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Milžiniškas Darbo

Ką tik įvykusiais federaliniais rinkimais 
Australijoj darbiečiai laimėjo dvigubai 
daugiau vietų parlamente, nekaip visos 
kitos partijos daiktan paėmus.

SYDNEY, Australija, spalių 
13. — Jvykusius vakar Austra
lijoje federalinius rinkimus 
milžiniška. balsų dauguma lai
mėjo Darbo partija. Įlinkimuo
se iškrito dagi trys buvusieji 
kabineto ministeriai ir buvęs 
parlamento pirmininkas Groom. 
Dar nežinia, ar bebus išrink
tas ir dabartinis premjeras 
Stanley Bruce: kol kas jis 2,- 
000 balsų atsilikęs nuo savo 
oponento, darbiečių kandidato.

Nuostabiausia šiais rinki
mais buvo tas, kad Darbo par
tijos kandidatai gavo nepaly
ginamai daugiau balsų dagi to
se rinkimų apskrityse, kurios 
ligšiol buvo laikomos naciona
listų tvirtovėmis.

Iki vakar vakaro padarytas 
nepilnas balsų suskaitymas pa-1' 
rodo šitokius parlamento rin-I 
kimų rezultatus: *■

Darbo partijos ...... 40 
Nacionalistų ................ 10
Krašto partijos .......... 6
Nepriklausomų .......... 5
Dar abejojamų .......... 14
Pastarajame parlamente dar

bščiai teturėjo 31 vietą, na
cionalistai 29 ir Krašto partija 
15. Nacionalistai ir kraštopar-i 
tiečiai bendrai sudarė valdžios' 
partiją, kuri dabar tapo dar-1 
biečių smarkiai supliekta.

Ekspertai pranašauja, kad 
galutinis balsų suskaitymas 
duosiąs veikiausia šitokių re

zultatų: Darbiečių 50; Nacio
nalistų 16, ir Krašto partijos 
9.

Svarbiausias klausimas, ku
riuo šie rinkimai ėjo, buvo val
džios sumanymas atsižadėti sa
vo jurisdikcijos priverstinam 
arbitražui ginčuose tarp darbo 
ir kapitalo. Tą sumanymą val
džia buvo pasiūlius parlamen
tui, ir buvo sumušta. Tuomet 
parlamentas buvo paleistas ir 
paskelbti nauji rinkimai, kurie 
dabar darbiečiams davė ne tik 
absoliučią daugumą, bet dvigu
bai daugiau vietų, nekaip jų 
gavo visos kitos partijos kartu.

Industrijos arbitražo teis
mas Australijoje buvo Įsteig
tas 1904 metais. Jis nustatė 
pagrindinę minimum algą dar
bininkams, ir tas minimum pa
skui buvo kaip pagrindas vi
siems kitiems arbitražo teismo 
sprendimams algų klausimais.

Prieš priverstino valdžios ar
bitražo teismo įsteigimą darbo 
sąlygos Australijoje buvo blo
giausios. Kai kuriose pramonė
se darbininkai turėdavo dirbti 
septynias dienas savaitėje vi
sas 305 dienas per metus. Ka
syklų darbininkai buvo priver
sti dirbti ilgiausias valandas ir 
labai nesveikose darbo sąlygo
se, taip kad daugybėj kasyklų 
darbininkų, padirbusių ilgesnį 
laiką, susirgdavo vadinama 
“mainerių džiova.”

(Atlantic and Pacific Photo)

Canon City, Col.— Colorado valstijos kalėjimas, kur įvyko kalinių riaušės. Kaliniai nužudė 
keturis sargybinius. Paskui riaušių vadai patys nusižudė.

MacDonald apleidžia
Jungtines valstybes
Anglija premjeras iškeliauja 

į Kanadą, kur dar pasiliks 
iki spalių 25

Girdai kad buvęs ru
sų caras Nikalojus 

esąs dar gyvas

Kanados vargai su 
rusų duchoborais

Neleidžia vaikų mokyk ton, pli
ki paradus rengia ir badu 
protestuoja
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DARBININKAI
Šaudymo pratimuose 13 
ispanų kareivių sužaloti

CORDOBA, Ispanija, spalių 
13. — Per artilerijos šaudymo 
pratimus ties Cerro Muriano 
vakar buvo pavojingai, tur būt 
mirtinai, sužaloti trylika ispa
nų kareivių. Nelaimė atsiliko 
dviem granatom sprogus pirm 
laiko.

Paderevskis serga, ne
beatvyks į Ameriką,

GENEiVA, Šveicarija, spalių 
13. — Trenku pianistas Ignas 
Paderevskis, kuris ketino spa
lių menesį atvykti j Jungtines 
Valstybes koncertuoti, dėl ligos 
savo kelionę atidėjo neribotam 
laikui.

Karolis galįs grįžti j 
Rumaniją, sako Maniu

BOClI JARESTAS, Ruman i ja, 
spalių 13. - Pusiau oficialis
laikraštis Adevarul sakosi ži
nąs, kad premjeras Maniu ne
matąs priežasties, dėl ko bu
vęs kronprincas Karolis, karar 
liaus Mikolo, kuris dar tėra vai
kas, tėvas negalėtų grįžti į Ru- 
maniją, jei jis norįs.

LIETUVOS ŽINIOS
Didelis susijaudinimas 

iššaukė paralyžių
KLAIPĖDA. IX. 21. (Elta). 

Ketvirtadienį vakare, susirin
kus valdininkų organizacijoms 
skraidymo aikštėje išlydėti tra- 
gingai žuvusius lakūnus, guber- 
nr.luros tarnautojas Skėrys, pa
matęs lakūnų karstus, taip su
sijaudino, jog staiga^ krito be 
sąmonės ant žemės.

Nugabenus ji į miesto ligo
ninę, pasirodė, kad jo dešinio
ji kūno pusė paraližuota, ir jis 
dar iki šiandien nekalba.

LENKų ŠNIPINĖJIMO BYLOJ 
SPRENDIMAS

KAUNAS. Rūgs. 20 <1. 
Kariuomenes Teismas nagrinė
jo 5 asmenų bylą, kurie buvo 
kaltinami Lenkų špionaže. Tei
smas A.Sir J. Klimauskus nu
baudė po 8 metus sunkių dar
bų kalėjimo! Grigaitį B. 4 m. 
s. d.; V. Klimauską ir M. Kli- 
mauskaitę išteisino.

Prem. MacDonaldas 
kalbės A. D. Federa

cijos konvencijoj
TORONTO, Ontario, Kana

da, spalių 13. — Amerikos Dar
bo Federacijos pirmininkas 
William Green gavo žinią, kad 
Britų darbo premjeras Ram
sty MacDonald, kuris dabar 
vieši Jungtinėse Valstybėse, at
vyks į Toronto ir ateinanti tre
čiadienį kalbės laikomoje čia 
Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijoje.

NEVVHURG, N. Y., spalių 13. 
— Pamišęs šoferis Pa<squale 
Parino nušovė netoli nuo čia 
vieną Santosą Massiną ir jo 
žmoną, o kitus tris asmenis pa
šovė. Po to pamišėlis pats nu
sižudė.

7 ir 8 metų vaikai 
nužudė 3 metų lie

tuvių vaiką
MTLFORD, Conn., spalių 13. 

— Du maži vaikai, vienas 7, 
antras 8 metų amžiaus, abudu 
iš New Haveno našlaityno, pri
sipažino, kad jie nužudę trejų 
metų amžiaus lietuvių vaiką, 
Albertą Mikėną, iš Amonito, 
Conn.

Policija per du mėnesius ieš
kojo asmens, ar asmenų, ku
rie tą vaikutį nužudė. Albert
as Mikėnas prapuolė liepos mė
nesio 29 dieną, o rugpiučio 11 
dieną jo kūnas buvo rastas krū
muose, baisiai sužalotas ir be
veik visai plikas.

Dabar suimti našlaityno vai
kai prisipažino, pasak policijos, 
kati jie ne tik nužudę Mikeniu- 
ką, bet taip pat jie padegę ir 
Myrtle Beach’e Sea Lion vieš-

NEW YORKAS, spalių 13.— 
Britų premjeras Ramsay Mac 
Donald vakar švente savo 63 
metų gimimo dieną. J Weylyn 
viešbutį, kame premjeras apsi
stojęs, atėjo daugybė sveikina
mų telegramų iš visų pasau
lio dalių. Asmeniškai sveikin
ti MacDonaldą i viešbutį atvy
ko, be kitų, Winston Churchill, 
buvęs Britų iždo kancleris ir 
amžinas politinis Darbo parti
jos priešas.

Baigęs savo vizitą Jungti
nėms Valstybėms, MacDonald 
su.savo palydovais rytoj [šian
die] rytą , išvyksta į Kanadą. 
Antradienį jie pasieks Toron
to, kame pasiliks vienuolika 
dienų. Iš ten vyks į Ottawą, 
Montrealį, pagaliau i Ųuebec’ą, 
iš kur spalių 25 dieną išplauks 
atgal į Angliją.

Bet be rusų monarchistų var
giai kas kitas tai pasakai ti
kės. Nė caro sesuo netiki

^ORRS"

Paleido 23 asmenis 
kaltinamus kasyklų 

užpuolime
NEWPORT, Ind., spalių. 13. 

— Byloje 58 asmenų, kaltina
mų dėl užpuolimo kooperatyvi- 
nių Bono kasyklų angliakasių 
birželio 18 dieną, Vermilion 
kauntės Circuit teismo teisėjas 
Wait vakar dvidešimt tris kal
tinamuosius paleido.

Teisėjas pareiškė, kad pro
kuratūra negalėjus pakankamai 
įrodyti, jogei tie žmonės tik
rai dalyvavę riaušėse minėtą 
dieną, kai septynių šimtų vy
rų govėda, atvykus aUtOmobi- 
ilais j kooperatyvines Bono ka
syklas, sumušė keletą dešimčių 
tų kasyklų darbininkų.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir gal kiek šil
čiau; lengvi ir vidutiniai dau
giausia vakarų krypties vėjai.

Vakar temperatūros viduti
niškai buvo 61° F.

Šiandie saulė teka 6:00, lei
džiasi 5:13. Mėnuo leidžiasi 
1:36 ryto.-

Lakūnas Lindbergh su
grįžo į Washingtoną

WASHINGTONAS, spalių 13. 
— Lakūnas pulk. Charles A. 
Lindbergh ir jo jauna žmona 
vakar parlėkė į VVjasliingtoną 
iš savo kelionės į Centralinę 
Ameriką.

SIIARON, Pa., spalių 13. — 
Nežinia kieno padėtos bombos 
sprogimo buvo čia stipriai ap
draskyti distrikto prokuroro 
McKay namai, žmonių niekas 
nenukentėjo.

Gazo sprogimo vienuo
lika asmenų sužaloti
PEWAUKEE, Wis., spalių 

13. — Vakar darbininkai, dė
dami čia vandens įvadą, pra
mušė gazo vamzdį. Įvyko bai
sus sprogimas, kurio buvo su
draskyta Charleso Strohmaier- 
io kepykla ir {skaudžiai suža
loti vienuolika asmenų. Dau
gelio artimesnių namų langai 
buvo išdaužyti. Nuostoliai sie
kia apie $50,000.

1« >PEN I HAGA, Dianija, spa
lių 13. — Bušų monarchistų 
emigrantai Kopenhagoje vėl 
gieda “Bože caria chrani,” iš
girdę sensaciją, kad buvęs Ru
sijos caras Nikalojus II, kuris, 
kaip žinoma, buvo bolševikų 
nudaigotas Ekaterinburge, iš 
tikrųjų esąs dar gyvas.

Tokią žinią [pranešė gyve
nančiai čia ištrėmime didkuni- 
gaikštytei Olgai, buvusio caro 
seseriai, majoras A. Brandtas, 
tarptautinės rusų monarchistų 
organizacijos Kopenhagos sky
riaus pirmininkas, kuris prieš 
keletą dienų aplankė ją ir pra
šė, kad ji parašytų carui laiš
ką. Jis užtikrino Olgą, kad jos 
laiškas busiąs pasiųstas carui 
per buvusį jo, caro, privatinį 
s-ekretorių Johnsoną, gimimu 
amerikietį, kuris dabar gyve
nąs Berlyne.

Buvo manoma, kad Johnso
nas ir majoras Brandtas buvo 
nužudyti kartu su caru ir jo 
šeima. Neseniai betgi jie pasi
rodę Berlyne, atvykę su slap
ta misija, rusų monarchistų or
ganizacijai. Johnsonas niekam 
nesakąs, kur dabar caras esąs 
ir kaip jis gyvenąs, bet jam 
pavykę įtikinti seną Sergiejų 
Bečejevą, žymų Berlyno rusų 
emigrantų kolonijos narį, kad 
jis parašytų ir rusų monar- 
chistuose visame pasauly pa
skleistų sensacingą pamfletėlį 
su pranešimu, kad caras ir vi
sa; jo šeima tebesą gyvi, išski
riant tik caro sūnų ir sosto 
įpėdini Aleksiejų, kuris 1922 
metų, vasario mėnesį miręs ink
stų džiova.

Kaip gauti čia pranešimai 
paduoda., Johnsonas sakąs, kad 
carą ir jo šeimą išgelbėję išti- 
kim|i kareiviai, kurie nušovę 
raudongvardiečius ir perreng
tus jų kunus parodę bolševi
kų valdininkams kaip neva ca
ro ir* jo šeimos narių kunus.

Didkunigai.kštyt'ė Olga tačiau 
netiki nauja caro ir jo šeimos 
išgelbėjimo pasaka. Ji sako, 
kad ta« misteringas Johnsonas »
yra koks nors Berlyno prisi- 
metėlis ir apgavikas.

VANCOUVEB, Britų Kana
da, spalių 13. — Rusų ducho- 
borai, viso daugiau kaip šim
tas asmenų, vyrų ir moterų, 
kurie tapo uždaryti Oakallos 
kalėjime, netoli nuo Vancou- 
vero, paskelbė bado streiką. 
Kalėjime jie atsisakė darbą 
dirbti, dabar atsisakė ir valgy
ti.

Tie duchoborų kolonijos na
riai buvo praeitos savaitės pra
džioj areštuoti už ‘‘pliką šokį,” 
l— už tai, kad visai plikai pu- 
sirengę vyrai dr moterys pada
rė eiseną protestui, kam pro
vincijos valdžia verčia jų vai
kus eiti į mokyklą.

Iš Otti2iwos praneša, kad Į 
Vancouverą atvyksta 'premje
ras McKenzie King pasitarti su 
Britų Kolumbijos premjeru 
Tolmie dėl Dominijos vyriau
sybės prašymo, kad duchoborai 
Lutų deportuoti laukan.

Britai rengias pa- 
liaut slaptą žvalga- 

x vimą svetur
LONiDONAlS, spalių 13. — 

Sunday Express žiniomis, dar
biečių valdžia keta panaikinti 
Britų šnipavimo sistemą sveti
muose kraštuose. Tuo reikalu 
užsienio reikalų ministeris Hen- 
dersonas jau turėjęs pasikalbė
jimų su svetimų valstybių di- 
•plomaitiniais atstovais Londo
ne.

8 užmušti, 138 sužaloti
per rinkimus Meksikoj

MEKSIKOS MIESTAS, spa- 
lių 13. — Praneša, kad per 
miesto rinkimus Tecolotlane, 
Jalisco valstijoj, agrarų banda 
puolė 2,000 minią žmonių, vy
rų ir moterų, susirinkusių mie
sto aikštėj balsuoti. Puolikai, 
šaudydami į minią, aštuonis as
menis nukovė, o 138 kitus su
žalojo.

CLEVELAN'D, Ohio, spalių 
13. — Policijai atėjus jo areš
tuoti, nusišovė Walter Chaney, 
36 metų amžiaus. Jis buvo kal
tinamas dėl nušovimo Mrs. 
Harrit Steinbrenner, 33 metų.

ALLIANCE, Ohio, spalių 13. 
— Jo aeroplanui susikūlus, už
simušė Auhrey Hess, aeropla
nų korporacijos manadžeris.

Rokiškio apskr. Kamajų vai. 
Joniškėlio apylinkėje pasirodė 
nežinoma arklių liga; nuo ku
rios pastipo (padvėsė) 5 ark
liai.

Apie tai pranešta veterina
rijos gydytojui ir laukiama pa
tarimo ir pagalbos.

*

Lietuvių
Valanda
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Radio WLS Stoties

345 metrų—870 kilocycles

Rytoj,
Spalio 15,1929

nuo 8:00 iki 9 valandai vak.
(Central Standard Time)

PROGRAMAS

Dainos ir Muzika

Skaitykite “NAUJIENAS,” jose rasite pilną 
aprašymą apie šiuos koncertus.
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Pirmadienis, spalių 14, 1929

KORESPONDENCIJOS

Indiana Harbor, Ind.

Šis tas iš SLA. 185 kuopos 
veikimo

Jau gana ilgokas laikas, kaip 
nieko nesimato laikraščiuose 
apie SLA. 185 kuopos veiki
mą. Tiesa, iš musų kolonijos 
“Naujienose” telpa visokių vi
sokiausių žinių—apie gimimus, 
laidotuves, krikštynas ir spr- 
praiz pares, bet apie kuopos 
veikimų nei žodelio, tarsi jos 
jau visai ir nebėra šiame pa
saulyj. Tačiau tikrumoj taip 
nėra. Tik musų koresponden
tai kažin kodėl tų kuopų buvo 
visai pamiršę. Tad bandysiu 
aš, nors ir trumpai, šį tų pra
nešti apie kuopos gyvavimų.

SLA. 185 kuopa vis dar te
begyvuoja ir tebeprogresuoja, 
kaip ir seniau. Prie progos ji 
dar iškerta šposų kitoms drau
gijoms. Tiksliau sakant, ji pa
daro tai, ko kitos draugijos ne
įstengia padaryti. Tiesa, kuo
pai priklausantys vyrai gana 
apsileidę: kai kurie jų net ir 
į susirinkimus tingi ateiti. Vi
sai kas kita yra su moterimis. 
Jos tai tikrai darbščios ir už
sitarnauja pagyrimo. Jos visuo
met kų nors nepaprasto padaro. 
Ir turi pasisekimo!

Prieš pora savaičių kuopa 
rengė “bunco party”. Rengimo 
komitetas susidėjo ^ien tik iš 
moterų. Na, ir žiūrėkite, kų 
tos moterys padarė. Dienų prieš 
partę susitikau kuopos rašti
ninkę p-nių O. Valavičienę ir 
paklausiau, kaip moterims ei
nasi su partės rengimu. Gau
nu atsakymų, kad jau parduo
ta 185 tikielai. O kadangi li
ko dar viena diena, tai jos ti
kisi parduoti ir daugiau, kad 
pasiekti dviejų šimtų.

Turiu čia pat pažymėti, kad 
dar jokis kitas kiiubas ar drau
gija šiame mieste nesutraukė 
tiek publikos. Svetainė buvo 
prikimšta. Prie stalų sunku 
buvo ir pritilpti. O tai, žinoma, 
reiškia, kad kuopai liko gra
žaus pelno.

Reikia taip pat pažymėti kuo
pos išvažiavimų, kuris įvyko 
rugsėjo mėnesyje. Išvažiavimas 
visais atžvilgiais pavyko ir da
vė kuopai nemažai pelno.

Dabar SLA. 185 kuopa jau 
rengiasi prie Susivienijimo Pil
domosios Tarybos nominacijų 
ir rinkimų. Kiek teko patirti, 
tai dauguma kuopos narių (iš
ėmus vienų kitų raudonrubaš- 
ninka) yra nusitarę nominuoti 
ir rinkti i Pildomųjų Tarybų 
visus gerus lietuvius. Gi rau- 
donrubašninkar tegul veikia tar
pe juodukų, o ne Susivienijime. 
Kitų kuopų nariai, mano su
pratimu, turėtų taip pat nusi- 
statyti,----- tegul raudorubašnin-
kai eina pas juodukus, o nesi- 

skverbia Susivienijimų valdyti.
—SLA. 185 kuopois įvarys.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto. t

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar lais 
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

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

/ ....... ........_"e 11 e ’
Ką sako Lietuvių 
Radio Programo 

Klausytojai \ ....... —. -..... /

“Klausiaus antradienj, 8:30 
vai., puikaus lietuvių progra
mo”... Edward Mankus, Chica
go, III.

' * * *
“Gerbiamieji turim pranešti, 

kad mes esam linksmi iš Tams
tų darbuotės”... Katrina Dargis, 
Gary, Ind. (laiškas lietuvių kal
ba).

* * *
“Mes norime pranešti, kad 

yra labai malonu ir smagu klau
ptis lietuviškų dainų ir muzi
kos. Butų smagu, kad nors vie
nų valandų savaitėj per visus 
metus galėtumėm girdėti... Vi
si šeši iš šeimynos klauso kiek
vieną antradienio vakarą”... Mr. 
& Mrs. Ralph Pacunas, Geneva, 
111. (laiškas lietuvių kalba).

* * *
“Lietuvių programų gėrėjo

mės ištisai. Lauksime daugiau 
programų tos rūšies”... Mrs. A. 
Grigaitis ir šeimyna, Granville, 
III. 

* * *
“Džiaugiamės lietuvių prog- 

ramais. Malonėkit dirbti toliau 
gerą darbų”... Wm. Ruskey, 
Chicago, III.

s!« ❖ *

“...Antradienį lietuvių prog
ramas... Mano draugai antradie
nį atsilanko pas mane pasiklau
syti to programo”.., Anton Ja- 
cikus, Chicago, III.

* * *
“Keletas žodžių, kad praneš

ti, jog klausiaus lietuvių pro
gramo ir gėrėjaus juo labai šį 
vakarą”... Margaret Kazak, Chi
cago, III.

* * *
“Gėrėjomės lietuvių progra

mų nepaprastai”... Peter Roges, 
Chicago, 111.

« * ♦
“Patiko labai lietuvių valan

da”... Mrs. A. H. Hansen, De- 
catur, 111.

>;<

“Buvo didelė ir smagi laimė 
išgirsti netikėtai lietuvių dai
nas ir muziką iš stoties WLS”... 
Geneviene Zelnys, Chicago, III.

v ❖ ❖
••iii).'

“Pagavome lietuvių progra
mą. Norime pasakyti, kad bu
vo puiku klausytis. Pageidau- 
tumėm visuomet turėti lietuvių 
programus”... Mrs. M. Poskus, 
So. Omaha, Nebr.

>■:

“Keletu eilučių, kad pasaky
ti, kaip labai įvertinam lietuvių 
programą iš stoties WLS. Ti
kimės, kad jie tęsis ilgiau, nei 
14 savaičių. Mes taipjau esam 
skaitytojai “Naujienų” ir ran
dame, kad tai yra geriausias

Ištraukos iš laiškų rašytų 
anglų kalba

“Nors keletas tūkstančių my
lių skiria mus, vienok mes esa
me pakankamai arti, kad girdė
ti jūsų lietuviškus programus 
antradieniais. Ir mes randame 
juos esant puikiais. Mano tėvai 
yra lietuviai, ir programai 
jiems patiko labai”... Joe Macei
na, Pittston, Pla.

♦ * *
“Norėjau pasakyti, kad mums 

labai patiko lietuvių programai, 
kurie davė lietuvių liaudies dai
nų ir muzikos. Turime, vilties, 
kad jus tęsite tuos progra
mus”... Mr. & Mrs. Andresunas, 
Gary, Indiana. 

* * ❖
Girdėjom aiškiai lietuvių pro

gramų... Mes patys esam lietu
viai. Laukiame ateinančio ant
radienio”... H. E. Preikshot, 
Bierfait, Sask., Canadia.

* s|c *

“Rašau keletu žodžių, idant 
pasakyti, kad man patinka lie
tuvių programai. Esu lietuvis 
ir nustatau tiems programams 
radio kiekvienų antradienį”... 
Vincent Ginius, Wood, Ptu 

, * * *
žemiau paduoti tik vardai 

rašiusių laiškus ir vietos, iš 
kur laiškai gauta:

Miss Sophie Szczurek, Chica
go, III.

Mrs. S. Parson, Plainfield, III. 
Ben Stephenson, Chicago, III. 
St. Šokai, St. Louis, Mo.
Glen Patrick, East Omaha, 

Nebr.
Mr. & Mrs. Rudofski, Chica

go, III.
Mrs. Anna Chindlund, Chica

go, III.
P. Bernard, Chicago, III.
Mr. & Mrs. John Kaczmarek, 

Chicago, III.
Miss Berneli Sykes, East St.

Louis, III.
Mr. & Mrs. Shumack, Chica

go, III.
Alford Bryant, Morley, Mi- 

ssouri
Ben Hali, Garner, Iowa
Mrs. J. F. Daniels, Chicago, 

111.
Harley Knouse, Dayton, Ohio 
Don Barrett, Rochester. 

Minn.
II. Glosener, Monroe (Green 

Co.), Wis.
A. P. Krinke, Minn.
Laantya Shippee, Sunside, 

N. Y.
Mrs. J. Svoboda, St. Louis, 

Mo.
Wm. Ptacnik, Comstock, Neb. 
J. M. Hamwiller, Oil City, Pa. 
Mrs. W. J. Brugger, Tulane, 

So. Dakota
Miss Victoria E. Anna, War- 

i'en, Pa.
Mrs. J. Becker, Scranton, Pa.

Eugene C. Miller, Beloit, Wis.
Fred Gray, Buffalo, N. Y.
Mrs. Ralph Miller, Penn Yan, 

N. Y.
Jackson, Mich.
Vincent J. Weiser, Stumphre, 

Nebr.
Edward Kuropatvva, Throp, 

Pa.
Marie Balza, Rochester, Pa.
T. B. Messick, Healy, Kaus.
W. A. Dodd, Brandon, Mani- 

toba, Canada.
W. II. Schaffer, Iluron, So. 

Dakota.
♦ * * *

“Noriu pasveikinti, už malo
nius lietuvių programus antra
dienių vakarais”... Jos. Buzu- 
nus, Jr., Uniontovvn, Pa. 

* * *
“Girdėjau jūsų lietuviškų 

programą. Mano tėvelis atva
žiavęs čia iš Lietuvos, ir jau 
tikrai gėrėjosi kiekvieną minu
tę. Nors kiti iš musų nesupran
tame lietuvių kalbos, bet prog
ramas ir mums patiko”... Lore- 
tta Valles, Chicago, 111. 

♦ ♦ *
“Malonu klausytis lietuvių 

programų”... Mr. J. H. Bacunas, 
Chicago, 111.

lietuvių dienraštis... Negalim 
sulaukti antradienio”... Adam 
Stapanauskas, Oak Park, III.

♦ ♦ *
Na, o žemiau, tai paduodama 

ištrauka tiesiai anglų kalba:
“I am a radio bug, and no 

fooling... The Lithuanian Prog- 
ram was just fine... Būt as for 
me, I likę a little morę music 
then singing, and I think that 
most of the Lithuąnians likę 
music”... Anton Uza, Chicago, 
III.

♦ ♦ *
“Klausaus jūsų programų — 

lietuvių muzikos. Ji yra puiki”.. 
J. W. Phillips, Phillips Chev
rolet Sales, Woodstock, Virgi- 
nia. * * *

Earl Hayler, Carterville, III.
Miss Agnės H. Huber, Ridott, 

111.
Edmund Shumacher, Monti- 

cello, III.
Charles Lowerence, Johnston 

City, III.
Lenita Rendleman, Jonesboro, 

UI.
Albert Simpson, Vienna, 111.
Frank M. Frazier, Donova, 

111.
Edene Carpenter, Orland, 

Indiana.
Mrs. Dalias M. Yeoman, Tab, 

Ind.
Harry F. Lewree, Olive Hill, 

Kentucky.
Warren G. Hopkins, Ottawa, 

Canada.
Daneli Cropp George Di- 

lley, Indianapolis, Ind.
Erich H. Rohl, Jackson, Mi- 

chigan.
James M. Weissert, Racine, 

Wis.
Mrs. F. W. Scott, Battle 

Creek, Mich.
C. A. C. Johnson, North Jud- 

son, Ind.
Mrs. John S. Krause, Walker- 

ton, Ind.
A. J. Kroeber, Hartford, Wis. 
Mr. E. Montague, Lima, O. 
Marie Kazar, St. Joseph, Mo. 
Howard Sellards, Pbrtš- 

mouth, Ohio.
Mrs. T. Aleks, Grand Rapids, 

Mich.
S. A. Kittinger, Bremen, Ky.
Dorothy Haggard, Anderson, 

Indiana
George Dayle, St. Paul, Minn.
Harace Freeman, Elmira 

Heights, New York.
S. C. Rosenthal, Dayton, O.
George Hinsinger, Krion, 

Georgia.
R. F. Mari, Denison, Texas.
E. E. Young, South Bend, 

Ind.

Žmogus kuris nevažiuotų pusę 
mylios su sugedusiu automobi
liu, tankiai dirba protu visą 
dieną plėšiant galvą.

Toki bausmė nėra sveiku nie- 
keno nervams! Ji neišmintinga 
ir bereikalinga. Tabletas ar xdu 
Bayer Aspirin atleis galvos 
skausmą kievieną sykį. Dėlto 
atmink šį priimtą antidotą nuo 
skausmo, ir išvengk daug be
reikalingo kentėjimo. Skaityk 
patikrintus nurodimus ir rasi 
daug naudingų tikslų tabletam. 
Nuo galvos skausmo; sustabdyt 
šaltį. Palengvint skaudžią ger
klę ir sumažint infekciją. Pa
lengvinimui nuo neuralgijos, ne- 
uritis, ir reumatizmo skausmų.

Žmonės abe.įodavo ar Bayer 
Aspirin tabletai nėra kenks
mingi. Daktarai atsakė tą

klausimą daug metų atgal. Jie 
Nekenksmingi. Kaip kas 
dar abejoja ar jie tikrai atlei
džia skausmą. Tas išrišta! Nes 
miltonai vyrų Ir moterų persi
tikrino kad atleidžia! Prašaliu-, 
ti priežastį bile skausmo jus 
turite kreiptis pas daktarą; bet 
jus galite imti Bayer Aspirin 
greitam palengvinimui.

Puikiai padarytas, žemas elektrikinis Console Cabinet’as; 
gražiai išrodo. Jis tikrai patiks jums su savo pilnu, aiš
kiu balsu ir išžiūra. Pilnai įrengtas, su tūbomis

$179.50
Mainome ant jūsų seno Radio ar Fonografo

t

Lengvus išmokėjimai

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

Išvengiamas 
Skausmas!

BAYIR 21 SPIRI N
Aspinn yra trade žymė Bayer Fabriko Monoacetieacideater of Saheylicacid

W. H. Hupp, Sapulpa, Okla.
Mrs. E. P. Hicks, Greemvood, 

Ark.
O. H. Morris, Demorest, 

Georgia
V. J. Slavik,, Council Bluffs, 

Iowa
t. O. Barney Robeson, Minot, 

North Dakota
Mrs. Violet Hay, Blooming- 

ton, Ind.
J. Northup, Wakeeney, Kan- 

sas.
Mrs. S. F. Magruder, Rome, 

Georgia
(Bus daugiau)

Lietuvių bylos 
teismuose

Charlotle Dybalski prieš 
Charles Pikulas, John Ellis ir 
kitus, bylos No. B189117.

Hiarry Weiner prieš George 
Milonas, Edvvard J. Rilia, Chi
cago Tr. Co. ir kitus, bylos 
No. BĮ89270, Circuit crt., byla 
uždaryti trust dydų.

Olga M. Janelunas prieš 
Bruno ' ir Robiera Shimkus, 
John P. Spitlis ir kilus, bylos 
No. B189277, Circuit crt., by

SPARTON 
E01L4S0NNE

-

MODELIS 931

la uždaryti trust dydų sumoj 
$5,000.

Helen Gerras prieš Anna 
Getras, bylos No. 500811, Su- 
perior crt., divorsas.

Walter Czaja, minor, prieš 
J. A. ir Walter Gurski, John 
Waitkus ir kitus, byla dėl $25,- 
000.

Anna Z. Pūkis prieš Marie ir 
Rud Vacek, bylos No. 189422, 
Circuit crt., byla panaikinti 
kontraktų.

Trįs dienos kosulio yra 
jum pavojaus ženklas

Kosulis nuo šalčio gali pavirsti 
rimtą liga. Jus galit jį tuoj sustabdyti 
su Creomulsion, pienuotu creosotu, 
kuris yra priimnus gerti. Creomulsion 
yra medicinos išradimas dvigubos 
naudos; jis palengvina ir gydo plė
vės uždegimą ir sulaiko bakterijų 
daugėjimą.

Iš visų žinomų gyduolių, creosotas 
yra pripažintas didelių medicinos ži
novų kaipo geriausias gydytojas nuo 
kosulio, šalčio ir bronchito uždegimų. 
Creomulsione randasi, apart creosoto, 
kiti gydanti elementai, kurie paleng
vina ir gydo plėvės uždegimą ir su
stabdo peršėjimą, kuomet creosotas, 
paimtas i vidurius, dasigauna j krau
ją, užpuola ligos centrą ir sustabdo 
bakterijų daugėjimą.

CREOMULSION

L. Bartos prieš Julia 
bylos No. B189463, 

crt., divorsas.
Dumovic prieš Pa. Firc

John 
Bartos, 
Circuit

John
Insurance Co., bylos No. BĮ 89- 
000.

Antoni S. Rudnicki prieš 
474, Cipcuit crt., byla dėl $5,- 
Alexander ir Kamila Kislevv- 
ski, Anton Stakenas ir kitus, 
bylos No. 506947, Supcrior crt., 
byla uždaryti trust dydų su
moj $1,500.

Creomulsion yra užtikrintas gydy
mui kosulio nuo šalčio, bronchito, ir 
mažesnius bronchito skaudėjimus, ir 
yra geriausias atbudavotojas kūno po 
šalčių ar flu. Pinigai gražinami jei 
nepagelbsti po naudojimui sulyg nu- 
rodimo. Reikalauk pas savo aptieko- 
rių. Siųsk kuponą dykai sampeliui.

’ 510-A
CREOMULSION Co., Atlanta, Ga.
Atsiųsk dykai bonkutę Creomulsion 

nuo užsitęsusio kosulio po šalčiui. 
Vardas ..............................................
Gatvė ................................................
Miestas ..................  Valstija .......
Viena bonkutė šeiniai. Rašyk aiškiai
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė

VIšTIEN/k SU OKRA SRIUBA taukų. Sudėk giliau puodan, 
-----------  uždėk keletą morkvų, svogūnų, 

Jeigu kuomet nors prisieis' pipirų, 2 puoduku" karšto van- 
kepti vištą, tai nupiauk spar- dens, veršienos arba vištienos 
nūs ,kojas, kaklą, galvą, išimk' kaulų. Apdengk tampriai ir 
pilvuką, kepenis, širdį ir nuva- i kepk pečiuje 2 valandas. Bir
bus nuplauk ir sudėk puodan. 
Sukapok tiek žalio rūkyto kum
pio, kad pasidarytų pusė puo
duko.

4 šaukštus sukapotų svogūnų 
sukapoto, žalio pipiro.

Virk iŠ pradžios vištos lieka
nas, jeigu jų bus mažai, gali
pridėti truputį veršienos. Virk įsu virtais makaronais ir toma- 
kokias 2 valandas. Perkošk. Pa-1 tėm. 
kepink kumpį su sviestu, kar-' 
tu su svogūnais ir pipirais, su-1 

tomatų, ir l 
Virk pusęi

mas 20 minutų padaryk didesnę 
ugnį, o paskui numažink ugnį 
ir kepk. Užpilk citrinos sun
kos ir kartas nuo karto viršų 
numik. Jeigu bus mažai dažalo, 
dapilk dar vandens. Patirštink 
su miltais ir pridėk sviesto dėl 
geresnio skonio. Paduok karštą

dėk į puodą. Pridėk 
supiaustytos okros. 
valandos.

Pridėk druskos ir 
gal skonies.

Jeigu butų oisterių sezonas, į gunų 
tai gali keletą mažų oisterių! 
pridėti beverdant striubą.

Paduok karšta su krekėsais.

TUŠINTOS BULVĖS

2 puoduku smulkiai supiaus- 
pipirų pa- tytų bulvių

šaukštuko sukapotų svo-

1 sukapotas pipiras
1/2 puoduko tarkuoto Ameri- 

(koniško sūrio.
1 šaukštukas druskos
Y2 puoduko duonos trupinių 
1 puoduką baltojo dažalo, pa-

2V0 sv. veršienos pakepink ’ daryto iš miltų, sviesto ir pieno, 
ant skaurados su 2 šaukštais | Sumaišyk viską kartu, išski-

TUšINTA VERŠIENA

riant sūrį ir duonos trupinius. 
Sudėk išsviestuotan indan. Api- 
berk tarkuotu suriu, o ant vir
šaus duonos trupinius. Kepk 
pečiuje pakol viršus gerai pa
rus. Paduok stalan karštus, 
apiberk kapo tom petruškom.

BULVES IR KUMPIS

Yi puoduko acto
Yi puoduko cukraus
1 mažas svogūnas, supi austyk
1 šaukštuką druskos
Yi- šaukštuko pipirų.
SupiaUstyk lašinukus ir pa

kepink. Užpilk pusę lašinukų 
ant bulvių. Likusiuose takuo
se pakepink svogūnus. Paskui 
viską 
dyk ir 
kumpio

kartu sumaišyk, pašil- 
karštus paduok prie 
arba dešrelių.

ir
PRIKIMŠTI ŽALI PIPIRAI

1 stora reikė kumpio
3 vidutinės bulvės
1 puodukas baltojo dažalo 

pieno, truputį miltų ir sviesto.
Apačioje blėties padėk riekę 

kumpio, ant viršaus uždėk rieš
kutėm supiaustytas bulves. Už
pilk baltu dažalu. Kepk pečiu
je. Kaip mėsa bus minkšta už
dek duonos trupinius ir 
pakol jos parus. Paduok

BULVIŲ PUTOS

G žali, dideli pipirai 
puodukas, šalto, virto kum-

kepk 
karš-

pi o
1
1
6

4 
sės

2
2

puodukai karštos bulvių

šaukštu tarpyto sviesto 
šaukštu pieno 
šaukštukas druskos 
kiaušinių tryniai 
kiaušinių baltymai;

ko-

2
2 

išplakti.
Sumaišyk viską, apart kiau

šinių baltymų, gerai su šaukš
tu išplak, paskui sudėk balty
mus. Sudėk išsviestuotan bliu- 
dan. Kepk pečiuje pakol pa
kils ir viršus parus.

tvirtai

puodukas virtų, šaltų ryžių 
puodukas baltojo dažalo 
šaukštai baltos duonos tru

pinių
1 šaukštas sviesto
Nupiauk pipiro viršūnę, iš

valyk sėmenis iš vidaus ir virk 
pipirus 15 minutų. Pripildyk 
pipirus mišiniu iš kumpio, ry
žių ir baltojo dažalo. Viršui už- 
berk duonos trupinių, paskui 
uždėk nuplautą* viršūnę. Kepk 
pečiuje pridėjus sviesto.

Jeigu kam tinka, gali pridėti 
virtų grybų, svogūnų ir toma- 
tų.

Kepti reikia karštame pečiuje 
nedaugiaus kaip 20 , minučių. 
Paduok karštus su virtom 
vem arba makaronais.

bul-

1 puoduką sumaišytų priesko
ni ų arba

y2 šaukštuko citrinos 
vanilijos esencijos.

1/2 puoduko pieno.
Sumaišyk miltus, baking pau- 

derį ir prieskonius (maišytus 
pipirus) tris sykius. Ištrink 
sviėstą su cukrum, dėk išplak-

arba

tus trynius, paskui pamainyda
ma miltus ir pieną, ant galo su
dėk išplaktus baltymus ir esen
ciją. Plak 20 iki 30 minučių. 
Galima pridėti šokoliado arba 
kakao sumaišius su miltais. Ar
ba sukapotas razinkas apiberti 
miltais ir pridėti prieš dedant 
baltymus.

Tikri Dažytai Duoda
Geriausias Pasekmes

Diamond Dyes turi nuo trijų iki penkių 
kartų daugiau anilino, negu kiti dažylai 
markete. Kitą kartą kai jus norėsite da
žyti, pabandykite juos. Pamatykite kaip 
lengva juos vartoti. Tada palyginkite pa
sekmes. Pastebėkite, kad nėra tos perdažy- 
mo išvaizdos; nėra bruožų ar dėmių. Pama
tykite kaip spalvos išrodo švelnios, skais

čios ir naujos; ir kaip jos neblunka. Jei jus nesutiksite, kad Dia
mond Dyes yra geresni dažylai, jūsų pardavėjas grąžins pinigus. 
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “visiems tikslams” 
dažylai dėl bile kokio audeklo. Jie nudažys ar paskaistins spal
vas šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio kito 
audeklo. Mėlinas pakelis yra speciali dažylai vien dėl šilko ar 
vilnono. Su jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš 
šilko ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionali
niam darbui. Kada jus perkate—atsiminkite tai. Mėlimas pakelis 
nudažo tik šilką ir vilnas. Baitas pakelis nudažys kiekvieną aude- 
klą, taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius. 

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmes

VISOSE APTIEKOSE.

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

Delicious
ood

A food for pro* 
tein; a food for 
tnineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE

PIIEMENUKO PAJUS ’

2 puoduku smulkiai supjaus
tytų, virtų bulvių

2 riekutės lašinuku

OLANDIŠKOS BULVIŲ 
SALOTOS

2903
VISAS KALBANTYSIS 

PAVEIKSLAS

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

2903— Labai elegantiška suknelė. Tinka iš byle lengvos šilkinės ma
terijos. Sukirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 ir 42 col. per krutinę.

2 puoduku virtos, sutrupintos 
žuvies arba likusios nuo sriu
bos sukapotos mėsos

1 puodukas sriubos arba da- 
žalo iš pieno, sviesto, miltų

1 šaukštas taukų arba sviesto
1 šaukštas miltų
i/2 šaukštuko druskos
Yi šaukštuko pipirų
2 puoduku bulvių košės.
Viską kartu sumaišyk, sudėk 

ištaukuoton blėtyn—ant viršaus 
uždėk bulvių košės ir truputj 
sviesto. Kepk pakol viršus ge
rai parus.

Nedėlioj ir panedely, 
Spalio 13 ir 14

šOKOLlADiNIAI 
PYRAGAIČIAI

kiaušinių baltymai 
uncijos tarkuoto šokoliado 
šaukštukas cinamonų 
šaukštukas vanilijos esen

cijos
1 puodukas labai smulkaus, 

kaip miltai cukraus
1 puodukas baltos duonos ne

labai sausų trupinių.
Išplak baltymus, pridėk cuk

rų ir kartu vėl plak. Sumaišyk 
šakaliodą, cinamonus ir duonos 
trupinius kartu. Dėk po tru
putį prie išplaktų su cukrum 
baltymų ir nuolat plak.* Pridėk 
vanilijos esenciją. Dėk su šau
kštu ant blėties išklotos svies
tuota popiera, bet ne dėk vieną 
arti kito. Kepk nekarštame 
pečiuje 20 minutų. Pirmas de
šimts minučių apačioje pečiuje, 

paskui padėk ant dratų.

2 Geros vynuoges yra už 
auginamos parinkimu

o

PAPRASTAS KūKSAS

Ya puoduko sviesto
1 puodukas cukraus^ (
2 kiaušiniai, atskirk trynius 

nuo baltymų
li/į puoduko miltų
2 šaukštuku baking pauderio

JOSFPH VILIMAS
N a rn u S t a t v m o , 

* KON TRA K TORIUS U,

Norint gauti vieną ar daugiau virį 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mietą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No _______ _
Micro s ...... ................... per krutinę

“Masąuarade”
dalyvaujant

Leila Hyams,Alen Birming- 
ham, Clyde Copk

Taipgi

Vitaphone Vodevilio 
Aktai

1556 So. Rockwell St., ChlcaKO, IIL

(Adresas) T Kalbanti komedija 
Kalbančios žinios

Naujienų: Pattem Dept., 1730 So.
Maisteli St.. Chicaso, TU.

(Miestas ir valat.)

Namų Apšildymo 
IR 

PLUMBINGO 
MATERIOLAS 
RETAIL UŽ OLSELIO 

KAINĄ.
24 MĖNESIAI DEL 

IŠMOKĖJIMO
I. LAZAR & BROS.

16 E. 63rd Street
Normai 1130 netoli State

RAS 
MADE GOOD with 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years 

25 ounces for 25/ 
Pure — Econotnical 

t'fficient
MILLIONS OP POUNDS 

USED BY OUR GOVERNMENT

TUBBY
che$ter. areaj’t you ashamed of 

'YoURSE.LF*’ COMPLAIA4IAJG BECAUSE VOU 
HAVE TO VOEAR THAT NlCE NEVO STQA*J 
HAT - THIMK OF THE AAAMV BOVS ( 
VORO DO A)OT HAVE A HAT AT ALL TO 
VuEAR AMb COAJSlOEte HOVC NER.V

LUCKV VPU ARE y

MOKTKLOS NVRSa. 
SAKO, KAD TĮSOS 
MERGINOS TURĖ

TŲ ŽINOTI IITA

Geras pienas turi dar rupestin 
gesnę priežiūrą.

('GINANT vynuoges nebojami, rizikin
gi budai diada rizikingas pasekmes. 
Tenka rūpintis parinkimu gerų sėklų

ir paskui reikia prižiūrėti kiekviename au
gimo laipsnyje. Lygiai tokiu pat rūpestin
gumu reikia vožti į jūsų apielinkės sankro
vas, kad uogos nesusitrintų ir butų kuoge- 
riaušiame stovyje.

Tokia rūpestinga priežiūra yra dar rei
kalingesnė gaminant pieną. Bowman’s Pie
nas, pavyzdžiui, yra parenkamas tik iš tų 
gerųjų karvių, kurios perėjo aštrius Bow- 
man’o tyrimus. Taigi jis yra cxtra geras 
jau pačioje pradžioje. Ir Bowman’o inspek
cija padaro tikru dalyku, kad šis extra ge
rumas niekad neišnyksta. BowmanPienas 
yra pilno riebumo pienas, pasteurizuotas 
pienas, apsaugotas visomis moderniniam 
mokslui žinomomis priemonėmis.

šis neapsakomas rūpestingumas ir 
palaiko Bowman Pieną taip saldų, 
taip nepalyginamai geresnio skonio. 
Užsisakykit bonką šiandie. Jus tik
rai pasigardžiuosite jo extra ge
rumu.

Bowman
D AIRY COMPANY

MILK

KALBĖDAMA auklteanča mo
kyklom merginom* apie aama> 
niną higieną, patyru.! diatrik- 
to nurU pasak!:

‘ ,rVi*na pagrindinių taisyk* 
lių dėl merginų .veikalo., rei
ki. atlaikyti sistemą norma
liame .toryje. Normali, mank- 
itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalai yra 

, naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo 

, met nujol turėtų būti varto- 
Į Jamas. Paimk 
I vieną vakarą.
nesmagumo.**

1 Nujol galit vartoti nelio- 
. rint kaip jus jaučiatės. Kiek- 
i viena moteris privalo turttl 
i butelį namie.

laukit* kiek
io* nepadaryt

Jaučiat!*. Klak-

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varške

' 3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care” 
ar “Eye Beauty” Book

Murinę Co, Dept. U. S .,9 B. Okio SL. Chicafo

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

His Unlucky Day.

FLIT
Užmuša muses 

uodus 
Kitus Namų 

Vabzdžius

| ---------- ---
AmELL GEE MOM, \ 
/ IF VOU OhJLY JUST ONCE >

HEhRD ALL THE. KIDS 
FUN OF ME OA) ACCOUAJT I 
HAFTA VNEAGL THlS OLE. HAT 
VOV VJOULDAJT ’THlMK t VjAS 
luchJv- THEY 
ROCKS AT IT AM' E.VER'-
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AMERIKOS DARBININKAI IR POLITINIS 
VEIKIMAS Apžvalga

Amerikos Darbo Federacijos kongresas, kuris da
bar yra, susirinkęs Kanados mieste Toronto, pasisakė 
prieš nepriklausomą darbininkų veikimą politikoje. Fe
deracijos prezidentas, William Green, pareiškė, kad 
“dar neatėjo laikas” Amerikos darbininkams steigti 
savo politinę partiją ir statyt savo kandidatus j įstaty
mų leidimo įstaigas bei valdžios vietas; bet kai ateis 
laikas, tai “mes to nė kiek nesibaidysime”.

Ir kongreso dalyviai, unijų delegatai, pasirodė dar 
šaltesni politinio veikimo idėjai, negu prezidentas 
Green. Jie be jokio entuziazmo išklausė Anglijos dar
bo unijų delegatų, J. P. Brundy ir J. Bell, kalbas, ku
riose buvo vaizdžiai nupiešta, kiek daug padėjo Angli
jos darbininkų kovai dėl būvio pagerinimo politinis 
Darbo Partijos veikimas. Nedidelio įspūdžio, matyt, 
padarė i Amerikos unijistus ir tas faktas, kad dabar 
Amerikoje lankosi Anglijos darbininkų vadas MacDo- 
naldas, kuris yra Anglijos valdžios galva ir kurį Ame
rika priėmė nepaprastai iškilmingai.

Čia užimtų perdaug vietos aiškinti tas priežastis, 
dėl kurių Amerikos darbininkai neturi palinkimo sava
rankiai veikti politikoje, bet vargiai galima abejoti, kad 
šitaip amžinai nebus. Reikia atsiminti, kad ir Anglijos 
darbininkai pradėjo politikoje dalyvauti vėliau, negu 
daugelio Europos kontinento šalių darbininkai. Ir kuo
met apie šio šimtmečio pradžią anglai darbininkai ėmė 
organizuotis į Darbo Partiją, tai dar ilgai jie nenorėjo 
pritarti socialistiniam programui. Socializmo pusėn 
Anglijos Darbo Partija aiškiai pakrypo tik apič vienuo- 
liką metų atgal.

Kiekvienas, kas sekė tarptautinį darbininkų judė
jimą, gali atsiminti tuos laikus, kada socialistų priešai 
rodydavo į Angliją, kaip i “pavyzdingą” šalį, kurioje, 
nežiūrint aukšto kapitalizmo išsiplėtojimo, darbininkų 
klasei socialistiškos idėjos “neprigįja”. O šiandie Ang
lija jau turi galingiausią visam pasaulyje socialistišką 
partiją, ir tos partijos vadai stovi prie valstybės vairo!

Kodėl negali lygiai taip pat atsitikti ir Amerikoje?
Yra klaida tečiaus manyti, kad, jeigu Amerikos 

darbininkai dar nelinksta prie savarankio politinio vei
kimo ir socializmo idėjų, tai tuo esą kalti jų vadai. Pra
eityje buvo daug prikalbėta ir prirašyta apie nabašnin- 
ko Gomperso “atžagareiviškumą” ir apie tai, kad jisai 
savo pragaištinga įtaka į organizuotus Amerikos dar
bininkus “sulaikė” juos nuo politinio susipratimo. Dau
gelis iš tų, kurie šitaip smerkė mirusįjį Amerikos Dar
bo'Federacijos vadą, tikėjosi padarysią daug gero dar
bininkų klasei, suskaldydami didžiąsias darbininkų uni
jas arba sukeldami jų narius prieš jų vadus. /

Dabar jau seniai yra žinoma, kad ta skaldymo ir 
unijų viršininkų vadų smerkimo taktika jokių teigiamų 
pasėkų nedavė, bet greičiaus pakenkė darbininkų judė
jimui. O šis A. D. F. kongresas Toronto mieste dar kar
tą parodo, kad Amerikos darbo unijų konservatyvumas 
pareina ne tiek nuo jų vadų, kiek nuo eilinių narių. Kad 
unijos pasidarytų pažangesnės, turi pasikeisti nusista
tymas pačiose darbininkų masėse.

SUŠAUDYMAI NEGELBSTI

Rusijos sovietų valdžioje yra tur-but daugiau ko
rupcijos, negu kur kitur. Beveik nuo pirmųjų tos val
džios dienų imta susekti kyšių ėmėjai, valstybės turto 
eikvotojai ir kitoki sukčiai įvairiose jos įstaigose. Bet 
bolševikai ir jų šalininkai nuolatos ramindavo save tuo, 
kad sovietų valdžia aštriai baudžianti savo neteisingus 
valdininkus. Kuomet kapitalistiškose šalyse sugauti ap
gavystėje valdininkai būna tiktai pašalinami iš tarny
bos arba kartais gauna kalėjimo bausmę, tai Rusijos 
valdžia tokius savo nusidėjėlius be jokio pasigailėjimo 
sušaudo!

Bet ar žiaurios bausmės Sovietų Rusijoje išgydė 
valdžios aparatą nuo korupcijos? Pasirodo, kad ne.

Štai, šiomis dienomis laikraščių korespondentai 
pranešė iš Maskvos apie suėmimą šimtų didelių ir mažų 
komisarų už surinktų mokesnių pasisavinimą, už kyšių 
ėmimą iš privatinių pirklių ir panašius apgavingus dar
bus. Pavyzdžiui, rugsėjo m. pabaigoje Astrachanėje 
prasidėjo byla prieš 129 valdininkus, kaltinamus dėl 
įvairių suktybių; Kijeve suimta ir laukia teismo 34 ko-

Užsisakymo kaina:
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Metams _____    88.00
Pusei metų ___________ 4.00
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misarai; Grozny mieste areštuoti 56 valdininkai; Ry- 
binske 20; Omske nuteisti 6 mokesnių kolektoriai; Ka
lugos mieste areštuota 14 komisarų, kurie kaltinami 
pavogę daugiau kaip 2,000,000 rublių mokesnių. Laukia
ma dar daugiau areštų už tokius pat nusidėjimus.

Taigi matome, kad sušaudymai neišnaikina sukčių. 
Ir, žinoma, negalėjo išnaikinti. Jeigu kruvinieji bolševi
kų “teismai” ir budeliai dirbtų dieną ir naktį, tai vagys 
ir apgavikai sovietu įstaigose vistiek neišnyktų,' kadangi 
diktatūros sąlygose jie veisiasi sparčiau, negu juos gali
ma išnaikinti. Tenai, kur nėra žodžio ir spaudos lais
vės; kur už kiekvieną kritikos žodį, atkreiptą prieš val
džią, žmogui grasina kalėjimas, ištrėmimas arba mir
tis, — tenai kiekvienas viešpataujančios klikos narys 
ir kiekvienas valdininkas jaučia pagundą vogti. Tik vie
ša visuomenės kontrolė gali apsaugoti valdžios mašine
riją nuo supuvimo.

SIDZIKAUSKAS BUSIĄS UŽ
SIENIŲ REIK. MINISTERIS?

Naujojoje Lietuvos vyriau
sybėje p. Tūbelis užima ne tik 
ministerio pirmininko ir finan
sų ministerio vietas, bet taip 
pat laikinai ir užsienių reikalų 
ministerio.

Vokietijos spaudoje praneša
ma, kad kandidatu į užsienio 
reikalų ministerius esąs numa
tomas p. Sidzikauskas, dabarti
nis Lietuvos pasiuntinys Vokie
tijai. Bet Sidzikauskas kažin ar 
norės ttj. vietų imti, kol valdžia 
bus vienos tik tautininkų parti
jos rankose. Jisai yra “santa- 
rietis” (Ūkininkų partijos na
rys).

PRALOTO OLŠAUSKO BYLA

“L. Aidas” rašo:
“Prel. Olšausko byla, kaip 

teko iš tikrų šaltinių patirti, 
prasidės spalių mėn. 1 dieną. 
Laikraščių korespondentai re
gistruojasi išanksto. Publikai 
vietų busią labai maža.” 
Kaip žinoma, pralotas (arba 

prelatas) Olšauskas —* “otiec 
Konstantin” — yra kaltinamas 
dėl savo meilužės, našlės Usti- 
janauskienės, nužudymo. Prieš 
Olšauską policija surado taip 
aiškių jo nusidėjimo įrodymų, 
kad jisai buvo suimtas ir paso
dintas sunkiųjų darbų kalėjime, 
iš kur teismo tardytojas atsisa
kė jį paleisti už kauciją.

Pralotas Olšauskas yra pa
garsėjęs Lietuvos kunigų “dar
buotojas” ir yra žinomas ir 
Amerikos lietuviams, kur jisai 
kartu su kun. Tumu rinko au
kas katalikiškai “Saulės” gim
nazijai.

PREMJERO TŪBELIO 
PAREIŠKIMAS

Persiorganizavušios tautinin
kų valdžios priešakyje atsisto
jęs, p. Tūbelis turėjo pasikal
bėjimą su spaudos atstovais. 
“L. Žinios” tą pasikalbėjimą ši
taip aprašo:

Ministeris Pirmininkas, Fin. 
Min. ir 1. e. Užs. reik. min. par. 
p. Tūbelis vakar 16 vai. 30 min. 
priėmė spaudos atstovus, ku
riems padarė platų pranešimą 
apie p. Voldemaro kabineto kri- 
zio priežastis, naujojo kabineto 
darbus ir jų kryptį ir atsakė j 
daugybę spaudos atstovų klau
simų.

—Man labai malonu, — pra
dėjo p. Tūbelis, — su tamsto
mis susipažinti ir pirmą kartą 
kalbėtis. Spauda musų laikais 
yra labai svarbus veiksnys. 
Bendradarbiavimas su spauda 
yra reikalingas ir būtinas. 
Mums dažnai tąks kalbėtis, gal 
ne su manimi, bet su atskirų 
žinybų vedėjais, ir plačiau nu
šviesti reikalus.

Po šio aš noriu trumpai pra
nešti apie tai, kas jus intere
suoja.

Vidaus politika
—Išeinant iš 1926 m. susida

riusios padėties, p. Prezidentas 
yra viso veikimo centras. Jo pa
dėtis yra ypatinga, ypač, kad 
jis dabar atstoja Seimą.

Iš to, kaip yra susidariusi vy
riausybė, galimą spręsti, kad 

didelių pakitėjimų laukti neten
ka.

Svarbiausis dėmesis bus krei
piamas į vidaus padėties kon
solidavimą. Išeinant iš konstitu
cijos, savivaldybių, Seimo ir 
Prezidento rinkimų įstatymai 
bus vyriausybės veikimo centre.

Lygiagrečiai eina ekonomi
nės ir finansinės būklės konso
lidavimas. čia, kaip iki šiol 
buvo, bus pirmoj eilėj rūpina
masi sustiprinti krašto ūkis. Su 
ekonom, fin. klausimais rišasi 
išeivybė, ipoteka, paskolos už
sieny ir kita. «

Ipotekos klausimas yra pri
brendęs. Jei savo resursų 
stigs, gal ieškosime kur kitur.

Išrišus ekon. fin. klausimus 
lengviau rišti socialinio draudi
mo klausimas.

Karo stovio, cenzūros klausi
mai bus sprendžiami laipsniš
kai.

Bendradarbiavimas su atski
romis politinėmis grupėmis tiek 
bus vykinamas, kiek tos gru
pės pritars tai krypčiai, kuri 
yra vedama. Atskiri lojalus 
žmonės, kaip ikišiol, bus pri
imami ir tikimės darbo užteks.

Užsienio politiku
Užsienių politika liks tokia, 

kokia buvo iki šiol. Kad ji ne
pakitęs, matyti ir iš to, kad 
naujon vyriausybėn užsienių 
reik, ministeriu buvo kviečia
mas p. Voldemaras, bet dėl 
jums žinomo savo nusistatymo 
nedalyvauti politikoj, jis būti 
min. atsisako.

Vilniaus klausimas bus riša
mas taip pat, kaip paskutiniais 
trejais metais.

Su musų šiaurės Kaimynais, 
be abejojimo, bus palaikomi 
draugingi santykiai, x bet tiek, 
kad jie neturėtų svetimos įta
kos. Su kaimynais iš vakarų 
santykiai jau sureguliuoti.

Su Latvija vedamos derybos 
prekybos sutarčiai sudaryti.

Kodėl atsistatydino p. Voldema
ro kabinetas?

Svarbiausioji p. Voldemaro 
kabineto atsistatydinimo prie
žastis yra nuomonių skirtumas 
tarp p. Prezidento bei ministe- 
rių, kuriems pritarė p. Prezi
dentas—iš vienos pusės ir p. 
Voldemaro—iš kitos pusės; t. 
y.: ar visa sukoncentruoti vie
name asmeny, ai’ atskiras sritis 
pavesti atskiriems asmenims—• 
ministeriams.

Piaklausimiai ir (atsakymai

Atsakydamas į paklausimus, 
Min. Pirm. p. Tūbelis pasakė, 
kad santykiai su tautinėmis 
mažumomis nusistovėję; kad 
Universiteto reformos vedamo
sios linijos nustatytos, bet pati 
reforma galima yra vidury me
tų, bet ne mokslo metu; kad p. 
Sidzikauskui užsienių ministe
rio portfelis nebuvo pasiūlytas; 
kad amnestavimas prie progų ir 
be jų yra daromas; kad savival
dybių rinkimai bus rudenį ir k.
Ar bus einama prie parlamen

tarinės tvarkos grąžinimo?
—Mano suminėtų įstatymų— 

savivaldybių, Seimo ir p. Prezi
dento rinkimų—pastatymas vy
riausybės dėmesio centran ro
do, kad bus einama politinės 
konsolidacijos, prie konstituci
jos vykdymo.

Deklamcijos nebus
Į paklausimą, ar bus naujojo 

Ministeriu kabineto deklaracija 
ir kaip ji bus paskelbta, Min. 
Pirm, atsako, kad specialės de
klaracijos nebus, kad apie vy
riausybės darbus bus praneša
ma pasikalbėjime., su spaudos 
atstovais, su kuriais dažniau 
bus tariamasi atskirų žinybų 
vedėjų.

ĮVAIRENYBĖS
Keistas paprotys

Rytų Indijoje yra įsigalėjęs 
paprotys, kad jaunesnė sesuo 
negali ištekėti, kol vyresnioji 
dar mergauja. Pasitaiko betgi, 
kad vyresnioji sesuo dėl savo 
negražumo ar dėl ligos nesu
randa vyro ir norėdami paša
linti tokią kliūtį, gudrus Indi
jos gyventojai sutuokia nelai
mingą merginą su medžiu arba 
su gėle, ir sutuoktuvių ceremo
niją atlieka labai iškilmingai su 
visomis smulkmenomis. Tos 
sutuoktuvės yra baisios ištekė
jusiai tik tuomet, jei ji atiduo
dama kuriam nors šventam au
galui. Mergina, susituokusi su 
pini ja, gluosniu arba skroblu, 
negali persiskirti, nors ir atsi
rastų vėliau mėgėjas užmauti 
jai aukso žiedą ant baltų ran
kelių. Indai tiki, kad tuose 
medžiuose apsigyvenęs yra ku
ris nors dievaitis ir šis smar
kiai nubaustų savo neištikimą 
žmoną ir visą jos giminę. Sutok- 
tuvės gi su kitais medžiais, ypač 

su vaisiniais, nėra amžinos ir 
lengvai suardomos, jei tik atsi
randa merginos gražumo ado
ratorius iš vyrų.

Kaip pašalinti danties 
gėlimą?

Pavasarį ir rudenį daugeliui 
be jokios rodos patalogiškos 
priežasties ima gelti dantis. 
Vienas Amerikos dantistas pa
skelbė, kad dantų gėlimas ga
lima pašalinti tokiu budu: rei
kia paimti bet kokią prunkšlę 
(užtenka labai mažo), pripilti 
degtinės ir prunkšti į nosies 
šnervę iš tos pusės, kurioje ge-

LARVEX 
apsaugo nuo kandžių 
drabužius...

Dulkant Larvex« apsau
ga neplauj antriems — 
drabužiam, kauram, ra
kandam.
Skalaujant Larvexa — 
apsauga visiems plaka
miems vilnoniams.

For COLDS, COUGHS 
Sore throat, museular 
rheumatic aches & pains 

AT ALL DRUGGISTS

lia dantį. Prunkšti reikia to
lei, kol degtinės lašai ims var
vėti per burnų. Po pusės minu
tės danties gėlimas pranyks. 
Kai kada reikia \ prunkštimą 
pakartoti. Jei būtinas reikalas, 
galima pakartoti trečiu ir ket
virtu kartu. Toks degtinės 
prunkštimas į nosies šnervę 
naikina bet kokį danties gėli
mą, bet suprantama, skausmo 
priežasties nepanaikina ir jei 
dantis yra išpuvęs, ar po juo 
yra votis, reikia jį kitaip gy
dyti.

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Nekėlioj ir panedėly, 
Spalio 13 ir ]4

Bus rodoma visas kalbanty
sis paveikslas

“The Giri in the
Show”
dalyvaujant

Bessie Love, Raymond 
Hackett

Taipgi
Vitaphone Vodevilio 

Aktai
Kalbanti komedija 

“Gentlemen of the Evening”

Kalbančios Žinios.
►
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Laivas Estonia atveža 
309 pasažierius

Baltic America Linija pra
neša, kad laivas Estonia aplei
do Europą spalių 8 dieną vež
damas 309 pasažierius. Jo lau
kiama New Yorke apie 21 die
ną spalių mėn.

karą, du piktadariai, grūmoda
mi revolveriais, paliepė Perre- 
noudui išlipti ir vienas jų pa
šovė Perrenoudą i pilvą. Kiek 
vėliau piktadariai padarė hold- 
apą M. Foxui. Atėmė iš jo $40. 
Nužiūrima, kad ir šią pikta
darybę papildę tie patys vy
rai, kurie peršovė Perrenoudą.

levard, ėjo pokerio gūmis. Ap
art men tą atlankė keturi vyrai, 
kurie pasisakė esantys detek
tyvai. Bet tikrenybėj jie buvo 
plėšikai. Pasišlavę $4,500 pini
gų ir brangmenų, plėšikai pa
spruko.

Permainos policijoj
Policijos komisionierius Wm. 

F. Bussell iškėlė j kitas sto
tis (permaino) 6* policijos ka
pitonus ir 88 žemesnio rango 
policininkus.

ių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar 

ha

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6606 South Artesian Avenae

» Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 6257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po piat, 
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 8201

Wilson Fashion Bootery 
korporacijos šėrinin- 

kų dėmesiui
Subankrutavusios Wilson Fa

shion Bootery korporacijos šė- 
rininkams praneša referee in 
Bankrupcy, Garfield Charles, 
kad spalių mėnesio 15 dieną 
įvyks paskutinis šėrininkų su
sirinkimas jo, referee, kamba
riuose, 137 So. La Šalie street; 
kambarių numeris 625. Šėrinin- 
kai turi susirinkti 10 valandą 
ryte.

Nušovė negrą kunigą
Detektyvų skvado nariai at

lankė negro Reyo N. Maywe- 
ther namus. Negras paleido j 
vieną jų karštą prosą, kuris 
pataikė detektyvui ir permušė 
jį. Pasigavęs kirvį, negras mė
gino sprukti per langą. Bet ki
tas detektyvas paleido šūvį. Ne
gras iškrito per langą mirtinai 
sužeistas. Negras, sakoma, bu
vęs kunigas.

Sugadino pokerio gėmj
P-nios Louise Le Blank apart- 

mente, 4400 VVashington bou-

Kučkos prasidėjo
Žydų kučkos, su baisiaja nak

timi, prasidėjo vakar vakare.

Suvažiavimas daktarų 
chirurgų

Rengiama paveikslų 
parodą Dailės Institute

Amerikos artistų piešėjų ku
rinių paroda Chicagos dailės 
institute atsidarys spalių mė
nesio 24 dieną. Patartina at
lankyti ją juo didesniam lie
tuvių skaičiui.

Kova Illinois univer
sitete

Illinois universiteto studen
tuose pasireiškė kova. Iki šiol 
“socialiam” studentų gyveni
mui vadovaudavo vadinamų 
“brolijų” (fraternities) nariai. 
Jie didžiumoj susidarė iš pasi
turinčių tėvų vaikų. Dabar va
dovaujančią rolę stengiasi už
imti nepriklausantys brolijoms 
studentai. Varoma studentų 
tarpe ytin gyva agitacija.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tvnewriteri
V ___ —- --------------- L-

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

7Ž3 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

Apvogė turčių namus
Vagiliai ' apkraus te Martino 

J. Insullo namus, 428 North 
Sheridan road. Išnešė brang- 
menų vertės $12,000 su vir
šum. Martin Insull yra brolis 
public Utilities magnoto, Šamo 
Insullo, brolis.

“Naujas Bmagtinias Teatre“.

AMERICAN 
OPERA CO. 
MAJESTIC THEATRE 
------- Dainuojamos Angliškai -------

Jus galite suprasti ir pasigėrėti kiekvienų 
jų žodžiu.

Giriama kiekvieno muzikos kritiko 
Jungtinėse Valstijose.

PROGRAMAS
Šią savaitę 

Ši vakar — ‘‘Yolanda Cypius”: utar- 
ntnke — “Faust"; seredoj — Buterfly”; 
ketverge — ‘‘Carmen”; pėtnyčioj — ‘‘Fi
garo” subatoj diena — ^‘Yolanda of Cyp- 
rus”; subatos vakare — "Carmen”.

Bilietai: 50c. 75c, $1.50, $2. $2.50, $3.

STUCHLIK’O
ST. VITUS DANCE GYDUOLfiS
Tai yra geriausios importuotos 

gyduolės gydimui ŠV. VITO ŠOKIO 
(St. Vitus Dance) ir NERVŲ ligų.

Parduoda tiktai
EDVVARD STUCHLIK

6243 W. 22nd St. Berwyn. III.
Tel. Berwyn 1201

Užtikrinu, kad dabar 
Smuiką arba Mandoli
ną grajinsi f 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy-

/ stemą, kad ir nežinai 
nė vienos notos.

Pus - Balsio 
Systema

suva- 
dak- 
ame-

Chicagon šią savaitę 
žinos daugiau kaip 3000 
tarų chirurgų. Suvažiuos 
rikonų ir kitų šalių daktarų. 
Jie aplankys ligonines ir turės 
konferenciją.

I

Graborial

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštj, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati
taiso trumparegyste ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vaL po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St Chicago, Ui
------- O-------

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 'se
nas žaizdas, ligas rectal

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Aubum Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis Graborius 
ir Balsamuotojas 

Automobilių patar
navimas teikiamas 
visokiems reika
lams. Moderniška 

koplyčia veltui. 
3103 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 8161

S. D. LACHAVICZ

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

----- o-----
Res. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CRIRURGAS 

Saite 2*6, 1579 Milvraukee Avė.
Tel. Brunswick 0624

Valandos: nuo 2 iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 1 iki 2 

valandai no pieta

'Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 16 iki 1 

3265 So. Halsted St.

~ ŽMOGAUS 

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų i namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų praktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 ..........
4649 S, Ashland Avė. ir 805 E. 47 St. 

Phone Kenwood 1752

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2859 S. Leavitt St. Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashląad Avenie 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avenue

i
Tel. Lafayette 4146

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 po piei

Telefonas Canal *4G4

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9101

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos 10 iki 11 ryto, 2 iki 4 po 
pietų, ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų

Advokatai

Auto nelaimėj žuvo
Arthur Corcoran, 19 metų, 

gyv. 3412 So. Wood st., nuo 
apdegimo mirė. Jo brolis John, 
20 metų, tur būt mirtinai ap
degė. P-nios Caroline Trocke 
ir Mary Crouse sužeistos. Visi 
jie važiavo smarkiai automo* 
Liliu ir apvirto' VVestern gat
vėje prie 57-tos. Gasolinas už
siliepsnojo nuo degančio ci
garo.

Pašovė automobilistą

Piktadariai, kaip nužiūrima, 
banditai pašovė Lyle F. Per
renoudą, 27 m. selsinaną, gyv. 
7227 Gomeli Avė. Perrenoud 
su savo žmona vežė draugus 
namo. Prie 75-tos ir Stony 
Island Avė. šviesa “stop” su
laikė juos. Privažiavo kitas au
las ir jo šoferis ėmė kolioti 
Perrenoudą. Piktadarių autas 
pasekė Perrenoudą. Sulaikė jo

MARIJA WASILEWSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 12 dieną, 11 valandą iš 
ryto, 1929 m., sulaukus apie 
55 metų amžiaus, gimus Lietu
voj, Panevėžio mieste. Paliko 
dideliame nubudime dvi dukte
ris — Mariją Vizgird ir Emi
liją Masulis, žentus — Dr. J. J 
Vizgird, Antaną N. Masulį ir 
anukus. Kūnas pašarvotas ran
dasi Masalskio koplyčioj, 3307 
Aubum Avė.

Laidotuvės Įvyks spalio 16 
dieną, 9 vai. iš ryto iš koply
čios į Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Marijos Wasi- 
lewski giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dukterys, žentai, Anūkai 
ir Visi Giminės.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsilan- 
kykit pas mane. Mano pilnas IŠegzaminavi- 
tnas atidengs Jūsų tikrą ligą Ir jei aš apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus Jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino išogzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd., netoli State S’t. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 

lioj nuo 10 rvto ki 1 po pietų.

JONAS JONIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

spalio 12 dieną, 9 valandą va
kare, 1929 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
ap., Šilalės parapijos, Obelynų 
kaime, Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Agniešką, po tė
vais Lukošaitė, dukterį Stefa
niją, 3 seseris — Uršulę, Bar
borą ir Marijoną, broli Petrą 
ir gimines. Kūnas pašarvo
tas randasi 1605 S. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
spalio 16 dieną, 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios į Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Joniko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris. Duktė, Seserys, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Laidotuvėse patarnauja gra- 
horius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

MARIJONA SH1MA1T1ENĖ 
(po tėvais Sedauskaitė)

Universal Restaurant 
Gardus, sveiki lie
tuviški valgiai ir 
mandagus patarna
vimas.
A. A. NORKUS, sav.

750 West 
31st St.

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

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojaa

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, IU.

Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Canal 0084

Dr. K. N URKAITIS
Optometristas

Examinuoju akis ir prirenku akinius. 
P-no Roslavitčiaus aptiekoj, 

nuo 6:30 — 9 vakarais 
2028 South Halsted Street

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Atėnus 
Telefonas Boulevard 7820 

Rez.. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn Stn Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
8323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1810 
Vai.: nuo 6 Iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Lietuviai Gydytojai

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir
Balzamuotojas

Moderniška Koplyčia Dovanai
Turiu automobilius visokiems reika

lams. Kaina prieinama.

3319 Auburn Avenue ,

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Caluniet 8294
• Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 

nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. M0NTV11), M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletini šviesa ir diathermia

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3343 So. Halsted St 
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Ave0

CHICAGO. ILL.

1646

CHICAGO. ILL.

IGN. J. ZOLP

Telefonas 
Cicero 8724

W. 46th SL

1327 So. 49 CL

PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Telefonas
Boulevard 5203

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0382

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
, Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utarninko, Ketverge 
ir Subatos vakarai*.

J. P. WAITCHUS 
ADVOKATAS 

. 52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 ir 6377

A. L. Davidonis, M.D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11' valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206
Valandos: 9—12. 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 8 dieną, 10:20 vai. va
kare, 1929 m., Wasaw, Wis., su
laukus 38 metų amžiaus, gimus 
PoiŠlinio kaime, Raseinių pa
rapijos, Raseinių apskričio. 
Amerikoj • išgyveno 20 me
tų. Paliko dideliame nuliudi- 
nie vyrą Juozapą, dukterį Oną, 
sūnų Petrą, brolį Joną Sadaus
ką, seserį Moniką ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 823 
W. 56th St.

Laidothuves įvyks Panedėly, 
Spalio 14 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų į švento Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Shimai- 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, duktė, sūnūs, brolis, 
sesuo ir giminės.

Ijiidotuvėse patarnaują gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes suteikiam mandagų, draugiška 

patarnavimų 
OFISAS

3238 So. Halsted Street
Tel. Victory 4088-89

4424 So. Rockwell St.
Virginia 1290

Phone Boulevard 8488

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted SL
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Dr. A. P. Kazlauskis 
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

DR. F. A. ZUBAS
DENTISTAS

Phone Lafayette 2025
4301 Archer Avenue

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 dieną.

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

-f 1 p - --------------------------- ■ ....................

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas ‘

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Fėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1562 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395
■■■ T------ ' 11 " ■

Akiu Gydytojai

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 8201 South W&llaca Street

TIK SUGRĮŽĘS IŠ EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ 
1145 Milwaukee Avenue 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN
(Jonas BagdŽiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 rvte. Tel. Republic 9600

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 

• giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės,

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Caual 6174 
SKYRIUS:

1238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėki t mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:80 va

karo. Nedaliomis nėra skirta 
valandų Room 8. 
Phone Canal 0528

Dr. S. Zmuidzinas
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: Utarninke, Ketverge ir 
Subatoj nuo 5:30 iki 7 vai. vak. 
1410 W. Monroe Street 

Phone Monroe 6880

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare.

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir 

Chirurgas 
1900 South Halsted Street

Rezidencija: 
4193 Archer Avė. 
Valandos: 2—4 po piet 
Phone Lafayette 0098

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- j 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan SL 

Valandos: nuo II—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro 

Tel. Canal 8111 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2288 ar RandolpE 6800

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central*6390. VaL 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Tahnan A v. 

Tel. Prospect 8525.
.. . >. • ...................  ■ 'H

Phona Franklin 2466

Leonas S. Mikelonis
Advokatas 

10 So. La SaUe Street 
Vakarai* nuo 6 iki 9 vaL 

Phone Boulevard 8697 ,
3315 So. Halsted Street

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 29 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Av«u, 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas i

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iiki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. Union At«, 

Tel. Roosevelt 8710
Vai* duo 6 iki 9 vai. vak. . > >
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Iš Birutės
Tarp Chicagos 

Lietuvių
Banko Vice-Prezi- 
dentas Gėrisi Lietu
vių Radio Programų

Ateinantį nedėldienį Lietuvių 
Auditorijoj “Birutė” pradės sa
vo sezoną. Man išrodo, kad 
“Birute” tą vakarą pasirodys 
garai, ir atsilankiusi publika tu
rės malonumo girdėti Lietuvių 

ii- turės grorų. 
vakarą links-

— Busiu.
'progų 
mai.

sisekimo, puikiai praleido va
karą. Mano nuomone, ateinan
tis rugsėjis ras Valeriją čepu- 
kiutę dar daugiau pasiekusią.

Del Ko.

K. Gugis važiuoja i 
New Yorką

kaip

Iš Peoples National Bank 
Chicagoje, vice-prezidento p. 
John de Gerald “Naujienos” 
gavo šitokį laišką:
Naujienos,
1739 S. Halsted St., 
Chicago, Illinois.

Bridgeport
Velniukai apsėdo

concert
was
The

lašt 
great 

differ- 
Lithua- 
radio a

a

Gentlemen: — 
Your radio

Tuesday night 
stirprise to me.
ence betvveen the first 
nian concert over the 
few yeeks ago and that of lašt 
night was so striking that in 
my enthusiasm I tried to get 
your Lithuanian 
Mr. Zymont, on the 
the radio station to 
Naujienos through 
congratulations. I 
successful in reaching him, 
1 am taking 
expressing my 
letter.

announcer, 
phone at 

extend to 
him my 
was not 

sc 
means of 

sentiment by

Vienas Bridgeporto pilietis 
užsuko į saliuną. Veidrodė pa
matė “velniukus”. Pasigavęs 
revolverį Jis pradėjo šaudyti, 
kad išnaikinti tą šėtono veislę.

Apsidirbęs čia su velniukais, 
pilietis pasileido Halsted gatve.

Prie 35-tos gatvės jisai ir vėl 
pastebėjo velniukus... krautuvės 
lange. Ką darys — paleido į 
langą plytą.

Atvykusi policija suėmė mu
sų lietuvių pilietį ir nugabeno i 
Cook pavieto ligoninę.

Kalbamas pilietis senas biz
nierius. Report.

North Side
Pradės repeticijas; Steponavi
čius Pirmyn Choro mokytojas.

was executed
precision. Mr.

adapts itself 
radio announc-

po 
vei-

Advokatas K. G ilg is, SLA iž
dininkas, šiandie iškeliauja j 
Nevv Yorką i SLA Pildomosios 
Tarybos suvažiavimą.

PRANEŠIMAI
Naujienų Spulkos nauja serija 

prasidėjo su pradžia spalio mėnesio. 
Priėmimo valandos nuo 8 ryto iki 8 
vai. vakare.

— Sekretorius T. Rypkevičia.

“Lietuvių

Cicero
valanda” grupėje.

antradienio vakare 
pasiklausyti “Lietu- 

— grupėj.

CLASSIFIED ADS
Financial

Flnansai-Paskolos
Help Wanted—Fe malė

________ Darbininkių Reikia

alkoholis.
sausieji pradėjo perse- 
darinėti užeigas, tai 
patys savo namuose 
gaminti gėrimus.

pirmiau negėrė,

Pirmyn Mišraus Choro praktiku 
j vyks antradienyje, spalio 15 d., 
A ssociation House, 2150 W. NorOi 
Avė., prie Leavitt St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi Pirmyn Mišraus 
Choro nariai-ės malonėkit susirinkt. 
Taipgi ir naujus dainininkus ir dai
nininkes kviečiame atsilankyt ir pri
sidėt prie choro. Valdyba.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną 

2-RT MORGIčTAI 
3TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

REIKALINGA mergaitė abelnam 
namų darbui. 2342 So. keavitt St. 
Tel. Canal 1678.

Help Wiir»tecl---- Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su
Chevrolet

The concert 
with wonderful 
Zymont’s voice 
splendidly to
ing. Mr. Grigaitis’ address was 
short, yet crisp and masterful. 
Birute’s Choir is simply great. 
The anticipation of listening to 
its coming rendition of operatic 
pieces next Tuesday filis me 
witH great pleasure. The 
orchestra and all the members 
who took part in the concert 
deserve praise.

1 trust that Naujienos will be 
able to continue Lithuanian 
programa indefinitely for our 
pleasure and for the glory of 
Lithuania.

Yours very truly,
John de Gerald,

Vice-President.

Pirmyn Mišrus Choras 
vasaros atostogų rengiasi 
kimu.

Antradienyje, spalių 15 
įvyks pirma repeticija Associa- 
tion House svetainėje, 2150 W. 
North Avė., kaip 7:30 vai. va
kare.

Praeitus du metu Pirmyn 
Mi.šrui Chorą vadovavo p. S. 
Čerienė. Tuomet gana gražiai 
pasirodydavo Choras, bet jai 
apleidus šią sali, Choras nete
ko mokytojo, užtai ir prisiėjo 
turėt ilgas atostogas. Dabar 
Pirmyn Mišrus Choras susita
rė ir paėmė 
chicagiečiams 
riausĮ chorų 
Steponavičių, 
ris “Birutės” 
ja. .

Pirmiau būdavo girdėt nu
siskundimų, kad Pirmyn Miš
rus Choras neišgali nusamdyt 
gero mokytojo, 'lai gal buvo ir 
tiesos šiek tiek.

Dabar gi jau to užmetimo 
negalės būti, lik, žinoma, rei
kia spėkų, reikia dainininkų-ių, 
reikia ir veikėjų.

Todėl bu tinas reikalas yra 
remti Pirmyn Mišrų Chorą kas 
kuo ir kaip gali.

Tuomet North Sidės lietu
viai pasididžiuosim 
gražų 
lavintą

už vadovą gerai 
žinomą, kaipo g?e- 
mokytoją, p. K. 
Tai tas pats, ku- 
Chorui vadovau-

man lėk o 
vių valandos

Pirmiau klausydavaus su sa
vo šeima namie. O šį kartą 
grupėj, ir lodei verta ir viešai 
pranešti.

Belaukiant . 8 vai. vakaro, 
pas pp. 1>. ir Jvozafiną Ochus 
susirinko būrelis lietuvių pasi
klausyti “Lietuvių valandos”. 
Buvo ponai Jonas ir Magdale
na Bekevičiai (iš Forest Park, 
III,). Jonas Bek-evičius yra su
perintendentas Jos. Moulding 
Oi. L'orest Parke. Buvo taip
gi ponia Ma-tianė, ponai Kazi
mieras ir Zofija Skirkai, p. D. 
Kengras, p. Vincas Matas.

Visi linksmai šnekučiavosi ir 
klausėsi duodamo programo 
per Badio stoty WLS.—“Nau
jienų” ir p. Jos. F. Budrik.

Visiems programas begalo 
patiko. Kiekvienam daininin
kui, muzikai buvo pritarimo, 
jeigu “nepadedant” dainuoti, 
lai bent mušant koja taktą.

Po programo maginta tik 
ką išėjęs naujas fonografo re
kordas, išpildytas Juozo Uk- 
Iverio. Susirinkusieji pripažino, 
kad rekordas yra O. K. Daug 
juoko. Kaip Badio setus, taip 
Uktverio rekordą galima gauti 
pas p. J. F. Budrikę.
Visko po viski. Prohibicija. Tė
vas gavo “black eye” iš sūnaus.

dalykai

liuosa ir dar 
prohibicija,
norėjo išsigerti

ir surado naują pieną 
pašalimai asmens gali uždirbti 
pinigų. Jie surado ir užpatenta
vo savo išradimą, pavadindami 
jį prohibicija!

šiandien miestas vieton paja
mų turi nuostolių. Reikia atim
ti policininkus nuo apsaugojimo 
piliečiu gyvasties, ramumo ir 
tunto ir siųsti juos uostyti, kur 
kvepia

Kada 
kioti ir 
žmonės 
pradėjo

Tie, kurie 
šiandie jau geria. Geria ir ne
žino ką geria! Nuo suaugusių 
išmoksta jaunimas. Nuo jauni
mo vaikai. Lai prohibicijos gy
nėjai nueina į šokių sales, į 
teismus, tai pamatys pražūtį 
musų priaugančios gentkartės 
dėl prohibicijos!

Man nereikėjo to rašyti, bet 
girdint ir matant gyvą, paveiks
lą to musų kartaus gyvenimo 
jauties priverstas pratarti.

Štai pirmadienio rytas, anks
ti prieš 8 vai., musų du biznie
riai susipyko, apsidaužė ir ap
sidraskė; ant galo vienas ant
ram su suolu ir langus iškūlė. 
Įvykis — abu draugai gerai su
tiko, susipešė
me. Byla bus 16 d. spalių mė
nesio. L

Kosulys išnyko!
Koks konifortftfi atsikratyt 
to Seilinančio kutenimo 
įrcrklūR. Nestebėtina. Rn<l 
vaikai ir suaugę mėgs
ta Severa’s Cough Bal
sam. Mėgiami kosulio 
vaistai per 50 metų. 
Saugus. veikmingi. 
Jūsų aptiekininkas I 
turi jų. Dviejų 
įlydžlų. 25 cen
tų ir 50 centų.

-SeVERa’S- 
COŲGH BALSAM

INTERNATIONAL 
BNVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. llafavette 6738-6716

Kiti

ne- 
tai

ir atsidūrė teis-

CLASSIFIED APS
EducationaI 

Mokyklos 

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai______

PARDUOSIU savo $1,000 
grojiklį pianą už $85, įskaitant 
suolelį ir roles. Cash ar išmo
kėjimais.

1411 Milvvaukee Avė.
Kreipkitės į Radio sankrovą

Energiški 
rasti proga 
oažengimui 
nepaprastus 
Chevrolet, kurie buvo rodomi Pure 
Oil trobėsy, prie Wacker Drive ir 
Wabash Avė. nuo gruodžio 1 iki 6 
D. Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth. Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karu ir geriausiu 
vinėti.

Kreipkitės kas 
ryto iki 4 vai. po

ir sumanus vyrai gali 
padidinimui uždarbio ir 
pirmyn, pardavinėjant 
naujus 6 cilindelių

būdų juos parda- 

dieną nuo 10 iš 
pietų.

VertelgųChevrolet 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301 

Rush and Ohio Sts.
Radios For Rent

Lietuvių kalba p. John de 
Gerald laiškas skamba taip:
Gerbiamieji: —

Jūsų radio koncertas praėjusį 
antradienį buvo didelis siurpri
zas man. Skirtumas tarpe pir
mojo lietuvių koncerto per ra
dio prieš keletą savaičių ir pra
ėjusio vakaro buvo taip nuosta
bus, kad pagautas entuziazmo 
mėginau pasiekti Jūsų lietuvių 
pranešėją, p. Zymontą. radio 
stoty telefonu, idant išreikšti 
Naujienoms per jį savo pasvei
kinimą. Mąn nepavyko jis pa
siekti, tad naudojuosi šia prie
mone, kad išreikšti savo jausmą 
laišku.

Koncertas buvo išpildytas 
nuostabiu rūpestingumu. P-no 
Zymonto balsas tinka puikiai 
pranešimams per radio. P-no 
Grigaičio kalba buvo trumpa, 
vienok gaivi ir sumani. Biru
tės choras yra tiesiog šaunus. 
Prajausmas, kad turėsiu pro
gos klausytis jos busimo iš
pildymo operos gabalų ateinantį 
antradienį perpildo mane sma
gumu. Orkestras ir visi jo na
riai, kurie dalyvavo koncerte, 
užsitarnauja pagirimo.

Turiu vilties, kad Naujienos 
pajėgs tęsti Lietuvių progra- 
mus ilgai musų smagumui ir 
Lietuvos garbei.

turėdami 
skaitlingą ir gerai iš- 
chorą.

Antanėlis.

North Side
greitai laikas bėga!

Pereitą trečiadienį stojo teis
man lietuvis su savo žmona ir 
vyresniuoju sunum 17 metų. 
Tėvas girtaująs ir neužlaikąs 
šeimos. Vaikus mušdavęs; taigi 
tas 17 metų vaikas padarė 
“black eye” tėvui ir tėvą areš
tavo. Teisėjas išklausinėjo abi 
puses ir nuteisė tėvą į “House 
of Correction”. Ir kada tėvas 
išeis ir ten, tai turės duoti šei
mynai po $8 užlaikymo savai-

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO ’

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsites ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

NAUJAS 1930 be ūžimo Majestię 
Radio už $159, pilnai įrengtas. Me
tai išsimokėjimui. $5 jmokėti. Taip
gi ‘kitų išdirbysčių,

Midvvest Piano Stores, Ine.
6136 South Halsted St.

Tel. Normai 9431
Atdara iki 9:30 v. v.

PASIRENDUOJA biznio namas 4 
kambariai gyvenimui. Atiduosiu pi
giai kas prižiūrėtų namą, nes savi
ninkas negvvena, namas randasi 
Westsaidė, arba mainysiu ant ką tu
rite, ant namo, loto ar farmos. F. 
Butkus, 1613 So. 50 Ct., Cicero, 111.

Su tikra pagarba,
John de Gerald,

Vice Prezidentas.

Karolis Sarpalius 
rytasi Kansase

Karolis Sarpalius, smarkusis 
lietuvių ristikas, spalių 17 d. 
turi ristynes Kansas mieste.

Kaip “Naujienų” koncertas 
per radio parodė, Karolis Sar
palius yra ne tik ristikas. Jis 
yra i vienas puikiausių Ameri
kos lietuvių dainininkų. Rep.

Kaip
Daugelis žmonių nepaspėja ke
liauti su juo. Bet p-lė Valeria 
Čepukiutė yra viena iš tų, ku
rie not pralenkia laiką.

Bugsėjo 28 dieną ji šventė 
savo gimimo dieną. Malonu bu
vo atsiminti jos prasisiekimus, 
iš kurių didžiausis yra smui
kus griežimas—muzikai. ■ Jeigu 
Valeria tęs savo mokinimus, 
tai mes už kelių metų turėsim 
dar kitą žvaigždę, kuri švies 
lietuvių vardą. Dabar ji moki
nasi Chicagos Muzikos Kolegi
joj. Kiek girdėjau, Valeria ža
da mokyti muzikos, apart smui- 
kos griežimo koncertuose. Jau 
senai ji komponuoja dainas ir 
tos kurias aš girdėjau labai 
patenkino mane.

Apart muzikos, Valeria yra 
atsižymėjusi sportuose. Ji turi 
daug medalių iš bėgimo, bas- 
ketball,, volley bąli, ir t.t. O 
vandenyj ji yra miklesnė už 
žuvis, šokime irgi rasi Vale
riją pirmose eilėse.

Su tokiu rekordu jai reikė
jo surengti šaunią puotą. Bet 
ne, Valeria neseka kitų pėd
sakais. Juk kiekvienas gali su
rengti didelį suėjimą. Ji pra
leido savo gimimo dieną link
smai, bet ramiai. Keletas drau
gių susirinko ir, velydamos Va
lerijai geriausios laimės ir pa-

Kada buvo 
buvo išrasta 
žmogus, kuris 
to “rojaus skystimėlio”, įėjo i
tam tikrą įstaigą, išsigčrė ko 
jis norėjo ir kiek jam tilpo. O 
jeigu buvo jau “perviršis”, tai 
įstaigų savininkams buvo įsa
kyta daugiau neduoti.

Įstaigų savininkai mokėdavo 
didelius mokesčius, kad galėjus 
laikyti užeigas (už laisnius, pa
vyzdžiui, Chicagoj mokėjo po 
$1,000 ir daugiau metams). 
Miestas, pavietas ir šalis gau
davo didelį pelną.

Skymeriai sugalvojo “triksą”

Paaiškėjo, kad kalbamas vai
kas buvo “vaikų namuose” St. 
Charles, UI.

Teisėjas klausia vaiko: “Sū
nau, už ką tu ten buvai pakliu
vęs, ar pameni ?

Tėvas (nusišypsojęs): Už 
gerus darbus...

Teisėjas: Prisimink
Tėvas: Už įlindimą 

vėn! Aha!
Vaikas: Ne už tai!I. f 

tam, kad tu buvai “geras 
tėvas”, kitaip man nebūtų 
to padaryti!

čia ot ir paveikslas jums. 
Tai ne šis vienas. Yra ir dau
giau įtokių. Mes tvirkstame ir 
musų vaikai tvirksta! 

* * ❖
Prie to paties galima dar pa

sakyti: kiek žūva žmonių autų 
kolizijose! štai nedėldienį nu
vežta trys ligoninėn! Pranašas.

už ką?
krautu

Tik ačiū 
man 
tekę

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius; 
augštesnj mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI CASH PIRKĖJAMS 
2 ir 3 šm. seklyčių setai, Mohair. 
Moquette, Jacquard, etc. $35 iki 
$69.40, 3 šm. miegamojo kamb. setai, 
su springsais ir matrasu, $39.75. 7 
šm. valgomojo kamb. setai $43. Kau
rai visokio dydžio. Dinette setai ąžuo
liniai $14.50. $750 Stark upright pia
nas $72. šimtai bargenų. Victor. 
4809 W. Lake St.. Atdara iki 10 vai

Business Chances
_____ Pardavimui Biznjai________
BUČERNĘ ir grosemę parduosiu 

visą arba pusę pigiai, 6530 South 
Damen Avė. Tel. Prospect 9561. 

------ 0-------

PARDAVIMUI puikus restauran- 
tas — pilnai lietuviškoj kolonijoj 
Bridgeporte. Nebrangiai. Randasi ant 
kampo. Mauzokas Restaurant, 3200 
So. Halsted St.

ir
3 SM. SKIJR1NIS seklyčion setas $7.50. 

pasiniai pečiai $5, Dreseriai $5, Lovos $2, 
Daybeds $5, Kaurai $10, Aisbaksiai $5. Vir- 
tuvčs kabinetai, virtuves setai, Valgomojo 
kamb. setai,

GAUGER,
541 E. (lįst St., prie St. Lawrence, 
Atdara utarn., ketv, sub. vakarais.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
tessen. Gera vieta su kambariais pa
gyvenimui užpakaly. Verta $1,500, 
parduosiu už $900. Tai yra extra 
bargenas. John Blythe, 885G South 
Cottage Grove Avė.

CHICAGO. ILL.

Duodu pamokas ant Havvaiian Guitar 
Antoinette Kamila, tel. Republic 7988 

7231 S. Fąirfield Avė. 
1 .................. ..... .

Business Service 
Biznio Patarnavimas

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bije kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas . Mes atliekame ge
riausi darbą mieste. Kedzie 8463.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namui matui Ir didelius. 
Taipgi taisau senui. Permufinu | 
kitą vietą ir duodu patarimui dy
kai. Prirengiu morgičius ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victorv 2740

J. s. RAMANCIONIS
Buvę* vedijas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS & 

’ WALL PAPER
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkaa 
8147 So. Halsted St

Tel. Victorv 7261

šelvis Building Co.
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statom naujus ir taisom senus na
mus, porčius, garadžius. Prieina
ma kaina. Darbas garantuotas.

2506 W. 69 St.
Tel. Prosnect 9856

MEDINIAI ir mūriniai garažai, 
pabudavoti pilnai, $295 ir augš., 
įskaitant cementines grindis. Namų 
Sakėlimas ir pamatai $555 ir augš. 

tereikia įmokėti, 2 iki 10 metų iš
mokėjimui.
F. & C. CEMENT CONTRACTORS 

4588 Addison St.
Avė. 6747 Vakarais Pensacola 2561 

t

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 už 
2% nuošimčio ir lengvais išmokėji
mais. Paskolas suteikiam į 24 
landas. Be jokio komiso. 

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199 

, ■_______ _____uU----------------

va-

Skolinam Jums Pinigus 
$100 IKI $2,000 *

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičius 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St 

Arti Marshfield Ava,

ir

PARDAVIMUI 
ning room setas 
Parduosiu pigiai, 
vai. vak., antras 
Auburn Avė

virutves setas, di- 
ir keletas stalų.

Atsišaukite po 4 
augštas, 3348 So.

Miscellaneous
Įvairus

BUČERNĖ moderniška, tunu par
duot tuojaus iš priežasties šeimynoj 
nesutikimų Pigi renda, geras biznis. 
Kambariai dėl pagyvenimo moderniš
ki. Veikite tuojaus. šaukit ant te
lefono Victory 9656, išskiriant nedėl- 
dienj.

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir isitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avė.

Tel. Victory 3486

DRESS Shop South Sidėj. Pelnin
gas biznis. $1000 paims jį. šauki
te Prospect 8185.

Farms For Sale 
Ūkiai Perdavimui

160 akrų farma Wisconsino valsti
joje, 130 akrų dirbamos žemės, 30 
akrų ganyklos, 8 ruimų naujas na
mas, barne 40x60 ir 
kai, 3% mylios nuo 
iki mokyklos. Kaina 
siu

kiti geri budin- 
miesto 1 mylia 
$8,500. Mainy- 
lotų Chicagoje.ant namo arba

MARTIN’S REALTY CO., 
4604—7th Avė., Kenosha, Wis.

Automobiles
’28 Buick 5 pas. sodan ...............  —
’20 Faige Sodan O ratai . ..................  . i
’29 Eb8ox Sodan .....................................T._  I
1927 Nash Coacli Hpeeial ---------- -------

Ford coupe ........................................... :
Ford Roadster .................................. ... I
Auburn Roadster ................................. !
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 S. Halsted St.. Triangle 0330

vo 
•20

$800
$275
$500
$250
$400
$400
$550

PRANEŠIMAS
širdingai kviečiame jus pama
tyti vėliausios mados naujus 
1930 “400’ Nash karus su vė

liausiais pagerinimais. Pas

Exchange-—Mainai
IŠSIMAINO puikus 6 kambarių 

kampinis muro bungalovv, mainysiu 
j bučernę, restorantą, seną namą, 
cottages, lotą, arba kas turit namą 
kituose miestuose, priimsiu kaipo 
pirmą jmokėjimą, atsišaukit pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

BALZEKAS MOTOR 
SALES

4030 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

Personal
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Povilo Jusaitčio, nir- 
miaus gyveno La Šalie, III. ir Ogles- 
by, Ilk, paskiau gyveno Chicago. 
Pats ar jį žinantieji atsišaukit. 
Frank Baladinskas, 229 E. Fourth 
St., Spring Valley, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių^Reikia

REIKALINGA 20 moterų dirbti 
naktimis naujuose bildingyose. 5 va- 
alndos darbo, $15 i sdvaitę.

Mergaičių dienomis dirbti lengvų 
darbą dirbtuvėje. Garantuotuotos vie
tos Ateikite tuojaus.

Real Estate For Sale 
___Namai-Žemė Pardavimui_____  

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE, 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodama, mainom na
mus, lotus, fąrmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ir kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfięld Avė.

Tel. Lafayėtte 0455

NAUJAS modemiškas bungalovv, 
karštu vandeniu šildomas, $1,000 
jmokėti. Prie 6640 S. Talman Avė. 
Arba pabudavosiu ant jūsų loto už 
mažą jmokėjimą.

Savininkas ir budavotojas
Republic 7227

PIRKITE PELNINGĄ 
PRAPERTĘ

Su $2,000 cash jus galite paimti 
puikiausią Chicagoje modernišką 3 
po 5 kambarius apartmentų namą 

CRAHAM’ĖMP^YMENT AGENCY Karažiu.^ EL:._

niai pečiai, tilo maudynės, Red Flash 
boileris. Arti geros transportacijos, 

REIKIA operatorkų patyrusių ant arti lietuvių mokyklų ir bažnyčios, 
dresių. Lewis Dress Co., 325 West Parduosiu už kiek kainuoja, šaukite 
Adams St.

833 Milvvaukee Avė.

MR. QUIN, 
Tel. Randolph 5981

Elek-

REIKIA 20 moterų dirbti naktimis 
prie valymo naujo bildingo. 40 cen
tų į valandą. Garantuota vieta.

Grahani Enployment Agency, 
833 Milwaukee Avė.

Kampas Elston Avė.

NAUJAS 26 apartmentų court na
mas. Apie 6% karių pajamos. 100% 
išrenduotas. Nėra koncesijų. Pri
imsiu mažą namą ar lotus mainau. 
Šaukite Diversey 1868.




