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i

SULAIKYTAS TELEFONAVIMAS I 
UŽSIENIUS

Svetimų šalių konsulatai duoda vizas savo 
piliečiams išvažiuoti iš Holandijos

AMSTERDAM, Holandija, 
geg. 8. — Holandijos padėtis 
netikra.

Skubinami kariniai prisiruo
šimai, stiprinama krašto ap
sauga.

Naktį į trečiadienį, nuo 10 
vai. antradienio vakaro iki 8 
vai. trečiadienio ryto, sulaiky
tas telefonavimas į užsienius. 
Valdžios atstovai pareiškė, kad 
ir naktį į ketvirtadienį šis su
varžymas bus galioje. Paaiš
kinimas duodamas toks: vald
žiai reikia vartoti telefoną.

Paplito gandas, kad du Vo
kietijos kariuomenės kontin
gentai artinasi prie Holandijos. 
Tačiau Vokietijos atstovai nu
ginčijo gandą ir pareiškė jį 
esant Britanijos propaganda.

Holandija turi mobilizavusi 
400,000 vyrų arm ją. Dalis ar
mijos, apie 40,000 kareivių, bu
vo paleista atostogų. Jai įsa
kyta tuojau sugrįžti tarnybon.

Todėl civiliams gyventojams 
trečiadienį veik neįmanoma bu
vo gauti vietos kelionei gele
žinkeliais. Jie gabeno kariuo
menę į jos punktus.

Išleisti įsakymai draudžiu 
laivams plaukti į šalies vidaus 
vandenis. Karinė sargyba pa
statyta visus viešuosius pasta
tus Amsterdame ir Haagoje 
saugoti.

Užsienių reikalų ministerijos 
atstovas korespondentams da
vė suprasti, kad Holandija ti
kisi sužinoti savo likimą į ke
letą dienų.

Holandijos kariuomenė su
koncentruota ne tik Vokietijos 
pasieny, bet ir pajūriu, tartum 
laukti atakos iš vandenų pu
sės.

Svetimų šalių konsulatai 
trečiadienį turėjo pilnas ran
kas darbo, stengdamiesi juo 
greičiau sutvarkyti savo pilie
čių dokumentus ir leisti jiems 
juo greičiau išvažiuoti.

NAUJIENįhACME Tolephoio
Anglų kareiviai, parvežti iš Norvegijos, išlaipinami

kažkur Anglijoje.

Meksika susitaikė 
su Sinclair kor

poracija
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, geg. 8. — Valdžios at
stovas trečiadieni paskelbė, 
kad Meksika susitaikė su Jungt. 
Valstijų Sinclair Oil Corpora
tion. Meksika sumokės Sinclair 
korporacijai $8,500,000 už nu- 
sav.ntą prieš porą metų jos 
aliejaus turtą.

Su kitomis korporacijomis, 
kurių turtas buvo taipgi nusa
vintas, Meksika kol kas nesu
sitaikė.

Suomija nuginčija 
rusų kaltinimus

HELSINKIS, Suomija, gei. 
8. — Antradienį komunistų 
dienraštis “Pravda” išspausdi
no kaltinimą suomiams: j e, 
girdi, sunaikinę įmones tose 
Suomijos srityse, kurios teko 
Rusijai pagal rusų - suomių 
sutartį, ir sunaikinimas buvo 
prieš.ngas pačiai sutarčiai.

CHAMBERLAIN LAIMĖJO PARLA
MENTO PASITIKĖJIMĄ

VIS GI ANGLIJOJ LAUKIAMA JO REZIGNACIJOS

LONDONAS, Anglija, geg. 
8. —- Trečiadieni pasibaigė par
lamento debatai ryšium su są- 
jung.ninku ekspedicija Norve
gijoje ir jos nepasisekimais.

Darbo partija davė įnešimą, 
kad parlamentas išreikšiu 
Chamberlainui nepasitikėjimą. 
Premjero šalininkai reikalavo 
pasitikėjimo.

Balsavimo rezultatai tokie: 
už pasitikėjimą paduotas 281 
balsas, prieš — 200 balsų. 
Chamberlain laimėjo pasitikė
jimą, bet tik 81 balso daugu
ma. Ši dauguma kur kas ma
žesnė, negu praeity jis gauda

vo. 100 atstovų susilaikė nuo 
balsavimo.

Nors iš debatų Chamberlain 
išėjo laimėtojas, bet pasitikė
jimas juo ir jo vadovaujama 
valdžia, aiškiai matyti, mažė
ja. Taigi kalbama, kad jis at
lankysiąs karalių ir įteiksiąs 
rezignaciją.

Chamberlainui daug padėjo 
Churchillio kalba. Tarp ko ki
ta Churchill pareiškė, Britani
jos nelaimė paeinanti iš to, 
kad jos oro laivynas yra silp
nesnis, negu Vokietijos. Jis 
įspėjo, kad ir ateity dar kuri 
laiką britams dėl to silpnumo 
teks kentėti.

ĮNEŠIMAS DUOTAS IŠREIKŠTI NEPA
SITIKĖJIMĄ CHAMBERLAINU

LLOYD GEORGE REIKALAUJA PAŠALINTI PREMJERĄ

LONDONAS, Anglija, geg. - Chamberlaino šalininkai duo-

ĮTEMPIMAS VOKIETIJOJE AUGA

Vokietija prašo na
ciu kariuomenei ke

lio per Vengriją
BUDA PEŠT, Vengrija, geg. 

8. — Oficiali Vengrijos žinių 
agentūra trečiadienį paskelbė, 
kad Vokietija prašė Vengrijos 
vyriausybę duoti laisvą kelią 
jos kariuomenei per Vengriją 
į pietų rytus žygiuoti. Vokie
tija to kelio prašo tada, kai 
ateis metas strateginiais su
metimais juo pasinaudoti.

Kiti pranešimai kalba, kad 
Britanija dedanti visas pastan
gas sudaryti Jugoslavijos, Bul
garijos, Rumunijos, Graikijos 
ir Turkijos apsigynimo sąjun
ga-

Vokiečių žygiavimas 
į Narviką sulaikytas

STOCKHOLM, Švedija, geg. 
8. — Vokiečiai paskelbė tre
čiadienį, kad įų‘ kariuomene, 
žygiuojanti į Narviką, pasie
kus Mo. Tačiau Norvegijos ka
ro pranešimai kalba, kad vo
kiečiai dar nepasistumę nė už 
Trondheimo provincijos ribų.

103 asmens žuvo gai
sre, 125 sužeisti

PAŠTO, Colombia, geg. 8. — 
Pirmadien’o vakare Sardona 
miesto salėje laike patriotinio 
susirinkimo kilo gaisras. Ne
laimėje 103 asmens žuvo, ki
ti 125 buvo sužeisti.

Chicagai ir apieiinkei fede 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Sąjungininkai torpe- 
davo nacių kontro

liuojamą laivą
STOCKHOLM, Švedija, geg. 

8. — Sąjungininkų submari- 
nas torpedavo Švedijos preky
binį laivą Monark, 1,786 tonų, 
turis plaukė į Vokietiją, gaben
damas iš Sta'vanger, Norvegi
joj, medžio mišinį (pulp). Lai
vą operavo vokiečių komanda. 
Vokiečiai užgriebė jį Norvegi
jos uoste.

Hitleris ir Mussoli- 
nis vėl turėsią kon

ferenciją
z LONDONAS, Anglija, geg. 

8. — Exchangc Telegraph ži
nių agentūra praneša iš Buda
pešto, Vengrijoje, jogei Hitle
ris ir Mussolinis turėsią vėl 
konferenciją artimoj ateity. 
Konferencija įvyksianti arba 
Miunchene, arba Innsbrucke. 
Pranešimas pas.lieka nepatvir
tintas.

Įsakė Fordo Įmonei 
sugrąžinti i darbą 

38 darbininkus
WASHINGTON, D. C., geg. 

8. — Nacionalinė Darbo San
tykių Taryba įsakė Fordo kom
panijos įmonei Buffalo mieste 
sugrąžinti į darbą 38 darbinin
kus, kurie buvo pašalinti dėl 
veiklos unijoj. Darbo Taryba 
reikalauja, kad kompanija už
mokėtų tiems darbininkams 
dar trejų metų algą.

Norvegija kariaus 
toliau — sako 

karalius
STOCKHOLM, Švedija, geg.

BERLYNAS, Vokietija, geg.
8. Įtempimas >^Vokietijoje 
šiandien labiau matomas, ne
gu prieš naciams užpulsiant 
Daniją, ir Norvegiją. Vokiečiai 
kalbasi savo tarpe ir svetim
šalius painformuoja, kad ten- 
<a laukti “svarbių įvykių”.

I

Valdžios atstovai tokių ko
mentarų nedaro, teisybė, bęt 
akcentuoja pranešimus apie 
Prancūzų ir britų judrumą Vi
duržemio juros srity.

’ Iš visų alarmuojančių kalbų 
du dalykai atkreipė į save pub
likos dėmesį. Vienas jų tai tas, 
kad susisiekimas telefonu su 
Holandija antradienį buvo ap
sunkintas. Kitas dalykas tas, 
kad pašaukti kariuomenėn vy
rai amžiuje tarp 30 ir 50 me
tų. Jiems įsakyta atvykti į 
mobilizacijos punktus į 24 va
landas. Vokietija šiandien turi 
^mobilizavusi apie 5,000,000 vy
rų, bet jis šaukia kariuomenėn 
dar daugiau jų.

VOROŠILOV PASKIRTAS KITAM 
DARBUI

MASKVA, sovietų Rusiją, 
geg. 8. — Rusijos karo komi
saras Vorošilov tapo paskirtas 
komisarų tarybos pr’rmininko 
padėjėju ir krašto apsaugos 
komiteto pirmininku. Tas ko
mitetas veikia komisarų tary
bos priežiūroje.

Karo komisaru paskirtas Se- 
mion Timošenko, Kijevo kar

inio apskričio komanduotojas. 
Jis taipgi pakeltas į sovietų 
sąjungos maršalus.

Maršalo titulai duoti dap ge
nerolui šapošnikovui ir gene 
rolui Kūlikui.

Suomija trečiadienį nuginči
jo kaltinimą kaip nepagrįsta. 
Antra vertus, suomiai kalba, 
kad Suomijos santykiai su Ru
sija darosi normalus. Todėl 
klausia jie, ką reiškia ši “Pray- 
clos” ataka prieš Suomiją?

Traukinys užmušė 
žurnalistą

LONDONAS, Anglija, geg. 
8. — Londono pietų daly, prie 
Chapham pasukimo, rastas ne
gyvas Webb Miller, 'žinomas 
United Press Association (Ame
rikos žinių agentūros) karo ko
respondentas.

Miller po parlamento debatų 
važiavo antradienio vakare na
mo. Manoma, prie % užsukimo 
jis mėgino išlipti iš traukinio, 
bet tamsoje nepastebėjo, jogei 
lipa ne į platformų, o žemėn. 
Dėl to ir įvykusi nelaimė.

Prez. Roosevelto ša
lininkai laimėjo Ka

lifornijoj

8. — Trečiadieni parlamento 
debatuose Herbert Morrison, 
vienas iš Britanijos Darbo Par
tijos vadų, davė įnešimą par
lamente išreikšti nepasitikėji
mą Chtimberlainu; Jisai pareiš
kė’ jogei yra didelis pavojus 
karą pralaimėti, jeigu Cham
berlain ir jo patarėjai pasiliks 
valdžioje.

Tuoj po Morrsono Įnešimo 
Chamberlain pareiškė, kad jis 
turi draugų parlamente ir kad 
jis priima Morrisono iššauki
mą, v

šią įnešimą, kad parlamentas 
išre kštų jam pasitikėjimą.

Paskui 'balsą paėmė Lloyd 
George, buvęs Pasaulinio karo 
metais Britanijos premjeras. 
Rodydamas pirštu tiesiai į 
Chąmberlainą, buvęs premjeras 
akcentavo: Chamberlain kalbė
jo apie pasiaukojimus — ge
riausia ką gali padaryti Cham
berlain, tai paaukoti savo ofi
są karo laimėjimo interesuose. 
Hitleris supliekė, nugalėjo 
Chamberlaina kiekviename -su
sidūrime, pareiškė Lloyd 
George.

JUNGT. VALSTIJŲ LAIVYNAS PASI
LIKS HAWAII SRITY

WASHINGTON, D. C., geg. 
8. — Paskelbta, kad Jungt. 
Valstijų karo laivynas Pacifi- 
ke nesugrįš į savo bazes namie, 
bet pasiliks HaWaii salų apy
linkėje.

Pranešimui priduodama rim
tos svarbos.

Neseniai Japonijos atstovas 
pareiškė^ kad Japonija yra už- 
interesuota Holandijos Rytų

Indija, jeigu Holandija įsivel
tų į karą. JungU Valstijos tuo
jau įspėjo Japoniją, jogei jos 
yra priešingos japonų agresi
jai prieš tas salas.

Dabar iš naujo Holandijai 
gresia karo pavojus. Kokie yra 
Japonijos planai Holandijos 
Rytų Indijos salų atžvilgiu, ne
žinia, bet Jungt. Valstijos pa
lieka savo karo laivyną arčiau 
tų salų.

SAN FRANCISCO, Cal., geg. 
8.- — Balsavimuose Kalifor
nijoje tapo išrinkti delegatai 
į konvencijas, kurios nominuos 
kandidatus į prezidentą ir į 
vice-prezidentą.

Demokratų partijos sąrašu 
laimėjo prez. Roosevelto trečio 
termino šalininkai. Prezidento 
šalininkai gavo 6 balsus prieš 
Garnerio 1 balsą.

Turkija padės 
Graikijai

KARO ŽINIŲ 
SĄTRAUKA

Lenkų kariuomenė 
išlaipinta Narvike

Daugiausia apsin aukę; vėsu; 
vidutinio stiprumo Šiaurės ry
tų vėjai; saule teka 5:37 v. r., 
leidžiasi 7:56^v. y.

8. — Norvegijos karalius Haa- 
kon išleido pareškimą, kad 
Norvegijos valdžia kariaus su 
vokiečiais iki išlaisvins šalį iš 
nacių jungo.

Vokietijos lėktuvai 
puola sąjungininkų 

kariąs Narvike
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

8. — Vokietijos karo vadovy
bės komunikatas trečiadienį 
sako, kad nacių lėktuvai ata
kavo žygiuojančius sąjunginin
kų kareivius ir kad lėktuvų 
bombos pataikiusios į du są
jungininkų kreiserius Narviko 
apylinkėje.

Rumunija užgriebė 
Lenkijos auksą

BUCHAREST, Rumunija, ge
gužės 8. — Rumtin’jos valdžia 
paskelbė trečiadienį, kad ji nu
tarusi konfiskuoti Lenkijos 
auksą, laikomą Rumunijos Na
cionaliniame Banke.

Vyriąusybė aiškina, kad už-

ISTANJBUL, Turkija, geg. 8. 
— Turkijos užsienių reikalų 
ministeris Sukru Saracoglu pa? 
informavo Graikijos vyriausy
bę, jogei Turkijos armija yra 
priruošta žygiuoti graikams 
pagalbon, jeigu Graikiją užpul
tų priešai.

LONDONAS, Anglija, geg. 
8. — Darbo partija parlamen
te davė įnešimą išreikšti nepa
sitikėjimą Chamberlainu.

--X-- X--X--
LONDONAS, Anglija, geg. 

8. — Lloyd George, buvęs Pa
saulinio karo metais Britani
jos premjeras, antradienio de
batuose reika’avo, kad Cham
berlain tuojau rezignuotų.

--X-- X--X--
LONDONAS, Anglija, geg. 

8. — Jeigu parlamentas ir iš
reikš pasitikėjimą Chamberlai
no valdžia, vis vien, Londone 
kalbama, Jo vaodvavimo vald
žiai dienos suskaitytos. Jis ne
pasitiksiąs ilgai premjeru.

- X--X-- X--
PARYŽIUS, Francuzija, geg. 

8. — Lenkų kariuomenė atvy
ko į Narviką. Išvadas daromas, 
kad sąjungininkai esą nusita
rę neatiduoti šiaurės Norvegi
jos vokiečiams.

—x—x—x—
BERLYNAS, Vokietija, geg. 

8. — Vokietijoje laukiama nau
jos Hitlerio atakos, ŠĮ kartą 
gal prieš Holandiją ir Belgiją.

.—X-- X—X---
ROMA, Italija, ge®. 8. — 

Italijoj vėl paleistos kalbos, kad 
fašistai pasilieka nekariaują.

PARYŽIUS, Francuzija, geg. 
8. — Paskelbta, kad Narvike 
tapo išlaipinta lenkų kariuo
menė. Iš to fakto daromas iš
vadas, kad sąjungininkai yra 
nusitarę ginti Norvegijos šiau
rės uostą.

Narvike gal būt neužilgo len
kai turės progos susiremti su 
vokiečiais kiek lygesnėje ap- 
Inkumoje negu ta, kurioj 
jiems teko kariauti prieš vo
kiečius, kai Hitleris užpuolė 
Lenkiją.

Išdalino kaukes 
Egipte

ALEKSANDRIJA, Egiptas, 
geg. 8. -—Jungt. Valstijų. Bri 
tani jos ir Francuz jos konsu
latai išdalino savo šalių pilie
čiams Aleksandrjioje kaukes 
nuo nudingų dujų apsisaugoti, 
jeigu karas kiltų.

griebtas auksas bus 
tas Lenkijos Skoloms 
ir lenkų pabėgėlių į 
ją išlaikymui užmokėti,

LONDONAS, Anglija, 
8. —- Pereitą antradienį 
George Lansbury, buvęs'suyąo0^ h ...

padengti bo Partijos žymus vadas 
Rumuni- delis pacifistas. Jis mirė 

, mas 81 metų senumo.

geg. 
mirė 
Dar- 

ir di- 
buda-

LONDONAS, Anglija, geg. 
8. — Kai opozicija davė įne
šimą į . parlamentui išreikšti ne
pasitikėjimą Chamberlainu, šis, 
susijaudinęs pašoko iš kėdės ir 
pareiškė, kad jis priimąs “iš
šaukimą”.

“Naujieną” Pinigą 
Siuntinio Skyrius

SIUNČIA PINIGUS 
LIETUVON

Telegramų. Užtikrinama pilnas 
ir greitas išmokėjimas.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED ST. 

Chicago, Illinois
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 
ryto iki 8 vakaro. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vaL po
piet
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TORONTO SENESNES KARTOS LIETUVES 
PAVYZDINGOS MOTINOS 

s I

Kada mes tyliai mintimis illi- 
plasnojam į tolintą lietuvės 
moters-motinos praeitį, ines

šių dienų motinoms.
Musų tautos sena praeitis 

daug byloja mums apie lietuvės 
moters nuveiktus darbus hėt ir 
tautos labui. Reikia tik pasklai-

matysime, kokiame varge ir 
priespaudoje lietuvė motina gy
veno ir kure šeimą.

Net ir tokiais niomehtais, kai 
tautai grėsdavo pavojūs, lietu
vė ramiai atiduodavo sūrius 
tautos sargybai, nė kiek nenu
stodama vilties būti liėiuve ir 
pačiuose pavojingose gyveninio 
dienose.

Iš senų sėribvšs lietuvė dilgi
no valktis gimtoje kalboje, jau
triai skiepindama juose tėvynės 
meilę, kalios vedami kovon, 
garbmgai iškovojo Lietuvą iš 
priespaudos ir persekiojimų, 
lik jų dėka narsieji sūnus ku
pinomis meiiės širdimis pl-

dėl šiandien mes turime laisvą 
ir ncpnklat somą savo kraštą. 
Lietuves šiidyje rusenančias per 
amžius lietuviškumo ugnies iifc-

inai bei Sibiro tundros, l ik Lė
tus ė motma, ne kas kitas} bai
gusi sunkius dienos darbus, vo
kai o metą atsisėdusi priė*rate- 
lįo, paslapčia Ištraukusi giliai 
paslėptą maldaknygę, davė sa-

Per greit jai fnittiš ateitie vy
rų, pelikių vaikų t^vą. Liko jai 
sunki našta, nes vaikučiai liko 
visi maži. Suprantama, kad nė
ra pašatilyj jausmo, lygatiš mo
tinos jausmui, — toks buvo ir 
tuomet dar jaunos ir ryžtingos 
SrikalaUskiettŠs jadsihas savo 
Valkams, kuriuos ji atsidavusiai 
auklėjo, kuriuos ji savo švelnia 
rartka globodriina Išaugino rini
tais žirninėmis ir gerais lietu
viais. Jos vaikai: Marija Vaške- 
lienė (jau mirusi); Ona čirins- 
kienė; Salomėja Parukevičienė, 
Margarita Karaliūnienė (savo 
laiku daug veikusi lietuviškoje 
dirvoje Kupiškėno Kritaliiino 
žhiona) ir sūnūs Jonas.. Visos 
jos dukterys jau augina savo 
šeimas ir, žinoma, taipgi lietu
viškoje dvasioje. Trys anūkės 
jau panelės visus dainuoja 
•Aušros Chore”. Galime ir mes 

pasidžiaugti senule Sakalauskie
ne; kuri ne lik gražiai išaugino 
vaikus, bet sugebėjo jUos taip 
priruošti, krid jie ir srivas šeimas 
išaugino motinos troškimais. 
Kaip matome, ji sulaukė jriu 
anūkų, kurie žengia lietuviškais 
liidčiutės keliais. Antroji senu
tė, — tai Kudirkienė, pavyzdin
gai išauginusi 2 Simus (vienas 
miręs) ir 3 dukteris: Danielienę,

tik ji, patuošė dirvą trintos at
gimimui! Jos nuopelnai vis la
biau ptridedrimi įvertinti ir 
Lietuvoje, vis labiau pradeda
ma susirūpinti ir jos būklę; Mo
linų diena plačiai ir gražiai mi
nima visoje Lietuvoje, betur
tėms ir darbo motinoms visur 
ruošiamos paskaitos, prakalbos 
ir įvairios pramogos, skiriamos 
taipgi dovanėlės gausių šeiihų 
motinoms. žodžiu, motiną 
stengiamasi vis labiau suprasti

Deja, nė Visur lietuvę motiną 
pasiekią širdingas žodis jos die
nos proga. Daug yra pdsriltly 
išsiblaškiusių motinų pb įvai
rias šalis, kurių nieks neprisi
mena. O visgi jos yra, tų sunkių 
priespaudos laikų augintos duk
ros, kurios 1.kinio išgintos ap
leido savo gimtas samanotas 
bakūžes, išsinešdamos iš jų sa
vyje lietuvišką jausmą ir prisi
rišimą savo tėvvnei.

Nežiūrint, ar gyvenant svetur 
jų sunkias dienas slėgė kartais 
sunkios bangos, dfr kartais nu
švisdavo saulutė it švelnus ve 
jelis glamonėjo jų linksmesnes 
dienas; žodžiu ar švietė joms

nimą tamsi naktis, jos visai 
buvo patvarios kovoti su au
drom.s, nepamiršdamos, ka< 
jos yra kantrios ir ištvermingos

- Jos svetur gyvendamos kure 
šeimas ir jas auklėjo toje dva
sioje, kurią sdvyje slėpė iš giili- 
tosios pastogės paveldėtą.

čia nbriu atiduoti pagarbą 
senesnūs kattbš inotirtoįris, gy
venančioms Toronte. Lai būna 
leista man šiandien jausti jaš 
tik motinomis ir kartu su viso
mis motinomis pabuvoti šiame 
Motinos Dienai pašvęstame sky

štai jau žila ir sunkių gyveni
mo audrų išvagota veidu, bet 
meili senute Marijona SakalaU- 
skienė, kuriai šeimyninio židi
nio laime neilgai teko džiaugtis.

visos torontiečiams gerai ž.nu
mos ir savo laiku buvusios uo
lios veikėjos katalikų tarpe. Da
nieliai yra ypatingai atsižymė
ję gerais darbais ir gerbimu vi
sų lietuvių be skirtumo.

0 štai Jurcienė dar gerai at
rodanti ii’ iiesUSChusi liibtina, 
drir labai daitg veikianti ir da
bar. Ji yrit molina taipgi pen
kių vaikų. Jos vyriausias sti
lius Benediktas, kurio ji neteko 
prieš porą metų, dėl jo nenu
stoja siėlotiš, ties jis buvęs ypa
tingai geras ir giliai įvertinan
tis tėvus. Antanris, Marytė Mo
tiejūnienė (Aušros choro moky
tojo žmbiid), Izabelė ir Ėdria,— 
visi šie jos Vaikai gfažiai kalba 
.iėltiviškai ir aktyviai dalyvau
ja lietuvių vėikiihe. M. MOtiOjii- 
ii.enė yra gera vaidintoja, šioje 
srityje heiilažai yfd pasitarna
vusi.

Kris nežihd imtšų Masiehės, 
kuri SriVo svetingdiiiti ii’ malo- 
rilrinu yiri plačiai gėrbiaina; Jos 
trys sliiiųš riotš it riėtaip jau 
prisirišę prie Veikimo, bet dvi 
dukrelės dažnai irius padžiligina 
vieriit šokiniu, kita pianu. Pati 
Mrisieriė aplanko Veik kiekvieną 
iltiiVių prirOrigihią it labili uo

liai Visokiais budais juOs Lemia.
Viena iš driugėlib viiiklį moti

na yra ir Pėlrrivičichė, kuiioš 
va: kai yra pasižymėję darbumu 
r gražumu. Jos visa šeiriia bu- 

vb Iribdi aktyviai Įsitraukusi į 
veikliiiiį; bei dėl tani tikrų hiio- 
tykilį dėl kutių ypatingai sUH- 
klai pergyVeiib motlrtOs šičia— 
jie pasitraukė. Žytnėtiriri, kad 
Petravičienė yrri nepaprastai ty
li lt raiiiUtiH budo iriotčrls; Ji 
jiilšilėiikiria it džiaugsimi it 
vargti lik savo šeimoje.

liūtų nbšąžiliiiiga hėpdiūiriėti 
bene pavyždiiigiriiisios musų 
tarpė šėiinos, lai Mbfkibnės. 
Kibk žlnaii, ŠI motina išaugiiib 
ketUfiš šUrids ir tris dukteris, 
kurių vyriausia Oria Simonai- 
tifeilė žihbiriri kaipo &urtU Duk
terų dr-jos veikėja, kita duktė 
Viktė GOberieiiė it drif pane
lė Birbta, kuri sti keturiais 
broliukais—Vytautu, Petru, Aii- 
tfifiiLi ir J b iltį UtsidaVUsiai Veikia 
“Bangos” chore. Mmetiiid, kad
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Sveikiname Visas Motinas!
Antanas yra šio choro mokyto
jas, kiti visi broliai taipgi lavi
nasi iririzikojė. Nešebėtiria, krid 
motinai matant scenoje savo 
penkis valkiis lietuviškų dainą 
dainuojant; iš džiaugsmo raso
ja blakstienos. Morkienės vai
kai nepaprastai myli ir gerbia 
motiną, — ji jų tarpe tikra ka
ralienė, jų 
gyvenimas 
irimas, tai 
kilnu!

Koks paprastas žodis itiotina, 
bet koks jis artimas, mielas ir 
brangus, o kiek daug jis ihu- 
myse sUkclia gražių prisimihi- 

žodis, 
lenkia 
žodis, 
niekas 
pasau-

Nėra Motinėlės

Mudvi sesaitės, 
dvi našlaitėlės, 
kur mudvi eisim, 
ten graudžiai verksim.

Eisim, sesaite, 
į darželį

plačiai pas mus mi
ne tik gražu, liet ir

Oi, yra, yra

oi j riėra, nėra 
mari motinėlės.

Nuskins rūteles, 
atžels ir kitos, 
mirė močiutė, 
nebėr man kitos.

• V. Faiza

mų!.. Tai kilniausias 
prieš kurį visas pasadlis 
galvas. Tai vienihtfelis 
kurio niekas nepašiepia, 
nepajuokia. Motiha davė
liui ne tik mus paprastus žmo
nes, ji drivė ihuins įvriirių geni
jų. Ji pirmutine buvo jų mo
kytoja, įkvėpėja; ji jiėriis gel
bėjo siekti tikslo.

Sitį diėiių šaltas ir žiatirits pa
saulis ndpdisd silpnųjų, nes jis 
bėjatisinis, nėgirdi skaudžių ai- lonaiis žodžio), be iižtiojadios, 
iiiUiUttimų. Dėl ritiožmių pdsau- kaHriiš riėt skurde... Kokš irili- 
lio ^galiūnų” inės šilphėšni ga- lonumriš ŠiahUiėii tbkidthš mb- 
lime žūti, galime varge riiaudy- tinOiiiš; kurioms tik atsiiriirii- 
tis, jie neliudės. Tik vienos mo- mais beliko gyventi; jų šuHtįš 
fiiiOs širdis kitaip jriučia, ji ar- nesvęikins JU; fifes jriii sėriidi il
timi! kenčiahtiėms; Jai ne viš- siši šaltuose karo kilikuose. Jus 
tibk nliityt! sdvo vaikus žimaht motindš, liufios dar turite savo 
kdro sūktiry, jdi hė vištyčk ma-,suliUš Su sdvihi, esdte šiandien 
lyti juos skadsniuošė; bet kds laimingos/ Jie jųrtis, parūdys 
jos paisd; kas još dtšikidušlri... I tikrą niėilę; tdfš pdįai’bijk“žddį.

Atimdami motinai suhų, jiė at
ima dalį jos gyvybės,y jie nelei
džia motinai džiaugtis savo vai
sium; gražiomis viltimis gėrė
tis; jie atima iš jos kas jiems 
reikalinga, o ją palieka be. itia-
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JAUNAI MOTINAI
Prieš mano akis' stovi jauna 

moteris. Još vienoj rankoj iš
blyškusiais veidais kūdikėlis, 
antroj — alaus bakalas, o 
dantyse cigaretas. Ji paskatin- 
toja šį straipsnelį parašyti, 
kurį taikau MOTINOS DIE
NAI.

Kas atmelia motiną tik kar
tą į metus, tas laimės pasauly 
neturi. Kas tik kartą į metus 
pabando savo motinai suteik
ti džiaugsmo, tokio žmogaus 
sąžinė negali būti rami, nes jo 
motina būna skausmu 
pytu vėidu, amžinai 
minčių slegiama. Bet 
idealioji motina pati
kenčia, Niekada ji mums ne- 
išmetihėja už jos pamiršimą. 
Mat, ji myli mus labiau už sa
vo laimę, net už savo 
Ji net savo žilstantį 
mielai pakeistų bile

' mUsų laimei.
Tik idealioji motina 

vęš išsižadėti. Tokias 
mes dauguma, bene
Lietuvos atvažiavusieji, 
jome, turime. Tokiomis moli
nomis dauguma mes esame. 
Nemokėtume mes džiaugtis, jei 
tuo džiaugsmu nuodytume

iš'krai- 
liudnų 
ji tyli.

viena

kalinga būtinai nors kartą į 
metuš priminti još klaidas. 
Ypač jaunoji motina reikalin
ga pamokinimo, kad tabakas 
ir alkoholis yra kenksmingas 
besiformuojančiai naujai gy
vybei, kad silpnina jos atspa
rumą kovai su gyvenimu.

Užsidegti cigaretę, išmaukti 
alaus ar degtinės stiklą, nerei
kia jokio išsilavinimo, nereikia 
jokio supratimo, kas pasauly 
dedasi, nereikia žinoti nė kas 
tau panosėj esti. Tai padaryti 
gali bile tuščiagalvė gatvės mo
teris. O kurios ir doros, išmok
slintos moterys yra tuo netiku
siu papročiu persiėmusios, — 
jos vertos musų pasigailėjimo, 
kaip lygiai mes gailimės visų 
kitų, gyvenimo šunkeliais pa
slydusių. Ir ne tokioms rašau 
šį straipsnelį, nes jos ir pačios

daiktu

gali sa- 
niolinas 
visi iš

t are

už jūsų vargus pergyventus dėl 
jų-

Panašiai netekti sūnų prisibi
jo ir musų torontiėtės čia su
minėtus motinos. Reikia vilties, 
kad ši nelaimė jūsų nekliudys. 
Jus davėt musų tautai naują 
kartą, jūsų pagalba išliko joje 
mylima gimta kalba, reikia ti
kėlis, kad jūsų sūnus nesulauks 
tos iielemlos 
už svetimus 
reikalus. —O;

nelaimės kovoti 
ir grobuoniškus

Iš Lietuvos Moterų 
Veiklos

“Lietuvos Vaiko” draugijos 
Kauno skyrius suruošė jaukią 
arbatėlę Karininkų Ramovėje, 
kdribje dalyvavo nemažas skai
čius svečių. Programoj dalyva- 
vd operos artistė Staškevičiutė. 
Pelnas šios arbatėlės skiriamas 
vargšų vaiky darželių naiidai.

Rašytoja ir poetė P. Orintai- 
tė gyvena Vilniuje ir rašo poe
mą iš kaimo gyvenimo.

Blivo įderinu Skaityti (“Lietu
vos” i ||
gerosios kehdradarbės Pranės 
Lapienės “revievv” apie Ievos 
Simonaitytės knygą “Pavasarių 
Audrojkurtoje pavaizduotas 
klaipėdiečių lietuvių gy verti
mas.'

iiumeryjė 4-trim) mtistt
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slėj ieškodamas nusiraminimo 
rūpestėly, stengdamosios užsi
miršti išliktoj nelaimėj, jos 
siekė šio ir to ir nejučiomis 
priprato. Voltui dabar stengia
si su tuo kovoti. Kas įleidžia 
mumyse giliai šaknis, tas ne
lengva išrauti. Bet tu, jaunoji 
motina, kuri tik dėl grožio sie-

pasirodyti moderni, kvatoji su 
vyrais prieš degtinės stikliuko, 
tu gali to papračio savy ne- 
prigydyti. Žinoki vieną tiesą— 
nei sau, nei savo tautai tokiu 
moderniškumu garbes nepada-

panaši , as

iš ten išė- 
ci gare tą.

tariau

Susikaupk nors šią dieną, 
kuomet pasaulis lenkia galvas 
savo motinoms. Pagalvoki: ar 
tavo vaikai tave gerbs, jei tu 
eisi primityvių žmoriių pėdo
mis? S. Storulienū

Tačiau ... yra ir kitaip. Yra 
ir tokių motinų, kurios dar iš- 
čiuj savo kūdikėlį nešiodamos, 
geria į save visokius nikoti
nus ...

Kartą aš turėjau viešnią. 
Jauną, gražią, su' kūdikiu ran
kose. JI atėjo linksma savo lai
me pasigirti, — kilo kūdikio 
laukianti.

‘į Madonną esi 
buvau betarianti, 
kė rankinėlio ir, 
mus, pasiūlė man

“Nerūkau, dėkoju, 
skausminga šypsena.

“Keista, kad tu nerūkai. Nie
kada nebūčiau taip manius”, 
ji man pastebėjo.

“Kodėl, mieloji? Juk milijo
nai moterų nerūko. O iš lie
tuvių lik išimtys tai daro,” kal
bėjau.

“O kurios gi nerūko?”—iro
niškai ji man atkirto.

“Pamilkime tik musų klubą. 
Pavyzdžiui, tokios senos ame
rikietės; tokios madnios (čia 
išvardijau kelioliką musų žy
mių, dorų, darbščių veikėjų 
vardus), o nė vienos nesu ma
čiusi su cigaretu dantyse.

Ji sukvatojo:
‘Na, jei jau tokios pradėtų 

rūkyti, tai tikrai ir aš mesčiau 
šį paprotį. Senės tokios, iš kai
mų kilusios”, ji piktinosi.

Skausmas man suspaudė šir-

MAMYTE, MANO 
MAMYTE

vulkanas 
bai man

minčių kilo. Tai]) la- 
nuostabu buvo, kad 
mokėdama įsibrėžti 
skaito save geresne 

Didžiuojasi, kad ji išuž kitas.
savo burnos kaminą daro, kad 
pašvihkuši tabaku kitam nosį 
raukia. Ir ji ne viena. Ne.kar
tą gi matome ir iiiusų sueigose, 
kudmet viena ir kita “ponia”, 
išsipuošusi pučia durną, mau
kia stiklą po stiklo stiprų sky- 
styihėlį ir reikalauja pagarbos, 
kaip musų tautos “graži” de
koracija. Akiplėšiškai jos lenda 
prieš akis moterims, kurios 
tautos garbę kitaip supranta, 
kurios siekia mokslo, ieško ži
nių ir stengiasi būti naudingos 
kilniais darbais.

Kadangi idealioji motina yra 
atmintina kiekvieną dieną ir 
riet valandą, nes ji yra įkvėpi
mas gėriui šaltinis, tai aukš
čiau tik ką minėta motina, tfei-

Laikas nuo laiko riš savo as
menišką apskaičiavimą rūpes
tingai atlieku, norėdama patir
ti, kiek aš esu turtinga. Apskai
čiavus, apžiurėjus atrandu, kad 
labai turtinga esu. Mano yra 
dangus mėlynas, plaukią debe
sys; mano žaliuoją medžiai, 
mano kvepančios gėlės; mano 
paukšteliai linksmai giedantys, 
mano dienos saulėtos, mano 
naktys tylios, ramios.

Bet užvis didžiausias mano 
turtas — tai mano mamytė. 
Jos siela, jos jausmai, jos šyp
sena, jos motiniška meilė yni 
mano ncatskiiYama nuosavybė.

Užmirštame labai greit, kas 
yra jos nuoširdus atsidavimai. 
Ar ilgai mes atmenam jos 
karštus širdies atodūsius. Ji ne
kartą verkdama graudingom 
ašarom klausė alsavimo ir dre
bėdavo iš baimės, kad savo 
dukrelės ar sūnelio nenustojus. 
0 kaip greit mes užmirštam, 
kad motule aukotų gyvastį sa
vo dėl labo dukters ar sunaus. 
Ir kaip dažnai mes savo mamy
tes įžeidžiam ruščiu žodžiu ar
ba nemandagiu elgesiu. Net 
gana dažnai ir nenorim kalbėti 
su savo mamyte savo prigimta 
lietuvių kalba.

Todėl gerbkime savo bran
gias mamytes ne vien Motinos 
dieną, bet visur, visuomet ir 
visada.

Aš savo mamytei skiriu šią 
Motinos Dieną ne vien savo 
širdingus ačiavimus už išauklė
jimą manęs, bet šiuo, aš jai su
dedu savo širdies jausmų gra
žiausių gėlių bukietus.

Mamytės dukrelė,
Genovaitė Zelntiitė.

ra
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L. Narmontaitė

Mano mamyte 
mane mokino

(Minint Motinos Dieną skiriu eiles motinai, 
Marei Narmontienei)

...............................- | 1

Mano mamytė mane mokino nuo jaimv^tes dienų, 
Kaip valgyti, kaip vaikščioti, / 
Kaip kalbėti ir kaip elgtis.

Mano mamytė mane mokino nuo jaunystės dienų,
Kas yr, gera, kas yr* bloga, 
Kas naudinga ir kas nevėlia.

Mano mamytė mane mokino nuo jaunystės dienų,
Žengt* pirmyn protingam kelyje, 
Stiprint mintis moksle visados.

Mano mamytė mane mokino nuo jaunystės dienų,
Gerbti mokslą, remti dailę, 
Ir daboti amžių kultūrą.

Mano mamytė mane mokino nuo jaunystės dienų,
“Ne griauk, vaikeli, ne ardyki,
Vietoj to sėk grudus ir statyki.”

Mano mamytė mane mokino nuo jaunystes ,dienų,
“Tylėk, jeigu neturi malonų žodį,
Arštrius ir žiaurius žodžius neištark.”

Kadangi mamytė mane mokino nuo jaunystes dienų, 
Tad dėkoju jai už patobulinimą 
Jos dukters asmenybės.

Kadangi mamytė mane mokino nuo jaunystės dienų,
Tai gerbiu ją už tuos idealus,
Kuriuos ji įkvėpė dukters dvasioj.

Kadangi mamytė mane mokino nuo jaunystės dienų,
Tai dėkoju jai už tas pastangas, 
Kurios pagerino mano gyvenamo dienas.

Dėl to, kad mamytė mane mokino nuo jaunystes dienų, 
Tai džiaugiuosi, kad dar ir šiandien
Ji rodo man gerus kelius.

Dėl to, kad mamytė mane mokino nuo jaunystės dienų,
Tai džiaugiuosi, kad dar ir šiandien 
Galiu laikyti jos brangią rankelę.

Del to, kad mamytė mane mokino nuo jaunystės dienų,
Tai laikau visų brangenybių brangiausia, 
Kad galiu dar prie jos prisiglausti.

1X4 to, kad mamytė mane mokino nuo jaunystes dienų, 
Tai skaitausi laimingų laimingiausia
Dar turėti prie savęs Mylimiausią Mamytę.

PRIEŠ TAI, KADA 
ATSIRADO MOTI

NOS DIENA
Motinos Dieną pradėjo minė

ti prieš tris dešimts du metus, 
ir ji buvo įsteigta Prezidento 
prokliamacija 1914 Inetais. Bet 
seniai prieš tai visų amžių pa
sižymėję žmonės skleidė žod
žiu ir darbu tą obalsį, kad “Nė
ra kitos Molinos, kaip mano 
Motina”.

Garsusis tapytojas Whistler 
pavadino paveikslą savo Moti
nos “An Arrangement in Black 
and Gray”. Jis nevadino jį Mo
tina dėl to, kad jo meilė dėl 
savo Motinos buvo tokia šven
ta ir ypatiška, kad pasaulis ne
turėjo teisės būti sentimenta
lus ap’e ją. i

Napoleonas visuomet stebė
davos- savo Motinos grožiu. La
bai dažnai jis pareikšdavo, kad 

smegenis. Ji 
i protingai ir 
i tiesiog' net’- 

į ją kaipo 
j auna am-

smų? Kas norės padėt siekt 
šviesos, kada aplinkui visur 
tamsa, niaukiasi... Širdyje 
skausmų audra. Ir kasgi jai iš 
viso pasaulio gėrybių? Kada 
jos. balsas negirdimas!'• Jau
čiasi palikta lyg tyruose, ap
leista, išjuokta. Ji pančiojaina. 
Jaučia prieš ją pasaulis apsį* 
vertė ir sako: “tp jau nereika-

MOTINOS TROŠ
KIMAS

VAIKELI, ŽIŪRĖK, 
KARVĖS BĖGA

Už poros dienų mes minėsi
me Motinos Dieną. Mes, kurie 
gyvename Amerikoje, minėsi
me /linksmai ir mums moti
noms bus smagu sulaukti tos 
dienos. Bet koksai ten bus Mo
tinos Dienos minėjimas, kur 
karas liepsnoja, kur daug jau
nų gyvybių padeda savo galvas 
amžinai... Nors mes eionais gy
vendami nesame paliesti karo, 
bet negalime pamiršti, kad 
anoj pusėj juros motinos taip 
pat savo vaikus augino, tikėda
mos iš jų sulaukti savo senoms 
dienoms paguodos. Bet ką gi 
jos sulaukė? Kaip šiandien Eu
ropoje?

Aš niekados nepamiršiu pa
saulinio karo baisenybių. Bet 
dabartinis karas dar baisesnis 
ir žiauresnis. Tenais mirtis 
skraido ore, ne vien tik žeme 
vaikšto, ne vien tik jurose ir 
po vandeniu plaukioja.

Tas negali apsakyti karo, bai
senybes, kuriam neteko karo 
matyti, kuriam nereikėjo išleis
ti vaiko ar vyro kariauti. Pa
sauliniam kare mano sūnūs bu
vo du syk sužeistas, bet nors 
išliko gyvas.

Rodos, kad nuo to karo nėr 
nė vieni metai praėję, kad ne
silietų kur kraujas, kad ne vie
noj, tai kitoj pasaulio dalyje. 
Tas karo dievaitis taip baisiai 
trokšta žmonijos kraujo. Kad 
kartą kas tam karo dievaičiui 
širdį perdurtų ant visados.

Mes motinos nenorime karų. 
Mes nenorime, kad musų bran
gus sūneliai butų paaukoti karo 
dievučiui, vieni žūva, kiti su
žeisti, jų gyvenimas vargingas. 
Ar tai neišpasakyta skriauda 
toms motinoms ir tiems sužeis
tiems.

A, gamta, tu mot’na visų, pa
daryk tiems karo norintiems 
kitonišką širdį. Duok jiems ki 
toniškus jausmus ir mintis. 
Duok jiems supratimą, kad ka
re daugybė nekaltų žmonių žū
va, kad turtai ir ilgų metų kul
tūra sunaikinta, ir kad žmoni
jai atneša vien tik vargą, be
das ir ašaras. —M. Janionienė.

Baltimore, Md.

Kai aš augau Lietuvoj, nebu
vo nųidos vaikams pirkti tam 
tikrus apatinius, kad jie leng
vai išmoktų, kaip apsirengti. 
Bet man kaipo mažytei šešių 
metelių mergaitei nebuvo jo
kio keblumo — man nereikėjo 
moksliškai sukirptų kelnyčių, 
specialiai siutų andarokėbų, kad 
rytą kėlus apsirengti. Aš turė
jau suprantančią mamytę.

Tą vasarą — kai man sukako 
šešti metai — tėveliai nesamdė 
piemenės karvių ir ožiuko ga
nyti, nes aš buvau prašius tos 
užduoties; jaučiaus jau gerokai 
paaugus; norėjau ir aš stoti i 
darbą.

Tad anksti rytą mamytė ma
ne miegančią iš lovos pakelda
vo, greitai, tyliai mane apreng
davo ir pasodindavo ant slenk
sčio, o aš per visą tą triūsą sal
džiai, giliai miegodavau. Ji įdė
davo pusryčius į krepšelį; pri-l 
pildavo puodelį saldžios Smeto
nos” dėlei uogų, jeigu a§ miš
ke uogyną užeičiau, ir tik tada 
maloni jos ranka mane bent 
kiek supurtydavo, kad gilų 
miegą numetus ir į ausį pa
šnibždomis tardavo: “Žiūrėk, 
Antošele, kur karvės jau bė
ga!”

Strikt nuo slenksčio, ir bėg
davau aš paskui žalmargių iki 
pat miško, kur jos apsidairu- 
sios sustodavo pusryčių.

Tik tada rakdavau aš savo 
krepšelį, pilną gardumynų, ma
mytes sutaisytų. Koks malonus 
buvo tas pirmasis mano dar
bas prie mamytės; kaip tikrai 
aš buvau apsaugota nuo gyve
nimo keblumų; kaip lengva bu
vo išaugti į subrendimą ir atsa
komybę, prisidengus jos meile 
ir rupestingumu.

Tai buvo keli metai atgal. 
Dabar jau kitokios mintys apie 
vaikų auklėjimą, bet netikiu, 
kad galėtų būti linksmesnis, 
malonesnis mokinimas atsako
mybės apsiėmimo, kaip mano 
jaunystės dienos Lietuvoj prie 
mano mamytės.

Suzanna Viliute.

ji turėjo Vyro i 
tvarkė viską taip 
gudriai, kad buvo 
ketina, atsižvelgus 
moterį ir dar jos 
žiu.

Jurgis Vašingtonas negalėjo 
būti jūreivis vien tik dėl to, 
kad jo Motina negalėjo pakę
sti atskyrimo nuo 
naus.

Lincoln buvo t k 
metų amžiaus, kada 
na mirė. Jos paskutiniai žod
žiai buvo “Buk kuo nors, Abe.”

Eugene Ficld buvo tiktai še
šių metų, kada jo Motina mi
rė. Bet jis sakė, “aš nešiau at- 
simin’mą jos švelnaus balso ir 
maloniai glamonėjančios ran-* 
kos per visą mano gyvenimą.”

Carlyle parašė “Aš didžiuo
juosi savo Motina. Jeigu kuo
met nors pamiršiu gerbti ją, 
aš turiu nustoti būti žmogus 
patsai vertas atm'nimo.”

Thomas Moore rašydavo sa
vo Motinai po-du^ laiškus į sa
vaitę. Kuomet ji 'mirė; ji tu
rėjo keturis tūkstančius jo 
laiškų.

John Quincy Adams kiek
vieną naktį savo gyvenimo pa
sakydavo 
“Now I 
sleep. . .”, 
mokino jį.

Kas nors yra pasakęs, kad 
“Motinos žymiųjų vyrų gyve
na tiktai savo sūnuose.” Kaip 
žodžiuose, taip ir darbuose šių 
sūnų, mes matom kaip amži
nai ir gražiai jos gyvena. 
(Kathleen Masterson).

Iš “Moteris”

savo su

devynių 
jo Moti-

tą vaikų maldelę 
lay m,e down to 
kurią jo Motina iš-

ŠIŲ DIENU MOTINA
Z?<7.šo Stasė G.

Vakaras. Mėnulis padangėje 
po debesis nardo, ten aukštai 
spindi žvaigždelių pulkai. Ten 
vėtra. įdukus laukais nustau- 
gia, sunkus debesiai temdo pa
saulį, baisus nemielas gamtos 
rūstumas!... Baisingos audros 
širdyje motinos užgulė sielą 
liūdnumas. Ten toli patrankos 
gaudžia... ten šūviai, ten dar 
toliau ugnies švyturiai nakties 
tylą ardo, laukai lavonais 
greit bus nukloti, o ji, vargšė 
motina! Eina juoda skara ap
sigaubus tyli, ji nejaučia, kad 
eina per kalnus, per girias, 
upes ieškodama šviesos, ra
mybės. Ji trokšta parneši tai 
žmonijai ir savo vaikams. Su
klumpa. Miglos aplink. Girdi
si: ‘‘Stok 1 Ųždaryt., supančiot 
ją!” Sustoja. Apsidairo vargšė 
motina, per veidus rieda aša
rų lašai, ji pančiojaina... Juo
dą skarą vis žemihu gaubia 
lyg skausmą norėdama pa
slėpt. Bando ramintis, laukia 
bet, nesulaukia! O žvaigždutė 
taip aukštai... Mintis geismui 
šaukia, bet sugrįžta tik skaus
mai,

Ji pančiojaina. Kaip sunku, 
kaip skaudu be artimos sie
los. O, vargšė motina! Kas ją 
supras? Kas išklausys jos gei-

Jau naktis. Visur šmėklos, o 
ji klabina duris, klausos, gal 
išgirs... širdis ilgisi širdies. 
Kodėl tik jos širdis prisipildo 
jausmų baimės, mato gęsta 
šventoji ugnis... Kada skaus
mai drasko krutinę ir audros 
skaldą jausmus, jšauksnąąj pro 
molinos ausis laisto ji jaučia 
kad dabar žaidžiama kardu ir 
ugnimi. Motinos meilė neteko 
vertybes, ji siūloma kitais 
“gražiais** pažadais pamFršt. 
Jie moka jausmingai motinos 
širdies stvgoms grot, tarytum 
kad kanklės gausių “O. Mo
liu! nusiramink motin! Tavo 
vaikų kelias radastoms išklo
tas ir saulė švies jiems gra
žiau. Jeigu ir žiltų? Tai tik dėl 
tėvynės! Kokia didi garbė. Ir 
kam tau motin liūdėt?”

Bet šių dienų motina jau 
kitaip įsivaizduoja “gražius 
pažadus.” Ji mato juose lik 
taką vargų žmonijai erškė
čiuotą ir ašarų kalnus. Argi 
gali būti didesnis'motnios šir
džiai skausmas, kada jos vaikas 
karūnuoto plėšiko naguose turi

savų girtuoklystę ir paleisti^ 
vystę juos jšauklėja tokiais, 
kokios jos pačios yra. ,

Pavyzdinga molina su savo 
nenuilstančia meile ir pasi
šventimu dėl savo kūdikio ne
sėdi saliune, nekeikia ir neap
kalba kitų moterų. Ji yra švel
ni, kukli, pasiryžusi visuomet 
ką nors, gero pasakyti apie ki
tą žmogų ir taip toliau. Tokia 
motina yra šventa ypata ma
no akyse, ir verta didžiausios 
pagarbos ne lik nuo savo kū
dikių, bet ir nuo kitų.

Abrakam Lincolnas kalbė
damas apie savo motiną štai 
ką pasakė: “Aš neturiu užtek
tinai garbingų žodžių, kad ga
lėčiau savo mamytę tikrai pa
gerbti.”

Taigi, brangus skaitytojai, 
vardan motinos dienos šven
tės, kuri įvyksta gegužes 12 
d., kviečiu visus švęsti tą gar
binga dieną kaipo didžiausia 
šventę.

Močių Dienoj nepamirški

Ir ne’pleiski nesuspaudęs 
Senutei rankelių...
Neapleisk savo močiutės—

Jos netekęs pasijusi, 
kad esi biedniausias!...

MOTINA IR ŠEIMA

Motinos- dienos proga
I

(Aukoju Lietuvos motinėlėms)

Apniaukta padangė kanuolių durnais, 
Kalba Motinėlė žodeliais liūdnais. 
Rieda ašarėlės per jos veidelį, 
Žuvo jos sūnelis karo laukelyj.

Aš džiaugiausi augindama, kad senatvę pavaduot, 
Ir nemaniau, kad bernelį reikės karau atiduot.
Kad žinočiau jo kapelį, aš jį dažnai aplankyčiau, 
Apsodinčiau jį gėlėms, ašarėlėms palaislyčiau.

Bet jis žuvo karo Jauke, svetimoj šalyj,
Ir koks skausmas, skaudus skausmas, Motulės širdyj.

Marė Dundulienė.

Rašo L. NARMONTAITĖ

Saugumas ninkąs, suprasdamas svarbą šio 
reikalo įkūrė saugumo komisi- 

Pcreitais metais Cbicagoj ją. šita komisija siunčia kalbe- 
dviračiais buvo sužeista netoli toją į mokyklas, draugijas ir 
du šimtai asmenų ir šešiolika susirinkimus. Jis iliutruoja sa
liko užmušti. Tuo pat sykiu vo ka bą krutumais paveikslais, 
automobiliai sužeidė netoli dvi- Kalbėtoją ir paveikslus galima 
dešimts tris tuksiančius žmo-įgauti nemokamai.
nių ir užmušė netoli

Motina yra atsakomingiau- 
sias šeimos a^niuo. Ji rūpinasi, 
save disciplinuoja, ruošia pla
nus, stengiasi gyventi gražio
mis mintimis dar kūdikiui ne
gimus; nes kiekvienos rimtos 
motinos didžiausias noras yra 
susilaukti sveiko ir gero kūdi
kio. Kuomet kūdikis gimsti, 
jis atneša sų savim daug prob
lemų, kurias irgi prisieina mo
linai spręsti. Tos problemos su 
kūdikio auginu keičiasi ir dau
gėja, pastato motiną vis į di
desnę ir didesnę atsakomybę. 
Jos rankos būna pilnos darbo 
ir mintys nuolit koncentruoja- 

kudikių auklėjimui.
Tai padėtis motinos, kuri yra 
matcrijaliai pilnai aprūpinta, 
už kurios pečių stovi vyras su 
pilnai jos šeimos reikalavimus 
patenkinančiomis pajamomis.

Bet tokių laimingų motinų 
yra tik nedidelė dalis. Daugu-

Aš manau, kad butu labai mas jų, be svarbių pareigų šei-;darbo 
sunku šiandien rasti tokį ku-Anoje, turi dar sau ir savo šei- 
dįkį pasaulyje, kuris nenorėtu mai pragyvenimą uždirbti. Kas 
būti toks, kokia yra jo ma
inyte arba tėvelis. Mažam vai
kui jo tėveliai atrodo didžiau
si didvyriai. Tokiu budu yra 
labai svarbu tiems tėvams 
kurie auklėja kūdikius, būti 
pavyzdingais, blaivais ir nesi- 
barti tarpe savęs prie mažų 
kūdikių, nes mažytis kūdikis 
labai mėgina savo tėvelius pa
mėgdžioti ir taip viską daryli,

apny'ksta, kaip tamsos juroj 
gamtos vaizdai, jos galva svy
ra, krūtinė virpa, minties ir 
jautimo sieloj pristygo, ji sti- 
pančiola... tai tokia šių dienų 
Motina.

M 0 TIN A
Baso Onei Kubilienė.

Beveik kibk vieniai dukteriai 
arba pavyzdingam sunui at
rodo, kad jo mainyte yri daug 
geresnė už kitas nikotinas. Malamos jos 
atrodo, kad mano mamytė yra 
geriausia

Kai

gusi būti 
mamytė:

buvau mažylė mer- 
labai norėjau užau- 
tokia, kaip mano

kaip jo tėveliai daro, nes jo 
jaunam protui atrodo, kad jo 
tėveliai yra labai protingi, ir 
jie klaidų nepadaro.

Motina auklėjime vaidina 
svarbesnį vaidmenį, negu tė
vas. nes ji yra visuomet su 
kūdikiu. Ji savo meile, savo 
glamonėjimais rankomis savo 
sveiku protu gali savo kūdikį 
išaukjėti į pavyzdingą jaunuo
lį. Ji taip pąt per savo nesu- 
manumą ir. apsileidimą gali 
savo kūdikį padaryti labaį ne
laimingu ir netikusiu pasau
liui.

Pagimdymas kūdikio nerei
škia, kad motinas darbas at
liktas. A? sakyčiau, kad pa
gimdymas vaiko yra mažesnė 
pusė atsakomybės, negu kūdi
kio išauklėjimas.

Mokslo žmonės mums sako, 
kad labai daug yra taip vadi
namų “great women of the 
world”, kurios savo kūdikių 
neturi, bet kurios turi motini-

Dabar yra reikalas ypačiai
v* i • I i • 1 - I* •• jr* uhuviihi uliniai i ei i i1siuitai keturi buvo peštieji. Ki- . . . 7 * .. v. , . da vaikai pavasario melu zai- taip sakant, septvmasdes nu d :i| ... , . , . ...v. ,. . . * ... v v idzia lauke, praleidžia daug lai-nuošimčiai automob Iių užmuš-! 1 °
tųjų buvo žmonės, kurie pės
čiomis ėjo.

Tad galima matyli reikalin
gumą atkreipti visų dėmesį į 
apsaugą. Tėvai vaikus inmic 
mokina, o mokytojos mokyk
loj, kad vaikai įgytų saugumo 
papročius. Net ir miesto vi’ši-

Neleiskite vaikui
vėso, raginkite, kad jis žaistų 
pakraščiuose arba tam tikroj 
įsteigtoj vietoj pkic mokyklos

supras motinos padėtį šeimoje 
ir turės tinkama jai pagarbą?

svetimos prieglaudų ir 
prižiūrėtojos, o daž-

— gatvė! Jeigu seniau 
vergavo ponams -- 

jos vergauja civilizaci-

ar prie namų.
Dabar butų geras laikas tė

vams suteikti ir įkurti žaisma- 
vietes netoli namų, ant ncapsta- 
tytų lotų, taip kad vaikai galė
tų saugiai žaisti po tėvų prie
žiūra*

Taip darant galima išge’beli 
daug vaikų nuo sužeidimų ir 
net nuo mirties.

aistas
mokta rugieni

drįsta tvirtinti, kad tokiu bū
da moteriai suteikiama lygybė, 
tas skaudžiai šeimos auklėtoją 
įžeidžia, nes tokiu budu ji ap
kraunama keleriopomis parei
gomis. Jos šventos pareigos na
mų židiny būna išdraskomos. 
Naudingiausios 
dos,
turėtų patiekti pusrytį ir išleis
ti juos į mokyklą, o mažuosius

dienos valan-
kada ji savo kūdikiams

pamigdyti ir visiems paruošti 
sveikus ir skoningus pietus — • 
ji turi anksti su jais atsisvei
kinti, vienus, mažesniuosius,
ankstyvą valandą temnti į prie
žiūros namus; kitus, didesniuo
sius, palikti Dievo globoj, pati 
vergauja dirbtuvėje. Dirbdama 
ji retai kada pasiliuosuoja nuo 
minčių apie savo kud:kius. Gal 
kartais juos kas nuskriaudė, 
gal sužeidė, gal jie nevalgę, ir 
dar tūžmas įvairių įliuzijų. 
kurios dilina motinos kantry
bę; vargina jos nervus labiau 
už sunkiausį darbą. Grįžusi va
kare iš darbo, ji nežino už ko 
stvertis, čia vakarienę paruošti, 
vaikučius nuprausti, jų drabu
žėlius išskalbti ir kada vaiku
čiai pasiilgę mamytės nori su 
ja pačiaukšti, ką nors papasa- 
kpti — ji neturėdama laiko, 
nustumia juos šalin, užgauda
ma jų ,mažytes širdutes ir su
mažindama vaikų prisir’š’mą 
prie motinos ir pagarbą jai.

šką patraukimą prie jų ‘‘Ma- 
ternal yearning”, kad tos mo
terys šiandien su savo labda
rį ngumu ir savo Švelnia sielr, 
prisideda daug daugiau prie 
pasaulio pagerinimo, negu vietą užima nekanlrurnas, 
motinos, kurios pagimdo vai. šiukštumas ir netaktas. Ar ga- 
kus irz j uos apleidžia, arba per Įima tikėtis, kad tokie vaikai

Tokia molina paverčihma au
tomatu,' atimama nuo jos vai
kų auklėjimo teisė, nudilina
mas šeimos auklėjimui reika
lingas sentimentalumas ir. jo 

nekantrumas,

jo, bet 
darželių 
niausiai 
moterys 
šiandien
jai, it* kol motinos nebus pa- 
liuosuotos nuo kasdieninio už
darbio duonos kąsniui ir nepa
dėtos ten, kur jos privalo būti 
— šeimos auklėjime, tol jos ne
bus tinkamai pagerbtos, nors 
pagerbimo dienas joms ruoštu- 
mėm ir kas sekmadienį. Tam, 
žinoma, yra kalčiausia netikusi puoduką kvietinių miltų ir ant 
___ ) sistema, kuri neleidžia 1 pabaigos sudėk išplaktą kiauši- 
vyrui uždirbti pilnam šeimos I nių baltimą, kepk ant sviesto 
pragyvenimui. Visoms tokioms arba laukų. —V. Faiza. 
matinoms mano širdinga pa
garba ir užuojauta.

M. F. Y-nė.

Blynai su “crcam rheese”
Ištrink su dviem kiaušinio 

tryniais gerą šauktą sūrio, da- 
pilk kiek reikia pieno, išsijok

Pirkite tosv krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE

Atsiminkite Savo Motiną Su Gėlėmis
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Sodžius ir miestas
Amerikos Jungtinės Valstijos yra pramonės kraštas. 

Kitąsyk tai buvo žemės ūkio kraštas, ir 95 nuošimčiai jo 
gyventojų gyveno sodžiuje.

Gyventojų surašymas, kurio skaitlines dabar pradė
jo po truputį skelbti federalinis Cenzo Biuras, rodo, kad 
šiandien tik 24 nuošimčiai žmonių šioje šalyje gyvena 
farmosei F.artnų gyventojų skaičius, kartu su visais žmo
nėmis, kurie jose dirba, sudaro apie 32,000,000, kuomet 
visų gyventojų skaičius J. Valstijose siekia 130,000,000.

Reiškia, sodžiaus gyventojai nesudaro r*ę ketvirtos 
dalies visų krašto, gyventojų.

O reikia atsiminti, kad per dešimtį metų Ameriką 
slėgė sunki depresija. Depresijos metu, kai daugelis dirb
tuvių užsidaro arba susiaurina savo gamybą ir milionus 
darbininkų atleidžia, žmonės keliasi iš miesto į sodžių, 
kur pragyvenimas yra pigesnis. Gerovės laikais banga 
žmonių iš sodžiaus plaukia atgal į miestą.

Susikoncentravimas žmonių miestuose iškelia daug 
keblių problemų. Bet miesto gyventojų papročiai ir idė
jos keičiasi daug sparčiau, negu sodiečių.

Vorošilovo “paaukštinimas”
tapoSovietų karo komisaras, Klemeiitij Vorošilov, 

pašalintas iš savo vietos ir “pakeltas” į Liaudies Komi
sarų Tarybos pirmininko pavaduotojus, eutopiškai kal
bant, į vice-premjerUs.

Šis Vorošilovo paaukštinimas atrodo abejotinos ver
tės, nes vice-premjėriL SoVietų Sąjunga tūri Visus šešis. 
Karo komisaro rolė valdžioje yra daug svarbesnė.

Vorošilovo vieta teko Kievo karo distrikto viršinin
kui, Semionui Timošenkai, kuris vadovavo Raudonosios 
armijos pulkams, okupuojant Lenkijąt Timošenka gavo ir 
maršalo titulą. Maršalo titulai buvo suteikti taip pat ša- 
pošnikovui ir Kulikovui.

Kodėl Stalinas padarė tokių žymių pakeitimų karo 
vadovybėje, nėra žinios. Gal būt, dėl to, kad Raudonoji 
armija labai prastai pasirodė Suomijoje?

Demokratinių tautų federacija
Tarp įvairių planų apie pasaulio sutvarkymų po1 da- 

bartinio karo yra vienas toks: sudaryti deffiokratiirių pa
saulio valstybių Federalitię Sąjungų.

Šis planas skiriasi nuo Taptų Sąjungos ir nuo Eu
ropos Federacijos, Jti šalininkai siūlo sujungti tiktai de- 
moktatities valstybes, kuriose jau yra tvirtai įsigyvenęs 
žmogaus teisių principas, bet jie neapsiriboja kokiu nors 
vienu kontinentu.

Tokių demokratinių valstybių pasaulyje šiandien nu
matoma 161 Š, A, Jungtines Valstijos, Kanada, Didžioji 
Britanija, Airija, Franeudja, Šveicarija, Belgija, Holan- 
dija, Danija, Švedija, Norvegija, Suomija, Pietų Afrikos 
Unija, Australija, Naujoji Zelandija*

Jos galėtų tarp savęs susitarti, nes aštrių susikirti
mų tarp jų .nėra, Išimant britų kovų su Pietų Afrikos 
kolonijomis ir su Airija, jos viena su kita nėra kariavu
sios per paskutinius šimtą metų,

Joms susijungus federacijos ryšiais, susidarytų to
kia galinga jėga, kad jos niekas nedrįstų užpulti. Jį ap
imtų pusę žemės kamuolio, valdytų beveik pusę visos 
žmonijos, viešpatautų visuose vandenynuose ir kontro*- 
liuotų daugiaus kaip 60 nuošimčių gamtos turtų,

šito plano autoriai siūlo, kad i tą Demokratijų Fe* 
deralinę Sąjungų, kuomet ji susiorganizuos, butų laips
niškai priimamos kitos valstybes, kurios įsteigs demokra
tinę santvarką ir garantuos žmogaus teises, Nauda įsto* 
jirno į jų butų tokia aiški, kad kiekvienos diktatorių val
domos šalies gyventojai stengtųsi diktatūrą nuversti ir 
įgyti laisvę^

šiandien tokios užvėjos demokratinės šalys neturi. 
Jeigu žmonės kurioje nors šalyje nusikrato despotų jun
go, kitos demokratinės šalys jiems nepadeda, Visi žino, 
kas atsitiko su Austrijos respublika, Vokietijos respubli
ka, Ispanijos respublika,

Europos karaliai kitusyk buvo sudarę “šventą Sų- ję, sako “Reading Labor Advoc- 
jUilgą” savo sostams ginti ir prieš laisvės judėjimus ko- ate” redaktorius, šitų probleirtų 
voti. Dabar ranka už rankos eina diktatoriai — Stalinas nėbebušl: .
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ffelvirtad., gegužės 9, 1940
šu Hitleriu, Hitleris su Musšoliniu, Musšoliiii su gtin. 
Franco. O demokratijos nesusitaria. Kai vieną jų dikta
toriai Užpuolę drasko, kitos žiuri — ir išreiškia “užuo
jautą”! Daugiaus nedaro nieko; sako, “ne musų biznis”, 
šitaip joms besielgiant pasaulis gali susilaukti to, kad 
Berlyno, Maskvos ir Romos vilkai paskers visas tautas 
Europoje. Ar nereikės tuomet ir Amerikos demokratijai 
kovoti dėl savo gyvybės?

Reikia tikėtis, kad diktatoriai karo nelaimės. Bet jei*- 
gu iki karo pabaigos demokratijos nesusipras susijungti, 
tai jos turės jungtis, bent atėjus taikai.

ANAPUS SIENOS
Suvalkijos trikampis. — Vokietijoje lietuviai yra tiesiog 

terorizuojami. ~ Baudžiami kalėjimu už klausymų 
pranešimų iš Lietuvos radijo stoties. — Tenka tylė
ti ir savo “geruosius” kaimynus mylėti, —* Mažųjų

- Iš daugelio blogybių tetikti
- Nelaiku atvykęs svečias yra

tautų “lai s vinto j ai”, 
pasirinkti mažiausią 
blogesnis ir už totorių. — Tikime, kad anapus sie
nos pasilikę musų broliai susilauks šviesesnių dienų.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

įvairios žinios 
iš Lietuvos

taip paša**

vykdymą
&

S. L. P. NOMINAVO 
KANDIDATUS

New Yotke laikė konvenciją 
senoji Socialist Labor Party, 
kuri, pasirodo, dar tebėta gyva. 
Ji priėmė platformą šių metų 
rinkimų kampanijai ir nomina
vo kandidatus į prezidentus ir 
vice-prezidentus.

Savo platformoje §. L. P. sa
ko, kad tiek Amerikos Darbo 
Federacijai tiek Industrinių Or
ganizacijų Kongresas (GIO) esą 
“kapitalizmo agentūros”.

Partijos kandidatu į J. V. 
irezidentus tapo nominuotas 
John W. Aiken iš Clielsea, 
Mass., o kandidatu į J. V. vice
prezidentus—Aaron M. Orange, 
š New Yorko.

DARBININKŲ UNIJOS IR 
SOCIALIZMAS

Labai panašų nusistatymą, 
kaip Socialist Labor partijoj, 
išreiškė “Rcading Labor Advoc- 
ate” redaktorius, unijų klausi
mu. Kalbėdamas apie Pennsyl- 
vanijos C. I. O. konvenciją 
Reading’e ir Darbo Federacijos 
konvenciją Pittsburglie, jisai

“Socialistų nesutikimas su 
Darbo (t. y. organizuoto, dar-

yra PAGRINDINIS.
“Tuo tarpu kai unijistų po* 

litika siekia pagerinti darbi
ninkų sąlygas kapitalizmo 
sistemoje, tai socialistai siū
lo tą sistemą atmesti ir, var
tojant politinę galią, įsteigti 
kooperatyvią ekonomiją, ku
rioje tų problemų, kurias or
ganizuotieji -darbininkai sten- 

* giasi išspręsti kapitalistinėje 
ekonomijoje, daugiaus nebe
bus.”
Po šitais žodžiais galėtų pasi

rašyti Socialist Labor Party va
dai abiem rankom.

“Readihg Labor Advocate” 
redaktoriusi Raymoiid S. Hof- 
ses, mano, kad darbininkų uni
jų tikslai yra pagrindiniai ne
sutaikomi su socialistų tikslais 
— todėl, kad unijos nori page
rinti darbininkų būvį kapitalis
tinėj ė sistemoje, o socialistai 
nori tą sistemą panaikinti.

šitaip argumentuodavo kitą
syk “aidoblistai”, bolševikiški 
komunistai ir kitokie ‘-radika
lai”! k tiri e niekuomet negalėjo 
suprasti evoliucinio (“dialekti
nio”) protavimo metodus. Kiek
vienas daiktas jiems — arba 
juodaši arba baltas; vidurio nė
ra. Kitokių spalvų jiė heniatu.

Mr. HofSCs įsivaizduoja sO- 
calizmą (“koopetatyvę Ckdiio- 
minę sistemą”), kaip kokį tai 
Visai Skirtingą ir nieko bendro 
su šių dienų visuomenės san
tvarka neturintį dalyką. Net 
šių dienų darbininkų proble
mos, jo nuomone, išniksian
čios, kai tik bus įsteigtas sočia- 
lizhlas. šiandien darbininkai, 
susiorganizavę į unijas, kovoja, 
kad būtų sutrumpintos jų dar
bo valandos, kad butų padidin
tas atlyginimas už darbą, kad 
pragyvenimas butų pigesnis, 
kad darbininkas butų apsaugo
tas nedarbo ir ligos atsitikime, 
kad jisai butų aprūpintas se
natvėje. Bet socializmo tvarko**

Tai ar socializmo tvarkoje . 
darbininkams nebereikės dirb
ti, valgyti, apsirėdyti, maitinti 
savo šeimas? Ar jie 'nesirgs ir 
nesęs? Gal būt, taip bus dangu
je, bet ne žemėje.

Pagrindinis skirtumas tarpe 
kapitalizmo ir socializmo yra 
tas, kad socializmo sistemoje 
(kuriai artimiausias pavyzdys, 
gal būt, iš tiesų, yra koopera
cija) tas perviršis, kurį pagami
na darbininko darbas, eis iie 
kapitalistui, bet visuomenei. 
Juo darbas bus našesnis, juo 
didesnė bus visuomenės gerovė. 
Aišku, kad šitokioje sistemoje 
visi žmonės bus suinteresuoti 
technikos progresu, — tuo tar^ 
pu kai šiandien technikos pro
gresas suteikia milžiniškus lo
bius saujelei turtuolių, o dir
bančioms masėms dažnai atima 
net duonos kąsnį, nes kiekvie
nas mašinų pagerinimas dirb
tuvėse išmeta daug darbininkų 
į gatvę.

Bet negalima sakyti, kad ka
pitalizmo sistemoje technikos 
progreso vaisių darbininkai vi
sai negauna^ Seiliaus darbinin
kai dirbdavo po 12 valandų per 
dieną ir ilgiau, o šiandien be
veik visur įvesta 8 valandų dar
bo diena; giliaus darbininkas 
iš savo užd^rbiti vos prasimai- 
tydavo, o'ŠitįiidiCh darbininkas 
savo uždarbių ne liktai nusiper
ka maisto sąu ii* savo šeiniai, 
bet įsigyja įvairių gyvenimo pa
togumų. šitų faktų juk negali
ma užginčyti.

Tas darbininkų būvio pageri
nimas buvo įgytas per kovą, it’ 
šitoje kovoje darbininkams 
datig padėjo, jų organizacijos. 
Tai kaipgi dabai* galima šaky
ti, kad tie tikslai, kurių siekia 
Oi-ganizutitas darbininkų judė
jimas, nesutinka su socialistų 
tikslais? Socialistų tikslai sie
kia ttiliaus, negu darbininkų 
unijų, bet jie nieku budti 
jiems priešingi.

iiėl*a

ISPANIJOJE
Išpanijoje, kaip praneša sa

vaitraščio “The New Leader” 
korespondentas, eina smarki 
kova tarp fašistų ir moriarchis- 
tų. Pilietinio karo metu jie ėjo 
kartu prieš respublikos gynėjus 
(“loyalistus”).

“Falaiigistai” (fašistai) yra 
vienintelė teisėta politinė orga
nizacija Ispanijoje. Jie simpati
zuoja Himleriui ir yra nusista
tę prieš sąjiingininkus. Jų va
das yta gen. Frahčo svainis, 
Suner. Jeigu Italija stotų į ka
rą Vokietijos pusėje, tai Roma 
ir Berlynas stengtųsi panaudoti 
Ispaniją karui prieš Angliją ir 
Francuziją.

Sąjungininkai lai žino. Todėl 
jie nori, kad Ispanijos valdžia 
ntisikratytų “falangistų” įtakos. 
Jie siūlo Ispanijos valdžiai pa
skolą ir maisto. Po pilietinio 
karo Ispanija yra baisiai suvar
gusi ir jai gręsia badasj jeigu 
ji negaus pagalbos iš užsienių. 
Anglija, siūlydama pagalbą Is
panijai, stato jai reikalayimus:

“Atsteigti monarchiją, pa
keisti vidaus politiką, suteik
ti amnestiją politiniems kali
niams, leisti Ispanijos emi
grantams saugiai sugrįžti na
mo,”
Gpm Franco ir jo kabinetas

Kaip jau žinoma, vokiečiai ne 
tik užgrobė Klaipėdos kraštą, 
bet jie dtir okupavo Suvalkijos < 
dalį, kurią seiliau valdė Lenki- : 
ja. Tas Suvalkijos taip vadina
mas trikampis yra išimtinai lie
tuvių gyvenamas. SSSR taip 
pat sau pasiliko didelius Lietu
vos žemės plotus.

Nors ir sunkiais keliais, bet 
vis dėlto gaunama Žinių, kaip 
sekasi anapus sienos lietuviams.

štai Vokietijos okupuotoje 
dalyje prasidėjo tikras lietuvių 
tautybės žmonių teroras. Visa 
inteligentija tenais jau suimta 
ir į kalėjimą padėta. Daug Ūki
ninkų taip pat yra suimta, o ki
ti negali apsiginti įvairių rekvi
zicijų. Lenkų kariuomenei su
byrėjus ir jiems iš tenais pasi
traukus lietuviai visur suskato 
steigti savo lietuviškas mokyk
las. Tame krašte kiek laiko bu
vo ir raudonoji kariuomenė, 
hoi’s ir lie vistu*. Raudonosios 
armijos vadovybė lietuvių mo
kykloms nieko nedarė. Vokie
čiai iš pradžių taip pat jų ne
lietė, o dabar visas jas uždarė, 
mokytojus suėmė ir vietoje jų 
įsteigė vokiškas mokyklas.

Lietuvių skundai vokiečių 
okupacinei valdžiai čia nieko 
nepadėjo, lik dar jų padėtį pa- 
suiiklno. Kas yra sunkiausia, 
kad lietuvius labiausiai pradėjo 
persekioti kaip tik nuo to lai
ko, kuoiųet čia įvairus valdinin
kai JjuvQ' atkelti; iš Klaipėdos 
krašto, kurių kaip tik dalis kal
ba lietuviškai 
rodo kadaise juos lietuviais bū- 
VUs.

Didžioji pasaulio Spauda apie 
lietuvių persekiojimus tame, 
krašte nutyli. Lietuvių tauta tai 
Spaudai nėra toksai didelis ob- 

i jektas, kad jie dėl to. keltų sa
vo balsą ir lietuvius užtartų.

Berlyne sėdi ir USA* spaudos 
atstovai, tame skaičiuje ir lie-

■ tuvis jums žinomas Toliušis, 
i kuris šiaip jau daug žinių tei-
■ kia iš Vokietijos gyvenimo A- 
i menkos didžiajai spaudui. Bet

žinios apie lietuvių persekioji
mus visai jo nepasiekia, štai, 
kad ii* Klaipėdos krašte dauge
lis lietuvių teismų sprendimu 
ilgiems metams nuteisti kalėti 
vien tik už tai, kad jie drįso 
Lietuvos valstybės radio stot.es 

i žinias ir kitus pranešimus klau-

ir jų pavardes

Jei už šitokį daiktą butų nu
baustas bent vienas Kaune gy
venąs vokietis, tai, tur būt, visa 
spauda Lietuvą apšauktų bar
barų kraštu, kur draudžiama 
vokiečiams net radio stočių pra
nešimus klausyti.

Bet kai lietuviai vokiečių už 
tokius dalykds baudžiami, lai 
didžiajai pasaulio spaudai visai 
neįdomu. Ji tokių žinių visai 
nesekai nors jos pačioje Vokie
tijoje oficialiai skelbiamos. 

..... ... .......  ........ .. ...... —
Šitas sąlygas sutinka išpildyti, 
nes kitokios išeities jie nemato. 
Bet “falaiigistai” nenusileidžia.

Anglija prižadėjo Ispanijai 20 
mlllOnų svarų sterlingų pasko
lą, if Londono sutartis su Ma
dridu jau yra pasirašyta. Bei 
iki šiol iš tos paskolos Ispani
ja gavo tiktai pusę miliono kre
dito, už kurį valdžia nupirko 
Francyzijos kolonijose Afrikoje 
kviečių ir kitokių maisto pro
duktų. Tas maistas jau suval
gytas, ir Ispanija vėl badauja 
Gen. Franco valdžia bus pri
versta “falangistus” suvaldyti, 
jeigu ji norės gauti pinigų iš 
Londono*

Vokiečiai ir dabar Lietuvoje 1 
turi savo mokyklas, turi shVo 
draugijas, kurios liuosai daro 
savo susirinkimus. Vokiečiai 
net KaUile turi savo gimnaziją, 
o lietuviai tiek Klaipėdos kraš
te, tiek Suvalkijoje neturi nei 
vienos lietuvių mokyklos ir nei 
vienos lietuvių draugijos.

Vokietija pas save neleidžia 
lietuviams tautiniai kuittlraiiai 
darbuotis. Visi lietuvių švietimo 
židiniai uždaryti. Tenais viešpa
tauja brutalus vokiečių žanda
ras. Rodos, kad Lietuvos vy
riausybė dėl tų žandarų žiaurių 
darbų jau Vokietijai yra įteiku
si pakartotinus protestus, bet 
Vokietijos vyriausybė iki šio 
nėra davusi į tuos protestus jo
kių atsakymų.

Lietuva nenorėdama pyktis 
su tuo didžiuoju kaimynu pa
sitenkina tik protestu. Žinoma, 
Lietuva dabar turi didelį jos 
reikalų “užtarėją” SSSR... Tai 
stiprus pečiai. Bet SSSR žiuri 
tik savo valstybės reikalų, o 
tie reikalai taip komplikuojasi, 
kad ir SSSR atrodo nenori su 
tuo kaimynu pyktis. Tai viena, 
o antra, antra lietuviai gyvento
jai, kurie atiteko SSSR valdžiai, 

i veik negeriau jaučiasi, kaip Vo
kietijoje. Ir tenais daug kur lie
tuviai neturi savo mokyklų, o 
jei kur jos yra, tai turi būti pa
čių lietuvių išlaikomos. Valsty
binėse SSSR mokyklose lietuvių 
gyvenamose srityse mokoma

Ir čia lietuviai inteligentai, 
kurie drįso lietuvių reikalus, 
ktiipo tautos, užtarti, — liko iš
vežti nežinomais keliais.

Jei Vokietijoje lietuvių suim
tų likimas yra žinomas, lai 
SSSR suimtų likimo niekas ne
žino, nes nežinia, kur jųj išvež
ti ir ką jie veikia. Taigi ir čia 
lietuviai kaipo* savo tautos sū
nus yra skriaudžiami. Juos 
skriaudžia vietos valdininkija, 
kuri savo daugumoje yra buvę 
buvusios Lenkijos valdžios pa
reigūnai, kurie prisitaikė nau
joms gyvenimo apystovoms ii* 
kaip seniau, taip ir dabar 
skriaudžia lietuvius.
. Jei Lietuva benori pyktis su 
savo kaimynu iš vakarų, lai juo 
labiau Lietuvai netinka pyktis 
su savo kaimynu iš rylų, nes 
to kaimyno kariuomenes įgulos 
svečiuojasi Lietuvoje. Tiesa, jos 
visai nesikiša į Lietuvos vidaus 
gyvenimą ir laikosi labai ra-

Lietuva labai brangina jų to
kią laikyseną ii* tyli dėl anapus 
sienos lietuviams daromų 
skriaudų. Tuo budu Lietuva už
tarti savo tautiečių reikalus 
kaip pas vieną, taip ir pas kitą 
negali.

(Bus daugiau)

KLAIPĖDA. — Jau gauta vo
kiečių sutikimas leisti išgabenti 
iš Klaipėdos buvusias “Ryto” 
Spaustuvės mašinas. Jas peri
ma “Spindulio” bendrovė. Ro
tacinė spaudžiamoji mašina 

karą nebebuvo likę nė vienos 
tokios mašinos ir vilniškiai 
laikraščiai turėjo iki šiol varg
ti su plokščiomis spaudyklė- 
mis. Monotipas bus perkeltas į 
Kauną. Tai kol kas vienintelė 
tokia renkamoji mašina Lietu
voje. Atgaunamas ir didžiojo 
lietuvių kalbos žodyno rinki- 
mys, kurs buvo ’spausdinamas 
“Ryte” Klaipėdoje ir iki šiol 
buvo ten įstrigęs. Iš viso bus 
perkelta apie 20 vagonų “Ryto” 
spaustuvės turto*

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos liaudies komisarų tarybos 
Urmininkas Molotovas savo di
džiojoj kalboje, pasakytoj ko
vo 29 d. aukščiausios Sovietų 
tarybos pilnaties posėdyje, 
kalbėdamas apie santykius su 
Baltijos valstybėmis, 
kė:

“Taikos sutarties 
su Suomija užbaigia 
uždavinio, pastatyto praėjusiais 
metais patikrinti Sovietų Są
jungos saugumui nuo Baltijos 
juros pusės. Ši sutartis yra bū
tinas papildymas prie trijų su
tarčių, apie tarpusavio pagalbą, 
sudarytą su Estija, Latvija ir 
Lietuva, 
tų laiko 
pusavio 
darymo, 
kiai apibrėžtas teigiamas išva
das apie sutartis su pabaltie- 
čiais. Tenka pripažinti, kad So
vietų Sąjungos sutartys su Es
tija, Latvija ir Lietuva prisidė
jo prie sustiprinimo tarptauti
nių pozicijų kaip Sovietų Są
jungos, taip ir Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos. Priešingai gąsdini
mams, kuriais užsiėmė šimta
procentiniai Sovietų Sąjungai

Pasiremiant pusės me- 
patyrimū, nuo tų tar- 
pagalbos sutarčių su- 
galima padaryti aiš-

sniai, Estijos, Latvijos ir Lietu
vos valstybinė nepriklausomy
bė bei politikos savarankumas 
nieku nenukentėjo, o ūkiniai 
santykiai tų kraštų su Sovietų

tija, Latvija ir Lietuva vyksta 
patenkinamai ir sudaro premi
sas tolimesniam gerėjimui san
tykių tarp Sovietų Sąjungos ir 
šių valstybių.”

KAUNAS. — Kovo 31 d. va
kare Karininkų ramovės patal
pose buvo suruoštas Lietuvos 
Telegramų Agentūros “Eltos” 
20 metų sukaktuvių minėjimo 
aktas, kuriame apsilankė mi
nistras pirmininkas A. Merkys, 
užsienių reikalų ministras Urb
šys, Užsienių reikalų ministeri
jos aukštieji pareigūnai, visi 
svetimųjų Valstybių pasiunti
niai Lietuvai, užsienių telegra
mų agentūrų atstovai, vielos 
spaudos redaktoriai, Eltos ben
dradarbiai ir kiti su Eltos tar
nyba turintieji bendro asme
nys. Nilo Eltos sveikinimo žodį 
svečiams pasakė direktorius V. 
Gustainis ir apie Eltos darbus 
pakalbėjo buvęs ilgesnį laiką 
Eltos direktorium ministras E. 
Turauskas. Eltą žodžiu sveiki
no Lietuvos žurnalistų sąjun
gos pirmininkas A. Gricius ir 
užsienių Spaudos atstovų drau
gijos vardu p. Oricčkinas, be 
to, Eltą sveikino telegramomis 
didelis skaičius kitų valstybių 
telegramų aegnturų ir buv. 
Eltos bendradarbių. Po to sve
čiams buvo suruoštos vaišės, 
kurių metu ir pasidalinta įspū
džiais iš taip margos sapudos 
veiklos, kokia ji yra ypatingai 
šiais skubaus gyvenimo laikais.

VILNIUS. — Visose Vilniaus 
mokyklose mokslas įėjo į visai 
normales vėžes. Pradžios mo
kyklose mokslas padarė tokią 
pažangą, kad lietuvių kalbą 
vaikai jau tiek išmoko, jog pra
dėjo naudotis prieinama, vaikų 
amžiui skiriama, lietuviška lite
ratūra, 
kyklas 
30,000 
gybėje 
lankytojų yra 
jų skaičius vis dar didėja. Vil
niaus Universitete studentų jau 
vra 1,000.

Vilniaus pradžios mo- 
šiuo metu lanko apie 

mokinių. Taip pat datų 
lietuvių kalbos kursų 

apie 13,000 ir

VILNIUS. — Vilniaus Gele
žinis Fondas yra nusistatęs Vil
niaus krašte įkurti per 100 sėk- 
ličių, kuriose bus įrengtos skai
tyklos, knygynėliai, 
imtuvai ir kl. 
mogos. 
čioms

radio pri- 
kulturinės pra- 

Spaudos toms sekly 
G. F. prašo redakcijų, 

kad siųstų nemokamai.

■ .1 • ' . ' s ■ ’ . t < r
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Iš Kulturitiid Darželio Sąjungos mėtiesinio susirinkimo.
— Du lietuviai kandidatuoja į legislaturą. — Ponios 
Paulės Gludonienės pagerbimas 
nes dvidešimt metų sukaktį. —

' kos. — Pavieto iždininkas John J. Boyle. 
vičius rengiasi keltis į kitą vietą.

— Lietuvių salė mi- 
Linksmos vakaruš- 

Blaške-

L. Kultūrinio Darželio Sųjun- jos tų dienų nieko nerengtų, bet 
ga laikė savo mėnesinį SUsirin- paremtų darželio piknikų, 
kimų balandžio 29 dienų. Susi
rinkimas nebuvo taip gausingas, tas iš Chicagos choro Pirmyi 
bet gi galima pasakyti, kad bu- parengimo, kuris įVyko kovo 31 
vo ramus. Daug ginčų dėl nie
ko nekilo. Buvo išduoti visi ei
liniai raportai ir visi praneši
mai, kurie yra susiję su darže
lio reikalais.

Darželio piknikas įvyks liepos 
21 dienų žinomoje policmano 
farmoj, tai Camp By Heck. Ko-

Buvo išduotas pilnas rapor-
i

NAUJIENOS, Chicagd, 111.

PIRKIT NAUJA 
Chrysler arba Plymoutb

“SS
Tai yta Geriausi ii Gražiausi 
Automobiliai Amerikoj, moder
niškai ištobulinti. Nužemintos 
kainos. Lengvi išmokėjimai Tei
singas patarnavimas pas

BALZEKAS MOTOR SALES 
“U WILL LIKĘ US” 

4030 So. Archer Avenue
Phone Virginia 1515

920 E. 79 St. Tai bus išleistuvės, vo tautiečiams padaro įvairių 
delegato į šeinių. Vakaras bus taksy mokėjime. Todėl ir btihj 
linksmas ii* pamasintas. Minė- patartina lietuviams balsuoti už 
ta kuopa turi paprotį, kad va- John J. Boyle į iždininko vie
ži liejančiam delegatui į seimą tų. 
jurciigia išleistuvių balių, l’as 
uaroma jau per eilę metų. Dėlė- _
gatu šį kartų yra išrinktas pa
žangus žmogus S. čerauka.

— © —

Juozas Blaškfevlčius mano 
kelti savo biznį į naujų vietų, 
kur tai į East 185 St. apylinkę. 
Mat, dabar kaikUrie lietuviai 
kraustosi į naujos parapijos a- 

—Jonas Janis

Akiniai visokių madų, pritaikyti 
akims su pilna garantija už 
$2.45 ir aukščiau. Atitaiso žmo
gui regėjimą ir prašalina daug 
visokių nesmagumų.

Sulaužyti akiniai sutaisomi už 
nužeminta kainą, kaip, nauji 
tempeliai 50c, sulaužyti stiklai 
$1.00 ir aukščiau. Egzaminavi
mas akių veltui.

Dr. Karolis Nurkat-Nurkaitis, 
randasi didžiulėje Jos. F. Budri
ke krautuvėje kožna diena ir 
nedėlioję iki 4 vai. po pietų.

JOS. F. BUDRIK
Furniture House

3409-11 S. HALSTED ST.
Tel. Yards 2151

dienų. Tų dienų choras atvažia
vęs pastatė operetę “Blossom 
Time”. Taigi su chicagiečių pa
sišventimu ir su prisidėjimu 
prie kelionės išlaidų, darželiui 
liko gryno pelno $270.47c. Tad 
galima pasakyti, kad tai didele 
suma pinigų. Tai daug pagalbės 
darželiui skolas mažinti.

Visi sąjungos nariai pareiškė 
didelį padėkos žodį chorui Pir
myn ir p. Steponavičiui už jų 
didelį pasidarbavimų. Jeigu mes 
dar turėtumėm kelis tokius pa
rengimus, tai darželio skolos vi
sai pasinaikintų, nes jau beliko 
tik biskį daugiau nei tūkstantis

V. Marš, Gallahadion 
savininkė, kuri dėl 

negalėjo lenktynėse 
dalyvauti.

Etliel 
arklio

presentative), blltunt, Jonas Dc-. 
Klgliter-Dcraitis ir George L. 
MUrk-Mai’kaUSkas. Abu eina de
mokratų tikielu. Nominacijos 
— balsavimai įvyks gegužės 1 i 
dienų. Jie abudu tikisi, kad lie
tuviai atiduos Savo balsus uz 
juos.

4 dienų įvyks Ho- 
balsavimai įvairių 

valdui inkų. Bet po itikos liuks 
viskas, rodosi, lakai tyku, nėra 
Lėk mitingų) nėra tam tikro po
litiško tipo, iš k.riahi kauti di- 
kis, žinoma, jie turi gerų ūpų, 
net piliečiai ne perdaug.

Rodosi, kad jau visiems n i- 
s.bodo tie tušti burbulai, tie 
Liištl pažadui, ir žiiioiiės nebe
nori klausytis politiškų spyčių.

Kandidatų yta galybė, ir apie 
visus nėra galima HČ pakalbėti. 
Tačiau pravartu tarti žodis apie

Dabar eina pasikalbėjimai ir 
prašymas miesto valdžios, kad 
suvestų šviesas į visus tautinius 
darželius. Tada lietuviai galėtų 
ir savo Birutės fontanų atidary
ti, nes be šviesų fontanas nega
li būti baigtas. Nors vanduo ja
me ir gali bėgti, bet patį gražu
mų negalima parodyti. Vanduo 
turi būti į viršų varomas su 
specialia jėga? šviesų mašineri-

Kataliku veikėjų tarpe eini 
daug nesusipratimų ir peštynių. 
Vieni kitus nori nupeikti ir vie
ni su kitais nenori skaitytis vei
kimu. Matyti,, kad gal yra ko
kis tai pavydas, kokis tai sieki
mas pirmenybių ar ko kito. Štai 
musų kolonijoje randasi katali
kų puses darbšti veikėja, kuri 
daug veikia, ne vien tik katali
kų tarpe, bet ir visų lietuvių 
gerovei, — tai p. Paulė Glugo-

laiko pašventusi draugijų labui. 
Per draugijas ji daug yra nu
veikusi visų lietuvių gerovei. Ji 
taipgi yra daUg pirsidėjusi prie

elektros vielos suvestos. .Ji yra daug aukų surinkusi, pa-
liu lietuviai kandidatuoja

Padėti Pinigai kas Mėnesį Prieš 11 d., neš Nuošimtį Nuo 1 pienos"

Turtas. . . . . . . . . . . . . .
Atsargos fondas virš
Dabar Mokame 3l/2% ,)a‘
dėtus Pinigus. Duodam Pasko

las Ant Namų 1 iki 20 mt.

$4,500,000.00 
- $325,000.00

,1 o

1 IĮ

kuriuose ir pati vaidino. Ji daug 
yra pasidarbavusi įvairiuose pa
rengimuose. žodžiu sakant, ji 
yra gana daug pasidarbavusi 
tautiniams ir kultūriniams rei
kalams. . .

Dabar už jos nuopelnus, už 
jos pasidarbavimų dėl Visų, 
Younngslovvno LRKSA 63 kuo
pa nutarė surengti pagerbimo 
pokylį gegužės 12 dienų. Prie to 
darbo prisidėjo ir 
talikiškų draugijų,

daugiau ka- 
kurios įVcr-

LOAN ASSOClATlONoFChicago

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.
Vai. 9 Iki 5. S e r. 9 iki 12 

Sub. 9 iki 8 vak.

CHARTERED BY U. S. 
GOVERNMENT 

SAVINGS FEDERALLY 
INSURED

4192 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 1141

■
M

Tačiau atsirado ii* kritikų iš 
veikėjų. Kai 

kurie yra nepatenkinti rengimu 
tokių pagarbos iškilmių. Gal jie 
jaučiasi, kad ir jie turėtų būti 
pagerbti, Tas tiesa, kad yra

Jis šių vietų jau laiko per dau-. 
gelį metų ir, galima sakyti, kad 
mažai kas galėtų tinkamiau 
darbų atlikti. Patarnavimas pi
liečiams geras, atskaitos pilnai 
sutinka su valstijos revizija. 
Tautinės grupės taipgi turi ly
gybę. Padalintų tautų darbiniu-’ 
kai juo 
viai tdri 
Lietuvis

raštinėse d’rba. Lietu-.
gerų reprezentacijų. Į

Cheslcr Zuris turi at- 
vietų ir daug gero sa

Remkite Lietuvišką
Žyduką

Nftthan Kanter 
MUTUAL LIQUOR 

CO. — VVholesAk 
4707 S. Halsted S t 

Teį Boulevard 0014

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus 
Vežam j farmas ir kitus miestus 
Žema kaina. Musų Darbas ga 
raiitUbtas. Taipgi pristatom an
glis j visas miesto dalis.

3212 So. Halsted St.
Šaukit Tek VICTORY 0066

Krosam** PSlVAYE ŠLkND-A BLENDEO Whiskey: 75% Neutral Spiriu distilled from 
Grain. 90 Proof. Julius Kestler Diitilling Co., Ine., Lawrertteburg, Ind.

Tel. CICERO 5306

C. & M. PAUGA
D1STRIBUTORS

Parduodam geriausį ir 
stipriausi

FOX IIEAD ALŲ 
Vyhai-Likierial-Gėrimai 

į visas miesto dalis.

5031 W. Roosevelt Rd.
CICERO, 1LL.

11 r ,i O

Namams Reikalingus Rakandus
Dėl MOTINŲ DIENOS, Dėl Savo Namų Patogumo, Jus 
Rasite Pilną Pasirinkimą Budriko Rakandų Krautuvėje

6-ti Metai Skersai Vartą
Nepamirškit Užeiti Pas:

PETE YOUNG
Nj&ys 271 Post ir Ch. Liet. Dr-jos

Sehlita Alus ir Užkandžiai 
83' ir Kean Avė., Willow Springs 
Prįęsais Tautiškų Kapinių Vartus

FOTOGRAFAS
CONRAD

į FOTOGRAFAS
Studija įrengta pit- 
mbs rųšies su mo- 
d< 
d< 
Ši 
gi

T

irniškomis užlai- 
Jmiš it Hdllyu’ood 
įęsomis. Darbas,
^rantuotas.
j!20 W. 6Brd St.
J. ENG. 588:4-5X40

Hoover Special
Norca Hoover

*19.50
*29.50

sedan su viskuo . 
su viskuo ...........

radio su heater . 
su viskuo ...........

565 
445 
345 
385 
345 
555 
365 
285

PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater $695
Mažas BUICK 4 durų sedan, radio, heater
Mažas BUICK 4 durų
PACKARD SENDAN
PONTIAC SEDAN su 
OLDSMOBILE sedan
Mažas BUICK opera coupe/su viskuo
Mažas CHRYSLER SEDAN ..............
PONTIAC COACH, geram stovyje ...
FORDAS SENDAN su radio heater, geram st. 365
Mažas BUICK SEDAN, radio, heater ............... 345
CHEVROLET sedan, labai geram stovyje .... 165

1939
1938
1937
1936
1937
1936
1938
1937
1936
1937
1936
1934
Visi automobiliai pertaisyti, yra geram stovyje ir pilkai garatitiioti

MILDA AUTO SALES
806 West 31st Street

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ LOTAS
815 W. 31st St. skersai 31 gatvės north

sttovv ROOM
DOMINIKAS KURAITIS, Savininkas

Atstovai:
KASTAS SABONIS, JOHN RODIN, TONY KAPIŠKEI “Shorty”.

bai turėtų būti įvertinti ir jie 
patys pagerbti. Bet ne visuomet 
musų norai gali išsipildyti. Dau
gelis gerų veikėjų, darbščių 
žmonių, gauna gana tištriy pa
peikimų iš savo kritikų. Bet titi 
yra daroma iš pavydo ar šiaip 
dėl asmeniškos neapykantos.

Mes neturėtumėm būti kriti
kai, bet turėtumėm įvertinti ki
tų darbus ir pasidžiaugti, kad 
visuomenė vienų ar kilų pager
bia už pasidarbavimų. Tas pri
duoda daugiau energijos toli
mesniam veikimui.

Aš nuo savęs sveikinu p. P. 
Glugodienę jos dvidešimt me
tų su viršum darbuotės sukak
tuvių proga ir linkiui daug me
tų nenuilstamai veikti savųjų 
tarpe. Darbuotis taip nenuilsta
mai visuomenės gerovei per to
kių eilę metų buvo tikrai sun
kus darbas. Reikia daug laiko 
pašvęsti ir daug sau iškaščių

Norca Hoover
Laigė ..........

■BBBBBBBfcaBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBNBMBKD

: Laikas Malevoti!
■ Daleiskite mums pagelbėti jums pagražinti
B jūsų namą. Mes turime pilną pasirinkimą 

y ■ namų malevoą, varnišių, šelakų ir sienoms
B popierų.

DYKAI Patarimas Dėl Dekoracijų.
DYKAI Dastatymas Visoj Chicagoj.

į SAM HELMAN
SERVICE VVITH A SMILE

E 1411 S. Halsted Street Tel. Canal 5063 !

*39.50

Philco, RCA

1940 Metą Elektrikinės Le- 
daunės po $79,5O> $99,5O> 

$114*6° iki $214-00 
lengvus išmokėjimai

SVEIKATOS KLINIKAS

...... *13.50
fe:""....*50.00
RAUDONGYSLIŲ flfi
Išėmimas ir Ligon. ^’LJ.UU
REUMATIZMAS
Greita Pagelba ......
GYDO VISAS LIGAS
Ekzaminacija $ 1 A H
ir vaistai ................. 1
DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė. ' Chicago

Naujos 1940 Radios.
Zenith,
Victor Sumažintos kai
nos po .. *49.50

ir ^usų Seną Radio
būna tik kritikavimas.

Lietuvių salės bendrovė ren
gia savo dvidešimt metų gyva
vimo paminėjimų gegužės 12 
dienų. Programa susidės iš dai
nų, kalbų ir muzikos. Komite
tas tikisi, kad publikos atsilan
kys gausiai.

OBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBftBBBttiltaB Liet* ^urljinink^ svetainėje

10c ■
3uz25c

KAINUOJA

MAŽIAU

PORA
NUDAŽVT1 j
KTTR.TENUS SU A

Gypsy
E£RU CURTAIN DYE

GASINIA1 PEČIAI 
Univei^sal, Norge, Cro- 

sley, Crown po 
$3g.so, $59.50 

$99-50
■ ---------- , ...į

JOS. F. BUDRIK
Krautuvė Gerų Rakandų

3409-11 So. Halsted Street 3417-21 So. HtilMed Street
Telėphone YARDS 3088

WCFL 970 k. žymus radio programas 9-tą valandą fiedilios vakare
SLA 136 kuopa rengia link

smas vakaruškas birželio 21 die- 
■t

Y K A VAISTU IR NOTTIONS 
KRAUTUVĖSE



St. Miščikas-žiemys. nėra, dargi paprasčiausias dar-

NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtad., gegužės 9, 1940

Rumunija anl bedugnės, krašto...
(PERSPAUSDINTI DRAUDŽIAMA)

(Tęsinys)
šis valstiečių nepasitenkini

mas, nepaprasta darbininkų ek
sploatacija ir mažumų klausi
mas iš galingos, bent gyventojų 
atžvilgiu Rumunijos, padarė ne
pajėgia valstybę, kurioje negali 
būti prie dabartiniu aplinkybių 
bendros kalbos tarp atskirų 
klasių, negali būti entuziazmo

SABERGMAN
l524W63rd ST.
TEl PROSPECT 3440

Cok. 63rd and Justine

BERGMAN’S PAVASARIO 
IŠPARDAVIMAS

malevt), sienų popieriaus Ir langą Seklų. 
Ateikito į didžiųjų krautuvę prie Justino 
gatvės kampo ir gaukite dykai sienų 
popieriaus pavyzdinę knygų. Dekoruokite 
dabar—mokėkite vėliau pagal BERG
MAN’S naujuoju Lengvaus Budžeto pla
nu. 10 savaičių mokėtis. Ateikite ir pa
klauskit smulkmenų.

Sienų popierių nutrimuoja dykai 
PRISTATYMAS DYKAI

Ess-A-Rre vidaus žibanti balta ir 
luujansios spalvos virtuvėms ir 

aėm maleva.
Ess-A-Bee Fiat Maleva luboms ir miega
mosioms balta Ir 12 spal. Ess-A-Bee 4 
valandų varniAas gerai dėvisi ir nesic.ė- 
■nėja baltui vandeny. <E <4 g*

GALIONAS .............. i «VW
Popierių Valykite arba H. R. H. po Be 
Atdara antradieniais, ketvirtad. ir fteMta- 

dieniais iki 9 P. M.
Tel. PROSPECT 3440

visos 
maudy-

ginti kraštų, kuomet taip skau
džiai buvo apgautos valstiečių 
masės po Didžiojo karo iš ku
rio pasinaudojo tik tie, kurie 
ir taip gerai gyveno. Ką jiems 
gali gero žadėti busimas įsiki
šimas į karų? Naujų meilužę 
karaliui? Vargų, purvų, kraujų 
žaizdas?

Ir visa tai dar aiškiau rodo, 
jog Rumunijos spyrimasis prieš 
rusus, vengrus, bulgarus ar ki
lus gali remtis ne savos tautos 
ryžtumu, bet svetimais durtu
vais, kurie ne taip skuba, kuo
met mato menkų naudų sau!

Ir tai dar kartų rodo, kokiu 
keliu nereikia eiti valstybiniai 
galvojant. Bet daugeliui valdo
vų valstybė vis dar tik dvaras 
iš kurio gyvena ir kurį reika
lui esant galima išlicituoti ir 
sveiku kailiu palėkti į užsienį. 
Prie panašaus galo eina ir ba
joriška Rumunija.

3. Rumunijos proletariatas.
Kalbėti apie Rumunijos pro

letariatų, reiškia ’ kalbėti apie 
amžių golgotų, kur jokių teisių 
žmogus neturi, viskas paminta, 
viskas siekia tik vieno tikslo — 
pelnas įmonių savininkams bel- 

i kokia kaina. Tam tikslui nau- 
idujama visas valdžios aparatas: 
policija, kariuomene, viskas.

Jokio profsąjungų veikimo

mas jėga ir tam nesigailima iš
laidui,

Apie astuonių valandų darbo 
dieną netenka kalbėti, jau se
niai tai pamiršta, gi higieninės 
darbo sąlygos blogiausios. Pa
prasta valdžios statistika .tvirti 
na, jog darbininkų tarpe vin> 
trijų milijonų džiovininkų, nes 
darbininkai ne lik nepakenčia
mose darbo sąlygose dirba, Le. 
dar blogesnėse gyvena ir uždar
bis toks mažas, jog nepakanku 
šeimos užlaikymui.

Jeigu paimsime už pagrindu 
1916 m. uždarbį ir pragyveni
mo minimumą, tai dabartiniu 
laiku pragyvenimas 38 kartus 
brangesnis, negu, minėtais me
tais, gi darbo atlyginimas tuo

Ąr Vidurių Užkietė
jimas Kliudo Jūsų 

Darbui?
Ar jus atstliokate savo darbe — nepajėgiai 
atlikti savo užduoties ^erai, dfilto, kad jau- 
•Matfis prastai, nenormaliai, esat pavargę) 
Tad patikrink pate save. Gąl dIM viduriu 
užkietėjimo jus taip jauMatėe. Gal jums 
reikalingas liuosuotojas. Jeigu tai jums yra 
—pamėginkit Ex-Lax t
Paimk plytelę ar čvi prieš einant gulti šią
nakt . . . Px-Lax gardus kaip skanus šoko
ladas. O ryte pamatysi, kaip daug geriau 
jausies po gero visiško viduriu išvalymo. 
Ex-Lax veikla gerai — bet švelniai, be iš- 
si tempimo ar nesmagumo.
Ex«Lax yra patikimas šeimyninis liuosuo- 
tojas — Keras visiems, nuo senelio iki mažo 
'raiko. 1,0c. ir 25c. dėžutės visose vaistinės®

SAl’OOKITfiS PAMAGOZIOJIMVl 
ATSISAKYK1T JJ PAKEIČIANČIŲ I

Gaminama tik vienas tikras Ex-Laxl 
įsidėmėki te raides *,E-X-L-A*X" ant 
dėžutės it kiekvienos plytelės. Kati 
gautumėt geras pasekmes, reikalau
kite originalio Ex-Lax.

,....1.— , . Z <l1" ■■'■■I ■

vinų kovų devyniolika kartų. 
Reiškia, Rumunijos darbinin
kas šiandien tik pusę uždirba 
ką uždirbo šešioliktais metais 
palyginus su išlaidomis, gi vis-

Aiškesniam vaizdui patieksiu 
kelis skaičius: keturių asmenų 
šeimai mažiausia reikalinga už
dirbti 0,000 ley į mėnesį, kad 
galėtų pakenčiamai gyventi, gi 
faktinai darbininkai 
uždirba 
nausiai

menesį

dar 
dar-

lisemitas, bet pats žydų kilmes, 
Zclea Kodreanu.

Be šios grynai fašistinės 
ganizacijos yra pakankamai 
siau fašistinių organizacijų, 
rios ne taip viešai eina tuo

01’- 
pu 
ku-

munijoje labai dažnai darbinin
kų judėjimas malšinamas pri
metant jam buk tai tautinių 
mažumų pobūdį ir pavyzdžiui 
Transilvanijoje rumunus darbi
ninkus neareštuoja, Jiet vengrus 
ir vokiečius, kad vėliau galėtų 
skelbti, jog lai buvo ne darbi
ninkų organizacija, bet vengrų- 
vokiečių, kurių tikslas buvęs at
skirti šias provincijas nuo Ru
munijos, kad tuo iššaukti ne
pasitikėjimą rumunų darbinin
kų tarpe vengrų ar vokieč^ų-ru- 
sų kilmės darbininkų vadais ir 
tuo suskaldyti darbinmkų judė
jimą. Ir šiuo tariamu valstybe- 
vienybės obalsiu pasiseka kai 
kuriuos ncapsišvietusius darbi
ninkus rumunus atgrasinti nuo 
darbininkų organizacijų, ypač 
okupuotose provincijose.

4. Rcvcl ucinis judėjimas 
Rumunijoje.

Darbininkų ir vargingųjų 
valstiečių judėjimo istorija Ru
munijoje turi tokią pat eigą, 
kokią tmėjo pačioje Rusijoje. 
Iš karto kaip ir Rusijoje, Ru
munijos pažangioji inteligentija 
tikėjo, jog revoliuciniu elemen
tu ir avangardu yra valstiečiai, 
kurie sudaro gyventojų daugu
mą. Ir daugelis pažangiųjų vei
kėjų pradėjo eiti

liečiu sukilimų, valstiečių pade- Tel. yards siu
tis nei kiek nepagerėjo, pasili- VALANDOS: * Nuo iki 12, 2 iki 

“>ki“ .P“1 , . TiCSa' Pirmadieniais: 2 Iki 4 ir 7 iki .
1907 metais valstiečių sukilimas 
buvo didesnis, bet jo vaisiai, 
kaip matėme, taip pat nebuvo 
kažkokį.

Bet XX-to amžiaus pirmai*1 
metais prasideda miestuose prof 
fesinis ir revoliucinis darbinin
kų judėjimas, kuris stengiasi, vi
sų laikų paimti vadovybę ir

Pirmi darbininkai susiorgani
zavę į profsąjungas buvo sta
liai, kurie Bukarešte 1906 mi į- 
kure pirmų savo sąjungos įky
rių ir jau kitais metais stengėsi 
padėti kovoti sukilusiems vals
tiečiams, kurie reikalavo žemės 
ir kurių gavo... 15,090 užmhštų.

Virs. A. K. JaRUSZ
PHYSI^AL 
THER 

and MII 
H630 S. Wj 

Telefęj 
HEMLO

Valandos, 
v. r. iki < 
Nuo 6 i 
Treč. ir// 
12 iki 5

Sekm.

Š ven tądien įais: 11 iki 12.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ir Akinius Pritaiko 
8343 S. HALSTED ST.

Dr. V. E. SIEDLINSKJ
DENTISTAS

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

TeL YARDS 099«
A-itrad., Ketvirtad. Penktadieni
4143 So. Archer Avė.

Tel. LAFAYETTE 3650

APV 
$WIFE 
tstern av
Inas:
K 9252

i^nuo 10:00 
5 v. popiet 
iki 9 vak..
Penkt. nuo 
ir 6 iki 9 
šeštad. ir 

gal sutartį

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 4787 

Namų Tel.: PROSPECT 1930

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 Street

Telefonas YARDS 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

no- 
rodami iššaukti sukilimus. Šios 
pastangos, jei kai kur ir nenu
ėjo veltui, veik visuomet baigė
si tragiškai: masinio valstiečių 
judėjimo nebuvo, laikini vals
tiečių sukilimai tai vienoje, tai

AKIU SPECI I.ISTM

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 Wes1 63rd S t.

VALANDOS 2—popiet ir 7—' 
. akaro, trečiadieniais ir sekmadi 

mais pagal susitarimą 
Telefoną* HEMLOCK 6111

Kiti Lietuviai Daktarai

POCAHONTAS Mine Run iš geriausių mainu, 
daug dulkių išimta Perkant 5 $7-65
5 tnhųg nr daugiai’ ■
PETROLEUM CARBOP COKE $7.751
Perkant 5 tonus ar daugiau Tonas ■ ' j

CRANE COAL COMPANY
5332 So. Long Avenue

THrfnnas PORTSMOUTH 9022

štai kiek 
kai kuriose srityse: ge- 

apmokamais skaitosi 
darbininkai, bet ir jie į 
uždirba tik 4,800 ley, o

pragyvenimui rėkia 6,000 ley. 
Kitose pramonės šakose 
mažiau uždirbama: tabako 
bininke į menesį — 900
gelžkelictis — 1,200, cheminėje 
pramonėje — 500 ley į mėnesį, 
gi juodadarbiai ir to neuždirba.

Be to, reikia nepamiršti be
darbių, kurie, dievai žino kaip 
dar išsilaiko gyvųjų skaičiuje.

Bet už lai dargi kolonijose 
kapitalistai negauna tokio pelno 
iš savo įmonių, kaip Rumuni-

o rga n i za c i j ų vardu.
. Gi atmenant, jog Rumunijoje 
dargi socialdemokratai skaitosi 
nelegalč, galima įsivaizduoti ko
kioje sunkioje būklėje yra dar
bininkų judėjimas ir koks di-Jkitoje vietoje, būdavo greitai 
delis skaičius jų vadų sėdi kalė- numalšinami ir jokių realių vai- 
jime. šių nedavė. Ir nors XIX-tame

Be to, reikia atminti, jog Ru- amžiuje buvo labai daug vals-

Sales Tax ekstra.

STATOME NAUJUS

NAMUS
KURINIUS ARBA MEDINIUS. TAIPGI TAISOME SENUS. 
PARŪPINAME PASKOLAS LENGVOMS IŠLYGOMS
• Mokėdami kaip rendą—išmokėsit už «avo namą.
• Pirm segu duosit darbą, kreipkitės pas mus, rausit gena 

aąlypm APSKAIČIAVIMAS DYKAI.

4131 SO. FRANCISCO, AVĖ. 
Telefonas LAFAYETTE 5824

SENIAUSIAS AMERIKOS LIETUVIŲ
LAIKRAŠTIS _

VIENYBE
Svarbus pasaulio įvykiai dabar kasdien įvyksta. 

Dienraštyje suteikiama žinios iš viso pasaulio 
IR LIETUVOS.

VIENYBĖ plačiai aprašo apie Amerikos lietuvių vei
klų, kelia aikštėn ir gina lietuvių reikalus, platina 

mokslų ir kultūrų, kovoja su lietuvių nutautimu.
Sykį savaitėje leidžia jaunimui anglų kalba puslapį 

ir Amerikos lietuvių moterų reikalams “Moterų 
Pasaulį”

Kaina metams $5.00. Lietuvoje ir Brooklyne $7.
Laivakorčių agentūra ir patarnavimų biuras. Pinigų 

persiuntimas į Lietuvą ir kitur.

LITHUANIAN PRESS C0RP.
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

............................ ........

Japonijos kapitalistai, kurie 
taip pat moka elgetiškas algas 
darbininkams. Pavj duosiu pel
nų akcines kasyklų bendrovės 
‘Pctrošani”. šios akcinės įmo
nės pagrindinis kapitalas 280 
mil. ley ir minėtais metais tu
rėjo 119 mil. ley pelno. Maža 
to, sulig tos pačios bendrovės 
pranešimo tų metų produkcijos 
išlaidos sieke tik 24 mil. ley. 
Jeigu dabar išskaitysime iš šių 
produkcijos išlaidų grynai tech
niškas išlaidas, kurių gali būti 
apie 12 mil., išeis, jog darbiniu 
kai dešimt kartų daugiau davė 
akcijonieriams, negu patys gavo 
darbo užmokesčio formoje.

Šitas nepaprastas pelnas aiš 
kiaušiai rodo, koks darbininkų 
išnaudojimas Rumunijoje: dar
bininkas dirbdamas dešimt va
landų į dienų, pirmų darbo va
landų uždirba sau algų, gi visų 
kitų devynių darbo valandų 
pelnas lieka kapitalistų kišenė
je.

Retai kur tepasitaiko toks 
baisus darbininkų išnaudojimas 
pasaulyje ir todėl nėra ko ste
bėtis, jog Rumun’jojc, nežiū
rint žiauriausios reakcijos, veik 
kas metai pasikartoja darbinin
kų riaušes, kurios labai dažnai 
virsta barikadų kova, bet dar
bininkų laimėjimai labai maži, 
nes gerai suorganizuota polici-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
MEN1AUB1A tu didžiausia laidojimo įstaiga 

"ambulance 

r , DIENĄ IR NAKTĮ

visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue
;1 Telefonas LAFAYETTE 0727

-j—-t • koplyčios visose

Klausykite tnusų radi© programų Antradienio Ir šeštadienio ryt- 
Meflafa, 18^8 vai. ryto U W. H. L P. stotie* (1480 K.) 

M POVILU 8ALTIMIERU.

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI 
Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
A&ociacijos
IIIIIIIIIIIHIIIIIIIItlIlIlIlIHIlIlIlI

tiiiiiiiuniiiiiMiiiHiiiiuniiiiiii

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir naktį
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE
iiBiiiiiiiiiiiMmiaiiiuitMtiiimi*

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avenue Phone Lafayette 802*

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 490h

K LAUSYKIME
šaltiniem Rytmetinių

1488 KYLOCICLES

RADIO
PROGRAMŲ IHi VALANDĄ RYTO

tiniai areštai darbininkų veikė
jų neleidžia organizacinį darbų 
pastatyti t nkamoje aukštumo
je ir todėl dažniausia šie darbi
ninkų sukilimai turi stichinį po
būdį, grynai nepakenčiamų sų- 
lygų išdava, o ne organizacijos, 
agitacijos pasekmė.

Maža to, kad valdžia nelei
džia veikti profsąjungom, pati 
organizuoja savotiškas streiką- 
laužiu bandas iš įvarių valkatų, 
kriminalistų, kurių pareiga 
streikams kilus ne tik streika- 
laūžianti, bet ir provokacijų 
keliu padėti numalšinti darbi
ninkų judejhnų. Viena 
organizacijų, valdžios
de jure paleista ii’ jos vadai

tokių 
neseniai

RAŠTINI:
6912 SO. WESTERN AVĖ. PROSPECT 4050 “Geležinė Gvardijai”, kurios 

du kaip1 kartas buvo didelis an

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone GrovehilI 0142
1410 South 49th Court, Cicero Phone Cicero 2109

J. MULEVIČIUS
434S S. California Avenue Phone Lafayette 3572

P. J. RIDIKAS
3354 So. 'Halsted Street YARDS 1419

Phone Yards 0781
1646 Wes1 46th Streei

S. p. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avehue

Yards 1139
Yards U3*

7. n?
2314 West 23rd Phėe 
SKYRIUS: 42-44 F.ast 108th Street

STTXTUQ 
Phone Canal 2515

Tel. Pullman 1270

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas 
jūsų garąntavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akijį įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaig:mo, akių ^ptemimo, nervuotu 
mo. skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at 
įtikimuose egzaminavimas daromas 

su elektra parodančia mažiausias 
klaidas Specialė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus, 
atitaisomos.
V ^LANDOS: nuo 10

• Nedėlioj pagal 
Daugely] atsitikimų 
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma
4712 South Ashland Av.

Phone Y4RDS 1373.

DR. A. JENK1NS
(Lietuvis»

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2500 West 63rd Street

Ofiso valandos: nuo 1--4 ir nu< 
7—9 vai. vakaro ir pagal sutartį 
Ofiso Tel. PROSPECT 6731 
Namų Tel. VIRGIN 1A 242)

Kreivo.® akys

ryto iki 8 v 
sutartį.

akys atitaiso

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos 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 

Tel. Kenwood 5107.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Streei
Valančios: nuo 1—3 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

Ofiso Tel. Virgin ia 0036. 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 1—3 ir nuo 6—8:30 vai. vakare 
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

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

*>r F. Pulsuoki Le Van 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
pandos Kasdien 2-4 u 8 ” vak 

•157 W. Garfield B!vd.
Uor Oamen Hemlock 6699

A. Montvid, M. b.
West *Town State Bank Bldg 

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

Telefonas SEELEY 7330
Namų telefonas Bran*wiek 8*87

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 popui 
ir nuo 6 iki 8 

Šventadieniais tik 
Phone YARDS

vakaro, 
susitarus. 
7299.

Tel. Office Wentwurth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 39 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija
1031 W. 18th St., netoli Morgan St

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
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 2880

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 12 

Rez. Telephone PLAZA 3200

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn Si 
Kamb 1431-1434-Tel Central 4411? 
Vamų ofisas 88& S*» Hal«trd
Valandos vakarais nUo 4 iki R W

Telefonas VAROS M1H 
\etv.rtadienioi* ifr ir medianinis

oagal suiartj

A. A. SUKIS
4DVO&AT4S

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395
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’albert lumber & supply’ 
CDMPANY 

Viskas pigu, ypač viškains 
ir beismentams.

Plaster Boards ktv. pėda 2c 
Sienoms Lentos 4x6 iki 4x10

ketvirtainė pėda ............... 2c
Izoliacijos lentos ktv. pd. 3^c 
2x4’s 8 iki 16 pd...................... 2c
1x6 lentos ...........   IVžc
Nereikia pinigų, imkite 3 me
tams išsimokėti. Dykai apskai- 

čiavimas, be prievolių.
ALBERT LUMBER 

ahd SUPPLY CO.
3800 SO. WESTERN AVENUE 

Tel. LAFayette 2101
Atidarą sekmadieniais iki pietų.

MODERNIŠKAS LIGONINĖS ' 
APfARNAVIMAS

Dabar prieinamas visiems už že
mas . nustatytas kainas

TONSILAI. Išėmimas tonsilų ir 
adenoidų su gulėjimu, užlaiky
mu, gazų antiseptikais ir chirur
go patarnavimu. 24 vai. prabūti 
ligoninėje. Vaikams .......... $15
UŽAUGUSIEMS .............  $20
Visi ligoniai yra asmeninėj Dr. 
Blaine L. Ttamsay priežiūroje, 
turinčio puikiai išlavintąx pagel- 
bininkų štabą. Prieš viską yra 
ligonio patogumas.
BLAINE RAMSAY HOSPITAL

35 South Hoyne Avenuc
(tarpe Madison ir Monroe) 

Telefonas dieną ir naktį 
SEELEY 4700.

M'* ........................................SI TU .11 ( i raliui.......... ..........Rk

Diena Iš Dienos
k — .-■■II. .1—II. ... UI ■ ■■*

Suskartibėš Vestuvių ■ 
Varpai

MARQUETTE PARK. — Čia 
gerai žinoma p-le Ėlenute Va
lentinai te susituokia su taip 
pat žymiu jaunuoliu Juozopu 
Azuku, 6541 S. Campbell avė. 
Iškilmingas jų dviejų šliubaš 
įvyksta šeštadienį, gegužės 11 
dienų, 5 vai. po pietų Gim. P. 
Šv. bažnyčioj.

O vestuvių puota įvyks jau
nosios tėvų namuose, ddresu 
6919 S. Tahhan avė., kur susi
rinks tiek vienos, tiek antros 
pusės giminės ir artimi drau
gai-

Belieka šiai jaunavedžių ku
kliai porai palinkėti laimingo 
gyvenimo. —Kaimynas.

Išsiėmė Leidimus
edyboms
(Chicagoj)

Michael Brennan; 21, su Vic- 
toria Laurin, 20

Arthur Sikorski, 23, su Alice 
Andrijauskas, 22

Frank Wojs, 25, su Margrt-

ret Wirkusj 21
Jošeph Fdtmella, 22, su An- 

toinette Bryze; 21
Glen Hbydi, .25, su tielėn

Matus, 24
Anthony Delradškas, 21, su

Bernice Urbaitis, 22
Gusi Fdul, 46, sir Aifexandrid.

Jovaras; 88
John Alfirevic, 27, su Annd 

Schabold’, 24
Walter šiužąs, 23, su Helen 

Pagojus, 21
Anthony Polick, 26, su He

len Kovei, ^8
Frank Sabalis, 25, su Gėne- 

vieve Lipake, 20

Mkaladja
Perskirų

Raymčnd Dyėr nuo Nora
Dyer

Gavo
Pėrskiras

Waiter Garazin nuo Helen 
Garazin

................ .. ............... I I'------- 

TARP MŪŠŲ 
BIŽNBERIV

......... ............  r -

Nauja Užeiga Turės 
Iškilmingą Atidarymą

SftibGSPOBT. — šį penk
tadienį ir šeštądien, gegužes 10 
it 11-14, ’thdriias Aleksynas lu
tės vadinamų “Grarid Opening” 
savo naujos užeigos, “Stteam 
Lihė Bar”. Ta proga tikisi pa- 
vdišihti šavb drdugtiš ir pAžį- 
štamiis, kurie atsilankys pama
tyti Ųo ftatijui įtehgtų ir labai 
įdomiai išpuoštų tavernų.

Tšlvetrias randasi ahtrašd 
3107 S0. Halsted St. Užkviečia 
visUš atsiiaiikyii> Thomas Aldk- 
syftUš, ir jo pagalbininkas S; 
ŽUjdš. - X, —VĖA

.................. ...■..............................................................

— .............. * '■-**•" ‘"F..........

Ry toj Lithuaniiln 
Nat» Deftioėratic 
Club Susirinkimas

Vakarėlis Motinoms 
Pagerbti

Šis žodis yra lųbai garbin
gas, ir stebuklingas ir leng
viausia ištariamas, nes kudikiš 
vos keletu mėnesių pagyvenęs 
jau prddeda tarti “mama”. 
Koks neapsakytas džiaugsmas 
yra motinai, kada jinai girdi 
“mama”!

CLASSIFIED ADS.
>-....................-..........•- ' .......................................--............................................... ■ ■

SITUATION VVANTED 
Ieško Darbo

IEŠKAU DARBO Už bartenderį, 
esu patyręs; šaukit 4—5 popiet. 
Tony, Canal 1434.

HELP VVANTED—FEMALE 
Darbininkių Reikia

APRŪPINK SAVO MAŠINĄ 
DĖL VASAROS 

Išmainyk aliejų, išgrysuok nau
jai ir įpilk vasarinį aliejų. Mes 
patarnausim greitai ir teisingai. 
Taisom elektros ir batereikų rei- 
kdlus

KĄYO’S SERVICE STATION 
3047 So. Halsted St. Victory 9807

TAMOŠIUS ŽADEIKIS

Vešk Tuos Sulankstytus Sparnus

AL’S BODY SHOP 
610 W. 32nd St.

Tel. Victory 0308
Aš suveldinu ir ištaisau 

Prieinama kaina 
.. J**/- y/

Skubus patarnavimas
Patenkinimas užtikrintas

Stanley Mitchell Co.
Expertai Reer CoU Valytojai. 
6059 SO. VVASHTENA1V AVĖ.

Tel. Hemlock 7407 
CHICAGO.

Plumbers Union Local No. 130.
A. F. of L. nariai. n

Neatsiimta 0x9.

1500 NAUJŲ 
KAURŲ 

500 NEATSIIMTŲ 
Kainos Sumažintos 
60%, daugiau kaip V2, 

DIDELIŲ KAURŲ

BARGENAI
8kl0,i>xi2, 9x10,11x19

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 6 d., 8:30 vai. vak., 
1940 m., sulaukę^ 50 m. amž., 
gimęs Šiaulių apskr., Užvities 
parap., Daugėnų kaime. Ame
rikoj išgyveno 30 m-etų.

Paliko dideliarhe nuliudime 
Pusseserę Marijoną Zimkienę, 
jos vyrą Kazimierą, jų dukte
rį Mary ir jų sūnų Kazimierą, 
giminaičius Petrikus, 2 drau
gus, Prancišką ir Liudviką 
Žadeikius ir daug kitų drau
gų ir pažįstamų, o Lietuvoj— 
seserį Agotą Stankienę ir jos 
šeimyną.

Kurias pašarvotas J. Liule- 
vičiaus kopi., 4348 S. Ųalifor- 
nia ’ Avč. LaiHotu^ės’- įv^ks! 
penktad., gegužės 10 d., 10:00 
vai. ryto. Iš koplyčios bus nu
lydėtas į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Tamošiaus Žadei- 
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Pussesere, 
Giminaičiai, Draugai Ir Pa
žįstami.

. Laid. Dir. J. Liulevičius, 
Tel. YARDS 3572.

tMabio-^Į
■Hiimiiio ......... ...

Svečias Šaltimiero 
Radio Valandoj

Bronius Neckrošius, buvę; 
Clcvelaiido šv. Jono katedros 
vargonininkas, dainuos per Šal- 
timicrO rytmetinę radio valan
dų ketvirtadienį, gegužes 9 d., 
kdiįj 10 vai.

P-as Neckrošius yl’d svečiuo
se dabar Čikagoje prie Petro 
Svaigdis, 7249 So. California 
Avenue. (Sp.)

Vertė nuo $7 Iki $150. Dabar $3 iki $29 
Nauji 0x9. HxlO. 0x12. 12x18, 10Vfcxlrt 
Vertė $24 iki $89. Dabar $10 Iki $12 

ir atikAfiau.
15 9x12 tikru orlentaliij. 50 kitokiu 

Mieto* 2x4 iki 11x18, 40% nuolaidos 
1OOO jardu karpetu i»o 50c Jard Ir aukfič.

200 Naujas Velvet 0x12 $18.50.
300 Naujas Wlltons 9x12 $31.50.

CHECKER CLĖANERS

LuiLIRIU Visas Pašaiillo 
Dalis 

KV1ETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabanis 
3316 So. Halsted Štrėėt

Tel. YARDS 7308

SANDELIAI.
6208-16 S. RAC1NK—Dienomis, 3 vakarus

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE’*

■ i Fti B Gėlės Mylintiems 
11 M M ft Vestuvėms, Ban- 

I ą Ra O Skietams, Laidotu- v h ■ • vėms, Papuoši-
GELININKAS raams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

I
A. f A.

JONAS PALILIUNAS 
(gyv. 8156 Viricėnnėš Avė)Persiskyrė su šiuo pasauliu 

geg. 6 d., 1940 m., sulaukęs 
pusės amž., gimęs Panevėžio 
apskr., Ramygalą p&rap., Ga
balų kaime. ■ ■ / •* -

Amerikoj išgyventi ?Ž8 m.
Paliko dideliame nuliudime 

švogerį Antaną Maženį ir jo 
šeimyną, 5 brolvaikius, 3 pus
brolius, Mateušą, Petrą ir 
Franciškų Paliliunus ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažį
stamų. Lietuvoje seserį Apa- 
loniją.

Priklausė prie Vakarinės 
žvaigždės Pašalpinio Kliubo 
ir Tėvynės Mylėtojų Dr-jos. - 

Kūnas pašarvotas randasi 
J. F. Eudeikio koplyčioje, 
4605 South Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks penktad., 
geg. 10 d., 9:00 vai. rytą iš ko
plyčios į šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš teh bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Paliliuno 
giminės, dratigai ir pažįstdmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
ly Vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę leikamfe,
Švogeris, brolvaikiai, pus

broliai, sesuo ir kitos gim. 
Laid. dir. J. F. Eudeikis, tfel. 
Yardš 1741.

Rinks Darbininkus Piknikui
LithUaniaii Natioiial Demd- 

crdtic Club mėnesinis posėdis 
įvyksta rytoj vakare, lygiai 
kaip 8 vai. vakare, 3&38 W. 
63rd PI. Į šį posėdį viši nariai 
būtinai atsilankykite, nes tai 
yra paskutinis posėdis prieš 
piknikų, kuris įvyksta 26 dienų 
šio mėnesio, Kubiliaus darže, 
prie 82-rbs ir Kėan avė.

šiame posėdyje turėsime iš
rinkti darbininkus piknikui. 
Dar noriu nariams priminti, 
kad dabar eina vajus prirašy
mui naujų narių į kliubų. Pir
mutinis prizas rankinis laik
rodėlis, kurį paaukavo advoka
tas Kai 10 do^Vvertėš. Kiti pri
zai mažesni. IJ viso jų yra pen
ki. Gerbiamieji nariai rytoj va
kare pasimaly^inię ypatiškai.

Korespondentas.

Žuvo Plieno 
Dirbtuvėj

Gugo Structųral Steel Com- 
panjr dirbtuyėj, 3141 Hoyne 
avoiiUe b lt Vtf užmuštas 38 metų 
daibininkaš, Herbei t Snyder. 
Jiš gylelio adresu 7829 S. Oak- 
ley avenue. Plieno gabalas ve
lioniui perskėlė galva.

Niekas negali atpasakoti jos 
malonumo. Rodos, visi praėję 
vargai ir rūpesčiai pasilengvi
na su pirmu to žodžio ištari
mu. Kiekviena molina tik kal
ba ir svajoja kada mano ma
žytis pradės kalbėti.

Visuose gyvenimo darbuose 
ar linksmoj, ar nubudimo va
landoj, niekas negali taip pa
guosti, atjausti, ir suprasti kaip 
motina. Taigi Lietuvių Moterų 
Piliečių Lyga užprašo visas 
motinas atsilankyti į rengia
mų vakarėlį, paminėjimui 
“Molinų Dienos”, šeštadienį, 
gegužės 11 d., Sandaros svet., 
814 W. 33rd St. Pradžia 8 vai. 
vak. Bus užkanda ir progra
mas skirtas “Motinų” dienai, 
įžanga 25c- Užprašo—

PATYRUSIŲ OPERATORIŲ priė 
suknelių, nuolatinis darbas, geras 
mokestis, 1392 Milvvaukee Avė., 2 
aukštas.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM ruošos darbui, suaugę, $9, 
5800 Adams Blvd., tel. Austin 4198.

REIKALINGOS MOTERYS sku- 
dufams skirstytų patyrusios. 
ADVANČE IRON and METAL CO.

1144 So. Fairfield Avė.
MOTERŲ OPERATORIŲ, paty

rusių, virvių dirbtuvėj.
2201 So. Halsted St.

PATYRUSI MERGINA PRIE 
abelno namų darbo, mylinti vaikus, 
geri namai $7—$8 savaitei, alga bus 
pakelta dėl geros merginos, šaukite 
tylidvvay 6520.

REIKALINGA PATYRUSI grožio 
operatorė. FLORENCE BEAUTY 
SHOP, 4140 So. Maplewood.

HELP WANTED—MALĖ

REIKALINGAS BARTENDERIS, 
kalbąs gerai angliškai. 6637 South 
Ashland Avė.

REIKALINGAS DARBININKAS, 
kuris galėtų prižiūrėti gėles ir 
karvę pamilžti, prie Chjcagos mie
sto. 2126 SO. HALSTED ST.

Edvardą Blumą 
Palaidojus

PARTNERS VVANTED 
Reikia Partnerių

Padėka
Gegužes 4 d., mes palaido

jom savo Vyrų ir tėvą, Edvar
dą Blumų.

š.uomi mes širdingai dėko
jame giminėms, draugams ir 
kaimynams, kurie parodė mums 
užuojautą toj skaudžioj valan
doj ir dalyvavo laidotuvėse.

> Taipgi dėkojame draugams 
žaldokūi ir Abekui už pasku
tinius žodžius prie velionio ka- 
pop ir jL.D.S. -53-čiai kuopai, 
'taipgi» Jaunų*- Lietuvių ■ Tautiš
kam Kliubui’ ir Rūtos No. 1 
Draugijai už gėles ir už jų na
rių skaitlingų dalyvavimą lai
dotuvėse.

Esam labai dėkingi ir laido
tuvių 'direktoriui p. Antanui M. 
Phillips už mandagų patarna
vimą laidotuvėse.

0 Tau, musų mylimas 
ir tėveli, sakome, Ramiai 
kiš

REIKALINGAS PORTERIS, gera 
mokestis, nuolatinis darbas geram 
žmogui. J. Grigaitis, 3800 Armitage 
Avenue.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

RENDAI VAISTINĖ, nebrangiai, 
2555 West Pershing Road, kampas 
Archer avė., pereinamas kampas. 
Englewood 8794.

FURN1TURE-FIXTURE FOR-SALE 
Rakandai^ir Įtaisai Pardavimui
PARSIDUODA taverno fiksčeriai 

su visais įrenginiais. Pigi kaina nes 
turi būt parduota šį mėnesį. Savi
ninkas apleidžia šią vietą. 3119 S. 
Morgan, Yards 0150.

vyre 
llsė-

*

«Į •
v

Antano Jokanto
Paminklo Atidarymo Iškilmės ir šešią Mė
nesių Mirties Sukaktuvių Paminėjimas.

Antanas Jokantas su šiuo pasauliu persiskyrė lapkričio 9 d., 
1939 m., 8:30 vai. vak., sulaukęs pusės amžiaus. Palaidotas liko 
Tautiškose Kapinėse, lapkričio 13 d. Buvo gimęs Lietuvbje: Ro
kiškio apskrityje, Skapiškio parap., Miškonių kaime. Afneiikoje 
išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime žmoną Antaniną, po tėvais Sta
siūnaitę, 2 brolius—Joną ir Juozapą, pusbrolį Kazimierą Ce- 
puką ir jo šeimą, švogerką Elzbietą, jos vyrą Augustiną ir jų 
sūnų Grigalių ir daug kitų giminių ir draugų—Lietuvoje se
serį Anelę, jos vyrą Antaną ir jų šeimą Alešiunus; seseirį Pet
ronėlę (Argentinoje) ir jų šeimą Šakalius.

šešių mėnesių mirties sukakties proga gegužės 18 d., 2 vai. 
popiet. Tautiškose Kapinėse įvyks velionies Antano Jokanto pa
minklo atidarymas. Paminklo atidarymo ceremonijose dalyvaus 
K. Augustas, kvartetas ir t, t. '

Velionies giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai esate 
kviečiami dalyvauti paminklo atidarymo iškilmėse, o po cere
monijų atvykti užkandžių į namus, 3934 S. Rockwell St.

Visus kviečia,
VELONIES ŽMONA ANTANINA.

Ai + A.
KONSTANTINAS 

JACkEVlČIUS
Petsiskytė su šiuo pasauliu 

gegužės 7 d., 12:00 vdl. dieną, 
1940 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
Apskr., Joniškės parap., Vieri- 
sodžio kaime.
i Amerikoje išgyveno .47 m.
J Paliko dideliame nUliUdirtie 

gimines, draugus ir pažįsta
mus.

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillips, koplyčioje, 3307 S( 
Lituanica Avė.

Laid. įvyks šeštad., gegužės 
11 dieną, 8:30 vai. ryto iš ko
plyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge-' 
didingos pamaldos už vėlionio 
siėlą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv, Kazimiero kapines.

Visi A. A. Konstantino Jac
kevičiaus giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinirhą..

Nuliūdę liekame,
Gimines, draugai ir 

pažįstami
Laid. dir. A. M. Phillips, tel.. 

Yards 4908.
Laidotuvėmis rūpinas Elz

bieta Jonaitienė, 3155 South 
Lowe Avė.

Dėl Katės Nusilaužė 
Abi Raukas

43 metų chicagietė Amia 
Baufford, 6411 Jtistitl strčėt, 
turi katę. Vakar ji snaudė prie 
laiptų i skiepų; Eidama skie
pam šeimininkė kates nepama
tė, ant jos užlipo, pavirto, nu
sirito laiptais ir misilaužė abi 
rankas.

Beje, katė buvo juoda. P-a 
Baufford dabar turbut galvo
ja, kad prietarai apie juodas 
kates gal tiirl šiek-tiek pama
to. ' *

Dvejų Metiį Miftifeš
Sukaktuvės

MARIJONĄ BUIVYDIENĖ 
(pd lėtais Virbiokaitė)

Pirkite tose krautuvėse, ku
rios garšihasi “NAUJIENOSE”

Persiskyrė -Su šiuo pasauliu
9 dieną gegužės mėn. 19Š8 m., 
sulaukus 40 metų amžiaus, gi
mus Mt. Carmėl, Pa.
' Paliko dideliame nuliudime 
vyrąJ Juozapą, motiną Oną ir 
patėvį Joną Talmontus, seserį B 
Stellą ir švogerį Pranciškų B 
Norbutus ir kitas gim.

Musų brangioji Marijona 
niekuomet neužmiršimfe. Tų 
pas nius jau nebesūgrįši, bet 
rhės anksčiausi at vėliaus pds 
TaVe at-eišime. Lauk mus atei
nant!

Nuliūdę lieka ,
VyraS Juozapas, motind 
Oha^ patėvis, sęsuo ir 

' A ’ kihiinėš

šaltoj žemelėj...
Nuliūdę liekame,

žiluma Ona Blumas, 
duktė Aleha, sūnus, Rai
mondas ir Albinas 
tas ir marti.

zen-

Joniškiečių Kliubo 
Susirinkimas

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Klubo reguliaris mė
nesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gegužės 12 d., 1940, 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 
W. 43rd St.„ 1:30 vai. po pietų.

bus renkami darbininkai busi
mam piknikui Juozo Spančio 
daržo. Nariai privalo ;atsivesii 
nors po vienų naujų narį įrašy
ti kluban. B. Vaitekūnas,

Motinos Dienos 
Gėlių Spalvos

rašt.

d.—Sekmadienį, gegužės 12 
Motinos Diena. Tų dienų vieni 
paminėsime jau mirusiąsias 
motinas, kiti — gyvųsias. Tad, 
kaip nevienodas musų likimas, 
taip nevienodas ir motinų pa
gerbimų būdas. Tie, kurių mo
tinos mirė, puošimos baltomis 
gėlėmis, gi tiems, kuriems li
kimas leidžia džiaugties gyvo
mis
vuota gėlė.

Tad, pasekdami kultūringojo 
pasaulio priimtų paprotį sttVo 
motinėlėms pagerbti, nepamirš
kite, kad tinkamiausia bus pa
garba jai, kada jų pagerbsime' 
gėlėmis: i
jai pasiųsdami.

PARDAVIMUI TAVERNO fikče- 
riai—baras ir back baras. Nori tuo
jau parduoti. YARDS 5993.

VVHOLĖŠALE FURNITURE 
Rakandai ir Įtaisai Pardavimui
MOKĖDAMAS CASH už rakan

dus, sutaupysi nuo 40 iki 60%. Mes 
pristatome bile kur. Pašaukite ar 
rašykite dėl daugiau informacijų. 
Vien tik nacionaliai žinomi daiktai 
randasi pas mus. ALIŠAUSKAS, 
Sūnūs, 6343 S. Western Avė., Chi- 
cago, III. Phone Republic 6051.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

PARDAVIMUI TAVERNAS su 16 
kambarių ruiminghouse, arba mai
nysiu, kas ką turite. 2113 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI GERAI APSIMO
KĄS modernas tavernas, priežastis 
—kitas biznis. 434 West 31st St.

PARSIDUODA TAVERNAS arba 
priimsiu pusininką. Gera vieta. 
Biznis gerai išdirbtas. Moderniškai 
įrengtas. 959 West 71st St.

PARDAVIMUI TAVERNAS, kar
štu vandeniu apšildomas, biznis iš
dirbtas per' daug metų. Parduosiu 
pigiai, priežastis — liga. 4314 S. 
Ashland AVenue.

PARDAVIMUI GERAI išdirbtas 
tavernas; toj pačioj vietoj per 5 
metus. Parduosime iš priežasties 
mirties. Moderniški batai ir fixtii- 
riai; ant 63 ir Ashland Avė.

1553 West 63rd St.

RENDON TAVERNAS, pilnai 
įrengtas. Gera vieta geram žmogui. 
Pusė bloko nuo bažnyčios. Biznis 
gerai išdirbtas. 2259 W. 23rd PI. 
3-čias aukštas. Atsišaukti Canal 
6369.

NAŠLĖ MOTERIS RENDUOJA 
ar parduoda taverną, gera vieta, iš
dirbta per 23 metus. 3824 So. Ked- 
zie Avė. Lafayette 0427.

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu į pusininkes ir gaspadines.

6500 SO. STATE ST.

tinka bet kokia spal- SUSIRINKIMAI
LIETUVI^ SCENOS MYLĖTO

JŲ RATELIO narių susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 9 d., 
llOth St. 7:30 vai. vakare. Susirin- 

užbai-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-žemė Pardavimui

PRIVERSTAS LIKVIDUOTI 
BARGENUS ’

Po 6 flatus namai nuo $5250 - iki 
$6000.00. Po 2 flątus nuo $.3000, iki 
$3500.00. A. C. ERICKSON, State 
3800.

SAVININKAS PRIVERSTAS par
duoti prie ežero cottage; lotas pri
eina priė vandens kranto. $1250.00 
—mažas įmokė j imas, namas užbai
gtas su cellotex. Geras žuvavimas 
ir maudymosi; 40 mylių nuo Chi- 
cagos. Rašykite 1739 So. Halsted 
St. Box 2.

. . * -

DARBO ŽMOGAUS PROGA. 2 
flatų plytinis namas, 6-6 kamba
riai, karšto vandens Šildymas,, ga
ražas, geram stovy, tiktai $4450, 
arti 37 ir Emerald—veik dabar.

MANOR REALTY,
2532 W. 63rd St. Hemlbck 8300

PARDAVIMUI 5 KAMBARIŲ 
KATĖDŽĖ uždarais porčiais, kon- 
krito pamatu, garu šildoma; 2 karų 
garažas, Vi akro; išgrįsta gatvė, ce
mentinė šaligatvė; 4 kambarių ka- 
tėdžė, % akro, nauja lietuviška 
apylinkė, statytojui proga. Savinin
kas. 10445 So. Homan Avė.

5130 SO. UNION AVENUE — 
puikus. 2 flatų, plytinis namas, 5- 
6 kambariai, karštu vandeniu šildo
mi ir pečiais, 2 karų garažas, bar- 
geųąs, kaina $4,300, terminais. A. 
WHELAN, Savininkas, 2-ras aukštas

5—5 KAMBARIŲ, plytinis por- 
čius, karštu vandeniu šildomas, ga
ražas, pigiai. 7131 S. Washtenaw 
Avė. Republic 9578.

PARDAVIMUI 2 FLATŲ, GEL
TONU priešakiu plytinis, 5—5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
ąžuolo trimai, nebrangiai. 3021' So. 
Emerald, pirmas aukštas.

PARDAVIMUI AR MAINUI vie
nas aukštas ir aštubni apartmėntai 
prie 35 ir Archer avė., 3 aukštų 
plytinis, garu šildomas, puikiam 
stovy, rendos $4380 į metus. Stan
ley Realty Co., 179 W. Washington 
Randolph 7055.
*» ** 'L ’■ ’ •*-

6 KAMBARIŲ NAMAS, galima 
tuoj užimti, ims $150 rankpinigių 
iš atsakančio asmens, moketis po 
$25 į mėnesį, randasi 10 minučių 
nuo Oak Park, arti mokyklos, baž
nyčių. geras susisiekimas. Dėl 
smulkesnių žinių rašyti Box C2, 
1739 So. Halsted.

» «r *«•
BUILD1NG MATERIAL 

Statybai Materiolas „ ..
Tel. VICTORY 1272

DYKAI Apskaičiavimas. 
Carr-Moody Lumber Co. 
Naujos ir vartotos lentos, statybos 
medžiaga, rėmai, durys, stogai na
mams. Pagerinimus finansuojame, 
nereikia įmokėjimų—3 metams iš
mokėjimai, lietuvis pardavėjas.

3039 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

MOVING AND EXPRiESŠlNG 
Perkraustymas ir Važma

BALDŲ — PIANŲ KRAUSTO
MAS anglių, juodžemio pristaty
mas. Seniausias lietuvis baldų 
kraustytojas ChiVagoje. Visi baldai 
nešami su ypatinga atsarga, darbas 
užtikrintas. AL1SAUSKAS SONS, 
7100 So. Talman Avė. Prospect8742

SOIL—FOR SALE 
Juodžemis—Pardavimui

JUODŽEMIS MAIŠYTAS SU hu- 
mus ir Peat Moss — įtręštas—par
duodamas bušeliais ir važmomis—- 
5 bušeliai už $1.00—10 bušelių UŽ 
$1.50. Pristatom visur.

CHARLES GAVCUS, . , 
6100 S. State. Tel. Wentworlh 7942

Tel. OAK LAWN 193—J-1. 
STANLEY GAVCUS 

Parduoda išpudintą žemę trąšai, 6 
bušeliai $1.00—11 bušelių $1.50. 
Kreipkitės dėl kainų, dėl didesnių 
kiekių. Iškraustome nebrangia kai
ną; Anglys tiesiai iŠ kasyklų. 110 
SOUTH . RIDGELAND AVENUE, 
Worth, III.

FINANC1Ė AfoD LOANS 
Finansai ir Pąskolos . ,

PASKOLOS DĖL NAMŲ 
SIMANO DAUKANTO 
FEDERAL. SAVINGS & LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

2202 W. Ctermak Road
; CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt

įvyks ketvirtadienį, gegužės 
llOth St. 7:30 vai. vakare. S 
kime bukite laiku, nes bus 
girnas žieminio veikimo.

—S. Dilis,
KRIAUČIŲ LOKALO 269

sau prisisegdami iriW. of A. narių susirinkimas įvyks 
jpehktad., gegužės 10 d., Amalgama- 

it Jted Centro name 7:30 vai. vak. Visų 
(Steelb.) [narių pareiga dalyvauti. Valdyba.

rašt.

PASKOLOS 
Ant 1-mų ir 2-ru 

MORGICIŲ '

1647 W. 47th Street
2-ras aukštas.

(Tarpe( Marshfield ir Paulina gal.)



'Ketvirtad., gegužės 9, 1940NAUJIENOS, Chicago, UI.

1 .•

Vieną Žmogų Užmušė, Du Sužeidė

SUĖMĖ LIETUVĮ UŽ PABĖGIMA Iš AUTO 
MOBILU) NELAIMES VIETOS

Užsidarę Bankai 
Išmokėjo 
$1,600,368

Gabiai Vedamas 
Biznis; Tiki į 
Skelbimus

Vokiečiai Masiniai 
Žudo Žmones 
Lenkijoj

ĮVAIRIOS ŽINIOS Iš CICERO LIETUVIU 

 

GYVENIMO, DARBU B VARGU

Prie 28-tos ir California avė. 
policija vakar rytų suėmė lie
tuvį Walter Banikaitį, iš Union 
Hill, Ind anos, ir apkaltino jį 
pabėgimu iš nelaimės vietos.

Apie pusvalandį prieš areštų, 
prie 22-ros ir Canal galvių su
sikūlė trokas ir keleivinis au
tomobilis. Trokų valdė suimta- 
s’s Banikaitis.

Keleiviniam automobilyj va
žiavo trys žmonės. Vienas jų, 
48 metų Patrick Newell, nuo 
656 North Drake avenue, 
užmuštas vietoj. Kiti du 
sunkiai sužeisti, būtent: 
ruotojas Frank Smith, 63,
4 16 North Hamlin avenue, ir 
58 metų Fred Larson, nuo 1251 
North Parks.de avenue.

Traukinys 
Užmušė Lietuvį 
Joną Karvelį

Buvo Šonas Engleivood 
Gyventojas.

New York Central gelžkelio

kinys užmušė 52 metų lietuvį
buvo 
buvo 
vai- 
gyv.

Abu buvo paguldyti People’s 
ligoninėj, prie Cermak ir Ar
cher avenue.

Po tragedijos Banikaitis “at- 
sibekiavo” troką ir nuvažiavo, 
bet netrukus paskui jį pasilei
do policijos skvadkaris. Bani
kaitis sustojo prie California, 
kai policistas skvadkaryj pa
leido šūvį į orą, duodamas žen
klą, kad šaus į 
nestos.

Policija sako, 
buvo g rtas,
trafiko ženklų ir pravažia 
raudoną šviesą.

. Kitos Nelaimes

jį, jeigu jis

tis 
sė 
vo

kad Banika 
ir kad nepa

Nelaimė įvyko vakaf apie 
6:15 vai. ryto, kuomet Karve
lis darė vagonų inspekcijų. 
Jisai tarnavo gelžkeliui per 20 
daugiau metų ir paskutiniu 
laiku ėjo inspektoriaus parei
gas.

Velionis gyveno adresu 6062 
So. Lafayelte Street, ir buvo 
gerai žinomas Englcvvood apy
linkėj.

Inkvestas įvyksta šįryt, J. F. 
Eudeikio koplyčioj, adresu 
4605 South Hermitage avenue.

Velionis paliko žmonų, Ana
staziją ir dvi dukteris, Anielią 
ir Albinų.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nį, iš J. F. Eudeikio koply
čios.

Per šį ir Ateinantį Bertainį 
Mažai Bemokės.

Generalis likvidatorius užsi
dariusių valstijinių bankų, 
Cook apskrity j, skelbia, kad p^r 
pirmų šių metų bertainį jie su
grąžino depozitoriams 4)1,600, 
368. Tie bankai,.tarp jų ir Uni- 
versal, taipgi išmokėjo nemaža, 
pinigų per balandžio mėnesį 
bet per gegužį ir birželį, taipg. 
per ateinantį bertainį mažai ką 
depozi toriams tegrąžins.

Iš pavienių bankų raportų 
paskelbtų vakar, pasirodo, kad 
Cicero Baker State Bankas už
baigė likvidacijų, atmokėjęs

kai, suminėti raporte, n.eko ne
mokės per ilgokų laikų.
bankai yra:

Adams State
Arlington Heights State
Armitage State
Ashland State

♦ Auburn Park Trust and Sav-
ings

Ashland Bank of Harvey
zBerwyn State e
Berwyh Trust and Savings
ir Binga State.
Per pirmų bertainį likvidavi

mo išlaidos siekė $260,000.

Dvidešimts Aštuoni Metai

J. F. Budrikas

ra-
na-

me

Chi-
ŽUVO

Automobilių nelaimėse 
cagoj ir priemiesčiuose, 
keturi kiti žmonės:

11 menes.'ų kūdikis, Herbert 
Ferris, iš Sterling, III.;

48 metų Raymond W. Con- 
lin, 1047 N. Oak Park avenue;

50 metų John Becker, nuo 
1075 N. Hermitage avenue, ir

Dr. Clinton Smith iš Oak- 
laihd, Califomijos.’ Jis buvo už
muštas prie 108-tos ir Avenue

Int. Harvester
Priešinasi Darbo
Tarybai

Savižudybės 
Chicagoj

Pranašauja, Kad 
Netrukus Vėl 
Grįš Prohibicija

Atsisako Panaikinti “Kompani- 
nes” Unijas.

Šios savaitės pradžioj federa- 
le darbo taryba rekomendavo 
Įpternational Harvester bendro
vei panaikinti 6-ias savo darbi
ninkų unijas, nes jos esančios 
“kompaninės”. Taryba surado, 
jog bendrovė tas unijas domi
nuoja, jų reikalus tvarko ir pa
ti jas įsteigė.

Vakar International Harvest- 
er bendrovės prezidentas, Syd- 
ney McAllister, paskelbė, kad 
tarybos rekomendacijai priešin
sis ir unijų nenaikins. Firma

Apie kvorlą\ amonijos išgėrė 
ir pasimirė 32 melų chicagietė, 
Edith Kolin, gyvenusi adresu 
1608 South Lopinis Street. Nu
sižudymo priežastis buvo nega
lėjimas gauti darbo. Kiek laiko 
atgal ji buvo gavusi darbą W. 
P. A. raštinėj, bet jį prarado, 
kai prasidėjo nauji allc'dinėji- 
mai.

Chicagietės Patyrimai.
šią savaitę iš Lenkijos grįžo 

chicagietė, Wanda Dowgiallo. 
Ji yra apie 26 metų amžiaus, ir 
1937-tais nuvyko į Poznan’ių 
apsigyventi pastoviai.

Jai teko pergyventi visą Len
kijos karą su Vokietija? bet ga
liai! su Amerikos valdžios pa
galba ištruko iš to krašto.

Ji pasakoja, kad Poznan’ius 
buvo pirmas Lenkijos miestas 
pergyvenęs pačias pirmąsias 
Vokietijos lėktuvų bombas. Vo
kiečiams atėjus, prasidėjo ma
siniai žudymai, turto naikini
mas ir vietos gyventojų trėmi
mas.

Jei atsirasdavo tokių žmonių, 
kurie pasipriešindavo jų šeimi
ninkavimui, tai vokiečiai juos 
tuojau suimdavo. Kai pasakoja 
chicagietė p. Dowgiallo.
/‘Suėmę žymesnius lenkus, 

paprastai inteligentus, vokiečiai 
įsakydavo visiems miesto gy
ventojams susirinkti miesto 
rinkoj. Kai susirinkdavo didžiu
lė minia, tai kareiviai suimtuo
sius surikiuodavo prie sienos, ir 
minios aky vaizdo j e juos sušau
dydavo iš kuikosvaidžių. Po to 
jie paaiškindavo, kad panašus 
likimas sulauks visų, kurie ne
nori su vokiečiais ‘kooperuoti’.”

‘ Po vokiečių okupacijos per
gyventos dienos buvo kaip “blo
gas sapnas”.

Sunkiai Susižeidė
Nukritęs Nuo
Verandos

ti i e-

Vėliausi Nuotykiai: Jubiliejus, Vestuvės, 

 

Susirinkimai, Paminklas

CICERO. — Penktadienį tas gaiįa plačiai. Nutarta iš iž- 
va'kare Liuosybcs svel., buvo do paimti. $25.00 tuojau pa- 
didelis sąjūdis. Viršutinėj, ma-j siųsti ir daryti atsišaukimą 
žojoj svetainėj susirinkimas per spjaudą į visus Klovainie- 
Raudonos Rožės Kliubo. Didučius, bes jų yra visur. Staty- 
žiojoj svetainėje šokiai Opti- mas paminklo nebus kieno 
mišių Kliubo, o apačioj, Bra- nors privatus, bet visų bend- 
valgo ras dalykas. Vien užjūrio bro

liams Į sesėms palikti sukelti

Prohibicininkų, Komunistų 
Konvencijos

Vakar Chicagoj prasidėjo 
Amerikos Prohibicininkų Part - 
jos konvencija nominavimui 
kandidatų į prezidentus ir vice
prezidentus. Platformoj parti
ja pareiškė, kad netolimoj at
eityj prohibicija neabejojamai 
grįš Amerikon. Partija pasisa
kė ne vien prieš gėrimus, bet 
prieš įvairias loterijas ir loši
mą pinigais, prieš narkotikus 
ir nešvarią spaudą.

Kandidatas j prezidentus bus 
nominuotas penktadienį. Ta 
garbė teks turbut Roger W. 
Babsonui, ekonomistui ir pro- 
hibicininkui iš 
Prohibicininkų 
tai nesurenka 
rinkimuose nei

cija.
Tarp unijų, skiriamų panai

kinimui, yra Employees Mutual 
Association, firmos McCor- 
mick dirbtuvėse, prie 26-tos ir 
Western, taipgi West Pullman 
Independent Union, \Vest Kli
mą n o dirbtuvėje.

Kai šeimynoj kilo ginčas apie 
siuntimą dukterų į vienuolyno 
mokyklą, Mrs. Ed Ui Carmi- 
chael, 3517 Reta Street tiek su
sinervavo, kad neteko lygsvaros 
ir nusižudė, iššokdama iš lan
go. Ji nukrito keturis 
ir užsimušė vietoj.

Taip bent tragediją 
velionės duktė, Mrs. 
Kalich, kuri nori savo 
siųsti vienuolynam

atikštus

F ra neės 
dukteris

Garaže ties 2009 North Oak- 
ley avenue pasikorė 
bedarbis stalius Neis 
Priežastis buvo bedarbė.

62 metų
Sund.

“Pavojingoji” Našlė 
Gavo 90 Dienų 
Kalėjime

VAKAR CHICAGOJE

Massachusetts. 
part ja papras- 
prezidentiniuose 
miliono balsų.
KonvencijaKomunistų 

Penktadienį
Kita partija, kuri dalyvauja 

prezidentiniuose rinkimuose, 
bet pasirodo mikroskopiškai, 
yra komunistai. Jų partijos Illi
nois valstijos skyriaus konven- 
c'ja įvyksta penktadienį Ash
land Boulevard Auditoriioj. 
Konvencija nominuos kandida
tus valstijos

Socialistai

31 metų chicagietė 
Nellie M. Galub,' kuri 
pas’savinti $500 nuo Ohio val
stijos ūkininko Clyde Park, va
kar gavo 90 dienų kalėjime.

Susitikusi su Park’u per ve
dybinį garsinimų žurnale, ji 
kaip ir sutiko su juo apsives
ti, bet kai Park atvažavo Chi- 
cagon vestuvėms, tai ji pasi
ėmė jo $500, o apie vedybas 
užmiršo.

Park pinigus atgavo.

našlė, 
nore'o

Rridgeporto kolonijoj, Chica- 
gos lietuvių didž ausiame cen
tre, randasi Jo3. F. Budrik 
krautuves, 3409-21 ir 3417-21 
S. Halsted Street, šios krau
tuvės prikrautos įvairiais 
kandais, kokių tik reikia 
mams.

Jau dvidešimts astuoni
tai, kaip sėkmingai p. Budri
kas veda biznį ir turi tuksian
čius užganėdintų kostumerių.

Kiekvienas kostumeris čio
nai ats lankęs gauna greitą, 
mandagų ir tinkamą patarna
vimą. Čia Viską galima pirkti 
lengvais išmokėjimais. Arba 
kas nori mainyti, savo senus 
baldus arba radio, tai Budr'ko 
krautuvėse gauna gerą kainą 
už savo vartotus dalykus, mai
nant į naujus.

Motinų Dienai
■ * 1 > vSekmadienį, gegužes 12

na, bus Motinų Diena. Budri
kas skelbia, kad' jo krautuvėse 
galite gauti tikrus bargenus. 
Jei manote pirkti motinai do
vaną, tai patogi dovana yra 
Hcover dulkių Valytuvas net už 
$19.50, radios po $49.50, gasi- 
niai pečiai po $39.50 ir šimtai 
įvairių reikmenų pasir nirimui.

Reikia dar pažymėti, kad 
Budrikas skelbiasi “Naujieno
se” daugiau, negu bile kita ko
kia lietuvių įstaiga. Jis tiki į 
skelbimus. Budrikas mano, kad 
skelbimai visuomet atneša nau
dą. Ar blogi, ar geri laikai, o 
p. Budrikas vis skelbia ir skel
bia savo krautuv ų bargenus.

Pavyzdys Kitiems
Kiekvienas sumanus lietuvis 

biznierius turėtų imti pavyzdį 
iš p. Budriko ir visuomet gar
sinti savo biznį. Kas daugiau 
garsinasi, tas daugiau ir kos
tumerių turi. O kas turi dau
giau kostumerių, tam, supran
tama, ir biznis gerai sekasi.

Patėmykit “Naujienose” žy
mų Budr ko krautuvių skelbi
mą. Atlankyki! jo krautuvės, 
tikrai nesigailėsite.

Jaunulis Robertas Bultgenas, 
lik 5 melų amžiaus, slinkiai su
sižeidė nukritęs nuo pirmo auk
što verandos ant cementuoto 
šaligatvio. Jis žaidė verandoj, 
užpakalyj namo, kuriame gyve
na, adresu 741 S. Homan ave
nue.

Berniukas pcrsiskė’c galvų ir 
dabar guli apskričio ligoninėje.

Badauti, Troškulio 
Kentėti Čionai 
Nereikės!
Kupiškėnai Renkasi “Po Stogu” 

Paskutinį Kartą.
Sekantį šeštadienį, gegužei

vietoms.
Jau Nominavo

partija, ir valsti
jos ir nacional'uose rinkimui* 
se paprastai pasirodo šiek-tiek 
geriau už komunistus ir pro- 
hibicininkus, bet Illinois valsti
joj paprastai vietų nėla’mi.

Partijos kandidatas į guber
natorius yra Arthur McDoweli, 
o kandidatas į prezidentus, 
Norman Thomas.

Likvidavo “Tug 
laivių” įgulų 
Streiką 

»

Grcat Lakęs Towing Com- 
pany ir Tug F remen, Linemen 
and Oilers unija vakar paskel
bė, kad susitaikė ir unija lik
viduoja “tuglaivių” įgulų strei-

Jis buvo paskelbtas balan
džio 25 d., kad darbininkams 
išgauti geresnes darbo sąlygas, 
darbo valandų garantiją ir di
desnes algas.

© 3 metų bsrniukas Ralph 
Ginderscn, 1723 N. Mayfield 
avenue žaidė prie tuščio kana
lizacijos vamzdžio netoli savo 
namų — ir į jį įkrito. Ugnia
gesiams pasisekė berniuką iš
traukti iš vamzdžio su pagalba 
dviejų kvortų aliejaus ir in
strumento, panašaus avalinei 
užsimauti naudojamam “ra- 
guigui”.

- • Prie Noble ir Division ne
žinomas automobilistas suvaži-• 1 ' / 
nėjo ir sunk ai sužeidė sargą. 
61 metų Anthony Smolinski, 
1341 Haddon avenue.

• George W. Steffens, ūki
ninkas nuo 511 lEinois Road, 
VVilmette, gavo divorsą, kai pa
siskundė apskričio teisėjui Hąr- 
ringtonui, kad gruodžio 6 d., 
jo žmona Jennie išėjo pokeri 
lošti ir nuo to la ko nebegrįžo 
namo. Ji pasiėmė jo paskuti
nius $7.00, o jam paliko* tris 
mažus vaikus.

© Apskričio iždas skelbia, 
kad vakar surinko $1,265,250 
1939 metų real-estate taksais. 
Viena stambi f nansinė įstaiga 
vidurmiestyj sumokėjo $640,- karais, po darbi;* valandų. Tam 
000. ' Paskutinė diena pirmą reikės pinigų, tad taryba siun- 
1939 mokesčių dalį sumokėti čia delegaciją į Springfieldą 
yra birželio L prašyti legislaturos pagalbos.

Žuvo Pakliuvęs Į 
Mašiną Fabrike

Darbininkas NVilliam TafL 
7017 Bryn Mawr, buvo užmuš
tas, kai ratas pagriebė jį ir pri
trenkė prie mašinos Barbei* 
Construction Company dirbtu
vėj, 5001 Elston avenue. Taft 
buvo 31 metų amžiaus, dirbo 
dirbtuvėj per 11 metų, prie as
falto.

. ė Miesto taryboj yra kilęs 
sumanymas prailginti miesto 
muziejų valandas, kad darbi
ninkai galėtų juos lankyti va-

yra birželio 1.

zio užeiga pilna žmonių, 
žuvį, geria alų ir tl.

Iš R. R. susirinkimo reiklų 2,200, litų tai jiems nepakclia- 
kai kas pažymėti. Kvietimų ma našta, atsižvelgiant į aplin- 
laiškų buvo keletas. Jų tarpe 
buvo paminėtas p. Onos Ske- 
veriutės koncertas. Be didelių 
(Įiskusijų nutarta nupirkti 10 
bilietų ir išdalinti nariams. 
Taipgi nutaria turėti bolės lo
šimą ir papuošti lošėjus nau
jais rūbais. Kliubui atseis apie 
$100.00. Lošėjų tvarkytojas, 
menedžeris, Joc Zaluba, geras 
kliubo veikėjas.

Pikniko reikalas paliktas 
sekančiam susirinkimui. įstojo 
naujas narys, Wallcr C. Lukš
tą. Tai jaunuolis, velionio Lu- 
kšlos 'Simus. Visi linki, kad 
jaunasis eitų levo pėdomis, 
nes jisai buvo labai populia-i 
rus kliubo ir visoj apylinkėj.

Užbaigus susirinkimą visi 
‘in corpore” apėjom Grand 
Maršą Optimistų parengime.

V estu ves, Pikui kai.
šeštadienis—nieko ypatingo. 

Vakare pora vestuvių. Apie 
jas neturime informacijų, tad 
nenoriu spėlioti- Sekmadienį 
iš anksto ryto lietus sugadino 
ūpą piknikieriams. bet išsi
blaivė ir buvo graži diena.

Tarp KlovainieČių.
Popiet p. Šemelo svel. Klo

vainieČių Kliubo susirinkimas 
neskaitlingas. Turbut dėl gra- 
zaus oro, nes jau visus vilioja 
pavasario kvapas, laukai, žo
lynai. To viso nežiūrint, dalis 
KlovainieČių susirinko ir jų 
tarpe radosi svečias p. Kaz. 
Rimkunas, biznierius 
terbury, Conn. Jam buvo žiu 
geidu ką

kybe$. Minėtos sumos didesnę 
pusę mes amerikiečiai turėtu
me sukelti, ir tuojaus!

Pats KlovainieČių kliubas ir 
pritarėjai tos apylinkės jau 
pasiuntė šimtų dolerių. Į tų 
sumį įeina $5.00 Antano Kri
vicko iš Grand Rapids, Mieli.

Sidabrinis jubiliejus Klebo
no J. II. Vaičiūno, švento An
tano parapijos klebono įvyko 
14 d. balandžio. Labai pasek- 
miįigas. Tikra sukaktis įšven
tinimas kunigystėn, gegužės 
mėn., šauniai atžymėta sek
madienį dešimtų valandų rvto, 
procesija iš klebonijos bažny
čion. žmonių daugybė, pamal
das iškilmingos.

Prz žad eta—įsi e setą.
I Apie ketvirtų valandą po

piet renkasi žmonės parapijos 
svetainėn. Krautuvininkas P.

papsą, ginger alc. Moterys ir 
parapijos “komitete” griebėsi 
darbo—piauna duona kum
pius, ir pila alų.

O jau tų žmonių, žmonių, 
rodos, kelias dienas nevalgę, 
negėrę! Vėliaus pasigirsta dai
nos balsai, linksma nuotaika, 
muzika, šokiai. Valgyk, gerk,

Tai klebono “dovana” savo 
geriems parapijonams. Bet ko- 
dėlgi skirtumas? Pirmam ban- 

iš Wa-(kete visi valgėm, gėrėm bend
rai, o šitam ne paties jubili-

veikia jo gimtinio Janio nė svečių kunigų, vys- 
Klovainiečių žmo-| kupų. Kodėlgi taip? čia jau 

nusivylė radęs 
būrelį. Viennk jam kai klebonijoj, 

patiko, kad nuoširdžiai svars
tome KlovainieČių reikalus.

Statymas paminklo ypatin-

nes. Jisai

Draugija rengia šokius su įvai
riais pamarg.nimais, Sliameto 
svetainėje, 1500 So. 49 Avė. Ci- 
ceroj.

Šis Kupiškėnų parengimas 
tai bus paskutinis, arba “užda
rymas žiemos sezono”. Kupiškė
nai ir rėmėjai paskutiniu sykiu 
susirinksim po stogu svetainė
je, draugiškai pasilinksminti. 
Kiti Kupiškėnų parengimai į- 
vyks jau po atviru dangum. Ta
da visi gerėsimos gamta ir jos 
įvykusia gražia permaina.

Pavasaris jau atėjo, tad at
gimstant visai gamtai, pamė
ginkim atjaunėti ir mes, ir at
silankę į Kupiškėnų parengimą 
parodykim savo gyvumą.
Kas Norės — Galės Ir Dainuoti.

Kaip visuomet, taip ir šį kar
tą pas Kup.škėnus galėsite sma
giai vakarą praleisti. Kas norės 
šokti — bus gera muzika. Ištro- 
škusiems bus skanaus alučio. 
Alkti taipgi nereikės. Buk už
kandos, o kas dorės išmėginti 
savo balsus, tai galės ir dainuo
ti. Bet juk visų smagumų čia 
nesuminčsi. Visi Žinom kaip yra 
smagu draugiškame suėjime 
laiką praleisti.

Komitetas užprašo visus atsi
lankyti, o užtikrina, kad busit 
maloniai priimti ir pavaišinti. ' H

Pirkitė tose krautuvėse, ku
rios garsinasi “NAUJIENOSE”

ne-, pasidalyta į dvi kliasas. Didi- 
o prasčiokai 

svetainėje- Tarp tų prasčiokų 
matėsi vargoišiliukas A. Mon- 
deika, Dr. Stone su žmona ir

gai jam patiko ir širdin .įsmigo keletas garbinamų bulvariš- 
žodžiai iš laiško iš pačių Klo- kių. Jie turėjo būt klebonijoj, 
vainiečių p. Igno Gaščiuno, Na, kaip tai nebūtų, sidabrinis 
Komiteto sekretoriaus. jubiliejus atšvęstas iškilmin-

Paminklo reikalas apkalbo- gai. —K. P. Deveikis.
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