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Kaina 3c No. 229

Holandija Irgi Uždraudė
Išgabenti Auksą

Francijai staigiai nuėjus nuo aukso, subi
rėjo Europos “aukso blokas” ir dabar nė 

viena šalis nesilaikys aukso pagrindo.
PARYŽIUS, rūgs. 27.—Fran

ci j a, kuri ikišiol vadovavo vi
sam Europos “aukso blokui”, 
t. y. toms Europos valstybėms, 
kurios vis dar laikėsi aukso 
pagrindo savo pinigams, vakar 
staigiai nuėjo nuo aukso pa
grindo ir dabar šaukia parla
mento susirinkimų nupiginti ir 
patį franką, kuris dabar nebe 
bus paremtas auksu.

Franci ją nueiti nuo aukso 
pagrindo privertė nesiliaująs 
jos aukso plaukimas į užsienį. 
Prieš nueinant nuo aukso, 
Francija susižinojo su Anglija 
ir Jungt. Valstijomis, kurios 
jau senai yra nuėjusios nuo 
aukso pagrindo ir gavo jų pri
tarimą.

Francija ikišiol buvo vadas 
“aukso bloko” nuėjus
nuo aukso, nėbęgalejo. .išsilai
kyti aukso pagrindo ir kitos 
aukso bloko valstybės.

Francija paskelbus nuėjimą 
nuo aukso pagrindo, tuo jaus 
nuo aukso pagrindo nuėjo ir 
Šveicarija.

Tas privertė veikti ir Holan- 
diją, kuri tūtojaus sušaukė ka
binetą ir paskelbė aukso em
bargo — uždraudimą išgaben
ti auksą į užsienį. Tai yra pir
mas žingsnis prie nuėjimo nuo 
aukso pagrindo.

Kitos mažesnės aukso bloko 
valstybės (Lietuva, Lenkija, 
čechoslovakija ir k.) faktina: 
jau pirmiau buvo nuėjusios 
nuo aukso pagrindo, stfvaržy- 
damos savo valiutos išvežimą 
ir tik dėl formalumo dar lai
kėsi aukso pagrindo. Dabar nu
ėjus nuo aukso paskutinėms 
didžiosioms valstybėms, nė jos 
nebegalės toliau laikytis aukso 
ir turės galutinai aukso atsi
žadėti, taipjau ir nupiginti sa
vo pinigus, kad jie susilygin
tų su visų kitų šalių pini
gais.

Naująjame pinigų krizyje 
trys didžiosios valstybės — 
Anglija, Jungt. Valstijos ir 
Francija — veikia išvien ir vie
na kitai padeda.

Francija šaukia skubų par- 
larrtento susirinkimą, tikslu 
pravesti franko nupiginimą 
galbūt 25-34 nuoš., perimti vi-, 
są privatiniai laikomą auksą, 
pertvarkyti muitus, pakelti al
gas ir sudaryti 10,000,000,000 
frankų fondą palaikymui nu
statytos franko vertės. Tas fon

Chicagai ir apylinkei federa* 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, biskį šilčiau į vaka
rą- # e j

Saulė teka 6:45, leidžias’
6:39.

das bus sudarytas iš pelno, ku
ris pasidarys nupinigus fran
ką.

Valdžia nueidama nuo aukso 
pagrindo ir nupigindama fran
ką tikisi sulaikyti aukso plau
kimą užsienin, padidinti sumą 
pinigų apyvartoje ir žymiai 
padidinti prekybą su užsie
niu.

Nors valdžia ir deda pastan
gų užkirsti kelią kainų kilimui, 
bet didesnio pabrangimo pra
gyvenimo nesitiki.
Italija irgi nupigins pinigus.
Francijai nuėjus nuo aukse 

ir piniginant savo franką, Ita
lija irgi svarsto nupiginimą sa 
vo liros.

Belgija irgi ketina atsižadė 
ti aukso pagrindo savo pinl-

Tik viena Vokietija giriasi 
esanti nereikalinga devaliuaci 
jos ir kad įvykiai Franci joj e 
visai ją nepaveiksią. Bet tai 
tik todėl, kad Vokietija neiš
leidžia į užsienį savo pinigų 
ir prekybą su užsieniu veda 
tik mainų pagrindais, nes jos 
aukso ištekliai yra visai nedi
deli. t

Veik puse aukso yra Ame
rikoje.

Apskaičiuojama, kad visame 
pasaulyje yra aukso u# $22,- 
500,000,000. Veik pusė to auk
so (už $10,648,000,000) randa
si Jungt. Valstijų iždinėje. Po 
to seka Francija, kuri turi šeš • 
tą pasaulio aukso dalį. Angli
ja turi tik pusę tiek aukso, 
kiek jo turi Francija. Kitos 
kiek daugiau aukso turinčios 
valstybės yra Belgija, šveica 
rija, Holandija', Ispanija, Ar
gentina, Japonija, Britų Indija 
ir Švedija. (Pastarosios pen
kios jauf senai yra nuėjusios 
nuo aukso pagrindo).

Dabar susmukus ir aukso 
blokui ir visoms valstybėms nu
ėjus nuo aukso pagrindo, gal
būt bus pradėtos pastangos sta
bilizavimui pinigų, bet kas ta
me dalyke bus daroma, dar nė
ra aišku ir galbūt paaiškės tik 
vėliau, kada ryškiau? pasirodys 
pasėkos žlugimo aukso bloko ir 
valstybės bus atsipeikėjusios 
nuo naujo pinigų krizio.

Statys stiklo namą
NEW YORK, rūgs. 27. — 

Corning GJass kompanija pa
skelbė statysianti kertėj 5 Avė. 
ir 56 St. pirmą stiklini ofisų 
penkių augštų trobesį. Namas 
bus statomas iš stiklinių ply
tų, bet jo rėmai bus geležiniai. 
Langų visai nebus, išėmus pir
mą augštą, bet stiklas tečiaus 
perleis šviesą, nors per jį nie
ko nebus galima matyti nė iš 
lauko, nė iš vidaus.

Paskilbusi “Velnio sala”, i kurią per daugelį metų Fran
cija siuntė kriminalistus. Ten kelis metus praleido ir Alfred 
Dreyfus, kuris nekaltai buvo nuteistas neva už šnipinėjimą. 
Dabartinė Franci jos vyriausybė rengiasi daiįgiau nebesiųsti 
nusikaltėliu j ląjąĮą. ? ,
.■j.ii.i . ....... " !■)<h ivr — i..... '-'"'"f'.’............................. -

Gub Landon prižada Taikos šalininkai ra- 
“geresnes” senatvės gina balsuoti už

pensijas Rooseveltą
MILWAUKEE, Wis., rūgs. 

27. —- Republikonų kandidatas 
gub. Landon vakar čia kalbė
damas aštriai pasmerkė prezi
dento Roosevelto vykinamą so- 
cialės apdraudos (nedarbo ap- 
draudos ir senatvės pensijų) 
planą. Bet visgi nedryso pasi
sakyti prieš senatvės pensijas 
ir buvo priverstas jas užgiri;1’.. 
Tik jis prižadėjo įvesti “gėrės 
nes” senatvės pensijas. O ne
darbo apdraudos klausimą jis 
paliksiąs pačioms valstijoms 
spręsti.

(Dar visai nesenai republiko 
nai nė galvoti negalvojo apie 
kokias nors senatvės pensijas 
ir išviso apie bet kokią sočia 
lę apsaugą. Tik prezidentui 
Rooseveltui pradėjus ją vykin
ti ir reptfblikonams nieko kito 
neliko kaip sekti paskui ir ža
dėti “geriau” dalyką sutvarky 
ti). '

NEW YORK, -rūgs. 27.—Pa
saulio taikos šalininkų organi
zacija, vadinama Gerų Kaimy
nų Lyga (Good Neighbor Lea- 
gue), išleido manifestą, kuria
me ragina visus taikos šali
ninkus balsuoti už Rooseveltą.

Manifestas sako, kad Roose- 
veltas yra pasiryžęs panaikin
ti karo pelnus ir jau pradėjo 
tai vykinti; kad Rooseveltas 
pravedė įstatymus, kurie drau
džia duoti paskolas kariaujan
čioms šalims; kad Rooseveltas 
įvedė pirmą amunicijos kontro
lės tarybą ir kad jis yra prie 
šas karo, kaipo nacionalės po- 
litikos įrankio.

Manifestą pasirašė 25 žy
miausi1 taikos veikėjai.

Francija vykins 40 
vai. darbo savaitę
PARYŽIUS, rūgs. 27. — Vai- 

džia nutarė dekretu pritaikin
ti angliakasiams 40 vai. dar
bo savaitės įstatymus, kad tuo 
baigti angliakasių “sėdėjimo” 
streikus.

Panašus dekretai bus išlei
sti, liečiantys namų statybą, 
metalo ir tekstilės pramones, 
nes daugelis samdytojų vis dar 
priešinasi trumpinimui darbo 
valandų, kaip yra nutaręs par
lamentas.

Seine upės valtininkai irg: 
sustreikavo, kas sutrukdė jii- 
dėjimą upėj ir dėlei to prisi- 
bijoma galimo maisto trukumo 
Paryžiuje.

Žiema Rocky 
kalnuose

DENVER, Colo., rūgs. 27.— 
žiemos oras, atėjo į Rocky kal
nus, kur jau pasirodė pirmas 
sniegas. Sniego buvo nemažai, 
o ties Casper, Wyo., prisnigo 
net 8 colius, šalimas buvo Mon
tana, Utah ir Wyoming valst.. 
taipjau Yellowstone National 
parke.

Sniego buvo ir Nebraska 
valstijoj.

Staigi oro atmaina atėjo su 
vėtra, dulkių audra ir šaltu lie
tumi.

HOLDEN, Mo., rūgs. 27. — 
Trys v žmonės liko užmušti nu
kritus iš 100 pėdų augštumos 
ir susidaužius ganyklose per
taisytam lėktuvui.

SUKILĖLIAI NE
ĮSTENGIA PRA

SIMUŠTI Į 
TOLEDO

Nors sukilėliai ir skelbia pa
ėmę miestą, bet valdžia tai 
nuginčija ir skelbia atmušu
si sukilėlius.

CARUNNA, Ispanijoj, rūgs. 
26. — Vietos Sukilėlių radio 
stotis paskelbė, kad fašistai, 
nugalėję valdžios kariuomenę, 
užėmė Alcazar tvirtovę Tole
do j. Sukilėliai taipjau užėmė 
Mondragon, arti Bilboa.

Sukilėliai atmušti, sako 
Madridas.

MADRIDAS, rūgs. 27.—An
ksti šįryt paskelbta, kad Tole
do tebėra valdžios jėgų ranko
se.

Vakar gi buvo paskelbta, kad 
Ispanijos valdžios armija, pa
dedama lėktuvų jr artilerijas, 
pradėjo smarkias atakas faši
stų, kurie eina link Toledo ir 
sunaikino vieną maurų kolum- 
ną, ir atėmė iš sukilėlių daug 
karo medžiagos. Atimta taipjau 
kanuolių ir dujų kaukių “ir 
priešas yra pamaži, bet neat- 
laidžiai stumiamas atgal’’.

Artilerija ir valdžios lėktų- 
vai smarkiai bombardavo Bar- 
gas, 5 mylios nuo Toledo. Pės 
tininkai atakavo iš trijų pu
sių, kad priversti fašistus pa
sitraukti į vakarus linkui Ta- 
lavera bazės. Bet Alcazar tvir
tovė tebesilaiko ir tebėra joje 
užsidariusių sukilėlių rankose.

Valdžios armijos tebebom- 
barduoja Maąueda ir Torrijos 
palei kelią į Toledo.

Madrido valdžia akylai seka 
padėtį Genevoje ir tikisi, kad 
užsienio reikalų ministeriui Ju- 
lio Alvarez Del Vayo gal ir pa
siseks prikalbinti tautų sąjun
gą panaikinti blokadą, kuri ne
leidžia valdžiai gauti ginklų iš 
užsienio. Jei tai ir nepavyktų, 
tai gal jam pasiseks bent su 
trukdyti tolimesnį Vokietijos. 
Italijos ir Portugalijos ginkla
vimą Ispanijos sukilėlių.

Valdžia įsakė ištirti nieku- 
rių užsienio legacijų išdavinė
jimą klastingų pasų. Du Ku
bos ambasados klerkai liko 
areštuoti pardavinėjant ispa
nams Kubos pilietybę už 1,500 
pesetų.

Iš Barcelonos pranešama, 
kad autonominės Katalonijos 
valdžios krizis liko išspręstas 
sudarant naują valdžią, suside
dančią iš respublikonų, sindi- 
kalistų, socialistų ir komunis 
tų.
Sukilėlių lėktuvai bombarduoja 

Bilboa.
BILBOA, rūgs. 27. — Fašis

tų lėktuvai vėl bombardavo 
miestą, daugelį namų padegda
mi. Gyventojai reikalauja kru
vinos atgiežos visiems sukili
mo šalininkams.

Nuo lėktuvų bombų' žuvo gal 
poras šimtų civilių žmonių. Gy
ventojų, kurie reikalauja išžu
dyti 3,900 suimtų fašistų, ke 
liami sumišimai trukdo miesto 
gynimą.

Laukiama į uostą atplie
kiant valdžios karo laivų, ku 
rie nuims sukilėlių laivų vyki
namą uosto blokadą.

ESCANABA, Mich., rūgs. 
27. — Mrs. Carl Budtke, 42 m., 
iš Munising, liko užmušta, o 
jos vyras ir dvi dukterys sun
kiai sužeisti, jų automobiliu! 
įvažiavus į traukinį.

Girių gaisras sunai
kino miestelį,. 5 

žmonės žuvo
MARSHFIELD, Ohio, rūgs. 

27. — Mažiausia penki žmo
nės žuvo ir keli žmonės liko 
sužeisti, Oregon ir šiaurinėj 
Californijoj siaubiantiems girių 
gaisrams privertus evakuoti 
1,500 gyventojų miestelį, taip
gi pastačius pavojun kelis kl
ius miestelius. Kitas 2,7v0 gy
ventojų miestelis irgi turės bū
ti evakuotas.

Pajūrio miestelis Bandon, 
Ore., liko sunaikintas gaisro ir 
jo gyventojai turėjo bėgti lai
vais, nes visi keliai liko degan
čių griių atkirsti.

Bandon meras Capps spėja, 
kad žuvusių skaičius pasieks 
20 žmonių.

Girių gaisrai pridarė didelių 
nuostolių ir vis dar plečiasi.

7 žmonės žuvo auto
mobiliui nusiritus 

į tvenkinį
HALEYVILLE, Ala., rūgs. 

27. — Septyni žmonės žuvo ir 
aštuntas išsigelbėjo, nevairuo
jamam automobiliui atbulaih 
pradėjus slinkt i pakalnėn ir 
įkritus į Davis Mill tvenkinį.

Sukilėliai prie pat 
Toledo

MADRIDAS, rūgs. 27.—Su
kilėliai priėjo prie pat Toledo 
miesto. Dabar fašistų linija yra 
tik irž pusės mylios nuo mie
sto ir rytoj auštant laukiama 
jų atakos.

Šios dienos susirėmime val
džios jėgos atmušė sukilėlių 
dešinįjį sparną, nors sukilėlių 
jėgos yra daug didesnės.

Ūpas lojalistų eilėse yra pa
kilęs ir jie tikisi dar nugalėt: 
sukilėlius.

Malūnų darbininkų 
streikas užsibaigė
MINNEAPOLIS, Minn., rūgs. 

27. — Malūnų ir grudų svirnų 
darbininkų streikas, kuris tę
sėsi apie mėnesį laiko, užsibai
gė ir apie 1,800 darbininkų su- 
gryš į darbą.

Keli kiti, streikai mieste te 
besitęsia, bet ir juos bandoma 
sutaikinti.

50 žydų į Palestinų
KAUNAS, rūgs. 2. — Vakar 

į Palestiną išvyko 50 partija 
žydų iš 50 žmonių.

Manoma, kad dabar buvo 
paskutinė partija, nes daugiau 
žydų į Palestiną ketinama ne 
beįsileisti. -

LONDONAS, rūgs. 27. — 
Crystal rūmuose vesdamas na- 
cionalį beną po akių šimtų 
klausytojų sukrito negyvas be- 
no vedėjas Joseph Brookes, 51 
m. Koncertą teko nutraukti, 
nes sujaudinti muzikai nebe
galėjo toliau griežti. Bene grie> 
žė ir jo sūnūs. Publikoj gi bu
vo jo žmona ir kitas Simus.

Rykov pašalintas iš 
Rusijos bolševikų 

valdžios
MASKVA, rūgs. 27. — Alek

sei Rykov, senas bolševikas, 
buvęs premieras ir seniau bu
vęs Stalino priešininkas, buvęs 
įveltas ir į dabartinę Zinovje- 
vo-Kamenevo bylą, bet likęs 
išteisintas, liko pašalintas su
sisiekimo komisaro vietos.

Jo vieton liko paskirtas Ja- 
goda, buvęs baisiosios GPU 
viršininkas ir dabar ėjęs vi 
daus reikalų komisaro parei 
gas.

Vidaus reikalų komisaru, 
tartu ir baisiosios slaptosios 
policijos viršininku liko paskir
tas Nikolai Ježov, 41 m., išti
kimas Stalino šalininkas. Tokiu 
pat ištikimu Stalino tarnu yra 
r Jagoda.

Per Klaipėdą išvežta 
117 mil. litų vertės 

prekių
KLAIPĖDA. — 1936 metais 

į Klaipėdos uostą iš visc buvo 
atvežta 332.664 to prekių 
(666.023 juros keliais ir 166.641 
to vidaus vandens keliais), o 
pro. Klaipėdoj/ uostą * tais pa
čiais metaiš išvežta iš viso 
615.401 to prekių (441.107 to 
juros keliais ir 174 294 to vi
daus vandens keliais). Iš viso 
atvežta ir išvežta pro Klaipė
dos uostą 1935 m. 1.448.065 to
nos įvairių prekių. Tuo bildu, 
palyginus 1926 m. išvežimą ir 
įvežimą pro Klaipėdos uostą su 
1935 metų įvežimu ir išveži
mu, matyti, kad paskutiniai
siais metais prekių atvežimas į 
Klaipėdos uostą beveik dvigu
bai, o išvežimas beveik trigu
bai padidėjo. Taip pat palygi 
nūs 1926 ir 1935 metų laivų 
judėjimą, matyti žymus jo pa
didėjimas. Į Klaipėdos uostą 
praėjusiais metais juros keliais 
atvežtų prekių vertė siekė 91.- 
791.034 lt., o išvežtų 116.856.- 
156 lt.

Didėjant prekybai ir kartu 
judėjimiri Klaipėdos uoste, taip 
pat nuolat pats uostas tobuli
namas ir tvarkomas. Praėju
siais metais, tarp kitų atliktų 
darbų, uosto naujo baseine 
krantinėse baigtos tiesti gele. 
žinkelių šakos ir įrengtas dide
lio tipo (16 m. skersmens) su
kamasis ratas, jungiąs rytų ir 
pietų krantinių geležinkelių ša
kas. Be to, naujojo baseino ry
tų krantinėje pastatyti trys 
nauji elektros keliamieji kra
nai su 17 m. kilnojamomis svir
timis.

Klaipėdos uostė direkcija ne
maža darbų atliko ir Nerijoje, 
želdindama smėlingas vietas ir 
taisydama kelius.

1 - SS

JEI ESAT 
BE DARBO

R .

Vyrai, moterys —kasdien 
atidžiai perskaitykite mu
sų “Darbininkų Reiki a” 
Skyrių—jus tikrai susira
site sau darbą.
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M. Šalčius Organizuoja Boli
vijoj Pirmąją Lietuviu Koloniją

lis yra Bolivija. Ji turi ne
paprastai įvairią gamtą «« že
mumų džiunglius, paprastus 
kalnus, 3—4 kilometrų viduti
nio aukščio vadinamąjį “ąlti 
pląUQ”> labai panašų į TŲpptą,

■r—

(Musų specialaus Kauno 
korespondento)

Dauguma žmonių savo trum
pų ar ilgą gyvėjimą gyvenda
mi praleidžia gimtines apylin
kėje, Dauguma jų nępĄjiekią 
toliau savų apskričio miesto, v 
apie tokį “toŪųių miestą’^ kaip 
Kaunas, nė nesvajoja! Pęyįoli 
Bijo išsirengti tokion “dide- 
lėn kelionėn”, bijo, kad kas 
nors nenutiktų... Tačiau yra ir 
tokių žmonių, žiųojna, j 14 ęsama 
labai nedaug, kuriems ir visas 
pasaulis yra perankštas. Jie 
yra nukeliavę Europos, Azijos, 
Afrikos, Amerikos kraštus, per- 
žengę žmogaus neliestus miš 
kus, pavojingas džiugies, perko
pė sniegu pridengtus kalnus, pa
žinę visas tas šalis apie kuriąs 
mes žinome tik iš geografijos 
vadovėlių ir žemėlapių, nusivy 
lę sako: ‘'Musų žemė permaža 
— nebėra kur toliau bekeliau
ti...”

Vienu ir tokių “keliaujančią 
nenuoramų” tarpe yra ir P°r 
pulerusis Lietuvos keliauninkas 
laikraštininkas šaulys Matas 
šalčius. Vos spėjo grįžti iš ke
turių metų kelionės po Europą. 
Afriką ir Aziją, vos suskuba 
sutvarkyti turtingįausį įspuęk 
žiu ir nuotykių bagažą, kurį 
mtfsų visuomenei padovanojo 
šešių tonų knygos “Svečiuose 
pas 40 tautų”, kurios tūkstan
čiai egzempliorių paplito po vi
są kraštą, kuri buvo pręmijuo- 
ta Spaudos Fondo pirmąją pre
mija, pavidale ię...vel išsirengė 
naujon kelionėn! Vasario 17 
d. mes M. šalčių dar matėme 
Valstybės Teatre scenoje litera
tūros laureatų tarpe, o sekan
čią dieną, jis jau sėdėjo trau
kiny ir iš Kauno stoties dun- 

; dėjo Berlyno fcnk, o fcęUų 
dienų iš Triesto uosto garlai
vi# skrode vandenyną į Pietų 
Ameriką!... M. šalčius yra vie
nas iš tų, kurie vienoje vietoje 
ilgai negali nusėdėti: jie nori 
keliauti ir kuodaugiausia pažin- 
ti svetimų kraštų. Skatinami 
amžinai keliauja, tarytum 
jiems, kaip legindariniui Amži
najam žydui, kas padus svi
lintų...

M. šalčius, kaip žinia, išvykę 
Užsienio Lietuviams Remti 
Draugijos deleguojamas, pę 
draug ir savo keliauninko ait
ros skatinamas. Spaudoj jau 
buvo rašyta, kad jis lankėsi 
Argentinoj, kur Buenos Aires 
sutiko iš Lietuvos atvykusiu? 
musų operos dainininkus — K- 
Petrauską, V. Jonikaitį, P. Ole 
ką, I. Nauragį ir J. Mažeiką, o 
po to išvyko į Pietų Amerikos 
žemyno gilumą. M, šalčius 
šiomis deiuomis atsiuntė savo 
leidėjui Spaudos Fondui laišką 
iš San Paulo, kurio kai kurios 
vietos musų manymų bus įdo
mios ir šiaurės Amerikos lietu 
viams.

M. šalčius rąšo:
“Į San Paolo aš atvykau už

vakar iš Korumbos miestuko 
Brazilijos Bolivijos pasienyje 
Pakeliui aplankiau deimantų 
kasyklas Piriputangaj, milžiniš 
kas puslaukimą galvijų ganyk
las, Mato Grose džiunglius, kur 
buvo 20 metų laikomas belais 
vėje vienas lietuvis, kavos, 
medvilnės, bananų ir oranžų 
plantacijos, japonų kolonijas įi 
facendas, kur dirba lietuviai 
Turėjau daugelį susitikimą su 
krokodiliais, gyvatėmis ir plėš 
riomis žuvimis- Į Korumbą 
atvykau iš Bolivijos sostinės 
La Pažo, perkirsdamas skersai 
Amerikos žemyną iki Sao Paolp 
ir aplankydamas vieną įdo
miausių to žemyno juostų, la 
blausia nepaliestų džiunglių 
kainų ir dykąmų sritis — km 
čiausią Pietų Amerikos kampą 

Niekuomet neįsivaizdavau, 
kad tokia nepapratai įdomi ša

, .3u.mui ;———'-'x ‘

fAire§, tarp, nuro.dp ir antrašą, 
kuris yra toks:

, Sr. M, įalčięs,
1 e, Calląo, 1871 

Buenos Aires, 
Argentina,

M. šalčių^ pabrėžia; kad;
“Gal kas Kaune susidomės 

1-ja kolonija Bolivijoj, tai pa
tarkit susirašyti su manim”.

Laiškas baigiamas ‘'geriau 
siais linkėjimais visiems” ir pa
žadu: ,

“Netrukus atsiąsiu jums 
nuotraukų ir W
riįhoję išstatytf ’.

NAUJIENOJ, Chicago, m.
1 1 ■ .. .................................

didiįn^ Kęrdijje^ 
grandį su amžinu s 
šunėmjį •— 
Sajama, Murarata ir kitomis. 
Tai yra metalų ir mineralų lo- 
ibynas. Ji turi aukso, sidąbro, . .....................
vario, cino, švino, bismuto, ge- pavienių tautiečių, išsį-
ležies mangano stačiai kalnas. I bukinsiu tame milžiniškame 
Ypačjdaug sidabro. Kiek daug 
čia to naugio galima suprasti 
iš to, kad senovės Inkų valsty
bės metais buvo tvirtovių mū
rų akmens suveržiami sidabip 
sąvaržomis. Bolivija turi labai 
seną ir didžią praeitį. Juk tai 
joje buvo didžioji senosios Inka 
valstybės dalis. Maždaug Egip
to žydėjimo laikais čia taip 
pat klestėjo vadinamoji ‘Uia- 
huonaku” kultūra, su žemės pi
ltomis piramidėmis — piliakal
niais, obeliskais, mumijomis, 
savotiškais l ieroglifais*, dailiais 
indais ir aukso ir sidabro iš
dirbiniais. Tie taurus naugiai 
buvo vartojami- paprasčiau 
siems daiktams dirbti — net vi 
rimo ir todėl aš šiandien buvau 
ne mažiau nustebintas Bolivi
jos tais turtais, kai konkvista- 
doras Pizzaro 16-me šimtmety 
je. Aplankiau čia būdamas Ti 
kąkakos ežerą ir Atakamos dy
kumą, kur vaisosi tikrieji šin 
šilęs ir naktimis pumos sląn-’ 
kioja”,

M. Šalčius žygiuodamas po mil
žinišką Pietų Amerikos žemy> 
ną, susipažino su to krašto 
gamtos sąlygomis ir tyrė, ku
rios vietos geriausiai tiktų kę- 
lonizuoti lietuviais. Apie sa
vo tyrimo išdava^ M, <šalčius

Jį/ y T, r ralyje isstavym 
Iiwnpp, į Kaip matyti iš M. šalčiaus

laiško turinio, Lietuvos keliau
ninkas be turistinių įspūdžių 
teukininv), vietos. lietuvių Holo-

r —*!!W

| ,

Pirmadienis, rūgs. 28, 1936 
fh J■■■■■ > i . i j į | ............ „iii, i t

giau yra artimo meilės nekaip 
pą§ kunigus. “Laisvoji Mintis” 
■mptams atsieina tik vienas do
leris. —Dr. A. L. Graičunas.

; ,u.'W —.-T'-'J!. .

(pasakyti, jęg tie Vaikiai myms 
suteiks amžiną ątmiąlmą.

Prisimindama^ semięąiUs fai- 
tku§Į tikrai įu įdėliu įdomumu 
skaitau p. J. Ramanausko 
“Ruožai Amęrikęs Hetųvią į^tęr 

s rijai”. Jud labiau įdomu tie pri
siminimai skaityti, kad jie pa
liečia tą patį laikotarpį, kada ir 
man tekę dirbti. Atseit, dra-Uge 
su p. Ramanausku tuos pačius 
dirvonus teko plėšti. Tiesa, ma
no likimas buvo laimingesnis: 
aš turėjau laimėj nuo pąt jau
nystės mokyklą lankyti ir pa
galiau įsigyta profesiją, kuomet 
p. Ramanauskas priverstas bu
vo sunkiai dirbti, kad galėtų 
sau pragyvenimą pasidaryti. 
Bet sunkiai dirbdamas jis išė
jo gyvenimo mokyklą, kaip 
amerikonai sako, baigė “Uni- 
versįty Hąrd Knocks”. Ir 
visokiais patyrimais jo gyveni
mas yra tikrai turiningas.

Taip, mes tada arėme dirvo
nus ir sėjome kultūros grūde
lius. Iš jo atsiminimų matyti, 
kad sąlygos tada buvo itin sun
kios. Amerikos lietuviai buvo 
labai tąmsąs ir mažai teprota- 
vo. Nuo įų veikėjams dažnai 
tekdavo ir nukentėti.

Nuo to laiku jau pradėjo 45 
metai. Daug vandens nuplaukę, 
daug kas pasikeitė, Iš lietuvių, 
kurie anais laikais veikė, pasi
liko voš mažas būrelis. Mirtis 
išretino jų eil,e$. O kurie ir pa* 
siliko, tai ir tie daugiausia pa
sitraukė iš veikimo. Mat, suse
no, sunegąlėjo?

Bet kas pasiliko iš tų organi
zacijų, kuriąs mes kūrėme prieš 
45 metus ? Jos, ,kaip ir tu laikų 
žmonės, pranyko. O kurios ir 
pasiliko, tai tik merdj. Vadina- 

°ši, žengia ne pirmyn, bet atgal. 
Blogiausias dalykas yrą tas, 
kąd idealai dąb^r jąu liko už
miršti, paneigti.-'Tačiau vis dėl
to dar norisi įtikėti, kąd stam
biosios mųsų . organizacijos il
gainiui susirusins grynai kul
tūriniais reikalais. Tada gyve
nimas vėl užViVš, ir mes palik-

■ i J DEA ••••< •.

butų jokių keb’umų ir kitose 
kolonijose panašias kuppąs at 
skyrius sukurti.

Dąbar artinasi ruduo. Oras 
jau atvėso, tad kaip tik geriau
sias laikas veikti ir organizuo
tis. Nepraleiskime tos progos, 
nes juk ir musų priešai nemie
ga. Jie bijosi, kąd masės n0ž- 
silaisyinty iš tamsybės ir prie
tarų nevalios, Tik paskaitykite 
“Draugo” 188 ir 189 numerius, 
kur rašoma apie laisvamanius. 
Kiek ten parodyta piktos va
lios ir išlieta tulžies laisvama
nių adresų! Ir yisa tai, tur bųt, 
daroma prisilaikant artimo 
meilės dėsnio...

Bet tiek to. Mes dirbkime 
savo • darbą. Pasiskaitykite 
“Laisvąją Mintį” įr jus įsitikin
site, kad ten. nepalyginti dau-

I _ ĮĮ  .' ■ ■■ III — .1 ■ .■    

Ofiso Tel. Rez. Tel.
Englewood 7151 Radcliffe 1191

DR. G. J- TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

OFISAS:
6331 SOUTH HALSTED STREET 
Valandos: nuo 10 v. r.—5 po pietų 

i? ąųo 7 iki 9 vąl. vakąro.

ADVOKATAI
K. P. GUGI8

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St< 

1431-1434—Tel. Central 4411-2

Sime skaistų atsįininimą apie 
save.

- $tąi prieš kiąk ląikp mus 
aplankė senis t>X. Jopąs šliu
pas. Atvykęs paviešėti, jis ap- 
ląukg stambesnes liętuyių kolo- 
'nijas. Jo maršruto vaisiais ten
ka pasidžiaugti: “Laisvoji Min
tis” susilaukė penkių šimtų 
nąųjų skaitytoj ų!

! Tie penki šimtai amerikiečių 
dabar palaikys artimesnius san
tykius §u savo laisvai manan
čiais broliais Lietuvoje. Be- 
sk^i^ydąpii jų leidžiamą laik
raštį, jie supras, ko Lietuvai 
labiausiai reikia, Jie pąmatys, 
jog ir Lietuvoje verda gyveni
mas, eina kova dėl proto ir są
žinės laisvės. Tą kovą ten da
bar veda Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugija, kuri turi 
savo skyrius visuose Lietuvos 
kampeliuose.

Pas amerikięčius taip pat gi
mė mintis sukurti etinę drau
giją, kūrins centras turėtų bū
ti Chicagoje.

Kad tokiai draugijai gaji bū
ti gerą dirva, tatai rodo Rose- 
lando kolonija. Ten visai, paly
ginti, neseniai įsikūrė laisva
manių kuopa, kuri jau turi per 
šimtą narių. Ji jau nemažai pa
sidarbavo rengdama paskaitas 
ir pasiųsdama Lietuvos etinei 
draugijai, $75. Rodosi, visai nė-

Ofiso Tel. BouIevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:36-8:30

Nedeliomis pagal sutartu
Rez. 4910 SO. MICHlGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

Phone Canal 6122

dr,s.biež8
2201 West 22nd Streęt 

Valandos: nuo t—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuę 
6—8 v. vak. Nedelioj pagal sutartį

žemyno, ląnkymo ir Jiems pas
kaitų apię šių (lianą Lietuvą 
skaitymo, yra užsimojęs suor
ganizuoti planingą pirmąją lie
tuvių koloniją Bolivijoj, šis jo 
užsimojimas man regis Metro
polijos turėtų būtį visaip rę 
miamas, kad suorganizavus pir
mąją koloniją, butų galima erti 
prie antros, trečios ir daigiau, 
pamažu vienon vieton, všį kartą 
Bolivijoj, apgyvendinant bent 
dalį Pietų Amerikoj išsimėčiu
sių ir didelį vargą vargstančių 
tautiečių. M. šalčiaus organi
zuojamą koloniją metropolija 
turėtų, paręm.ti nę žmopės, nau 
jais emigrantais, kurių yra 
tikrai neįsikurdinusių vie
toje, bet finansiniai. O kokia 
nauda butų iš organizuotos — 
planingos kolonizačijos, berods 
ir aiškinti netenka. Susibūrę 
vienon vieton, lietuviai, kad ir 
sunkiose iš karto sąlygose, grei
čiau įsistiprins svetimam kraš
te, tut> pačiu apsisaugos nuo 
ištautėjimo pavojaus, kas pavie
niui išsiblaškius tarp svetimų
jų yra tikra pražūtis.

) Pagaliau jau ir metas pradė
ti planingą kolonizaciją, perei
nant iš žodžių prie veiksmų...

■A. Laumakys.
Į, J' . ...................I..II..Į.I1........ Į

KIAMW

ŠAUKIT
OALUMET 6969
[r inąsų patyręs 
važiuos j jūsų n (
DYKAI apskaičiavimą dėl namų
apšildymo reikmenų (plant), ga
ru arba karštu vandeniu šildomą. 
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI—
36 MENESIAI IŠMOKĖJIMUI— 
F. H. A. ŽEMA PALŪKANŲ

KAINA—

lr musų patyręs inžinierius at
važiuos } jūsų namus ir suteiks
r;“““ ■ ... “ . '
apšildymo reikmenų (plant), ga-

H1..’

Miesto
Kamb.
Namų ofisas—3323 So. Halsted St, 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telęphope: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

rašo taip

“Būdamas La Pažo 
labai puikų ir prielankų 
Jymą kolonizuoti Boliviją lįetę
vais, Aš manau, kad joje mę- 
sų kolonijoms yrą palankiausios 
sąlygos, ypač atsižvelgiant į jos 
turtas ir ąš noriu būtinai pada
ryti pradžią I-jai lietuvių kolo
nijai Bolivijoje, žemės duoda 
pąsirinktinąi valdžią nedaugiau 
50 ha. vienai čeimai už 10 cen- 
tavų 1 ha. (mažiau Į litę) am 
žinai nųpsavybei ir tuoj, išduę- 
da dokumentus, bet kolęnizuo- 
tis turi ne mažiau 50 šeimų iš 
karto. 50 čekų šeimų jau at
vyko ir lietuviams galima gan 
ti ž^mės šalia jų. Ieškau čįa 
kolonistų tai I-jai mųsų kolo
nijai”.

Toliau M« šalčius, rašo, kad 
iš Sao Paolo vyksiąs į Urugva
jų — "... *. . .
kartą į Buenos Aires< Susi
siekti su juo busią gabuia per , ■■■-..
Lietuvos konsulatą Buenos vaisių. Bet vis deltą negalime

gavaj. 
pasių-

- Montevidęo ir IĮ tep dąr

Gyvendami mes daug klaidų 
padarome, daug kartų nukryp- 
stamę nuo savo užsibrėžto tiks
lo. O kai pradedame keliauti į 
pakalnę, vadinasi, baigti savo 
amžių, tai pamatome, jog ma
žai kas tėra musų nuveikta. 
Taip, negalime pasigirti savo 
nuveiktais kultūros srityje dar
bais. Pamatome tąsyk, jog nie
ko apčiuopiamo, nieko realaus 
nepadąryta.

Taip yra su paskirais asme
nimis, taip yra ir su draugijo
mis.

Amerikos lietuviai nuo pat 
atvažiavimo į šį kraštą judėjo, 
krutėjo, tarėsi, organizavosi, 
telkėsi į draugijas, žinoma, ne
galimą pasakyti, kad visos tos 
pastangos niekais pu ė jo. Susi
laukėme šiokių tokių to darbo

GRAŽUOIIŲ KONTESTO ĮSTOJIMO 
KUPONAS

< / •* u • ■ ’• (

Vardas

Adresas

Amžius

Ūgis

- Pavardė

. Svoris

Miera per krutinę

Miera per juosmenį

Plaukų spalva

Akių spalva

Užsįęmimą

Šiuomi įsuoju į VOMU ĘO^ĘSTĄ. Prisiup- 
čiu sąvp fotografiją. Sųfinku prisilaikyti visų taisyklių 
ir jo Y£$ęjų nurodymą-

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
' X-RAY '

Vai.: 8:30 -iki 8:30 v. vak.
TEL. HĄĘ$[SON 0751

3 2 6. s; - S T/XT E-? ‘S - r 3:;
Prlėš GdldbTatt krautuvę (pirm 

Dayis)—2nd floor. ,

Plųmbing 
Supply Co. 
Ipc. 
18th St.

Universal
& Heating

" Not
10 West
į vakarus nuo State St. 

Atdara vakarais iki 7 vai. Neda
liomis iki 1 vai. dieną.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

• .uvnVjjjneF■■ i

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turimę Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Ą. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. KADŽIUS
668 West 18tti Streęt ■ ___ Pilone Canal glTft

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-841^

1 —     i,■ ■■■■   n   -. . ....-i    r r —11     

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Mjichigan Avė. Tęl« Pullnian 5703

«''■■"i.i ■ 'ii'i; ii‘iĮr,'—.'.."-" . 1111 ■ 11"--.i!-i-■    ' ■ . i . j- į     .■■

S.M.SKUDAS
71$ Węst 18th Btreet Phone Monroe 8877

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicęyo 5927 •rr’ė j n1 e Tje "p >!■,■■■■■      ■ ■»M, ■■ ■

J. F, EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitagę Avenue Phones Yąr^s 1741474?
ĖĮightOĮi Purk Skyriais, 4447 S. Fęiyfielil, Laf. 071Į7 ■,

8, C, LACHAVICZ
42-44 Ęąst lOSIhSt. Tel. Ęuilman 1270 arba Canal 2515 ■
.'i i i*>-ii i..» iiB'.1 .'jiijM i'kJ1.1.!.1? j >.i. " Hcr.'i*!" '■■"m ■■.■i".-'-.1 ..i.ji -

S. P. MAŽEIKA
b819 Lituamca Avęnue_____________Phone Yards 1188 į

! J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Pbonę Lafayette 857?r*'! ' 'II*1 'I II. .W3.JI1H.JI■I". J .■ . T- Į"1 ■ -----------

A. MASALSKIS
8807 Litu&niea Avenue Phone Boulevard 4189

.. 'uiit..11;.m1 ilj.li'i»'Į|allli'!")'i"wi.lA — '     .................... ,

ambulance patarnavimas DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose teismuose 
Brįdgeporto ofis.as:

3241 S. Halsted St. TeL CaJumęt 7262
Ofiso vai. dienomis nuo Į iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

340J Lowe Avė. Tek Yards 2510

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

III W. Washington St.
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. .
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: i— Hyde Park 3395

Phpne Boutevąrą 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DĘNTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serėdoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai. _ _ _
Tel. Ęoulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Necįėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija, 
3335 So. Halsted St

. gHĮCAGO. IIJ. y 

PHYSlClAN-SURGEON 
Office 4079 Archer Avenue 

Tek Virgpria 1116. 
Valandos: 1—3; 7—-8:30 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd SL 
Tef. Lafayettę 3051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. . 
Kasdien, išskyrus seredą. 

Sekmadienį susitarus.

AKIŲ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
__Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo JO—4 nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo Į0 iki 12 vai. dienos

Rez. 0609 SO. ARTESĮAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus. •
OFISAS

3156 West 59th St
TeL Hemlock 69S8.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrięaliy Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir foliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodančia mažiausias klai
das. Špecialč atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus, Kreivos akys ati
taisomos, Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mus be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av,
Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 ’
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lięįyyiy. Daktarų

•augi: anai

A. Montvid, M. D.
West Town Stote Bank Bldg- 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Sęeley 7330 
Najnų telefoną? Brunswick 0597

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki ig vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis UUO 10 iki 12 
valandai dieną..

Phone MIDWAY 288Q.
■■'■■■■■ '.■■!■ . ■ 1 .' M"1,* .............................................J..1..............................  •

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 8 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 1Q iki 12

Rez. Tetephonę PbAŽA 2499

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tek Boulevard 1401

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisąs 685Q. Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dienų.
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Į Kaliforniją Ir Atgal
Rašo Dominikas Kuraitis

(Tęsinys)

Main Street

Los Angeles gyvenimo tem
pas yra tokis pat, kaip ir Chi- 
cagos vidurmiestyjej — žmonės 
visur bėgte bėga, kažkur sku
bi. Bet kai paeini kokius ketu
ris blokus į rytus nuo vidur- 
miesčio, tai užtinki tokią gat
vę, kokios Chicagoje nėra, čia 
kas ketvirtos durys, tai ir kar- 
čiama. Tose karčiamose “pane
lės” dainuoja pritardamos gita
romis ir vilioja praeivius j vi
dų. Karčiamos iš gatvės yra vi
siškai atidarytos, nėra net jo
kių durų. Pro šalį einant vis
kas matosi, kas dedasi viduje.

Gatvėje knibždėte knibžda 
kareiviai ir jūreiviai. Burleskų 
teatrai per visą naktį atidary
ti. Visuose kampuose mirga iš
kabos, kad štai ten ir ten gali
ma “betinti ant arkliukų”.

Keista, kad toje gatvėje ir 
žmonės kažkaip kitaip atrodo. 
Jų veidai nervingi, įtempti, — 
ir jie tarsi sakyte sako, jog 
ieško “good time”. Kokiomis 
priemonėmis jie tat atsieks’, tai 
visai nesvarbu. Kas gerti neno
ri, tai gali su panelėmis pasi
linksminti arba išbandyti savo 
laimikį arklių lenktynėse. Kai 
žmogus įpranta šią vietą lanky
ti, tai jau jam sunku bėra at
prasti. Jis čia ir savo pinigus 
ir sveikatą išeikvoja.

Salaveišiai
Toje pagarsėjusioje Main 

gatvėje stovi būriai salaveišių 
su iškabomis: “Jesus savęs”, “I 
believe in Heaven”, “You mušt 
be sober” ir t. t. Ant kai ku
rių kampų giesmes gieda ir pa
mokslus sako, — vis bando sa
vo armijai gauti naujų karei
vių. Giriasi jie, kad tik pas 

q Juos yrą i^anymas/; kad^k jie 
04 veda pavyzdingą gyvenimą.

Tačiau jei galima ką nors iš 
žmogaus veido pasakyti, tai at
rodo, jog ir salaveišiai nėra jau 
visai šventi. Manau, kad jie pa
taiko ir išsigerti, kai niekas ne
mato. Mačiau kelis, kaip jie su 
paraudusiomis nosimis giedojo, 
o jų rankos drebėjo. Drebėjo 
taip, kaip dreba rankos žmo
nių, kurie mėgsta išsigerti.

Apie dešimtą valandą šešta
dienio vakaro visi salaveišiai iš
sirikiavo j ilgą eilę, kuri nusi
tęsė apie keturis blokus. Po to 
jie pradėjo demonstratyviai 
mafšuoti po visas garsiąsias 
miesto gatves. Tatai truko iki 
dvyliktos valandos. Visą laiką 
jie giedojo ir j būgnus mušo. 
Padarė tokį triukšmą, jog vieš
butyje nieku b.udu nebuvo.ga
lima miegoti. Vienas salaveišius 
tempė visai girtą žmogų. Tai 
buvo lyg ir demonstravimas, 
kad štai jie veda žmones “ant 
gero kelio”. Tačiau visai gali
mas daiktas, jog tas žmogus 
buvo apsimetęs girtas. Vadina
si, vaidino jam paskirtą rolę. 
Ir vaidino jis tą rolę visai ne
blogai: visų šventųjų vardais 
prisiekė, kad daugiau tos bjau
rybės degtinės nebegersiąs, nes 
šį vakarą salaveišiai jam atida
rę akis ir jis supratęs, kad vi
są laiką blogai daręs.

Turiu pasakyti, jog tokių 
triukų teko nekartą matyti Chi
cagoje, tad ta scena į mane jo- 
,kio įspūdžio nepadarė.

Los Angeles sekmadienio rytą
Sekmadienio rytas pasitaikė 

nepaprastai gražus: saulutė taip 
skaisčiai švietė, jog tiesiog vi
liote viliojo iš viešbučio j gat
vę, nors buvo dar tik septinta 
valanda ryto. Pas mane gimė 
noras būtinai pamatyt, kaip Los 
Angeles atrodo sekmadienio ry
tą.

Atsikėliau ir išėjau į gatvę, 
šiokiomis dienomis judėjimas 
yra tokis didelis, kad sunku ir 
per gatvę pereiti. Bet visai ki
taip buvo dabar: visur tyku ir

ramu. Kur-ne-kur tik žmogų 
pamatysi. Visos įstaigos užda
rytos, išėmus viešbučius ir val
gyklas, kur eina skubus prisi
ruošimas pusryčiams.

Saulutė taip maloniai apšvie
tė baltus rnurus, kad susidarė 
įspūdis, jog patekai į kažkokį 
pasakišką kraštą. Visai kitoks 
vaizdas nekaip Chicagoje saulė
tą dieną. Mat, čia saulė daug 
skaisčiau šviečia, ir kai jos 
spinduliai atsimuša j baltus na
mus, tai susidaro labai gražus 
vaizdas. J

Pavaikščiojęs geroką valan
dą, nutariau pažiūrėti, kaip ta
sai didysis jomarkas atrodo. 
Nuėjau į “prašmatnybių” gat
vę, atseit, į Main st. Tiesiog 
nustebau: ten viskas atidaryta. 
Kirpyklos, karčiamos*, kino tea
trai ir kitokios biznio įstaigos 
veikia sau be niekur nieko. Vi
sur tik' ir mirga iškaba “Open 
Ali Night”. Žmonių taip pat 
pilna gatvė, — atrodo, kad jie 
dar negulę nuo vakar vakaro. 
Karčiamų barai aplipę žmonių, 
nors dar tik aštunta valanda 
ryto. Viskas čia taip pat, kaip 
ir vakar. Nesimato tik salavei
šių. Jie, matyti, pavargo begie
dodami.

(Bus daugiau)

Lietuvių Universite
to Studentų Kliubas

“Scholarship Loan Fund”” 
Veikla.

1936 m. birželio mėnesy įvy
ko pirmutinis susirinkimas 
Lietuvos konsulo, gerbiamo A. 
Kalvaičio raštinėje ištyrimai, 
ar ne laikas sukurti vienetą 
kuri palaikytų pažintis augštų- 
jų mokslų siekiančių lietuvių 
tarpe, tad Amerikoje gimę ir 
augę mokslininkai imtųsi savo 
tautos garbės palaikymo; kad 
neišsiblaškytų tarp svetimtau
čių.

Tas kuklus susirinkimas, po 
įvairių svarstymų, priėjo iš va 
dą, kad “Scholarship Loan 
Fund” butų įkurtas. Tasai 
Lietuvių “Scholarship Loan 
Fund” kaipo labdaringa įstaiga, 
be pelno (not for profit), jau 
yra Illinois valstijoje įregistruo
tas. šitą visą darbą atliko ad* 
vokatas Antanas A. Olis lie
pos mėnesy, 1936. raštinėje, 
134 N. LaSalle St., Chicago, 
įvyko antras “Lfthuanian Uni- 
versity Club Scholarship Loan 
Fund” septynių to “Fondo” di 
rektorių susirinkimas. Lega 
lis susirinkimas, irgi Ad. A. A. 
Olio pastangomis, buvo užbaig
tas. Trečias to “Fondo” direk
torių susirinkimas įvyko rug
pjūčio mėnesy irgi Adv. A. A 
Olio raštinėje. Direktoriai vi
si dirba be jokio atlyginimu. 
Buvo perkratinėjama stipendi
jų prašymai. Daug prašymų 
turėjo būti atmesti, nes sti
pendijų prašytojai, nežinodami 
“L. U. C. Scholarship Loan 
Fund” taisyklių, kad stipendi
jos tiktai skolinamos, o ne au
kaujamos, stipendantai reikala
vo ne paskolos, bet aukos. Gal: 
būti, kad Stelmokas pasirūpino 
geriau susipažinti su “Fondo” 
taisyklėmis, todėl jisai pirmu
tinis gavo stipendiją mokslo 
užbaigimui.

Ketvirtas “L. U. C. Scholar 
ship Loan Fund” direktorių sm 
sirinkimas įvyko 1936 m. rug
sėjo 23 dieną Adv. A. A. Olio 
raštinėje jau to fondo finansa
vimo reikalais. Pirmučiausia 
noriu musų visuomenei pa
reikšti, kad lapkričio 21, 1936, 
9 P. M. Chrystal Bali Room, 
Hotel Del Prado, 52nd ir Hyde 
Park Boulevard, Chicago, 
įvyks pirmas metinis “L. U. C. 
Scholarship Loan Fund” labda
ringas VAKARAS, Lietuvių 
Universiteto Kliubo nariai su

NAUJIENOS, Chicago, UI

vaidins originalį dramos ar far
so veikalą ; dar nežinome kas 
bus vaidinama, bet tai bus dar
bas musų šviesaus jaunimo. Po 
vaidinimo bus estetiniai šokiai. 
Gerbiamojo Viktor’o orchestra 
griež šokius per visą naktį.

Matomai, patys studentai ug 
dys “L. U. C. Scholarship Loan 
Fund”, o musų jaunimui duos 
pavyzdingo elgesio pirmąją taip 
sakant pamoką.

Musų visuomenė dažnai gir
dės apie moksleivių Fondą, nes 
tai yra garbingiausias darbas 
lietuvių vardo pakėlimui tarp 
svetimtaučių.

— A. K. Rutkauskas, M. D.

Viktoras Solis važi
nėja su Landon kai
po korespondentas 

I

Viktoras šolis, jaunas lietu 
vis laikraštininkas, atsižymėjęs 
savo gabumais anglų spaudo
je, šioj rinkimų kampanijoj va 
žinėja su republikonų kandida 
tu Landonu jo traukiny “Sun- 
flower Special”, kaipo dienraš
čio “Daily Times” specialis ko 
respondentas.

Pereitais rinkimais, keturi 
metai atgal, Viktoras šolis va
žinėjo su Rooseveltu ir apra 
šinėjo dabartinio prezidento 
kampanijos žygius.

Iš visų korespondentų važi
nėjančių su Landonu, Vikto
ras šolis paduoda įdomiausius 
aprašymus. Nes jis pamato ir 
tą, ko tyčia nemato republiko 
nų dienraščių samdomi korės 
pondentai.

štai vakarykščiame “Times” 
Viktoras šolis pažymi, kaip 
jautėsi republikonai, kada Lan- 
donas atvyko kalbėti į Minnea- 
polį. šitame mieste yra tvir
čiausia darbo-farmerių partija. 
Kada Landonas ėjo iš trauki
nio į automobilių, susirinkę ap
link žmonės^prąįejo šaukti:

“Tu esi antras Hooveris!
“Bu! Bu!*
“Tu darysi tą, ką Hooveris 

darė!”
Republikonų priėmimo komi

tetas kramtė sau pirštus.
Negeriau sekėsi Landonui ir 

Wisconsine, kur progresyvč 
partija yra tvirta. Republiko
nai visai nesitiki ką nors lai 
mėti Wisconsine, ir čia Lando
nas tik veltui burną aušina.

Svečiuose pas (Įueeit 
Mary
' r -r- - r .. «

Cunard — White Star linija 
pereitais metais pabaigė buda- 
voti ir paleido į juras turbūt 
didžiausią, gražiausią ir grei
čiausią laivą, koks iki šioliai 
yra buvęs jurose, tai Queen 
Mary. Kad sųpažinti laiva
korčių agentus, o per juos ir 
publiką, tai laivų kompaniją 
surengė ekskursiją į New Yor- 
ką apžiūrėti minėtą laivą.

Rugsėjo 20 dieną 8 vai. vą 
kare Pennsylvania gelžkelio 
stoty susirinko apie 100 žmo
nių iš Chicagos ir visų apielin- 
kių. Cunard - White Star li
nijos atstovai buvo sutvarkę 
viską taip, kad traukiniui išė
jus iš Chicagos jau mes visi 
buvome susipažinę vienas su 
kitu ,o išgėrę po keletą “Scotch” 
jautėmės kaip vienos šeimos 
nariai.

\ Traukiny

Traukinio valgomam kamba 
ry ėjo lošimas “Kino”, kuriam 
vadovavo laivų komp. atstovai 
Mr. Vadak ir H. Weber. Kita
me vagone ėjo “arkliukų lenk
tynės” su visokiais išlaimėji- 
mais, o muzikos vagone skani- 
bėjo visokios arijos visose kai 
bose. Vėliau* prasidėjo lošimai 
Bridge, Pinachle, čirvų ir įvai
rių kitokių, gi po 2ros valandos 
ryto jau buvo galima gauti ir 
Alko - Seltzer.

New Yorke
Apie 30 valandą po pietų rug

sėjo 21 d. buvome New Yorke 
ir apsistojome Waldorf Astpria 
viešbuty. Viešbutis pirmos 
klasės, kambariai ir patarnavi
mas tikrai aristokratiškas.

ty apleidome laivą kas busais, 
taksėmis ir likusią dalį nak
ties praleidome kaip katras 
geriausia išmanėme.

Ant rytojaus, tai yra rugsė
jo 22 dieną, viešbuty turejofne 
vėl pietus, o pirmą valandą gry- 
žbme į laivą, kad dienos laiku 
dar geriau apžiūrėti ir pilnai 
įvertinti laivo įrengimus. šį 
kartą laivo viršininkai davė 
mums progą apžiūrėti smulk
meniškai visus to plaukiojančio 
miesto gražybes ir moderniškus 
įrengimus.

Manau, kad laivas “Queen 
Mary” yra) vienas iš gražiausių 
laivų, koki plaukioja juromis.

Lietuvių laivakorčių agentų 
suvažiavimas -

Kadangi prie šios nepaprastos 
progos buvo atvykusių Lietu
vių Agentų iš tolimesnių kolio- 
nijų, tai L. L. A. S. valdyba 
tūom pasinaudodama sukvietė 
savo narius atlaikyti ir savo 
suvažiavimą, kuriame dalyvavo 
gana didelis būrys Lietuvių 
Agentų Sąjungos narių.

šis suvažiavimas priėmė ke^- 
lėtą rezoliucijų turizmo ir im
porto klausimais, kurios bus 
pasiųstos Lietuvos.valdžiai, tu
rizmo Sąjungai Liet., taipgi 
Amerikos spaudai, paskyrė ek
skursiją Lietuvon sekantiems 
metams, išrinko valdyba: pir
mininką J. Ambraziejų, sekre
torių J. Sekę, iždininką S. Tre
čioką ir vice-pirmininką A. 
Rypkevičią. Apsvarstę dar ke
letą svarbių turizmo klausimų, 
apie 7 vai. vakare suvažiavimas 
užsidarė.

Vakare švedų linija pateikė 
skanią vakarienę.. Apleidome 
New Yęrką, kad yėl grįžti prie 
savo kasdieninio darbo.

— A. Rypkevičią.

umn breezes supplemented by 
the long loved songs of the 
Lithuanians. Songs as sponta- 
neous and eager as the occa- 
slon that has given them 
birth. The invitation to the 
dance was too hard to resist 
and we were happily gliding 
over the floor in the dance of 
our forefathers.

Then the American in us 
surged to the front and we 
gavę vent to the urge and 
how those poor dogs suffered.

They came armed with mus- 
tard and piccalilli būt to no 
avail. Another song—a part- 
ing word—and we left behind 
an unburied summer.

—- Vytautas Slakis.
P. S. We also wish to an- 

nounce Birutė’s MasųUerade 
Dance, to be given at 6319 So. 
Ashland Avė., October 31, 
1936. Watch this column for 
further details concerning this 
gala event.

—Sočiai Committee.

Grand Opening Savaitė
Pirmadienį, Rugsėjo-Sept. 28 d. 

iki šeštadienio Spalių 3 d. 
DR. BERKOVITZ AKIŲ GYDYTOJO

OFISAS

Ekzaminuoja akis, priskiria stiklus
Iškilmingo atidarymo savaitę • 
mes aukuosime stiklus, lensus 
su rėmais už $5.95- Ta auka 
bus duodama tiktai šią savai
tę. Dublikuoti lensai žemiau
siomis kainomis. Visas darbas 
garantuojamas.

DR. R. J. BERKOVITZ
3505 SO. HALSTED STREET

Telefonas YARDS 3565

I Geriausi Degtinė... Gerkit
kentucky yearling

VIENU METU SENUMU.

Leonas Radauskas 
parvežtas namo iš 

ligoninės
Pereitą šeštadienį tapo par

vežtas namo Leonas Radaus
kas, kuriam buvo padaryta 
operacija ant vidurių Mt. Si 
nai ligoninėje., Pasirodo, kad 
operacija buvo pasekminga ir 
ligonis trumpame laike tikis’ 
pasveikti savo namuose antra
šu 3258 S. Union Avė.

P-as Radauskas yra labai dė 
kingas visiems draugams, ku
rie jį atlankė ligoninėje. P-as 
Radauskas dirba Edgewatei 
Beach Hotel kaip virėjas.

— VBA.

Telšiškių domei
Oras jau atvėso, vakarai da

rosi ilgesni, štai ir Telšių kliu
bas laikys susirinkimą rugsė 
jo 29 dieną pas pp. Balchunus 
adresu 2212 West 23 Street. 
Prašome visus telšiškius atsi
lankyti.

Girdėjome, kad p. A. Gedvi
las žadėjo didelį skaitlių atsi
vesti. Jis žada sutverti Telšių 
beną. Mes žinome, kad jis yra 
geras Telšių muzikantas. Tai
gi, p. Gedvilas, nepasivėluoki
te antradienio vakare atsilan
kyti. Mes visi lauksime ir ten 
busime.

— Valdyba.

I Quėen Mary
Vakarę apie 6 valandą bu* 

sais nuvažiąvome į prieplauką 
pamatyti laivą Queen Mary. 
Pasirodo, kad čia buvo suvažia 
vę agentai in^ęvečiai ne tik iš 
Chicagos, bė| ir iš tolimesnių 
valstijų, kaip' iš Texas, Califor- 
nia ir kitų, ’ kas sudarė viso 
1000 žmonių,

- J W ‘ *Kadangi šįoje visoje kompa
nijoje radomės tik 5 lietuviai, 
tai mes ir laikėmės daugiau vie
noje grupėje. Užėję ant laivo 
buvome pakviesti prie ilgų , sta
lų, kur dalinta gana skanus gė
rimai. Išgėrę po pora kadu 
ginęs, p. šimutis iš Chicagos, 
J. Molis iš Detroito, P. Peldžius 
iš Bostono ir aš, leidomės ap
žiūrėti laivą, pirm negu pra
sidės vakarienė. Laivas yra 
milžiniškai didelis, užimantis 
apie 4 blokus ilgio. Vidurys 
išpuoštas labai gražiai. Kam
bariai erdvus, visi šiltu ir šaltu 
bėgančiu vandeniu aprūpinti, 
venteliacija yra kiekviename 
kambary, kambariai su karpe- 
tais ir gražiomis 2—3— love
lėmis. O jau pirmoje ir tu
ristinėje kliasose tai tikri po
teriai. Apžiūrėję laivą gryžo- 
me dar prie kaduginės, bet jau 
radome visus renkantis valgo
mame salione. Todėl ir mes 
ten užėmėm vietas, čia dar 
susitikome panelę Jonaitę iš 
Worcester, Mass.

Apie vakarienę daug nerašy
siu, tik galiu pasakyti, kad po 
keletą kartų teko diržus atlei
sti. Po vakarienės suėjome į 
vieną iš gražiausių ant laivo 
svetainių, kur apie 30 jaunų 
gražių panelių mus linksmino 
porą valandų laiko. Vidurnak-

BIRUTE
For the past week we have 

been recovering from thęi 
hįlariduš AM/iener roast that 
was Birutė’s way of bidding 
gdodbye to summer. Every- 
thing seemed to join us in this 
gesture of farewell to nature. 
The heavens with wide starry 
eyes kept peeping through to 
shivering leaves. And in the 
light of the warmly glowing 
log fires weird shadows clan- 
ced to the symphony of aut-

............. -■ ■■ ■■   -.......................  . . . . —

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Westem 
Avė., 2nd floor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleotric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Geo. P. Ciinningham
DISTRIBUTORIUS

ALAUS
KENAIS, PUSGALIONIAIS, 

AŠTUNTADALIAIS IR 
KETVIRTADALIAIS.
VISADA ŠALTAS 

COIL BOXES RENDON

Pristatome Alų Visokiems 
Reikalams.

6017 SOUTH KEDZIE AVENUE
Phone PROspect 7565

■J įi'iiii|įiiiiii|i

GERA MALEVA - GERESNIS DARBAS
, ' ■ .. i ■' ' ' ; M/Į*' .... ;1 ' ' • " ■ '

Gera maleva, tinkamai užmalevota, mažiau išsipustina ir sutaupo pi
nigų. Tokios yra populiares Helman malevos. Ir kainos nebrangios, 

o stakas visada pilnas.
Moore’s maleva, 30 spalvų, gal. ..........
Speciale maleva, 16 spalvų, gal. .........
Varnish remover, gal. .............. .............
Grynas baltas enamel, gal. ......... ..... .

ir brangiau.
Sienoms popiera, roleris ........... ........... .

ir brangiau.

$1.85
..... 970
.....'950
■ $1.39
—. 40

HELMAN PALM STORE
1411 So. Halsted Street Tel. Canal 5063

NATHAN
KANTER

Dabar' galima ‘kauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CD.
4707 South Hahited Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTBIBUTOBIS

Budrik’s Furniture Mari
3347-49 SO. HALSTED STREET

Pasiūlo jums dideles vertybes rakandų, 
negirdėtai žemoms kainomis

Žieminiai pečiai po $12.50 ir virš.

Gasiniai pečiai po $29.50 ir virš.

Oil Burneriai po OO
Pilnas didelis pasirinkimas, 1937 radio Zenith, Philco, 

General Electric, RCA Victor

Lengvais Išmokėjimais.

JOS. F. SUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

WCFL Nedėlioję gražus programas 7 vai. vak.
WAAF Panėdėlį ir Pėtnyčioj 5 vai. vak. 
WHFC Ketverge 8 vai. vak.

.... m,.. ................ ....... ........... ■ ■ ____________ i_______________ ;
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Ispanijoje, ines privalome atsidėti Europos darbininkų 
□šmitoimi;. Jeigu jie nutarė fėmtipolitiką, 
tai matyt, kitokios išeities dabartinėse Sąlygose nėra.
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$8.00 per year in Canada
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Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu: 

Metams'
’ Pusei metų .—;— 

Trims- mėnesiams __ _
Dviem mėnesiams__ _
Vienam mėnesiui

Ghicagoj per išnešiotojus:
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Dviem mėnesiams ......____  1.00
Vienam menesiui ________   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams______ _________  $8.00
Pusei metų -------------   <00-
Trims mėnesiams --------------  2.50
Pinigus keikia Siųsti pašto Monėy 
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Fašistiškas nekultūringumas

[Apžvalga
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ATVYKO DARBININKŲ IN-
TERNACIONALO VlRšI-

' NINKAI

BUS RINKIMAI NORVE 
GIJOJE

Šių vasarų Clevelande buvo dviejų1 naujų politiškų 
grtipių konvencijos: socialinio teisingumo’ sąjungos/ ku
rių įsteigė paskilbęs radio kalbėtojas kun. Coughlin, ir 
senatvės pensįjų sąjungos, kurios priešakyje stovi Dr. 
Tovvnsend. Jiedvi abi pasirodė labai panašios į fašistiš
kas organizacijas^ Taip vienoje jų, kaip ir antroje, viską 
sprendė “vadas“, o delegatų minia aklai jam pritarė.

Antra tų dviejų konvencijų charakteringa ypatybė 
buvo begalinė, kartais net iki chamizmo einanti, kalbė
tojų demagogija, štai, kun. Coughlinas nesisarmatijo 
viešai išplūsti Jungtinių Valstijų prezidentą Rooseveltą 
“melagium” ir “apgaviku” (double-crosser) — taip kad 
net Vatikanas, kuris vergiškai pataikauja fašistams, bu
vo priverstas tą katalikų dvasiškį sudrausti per savo 
oficiali laikraštį “Osservatore Romano”.

Bet townsend’iečių konvencijoje nekultūringa de
magogija pasiekė dar aukštesnį laipsnį. Anot korespon
dento Westbrook Pegler, vienas kalbėtojas toje kėnven- 
cijoje, šaukė nuo estrados: “Vykite tų šlubį feuk Iš Bal
tojo Namo” (drive that cripple out of the White 
House)!

Kaip visur, taip ir Amerikoje, fašistiškas gaivalas 
nepripažįsta nė žmoniškumo, nė padorumo; Jisai ape
liuoja žemiausius minios jausmus.

Europos darbininkų n&sbtatpas

Į Arrieriką Šiomis dienomis 
atvyko Darbininkų Sąjungų In
ternacionalo prezidentas, Sir 
Walter Citrine, kūris yra kartu 
Britanijos Profesinių Sąjungų 
Kongreso sekretorius. Truputį 
anksčiau buvo atkeliavęs į New 
Yorką ir Darbininkų Sąjungų 
Internacionalo generalinis sek
retorius, Walter Šchevenėls.

*. Jų tikslas —' pasitarti sū> 
Amerikos darbininkų organiza
cijų vadais dėl atsteigimo1 vie
nybės tarptautiniame darbinin
kų judėjime ir dėl kovos prieš 
fašizmą. Internacionalo virši
ninkai ketina kalbinti Ameri
kos Darbo Ęederaciją grįžti 
atgal į Internacionalą,, iš kurio 
ji pasitraukė dar prie Gomper-- 
soi- Taip pat jie norit pasikalbė
ti su Darbininkų1 Iždo komite
tu dėl pagelbos teikimo Ispani
jos darbininkams ir fašistiškų 
šalių tremtiniams. Darbininkų 
Iždo komiteto priešakyje stovi 
Am;- Darbo Federacijos prezi
dentas Wm\ Green- ir vice-pre- 
zidentas Matthėw WolL
i Reikia manyti, kad Citrine ir 
Schevenels nepraleis progos ir 
pasidarbuoti, kad butų Sulaiky
tas; skilimas Amerikos Darbo 
Federacijoje.

1 Dviejose skandinaviškose ša
lyse, Švedijoje ir Danijoje, jūū 
įvyko rinkimai ir abiejose ša
lyse laimėjo soėialdėmokrataf. 
Švedijoje būvO renkamas’ atstok 
Jvg butas, o Danijoje aukštieji 
rūmai. Dabar, netolimoji atei^ 
tyje bus renkamas Norvegijos 
parlamentas.

Norvegiją Valdo socialistinė 
Darbo Partija, kuri turi atsto
vą bute 6# narius iš 150 Visiį 
atstovų'. Buržuazinės partijos 
turi visos kartu 81 atstovą): 
konservatoriai 30; liberalai ži, 
ūkihihkų jjartija 23, ir smulkios 
grupės 14.

Taigi darbiėčįaūiš dar trūko 
‘iki daugumos 7 atstovų. Todėl 
jie tūrėjo Susitarti su ūkininkų 
partija, kad ji remtų valdžią.

Nauji rinkimai įvyks Norve
gijoje spalių 19 d. Beveik nėra 
abejonės, kad Darbo Partija 
juos laimės. Klausimas tėra tik 
— kiek naujų mandatų ji gaus. 
Jeigu Septynis, tai Norvegijos 
socialistai pirmą kartą tos ša
lies istorijoje turės absoliučią 
daugumą atstovų bute. Jei ma
žiau, negu Septynis, tai darbiė- 
čiamš teks da ir toliaus daryti 
koaliciją su kuria nors kita 
partija.

Džiuginantis reiškinys yra 
tas, kad Norvegijoje jau: beveik 
visai išnyko komunistai. Še
iniaus jie tenai buvo labai stip
rus^ Po pasaulio karo visa Dar
bo Partija buvo nudardėjusi į 
bolševizmą ir įstojusi į Trečią
jį Internacionalą* Bet paskui ji 
nuo Kominterno' atsimetė, ir 
komunistai įsteigė savo atskirą 
partiją. Dabar ta komunistų 
partija yra taip nusmukusi; 
kad ji ištraukė visus- savo kan
didatus iš parlamento, išimant 
du. •

’ Fašistų Norvegijoje irgi be
veik nėra. Jie, gal1 būt, pratęs 
kokį vieną atstovą, o gal nepra
veš nė vieno.

Kultūringiausiose 
šalyse
Norvegijoje 
bolševizmas, nei fašizmas. Jos 
tvirtai Taikosi demokratijos 
principų-.

Europos
- Švedijoje, Danijoje ir

— netarpsta nei

FRANCIJOJE tAljĮft LfAU
; DIES FRONTAS

Prieš keletą 'dienų buvo vie- 
tifliy valdžių rinkimai kai ku
riose vietose Frančijoje. Jų reL 
žultatai rodo, į kurią pusę te
nai pučia politiški vejai.

Mieste Digne buvo išrinktas 
liaudies fronto kandidatas f de
partamento tarybą, Vietoje , at
žagareivio. O miešto Monceaū- 
TėS-mineš socialistai gavo dau
gumą municipaliteto taryboje.

Rašytojo Šalčiaus pastan 
gos ir Lietuvos likimas

CITRINE APIE “NESIKIŠIMO” 
PILITIKĄ ISPANIJOJE

Visas demokratini ‘’įpasuulis kad
Ffancija, Anglija ir kitos demokratinės vafefybės pa
skelbė “nertraliteto” arba “nesikišimo^' pblftikąi linkui 
Ispanijos, sustabdydamos ginklų pristatymų teisėtai Is
panijos vyriausybei — tuo tarpu kai fašistiškos Valsty
bės remia, kaip įmanydamos, sukilėlius; Ypač1 skaroti 
į tai žiūrėti kitų šalių darbininkų organizacijoms, kuo
met Franciją dabar valdo kairiųjų partijų valdžia su 
socialistu Blum’u priešakyje;

Europos darbininkams šitas klausimas yra, be abe
jonės, dan opesnis, negu Amerikos, nes jie geriau mato, 
kokias baisenybes dabar pergyvena Ispanijos liaudis, 
kurią užpuolė banditiška generolų, Afrikos maurų, kfe- 
rikalų ir fašistų gauja. Europos darbininkams tos gau
jos pergalė Ispanijoje sudarytų tiesioginį pavojų, nes 
jeigu fašizmas laimėtų Pyrenėjų pusiausalyje, tai Hit
leris ir Mussolini pasidarytų dar didesni akiplėšos; o 
Francijos demokratijai tai butų peilis į šoną.

Tačiau, ta neveizint, Francijos, Anglijos ir kitų Eu
ropos šalių darbininkai nutarė tą keistą “neitraliteto” 
politiką remti, {domu yra tai, kad Francijos darbinin
kai tokį nutarimą padare po to; kai jų delegacija apfeto 
kė Ispaniją ir susipažino su padėtim pačiame pilietinio 
karo lauke* Taip pat pasielgė ir Anglijos; darbininkai 
po atsilankymo Ispanijoje ir Paryžiuje frade*įiniottų 
kongreso viršininkams. Aišku, kad Europos organizuo
tieji darbininkai turi turėti febai rimtą pagrindą to
kiam savo nusistatymi.

Koks jisai, mes žinome tik dalinai, žinome, kad 
Francijos valdžia, taip* pat kaip ir kitos šalys, Jaunos 
eina su ja kartu šitoje “neitraliteto” politikoje, bijo ka- 
ro. Premjeras Blum ir jo5 bendradarbiai yra įsitikiu, 
kad jeigu nebūtų sustabdytos- ginklų gebėnimo Ispani
jon lenktynės tarpe fašistiškų ir demokratiškų šaliųį 
tai susirėmimas tarp jų butų neišvengiamas.

Bet, matyt, yra da ir kitų labai svarbių priežasčių, 
kurių nė Francijos valdžia, nė darbininkų organizaci
jos, kurios jai pritaria, šioje valandoje negali skelbti. 
Tai aiškiai pasakė tik-ką atvykęs j New Yorką AngS 
jos darbininkų sąjungų kongreso generalinis sekreto*- 
rius ir unijų Internacionale prezidentas, Sir l$altėr (SitV 
rine. Pasikalbėjime su darbininkų laikraščių atstotais 
New Yorke jisai tris kartus pareiškė, kad yra “labai 
rimtų priežasčių'’ ir "faktų7’, kuria šiame momente nėi- 
gali būt iškelti aikštėm

Walter Citrine ir unijų Internacionalo generalinis 
sekretorius Schevenels yra tyčia atsiųsti į šią šalį pai’m 
formuoti Amerikos darbininkų organizacijas apie pa^ 
dėtį Europoje. Taigi, nežiūrint kaip mus ima nekantitniV 
mas, girdint apie darbo- žmonių kančias nelaimingoje

Darbininkų Unijų* Interna
cionalo prezidentas Citrine pa
reiškė New Yorko spaudos at
stovams, kad yra netikslu va
dinti tą politiką, ' kurią vykina: 
demokratinės šalys linkui Ispa
nijos, “neitralitetu^, neš dėmė- 
.kratinės šalys negali būti neit- 
raitos šitalme klausime.

* “Visos musų simpatijos’,’ 
tarė jflsai, “turi’ būti teisėto-

I sios demokratinės ispaną’vak 
: dži’Os pūSėje; kŪH ginasi ūž- 

pulta^.”
Tačiau, Citrine’o nuomąne, 

aplinkybės' privertė Franciją, 
Angliją ir SoViėtų Sąjungą pa
daryti nesikišimo sutartį su Vo
kietija1 ir Italija. Kai kurią svar
bių priežasčių, privertusių Ėlum 
•vyrianšybę pasirinkti- šitą kelią, 
švėČiaš sako, negalima viešai 
diskusuoti. Bet viena svarbi 
priežastis tai — karo pavojus.

“Sutarties1 tikslas”, pareiš
kė Anglijos darbininkų va
das-, '“kaip jus žinote, yra tas, 
kad tos šalys susilaikytą nuo 
siuntimo ginklų ir amunici
jos į Ispaniją. Kiek ši neit- 
ralumo sutartis sulaikė Hit
lerį ir Mussolinį nuo pagal
bos teikimo Ispanijos fašis
tams, tiėk ji yra pateisiha- 
ma. Bet reikia nėužmirŠti, 
kad; jeigu šalys, kurios y ta 
draugingos Ispanijos valdžiai, 
butų' pradėjusios lenktynes 
su fašistiškoms valdžionis 
ginklu siuntime Ispanijon,.

* tai< konfliktas- būtį buvęs- ne- 
išvengiamas* Neminėdamas 
tų. dalykų,, kurie šioje vaUū- 
dojė' negali būti diskusuoja- 
mi, aš turint pabrėžti tą fak
tą', kad1 žmonės, kurto- yra 
griežtai- nusistatę šituo- ne- 
itralūmo klausimu linkui Is
panijos, privalo turėti galvo
ję; kad visų faktų iškelti į 
aikštę dabartiniu laiku nega
lima. Be to, tai yra klausi
mas ne ‘neitraliteto’, bet ne
sikišimo.” ' ', "
Šir Walter išreiškė tvirtą įsi

tikinimą, kad jeigu bus galima 
visai užkirsti kelią ginklų* siun-' 
timui į Ispaniją iš Italijos ir 
.Vokietijos, tai Ispanijos valdžia 
Itomės5 pergalę.

1 
» t

Rašytojas Matas šalčius^ girnas - 
skaitydamas eilę paskaitų Uru
gvajaus lietūviąms;. turėjo pro
gos įsitikinti pašlijusia Uru
gvajaus lietuvių) vienybe, 
nenormalios padėties pašalini
mui musų kolonijoj, gerbiamas 
svečias , deda - ,pastangas .lietu
vius sucemęnt|ioii. Cementu pa
sirinkta Vilnių^ ^Vaduoti Sąjun
ga. Todėl šių metų rugpiučfo 
15-16 dienomis buvo šaukianti 
specialus pasitarimai V. V. Š- 
gOs Urugvajaus rskyriaus atgai
vinimui, reiškia,, lietuvių suviė- 
nijimūi.

V. V. S-gos Urugvajaus sky
rių kadaise būvo! suorganizavęs 
kuū. T. RadžiūS, bet kadangi 
(plačfeū išplėsti jo veiklą nepa
vyko, tai jiš ir mirė. Ir gėrbia- 
;mumi svečiui rašytojui Matui 
•šalčiui Vargiai pasiseks šūviė- 
įnyti Urugvajaus lietuvius5 per 
V. V.- S-gą, kada jinai Lietuvoj 
'paversta politiniu esamosios 
:va|džioš-diktaturOs įrankiu įrė- 
idihėjimui; kad Lietuvai dėmo- 
Ikratija,' t. y. visos tautos rihį- 
Jta valdžia “nereikalinga*; ka- 
:da Bortkevičienė; Purėnienė ir 
kiti senesnieji ir jaunesnieji k6- 
Votojai už Lietuvos Nepriklau
somybę yra po kalėjimus val
kiojami 
fiėčių.
1 Lietuvos valdžios sufžišistėjii- 
mas pūveikė Vilniaus vadavimo 
(padėtį dar Viena kryptim. “Tau
tos vadhms” besidžiaugiant įsi
galinčiu fašizmu^ Vokietijoj* ir 
Latvijoj; Hitleris1 pasinešė 
ismurtui “priglausti” prie šavės 
Klaipėdos kraštą, d Lenkijos' fa
šizmas^ flirtuodamas su fašisti
nė Latvija, ryžtasi ne Vilnių 
-grąžinti, bet, grąžinant Korido- 
’rių Vokietijai, pasiimti Lietuvą, 
kaipo “laisvą išėjimą)” į Balti
jos jurą, ši mintis net prote
guojama lenkų fašištiniiioše 
■Urugvajaus dienraščiuose; kaip 
tai “Ė1 Diario”, “EI Pueblo” ir 
kituose; Rudojo fašizmo atkak
li’ propaganda Lietuvoj, faši^tii- 
nių gaivalų organizavimas. ir 
ruošimas ginkluotam. pūČūi, te
roro aktai ir įžūlūs vokiečių ki
šimasis į Lietuvos reikalus be 
jokib abejojimo pagreitino įvy
kius pačioj Lietuvoj, bet tuo 
pat parodė ir tikruosius Liefū- 
VoS kelius — demokratijos bū
tinumą. Nės demokratijos žlu-

Tds

— Lietuvos žlugimas. 
'Kadi Lietuvos “tautininkai” pri
vertė Lietuvos ūkininkus it' 
darbininkus Tauragėj; ir Suval
kuose stvertis- ginklo ir kruvi
nose kovose: ginti savo laisvės- 
|ir savo krašto ateitu tūo kal
tas lietuviškasU'ašizmas ir kle
rikalizmas.

*
1926 metų įvykiai buvo pir- 

masai didėlis Lietuvos sukreti- 
mas. Jis sugriovė dar vieną 
buržuažiniai-demdkfati’šką res
publiką, Skaudžiai smogė nė tik 
Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
lietuvius; privertė juos dar kar
tą pergyventi Caro laikus, ir 
'dar kartą perkainuoti savo ver
tybes ir saVd kovės būdus. Bet 
tas pefveršrūds atnešė priviTegi-

jas vienai tautininkų partijai, 
įjos nariai prasigyveno, pralobo, 
pabaliavojo> pasantažavo, išsi
rinko sau prezidentą ir seimą. 
Todėl ir po “rinkimų” Lietuvoj 
tebeverda atkakli kova privile
gijuoto' lietuvio su! neprivilegi
juotu. Tddėl pusiau diėvobai- 
•toinga tautininkų valdžia ir da
bar jaučiasi “priversta” savo 
“mylimus” tautiečius šaudyti ir 
kalinti. Lietuvos ūkininkai ir 
djitbininfcai, Vilniaus V-mo Są»- 
jUūĮghi bekalbant apie Vilniaus 
vadavimą' ir tylint apie Lietu
vos^ nežiūrint tariamo Tauragės 
iir Suvalkų pralaimėjimo^ spar
čiai1 atsigauna, rišasi į slaptas 
organizacijas ir masiniu, ne- 
fVėikiafeŪ* pasipriešinimu prL 
mena “laimėtojams”, kad kova 
•toliau vyksta. Ji vyksta ir Uruu 
!gvajaūs ir viso pasaulio lietu*- 
viiį tarpe. Tai parodo; kad ne
linktas Lietuvos prezidentas ir 
-Valdžia dar labiau sukiršino 
•Lietuvos ir Užsienio lietuvių 
' tarpusaviu S santykius. Užsienio 
lietuviai, skaitydami gautus iŠ 
‘Lietuvos laikraščius ir laiškus 
apie sušaudytus iki gyVos gal
vos, 15-216 metų sunkiųjų dar
bų teisiamus Lietuvos ūkinin
kus — Virpėto Virpa nuo ker
što prieš “tautos Vadų” žudomą 
Lietu'Vą.

Kad lUbiau supratus, kuriais- 
'pagrindais reikia vienyti musų 
Ėėtuvių tautą, pažvelkime trU- 
putį į tai, ką sako istorija.

Egipto civilizacija įsikūrė 
pirmykštėje kiltyje, pasiekė so
džiaus bendruomenių laipsnio1; 

I toliau pergyveno laisvųjų mie
stų laikotarpį vėliau, perėjo į 

! reakcinės valstybės lytis; it, 
nuo to — kraštas mirė!

Tas ūgis vėl pasirodė Azijoj, 
Persijoj, Palestinoj; vėl pergy
veno minėtuosius laipsnius — 
^pirmykštes kilties, sodžiaus,, 
jbendruOmenių,. laisvųjų miestų, 
^visagalės reakcinės valstybės,, o 
.toliau Jau galas — mirtis!
z' Nauja civilizacija sužibo 
įGraikijoy. Prasidėjusi pirmykš- 
;tėj kilty j, išlėto pergyvenusi- so
džiaus bendruomenių metą, per
ėjo į respublikų miestų laiko
tarpį Toje lytyje graikų ciyili- 
jzacija labiausiai pražydo. Bet 
štai iš rytų į ją papūtė, pana
šiai, kaip kad iš Italijos į Liė- 
-tuvą,- nuodinga rytų priespaū- 
fdos dvasia, karai; pergalės,- or
gijos ir paleistuvavimai šukute 
.Aleksandro Makedoniečio vieš
patiją. įsiviešpatavo reakcinga 
iValstybė, valstybė n.ęsiduodanti

, liečitj nuomonės — ir ėmė čiul
pti civilizacijos ir savo krašto 
gyvybės sultis, kolei neatėjo tas 
pats galas — mirtis.

i Civilizacija persimetė tuomet 
Ryman. Čia vėl matome pir
mykštės kilties atgimimą, vė
liau sodžiaus bendruomenių, ir 
pagaliau laisvųjų miestų. Toje 
lytyje rymėnų civilizacija pa
niekė aukščiausio laipsnio. Pasi
rodė po to reakcinė valstybė, 
'monarchija, ir su ja jau galas 

mirtis !
Rymėnų civilizacijos griuvė

siuose civilizacija atgimė keltų, 
.germanų, slavų ir skandinavų 
kiltyse. Išlėto augo pirmykštės 
kilties įstaigos, kolei jos perėjo 
į sodžiaus, bendruomenių lytį. 
Šitoj lytyje jos gyveno iki dvy
liktojo šimtmečio. Tuomet ra- 
,dbsi laisvieji miestai — respub
likos, pagimdę tą garsų žmo
gaus proto pražydėjimą, apie 
kurį liudija mums statybos pa
minklai, didelis meno ir išradi
mų ūgis, pagrindęs musų gam
tos mokslus. Bet po to? Ne
jaugi ir vėl mirtis? Taip, mir
tis! Mirtis, jei mes nesugebėsi
me pertvarkyti visuomenę lais
vais demokratiškais pagrin- 
dais- ■ ! Ii -Jlfitl

Vienijant musų tautą, reikia 
pasirinkti vieną iš dviejų: 1) 
Arba diktatūra turi būti nuga
lėta ir naujas gyvenimas įkur
tas Lietuvoj, tvirtos parlamen
tarinės ir demokratiškiausios 
iniciatyvos ir laisvo tautos su- 
sitarirfto dirvoj, 2) Arba dikta
tūra sutriuškins tautą ir jos 
progresingumą, užviešpataus ir 
sugriaus visas žmogaus veiki
mo sritis, sukels vidujinį dėl 
Valdžios katą, paviršutines, tik 
prispaudėjus (Voldemaras, Ku
biliūnas nori būti diktatoriais) 
tepakeičiančias revoliucijas 
kaipo neišvengiamą galą 
tį LiėtuVai!

į ' '

Lietuvių tautos suvienijimui, 
pasirinkau, kaipo vieną iš dvie
jų, aukščiau pasakytąjį pirmą
jį punktą. Jus, getb. skaityto
jai ir kolegos, pasirinkite pa
tys!

ir 
mir-

J. Lazdauskos.
Montevideo, Uruguay

‘ Reikalaukite NAUJIENAS’ 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavus Jums pa
tarnauti, Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato-

i kritikuoti,, neklausanti- savo pi- gurno deleL

EUROPOS DlKTATORlAt IR KARO IŠLAIDŲ NAŠTA
O Roc h** 8^Kjfc»to, lot, W<xW . ■

iš “meilės” saVo taū-

EOR&PEMNk 
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ILaidotuvių Direktoriail

busią dė-

pasidavė
Memorial

me- 
ket-

V. Zintak, pavarytas 
teismo klerkas, pra-

Barus Studio 
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St

ALEKSANDER GRANACH 
LALA CHERNAYA

■ ■ J l ...... .
Slunkiam Gėles Telegramą į VtoM 

Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 3316 So, Halsted S|.

Tel. BOUlevarcį 7314

• KAILIAI—FUR 
F U R R I E R

Darome pagal orderi, valome, gla- 
zuojame, pamušus perdedame ir 

taisome,
JOHN KOVALIK

5150 S. Damen Avė.
Telefonas Hemlęck 7534 

CHICAGO. ILL.

Nušovė banditą
Policijos seržantas ęjo

• Tavernų savininkai reiką- 
ląujanl musų atstovo ęąjSąųkįt 

y ICTORY ^382

WORLD PLAYHOUSE
410 S. Michigan—arti Van Buren 

Tęsis nuo pietų iki nakties 
—25c iki 2 vai. po piet.

Garbios Meliodijos Sovietų 
Triumfo

gc v d a t r

VIENINTELIS DISTRIBUTOĘĮUS t WHObESALE ONLY;

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY &
3252 S. HALSTED ST. CHICA60

- — ...   ‘ « •

r-ir'J1. 1 .......■ T",n 1 . .—TT—rr-r——

Tikisi pasveikti

Nuo gazo mirė
Mrs. Josephine Dujka 42 

tų, 4304 West 55 Street, 
virtadienio vakare pritroško gą-
zu, mėgindama nusižudyti. Tą- 
po nugabenta į ligoninę, čia ir 
mirė.

Pirmadienis, rūgs. 28, 1936

i

Rašo V. B. Ąmbrose

pir

T*L. RtPUSUic z S4OX

Kaip Garsinti
Rašo V. W. M-us

Chicagos. Transakcijos

Reinontavimas

šiame skyriuje, kad visi maty- muoti arba parduoti, tokie na-
T—

•M

A

nes
Visi A. A.

NAlJJIEJjDS, CHcage, ĮĮĮ,

Namai ir Žemė
U < » JI........... "J"1"

Pavyzdingas Namas 
Jau Užbaigtas

tų, kiek tikro veikimo randa 
si lietuvių tarpe. Sąlygos pir
kimo ar išmainymo nereika
linga paminėti, jeigu nenori
ma. Galima vien pranešti, 
kad toks ar kitoks namas pe
rėjo į kito- savininko rankas ir 
kas tai transakcijai tarpinin
kavo.

Šiame skyriuje buvo 
miąus rąšyta, kad Chicagoje, 
prie 12 ir So. Michigan Avė,, 
yra statomas pavyzdingas na
mas, užvardintas “New Amer
ican Home”, kurį budavoją 
trys didžiulės pramoninės fir
mos, būtent Portland Cement 
Cę,, Craųe Co. ir General 
Electric Co., su pritarimu Fe- 
deral Housing Administration, 
Washingtop, D. C.

Pereitą sekmadienį, rugsė
jo 27 d.» tas pavyzdingas na
mas tapo formaliai atidarytas 
publikai, kuri yra leidžiama 
veltui pasižiūrėti, koks turėtu ‘daLgiausir ^ubHkor~už 

mažiausius tažtus? ■
Pasiteiravę surandame, kad 

kiekvienas laikraštis turi skir
tingas garsinimų kainas, ir 
nekurie ima net keliolika kar
tų brangiau ųž kitus. Vėl 
klausimas kodėl toks nelygu
mas? Juk, rodosi, popiera vi
siems tiek pat kaštuoja. Tie
sa. Tačiau garsinimų kainos 
2—Šileikis — Namai ir ŽM. 
ne popieros kaštai yra matuo
jamos, o laikraščio tiražu — 
skaitytojų skaičium. Juo di
desnė yra laikraščio cirkulia
cija, tuo ir jo garsinimų kai
na bus aukštesnė, nes tokio 
laikraščio išleidimas sudaro 
daugiau pajamų. Vienok, kuo
met sumokėjus nors ir bran
giau, galima pasiekti kelis 
kartus daugiau skaitytojų, tai 
pasidaro pigus garsinimas.

Toliau, kaip garsinti? No
rint būti ekonomiškam daž
niausia stengiamasi garsini
mas padaryti tiek trumpas, 
kielę galima, Tas gerai. Bet 
reikia nepamiršti, kad garsi
nimas, kuris neapibudina mir- 
nimo daikto svarbiausiu ypa
tybių, pasilieka neįžymus, 
nieku nesiskiria nuo daugelio 
kitų panašių garsinimų ir tuo 
sumažina savo patraukiančių
jų vertę. Visuomet reikia 
stengtis garsinime atžymėti 
visas svarbiausias asmenybes: 
naujumas, išvaizda, vietos pa- 
rankuinas, priežastis kainos 
žemumo arba priežastis, dėl 
kurios savininkas turi parduor 
ti. Keli taktingąjį pasakyti žo
džiai gali padaryti tą garsini
mą kiekvienam ieškančiai^ 
panašaus pirkinio pirmaeiliu. 
Svarbu ne sutaupyti kelis cen
tus ant garsinimo, bet susiras
ti laikraštį, kuris turi plačią 
cirkuliaciją ir tokiame laik
rašty stengtis aiškiai perstaty
ti savo pasiūlymą. Seniai yra 
patirta, kad tokie skelbimai 
kaštuoja pigiausia.

rikoje. Publika bus leidžiama 
tą Damą pamatyti iki gruod
žio 15 d. Namas yra šešią 
kambarių su garažu vienam 
karui. Visos sienos, grindys 
ir lubos yra iš cemento blok- 
sų. Stogas metalinis. Vadina
si, pilnai fire-proof. Virtuvės 
įrengimai visi elektriški. Vir
šutiniame augšte yra trys mie
gamieji kambariai ir dvi mau
dyklės. Verta pamatyti. t

Lietuviai paėmę staty 
bos leidimus

Sylvia Kiras, savininkė na
mo antrašu 3528-30 So. Hals
ted St. Išimta leidimas atre
montuoti krautuvę sumoje 
$1,000.

Anton Cemauskis, savinin
kas namo antrašu 3611 So. 
Lowe avė.; išimta Įeidįmas 
abclnai namo pataisymui su
moje $2,000. i —

Peter Matunas, savininkas 
namo antrašu 6950 So. West- 
ern Avė.; išimta leidimas sta
tyti vieno augšto mūrinį krau
tuvės namą suma $3,500.

Pereitą savaitę viso nekilno
jamo turto savasčių pakeitė 
savininkystę 1,079 sumoje $2,- 
130,288.00. Morgičių išduota 
605 sumoje $2,3$),215.00. Į tą 
sumą įeina 209 HOLC morgi
čių sumoje $1,021,834.00. Pasi
rodo, kad iš privatiškų šalti
nių per savaitę laiko atsirado 
daugiau pinigų, negu iš val
diškų fondų.

Statybos leidimų pereitą sa
vaitę buvo išduota 34 sumoje 
$414,900.00; metai laiko atgal 
per tą pačią savaitę buvo iš
duota tik 18 leidimų sumoję 
$316,300.00.

Pastaba lietuviams pir
kėjams ir pardavėjams 

ir jy agentam^.
Nekilnojamo turto bizpio 

reikaluose butų labai naudin
gas dalykas, kad visi lietuviai, 
agentai, brokeriai, pirkėjai ir 
pardavėjai praneštų Naujie
noms savo transakcijas, ku
rios butų viešai paskelbtos

Kad ką nors parduoti, iš
nuomoti arba išmainyti, su
prantamą, pirmiausia rupiną- 
masi savo, pageidavimas pas
kleisti publikoje t. y. pagar
sinti spaudoje. Čia kyla klau
simas : kiek pagarsinimas 
kaštuos ir kaip galima pasie-

Depresijai suspaudus namą 
savininkus, per pastaruosius 
kelius metus nebuvo įmanoma 
tinkamai užlaikyti bei prižiū
rėti nuosavybes. Ypač senesni 
namai atsidūrė apgailėtinoje 
padėtyje! šiandien, kuomet 
jau galįma pelningai išjmo-

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
1 CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savą 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus it moteris, nuo 15 ig 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, N.ottn Chi- 
cago, Indiana Harbot, East Cįicago, čary, Hammond, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Johet, Rockdale, 
So. Charles, Melrosę Park, DeKalb, Kankakee, Racinę, Kenosha ir tt.

9 KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis skaičius, naujų narių j GRIOVOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybįų centrai—Lietuvių KyltWtos praųgĮjoę 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos narjaj.

*» CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000^ narių, šią- 
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija pe tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 n 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.2$.

A CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitų laiku atsilankys 
i Čia pažymėtas kolonijas, kąd plačiau supažindintu vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Drąugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalų malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halsted St., Cfeicagę, III

►Ji

Del geresnio jausmo ir 
tikro džiaugsmo-^mėgink

1 90 PROOF

ui
. 12 MENESIŲ SENA 

Straight American 
Bourbon Wskey 

Užsitamavimo

15'
• Išpardavimui jūsų 
kaimyninėj tavernoj ir 
gėrimų krautuvėj.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRĄŠAS^ALFABETO TVARKOJE

Sis tkyriiu yra vedamai tikslą pagelbsti musų, skaitytojams, susirasti, kų£ galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir. nepaprastų daiktų, intaisų i£ reikmenų. Jeigu U telpančių įia skelbimų 
negalite susirasti kį ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, iį klauskite Barnia B£acffo 
Čia jus gausite infor/nacijų, jeigu, tik jų bus galimų gautL

antra- 
Kadan- 
tai ne 
pagar-

AUTOMOBILIAI IR

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikąi. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimu ir geriausia 
pataiso automobilius.

I11*-—.. .......... m—

ANGLYS—COAL
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mai daugiausia nukenčia. Kąi 
namas yra apleistas, parduoti 
bei išnuomoti jį yra ganą sun
ku ir kaina gaunama gana že
ma. Savininkų laimei, tokie 
namai dažniausia yra jau iš- 
ipokėti arba turi labai mažai 
skolos.

čįa noriu paraginti, kad sa
vininkai tokius namus steng
tųsi kaip galėdami remon
tuoti—sumodernizuoti ir pa
kelti ją parduodamąją ir nuo
mojamą vertę. Neturint tam 
kaštų, su pagelba kontrakto- 
riaus dabar jau galima gauti 
mažos paskolos remonto tik
slam taip iš privatinių skoli
nimo firmų, taip iš valdžios 
įstaigų, arba iš spulkų.

Gaila, kad lietuviai reiųon- 
tininka.i-koiitralĮtoriai nesis
tengia savo užsiėmimo pasi
garsinti, kuomet svetimtau
čiai net agentus siuntinėja par 
siūlydami savo patarnavimą 
remontavimo reikaluose.

* —V. M.

Zintakas ištraukė
• .».* . r * > —

savo kandidatūra
Krank 

Superior 
ėjusį šeštadienį, rugsėjo 26 die
ną, reikalaujamas demokratą 
partijos bosų, ištraukė savę 
kandidatūrą į Superior teismo 
klerkus demokratų partijos ti- 
kietu.

Cook kauntės demokratų cen- 
tralinis komitetas kaip šiandie 
turės susirinkimų tikslu išsprę
sti, ką padėti Zintako vietoj 
kaip kandidatą.

Ištraukdamas savo kandida
tūrą; Zintak išleido tokį pareiš
kimą: jis, girdi, esąs nekaltas, 
tačiau, kad nedaryti nesmagu
mų buvusiems bendradarbiam^ 
ir kitiems kandidatams ofisus, 
tai atsisakąs nuo nominacijos 
į Superior teismo klerkus.

Tuo tarpų* laikinas Superior 
teismo klerkas Edwaid H 
White pareiškė, kad peržiūrė
jęs, kaip buvo vedami Zintako 
ofiso reikalai, jis užtiko ne 
tyarką ir apleidimą ofiso rei
kalų. Pcliai to gal tęksią kai 
kurie buvusieji Zintako štabo, 
nariai pašalinti iš darbo.

Be to, patikrinimas ofiso re 
kordų parodo, kąd Zintak bu
vo išėmęs savo algą pirmyn iki 
spalių mėnesio 1 (įięnęs.

BRJDGEPORTAS — Praeitų 
1935 metų birželio 7 d. ištiko 
auto nelaimė Praną Bastį, gy
venantį 3327 So. Halsted St. 
Nelaimė įvyko ant kelio N. 20 
prie Gary, Ind., kuomet greitai 
važiavęs automobilis atsimušę 

i į Basčio duonos prikrautą tro 
ką ir apvertė, prispausdamas jį 
po torku.

Kaltininkas buvęs Gary, Ind., 
gyventojas, vokiečių kilmes; 
jis, įvažiuodamas iš šalinio ke 
lio, negalėjęs sustoti dėl suger
busių stabdžių.

Patsai P. Bastis irgi nežino, 
kaip nelaimė įvyko, nes jis są 
monę teatgavo po kelių valan
dų, kai buvb nuvežtas į ligo,- 
ninę Gary, ;4nd., kur išgulėjo 
tris su viršum mėnesius, nes 
buvo nulaužtas vienos kojos 
kaulas dilbyje.

Negijant L' kojai, P. Basčių 
moteris' paprašius, kad j os Vy
ras butų išgabentas į kitą ligo
ninę, Chicagoje, ir atiduotas 
tinkamesnei1 priežiūrai, bei, 
Gary Mercy ligoninė nesutikus.

Tuomet prisėję išreikalauti 
prievarta ligonį. Tame reikale 
daug Basčiams padėję Dr. Bįe- 
žis ir Mr. Krukonis, už ką Basu
čiai jiems visuomet 
kįngi.

Vėliau P. . Bastin 
operacijai Chicagos
Hospitaly. , Dų kartu buvus 
daryta operacija jo kojai ir 
per septynis mėnesius per pra
eitos vasaros karščius, teko P, 
Basčiui išgulėti sucementuota 
koja, nes pirmas sudėjimas ko
jos kaulo buvęs netikęs.

Dabar jau esąs cementas 
atimtas ir Pranas galįs atsi- 
keĮti iš lovos. Daktaras manąs, 
kad sekantį spalio mėnesį ga
lėsiąs apleisti ligoninę, nes ko
jos kaulas sųgysiąs.

— Niekutis.

Stanley Martinkaus 
Rūbų Krautuvė

Pereitą šeštadienį Naujieno
se tilpo didelis pagarsinimas 
rudeninių drabužių vyrams S t. 
Martinkaus krautuvėj^ 
šu 3340 So. Halsted St. 
gi oras buvo lietingas, 
visi galėjo, pasinaudoti
sinta proga, atsilankyti į Mar
tinkaus rūbų krautuvę ir pa
matyti kokie vėliausios mados 
vyriški aprėdalai yra randami 
šioj kraątąyęje.

Ypatingai didelis pasirinki
mas svederių, marškinių, kak- 
laraišių, kepurių ir skrybėlių. 
Visas stakas vėliausios mados, 
rudeninis. Du gražus krautu
vės langai pįlni tavorinių pa
vyzdžių parodo, kad Martin-! 
kaus krautuvėje gali visko gau
ti, kas tik reikalinga iš vyris 

‘kų aprėdalų.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Bųick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Vietorv 1696

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7.00 tonas.

Garsinkite^ “N-nose
• UGONINĖS-

HOSPITALS
SVEIKATOS KLINIKA

Tonsilai ižimami C 4 9.00
vaikams _______

ligoni-......... $45-00
Akušerija na- $1

muose -------- —-------- ■ **
Medikais ęgzamL 

nacija --- ---------------- ■ “V
DOUGLAS PARK HOSPĮTAL 

1900 So. Kedzie Avė.

• DEKORATORIAI
PAINTING and DECORATING

A. HERMAN, Lietuvis 
5234 Belmont Avenue, 

Tek Avenue 5411

Nužiūrėtas plėšikas 
areštuotas

Universal Grocery 
Company Dalinin

kų Susirinkimas
Antradienį, rugsėjo 29 die

ną, Universal Grocery Com
pany dalininkai laikys mėne
sinį susirinkimą savo sandė
lio patalpose, 3150 West 51 St.

Jau apie metai laiko kaip 
ši organizacija veda sėkmin
gai biznį. Ji turi įrengusi mo- 
dernišką sandelį ir visi gro- 
sernįnkaį, kurie priguli prie 
šios organizacijos, perka ta- 
vorųs išr ) sąyo organizacijos 
sandėlio.

Į sį susirinkimą yra kvie
čiami seni ir porinti prigulėti 
prie šios organizacijos nariai. 
Ka^ nori sėkmingiau vesti sa
vo biznį, verta prigulėti prie 
Universal Grocery ]komapiii- 
jos. —Prekybos Žvalgas.

' i. .; .ji-

’ Policija areštavo Paul Jan- 
kowskį 22 metų, f025 Dewey 
avenąe, Ęvanston. Jis yra 
kaltinamas kąip narys gpųgčs, 
kuri speęializavosi daryt hol- 
dapus porelėms, sėdinčioms au- 
tomobiliuosę pirm atsisveiki
nant ir einant gulti. Kiti kal
tinami hąrtų suf JąnJ^owskiu 
yra Henry Fritsch ir Marshall 
Werne$ki 17 metą, 1006 Wewey 
avenue.

Policijos sęržantąs ęjo 50 
gatve pro sąįįuną, kurs rąų 
dasi adresų 900 We$t 59 stręef. 
Per langą jis pamatė, kad ke
turi banditai daro holdapą są- 
liunininkui ir jo kę^tumeriąms. 
Seržantai puoje į yįdų. Vięnap 
banditas nušautas, kiti trys pa
bėgo. Seržantas, iškratęs nu
šautojo kišenes, užtiko adresą. 
Tą adresą pątelefopąvo pųjįęį 
jąi. Pastarosios skvadas ūžti 
ko čia tris ąsiųenis, kuriuos 
nužiūri kaip, nušauto j o bendrus. 
Visi trys suimti. Seržantas 
Ryan pąts išliko ne nesužeis

L. Kleino krautuvė 
67 metų senumo

Seniausia krautuvė Chicagoj, 
kuri randasi už yidurmiesčįo 
ribų, gal būt bus L. Klein de- 
pąrtmontinė krautuvę. Ji tapo 
įsteigta X869 metais, taigi šie 
met jai sukanka 67 metai, ir 
šią savaitę krautuvė ąpvaįkš- 
to tas sukaktuvęs,

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

JUOZAPAS

UDBIKI
IR TĖVAS, 

REPublic 8340

TOFĮLĮĄ BALSER 
po tėvais Rakauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sept. 25 dieną, 12:50 vai. po 
pietų, 1936 m... sulaukus 29
metų amžiaus, gimus Chica
goje. Amerikoj išgyveno 29 
motus.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Marijoną Rakauskienę, 
brolį Petrą, Joną ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
729 West 21st St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Rugsęjo-Sept. 80 dieną. 8:0Q 
vai. ryto iš -namų į Dievo 
Apveizdos parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos .už veliones sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi- 
miero kapines.

Visi A. A. Tofilijos Balse- 
rienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Broliai ir Giminės.
Patarnauja laid. dir. S. ’ M. 

Skudas, tel. Mdnroe 3377.

ELEANORA MADĘNIS
Persiskyrė sū šiuo pasauliu Rugsėjo 25 d., 11:55 vai.

vakaro, 1936 m., sulaukus 2 metų amžiaus, gimus Chi
cago, III.

Paliko dideliame nuliudime motiną Ęatriną, po tė-
yąįs Milkevičiūtę, tėvą Petrą, 3 dėdes — Juozapą ir 
Francęs, Kazįiąierą ir Marijoną Milkevičius, Joną Ma-
denį įr jų šeąnynas, krikšto motiną Viktoria Gaubas, 
krikšto levą Felix Klimą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 924 W. 69 St. tel. Engle-
wood 5156. Laidotuvės įvyks antradienį, Rugsėjo 29,
2 vah po pietų iš namų bus nulydėta į Tautiškas kapb

Eleąnoros Madenis giminės, draugai ir
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidom
tuvę§ę ir suteikt; jai paskutinę patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Dėdės, Krikšto Tėvai ir Giminės.

Patarnauja laid. dir. J. F. Ęųdeikis, tel. Yards 1138.

f X j'i 1,11 u i x i'ti'

• MEZGIMO DIRBTU- 
VĖS—Kmtting Mills
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną— 

ir vakarais ir sekmadieniais. 
Telefonas Vietory 3436

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Ejurlewood 5833—6840

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

• Wholesale — Mėsa 
Pardavėjai-Distr.

VVHOLESALE MEAT DISTRIBUTOR 
Šviežia ir Rūkyta Mėsa, geriausios 
ryšies importuoti Lietuviški kumpiai, 
dėžėse nuo svaro ar daugiau. Tele- 
fonuokite dėl informacijų ir kainų. 

Joę Walteraitįs. 
4603 So. Richmond St.

Pristatome—Tek Virginia 1899

• TAVERNOSM

Jos. Jacikas Tavern 
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern bizny}*- 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ainbrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus džiugus ir pažįsta
mus atsilankyti i musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

6556 So. Statę St. 
kampas Nęrth Wešt 66 St.

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Stoikai porčįapai ir kiti Šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšies degtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas Tony’s Pri- 
vate Stock degtinė ir cigarai. Sa
vininkei—?

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
701 W. 21st Place 

Tek CANAL 7522,
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Damanskio išmušė
jas suimtas

18 GATVĖS APIELINKĖ.— 
Frank Tallach 17 metų, 2004 
Throop Street, papasakojo šeš
tadienį, rugsėjo 26 dieną, po
licijai, kaip jis nušovė naktį 
iš 19 į 20 d. rugsėjo lietuvi 
Martyną Daffnanskį, gyvenusį 
adresu 2024 Ruble street.

Buvę taip. Jis, Frank Tal
lach, ir jo draugas bei gimi
nietis William Miller, kurs gy< 
veno Ruble gatvėj, vos keletas 
durų nuo Damanskio namų, tą 
naktį mėgino apiplėšti butą 
tūlo John Sinkus ir Charles 
Sinkus.

Jiems besikrapštant, Daman
skis išėjęs į savo kiemą. Da
manskis tur būt nepastebėjęs 
jų, plėšikų. Jis tapo nušautas, 
kadangi sutrukdė plėšimą.

Sutrukdyti ir nepapildę plė
šimo vaikėzai nusitarė padary
ti kokį nors kitą plėšimą. Ir 
štai Laflin gatvėj, ties namais 
1849 So. Laflin street, jie pri
ėjo prie dviejų vyrų, kurie kal
bėjosi.

Vaikėzai paprašė degtukų 
cigarėtui prisikurti. Tuo laiku, 
kai vienas iš vyrų, būtent 
Louis Rolanec, 1521 West 18 
place, ieškojo kišenėj degtukų, 
Tallach pradėjęs grūmoti jam 
revolveriu. Tuomet Rolanec mė
ginęs pasipriešinti, tai Tallach 
ir pašovęs jį.

Tallach papasakojo policijai, 
kad abi šios piktadarybės ne
davusios ne cento pelno. Jis 
toliau pareiškė, kad abiejuose 
atvejuose jis, Tallach, šovęs 
ir kad Miller neturėjęs nė gin
klo.

Po papildymo galvažudystės 
ir pašovimo Rolaneco, kai po
licija pradėjo perdaug atidžia? 
ieškoti kaltininkų apielinkėj. 
Tallach išvažiavo į farmą Mi- 
chigan valstijoj pas savo te
tą, p-nią Anną Kopacek. čia jį 
ir suėmė.

Policija tikėjosi suimti ir jo 
bendrą Miller. <

Kitos žinios sako, kad Tal- 
lacho motina, jo sesuo ir se
sers vyras Miller nutarę išduo
ti jaunus piktadarius. Taig5 
Miller atsilankė į policijos sto
tį ir papasakojo ką žino apie 
įvykius, kurie lietė Tallach ir 
jo draugą ir kur Tallach pasi
šalino.

Nedavė vietos balo
te komunistų kan

didatams
- ---- .

Springfielde valstijos rinki
mų taryba išnešė sprendimą, 
jogei komunistai nesurinko pa
kankamo skaičiaus balsų, kad 
padėti jų partijos kandidatus, 
priešaky su Earl Browderiu, į 
rinkimų sąrašus. Browder yra 
komunistų kandidatas į prezi 
dentus. O balsų, kad padėt’, 
kandidatus į sąrašą, reikia Illv 
nois valstijoj 50,000 — po 200 
iš 25 kairnčių.

Mirė pieno firmos 
viršila

Penktadienio ryte 9:30 va
landą mirė William Horlick, 
Horlick Malter Milk Corpora
tion galva. Jis gyveno Raci- 
ne, Wis.

Rinkimas 5 Gražiausių Lietuvaičių
Dovanos: gražiausiai - $25, o kitoms po $5

Kaip daugeliui jau žinoma, Naujienos rengia nepa
prastai gražų balių sekmadienį, spalio 11 dienų, Sakalų 
svetainėj, 2343 S. Kedzie Avė. Tame baliuje susirinkusi 
publika turės progų rinkti penkias gražiausias lietuvai
tes, iš kurių viena bus tam tikros komisijos paskirta 
dalyvauti su kitų tautų gražuolėmis Chicagos Automo
bilių Parodoj, lapkričio 14 iki 21, International Amphi- 
theatre.

Tokia nepaprasta proga lietuvaitėms pasitaiko dar 
pirmų sykį Chicagoje. Ir vien tik Naujienos tų progų 
joms parūpino.

Raginame visas gražias lietuvaites tuojau siųsti sa
vo fotografijas j Naujienas, sykiu su iškirptu iš Nau
jienų kuponu. Tas kuponas telpa kasdien dienraštyje.

Motinos irgi turėtų nepavydėti savo dukterims da
lyvauti šiame gražuolių konteste.

Kandidatės gražuolės turės būti pasipuošusios 
šventadienio suknelėmis. Jokių kitokių ekstra išlaidų 
joms nebus. . .

Taigi kviečiame gerbiamų visuomenę ir kandidates 
gražuoles dalyvauti Naujienų rudeniniame baliuje, ’čia 
atsilankę visi turės didelio smagumo.

Paskutinė diena real 
estato taksoms 

užmokėti
Kauntės iždininkas Joseph 

Gili įspėja, kad šią naktj kaip 
12 valanda pasibaigia laikas 
real estate taksams užmokėti 
Po to jau bus dedamos baus
mės už suvėlavimą.

Pamokos Harrison 
mokykloj

I .----- -—-
The Harrison District Works 

Progress Administration pro
gramas suaugusiems duoda pa
mokas spaustuvės darbų. Už 
pamokas mokėti nereikia. Pa
mokos duodamos Lincoln Street 
bažnyčioj, adresu 1849 West 22 
place, trečiadieniais nuo 7 iki 
10 valandos vakaro, prižiūrint 
p-nui Thomas Coffey. Visi as
menys 16 metų ir senesni kvie 
čiami užsiregistruoti pamo
koms.

Be to, ta pati organizacija 
kviečia užsiregistruoti visus 
asmenis 16 metų ir senesnius 
pamokoms, kurios bus teikia 
mos žemiau nurodytose vieto 
se:
Harrison High School, 
2850 W. 24th St., Rm. 107. 
Leader Store, 
18th and Paulina Sts. 
Bethlehem Center, 
1853 So. Loomis St.
Howell Neighborhood House, 
1831 So. Racine Avė, 
Good Will Center, 
3334 So. Paulina St.
Sacred Heart Center, 
824 West 19th St. 
Lincoln Street Church, 
1849 West 22nd PI. 
Gads Hill Center,- // 
1919 W. Cirilerton Avė.

Užsiregistruoti šioms pamo
koms galima tarp 9 valandos 
ryto ir 3:30 vaalndos popiet. 
Pamokos duodamos veltui.

Townsend kliubas 
pakeitė vardą

Žinote Dr-o Townsendo planą 
-— jis siūlo seniams ir senėms, 
pasiekusiems 60 metų, po $200 
mėnesiui, kuomet darbininkai 
pačiame jėgos žydėjime neuž
dirba, vidutiniškai imant, pu
santro šimto dolerių mėnesiui. 
Iki šiol Townsendo organizaci
ja vadinosi “Old Age Revolving 
Pensionus, Ltd.” Dabar var
das pakeistas sekamu: “Natio
nal Recovery Plan, Ine., Not 
For Profit”.

Taisoma patalpos 
sveikatos depar

tamentui
Remontuojama senasis kri- 

minalio teismą trobėsis. Nuo 
sausio mėnesio 1 dienos atei
nančių metų į čia persikels 
Chicagos svęikatos departa
mentas. Kalbamas trobėsis 
randasi prie Austin avenue ir 
Dearborn street.

Užsinuodijo toma- 
tėmis

Della Humphray 4 metų, 
2322 Gilead avenue, Zion, mirė. 
Kiti trys Humphrey’u šeimos 
vaikai taisos po užsinuodijimo. 
Dr. John L. Taylor, Lake kaun 
tės koroneris, mano, kad Della 
ir kiti vaikai užsinuodijo val
gydami perdaug įsiurpusias ta 
matės, kurios auga darže prie 
Humphrey’ų namų.

Pašalpa nebus 
panaikinta

Harry L. Hopkins, Works, 
Progress administratorius, va
žiuodamas per Chicagą, buvo 
čia apsistojęs. Reporteriams jis 
tarp kitko pareiškė, kad be
darbės problemą Amerikoj rei
kia) skaityti kaip nuolatinę, ne 
siliaujančią problemą. Todėl 
teikimas pašalpos vienoj ar ki 
toj formoj bus reikalingas ir. 
ateity. Butų esą gerai? jei ša
lis turėtų apdraudą nuo nedar 
bo. Kadangi ji tokios apdrau- 
dos neturi, tai teks duoti.be 
darbiams pašalpą arba maistu, 
ar pinigais ar kokių viešųjų 
darbų pavydale.

Reikalauja WPA 
darbininkų

Oscar Hewitt, Chicagos vie
šųjų darbų komisionierius, 
kreipėsi į WPA viršininkus 
prašydamas paskirti tam tikrą 
skaičių darbininkų, esamų tos 
organizacijos priežiūroj, išma
toms iš alėjų valyti. Dalykas 
toks, kad teismai įsakė miestui 
atmokėti savo samdiniams 
$1,530,711 > algų, kurios buvo 
nukapotos 1931 metais dėl de
presijos.

Sukėlimas šitokios sumos pi
nigų reikalaująs, kad, visi mie
sto departamentai sumažintą 
savo išlaidas. O tai savo ke
liu verčia gatvių priežiūros de
partamentą paleisti iš darbo 
2,400 darbininkų. Taigi išma- 
toms valyti, vietoj nužiūrėtų 
paleisti, reikalaujama WPA dar
bininkų.

750 naujų studentų
Į Chicagos universitetą šie

met įstojo 750 naujų studentų 
(frešmanų). Visas Chicagos 
universiteto studentų ir studen
čių skaičius šiemet siekia 
5,300 ir yra dešimčia nuošim
čių didesnis už pernykščių me
tų skaičių.

—— \
Areštavo-ožį

Duota žinia policijai, kad 
koks ten ožis trukdo trafiką 
ties namais adresu 2100 North 
Merrimac avenue. Policininkai 
atsiskubino į betvarkės vietą ir 
rado' kaltininką gatvėj. Nors 
ožis ir spyrėsi, tačiau policinin
kai įvertė jį į savo, mašiną ir 
atgabeno į stotį. čia paliko 
ožį iki atsišauks jo salininkas*

Iš Atlantic kolonijos
šioj kolonijoje liętuvių randa

si mažai, ypač progresyvių. Bet 
ir tie patys nyksta vienas po 
kito, negailestingoji mirtis pri
glaudžia juos visus.

Štai pernai pavasarį mirtis 
išplėtė visų mylimą ir gerbia
mą daktarą A. L. Davidonį, 
4910 So. Michigan avenue. Jis 
čia buvo mylimas ne tik lietu
vių, bet ir syetimtaučių, nes 
buvo geras ir teisingas gydyto
jas. Apgailestąuju ir pasigendu 
taipgi aš, nes buvo mana šei
mos daktaras per 15 metų.

« $ o
Rugsėjo 20 dieną persiskyrė 

su šiuo pasauliu Dominikas 
Ūselis, sulaukęs puses amžiaus, 
gimęs Švėkšnos parapijoj, Tau
ragės apskrity, Nikelių kaime. 
Amerikoj išgyveno 29 metus, 
paliko dideliame nuliudime mo
terį Oną, tėvų pavarde šimkai- 
tę, sūnų Stanislovą, dukterį 
Oną, brolį Kazimierą, švogerį 
ir švogerką Feliksus Šimkus, o 
Lietuvoj sūnų Antaną ir mar
čią.

Kūnas iš namų, 4906 South 
Princeton avenue, buvo nulydė
tas į šv. Cecilijos bažnyčią, ku
rioj atlaikyta pamaldos. Iš čia 
kūnas tapo palydėtas į švento 
Kazimiero kapines. Taip j baž
nyčią, taip į kapines palydėjo 
gražus būrelis velionio draugų, 
kapinėse kunigai atskaitė mal
das, d graborius J. F. Eudeikis 
pasakė trumpą prakalbėlę.

Tarp eilučių norėčiau prisi
minti apie Ūselį. Man dažnai 
pasitaikydavo su juo susitikti 
ir pasikalbėti. Papasakodavo, 
kaip 1902 metais tarnavęs ca
ro kariuomenėj, kaip buvo va
roma agitacija 'pHeš caro val
džią kareivių tarįte. Daugiausia 
jis džiaugdavosi ' Puškino raš
tais, o taipgi rhsų dainomis, 
nes mokėjo gražiai rusiškai 
kalbėti, daugiausia dainuodavo 
rusiškai lietuviškas revoliucines 
dainas.

Musų kolonijojK tur būt jam 
lygaus nebuvo, žinoma, nesa
kau, kad jis buvo) profesionalas 
dainininkas. Profesionalas jis 
nebuvo, dainuodavo, kaip mes 
visi pratę padaihtibti ir dainuo
jame progai pasitaikius. Taip ir 
velionis Ūselis drąsiai nuošir
džiai dainuodavo naujos gady
nės daineles, šaukiančias žmo-1 
nes į laisvę, prie geresnio drau
gijos surėdymo. Todėl iš davat
kų ir kunigų pasekėjų susilauk
davo pabarimų.

Mylėjo Ūselis Lietuvą ir ger
bė jos pirmus laisvės kovoto
jus, kaip Dr. Vincą Kudirką, 
Dr. Joną šliupą, Šasanavičių ir 
kitus ir rėmė Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę, neapkentė 
Lietuvoj įsigalėjusios diktatū
ros. Iš visko matyti, kad Ūse
lis buvo laisvo nusistatymo 
žmogus ir nieko bendro neturė
jo su kunigais ir jų bizniu. 
Skaitė Naujienas, Keleivį ir 
Vilnį.

Tačiau jo kūnas tapo palai
dotas bažnytinėse kapinėse. Tai, 
žinoma, šeimynos dalykas. Ji, 
kaip išmanė, tai darė.

Well, kalbant apie mirusiuo
sius, atrodo,, kad mums gyvie
siems, mylintiems laisvę ir ger
biantiems laisvą palaidojimą, 
priseis iš anksto išsikasti duo
bes Tautiškose kapinėse, nes 
kitaip kūnas taps - palaidotas 
tarp mėgusių suvaržymus, ne
atsižvelgiant kaip tu myli laisvę 
ir kokius tu turėjai įsitikini
mus gyvas būdamas.

» » B
Kiek laiko atgal čia pasimirė 

katalikų kunigas J. R. Spring- 
meyers, vokiečių St. George pa
rapijos klebonas, ■ 3918 Went- 
worth avenue. Turto kunigas 
paliko net šimtą tūkstančių do
lerių su viršum. Sulig testamen
tu palikimas turi būti padalin
tas taip: gaspadinei 35 nuo
šimčiai, giminėms 35 nuošim
čiai ir likusi dalis bažnyčiai. 
Sakoma, kad buvęs geras kuni
gas. Ir aš sakau, kad tur būt 

buvo, nes atrodo mokėjęs tur
tus krauti. —M. K.

P-Ie Eileen Masalskis 
lanko Illinois uni

versitetą : *

BRIDGEPORT. — P-iė Ei 
leen Masalskis, 3307 So. Litua- 
nica avenue, pp. Masalskio, 
laidotuvių direktoriaus duktė, 
baigusi Englewood augštesnia-r 
ją mokyklą šį sezoną jau pra
dėjo mokslą Illinois universi
tete.

P-lė Masalskis ims mokyto
jų kursą, taigi ateity Chicagos 
lietuviai susilauks dar vieną 
mokytoją. P-lė Masalskis yin 
gabi moksle lietuvaitė, kuri 
dar jauna, o jaii randasi uni
versitete. Ji yra Chicagos Lie
tuvių Draugijos narė.

— Senas Petras.

Šaunios vestuvės
Praėjusį šeštadienį, tai yra 

19 dieną rugsėjo, įvyko vestu
vės Povilo Daraškos su p-le 
Marie Knuppen. Vestuvių puo
ta iškelta Goodfellowš Stop 
svetainėj, 4458 So. Fairfield 
avenue. Į puotą susirinko daug 
svečių, 6 daugiausia buVo jau
nimo, kadangi jaunavedžiai tu
ri gerą pažintį tarpe jaunųjų. 
Bet buvo nemažai ir senų. Bu
vo profesionalų ir biznierių.

Iš profesionalų matėsi Dr. 
Bložis, p iš biznierių p. Dauk
šas su ihoteria ir Royal Blue 
grosernes savininkas Čepulis, 
rodos, taipgi pirmininkas Lietu
vių Tautinių Kapinių.

Vestuvių puota tęsėsi iki 
ankstyvo ryto.

Jaunavedžiai apsigyveno tėvo 
namuose adresu 2714 Emerald 
avenue.

Nuo savęs veliju jaunave
džiams ilgo ir laimingo gyveni
mo. •—Ratilas,4 ‘

j’ ' ■’ :

SPORTAS
RISIS DUSETTE SU 

KILONIU
šiandien vakare White City 

arenoje risis Dusette su Mike 
Kilonis. Reikia pasakyti, kad 
Dusette yra vienas geriausių 
ristikų, nes visai dar neseniai 
buvo laimėjęs vidutiniško svo
rio pasaulio čempionatą.

Kilonis yra patyręs ristikas 
ir per paskutinius kelis mėne
sius jis pusėtinai pasižymėjo, 
kadangi jam pasisekė nugalėti 
pagarsėjusius ristikus.

McCLEARY IR SCHNABEL

Kitą trečiadienį, rugsėjo 30 
d., Arcadia Gardens (4444 
Broadway) susirems du milži 
nai' — Kilonis su čempionu
Weiduer. Abu yra pasižymėję 
ristikai f r turi pretenzijas į 
čempionus.

Risis taip pat Lee Wyckoff, 
naujas sensacingas ristikas, 
kurio negalėjo įveikti garsu
sis Ed Lewis.

Pereitą savaitę labai publi
ką nustebino japonas Oki Shi 
kiną parisdamas Rasputiną. Ja 
ponas risis ir šį trečiadienį.

PILIETYBĖS PAMOKOS PRASIDĖS 
Ketvirtadieni, Rugsėjo 24, 1936, 

7:30 valandą vakaro.
Kreipkitės prie

JOSEPH J. GRISH 
4631 So. Ashland Avenue 
Telefonas: Boulevard 2800

CL ASSIFIED ADS
A

Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narinė 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

5Q metų.

Help Wanted—-Female 
Darbininkių reikia

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas. Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rųšies apdraudas. 
—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance

■ Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Building Material 
Statybos Medžiaga

Aukuojant visas 
Pasaulinės Parodos 

Lentas
Naujos plywood kv. pėd. tik už 2c 
Naujos sienų lentos, kv. pėd.
Naujos insulacijos lentos k. p. 2%c 
Durys po 25c rėmai ........... po 15c
Toiletai $1.50, sinkos, vanos .... $6 
90 sv. stogams dengti roliai.... $1.49 
Paprasta $2.95 maleva už gal. 95c

Pirm negu pirksi naujas ar senas 
1”,. 2“, 3” lentos, rąstai, klevo 
grindimo rėmai, durys, balanos, 
siding, plėno decking, plieno rė
mai, plieno durys, stiklai, medžiai 
ar plieno varžtai, vinys ar plieno 
sijoą. . '

GAUKIT MUSŲ KAINAS PIRMA 
Louis Meitus Lumber Co. 
3800 SO. WESTERN AVENUE 

(Įėjimas iš Archer Avė., tuoj už
Standard Oil stoties) 

Skyriaus yardas 3393 ARCHER AV. 
Lafayette 0074. Dykai pristatymas

COAL 
Ajiglys _

ANGLYS! ANGLYS!
AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN

ILLINOIS ANGLYS
Mine Run ............. $5.75
Lump or Egg;.................... 6.00
Screėnings .............................. 4.75

Pašaukite dieną ar naktį
Telefonas KEDZIE 3882

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY

INCORPORATED
Garbingas svoris ir geras patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pilnai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTERN AVĖ.
CHICAGO. ILL.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisal

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
Ir sinkom. Taipgi Storų fikėerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 R. State St. CALumet 6269

PARDAVIMUI fikčeriai dėl ta- 
verno su visais įtaisymais. 1659 W. 
North Avė., prie Paulina St.

IŠPARDUODA forničius — 3 gele
žinės lovos su springsais, matrasais 
ir paduškomis, 2 gesiniai pečiai, 
minkšti krėslai, stalas ir staliukas 
ir daug kitokių daiktų. Atiduosiu 
labai pigiai. 827 W. 34 Place. Pir
mos lubos užpakalyje. Galima ma
tyti bile kada.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos.

1728 S. Halsted Stų Canal 9345.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrę vyrai pres- 
monai atmatų popieriaus įmonei, 
taipgi vyrai trokąms valdyti ir krau
ti. Thomas Paper Stock Co. 841 W. 
22nd St.

REIKALINGAS virėjas, vyras ar 
moteris — trumpos valandos ir ge
ra alga. Atsišaukite tuojaus. 4171 
So. Halsted St.

PATYRĘS virėjas jaunesnis 35 
metų. 1660 Hyde Park Blvd. apt. 736 
Fairfax 6560*

REIKALINGA patyrusi veiterka— 
nėra sekmadienio darbo. 535 West 
Chicago Avė.

REIKALINGA patyrusių moterų 
atmatų popieriams sortuoti. Tos, 
kurios neturi patyrimą, tegu neat
sišaukia į šį skelbimą. Thomas 
Paper Stock Co., 841 W. 22nd St.

MERGINA pagelbėti namų daroe 
ir prižiūrėti 9 mėnesių ku^kį — 
nėra skalbimo, nakvoti, $5.00.

Bittersweet 0573

MERGINA bendram namų darbui 
savas kambarys, vana, maža Šeima 
Rogers Park 9664.

MERGINA 25-35 bendram namų 
darbui, geri namai. 2 vaikai, refe- 
rencas, $6—$8. Crawford 5158.

MERGINA Įengyam namų dar
bui, prižiūrėti vaiką—nėra skalbi
mo nė virimo, nakvoti — $5 iki $6.

Rogers Park 3540.

MERGINA namų darbams, pri
žiūrėti kūdikį, nėra skalbimo, savas 
kambarys ir vana. Waller 931 Mar- 
gate.

MERGINA lengvam namų darbui, 
ie skalbimo ir virimo. H. Benuck, 
3029 Edgewood Avė.

For Rent
RENDON 6 kambariai, šviesus — 

naujai išdekoruoti,—3-čias aukštas 
iš priekio. Renda $23.00. 2230 W 
22nd St.

RENDON 6 kambarių flatas, ga
ru apšildomas. 1021 W. 60 St. Tel. 
Englewood 2110.

Furnished Rooms
RENDON furnišiuotas kambarys 

didelis šviesus prieinamai nevedu
siam vyrui—gerai apšildytas.

6535 Šo. Talman Avė. 2-os lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAI ATIDAVIMO DOVANA $850 
nuperka restauranto staką ir fikče- 
rius. 4909 W. 14th Street

RESTAURANTAS ant pardavimo, 
gera vieta išdirbta per daug metų. 
Electric refrigerator, su mažu {mo
kėjimu. 1203 West 63rd St

■ * -------- r - . -------------------- •

PARDUOS arba mainys pirmos 
klesoš grosernę. Kaina prašoma yra 
tik dalis stako ir fikčerių vertės. 
Gyvenami kambariai, žema kaina. 
2109 S. Halsted St

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

BUNGALOWS, ’ APARTMENTŲ 
BUDINKAI, KRAUTUVĖS ir lotai, 
visose miesto dalyse ir priemies
čiuose. Įsakyta paaukuoti, $1500 ir 
virš, kai kuriuos mainys, farmos 
pardavimui, visur. Didi proga.

LOUIS ZIMMERMAN & CO. 
203 South* Dearborn Street 

Tel. WABash 4737.

PARDAVIMUI 5 kambarių namas, 
3 lotai. Bedarbė priverčia parduoti 
pigiai. Mainysiu ant notions Storo. 
Kreipkitės po pietų. Savininkas, 
5538 So. Kostner ,Ave.

PENKI KAMBARIAI, plytų bun- 
galow furnasu šildomas, dviejų ka
rų garažas, prieinamai. 7239 South 
Western Avė.

MAINYSIU namą į gerų ūkį, yra 
tik keli šimtai mortgečiaus. Namas 
mūrinis, 8 metų senumo. 3 pagyve
nimų, 2 po 5 kambarius, po 3 mie
gamus! ir vienas 3 kambarių. 2 ka
rų garažas. Randasi Brighton Par
ke. Ūkis turi būt nuo 50 iki 100 
akerių Michigan ar Wisconsin val
stijoj, apie 100 ar 200 mylių nuo 
Chicagos. Praneškite laišku.

1739 S. Halsted St. Box 518

! ..............................

JEI
TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEIIEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT NAUJIENAS
Apgarsinimus visi skaito 
su didžiausia atida ir sku
biai j juos atsiliepia.

NELAUKIT
ILGAI

PAŠAUKIT MUS TUOJAU
CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.

duoti.be

