra pas visus *y. 
mesniua vaistininkus.
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PAVEIKSLAI IŠ PRAEITIES
II RYTUOSE — BALTIMORĖS MIESTE 1893—18)4

Rašo Marė Abraitis-Narmontienė

Marie Abraitis-Narmontienė

| Nežinojau ką daryti. Tada 
Želvis, kuris turėjo kriaučių 
dirbtuvę ant antro aukšto ta
me pačiame name, kur mes gy
venome, patarė, kad aš pasilik
čiau namie, prižiūrėčiau namus 
ir vaikus Albetą ir Hipatijų, o 
progai pasitaikius namie pasiu- 
vinėčiau ant tų sermėgų, ku
rias Želvis man atneš.

Šliūpienė ir Želvienė*
Šliūpienė ir Želvienė lankė 

medicinos kursus. Aš irgi norė
jau lankyti, bet man truko pi 
nigų, tad galėjau tiktai trum- 

Ipiems kursams užsiregistruoti.
Mes visi buvome jauni ir la 

bai turtingi viltimis, nors pini- 
giškai musų padėtis buvo kuo

NAUJIENOS, Chicago, III,

Vaizdelis iš Druskininkų apylinkės. Smagų ir gera vasaros atostogų metu moksleiviui 
pažvejoti gimtinės ežere ir savo tautiečiams papasakoti mokyklos suole įgytas žinias.

Vertybėms Užtikrinta 
Apsauga

Svarbus laiškai, turto po
pieriai, apdraudos polisai— 
visokių rūšių popieriai ir 
brangenybes turėtų būti lai
komi nedegamose ir ap
draustoje saugiose Halsted 
Natiohal Banko apsaugos 
dėžėse.

metais.
kelionę ir pamine- 
lietuvių šeimas, ku- 
gyvenant St. Louis,

Apžvalga
Naujienose jubiliejinėj lai

doj, kovo 11 dieną šių metų, 
nupiešiau pirmą paveikslą iš 
praeities, rašydama savo atsi
minimus pradedant savo išva
žiavimu iš Lietuvos, liepos 2 
dieną 1890

Aprašiau 
jau pirmas 
rias radau
Missouri ir Chicagoj. Taipgi 
trumpai aprašiau ir Chicagos 
lietuvių gyvenimą tais laikais 
(1891—1893), įkūrimą pirmos 
lietuvių bažnyčios Bridgeporte 
ir įsteigimą pirmo lietuvių 
laikraščio Chicagoj.
Chicagoj Tarptautinė Paroda 

1893

mieste, nes 
nei šeimos, 
šimpa tingų

blogiausia.
Kada Šliūpienė ir Želviene 

pareidavo iš universiteto, lai 
pradėdavome aktyviau gyventi, 
nors jos buvo pavargusios ir 
turėjo vakarais mokytis. Daž
nai susipešdavome ir susipyk- 
davoine dėl vakarienės virimo 
Viena sakydavo taip daryti, o 
kita kitaip.

Ant rytojaus, pasilsėję, pasi
bučiavusios atsiprašydavome ir 
vėl ramiai gyvendavome iki ki
to kokio atsitikimo. Mat, buvo 
ine jaunos, beturtės ir kartais 
pavargusios ir nekantrios.

Graičiunas
Kada Graičiunas atvažiavo, 

tai po trumpo laiko visi keturi 
vyrai (Andžiulaitis, Lukošius, 
Margaitis ir Graičiunas) pasi
samdė sau kambarius. Graičiu
nas buvo jų gaspadorius ir vi
rėjas.

Nežiūrint stokos pinigų, mu
sų mažas Baltimorės lietuvių 
ratelis buvo linksmas, draugiš 
kas, ir veiklus.

Šliūpienė išvažiuoja
Bet apie Kalėdas Šliūpienė tu

rėjo mus apleisti.
grįžti į Shenandoah, 
Šliupas praktikavo 
Tenai su daktaru 
pų duktė Aldona 
rė Brooklyne ir 
bendradarbė) bei

ANTRAS GEGUŽES SEKMADIENIS i minint stebėtinos laimės, kuri 
Nežiūrint milijonų knygų, ku- seka ,linksm« P°^ nuo Pat

rios kada buvo parašytos, ne
žiūrint laikraščių, kurie kas die
ną, kas savaitę išeina kiekviena
me didesniame mieste, labai 
mažai tikrų jausmų, artimiau
sių minčių tegali žmonės į- 
sprausti tarpe šaltų žodžių, iš- 
ringeliuotų ant balto popierio. 
Nei musų laiškai Lietuvon, nei, 
tie, kuriuos gavome atgal, ne-

Dr. Ballru-

O dėl antro paveikslo iš pra
eities nukrypstu atsiminimuo
se toli nuo Chicagos, net į Bal
timorės miestą.

Dėl tam tikrų nepasekmingų 
šeimyninių reikalų maniau ap
sigyventi kitame 
Chicagoj neturėjau 
nei giminių, nei 
draugų.

Parašiau laišką
šaitienei (tada Želvienei) klaus
dama, ar galima darbo rasti 
Baltimorėje, kad galėčiau užsi
dirbti sau pragyvenimą. Mat, 
ieškojau darbo prie kriaučių.

Rašiau Želvienei, nes ji buvo 
mano gera draugė. Mes susipa
žinome per laikraščius, rašyda
mos į “Vienybę Lietuvninkų’’ 
ir į “Lietuvą”. Aš rašiau slapy
vardžiais “Baniuta”, “Lietuvos 
Duktė” ir kitais, kurių dabar 
neatsimenu.

Želvienė atsiuntė atsakymą, 
prašydama manęs atvažiuoti į 
Baltimorę, aiškindama, kad bus 
galima pragyventi tenai. Džiau
giausi, kad galėjau savo bėdas 
palikti Chicagoje ir kad važiuo
ju pas simpatingus ir gerus

Jai reikėjo 
kur Dr. 

mediciną, 
buvo ir Šliu-
(dabar dakla- 
šio skyriaus 
sūnūs Kęstu-

Šliūpienė grįžus į Shenan
doah parašė man laišką prašy
dama atvažiuoti pas ją. Ji sake, 
kad jeigu ji galėtų į mano ran
kas paduoti auklėjimą ir pri
žiūrėjimą mažutės Hipatijos ir 
vyresnių jos vaikų, tai ji galė
tų grįžti į Baltimorę ir baigti 
pradėtą mokslą. Toliau ji rašė, 
kad jeigu negalėsiu a^ažiuon,

nes nenorėjo kam kitam palikt’

Dar trumpą laiką Chicagoje 
pasilikau, nes čionai buvo lai
koma tarptautinė paroda (1893 
metais) ir nenorėjau praleisti 
progos neaplankiusi šio spek
taklio.

Į Baltimorę pas želvius
Liepos mėnesį 1893 metais iš

važiavau į Baltimorę pas Žel
vius. Rudens metu atvažiavo 
Andrius Graičiunas (dabartinių 
Dr. Graičiunas). O dar vėliau 
rudenį atvažiavo Liudytė ŠĮiu 
pienė su maža dukrele Hipatija.

Jonas Lukošius jau buvo ap
sigyvenęs Baltimorėj. Vėliau at- 
važiavb ir dabartinis Daktaras 
Margaitis, ir dar vėliau Juozas 
Andžiulaitis. Kur Andžiulaitis 
yra, aš nežinau, nes jis apsive
dė su švede ir dingo iš lietuvių 
veikimo. Girdėjau, kad turėjo 
du vaikus.

Taipgi atvažiavus į Baltimo
rę apsigyvenau pas Želvius. Mu
sų šeimoj buvo Želvis, Želvienė 
ir sūnūs Albertas, Šliūpienė ir 
duktė Hipatija bei aš.

Pradėjau dirbti Straus kriau
čių dirbtuvėj, kur padirbau tik 
keletą mėnesių, nes ugnis su
naikino darbo vietą. Dėl stokos 
pinigų negalėjau toliau lankyti 
medicinos prelekcijas.

Kadangi mano Pikas buvo 
neužimtas, tai nuvažiavau į 
Shenandoah pas ši.tipus prižiū
rėti jų namą ir jų vaikus, o 
Šliūpienė grižo į Baltimorę.

Tai tokiose aplinkybėse bėgo 
nusų kasdieninis gyvenimas.

Kas ką veikė, rašė, lošė ir 
koks buvo musų kultūros dar
bas, apie tai parašysiu vėliau.

Pagerbk Mamytę, 
Kol Ji Gyva

Motinos diena yra pašvęsta 
specialiai tam, kad vaikai turė
tų progos, taip sakant, patikrin
ti inventorių. Kiek kartų nesu- 
žiniai užgavai mamytę rūsčiais, 
skubiais, nekantriais žodžiais? 
Kiek kartų padarei ją linksmes
nę su maža dovanėle? Kiek kar
tų užmiršai ją įskaityti į savo 
planus? Kiek kartų sustojai, 
kad galėtumei paspausti jai ma
loniai ranką, paglostyti plauke-!buvo ilgi — nes nebuvo reika
lais, pabučiuoti pavargusias a- lo daug rašyti. Paskaitę dešimt 
kėlės? žodelių, tėveliai pridėjo dvide-

• Kiekvienais metais, kai prisi- šimt atsiminimų — ir gyveno- 
artina antras gegužės sekmadie- me, juokėmės, džiaugėmės mes 
uis, padarome mes rokundą — visi sykiu — seneliai ir mes —- 
ir vis randame, kad daug, daug kad ir tas platusis Atlantikas 
tebesam savo mamytėms kai- tarpe musų nuolatos buvo, 
tos. Užtai ir perkame dovanas Bet sustojo plaukę tie laiške- 
— kad nors dalinai tą skolą liai. Liko tik atmintis, su kuria 
galėtume grąžinti. praleisime tykiai šiemet antrą

Vieni metai pralenkia kitus, | gegužės sekmadienį... 
vienas inventoriaus lapas prisi- —Suzanna Viliutė
deda prie kito; vis panašios 
skaičių išvados; vis tenka trauk- |"" 

ių, ar tai | 
mamytei ! ,

, r (MOVtĘS)
. .v. . .1 — 11 • 11 • a. . • • ■ ■ i • 11. • i. ::iz3a tieea.a i • • •• • •••• • • •■ a • • • i • • ai i •Tenka tą skaičių tomą pn- . .

pildžius uždaryti ir maloniai pa- Taip, sesele, poryt švęsim 
dėti knygą ant lentynos. Nebe- MOTINOS DIENĄ!
ra kam dovanų (..?Mi — lieka Kaip? Su bučkiais, dovano- 
tik svajonės. mis, malonumu, dideliais pie

šinis metais motinų dienoje pums (kuriuos, žinoma, mamy - 
susitinkame su įvairiais jaudi-|^ pagamins)??? 
nančiais dalykais.

Šis Naujienų skyrius prara-1šventė, 
do savo motulę — dar 
iiudi jos Vladas Jurgelionis.

Aš šiemet irgi biednesnė.
Dešimt metų atgal tebebuvau I be indų valymo, čia gera prie

dai’ turtinga — turėjau ne tik Rastis jai “užfundyti” pietus 
savo mamytę, bet ir dar dvi se
neles. Ne kartą nebuvau jų ma
čius, bet gerai pažinau jas per 
tėvelius. Jos mane irgi pažino, 
minėjo savo laiškuose.

Bet neilgai teko jomis džiaug
tis.'.

Parėjusi namo iš mokyklos 
vieną dieną, radau tėvelį bever-

iinifitiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiicii1

kokių KINO TEATRAS
' (MOVJES)

I suolo sodne, ant kurio jie su
sitiko, iki sekančio ryto, kada 
jie jau buvo kokiu tai miste
rišku budu apsivedę, ir kiek 
laiko 'vėliau, kaip po nesusi
pratimo jie rado tikrą pamalą 
dėlei laimingo gyvenimo.

Gerai spėjai, sesele, mano 
mamytė ir aš turėsime deitr 
su Robert Taylor šį sekmadie 
n’.

>
Suzanna Vi iut

aoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiii

Ar prisiminėte, kad lai bus 
o šventės, pašvęstos 

giliau |yra dėlei poilsio, permainos?
Mamytė labai retai gauna pro
gos valgyti be sunkaus darbo,

Apsaugos Dėžės
U ž Vos lc Dienoje
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Padaryk Kiekvieną Skalbimo Dieną
MOTINOS DIENA

“Tu mano Motinėle,
Močiute širdužėle,
Gana pailsai, gana nuvargai, 
Kol mane užauginai...”
Pagerbk savo mamytę, kol 

dar ji gyva. Neužgauliok, nesu
pykink jos. Kur nors išeidamas 
:š namų, visuomęt tark mamy
tei meilų žodelį, nes nežinai, ar 
laimingai pati sugrįši į savo na
mus, ar sugrįžus rasi savo mie
lą mamytę belaukiant tavęs, ar 
ne....

Dėl tavęs mamytė savo gyvy
bę aukotų, matydama tave pa
vojuje. Vienok tu motutės daž
nai nepaklausai. Ar žinai,v ar 
supranti kaip Motutei skauda 
širdį, kaip ji gailiai verkia už 
savo vaikelį?

Nelaimingas tasai žmogus, 
kuris pravirkdo savo motutę. 
Visuomet ir visur kankins j

mieste.
< > , '

O po gerų valgių, tinkamo 
patarnavimo, nusiveskite į 
“mūvės” — taip kad ji ilgai 
atmins dukrelės rūpestingumą 
dėlei mamos linksmumo ir su
pras dukrelės įverti j imą savo 
mylimos mamytės.

Kur užeiti ? Priklauso nuc 
skonio. Viduriuiestyj rasite ke
letą labai žingeidžių progra
mų.

Pavyzdžiui, nuėjusios į Pa
jace teatrą pamatysite lengvą 
veikaliuką — “East Side of 
Heaveų” su Bing Crosby, Joan 
Blondell ir komedninktt Mischa 
Auer. Kaip visados, galiate 
laukti gerų gyvųjų aktų.

Arba užėjus į Oriental ra
site dar didesnį įvairumą — 
vodevilį ir du veikalus. Vienas 
jų bus “Spirit of Culver”* (apie 
vaikų mokyklos gyvenimą) su

. Jackie Cooper ir Freddie Bar- 
vien tholomew; antras “Mystery of 
ma iMr. Wong”, kuriame Boris

O šį kovo mėnesį mano ma- 
muks prarado savo mamytę — 
taip kad ir jai ir mums visiems 
iko širdyse nauja skaudi tuš
tuma.

Mano senelės abi buvusios iš 
tų nelaimingų motušių, apie ku
rias Lietuvoj dainuoja, kad “au
gino dukrelę ne sau, ne sau.” 
Viena atsisveikino su šuneliu, 
išleisdama į nežinomą, stebuk
lingą Ameriką; kita savo visai 
jauną dukrelę “išleido labai to
li — už jurų, už marių, už van
denėlių 1”

Per tuos ilgus metus 
laiškeliais teko susirašyti, 
loniais atsitikimais pasidalinti. Į ^r- w““g'rolę-Tur 
Nepraėjo nė vienos šventės, Karloff> ten mlsterija> gtebuk- 
kad nebūtum buvę pakviesti l lingi ,rodog( Umi jvykiai.
puotą — ant alaus, kumpio, _ ... . . . ,
margučių Velykoms - pyragai- ..Darg1’ J,eigu ^gstete gard-į 
v i * ,1 v žiai balsiai su mamyte pačių, šližikų, kopūstų, dešrų Ka- .. ... . . . . .. .1 . y , sijuokti, prisiminkite, kad
e oms* “Lucky tfight” galima United

, \----------- ------- ' . Artists teatre pamatyti, šį kar-
motutės ašaros. Neras laimės tą Robert Taylor teko komedi- 
jis niekur. ninko rolė. Nutarsite, kad jis

Gerbkime Mamytes, kurie tu- jai puikiai tinka. Myrna Loy 
rime jas dar gyvas. x jau seniai pripažinta kaipo

Negaliu daugiau rašyti, nes viena iš geriausių musų kru- 
aš neturiu gyvos ... tarnų jų pakeiksiu komedinin-

—A. Zabukienė'kių. O pasaka yra pilna vik-

Siunčiant Savo Skalbinius į Home Crystal Laundries Jųsų 
tina bus jums dėkinga kiekvieną skalbimo dieną visą gyvenimą, 
jei patarsi jai siųsti savo skalbinius į Home Crystal Laundries. 
Tai bus jai dovana laiko. Per tą laiką ji galės veikti, kas jai pa
tinka. Tai bus jai dovana sveikatos ir linksmybės.

Mo

I HOME CRYSTAL
■ si,

LAUNDRIES
S. PRIMACK, President

4204-22 S. WESTERN AVENUE PHONE LAFAYETTE 9T00
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Motinos, ryžkitės!
Prisiminus Motinų Dieną, 

nejauku darosi pažvelgus kaip 
staigiai pasaulis verčiasi bandi
tų diriguojamas. Moderninis šių 
dienų mūsiškis pasaulis pamir
šo viską. Dėl tuščios garbės, dėl 
aukso gabalėlio kautynės, krau
jas tryška, žmonės beginkliai 
žudomi, brolis prieš brolį piu- 
domas ir viskas tas dedasi ša
lia motinos širdies. O Motin! 
Argi Tu... na, tik pažvelk, o 
pamatysi... Pamatysi, kaip juo
di durnų kamuoliai sukasi apie 
tavo jautrią širdį, apie tėvyškę 
kaip piktos šmėklos. Jau tam
su ... niaukiasi... tėviškė pa
mažu pasmerkta mirti, o tu ... 
vis tyli kaip tylėjai per šimtme
čius. Motin! Tark žodį, dabar 
kiti jau laikai. Nejaugi visą lai
ką tik įrankis gimdymui, Mo
tin, esi? O tvarkai daryt atsta
tyta, beteisė. Prabilk, Motin! Tu 
laukiama, žmonija nori, trokš
ta išgirsti, ką Tu pasakysi. Tark 
žodį, tegul jisai kaip strėlė į- 
stringa į ginkluotų banditų šir
dis, gal jie nors trumpai valan
dėlei atbus, pajus tavo meilę, 
šauksmą “taikos ir duonos!”

Bet, Motin! Argi Tu pajėgsi? 
Ar neplyš jautri širdis? Na, tik 
bandyk! Tark’, Motin, tark! Jau 
laikas pribrendo. Tu busi nu
skriaustųjų išgelbėtoja, per Ta
ve žmonija skaistesnį rytojų 
praregės. Tark! •

Liūdna Motinų diena šiais 
metais, nors pasaulis iškilmin
gai apvaikščioja, atžymi, daug 
žada, bet nieko neduoda. Visur 
tik vylių, skausmą ir vėl vylių 
matai. Nieks į jų sielą nenori 
teisingai pažvelgti, suprasti, pa
klausti, ko jos širdis geidžia, ar 
ji patenkinta nauju banditiz
mu? Niekas. Tarytum nebyliai 
tyli. O ji kaip ta peteliškė blaš
kosi, trokšta pasakyti vieną žo
dį, tik viena, bet, deja ... kaž
kodėl dar laukia . .. Neišdrįsta, 
gal vėliau pasakys.

Be abejo, šiais metais nevie
na brauks ašarą girdėdama sa
vo tėviškę, savo artimus bandi
tų vokiečių bei kitų priešų dras
komus. O kas gal aprašyti skau
smą tų Motinų, kurios tenai už 
jūrių marių savo akimis tas vi
sas kančias regės ir matys, kaip 
jų mylimiausi žudomi. Širdis 
paplūs krauju, jos pasijus bejė
gės sustabdyti, ir tylės kaip ty
lėjo.

Laike didžiojo karo užėmus 
vokiečiams Suvalkų miestą, ap
sigyveno mano tėviškės name 
Vokietijos princas su keliais sa
vo atdjutantais karą vesti. Oh, 
kaip jisai vedė! Ir kiek jam tas 
karas rūpėjo sustingsti žmogus 
išgirdęs, kad dar dvidešimtame 
šimtmetyje tokie dalykai deda
si. Princo mėgiamiausios “žais
las” buvo šaudyti ne zuikius, 
paukščius. Na, įspėkite ką‘? 
Žmones! Ir dar nepaprastu bu
do. Tai ne pasaka, gerbiami 
skaitytojai, bet tikrenybė ir žin
geidi, su kuria noriu jus supa
žindinti, kuri dėjosi akivaizdo
je mano pamotės ir mažesnių 
jos vaikų. Basakojo pamotė ir 
verkė it kūdikis, kada lankiau 
Lietuvą. įsivaizduokite, po mie
stą patrankos švaistosi, karas t 
Visur didžiausia panika, o prin
cas išsirengęs visiškai nuogas 
per dienų dienas , su šautdvu 
rankose atsisėdęs prie atidaro 
lango šaudo į praeivius. Matyti,, 
butą gero “šaulio”, nes kiekvie
ną kartą praeivį pataiko, nežiu
rto, vyras ar moteris jam vis- 
tiek, — jisai širdies neturi. Tas
-.... . ........ -....... - -......... ■ !*»■«

princas, kuris atsiųstas savo 
tautos karui vadovauti, kuris 
turi išlaikyti garbę savo gimi
nės ir sykiu karą laimėti ir mo
tinai duotą žodį kaipo ištiki
mas pavyzdingas sūnūs iki ga
lui išlaikyti. Ar jisai tą padarė? 
Oh, jisai užmiršo savo motiną, 
tik žvėries jausmas jame liko 
kraujo ir dar kraujo. Kada au
ka krinta krauju pasriuvus ant 
akmenuotos gatvės, o jeigu dar 
biskį sukruta ar bando pabėg
ti, tai princas vėl leidžia šūvį, 
antrą ir trečią, kol visai pribai
gia. O kaip jam paskui smagu, 
kada nelaimingieji vaitoja, ypač 
mėgdavo kaip žydelis pašautas 
garsiai rėkdavo “ui, vai, givalt!” 
nežinodamas, kad tai jo dide
nybės princo šūvis į jį paleis
tas. Kai eidavo jauna mergina 
ar jauna motina, tai liepdavo 
adjutantams atvesti į vidų ir be 
jokių ceremonijų princas aki
vaizdoje adjutantų biauriai iš
niekindavo, paskui kaip fulbo- 
lę paėmęs ant rankų išmesdavo 
per langą į gatvę ir dar prideč- 
kui paleisdavo šūvį kitą.

Tai toks buvo mėgiamiausias 
jo “žaislas”. Po visų ceremoni
jų “nusidirbęs”, bėgdavo ilsė
tis. Patrankos ūžia, karas! Gir-, 
dėti jau ir rusai atžygiuoja, no
rėtųsi pasitarti, bet nejauku jo 
didenybę žadint iš miegų. 0 
motinos vargšės skausmų sura
kintos tyli, žiūrėdamos kaip jų 
dukros baigia dienas. Ar joms 
buvo maloni motinų diena? ir 
ar ji bus maloni kada nors? Oi, 
ne! Jos bejėgės net savo skaus
mą kitam perduot, jos tyli, bet 
kada nors prabils. Po trijų sa
vaičių tokio- “žaislo” upeliai 
kraujo tekėjo ir visi buvo be 
balso, tylu lyg kapuose. Tik ret
karčiais girdėjosi nusigandę 
varpų balsai, kurie liūdnai gau
dė, tarytum ir jie jaute didį 
skausmą palydėdami paskutinį 
kartą nelaimingą auką į neži
nomą mums pasaulį. Po to tuo
jau jį iššaukė į kitą vietą vėl 
svarbius karo veiksnius prižiū
rėti. Na, argi toks gali karą lai
meli? Tai visų gyventojų širdys 
atslūgo, ramiau atsikvėpė. Pas
kui jie drįsta pasauliui skelbti 
Motinų Dieną iT joms pasakyti, 
kaip “daug jos gerbią”. Graži 
pagarba, ar ne? Tai štai jums 
gerbiamieji vokiečių malonė, 
bet tai dar neviskas. Mirtis žy
giuoja šlykščiai kvatodama ir 
niekas neišdrįsta ją sustabdyti.

Po kiek laiko mano broliuką 
apie dvylikos metų vieną popie
tį vokiečių žandarai suriša ko
jas ir rank&s vaiko, pastato 
prie musų namo sienos kieme 
ir įsako karininkas kareiviams 
šauti. Vargšė motina pamačius 
per langą iš susijaudinimo alp
sta, širdis plyšta?, nėra laiko pa
klaus Ii “už ką” reikia skubėti 
vaiką kc’bėli. Pribėgai priden
gė jį savo kurnu išskečia rankas 
.r trapia šaut sakydama: “aš 
viotiek nedalaikysiu to skaus

mo, tai šaukite kari ir”.
Karininkas nervinasi “doner 

ve te f” įsako kareiviams nu
stumt motiną nuo vaiko ir sku
bėti Šauti. Bet argi atstumsi tu- 
motiną? Niekados. Jos sūnūs, 
jos kieme jai vaikas už viską 
^rangiausias, ji pasiryžusi kar
tu žūti, jos širdies skausmą tik 
žiaurioji mirtis gali nuraminti. 
Kareiviai ją nustūmė. Ji vėl 
bėga, uždengia vaiką. Tokiai 
scena tęsėsi ilgokai, kol priėjo1 
rezultato ir gulų gale sujaudin
tas karininkas motinos žodžiais 
liepė vaiką paleisti, pasakęs, 
kad įskundė šalia gyveną vokie
čiai, būtent, kad vaikas šnipi
nėj ęs r Asams.

Ne viena pastatys sau klau
simą, ką reiškia Motina? Jos- 
vienas žodis kąrtais daug atsvė
rė. Ji ryžtasi ir nugali, nugali 
mirtiną savo priešą. Motinos, 
ryžkitės! Tikrai nugalėsite, žo
džiais banditų veiksmus sustab- i 
dysite, —juk ir jie Motinų vai
kai. —Stasė G».

Joseph Beck, Lenkijos užsienio reikalų ministras, 
kalba seime atsakydamas į Hitlerio kalbą.

• --------------------- --- .. 1 ■ ---------------------------—

MOT INA
Šiandien švenčiam labai bran

gią mums visiems šventę. Ne
visi švenčiame ją su džiaugsmu 
ir linksma nuotaika, kaip pri
valu molinos dieną švęsti.

Jauni ir senesni sveikina, ap
dovanoja savo motinėles gra
žiomis dovanėlėmis, o motinos 
džiaugiasi kartu su savo vai
kais.

Brangieji, ar jus suprantate, 
kas tai yra motina, ką ji jums 
suteikė, — ar ne ji brangiausias 
vaikui asmuo, kuris jam sutei
kė gyvybę, kuris daug vargo ir 
triūso padėjo, kol užaugino, iš
mokino.

Tai motina, tai jos neišsemia
ma meilė vaikui; lai motinos 
dėka sūnus ir dukterys išaugo,, 
iškilo moksle.

mėme susirasti kitą motiną? 
Ne. Tai motina ir niekas pa
keisti jos negali. Galime rasti 
moterų, kurios mylės ir užjaus, 
bet tai ne motina. Aš radau 
čia Amerikoj tokią moterį, ku
rią aš vadinu motina, kuri pa
rodė motinišką meilę man naš
laitei. Taip pat myliu aš ją, 
klausau jos patarimo, bet ji nie
kad neužpildys tos tuštumos, 
kuri liko motinai mirus. Aš 
gaunu iš antros motinos laiškų. 
Aš džiaugiuosi, skaitau, bet 
skausmas dažnai suspaudžia šir
dį.

Mano antroji motina turi tik
rai motinišką širdį našlaičiams. 
Ji neteko vos, pražydusios-, kaip 
gėlės vienos dukrelės. Ji supran
ta, ką reiškia netekti taip bran
gaus asmens. <

Šioje Motinos
jos gražiai išauginta 
nytė, nors jąUnutė, 
gus prieky 
me, skaitė 
“Naujienų 
je) gražiai pasveikins, jos mo-

MOTINA SENOVĖJ
IR DABAR

Nuo senų laikų šeimos gy
venimas rėmėsi motina. Moti
nos pirmosios sukūrė šeimos 
gyvenimo židinį, dar tais lai
kais, kada nebuvo jokios civi
lizacijos ir kada musų protė
viai dar buvo puslaukiniai. Mo
teris, o ne vyras pirma rupi • 
nosi kaip savo kūdikius apsau
goti niio šalčio ir lietaus ir jos 
pirmosios susirūpino kaip pa
daryti kokią norš pastogę, kad 
užėjus blogam oriu savo kūdi
kius apsaugoti galėtų. Jos pir
mosios statė namus, kūreno 
ugnį, kad apšildytų savo vai
kus. Rinko vaisius ir šaknis ir 
darė maisto atsargą žiemai.

Tų laikų vyrai užsiimdavo 
medžiojimu, bet nesidalino me
džioklės grobiu su žmona ir 
vaikais. Pavykus medžioklei, 
vyrai medžiotojai kėlė sau puo
las, o nepavykus sušalę ir al
kani ateidavo pas savo žmonas 
ir maitindavosi tuomi, ką jos 
su dideliu vargu savo vaikams 
surinko. Namuose jiems buvo 
šilta ir jauku ir jie buvo sotus*

tuomet tankiausiai apkaltina
ma motina, buk blogai išauk
lėjusi.

Šiaip ar taip žiūrint, bet mo
tinos kelias nė gilioj senovėj ir 
labar nėra rožėmis klotas.

M. L-nė.

q Klaipėdos kraštą atskyrus 
nuo Lie'divos naujajam Lietu
vos Vokietijos pasieny prasidė
jusi kontrabanda. Iš Žemaitijos 
ypač pasireiškė arklių ir svies
to kontrabanda. Vokiečiai dėl 
to sustiprinę pasienio sargybą.

Mokykit savo vaikus taupyti pinigus 
ateičiai. Musų Banke galite taupyti 
mažomis ir didelėmis sumomis. Kiek
vieno asmens pinigai yra apdrausti 
iki $5,000.00.

pasaulyje 
kad taip 
kada as- 
išreikšti

tate, kokie jus laimingi! Bet 
šiandien jaučiatės dar laimin
gesni tie, kurie kartu su moti
nėlėmis galite švęsti tą brangią 
mums visiems .šventę.

Kitų motinėlės toli gyvena 
nuo savo mylimų- vaikų, bet šir
dyje ji visad prie vaiko.

Su džiaugsmu rašote sveiki
nimą brangiausiam 
asmeniui. Gal rašote, 
išsiilgo te ir stengiatės 
meniškai pasveikinti,
visus savo skausmus ir džiaug
smus. Taip, brangus skaityto
jau. Tu esi pilnas vilčių dar 
daug sykių ir visad ją pamaty
ti.

O kaip mes švęsim tą brangią 
Motinos dienos Šventę tie ku
rte neturime motinėles, o tik 
paminklą — žolėmis apaugusį 
kapą... Bet kartais ir tas kapas 
sinkiai aplankomas.

Mes Švęsime su skaudančia 
š su ašarom akyse, nes
nes jan netekome to brangiau
sio* asmens —- motinos — ir da- 
II ir tik aiškiau suprantame, ko
lte laimingi ir linksmi buvome, 
L ida tarėjo motiną, ir kaip lin- 
$ ra netekus jos. Mes supranta- 
ne, kokie laimingi šiandien tie, 

i kurie dar džiaugiasi tuo bran
giu turtu — motina.

Jau ketvirti metai kaip aš ne
tekau to brangaus asmens — 
M otinos. Mano širdyje liko (a 
t ištuma, kurios niekas negali 
tžpildyli. Bet aš jaučiu motinos 
i.ieilę, jaučiu jos širdingus pa
tarimus, kuriais jos buvau ap
dovanota. Ji mirė. Aš jos c&vVi- 

-gląw nematysiu, nepasigu^friu. 
J.iU ji neglaus manęs prie sa
vi širdies ir nenušluostys nuo 
v ddo ašarų. Bet jjei ji gyventų, 
— ji tą viską padarytų.

Taip ji mirė, bet ji gyvena 
mano širdyje. Ji gyvena many
je. Ką aš turiu, ką aš jaučiu — 
ter ji man davė. \

(J brangi motinėle, negaliu 
aš tave pasveikinti, išbučiuoti 
tevo nuo darbo sugrubusiu ran
kų šioje Motinos dienoje, bet 
mano širdis sveikina, mano Šir
dis bučiuoja... O, Motina! Tu 
gyvensi mano širdyje amžinai!.. ,

Gal tūkstančiai kartos su aša
romis tuos žodžius^ Ar galėtu-.

dienoje, kada 
dukrele Ci
be t pažen- 
mes mato- 
straipsnius 

ąngliškame skyriu-

Kai ne vienam atrodo, kad 
dabartinėje gadynėje, kuomet 
vyras parūpina šeimai maistą] 
ir pastogę, moteriai gyvenimas 
yra labai lengvas. Bet taip nė
ra. Auklėti šeimą ji turi nema
resnius rūpesčius kaip ir jos 
puslaukinė pirmtakunė, kuri 
palapines statė ir maistą parū
pino savo šeimai.

Senų laikų motina rūpinosi 
savo šeimyna ir jai tuomet bu
vo pripažinta pirmenybė šei
moj. Bet šių laikų moteris, ne
žiūrint kiek ji rūpinsis, taupius, 
kad savo vaikams duoti aukš
tesnį mokslą, gražiai juos ap
rengti, kreditas daugiausiai 
teks tėvui, nes jis pragyveni
mą uždirba. Pav., jeigu sūnus

TARNAUJANT KARŲ SAVININKAMS VIRŠ 25 METŲ

“SERVICE UP FOR SPRING”

motiniška širdį suspaus skaus
mas, kad daug yra našlaičių, 
kuriuos ji norėtų paguosti.

Tai sveikinu antrąją motinė
lę, pas kurią išgyvenau šešis 
mėnesius ir pažinau jos moti
nišką meilę.

Priimk mano sveikinimus, 
brangioji motinėle p. A. Gailie
nė, (4422 So. Ar tęsiau avė.) 
nuo. našlaitės.

Sveikinu visas motinėles, ku
rias pažįstu ir nepažįstu.

Garbė 
uos!

lą ir gavo gerą darbą, tuomet 
visi sakys, kad vaikas turi ge
rą tėvą, kuriam jis turi būti 
dėkingas. Bet kad per tuos jo 
mokslo melus molina nešiojo 
lą pačią skrybėlę ir dėvėjo nu
blukusį apsiaustą, kurio jau ir 
spalva sunku atspėti, lai apie 
tą niekam nė galvoj.

Priešingu atsitikimu, 
vaikas nukrypsta nuo 
kelio susipažinęs su
draugais ir kartais papuola be-j 
don ar net ir kalėj iman, tad1

jeigu 
tiesaus 
blogais

ĮIaybro,

jums, brangios moli-

Stasė Vagdaraitė, 
Colo.

MOTINA
Garbingas titulas, kuris mo

teriai įteikta
Tai yra vardas Molina—
Kaip meiliai, maloniai tas žo

dis skamba,
Iš lupų mažų ir augusių.
Kada juodos padangės visur 

tartum siaučia
I

Ir širdis nubudus nerimsta,.
Motina priėjus tau ašaras> 

šluosto1,
Apie savo vargelius jinai ne- 

siguosla.
Supos nešiojo per dienas ir' 

naktis.
Visuomet mislyjė jai kūdikis; 

esti.
Matule mano, priduok man 

stiprybės,
Kad siekčiau tą kelią, kurį 

man nu tiesiai.
Garsus artistai mėgino nu

piešti
Tą skaistų, malonų veidelį,.
Bet jie negalėjo įdėti tą švie

są į akeles tavo.
Brangitegybe, kuri supai tą 

mažą lopšelį.
Su laiku pranyksta tie skau

smai ir jausmai,
Bet vardas motinos per am

žius skambės.
Mario na Daily dailė

Pataisyk savo karą, kad jis plauktų vieškeliais visą pavasarį 
ir vasarą. Musų pilna tarnyba yra taip patenkinanti, kaip musų 
kainos yra prieinamai žemos. Duokite savo karą šiai įstaigai at
gaivinti. Ji gali iš jo vidaus išimti susidariusius gumas ir purvus.

INSPEKCIJOS CERTIFIKATAS GARANTUOTAS 
VARTOKIT VĖLIAUSIĄ LANE ĮRENGIMĄ

AMBROZ
Super Service Station

50th and Western Avenue
PLOVIMAS — ALIEJAVIMAS — BREKIŲ TARNYBA 

IGNITION — LIGHTING AND OVERHAULING

Čia Lengva Nusipirkti Naujus Rakandus

Seklyčios Setai po $49.00 ir Aukšjiau

Miegamųjų Setai po $49.00 ir aukščiau

Mes ncpakelčmc savo kainų, 
nors urmo kainos ir pakilo. 
Mes rendos nemokame ir jums 
ją atiduodame.

r Musų lengviausios sąlygos padės 
jums padaryti savo namus kaip 
palečių.

Visi žino, kad pas mus yra 
' lengviausia pirkti, kad parduo- 

dbme pigiausia ir patarnaujame 
sąžiningai.

Mes neimame palūkanų. Tą 
mes darėm per 40 metų, Tūk
stančiai namų turi musų rakan
dus ir džiaugiasi, kad pigiai 
pirko.

Pinigas šiose dienose yra bran
gus draugas. O pirkdami pas mus 
jus neišleisit daug pinigų. Vi
suomet užtikriname patenkini
mą ir pinigų sutaupymą.

40 metų toj pačioj vietoj ir 
tie patys šeimininkai

RAKANDŲ PIRKTI EIKITE 
VISUOMET PAS:

COHEN BROS
FURNITURE, COMPANY

1401-3-5-7-9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko, ketvefgo vakarais, o taipgi nedėliomis 

PINIGAI MALONIAI GRĄŽINAMI, JEI NE PATENKINTI



šeštadien., gegužės 13, 1939 NAUJIENOS, Chicago, III.

Pavasaris atnešė mums 
motinų dienos šventęAtėjo pavasaris ir atnešė mums garbingų Motinų Dienos šventę. Bet mes nevisi vienodai teminėsime jų.Vieni puošime jau mirusioms motinėlėms supiltus kapus, ant jų pasodintas gėlės laistysime ne vien vandenėliu, bet ir gailiomis ašaromis. Sunkiais giliais jausmo atodūsiais; tylia, dvasine giesme; graudingais, gailesčiu pertraukiamais žodžiais savo vidujinį nuliūdimų reikšime. O gal ir sakysime:— Meili motinėle, dėlko mus apleidai ir pasirinkai sau amžinų ilsėjimų? Grįžk pas mus, mes be tavęs bustame.Daugumas žmonių savo motules vaišins per joms surengtų pokylį rožėmis stalų nubers, joms dovanas teiks, daug laimės linkės. O muzikos balsai sups širdis, jausmus. Iš krūtinių linksmų liesis dainos. Tada dienos linksmybės ant visko viešpataus. Kps butą ir kas bus širdies negrauš.Kadangi šis pasaulis nevi* siems vienodai yra duonytę padalinęs, tad bus ir motulių, kurios didžiame nubudime ir varge savo garbei skirtų dienų sutiks. Neturtingųjų vaikučiai neduos savo motulėms nei aukso, nei sidabro, nei šilko, nei lininių drobių. Jie apibers jas, kai saulės spinduliais, savo širdingais žodeliais; jie nubučiuos savo motulių veidus • ir glostys juos, mažytėmis nuo alkio pavargusiomis rankytėmis. Jų a- kytės, lyg žvaigždės, tyliai į motulių akis žiūrės ir atsakymo iš jų lauks. Oi, bus daug džiaugsmo ir po persvirusiu stogu. To džiaugsmo bangos nešėja bus Motinų Diena. Taipgi po visas žemes, visokio* pasaukimo. motulės, skaitys pasveikinimo laiškus; jie bus nuo sūnų ir dukterų. Per juos jie atvers savo motulėms savo širdies plakimo ritmų — savo viltis, troškimus, žygius ir įvairesnės ateities lukes-

samdomo darbo rankos stoja prie daržo,’ ar ūkio, ar sodo darbo ir per prakaitų lietų gauna mokėti, D tuo- užmokesniu nusiperka ne vien duonytės, bet ir lašinių ir šiaudinę skrybėlę ir mylimai žmonai šilkinę skepetaitę, o vaikučiams lengvesnius vasaros meto aprėdalus. Tie laiškai bus parašyti, kada meilė jauna, teisėtumo pilna, verčia širdis; savo globon jaunimų vilioja ir jam ištikimybę, pasišventimų gieda; kada ant u- pių, ežerų saulės spinduliai savo kelius tiesia, vandenų bangas glamonėja, kada paukščiai sveikina aušrų ir seka pėdas artojų; kada saulužė karštai bučiuoja žemę, savo spalvomis margina jų. Ir dar kartų menu, jog tie laiškai plauks per vandenynų, į išeivijos šalį, kada vėr jai gėlių kvapų nešios po visų Lietuvos žemę; kada melsvų musų tėviškės padangę puošia balti debesėliai; kada paslaptingos grožybės jausmu ir gamta ir žmones gyvena; kada pavasaris ruošiasi pasitikti mielų vasarų.Tokiu tai laikotarpiudaug gromatėlių parašyta. Jos pavasario grožiu dabintos, kalbės į tuos, kurie jų ilgėjos ir laukė ir turi sau už garbę Motinų Dienoj prisimmu savn motulių negęstančių meilę, tvirtų kantrumų, nenuilstantį pasišventimų savo vaikų geresnės ateities labui. —E. šioltė

M. Janonienė, MaUmore, Md

ATMINKIME
MOTINASKuris iš musų gali pamiršti savo mielų motinėlę? Bet ir nepamiršę, ir kiekvienų dienų jų gerbdami,, mes galime jai atsilyginti už visas jos kančias, vargus ir rūpesčius, už jos nemiegotas naktis, už ašaras, kurias ji yra liejusi dėl musų ligų, tai dėl kitokių nelaimių. Jos širdis kentėjo ir kentės kol jos akys mato.bus

MOTINOS DIENA
Rašo Ona B. Kubilius

AMŽIAUS PROGA
MUSŲ DIDIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS SUSIDEDĄS IŠ 
VIRŠ 300 ATIMTŲ AUTOMOBILIŲ DABAR JAU PILNAM ĮSI
SIŪBAVIME. KAINOS NUMUŠTOS. NIEKUR KITUR JUNGTI
NĖSE VALSTIJOSE NEGALI PIRKTI TAIP GRAŽIŲ, PILNAI 

UŽTIKRINTŲ AUTOMOBILIŲ UŽ TIEK MAŽAI PINIGŲ.
Pirm Negu Pirksi Ateik Atsilankyk į musų didi parodos kambarį 
ir palygink musų kainas. Jus maloniai nusistebėsite. Kiekvienos 

Gamybos ir Modelio čia rasi.
UŽ KAINĄ KOKIĄ IŠGALI MOKĖTI

OLDSMOBILE 6 1938 sedans ir coupes. Sutaupys daugiau kaip 
pusę. Taipgi 2 1937 Sedans ir dešimts 1936 sedans visi kaip nauji 

Pigiai kaip $320 
PACKARD 1938 sedans 2-6 cilžnderių ir 3-8 cilinderių—

i > ’ ■ • Pigiai kaip 585
Taipgi 5 1936 sedans Pigiai kaip $395
DODGE 1938 sendan naujutėlis. Sutaupys virš pusę, 3 1937 sė

dai! ir 5 1936 sedans Pigiai kaip $325
BUICK naujausis 1938 sedan naujutėlis veik už pusę. Taipgi 2

1937 sedanai ir 1936 kaip nauji. Pigiai kaip $395
PONTIAC 1938 Šedan naujutėlis. Sutaupys 50%. Taipgi 1937 

. sedan ir 5 1936 sedans. Pigiai kaip $325
PLYMOUTH 1938 Sedan už 50 centų ant dolerio. Taipgi 1936

sedans. Mažai vartoti. Pigiai kaip $295
STUDEBAKER 1938 sedan naujutėlis. Tiktai $465 ir 3 1936 se

dans ir 2 1935 sedans. Pigiai kaip $225
CHEVROLET 1937 sedan neturi ir ženklų, tobulas kaip tuoj iš

dirbtuvės. Taipgi 2 1936 sedans. Pigiai kaip -$295
CHRYSLER 1937 Sedan, trys ir 5 ’35 sedans. Pigiai kaip 
DE SOTO Sedan 1938 kaip naujas
LA SALLE naujausis 1936 sedan, radio, šildytuvas tikrai gra

žus. —
NASH 1936 šedan kaip naujas, tiktai
FORD 1938 sedan Sutaupys pusę. Taipgi 1936. sedan už tik 
CADILLAC 1937 sedan naujutėlis iš visų pusių

Turime taipgi 1935-34 karų virš 200 it 33 modelių už pigiai kaip $45 
Kiekvienas karas turi 3 mėnesių garantija ir dešimt dienų va- 

žiuotės bandymą. Jus galite pirkti su visišku pasitikėjimu. Tas 
karas, kuri nupirksite iš musų* turi duoti jums naujo karo paten
kinimą ir, beto, mes absoliučiai užtikriname sutaupyti jums Šimtus 
dolerių.

Nereikia jums ir pinigų. Mes imame senės karus kaipo įmokė- 
jimą, o likusią galite išmokėti mažais mėnesiniais išmokėjimais iki 
dviejų metų laikui.
ATDARA KASDIEN IKI 10 V. V. IR VISĄ DIENĄ SEKMADIENI

Cook County Finance Co.
1340 W. 63rd STREET. (Prie Loomis)

BRANGIOJI
MOTINĖLĖ

Šiemet Motinos Diena bus švenčiama sekmadienį, gegužės 14. Nuo to laiko kaip Motinos diena buvo įsteigta, žmones beveik visam pasaulyje jų švenčia kaipo vienų iš svarbiausių švenčių.Kurių motinos dar yra gyvos, tie sau prie krutinės sega raudonų gėlę. Bet jei motina yra mirusi, tai baltų gėlė yra Ženklas jos mirties. Daug žmonių gėlę nešioja motinos dienoje ne dėl jos pagerbimo, bet tik dėl mados. Reikia neužmiršti, kad gėlė nieko nereiškia prisegta prie tokios krutinės', kurioje plaka šalta širdis dėl motinos...Ne visiems žmonėms motinos diena yra taip labai svarbi, kaip mes savo straipsniuose prirašome, arba įvairiose paskaitose prisiklausome. Mes dažniausiai motinas išgirtame, išaukštiname, į padanges iškeliame ir taip toliau. Bet mes visai Užmirštame, kad yra tokių motinų, kurios nėra* vertos motinos vardo nešioti.Kokis jaunuolis gali išaugti auklėjamas tokios motinos, kuri sėdi kas dienų saliune su į- vairiais bernais bei bobomis ir girtuokliauja? Tokiai motinai nerupi jos kūdikių ateitis. Tokia motina dažniausiai pati girta būdama didžiuojasi, kad jos sūnūs, vos metų amžiaus, o jau geria alų ir degtinę. Kokia ateitis laukia tų nelaimingų kūdikį? Nėra abejonės, kad tokios motinos kūdikis nebus pavyzdys pasauliui. Na, ir ar galima’ reikalauti tokios motinos auklėjimo jaunuolio, kad jis gerbtų motinų ir švęstų motinos dienų? Ne, šimtų kartų ne.

Onytė J. Gailiūte / ■Ateina Motinų Diena. Jos landa miTionai — ne tik motinė- .ės> bet ir vaikai, kurie turi numirkę gražių dovanėlių arba gėjų motinoms.Gerai, kad mes turim motinėles, kurios padėkos mums ar pabučiuos mus.Bet yra vaikų, kurių motinos jau mirusios. Daugelis jų vyks kapus, ir budėdami, atsiklaupę sakys: “Motinėle brangioji, priimk šių dovanėlę. Ir atleisk brangioji, jei kada nusikaltau Tau. Mamyte, aš dabar žinau kų reiškia motinų turėti, tik sužinojau pervėlai.”Taip, daugelis vaikučių pervėlai sužino ir pervėlai motinėlių atsiprašo. Tad tie iš musų, kurie dar ešame laimingi molinas turėdami, įvertinkim jas ir mylėkim kaip tik galime. Neužmirškime jų gegužės 14 dienų, kuri bus jų diena — Motinų Diena.Jei kurie iš musų nestengiame motinai nupirkti dovanėlės — nepirkime. Ji pasitenkins musų meile, musų gerumu. Nes motina to tik ir nori.
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GARSINKITE “NAUJIENOSE

Moteris ir motina — tai kurie turi moli-
kurio vanduo iš aukštyn be su-

Del geresnio visuomenės pa
tarnavimo Krautuvė bus at
vira vakarais iki 9 valandos 
ir nedėlioj nuo 10 valandos 
ryto iki 4 valandos po piet.

• Jūsų. Motina lauks 
nuo jūsų gėlių Motino* 
Dienoje.

GĖLES JAI BUS DŽIUGINANTI 
DOVANA

kėjo vargti, nes' tos malonios 
valandos viskų išperka.

Varniškė.
Pirkite tose krautuvėse, ku

rios garsinasi "NAUJIENOSE’"

tinimo tetekamas, dovanas}, 
— aš jaučiuosi tikrai lai-

Ne vien vaikai terašys savo motulėms; rašys ir motulės saviems vaikams, už jurų, kalnų, toli nuo tėviškės esantiems. O tie laiškai iš tėvynės, bus parašyti kada žemė apsivelka savo gražiausiu rūbu; kada ant jos veido sudygsta javai, žydi žiedai, po ganyklas aidi piemenų balsai; kada žemė klausos: vėjelio, miško, paukščių, žmonijos ir tylios bei audringos dausos dainų. Jie bus parašyti, kada žeme apsikaišo: meile vilčia, džiaugsmu, auklėjimo uždaviniais ir pasiryžimu; kada ramus ir patenkintas ūkininkas seka žirgus po laukus, o saulėlaidos melu džiaugiasi savo atliktu darbu ir jaučia savyj, jog bus geri metai. Jie bus parašyti, kada linksmaširdė paukštytė — motinėlė tupi savo lizde ir kantriai laukia savo mažučių įpėdinių iš kiaušinėlių pasirodant; kada vargo bakužių žmonija džiaugias saulės šiluma; kada

MOTERIS IR 
MOTINA tos pačios gamtos dukros, o vienok jų gyvenimas daugeliu atžvilgių žymiai skiriasi. Ypač tas skirtumas pasireiškia jaunystėje. Moteris, jei ji nėra motina, visais budais naudojasi gyvenimo gėrybėmis: ji eikvoja savo jėgas pasilinksminimams, išeigoms. Ji puošiasi kaip galima gražiau, lanko teatrus, skaito knygas, visur važinėja, žodžiu, ji turi progų ir tomis progomis naudojasi, kad galėtų pasidžiaugti gyvenimo patogumais.

Mintis apie vaikų gerovę motinai visuomet stovi pirmoje vietoje. Nors jau vaikų plaukai ima sidabruoti, tačiau molinos meilė vaikams nepasensta. Nors motina pati bus alkana, tačiau ji žiūrės, kad jos vaikai butų sotus. Kad butų galima motinos širdį atverti, pamatytumė- me, kaip kokioje knygoje, motinos meilę ir visus jos rūpesčius.Motinos meilę galime palyginti šaltiniui, apačios plusta stojimo.Daug vaikų,nas, prižiūri jas kaip reikia prižiūrėti. Bet yra ir daug tokių vaikų, kurie savo motinas paniekina. Toki vaikai laimės neturi, nes jų širdis visuomet nerami. Tačiau kurio ir esate pamiršę, atminkit motinas nors šiandien, nes gal į keletą metų ji visai išsiskirs iš musų tarpo.Neseniai gavau laišką iš Lietuvos, kaimyno rašytą. Sako:“Mirė mano motina. Kaip gaila jos, negaliu apsakyti. Ne dėl to gaila, kad mirė, bet dėl to, kad mes, vaikai, nemokėjom paguosti jos, meilių žodžių jai pratarti. Aš visuomet savo širdy maniau, kad kuomet nors ją apkabinsiu ir pamylėsiu prie savo širdies priglaudęs. Tik maniau, kad bus laiko. Tačiau apsirikau nepadaręs kol ji dar sveika buvo. Kai susirgo, to negalėjau padaryti."Tik raminuos manydamas, kad ji, kaipo motina, mums viską atleis. O’ visgi man rodęs, aš visuomet kaltinsiu save už tokį apsileidimą, K. U.”

IŠPARDAVIMAS

ATSIMINKIT 
SAVO 

MOTINĄ

URBA
Flover Shoppe

4180 Archer Avenue
Tel. Lafayette 5800

Skaičiau kur tad', kad viena našlė leido sūnų į kolegijų. Ji ėmė drabužius plauti, kad sūnūs galėtų mokslus eiti.Karlų pasitaikė, kad ėjo jo draugas pro šalį ir pamalė jį prie molinos stovintį. Sūnūs paaiškino draugui, kad moteriškė esanti tik jo drabužių plovėja...Neužilgo sūnūs ir jo draugas pateko nelaimėn. Tuomet suims atsišaukė į motinų prašydamas pagalbos.- Jo draugas priminė jam: “Tu sakei, kad ji yra tavo drabužių plovėja, bet ne motina.” » ' ,Daug yra vaikų, kulte savo motinos užsigina. Didelę klai
dų jie daro. Kaip sakytame pa- 
vyžJdy, moteris buvo drabužių 
plovėja, bet kartu ji buvo ir 

atvažiuoti, tai prisiunčia svek motina. Ji sunfaus gerovei tų 
darbą dirbo. Daug motinų varg
sta, kad tik vaikams butų leng-

Visai kitaip yra su motina. Jai visokie pasilinksminimai yra antraeilis dalykas. Ji savo gyvenimų ir savo sielų aukoja tiems, kuriems davė gyvybę ir airie jai priklauso. Ji dažnai laktimis nemiega. Ji neturi laito puoštis. Todėl jos drabužiai dažnai suglamžyti, plaukai ap- velti. Tinkamai pasipuošti ji ne tik dėl laiko s tolios negali, bet ir kiekvienas pusdoteris jai yra reikalingas: reikia Kūdikiui drabužiu maisto, vaistu. Nėra tad jau kada savimi rūpintis.Bet pažiūrėki! kuri jų yra laimingesnė/ Aš tvirtinu,Kad motina. Nors ji šeimų att- gindatma daug vargo pakelia, Kartkartėmis ned<rvalgjo> Naktimis nemiega, bet v išvien ji jaučiasi laiminga, O laiminga ji jiaučiasi todėl, kad ji myli savo Vaikus, dėl jų yra pasiryžusi viskų daryti. Ir ta motinos meile viskų nugali, Visi vargai, visi sunkumai palengvėja.Savo laiku man tekdavo girdėti pašaipų nuo moterų, kurios vaikų nreaugina: girdi, apsikrovei vaikais ir dabar skurstuO tačiau aš dabar jaučiuosi laiminga, Kad* užauginau du sūnūs ir dvi dukteris, o dabar jau turiu marčių, žentų ir anų-

Na, o kų sakysime apie tuos jaunuolius, kurie šiandien sė* di kalėjimuose dėl stokos išauk* Įėjimo ir dėl'tėvų apsileidimo. Pakalbėk su jaunuoliu, kuris sėdi kalėjime uždarytas. Jis tau greitai pasakys, kad jo tėvas y* ra girtuoklis, kad jo motina iš mažens jo nemokino ir nepaisė kų jis veikia ir kur jis eidavo vakarais — tėvai buvo perdaug užimti savo reikalais. Tokių tėvų jaunuoliai ne tik kad nešvenčia motinos dienas,- bet jie keikia ir Savo' tėvus su neapykanta.Kad tokių netikusių tėvų yra labai daug, mes tų gerai žinome. Tu pakalbėk su tokiais tėvais, — jie tau greitai pasakys, kad jie yra biedni,. nemokyti ir taip toliau. Toks pasiaiškinimas yra be vertės, nes ne turtas ir palyčiai gimdo pasauįio didvyrius, bet paprasta bakūžė. Motina, kuri yra dora ir blaiva, beveik visuomet išauklėja ir pavyzdingas šeimas. Tėvams nėra reikalo savo sulmrrts ir dukterims krauti turtų ir duoti mokslų^ jei jie neturi galimybių to padaryti. Bet tėvų yra šventa priedermė savo kūdikiams iš mažens mėginti įkvėpti dorų ir meilę. Duoti jiems stiprų morali pagrindų, kad jie užaugę į vyrus ir moteris galėtų ant to pagrindo statyti savo gyvenimo ateitį ir titikamai kovoti su gyvenimo bangomis. Jaunuolis, kuris turi gražų išauklėjimų.ir žino, kad jo tėvai yra neturtfrb gi, nereikalauja iŠ jų turto, jis patsai daro pastangas pagerinti savo gyvenimų ir padėti savotėveliams sunkių gyvenimo naštų nešti; nes jis žino, kas yra motinos meilė’, kas yra dora ir 
pasišventimas dėl kitų.

Motinos dienos proga svėiki- 
r riu visas tas motinas, kurias iš

auklėjo savo šeimas tinkamai ir 
didžiausiušvenčiu jų dienų su 

pasitenkinimu.

Advance Furniture Company
2536-40 W. 63rd Street Prie Maplewood Avenue

MARQVETTE PARKO KOLONIJOJ

Simmons Pult ZaAif _. '
%

> TO
•> < < • I

R 11
UI $

B?’ i 15

••• fk-s
u g j

ADVANCE FURNITURE COMPANY’S Krautuvė Atsidaro Del Visuomenės geresnio patarna
vimo. Užlaikys Didelį Pasirinkimą Vien Tik Garantuotos ir Geresnės Rųšies Prekių.
Turės visuomet naujos mados prekes vien tik iš Gerųjų Išdirbysčių. Duos Skubiausi ir Geriausį 

Patarnavimą Visiems ir Visada Kas Tik Lankys šią Krautuvę.
Bus Nustatytos Teisingos, Mažiausios Kainos ir Prieinamiausios Išlygos

GRAND OPENING IŠPARDAVIMO DIENOSEGegužės 13, 14, 15 ir 16
Yra Siūloma Specialiai 

SUMAŽINTOS KAINOS
VIETOM SUTAUPYMAI SIEKIA IKI 50%

Puikios ir Giežios DOVANOS Del Jaunavedžių ir Visų Kitų Su Kiekvienu Pirkimu Per §( 
Išpardavimą. Nepaprastas Rinkinys Dovanų Del

MOTINOS DIENOS
Didžiausis skaičius pilnų autfitų dėl jaunavedžių už prieinamiausias kainas

AIIDVAN 
/<FURNITUREC°ė.

40 W. 63rd St Prie Maplewood Avenue



6 NAUJIENOS, Chicago, UI.  Šeštadien., gegužės 13, 1939

BRANGI MOTULEJęks kelias man netolimas. Joks vargas nesunkus. Gulbe a U plaukt, kregžde atskrist į tėviš- kės namus. Tik vieną žodį pasakyti, tik kartą per metus! Kaip tuščias be tavęs mamyt, pasaulis šis platus.Daug kartų sunkaus gyvenimo lydima, ištvermingai ėjai, motule, digliuotais keliais, patvariai nešdama nelengvą gyvenimo naštą! Daug kartų stebėjau, kaip slėpei savo skruostus aižomus karčių ašarų, niekam nesiskųsdama, niekam neaimanuodama. Tai darei dėl musų nežinomos ateities, kurios su vilčia ir kupina motiniškos meilės širdim troškai matyti — kuogražiausios.Betrokšdama matyti mus laimingus, stengiaisi kiek galėjai teikti mums savo širdingą pagalbą, nepaisydama, kad skriaudė! save. Joks vargas nebuvo sunkus, visas kliūtis nugalėjai, nes tikėjaisi kada nors senatvėje sulaukti džiaugsmo ir paguodos musų tarpe! Bet... likimas nulėmė savaip, vos spėjai pamatyti mus jau savistoviais, kaip vienas po kito pradėjome apleisti tavo jaukią ir mielą pa- eities, pasiryžome žengti nauju stogę. Viliojami nežinomos at- gyvenimo keliu. Man pirmutinei buvo skirta eiti pirmais dygliuotais keliais, kurie man visuomet primena tą malonųjį kūdikystės laikotarpį, kuomet būdama tavo motule, brangiame prieglobsty nepažinojau nei vargo, nei sielvarto. Tų brangiųjų dienų, tų tavo kantrių pasišventimų, kurie dažnai mane stiprina ir teikia jėgų kovoti su pasitaikiusiomis audromis— nepamiršiu niekuomet.Nepamiršiu nei tos didžios

nelaimės, kurią teko pergyvem ti tau, motule, ir man, netekus tėvelio ir vienintelio sunaus -- brolio, dėl kurio dėjai visą viltį, kurį taip troškome matyti pasiekusį tikslą. Bet... vos peržengus sunkaus gyvenimo šiem kstį, gražesne ateitim jam nebuvo lemta pasidžiaugti, nes pavydus likimas pakirto gyvenimo siūlą... Nieks neapsakys to motiniško skausmo, kurį pergyvenai ištikta šios nelaimes... Nieks neįstengs užpildyti šio nuostolio, dėl kurio tuščias visas pasaulis, nieks nepalinksmins liūdnųjų dienų... Nors šiandien, motule, mes toli viena nuo kitos, skiriamos plataus vandenyno, bet siela ir mintimis esame arti. Šiandien pasaulis švenčia “Motinų dieną”, kuri arti arti sujungia mintimis visas motules su jos vaikais, nežiūrint, kur jie bebūtų. Taigi, ir aš šiandien arti jaučiu tave, motule, savo širdyje. Tartum matau tavo liesą skaudžių gyvenimo dienų išvagotą, bet malonų veidą. Jaučiu tavo ilgesį, kuris taip slopina tavo vienumą. Girdžiu tavo liūdną ir tylų kartojimą “šių metų motinos dieną nebeatlankys manęs, mano sunaus brangus pasveikinimas”. Matau ašaromis užtvinusį tavo žvilgsnį į ten ... kur beliko supilti du brangus kapai... Nors tu, brangi motule, dažnai kartoji, kad “vieniša” likai, bet tavęs ir tos mielos bakūžės, kurią supa lieknos liepos, kurią puošia žali krūmai ir tavo rankomis dabintas darželis, kur ramina tave gegutės kukavimas ir guodžia linksmutės lakštutės daina — tavo dukra niekados, niekados nepamirš ir nors laiškais dažnai tave suramins.—Rūta

SUNAUSupau brangiausias, mylėk mamytę, Venk blogą žodį jai sakyti.Jos širdies nepažeisk nei žodžiu, nei darbu— Kol tave užaugino, ji skurdo ir vargo.Rankose nešiojo tave, kūdikėlį.Visuomet dabojo, dieną ir naktį į tave kalbėjo.Tu jau užaugai, o ji pasenėjo,Jos stipri sveikata visai sumenkėjo:Veidas raukšlėtas ir plaukai jau pražilę, /Bet jos krutinėję vis meilė kįla vaikams—Viską ji atiduotų, ir gyvastį savo aukotų Vaikams^Tad nors šią dieną.Pagerbkim mamytę,Nes ji niums yra tik viena.
— Barbora Gurskiene

MINTYS MOTINU 
DIENAI

LIETUVIU MOTINU 
PAGERBIMAS

MOTINOMS PAGERB
TI DIENA 5Motinų Diena, doroviniu atžvilgiu, turi daug reikšmės žmonijos gyvenime.Mes visi turėjome motinas, kurios mus pagimdė. Tačiau ne. visus mus motinos išauklėjo. Kai kurios motinos gimdydamos mine. Kitos dėl gėdos ar skurdo gal pametė ar pal:ko savo kūdikius svetimiems rūpintis.Ir visi mes, kurie augome, buvom arba tikrų motinų, arba giminių, pamočių, o gal ir šiaip geni žmonių auklėjami. Augome skirtingoj aplinkumoj. Vieni turtingai, kiti skurde; vieni religinėj nuotaikoj, kiti laisvai. O ir politiniai aplinkuma skyrėsi.

šitoje margoje aplinkumoje mes rasime dvi aiškiai skirtingas motinas. Du motinų pavyzdžiu. Vienos jų užsitarnauja aukštos savo vaikų ir visuomenės pagarbos. Jos yra motinos, kurios, auklėdamos vaikus, įgyvendino į jų jaunas sielas žmoniškumo idealus. Jos mokino vaikus neturėti pavydo, nė puikybės, nes tie du dalykai yra didžiausi žmoniškumo priešai. Neskriausti kitų, nedaryti kitam blogo yra kilnus mokinimas. Taip išauklėti vaikai yra visuomeniniame gyvenime pažiba.Tačiau rasime ir kitokių motinų arba auklėtojų, šitos, auklėdamos vaikus, įgyvendina į jų

sielą pavydą, puikybę ir kerštą, duodamos jiems suprasti buk jie esą daug vertesni nei kiti, savus vaikus net ir už blogą visuomet mėgindamos pateisinti. Taip auklėjami vaikai išauga į bejausmius saumylius, kuriems ir jų pačių motina pasidaro nepakenčiama. Jie nebegali prisitaikyti visuomenėje ir pasidaro visuomenei našta.Šitokios motinos užsitraukia savo vaikų panieką, o iš visuomenės gėdą. Gal ne vienas jaunuolis ar jaunuolė ir šiandien šėliodami kalėjime keikia dieną, kurią jie gimė, keikia ir molinas, kurios juos pagimdė. Gi molinos gal lieja ašaras, galėdamos savo vaikų ir kaltindamos lai gyvenimo surėdymą, tai apsigimimą, tai vėl kitokias ydas.Dėja, pačios dažnai pamiršta kaltinti save. Gal surėdymas ir yra kiek kaltas, kad neprirengė jas būti geromis motinomis arba auklėtojomis. Tačiau vien tuo negali šitokios motinos pateisinti save. Ir apsigimimas nekaltas: visi vaikai gimsta gebi. Vaikas gali įgimti kokia ligą arba kokius kūno silpnumus, bet ne būdą. Ne veltui posakis eina, kad paprotis yra stipresnis už apsigynimą.Jeigu vaikas įpratinamas iš mažens tinkamai gyventi, jį vargiai galės kas nors ir pagadinti. Bet jeigu jis buvo auklėjamas blogai, tai vargiai kas ^alės jį pataisyti.Šiandien Motinų Diena. Šią dieną motinos neturėtų pasitenkinti vien tuo, kad vaikai nupirks joms dovanėlių. Jos turėtų susirūpinti ir savo vaikais. O labiausias savo dukrelėmis: kaip geriau galėtų prirengti jas ateities gyvenimui ir. kiek galima duoti joms daugiau mokslo.Kai motinos bus daugiau mokintos, tai geriau išauklės savo vaikus ir kitus pamokins. Nuo motinos daugiausia priklauso ateitis. Kokia .motina, tokia ir visuomenė. -—A. K. J.

Pagerbiant negimdžiusias motinasMotinų diena yra visų moterų diena.Kiekviena moteris yra molina tikrenybėje arba geismuose.Tūlos moterys niekuomet negimdžiusios yra pavyzdingesnės motinos, negu kai kurios moterys auginančios pulkelį savųjų vaikų. Aš jas pagerbiu.
*Pavyzdžiui mano, žinioje yra tūlas incidentas, įrodantis negimdžiusios moters tikrą motiniškumą.Ne visai jauna mergina, tyliai pagimdžiusi savo dukrytę, pametė ir nesirūpino ja.Šitos nemotiniškos motinos sesuo atrado pamestą kūdikį. Ji neturėjo savo vaikų.Pasitarus su savo vyru, pasiėmė sesers apleistą dukrytę, augino, auklėjo kaip savo tikrą vaiką; mylėjo kaip savo sielą, davė visokią progą, kad mergaitė nesužinotų,įjogei jie nesą jos tikri tėvai, jfė apleido Lietuvą ir apsigyveno Amerikoje. Augo mergaitė pavyzdingai, ėjo mokslą ir užaugusi ištekėjo už labai padoraus vyro, sulaukė dvi savas dukrytes, kurios seneliams buvo saulės skaistybė ir gyvenimo laimė.Štai vieną gražią dieną gri- horka ateina pas senelius ir garsiai, be jokio drovingumo kaimynams girdint, apsiskelbia esanti dukrytės tikroji motina ir reikalaujanti nuo dukters užlaikymo.Tas baisiai nustebino pašalinius žmones ir į desperaciją į- varė senelius. (Senis neužilgo mirė),1 o senelė guodėsi man: “Kam jai reikėjo tai padaryti. Ką aš galiu daryti, kad ji atsišalintų nuo mus...Pati nekaltoji duktė, išgirdusi, kad ji auklėta tetos ir tetėno, ramino juos, slėpdama savo nusivylimą, teisindamasi prieš savo vyrą ir jo visą giminę — nepakeldama akių prieš besišaipančius kaimynus.Ji vistiek priėmė tikrąją motiną į savo prieglobstį. O toji motina, kuri ją auklėjo ir mokino ir išleido už vyro, nepakeldama apmaudo, likusi našle, išvažiavo į kitą miestą, kur viena apvienėjusi gal ir šiandien gydo žaizdą — apverkia, aprauda valandą, kurioje neteko dukrytės ir anūkėlių. .Dabar klausimas kyla: kurią motiną turėtų duktė pagerbt’ motinos dienoje?Antra, ar moteris esti motina vien dėl to, kad ji pagimdė kūdikį?Mano supratimu, motina yra ta, kuri sieloje džiaugiasi globojanti, auklėjanti ir mokinanti kūdikėlį, kurį ji priėmė į savo šeimą tikslu užsiauginti kaip savo tikrą vaiką. Laimingas apleistasis kūdikis patekęs tokiai motinai. Laiminga Madon- na glausdama kūdikį mylimąjį prie širdies. '* ,Taigi šioje Motinų Dienoje pagerbiu kiekvieną negimdžiu-

Rašo V. J. KoličienėGegužės antras sekmadienis yra motinų pagerbimo diena. Ir visoje J. V. šalyje bei daugelyje kitų šalių tą dieną maži ir dideli, jauni ir senesni vienokiu ar kitokiu budu pagerbia savo motinas.Kiekvienas sūnūs ir duktė, sulaukę motinos dienos, stengiasi pagerbti savo motinėlę pagal išgales mažesne ar didesne dovanėle. Nors kiekviena motina lygiai įvertina savo sunaus ar dukters dovaną be skirtumo, ar tai ji butų dide-
sią motiną.Ir pagerbiu kiekvieną motiną, kuri aukli savo kūdikį, nors ir butų kūdikio tėvo apleista.—Dr. Johanna Baltrušaitienė

ė ir didelės vertės, ar maža ir mažesnės vertes. Kiekviena motina įvertina lygiai todėl, kad ji įsitikinus, jog sūnūs ar duktė pagerbė ją pagal geriausias ir širdingiausias savo išgales.šioje šalyje bei kitose šalyse, kur liktai motinų diena švenčiama, lietuviai-včs neatsilieka nuo kitų tautų pagerbdami ne tiktai savo motinas, bet daugelyje vietų. stengiasi pagerbti ir tas motinas, kurios dėlei vienokios ar kitokios priežasties neturi kam jas pagerb ti, arba užmirštos, kad jos yra motinos.Tokias pareigas atlieka dau giausia draugijos, kuriose vei kia lietuvės moterys. Tai būna parengimai motinų dienoj, daugiausia bankieto • formoje, kur susirenka šimtas ar keli šimtai publikos ir prie skanių užkandžių bei gėrimų dovanomis, žaidimais, deklemacijomis bei dailiomis kalbomis pagerbia susirinkusias motinas, iš kurių dalis gal ir butų likusios nepagerbtos.Nors lietuvės motinos daugiausia būna tinkamai pagerbtos motinų dienoje, bet daly- viui-vei sunku įsivaizdinti, kokio džiaugsmo ir malonumo suteikia musų motinėlėms šitokie vieši jų pagerbimai.Tad mes draugijų narės, kurios per savo draugijas vienokiu ar kitokiu budu prisidedame prie panašių parengimų, nepamirškime ir ateity motinų dienos: pagerbkime ne tiktai savo molinas, bet prisiminkime ir tas, kurios kitų pamirštos.O iš panašių veikėjų, kurios esame motinos ir gerbiamos motinų dienoje, turime už didžiausią pareigą kvėpti savo

Musų MamytėmsKuris iš musų galėtų pasakyti, kad esąs apviltas motinos meile? Tik motinos meilė yra tyra, neapgaulinga, ištikima ir iki grabo. Jus visi žinote apie meilę, įvykstančių tarp vaikino ir merginos, kada jie pamilsta vienas antrą, tai, rodos, jau dangus ant žemės, ir jau viskas, rodos, amžina tarpe tų dviejų širdžių. Jie eitų net per ugnį bile vie-

nas kitą turėtų. Bet ar ilgai taip būna? Tankiausiai viskas atsimaino ir vienas į kitą nenori nei pažiūrėti, o jei ir apsiveda tokie meilės balandžiai, tai už kiek laiko, meilei išnykus, daugelis persiskiria. Mes galim šimtais priskaityti visokios rųšies meilių, kurios greitai baigiasi ir virsta vien kerštu. Tik motinos meilės niekad neatsimaino, kokiose aplinkybėse jinai nebūtų.
—Barbora Gurskiene.

vaikučiams lietuvybę ir savo idėjas, kad ateityje, mums netekus jėgų, jie užimtų musų vietas ir pagerbtų kitų užmirštąsias ir apleistąsias motinas.
GERS, Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti į 
tas krautuves, kurtos 
skelbiasi Naujienose,

NUPIRKIT SAVO

MOTINAI
NAUJĄ GRAŽŲ PEČIŲŠtai yra ideališkas gasinis pečius. Naujausios mados. Stiprus, gražus. Alumininiai burneriai. Nerūksta. Tokį pečių kiekviena motina norėtų turėti savo virtuvėj.

s38”Kaina
DANFEL
FURNITURE COMPANYDANIELIUS T. KEZES, Savininkas

2602 W. 69th St. Tel. Hemlock 4747
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Atsiminkime motinas
Dr. S. A. Slakis

Atsiminkime dabar ir per vi
sus metus motinas.

Atsiminkime, kad motinos 
daug pergyvena dėl musų.

Motinos retai pasiguodžia, 
kad jos yra pavargusios ar 
skausmų kenčia. Todėl mes ir 
pamirštame, kad jos kaip ir 
mes silpno kūno, kaip ir visi 
žmones yra.

Pamirštame, kad motinos tu
ri jausmus ir nervus ir dažnai 
vietoj joms palengvinti mes dar 
daugiau savo motinas apsunki
name. O mes tyčia to nedaro
me — suvis ne; nežinodami 
mes jas apkrauname darbais ir 
nemalonumais. Matote, motinos 
visad pasirengusios mus gelbė
ti nuo pat musų pirmos dienos 
gyvenimo.

Motina šeimoje yra kaip ra
to ašis su rato špykiais kaipo 
nariais tos šeimos. Be vieno ar 
kito špykio rata'š sukasi, bet be 
ašies nesisuka. Taip atsitinka 
dažnai šeimynoje netekus moti
nos, kaip kad tas ratas iškryps
ta ir galų gale subyra. Bet al
mės motinas atjaučiam. Ne. Ar 
mes stengiamės jų vargus pa
lengvint — ne.

Ar mums rupi jas palinks
minti; ir vėl ne.

Motinos neprašo, tai mums ir 
neprivalu tai daryti, — sakom 
sau. Ne viena motina savo šir
dyje irgi norėtų būti atminta, 
palinksminta ir pavaduota. Bet 
mes neatsimenam.

Motinos save pasišvenčia, kad 
visi kiti šeimos nariai geresnius 
laikus turėtų — geriau jaustų
si ir geriau atrodytų.

Jai, — ji aiškina, nereikia. 
Sako: “Jus jauni pasipuoškite,

SAUGUMAS MIELOJI MOTINA
&Mcs v!#!1'esame kada nors 

skaitę, kad didesnė nelaimimi 
dalis įvyksta namuose. Kai 
mes skaitome skaitlines apie 
nelaimes, mes apie save napa- 
manome, o tik apie kito žmo
gaus nesaugumo. Mes jaučia
mės, kad mes tu klaidų nepa
darome.

Bet taip nėra. Mes irgi daž
nai klaidų padarome namuose. 
Tai kodėl neapsidairyti savo 
namuose—ir galutinai nusta
tyk, kas kaltas dėl nelaimių. 
Pereikime kambarį po kamba
rio ir pataisykim tas negeroves, 
dėl kurių gali įvykti nelaimė.

Pimkime kad ir maudymo? 
si kambarį. Ar jus turite pa
protį nečiupinėti elektros “svi- 
čių” ar “fikčerių”, kai jūsų 
rankos šlapios arba kada sto
vite vandenyj. Jei neapsisaugo
site, tai kada nors elektra gali 
smarkiai sukrėsti ir kartais 
net mirtinai nutrenkti-
Daugiau Maudymosi Kambario

Saugumo Patarimų
Persitikrinkite, kad vanduo 

vonioje nebūtų per karštas, 
Ttir išvengsite skaudaus misi- 
plikimo. 

XXX
Padėkite visas nuodingus 

vaistus specialiuose buteliuose 
ir tokioj vietoje, kad negalėtų 
maži vaikai pasiekti. 

XXX
Jei pasilaikytų sudaužyti ko

ki stiklą, surinkite kiekvienų 
šmotelį. Kad tai gerai galėtute 
padaryti, sušlapinkite biskį va
tų. šlapi vata surinks kad ir 
mažiausius žmotelius stiklo.

XXX
Imant vaistus, gerai yra per

sitikrini, kad tai nėra kokie 
nors nuodai. Jei teikia, netin
gėkite ir akinius užsidėt, kad 
galėtumėte patikrinti leibelį. 
Niekad negerkit vaistų nakties 
metu neiižžiebdami šviesos, 
kad galėtute persitikrinti, ar 
tai tikri vaistai. Taip daryda
mi, išvengsite daug nemalo
numo. Casper

pasivalgykite ir skubinkitės pa
silinksminti. Laikas bėga, o 
greit pasensite kaip ir aš. Man 
jau nereikia — ar ilgai aš čia 
gyvensiu.”

Ar ne vienas iš musų esame 
girdėję šiuos žodžius. Mes visi 
girdime motinos pasišventimo 
žodžius. Bet mes motinas neat- 
jaučiame, kol jų su savim tu
rim. Tik netekę motinos, atsi
mename nepaprastų jos pasi
šventimų ir norėtume jų geriat 
atsiminti. Bet jau pervėlu — 
gailestis vien tik lieka.

Tai gerbkime savo motinas, 
kol jas gyvas turime. Pavaduo
kime jas. Palengvinkime jų 
vargus ir rūpesčius. O labiausiai 
palinksminkime savo motinas. 
Jos gana savo linksmumo 
mums aukojo — nors mažų da
lelę joms sugrųžinkime to ma- 
Inoumo. Sutiksime savo moti
nų kas dienų su maloniu žo
džiu, šypsena ir džiaugsmu. 
Dažnai paačiuokime jai už jos 
patarnavimų mums. Su savo 
motinoms susidraugaukime, pa- 
siklauskim jų nuomonės apie 
savo reikalus. Ar pasinaudosi
me jų patarimais, ar ne — ne
svarbu. Bet jos jausis, kad su 
mumis gyvena ir jų žodis yra 
dalis musų gyvenimo.

Tokioje šeimoje yra kupina 
gyvenimo — malonumo. Nėra 
ten įžeidžiančių, skaudžių žo
džių, kurie dažnai pergreit pa
sakomi motinoms. Molinos ne
siskundžia, bet turi jausmus ir 
širdį, kaip ir mes.

Palengvinkite jų gyvenimų, o 
savo pagerinsite tuo pačiu žy
giu. Kų gero mes kitiems su
teiksime, atsilieps ir ant mus. 
Per visus ištisus metus malo
niai gyvenkim su motinomis.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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■/>£*!

iš puoduko

senų

KAMBARIU

RAKANDAI
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«>MĮįį

MYLIMOS 
MOTINOS,

Dešimts Žymių 
“Sems Panų”

Musų kanadietei 
bendradarbei,

|g|||

reiškiame gilių Užuojautų
MOTERŲ SKYRIUS.

kietas tepimui, lai 
pasidarys minkštas 
ir daug patogesnis 

sendvi-

įdėsi vienų šaukštukų 
į vandenį, kuriame

GERAI ŠEIMININ 
KEMS ŽINOTI, 

KAD:

p-iai ZOSEI 
UŽEMECKIENEI 
kuri šiomis dienomis 

neteko savo

Jeigu ištepsi puodą arba 
šaukštų su alyva prieš mieruo- 
jant “moliasą”, tai “moliasas” 
nuslys lengviau nuo šaukštu
ko arba

Jeigu
druskos 
sudedi nuluptus obuolius, tai 
obuoliai nepajuoduos per ke
lias valandas. —Kaimynka.

Miriam, Maižiešiaus sesuo 
kuri pašventė savo gyve

nimų savo šeimai. —N

Bet ta laimė man nebuvo 
lemta, brangioji mamyte, loji 
motinos diena kartu tebūna ma
no paskutinė atsisveikinimo 
diena su tavim.

Tavo duktė Zosė

Kuomet užvoži gerai pakai
tintų bliudų ant sviesto, kuris 
yra per 
sviestas 
perdėm, 
vartoti, kada daromi 
čiai.”

SUDIEV, MAMYTE!
Brangioji mamyte, tų moti

nos dienų, turiu su tavim atsi
sveikinti amžinai. Kaip skaudu, 
rodos, plyšta širdis iš skausmo. 
Bet lai tiesa, karti tiesa.

Aš pasveikint Tave, mamyte, 
ruošiaus dovanėlę pasiųsti, c 
čia žinia ta baisi iš brolio, kad 
netekome motinėlės brangios. 
Negailestinga mirtis išplėšė ta
ve, nėra jai išimties.

Mamyte, kodėl tu palikai 
mus? Meldžiau Aukščiausio, 
kad tu tik gyventum, kad lik 
gyventum...

Norėjau, kad dar kartų pri
glaudus mane paguostam, sura
mintum, o juk gyvenimas taip 
sunkus, Ant tavo krutinės pa
dėjusi įalvų bučiau viską už- 
infršu$'. •'***•

gailėjo, troško man didžiausios 
aimės. Ar koks nesusipraitmas, 
ir koki negerumai, visuomet 
pasiguosdavau jai, ji mane vi
lnonio t suramindavo. O dabar 
aučiuosi biccn’ausia': nėr kam 
įasiguosti, nėr. kas. manė nura
mintų, nėr Mamytės.

Kurie turite molinei 
pukite jų 
ų vo’ia 
prbos 
lietums 
iveski t 
jražeth 
lis augino

RooseveltFurnitureCo.,lnc.
2310 Ropsevelt Road Seeley 8760

Neseniai klausimas 
panų”, to jau nebevartojamo 
termino, buvo įvykusiai apgin
tas vieno žymaus kunigo.

Jis pareiškė, kad pasaulis 
yra labai daug skolingas toms 
merginoms, ir, kad jati seniai 
laikas tai pripažinti.

Jie pareiškė, kad nekilti e 
svarbiausi įvykiai istorijoj bu
vo atlikti moterų, kurios nie
kuomet neištekėjo. Jisai įvar
dijo tais “dėsiiKis ‘žymių senų 
panų sekamaiį

Florence Nighlingale, ta 
šventoji ųtoderniško ligo
nių prižiiįręjimo (nurs-

tingai išaugina savo šeimynų, 
tai sutaiso sau bukietų iš pa
vyzdingų darbų, kuriuos suku
ria jos gerai išauklėti vaikai.

Kiekvienu motina Motinų 
dienoje turi būti pilnai užsi
tarnavus tos pagarbos nuo sa
vų vaikų. Išauginti vaikus tik
rai naudingais žmonėmis,—tai 
tikroji tėvų pareiga.

K. P. M-

Calar Barlon, įsteigėja Rau
dono jb I^žiaus;

Janė’ AadaiAs, gerai žinoma 
“sočiai worker” ir įstei
gėja HųiMlouse;

Frances "Wtllard, įsteigėja 
Moterų Blaivybės Unijos;
Cristabel Pankhurt, organi- 

zatore moįerų sufragizmo 
judėjimo Anglijoj;

Susąli; B. Antlumy, organiza
torė mote’rų sufragizmo 
judėjimo Amerikoje;

Florence Richards, darbuo
toja dėl bjajvystės;

Mary Lyon,pionierius ap- 
švietos Amerikoje ir įs
teigėja Motin t Holyoke 
Kolegijos;

Anglijos Karaliene Elzbieta,

Šiandien švenčiama Molinų 
Diena. Prisimenu ir aš motinų

Apleidau tėvynę 1911 metus 
Atsisveikinau su mamyte.

Kaip liūdni buvo paskutinia i 
žodžiai, kuriuos ji tarė riedan i 
:rom ašaromis: “Dukrele, gal 
'augia i no! eiJmatysim - - taip 
.Ii išk*'■i'iiji Buk dora., eile 
ošiu keliu. Me’s’ųos, kad Die-i 
as tave ra u gotų.”

Išsipildė jos žodžiai — d iv! 
gimt jos nebemačiau. Išgirdai j 
žinių, kati mirė mano Mamyte.] 
:i negirdi mano pagarbos jai i 
Spaudžia man širdį neapsako 
ynas gailestis.

Atsimenu, ii man nieko ne-

Tėviškės ilgesys
Kai saulė leidžiasi už miesto sienų, 
Kasdien aš tėviškę menu.
Atbunda man sapnai, ilgiuos mėnesienų, 
Širdy man taip liūdna ir graudu.

Matau aš tuos klevus, jie Tyliai Šlama 
Vėjelio glamonėjami švelniai.
Girdžiu gegutės ir lakštutės dainų,
Matau, kaip rausta išblyškę vakarai. 

Girdžiu aš pasakas, kurias mamytė sekė 
Apie milžinkapius ir raganų pilis.
Ausyse man jos aidi, nes motina pasakė. 
Aš jų pamiršti

Kai saulė leidžiasi už miesto sienų,
Ir žemė grimsta pilkon sutemau,
Tuomet aš noriu iš Čia bėgti
Ir eiti tėviškėn žaliom

Tenai aš rasčiau senų, senų klevų, 
Pasektų pasakų motutė mylima...
O kiek gražių laikų toj tėviškėj man mena, 
Ir kaip ji dabar man tolima.

Aldona Liutkevičiutė.
Marijampolės Mergaičių Gimnazija, kovo 1939

JAUNAVEDŽIAI
Pirkdami 3 kambarių rakandus gausite šitą $29.75 alų 
minam setą dovanai.

es, neuz- 
odžiu, kad nereikė- 

gailėt’s. Parodykit pa- 
motinai. Pasikvieskit 
nupirkit dovanė’ę, nu- 
į krauluv 
j rubus —

rėdė ir troško, kad 
cs sunūs ar duktė, išrodytų gra
siausia.

Ji apie save visai negalvojo, 
ji tik norėjo, kad jos vaikas tš- 
iiiglų sveikas, protingas ir tu
rėtų geriausio pasisekimo gyve
nime.

Laiminga motina, kuri pajė
gė išaugintu dorus vaikus,., iš-; 
mokiito *jįbsijeiti gdordis ;l<ėii4is. 
Sulaukusi šefTątvėi: j turės Jclio 
pasididžiuoti irįįtiirp paramų. 
Jos vaikai bus Prakilnus?. įšilki- 
hii ir visų gerbiami. , į M

m

Tu ir aš taisykime savo klai
das, kad vėliau nereikėtų gai
lėtis. Pamąstykime atidžiai, ar 
visos mes užsitarnavome šir
dingos garbės nuo musų vai
kų. Pastudijuokime save, pa
žiūrėkime, gal mes pačips 
daug klaidų pridarome augin- 
damos savo šeimynų. Paklaus
kime savęs, kas kaltas už blo
gus darbus musų vaikų. Pa- 
žvelgkimc į praeitį ir dabarti
nį auginimų savo vaikų- Argi 
mums gyvenimo faktai nepa
rodo, kad jaunučiai berniukai 
nuo 10, 12 ir 14 metų jau už
puldinėja praeivius gatvėse vė
lai vakarais? Argi neteisybė, 
kad jaunutės mergaitės lan
kančios pradines mokyklas jau 
pradeda sekti nepavyzdingų 
gyvenimų? Kada vaikai nu
klimpsta į gyvenimo dumblų, 
Lada tėvai, ypačiai motinos, 
kaltina kitus, kad jos vaikus 
išvedė iš kelio. Daug yra mo
linų, kurios prasėdi ilgiausias 
valandas dienomis ir vakarais 
belošdamos kortomis ir kitaip 
nenaudingai praleisdamos sa- 
70 laikų, visai pamiršdamos 
apie savo vaikučius, kurie vė- 
u vakare, o dar yra gatvėje.
Mielos motinos, apsvarstyki- 

me savo svarbiausių gyvenimo 
uždavinį, kad galėtume išau
ginti savo vaikus tikrais žmo- 
i_mis. Patešokirhe savo vai
kams dvasinio peno geruose 
raštuose. Pašvęskime daugiau 
laiko Savo apšvietai, tada bus 
daug lengviau auginti savo 
vaikus ir pačios džiaugsimės 
savo vaisiais.

Tėvų pareiga išauginti svei
kus ir protingus vaikus. Tėvų 
pareiga įgyvendinti vaikų pro
to žmoniškumų, pasiryžimų 
tobulėti ir kopti į viršų.

Didelė garbė tai motinai, ku
ri turi mintyje, kad Motinų 
diena tai kasdien. Ji atlieka 
savo garbingų pareigų kiek
vienų dienų ir valandų. Ji 
trokšta, kad tik išaugtų jos 
dukrelė ir sūnelis naudingais 
žmonėmis. Kuri motįna rūpės-

1 : Iii# ' i
1 1
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Though She Be Eone, We Remember I

MOTHER
A gray-
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tai dar vieną bulvę” (another beet 
(for beet soup), and another pota
toe),—to imply thė trifleness cha- 
rity might involve.

i 
I
5

s 
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and 
mo- 
the 
and

Mother, “Mom” and “Mamyte”

of 22 years took 
mother, and me 
surprised us by 

front of a swanky
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Mothers I had two: my own 
my. mother’s mother. My own 
ther spent her day toiling in 
field, for father was at war
had not returned for a very long 
while; therefore, the task of feed- 
ing her brood of three fell upon 
her frail shoulders. Her own mo
ther, who was too aged for the ar- 
duous toil of the fields, cared for 
us children and thus it was that of 
grandmother we saw most.

Upon mother’s return from the 
field after doing a man’s job un- 
der a scorching sun or drenching 
and chilly autumn Vains, her weak- 
ened body could būt lašt through 
the supping of the meager evening 
meal and on to bed so that she 
would be rested for the following 
day’s toil. It is different wheri one 
has to work for an estate owner. 
One might take liberties on one’s 
own field, būt continuous work is 
the lot of the hired help. Horse- 
power work and machinery speed 
mušt be applied in order to keep 
up with the tractors and reapers 
and other mechanizations acquired 
by the large estates. To follow a 
reaper all day long with the body 
bent low gathering the sheafs and 
tying them into bundles, as was ne- 
cessary with the reapers of those 
days, was a very strenuous task. 
No wonder mother was worn out 
when dusk fell. No wonder mother 
became a physical wreck within a 
fcw years.

However, God had blessed her 
with a love for song that enlight- 
ened her burden. Even if tears 
were required to sing 
varge” (O sorrow, 
sang with gusto.. She 
der of 
toilers 
mony.

The
planting were perhaps thd'‘ most 
enjoyable task, for it offered mor<| 
opportunity for song. It was a sta- 
tionary task enabling all the wo- 
menfolk, including us youngsters, 
to šit about the huge mount of po- 
tatoes and quarter them so that 
each section had eyes for sprout- 
ing. Then, the song was gay and 
hearty, even frivolous and comic 
with some opportunities for frolic. 
Nevertheless, her duties required 
mother to šit near the mount of 
potatoes and quarter them until 
her hands and clothes seemed 
potatoes themselves from the 
and oozing starch.

When her time came to leave for 
the United States to see the child
ren who have parted from her 
some 30-50 years earlier, all the 
villagers came weeping, imploring 
and pleading against her going. 
“Močiute, širdele, kur tu neši savo 
senus kaulus?” (Dear little mother, 
dear little heart, whereto > art thou 
carying thy aged bones?) They 
brought sun-baked cheese and herb- 
soaked whiskeys with friendly ad- 
vice of care for the long trip.

The parting was especially hard 
for my mother who had to part 
with two of her kin. Her mother 
whd was her help, and I, her old- 
est son, who had to go too in or- 
der to accompany and lighten the 
burden of the trip of her aged 
mother. We could not even bid 
adieu to mother for the parting 
was too much for her weakened 
flesh and she fainted at the depot 
of Kaunas. We had to leave her 
in a stupor and in the care of 
friends sans obtaining her motherly 
kiss and farewell embrace. This, 
naturally, made our voyage harder.

marvelous old lady, her hair nearing the 
tired old lady, toiling for mę all the day; 
wondreful lady, striving to keep all things right, 

An exhausted lady, a worried sleeper in the night.
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about the life F m molding; 
the present is dark and dread. 
due, comes from tbat Dear.

Flowing tears,
Her .gayety hampered by such vvorrying strains;
All her thougbts so devoted to those others, 
As she had owned the thougbts of her mother’s.

Always working, always tiring—never resting, 
Always worying, always caring—seldom jesting;
Forgetting herself, seeing others—loving them, too, 
That lovable lady working at home I bring to you.

bereavement reigns,

All the suffrage she has known, the battles she has fougbt, 
The love she has given others—love than cannot be bought; 
The worry that troubled her and grayed .her hair, 
To me has only made her more lovable, heaverily, and fair.

one sėt day of the ycar! 
ever-toiling dear;
those taken-for-granted ways

Thus, it was grandmother’s 
to carry us upon her hands 
wait upon our childish 
True, she was in the eighties, būt
she was a European woman, ac- 
customed to hardship and a native 
of the heart of the Dzūkija. When 
my youngest brother, who was 
rather mischievous, had the urge 
to run on the highway where 
horse and cart traffic was heavy, 
with the appearance of an automo- 
bile every “once in a while”, there 
he went. He enjoyed seeing grand- 
mother chase him. To this five 
year old youngster it was a sport, 
to her it was the fear of the un- 
ruly horses. When he was caught 
at lašt, grandmother was gasping 
for breath. Results were:—a sound 

“walloping” with a “Rikšte” (twig) 
that caused him to sob for a while, 
not so much of pain as for the de- 
vilment of it. When forgetting him
self, he ceased weeping, grandmo
ther would ask: “Ar jau sustojai 
verkt?” (Have you given up your 
weeping?) Promptly he would re- 
ply: * 
siu.” 
weep

Upon reaching a strange 
of strange people with 
strange customs and habits, 
to a world, where as grandmother
was wont to say: “Bažnyčia arti, 
bet dievas toli”. True, “the church 
is near būt God is far” (removed 
from the people), a world of assi- 
milation and heresy, she did in no 
way demonish anyone. Though a 
true believer, she was no fanatic. 
“Everyone leads their lives as they 
please;” “Kaip pasiklosi, taip išsi
miegosi” was her favorite maxim. 
If the members of her American 
family observed any religious obli- 
gations or if they were openly 
atheistic it was not her concern, 
not her interference. Old fashioned 
būt very modern in every respect. 
When time for prayer came, she 
just occupied a corner of the house 
where he raged body moved to and 
fro while her lips prayed - silently 
and she wept silently. Perhaps it 
was then that she felt her sadness 
most, perhaps it was then that her 
heart was broken most. She was all 
alone save the company of God All 
Highest. I knew she wept and pray
ed for me, thinking perhaps: “I 
have taken a young child away 
from his mother and brought him to 
suffer in a strange world among 
strangers.” She was also weeping 
for her only daughter left behind 
in a world of turmoil and uncer- 
tainty. Whe nthe hour of eternal 
parting came at the ripe old age 
of 97,blessed by the Divine One and 
with every faculty present, of 
sight, clear Vision and clear 
ąpd of sound advice, upon 
hour of death, while we who 
to remain behind, wept, she
“How foolish to weep. If būt youn
ger than myself would not die, 
what a blessing it would be. I be- 
long to the old world of yesterday 
and būry me as such. Do not em- 
balm' me, what does it matter 
whether the body decomposes at an 
earlier date or a later one. None 
of us will witness the process. Do 
not paint my face, I did not ūse 
paints when alive, make no doll of 
me upon my death for 1’11 lure no 
one in the yonder world. Place me 
in a plain pine coffin, covered, so 
that you shall recall me as when 
you have seen me when I have been 
among you.”

In this manner, my grandmother 
was laid to ręst, sans pomp and 
paint, pure at heart, my “dear little 
mother”. Her smile and beaming 
blue eyes forever will affront me 
mingled with my tears and enwrap- 
ped in my loneliness.

Vytautas Findar Beliajus

How selfishly we return her love 
It’s only then we remember that 
We, who were selfish, can amend 
And remember that lovely one and dear one of ours—always.

—Veto K.

Dedicated to Your Mother and Mine
■ -■ ____________ -—

Poctrg and sentiments chosen and submitted by John Faiza

A mother is the truest friend we have, when "Yriais, 
heavy and sudden fall upon us; when adve’s'ty takes 
of prosperity; when friends who rejoice with uš in 
sunshine, desert us when, troubles thieken aroupd us, 
will she 
counsels 
pcacc to

the place
our
štili

cling to us, and endeavor by her kind precepts and 
to dissipate the douds of darkness, and cause 
return to our hearts. —W. Irving.

life you may have friends — fond, dear friends;In after 
būt never will you have again the inexpressible love and 
gentleness lavished upon you which none būt mother 
bestows. —Macaulay.

Only One Mother
Hundreds 
Hundreds 
Hundreds 
Hundreds 
Hundreds 
Hundreds 
Hundreds 
Būt only

stars in the pretty sky, 
shells ,on the shore together, 
birds tbat go singing by, 
bees in the sunny weather;
dcw drops to greet the dawn, 
lambs in the purple elover, 
butterflies on the lawn,

of 
of 
of 
of 
of 
of 
of
one mother the world over.

one in a mllion

outshines the ręst!

Here’s to
The dearest, the best:
Likę the sun in the heavens,
She
Don’t frown when I tell you
This toast beats all others
Būt here’s one more toast, boys —
A toast to Our Mothers! —George Cooper,

Your wayš are sp endearing,
Your heart so kind and true, 

The things you say so cheering,
And everything you do

Shows the great kindness
That only a Mother could show.

To me, my dearest darling,
You are the best mother I know.

O how very lucky we who have 
mothers are! Who could we tell our 
troubles to and who would under
stand so well and give us the best 
of advise? There is one answer te 
all these questions and many more, 
and that is “Mother”.

I foant to tell you all of some
thing that happened that I thought 
was very noble*

A young man 
his mother, my 
auto riding and 
stopping in
Club. Not expecting to stop any- 
where, his mother wasn’t dressed 
for the occasion. She said that she’s 
ashamed to go in, būt her son an- 
swered, “Mother, I love you no 
matter how you are dressed and 
if I’m not ashamed of you why 
should you be?”

With these words he took his 
mother’s arm and marched in with 
his head high as if he 
ing with a queen. I’m 
body is proud of you,

This is what I call
for a mother. That is not to be 
ashamed of her. Yet there are some 
who hate to be seen with their 
thers for silly reasons such 
she’s too fat or old fashioned. 
?hould try to remember that 
worked hard in rearing us and 
had millipns of worries caused 
us.

Love 
always 
g;ift.

were walk-
sure every-

S. S.
a real love

mo- 
as: 

We 
she 
has 
by

and treat your mother well
and that will be the best

—Onyte J. Gailiūte

MATURITY
FL0WS OUT OF SELF-

RELIANCE

By Anthony V. Faiza

Anytihng that is immatūre is weak, 
ineffective. It may be a man, a plan, 
a judgment, or an attitude. Immatur- 
ity is scoffed at, laughed at, and treat- 
ed lightly. The world knows that no- 
thing will\ happen when the immatūre 
thing is presented. Since educątion and 
culture are the 4 aims of every sober 
person, their possession mušt be ac- 
complished at least in degree, early in 
the journey through life.

No personality has a 
establish itself 'firmly in 
it has proven its maturity. 
ity flovvs essentially from
The eraftsman passes a striet 
iceship and after scveral year 
ous application is regarded as 
exponent of his eraft. 
flows from tra’ning 
Būt maturity in the 
maturity of the mind.

The mature 
has learned to 
any and every 
prize fight or
to a definite conclusion about it 
out having to wait for the morning 
papers to know exactly what happen
ed. And he can develop so good a 
judgment on the 
on occasion, see 
missed the point

The man who
himself, soon learns to rely on b'mself; 
he sees things deariy, be remembers
and thus uses experienc, he acts with 
justice and efficiency. Maturity and
culture run hand in hind for matur
ity guides a man to the better things, 
the more important things, the beauti
ful things.

It is too bad tbat in America men 
wait so long to mature. 
pienies, too many radios 
ing to keep out minds in 
ile condition.
individual lies in bis 
through self-trust: in 
formation and ability 
vvithout; in acting 
public opinion. .

Through all the ages of men, brigbt 
promoters have tried to start wave of 
“popular culture”. Bet there never can 
jbe, any sųch thing as “popular culture”. 
Ali culture, as all educątion, as all 
maturity, mušt be strietly individual. 
It, cannot be ęmassed in grąups nor 
ęan it be dished out in largesse. The 
possession of culture may be inereased 
through educatipg and encouraging the 
individual to rely upon himself, to 
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Well, and so it is. Her daughter, 
Anna, calls her “Mother”. Her son, 
Tony, calls her “Mom”. Her Big- 
Boy, Stanley, calls her “Mamyte” 
(when he wants something).

Būt we shall present her to you 
with all the decorum, propriety and 
dignity that we can summon, by the 
name that she is known wherever 
she goes: Mrs. George Jakubs.

MRS. CHARLOTTE JAKUBS
She was a young giri when she 

came to America and was, of 
course, amazed at this great coun
try. Būt she didn’t lose any time 
in “getting acąuainted” with the 
customs and language; she immedi- 
ately enrolled in evening school to 
study at least for a while.

Too bad she couldn’t attend school 
for a good long while, because we 
think she would have “outshone” 
her contemporaries. Būt, then, we 
are happy that everything turned 
out as it did for today in the char- 
acter of Charlotte Jakubs we have 
the finest example that anyone 
could want of an American-Lithua- 
nian mother.

She štili bears within her some
thing of .that culture she knew in 
Lithuania in her early youth; at 
the šame time she has acclimated 
herself to the altogether different 
mode of life in America. She is 
able to understand thoroughly the 
modern problems that her daughter 
and sons have to face and is their 
most cherished confidante and ad- 
visor.

she is the 
without a sister.

is likę sister and

only

DR. S. JAKUBS
Stanley will sūrely support us on 

that lašt statement for he is the 
son who livės at home būt who has 
to decide for himself what he 
should or should not do. Stanley, 
by the way, is a “D. D. S.”, or, in 
other words, he acąuired a dentist’s 
degree at Loyola in 1937 and is now 
receiving patients at his Office on 
Western Avė., just south of 63rd 
Street.

One thing we mušt tell you about 
Stanley. That is the 
ever-inereasing list 
Stanley believes in 
specified hours. What 
lull now and then, is his theory, 
do not “elose shop” and go away, 
būt rather ūse that time to relax 
or study. Your patients depend on 
you to be in your office during the 
hours that you have shown as your 
office hours and it is not only 
your business būt your duty to be 
there when patients come to you,— 
is the belief of Stanley Jakubs, D. 
D. S.

Absoulutely, doctor, we agree 
with you!

It is that serious part of him 
that made him enroll lašt year for 
a summer course in Orai Surgery, 
at Loyola. Būt he has his “light” 
moments, too, during which he is 
Financial Secretary of the Chicago 
Lithuanian Golfers’ Assn., Corres- 
pondent for the Lambda Mu Delta 
fraternity, member of the American 
Dental Assn., Illinois State Dental 
Society, and the Chicago Dental 
Assn. He also belongs to the Lithu
anian Alliance of America,... AND 
... enjoys talking Lithuanian! He 
really does. You should hear him, 
-^especially 
mother.

Būt, say, 
Mother and 
off with the children. Back to your 
offices, young ones, and we shall 
take a walk with mother. It 
pleasure to walk with her in 
own garden which, lašt year, 
the most beautiful garden on 
Street in Brighton Park! Besides 
patiently vvatehing that her “child
ren” grow into creditable citizens, 
she also has the patience to plant, 
rėpiant and gently cultivate nume- 
rous plants and flowers.

And during her spare or “play” 
hours? She does a little club work, 
being a member and former secre
tary of the 134th branch of the 
Lithuanian Alliance of America and 
“Apšvietos” Society, and a mem- 
tyfer of the Chicago Lithuanian So
ciety. She does not “love” golf būt 
while the ręst are golfing she en
joys a game of bridge or pinochle. 
Even her husband does not mind 
being her card partner, as well as 
her life partner, for she does not 
trump his ace or “nag” 
severely. Hers is one of 
pleasant dispositions that 
of.

Undoubtedly, it is her 
sincere, ever-youthful, kindly per- 
sonality that makes her the beloved 
partner of her husband, the adored 
and respected mother and “pal” of 
her children and a valued friend 
of the many who are fortunate to 
have

secret of his 
of patients.
keeping the 

if there be a
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Anna, though 
daughter, is not 
for her mother 
mother to her. Many are the gay
occasions that the tvvo attend to
gether. We’ll mot that Mrs. Jakubs 
would make a fine sorority sister 
if the Sigma Epsilon Theta girls 
took in their mothers as members! 
Right, Anna?

Būt we better not talk too long 
about Anna, regardless of how nice 
and sweet we think she is, for the 
boys may think she is the favor
ite, . .. and you know how boys are.

Tony has been away from his 
mother for the lašt three years, būt 
don’t think he has forgotten her. 
Sometimes, out of the clear skies, 
he breezes in from Rockford to let 
her knov/ that he is behaving likę 
the gentleman she would want him 
to be and is sincerely attending to 
his work of managing the pharma- 
cy for Mrs. Yovaish. (You know, 
or you will know now, that Tony 
is a graduate of the Illinois School 
of Pharmacy.)

He further assures his mother 
each time that he loves no other 
giri better than his mother,... and 
golf. One of these days, however, 
we think Tony will be a-coming 
home to tell his mother that some 
giri loves him just as much as 
mother does and then what?

Yes, we know the answer 
that 
kubs 
have 
will 
their
as they see best.

pleasant,

his

(the dear little mother). ,
a dear little mother she was. 
own struggle and dire need
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abandon his childishness, to 
aprop stringa of ready-made 
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one, too. Mr. and Mrs.
are > the kind of parents that 
faith in their children and 

encourage them to choose 
paths of life for themselves

infant- 
of the 
himself 

his

one knew grandmother’s 
not even we, her own grand-

Da ne, pasilsėsiu ir vėl verk- 
(Not y et, 1*11 būt ręst and 
again).

Too many 
are conspir- 
semi 
hope

fails. Matute men have given the worid 
its greatest ages and its greatest achieve- 
ments.

No 
name, 
children. In Lithuania youngsters 
seldom know narnės of the elders. 
All are “uncles”, “aunts”, “grahd- 
mothers”, “grandfathers”, whether 
they are related or not, and my 
grandmother was everybodies ‘Mo
čiute1

And 
In our 
she never refused food and shelter 
to any needy person. “Dapilsim bis- 
ki vandenio ir turėsim daugiau 
sriubos” -(we will add some water 
and we will have more soup) she 
was wont to say with a smile beam- 
ing from her blue eyes and sallow- 
ed face. “Tai dar vieną buroką,

You nursed me thrOugh my infant years 
You loved me as a child
You shared with me my hopes and fears with 
counsels good and mild, (l
And when my erring footsteps strayed, 
How sad that heart of thine, 
You loved me better than before, 
Dear Mother, mother mine.

is home without a mother? 
are all the joys we meet? 
her loving smile no longer 
the coming of our feet? —A. Hau)thotne

Least We Forget
tender words unspokenThe

The leęter never sent. 
Sthe' * ' '

The
For
For these some loved ones wait —
So show them that yoų care for them

Grifflth

long forgotten messages, 
wealth of love unspent, 
these some hearts are breaking,

Before it i8 too hte. -M3. A.




