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Pieno Streikas
Užsibaigė

Pieno ūkininkai sutiko, kad arbitratorius 
nustatytų pieno kainą ūkininkams ir strei
ką atšaukė. Prasidėjo pieno pristatymas

CHICAGO.—Vakar mero Kel
ly raštinėje liko pasirašyta pa
liauba pieno streike, ūkininkai 
baigė streikų ir tuojaus prasi 
dėjo pieno pristatinėjimas į na
mus.

18,000 ūkininkų atstovai, 
taipgi visos Chicagos pienines, 
Įskaitant ir nepriklausomąsias, 
sutiko pasiduoti arbitracijai, 
nustatant pieno kainą ūkinin
kams. Vieną arbitratoriu pa- 
siskirs patys ūkininkai, antrų 
—pieninės, trečių gi arbitrato- 
rių išrinks abu* šie arbitrato- 
riai.

Tie arbitratoriai nustatys 
pieno kainų ūkininkams ir jų 
turės mokėti visos pieninės j- 
skaitant ir nepriklausomąsias.

Kadangi farmerių atstovai 
neabejojo, kad farmeriai tokį 
susitarimą ratifikuos, jie tuo- 
jaus atšaukė farmerių streikų 
ir įsakė tuojaus pradėti prista
tinėti pienų pieninėms, kurios 
irgi prisiruošė tuojaus tų pie
nų pristatyti vartotojams.

Kalbama, kad ūkininkai savo 
arbitratoriu veikiausia paskirs 
sveikatos komisionierių Dr. 
Bundesen. 4

Streikas liko nutrauktas tik 
dešimčiai dienų, bet tikimąsi, 
kad pieno kainų klausimas bus 
išspręstas dar prieš tą laikų.

Taipgi manoma, kad farme
riai sutiks primti $1.80 už 100 
svarų pieno, vieton dabar gau
namų $2.10.

LEIS RAKIETĄ Į STRATOSFERĄ

sėkmingų pirmųjų bandymų, vokiečių mokslininkas Ernst Loebell (dešinėj) ruošiasi šautiro
rakietą Į stratosferų iš Kitrland, Ohio. Jis tikisi, kad rakieta pakils 15 mylių ir paskui nusileis 
parašiutu. Rakietoj nebus pasažierių, vien moksliniai instrumentai, kurie viską rekorduos auto
matiškai. Kairėj stovi mokslininko pagelbininkas Robert Hayes.

Lietuvos Naujienos
Lietuvos durpės

KAUNAS. — Lietuvos durpy
nuose durpių kasimo darbai 
jau* baigti. Iš viso pramonės 
reikalams durpių prikasta 50,- 
000 tonų, 
mašinomis, 
mis, savo

Tas kiekis iškastas 
Ūkininkai ranko* 
reikalams, durpių 

iškasė apie 56,000 tonų, šiais
metais durpių pagaminta 500 
tonų mažiau negu pernai.

Naciai Klaipėdos 
krašte tebeveikia

Susektas slaptas susirinkimas

Nubaudė 4 komunis 
tus už puolimą 

ukrainiečių

Šiandie prasidės gar 
šioji Dr. Wynekoop 

byla

Prezideritas prašo 
garantuoti farmų 

paskolų bonus

CHICAGO.— Keturi komu
nistai liko nutekti kalėjiman ir 
užsimokėti po $1 pabaudos už 
gruodžio 17 d. puolimą Ukrai
niečių demonstracijos Madison 
gavtėj. Du komunistai, 
tarpe viena moteris, gavo 
dienų kalėjimo, o kiti po 
dienų.
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CHICAGO. — šiandie prieš 
teisėją David turėtų prasidėti 
garsioji byla Dr. Alice Wyne- 
koop, 62 m., kuri yra, kaltina
ma nužudžiusi savo marčią 
Rheta. Bet ji galbūt bus ati
dėta, jei daktarės sveikata pa
sirodys silpna.

Rusija pirks prekių 
iš Francijos už 

$17,000,000

6 hydoplanai skris Į 
Hawaii

PARYŽIUS, s. 10. — Naujoj 
prekybos sutarty, kuri jau pri
ruošta pasirašymui, Rusija su
tiko pirkti prekių Fra nei joj už 
$17,000,000. Už tą Franci ja 
suteiks Rusijai kreditų ir ma
žiausius muitus Rusijos pre
kėms.

Jungt. Valstijos Įsi
leis Emma Goldman

TORONTO, Ont., s. 10. — 
Jungt. Valstijas sutiko įsileisti 
trim mėnesiams garsiąją anar- 
chistę Emma Goldman, 64 m., 
kurių jos buvo deportavusios 14 
metų atgal. Goldman išvyks į 
Jungt. Valstijas vasario mėn., 
kur skaitys visų eilę paskaitų. 
Ji prisižadėjo būdama Jungt. 
Valstijose nieko apie politiką 
nekalbėti. Emma Goldman yra 
vedusi anglą ir todėl skaitosi 
Anglijos piliete.

SAN FRANCISCO, 
10.—šeši dideli karo 
hydroplanai ruošiasi skristi iš 
čia Į Havvaii salas, kad pada
ryti 2,400 mylių kelią be su
stojimo.

Hydroplanai bandė 
šandie, bet dėl stokos 
įstengė pasikelti nuo 
su pilnu kroviniu.

Išskrido Į Havvaii

SAN FRANCISCO, s. 10. — 
šeši laivyno hydroplanai, su 8 
karininkais ir 22 lakūnais, už
jos nedideliam vėjaliui įstengė 
pasikelti nuo vandens ir pra 
dėti skridimų į Hawaii. Oras 
skridimui yra labai patogus. 
Kiekvienas lėktuvas pasiėmė 
po 1,000 galionų gasolino, bet 
abejojama ar jo išteks visai ke
lionei, nes jie daug gasolino iš
degino per dvi valandas ban
dydami pasikelti nuo vandens, 
o perviršio neturėjo. Bet pa
vojaus jiems nėra, nes visą 
kelią saugo karo laivai, kurie 
parūpins gasolino, jei butų rei
kalas.

Cal., s. 
laivyno

išskristi 
vėjo ne- 
van den s

MASKVA, s. 10.— Laikraš 
tis Za Industrializacijų skelbia, 
kad aukso iškasimas sovietų 
Busi joj per paskutinj 1933 m. 
bertainj padidėjo 100 nuoš., pa
lyginus su t»io pačiu laiku 1932 
metais.

PABĖGO SŪNŪS SU TĖVŲ
- PINIGAIS
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Chicagai ir apielinkei federa- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai aįpsiniaukę, maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 
38.

WASHINGTON, s. 10. —Pre
zidentas Rooseveltas specialia
me pranešime kongresui papra
šė kongresų garantuoti val
džios bonus, kurie tapo išleisti 
refinansavimui farmų morgi- 
čių.

Manoma, kad tokios pat ga
rantijos bus paprašyta ir namų 
paskolų bonams.

Valdžia ikišiol morgičių sa- 
vinnikams išduodavo savo pa
skolos bonus, kurie betgi nebu
vo garantuoti ir daugelis mor
gičių savininkų atsisakydavo 
juos priimti, kas sudarydavo di
delių keblumų su* morgičių at
naujinimu.

Senatas priėmė svai
galų pardavinėjimo 

kontrolės bilių
\ t

Atiduos savo auksą, 
jei prezidentas to 

prašys

—šiais metais į užsienį eks 
portuota arti 10,000 arklių.

—Kauno apygardos teismas 
inešė vienoje byloje nutarimą, 
kad atlyginant už obligacines 
paskolas, padarytas prieš D. 
Karų 1 rusų rublis lygus 1 Ii 
tui.

—Kaune įsisteigė Atsargos 
Karininkų sąjungos skyrius.

—Pragyvenimo minimumas 
Lietuvoje spalių mėnesį buvo* 
vienam asmeniui 62 lt. 42 et., 
šeimai iš 2 asmenų—103 lit. 84 
et. ir šeimai iš 5 asmenų 154 
lt., ir 13 et.

—Anglai teirauiasi pirkti 
Lietuvoje ruginių ir kvietinių 
šiau*dų. k

Naciai nukirto galvą 
Van der Lubbe

Bilius dabar eina valstijos at
stovų butan, kuris irgi galbūt 
priims be didelio pasiprieši
nimo

CHICAGO— Wm. Behnke, 
820 N. Marshfield Avė., mano, 
kad jo sūnūs Leroy, 16 m., 
Crane Tech. High School mo
kinys, pabėgo klajoti su savo 
draugais, pastvėręs tėvų $2,- 
325, kuriuos jie laikė savo na
muose.

ATHENAI, s. 10. Graiki
jos užsienio reikalų ministeris 
Maximos pareiškė, kad Graiki
jos nutarimas ištremti Saųiuel 
Insull sausio 31 d. yra galuti
nas ir nebus atmainytas.

BERLYNAS, s. 10.— šį ryt 
Leipzigo kalėjime liko nukirsta 
galva 24 m. holandui Marinus 
van der Lubbe, kuris prisipažino 
padegęs reichstago rumus ir už 
tų teismo buvo pasmerktas mir
čiai. Prezidentas Hindenbur- 
gas atsisakė suteikti jam par- 
donų.

Visų bylos nagrinėjimo lai
ką Lubbe atrodė pamišėliu. Jis 
tvirtino, kad jis vienas pade
gęs rumus, bet buvo aišku, kad 
vienas pedgti tų rūmų nega
lėjo. Tuo tarpu užsieny įro
dyta, kad tuos rumus padegė 
patys naciai, vadovaujant Goe- 
ringui ir Goebbeliui. , Padegėjai 
naciai įsigavo j rumus požemi
niu urvu iš Goering rezidenci
jos. Rūmai buvo padegti, kad 
galima butų pulti komunistus 
už rūmų sudeginimų. Po su
deginimo tuojaus ir prasidėjo 
nuožmus komunistų persekioji
mas.

Del rūmų padegimo dar buvo 
teisiami Torgler, komunistų 
frakcijos reichstage vadas ir 
trys bulgarai komunistai. Nors 
byla tęsėsi kelis mėnesius, bet 
naciai neįstengė duoti prieš 
juos kokių nors įrodymų i? 
teismas juos išteisino. Išteisin
tieji betgi tebelaikomi kalėjime. 
Bulgarai gi busią deportuoti.

SPRINGFLĖLD, III., .S; 10.—' 
—Valstijos senatas pereitą nak
tį 39 balsais prieš 6 galutinai 
priėmė Lager bilių apie svai
galų pardavinėjimo kontrolę 
valstijoje. Bet prie biliaus ta
po pridėta >tiek pataisų, kad 
priimtasis biliUs visai nėra pa
našus originaliam biliui.

Bilius dabar eina patvirtinti 
atstovų butui, kuris kartą tų 
bilių jau buvo priėmęs. Bet kad 
pataisos padaro iš jo veik nau
jų bilių, tai dar gal ilgai ir at
stovų butas ginčysis iki tų bi
lių priims, irgi galbūt sji savo 
pataisomis.

Kad priimti bilių senatas 
posėdžiavo veik visų naktį. At
ėjus 1 vai. nakties senato laik
rodis liko sustabdytas, kad ne
reikėtų nutraukti posėdį.

NEW YORK, s. 10. —Peter 
Kaminski, paliegęs statinių 
darbininkas, turi susikrovęs 
auksu $6,000. Jis girdėjo, kad 
auksą reikia grąžinti valdžiai, 
bet nėra delei to tikras. Kad 
įsitikiptį^ ąr tai tiesa, jis pa
rašė ^prezidentui Rooševeltui 
laišką, klausdamas, ar valdžiai 
tikrai yra reikalingas auksas. 
Jis paklausysiąs prezidento žo
džio ir darysiąs taip ,kaip pre
zidentas pasakys.

Papildytos žinios 
apie SLA. Pild. Tary
bos nomin. davinius

Trokas suvažinėjo
CHICAGO.—Joseph Kamins 

ki, 70 m., 8335 South Shore 
Drive, pasimirė South Chict.go 
ligoninėj. Jį sausio 4 d. suva- 

valde 
8710

žinėjo trokas. Troką 
Chester Chylinski, 20 m 
Houston Avė.

BULGARIJA TEISIA 
KOMUNISTUS

69

10.-SOFIJA, Bulgarijoj, s.
Sofijoj yra teisiami 2 karinin
kai, 20 puskarininkų, 15 karei
vių ir 20 jurininkų už komu
nistinę agitaciją kariuomenėj 
ir karo laivyne. 20-čiai teisia
mųjų reikalaujama 
bausmės, r'

Prisipažino nušovusi

mirties

daktarą

Ragina ratifikuoti 
didžiųjų ežerų 

sutarti
WASHJNGTON, s. 10. —Pre

zidentas Rooseveltas prisiuntė 
senatui paraginimų prašydamas 
greičiausia ratifikuoti didžiųjų 
ežerų sutartį su Kanada, kuri 
atidaro St. Lawrence u*pčs van-

PAĖMĖ ŠEŠIS BOLIVIJOS 
FORTUS

ASUNCION, Paraguay, s. 10. 
—Oficialiai paskelbta, kad Pa
raguay -karii/omenė nuo užsibai- 
gimo mūšių paliaubos pereitų 
šeštadienį atėmė iš Bolivijos še
šis fortus Gran Chaco raistuo
se. . ’

RADO DAR DVI PLANETAS

ALGIERS, Alžire, s. 10. — 
Alžiro observatorija paskelbė, 
kad ji surado dar dvi nedide
les planetas tarp Marso ir Ju
piterio.

Mirė sulaukusi 109 metų 
amžiaus

TIENTSIN, Chinijoj, s. 10.— 
Du publikai, kurie,, manoma, 
buvo valdžios agentai, nušovė 
vietos chiniečių laikarščio re- 

I daktarių ir pašovė reporterį.
• ■ ‘ -

READING, Fa., s. 10. —P-lė 
Frances Sepasi, 28 m., prisi
pažino nušovusi žymų vietos 
Dr. Jaul R. Hess, 38 m. Savo 
prisipažinime ji sako, kad ji 
norėjusi jam pagelbėti irj* nie
ko kito negalėjusi padaryti, kaip 
jį nušauti, kad jis sau blogo 
nepasidarytų. Ką tas reiškia, 
ji atsisako paaiškinti. 

' '' * ■ ■

P-lė
> •' ' . JI 1

SAN JACINTO, Cal., s. 10. 
—šiandie pasimirė Mrs. Lups 
Lucero Leearis, sulaukusi 109 
metų amžiaus. 100 metų ji 
išgyveno pietinėj Californijoj. 
atvažiavusi į čia kartu su tė
vais 1834 m. iš Meksikos.

y, ....... ■ ....... —

POTTSDAM, s. 10. — Prūsi
jos policija šiandie konfiskavo 
namą ir žemę Dr. Konstantin 
Zetkin, sunaiis garsios komu
nistės ir reięhstago narės Kla- 
$ Zetkin, kuri pernai pasimirė 
Maskvoje. Konfiskuotas turtas 
yra Vertas 45,000 markių (apie 
$20,000).

Vakar “Naujienose” buvo pa
duota nepilni daviniai apie 
SLA. Pildomosios Tarybos no
minacijas. Padubta ten balsai 
ti, taip sakant, stambiausių 
kandidatų. Dabar apie nomina
cijų pasėkas gavome kiek pil
nesnių žinių. Reikia pastebėti, 
jog tai dar nėra galutini re
zultatai. Kai bus pilnai suskai
tyti balsai, tai daviniai šiek tiek 
pasikeis, bet tai didelio skirtu
mo nesudarys.

Kadangi vakar buvo paskelb 
ti kai kurie kandidatai ir kiek 
jie balsų nominacijose gavo, tai 
jų čia neminėsime. Paduosime 
vardui tik tų kandidatų, apie 
kuriuos vakar nieko nebuvo 
pranešta ir už kuriuos paduota 
ne mažiau, kaip šimtas balsų.
Prezidento urėdui:

J. Griniui ..... .......
F. živatas .................
A. B. Strimaitis ......

Vice-prezidento urėdui:
X. Strumskis ..........
T. Matas ..................
J. Valaitis .................

Sekretoriaus urėdui:
M. Raginskas ..........

Iždininko urėdui:
J. Tareila ............ -....

Iždo globėjų urėdui:
J. Bučinskas ...... ......
B. žolynas
E. Mikužiutė .............
Gerdžiuvienė .............
K. Sidabras ......... .....
J. Sekys ....................

KLAIPĖDA. XII. 19. Elta.— 
Gruodžio 17 d. vakare, apie 6 
vai., Priekulės parapijos, BuU 
kų kaime, pas neumaninkų gru
pės vadą Kringbeilį buvo už
tiktas slaptas susirinkimas. Su
sirinkime dalyvavo 15 apylin
kės gyventojų. JĮ buvo sušau
kęs Klingbeilis. Susirinkimas bu
vo išsklaidytas- ir pas jo dalyvius 
buvo padarytos asmens kratos. 
Jie buvo pasienio policijos nu
vesti užregistruoti į artimiau
sių pasienio policijos raštinę 
Priekulėje. Policijos raštinėje 
suimtieji buvo ištardyti ir kol 
kas paleisti.
Vokiečių kareivis kardą palikęs 

sprūdo atgal Vokietijon
KLAIPĖDA. XII. 19. Elta. — 

“Lietuvos Keleivis” praneša Į- 
domų įvykį prie Tilžės tilta. 
Gruodžio 16 d .apie 11 vai. va
karo Lietuvos pasienio sargybi
nis ties Tilžės tiltu pastebėjo 
iš vokiečių pirsės į musų pusę 
ateinantį ginkluotą kareivį. Vo
kiečių kareiviui prisiartinus 
prie musų sargybinio, paskuti
nysis sušuko ‘stok”. Tada vo
kiečių kareivis ėmė bėgti atgal.

sargybįnis jį vijosi ir pri- 
Šivėję stvėrė už kardo. Vokie- 
čjų * kareivis * biiVo dfragtfnttC 
Negalėdamas kitaip pabėgti, vo
kiečių kareivis atsegė diržų ir, 
palikdamas jį kartu su kardu 
musų kareivio rankose, pabėgo.

Per Klaipėdos uostą

.. <-> ” š 1
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103
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211
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Si; 10. —WIN0VA, Minn
Mrs. Chelmowski prisipažino 
nužudžiusi savo 3 metų duktė-

COLUMBIA, Mo„ s. 10. — 
Slyde McGowan liko nuteistas 
30 metų kalėj iman už išvogi
mą Miss Maurine Harris, Se- 
dalia bankieriaus dukters.

NEW YORK, s. 10.—J Ame- 
riką atvyko garsusis smuikiniu- 

duos

KLAIPĖDA.— Per lapkričio 
mėn. Į Klaipėdos uostą įplaukė 
86 laivai, būtent: vokiečių 36, 
švedų 20, anglų 9, lietuvių 6, 
olandų, estų po 5, norvegų, lat
vių po 4, danų, rusų po 3, Dan
cigo 2, suomių ir Panamos po 
1. Atgabenta iš viso 61,000 to
nų įvairių prekių, kurių vertė 
siekia 11,7 mil. litų. Apie pu
sė viso importo tenka Anglijai, 
būtent 24,000 tonų: 19,500 to
nų anglių, 1,400 tonų cemento, 
2200 tonų silkių ir šiaip įvai
rių smulkių prekių. Iš Vokie
tijos įvežta 6;500 tonos įvairių 
smulkių prekių. Iš Rusijos at- 
vešta apie 17,000 tonų neapdirb
tos miško medžiagos. Apie 12,- 
000 tonų popiermalkių ėjo tik 
tranzitų per Klaipėdos uostą į 
Vokietiją, Tilžės ir Ragainės 
celulozės fabrikams.

Tuo pat laiku eksportuota 
per Klaipėdos uostą apie 24,000 
tonos prekių, 8,9 mil. litų ver
tės. Ir eksporto beveik pusė 
tenka Anglijai, būtent 11,800 
tonų: celulozės 1,200 tonų, ap
dirbtos miško medžiagos 8,000 
tonų, bekono 1,585 tonos, svies 
to 375 tonos, sparnuočių 15 to 
nų» 3 tonos kiaušinių ir šiaip 
įvairių kitų prekių. Vokietija 
yra antroje vietoje su 6,800 
tonų. Apdirbta miško medžia
ga eksportuojama dar į Olan
diją ir Belgiją. Iš viso per lap
kričio mėn. eksportuota apdirb 
tos miško medžiagos apie 20,- 
000stonų. Be to, į Daniją šį 
mėnesį eksportuoti 173 arkliai

Keleivių susisiekimas vidaus 
vandenų keliais jau beveik vi
sai sustojo.

kas Fritz Kreisler. Jis 
Amerikoje 20 koncertų.

-^Pirmą premiją (355 litų) 
už sunkinusį šiais metais išau
gintą runkelį gavo J. šalt ra - 
tis,’Gustaičių km., Vilkaviškin 
apskrtietu



NAUJIENOS, Chicago, III.

KONTESTO EIGA
-iŠ-*

LAIPSNIS PIRMAS

M*

P. MARTINKAlTIS 
(Senas Petras) 

1739 So. Halsted St.
Turi 2,802 balsus

FRANK BULAW 
1739 S. Halsted St. 

Chicago 
Turi 3,236 balsus

Kontestantų Laipsniai ir Balsų Skaitlius
LAIPSNIS ANTRAS...... ... _

NON GRADUS
3

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 
WaukeRan, III. 
Turi 450 balsų

ELSIE MARTIN 
4508—8th St. 
Kenosha, Wis.

. Turi 400 balsi}

P. ATKOČIŪNAS 
1634 S. 48 Ct. 

Turi 405 balsus

K. G. URNEŽIS 
4607 S. Talman Av. 

Chicago. 
Turi 330 balsų

E. NORGAILIENĖ 
4459 So. Richmond 

Chicago, III.
Turi 740 balsų

i

Labai sniagu pažymėti* kad 
kontestantai stt kiekviena sa
vaite darbuojasi smalkiau, 
padidindami savo balsų skait
lių. Senas Petfras ir Frank Bu- 
law jau iššoko iš pirmo laip
snio į antrą, ir jeigu jie taip 
pasekmingai dirbs iki pabai
gos kontesto, tai ne tik, kad 
laimes po laivakdi’tę, bet vi
są tukftahtihę dolerių.

Be jų dviejų* šią savaitę: 
getai pasivarė halsų skaitliais 
Elžbieta Notgflilienė, 4459 So* 
Richmond st.

K. G. Utnėžis, 5607 South 
Talman avė.

Mačiulis iš VVatikegan, III.
Elsie Martin iš Kenosha, 

Wis.
A. Narbutas, Venus Tumo- 

šailė, Albertas Uždravaitis, D. 
Žukas ir daug kitų.

Labai gaila, kad 
laipsnis liko tuščias, 
sime kuris iš “Non 
skyriaus pirmas

pirmas
Pamaty- 
Gradus” 

persikels į

Draugas Deveikis iš Cicero 
jiskį neužganėdintas, kad ki
ti kontestantai jo kolioniją ap
eina. Kadangi šiame, kaip ir 
eituose kontestuose kolionijos 
nėra paskirstytos tarpe kon- 
estanty, tad kiekvienas kon- 
estantas turi pilną liuosybę.
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apie

Iš Kenosha, Wis

— Senas Petras

5607 So.

>■

'f.

South 
užlai-

G. Urnėžis, 
Talman A ve. 
YAflds 7258.

Canal 8500 'arba parašyki

Juo toliau, juo daugiau randa
si , rėmėjų.,. ..kurįp pagelbsti 
jam platint dienraštį.

K. G. Urnežis sako:

gyto Susirgusius automobilius j 
ųž visai prieinamą kairią. Jis 
yfft tie tik geras mechanikas, 
bėt ii* deras lietuvis bei vei
kėjas. Užsirašė “Naujienas”.

F# Neprikas, 4451 S. Halsted 
st** Užlaiko gražią bučerhę it 
grosernę. Užsirašė “Naujie
nas”.

Ona Marųuardt, 3544 South 
j Uniorf ay., pašaukė Petrą per 
laiškutį ir atsinaujino “Nau
jienas”. Onos vyras užlaiko 
gražią gazolino stotį prie 35 
ir Barneli a v.

Bridgeport Tavern, 3430 S. 
Halsted st. Tos aludės savi
ninkai yra J. Majus ir J. Evin- 
skas. Ten yra pasirinkimas 
geriausios rųšies gėrimų ir 
mandagus patarnavimas.

J. Rachunas, 3133 S. Halsted 
st., Lietuvių Auditorijos tro
besyje užlaiko gražią alinę. 
Didelis visokių gėrimų pasi
rinkimas. Laiko paskiibusį 
Fok Head alų, kurio gamini
mui naudojama Šaltinių van
duo. tlavė ^faujų Metų gar
sinimą.

Wm. Zrek, 2119 S. Halsted 
st, užlaiko gražią aludę. Man
dagus ir geras patarnavimas. 
Atsinaujino “Naujienas”.

C. Kasaliauskas, 3364 South 
Halsted st., užlaiko gražią aki- 

|dę. Atsinaujino “Naujienas”.
Visiems, kurie darė biznį, 

Senas Petras taria širdingą 
ačiū. Neužmirškite Petro ir 
ateityje. Tuo jus pagelbėsite 
bedarbiui Petrui ne tik dides
nį kąsnį “porkčapso” nusi
pirkti, bet ir įsigyti keturis ta- 
jerus. Reikalui esant, pašauki
te r___
te laišką*

i daug platesnę dirvą. Kaipo 
senas veikėjas, ttirėdamas la
jai 
yra 
dar

Apie Frank Bulaw 
pasekmes Kontesto 

darbuotėj
didelę pažintį, tad jūsų 
visas Cicero, Chicaga ir 
už > Chicag^Si

T, Pypkevičia, 
Kontesto Vedėjas.

Seno Petro biznis 
KontesteTuri 240 balsu Turi 222 balsų

Av

1511 141312

DOM. ŽUKAS

Turi 200 balsų Turi 139 balsų

20181716
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ANT. KAZAIT1S 
3450 S. Halsted St. 

Turi 160 balsų

G. A. ARMONAS
1782 E. 47th St. 

Cleveland, Ohio. 
Turi 100 balsų

J. MAKSVITIS 
640 Plumer St. 
Hammond, Ind. 
Turi 160 balsų

J. SHOLTEMAN
7029 S. Artesian Av. 

Chicapfo 
Turi 110 balsų

A. UŽDRAVA1TIŠ
4031 S. Talman Av 

Chicago

SLAPUKAS

Turf 80 baisų

VENUS TUMOSAITfi 
3252 N. Nagle Avė.

Chicago — Turi 210 balsus

A. NARBUTAS

1033 W. 103 St.

Turi 320 balsų

26 Palmerston Avė.

Toronto, Ontario, 

Canada.

Turi 100 bąlw

J. SIPIALIS
4500 S. Talman

Chicago
Turi 300 balsų

ALBERT DIKSAS

334Į S. Auburn Av 
Chicago

A. S.
KAVALIŪNAS

B. BARNIšKIS

)224 Burnside Avė 
Chicago, III.

ANT. RUŽAS

34 09 Williams Avė.

Detroit, Mieli.

Turi 125 balsų

ONA 
KAčERAUSKIENĖ 
2605 W. 43rd Street 
Tel. Lafayette 8157 

Turi 190 balsu

ONA V1L1ENĖ

1646 N, Irving Av.
Tari 20 balnų -

Svarbu žinoti “Naujienų” 
skaitytojams, kad šiais metais 
musų šeima, t. y. naujieniečių 
armija masiniai dauginasi. Vos 
tik trims savaitėms praslinkus, 
o jau kiekvienas kontestantas 

kiti net po 
“Naujienų” 

galima 
pasek- 
galima

rodo, I P-a Norgailienč, “Naujienų” 
ne tik kontestantė,* 4459 S. Richmond 
bet ir st., kur užlaiko barbernę, pri

geriausia dovana. Netiesa, kad 
“Naujienos” nenueina į Lietu
vą. Labai retas numeris tesu- 
grąžinamas redakcijai.

Žinote, aš dar nesenai grį
žęs iŠ Lietuvos daug darbo ne
galiu atlikti, nes daug laiko 
pašvenčiu kalbėdamas 
Lietuvos gyvenimą. Visi tei
raujasi kaip Lietuva atrodo, 
kaip žmonės gyvena, etc.

Gerbiami chicagiečiai, aš da
bar iš profesijos duonos par
davėjas. Kas norite geros ru
ginės duonos, pašaukite ma
ne. YARds 7258, o aš pribu
siu su duona ir laikraštį “Nau
jienas” užrašysiu, reiškia su 
vienu šuviu nušausiu du zui
kiu.

Tai asmenys, kurie darė biz
nį su manimi: F, G. Lukas Co., 
4108 Archer avenue; Julius 
Balcbunas, 6231 S. Kolin avė.; 
M. Spali, 5421 So. Mozart st., 
su kuriuo susipažinau važiuo
damas į Lietuvą ir su kuriuo 
grįžau atgal; J. Jocka, 6504 S. 
Rockwėll st., V. Mikulėnas, 
8436 So. Vincennes avė Tai I •
malonaus budo žmogus, tur 
būt seniausias biznierius toje . 
kolonijoje. Turi labai sanita
riškai įrengtą mėsos krautu
vę. Yra tikras “Naujienų” pa
triotas; Mrs. Klimas, 8428 S. 
Vincennes avė., davė paskel
bimą. Atsiprašau p. Klimas, 
kad ąesuspėjau priduoti jo ad
ministracijai, kad jis tilptų 
sausio 6 d. Kurie ieškot geros 
vietos “tavern” įrengimui, šau
kite TRIangle 6918, klauskite 
p. Klimas Toliau, Mrs. O. 
Pinkas, 8365 Kerfoot avė. Ma
lonaus budo moteriškė. Dėl 
ligos buvo priversta laikinai 
nustoti “Naujienų”, bet be jų 
negali apsieiti, todėl vėl jas 
užsirašė.

A. Žemaitis, 5656 S. Prince- 
ton avė., turi gražią mėsos 
krautuvę. Smagu matyti, kad 
musų tautiečiai gabus bizny
je. B. Armoškai tariu ačiū už 
j° nurodytus man prospektus ,|Nor7'dar nesenai'atsidarė, bet 
.Jis prižadėjo dar daugiau jų h 
man nurodyti. Tariu širdingą I 
ačiū visiems, kurie davė man 
biznio ir “Naujienoms”. Su 
geriausiais linkėjimais ir iki 
pasimatymo.

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ
NUGA-TONĘ sutvirtina visokiu* orranu* 

žmogau* systemoje. pataiso apetitą, suregu
liuoja virikinlmo aparatą ir vidurius. Su
likta naujų špilkų raumenims, nervų syste- 
mat ir padaro )ą tvirtesne. Pagelbsti kur 
kiti vaistai nepagelbfijo. pasekmes tų gerų 
vaisių pasirodys tiktai t keletą dienų po var
tojimui.

NUGA-TONE parduodama* vi*o*e vaistiny- 
čiose. Žiūrėkite kad rautumėte tikrą 
NUGA-TONE. nepriimkite pavadoutojų.

tuviai, kurie skaitote “Naujie
nas” užsiprenumeruokite jas 
laike kontesto, nes gausite di
deles nuolaidas, o man pa
dauginsite skaičių balsų.

Mano antrašas 4459 South 
Richmond st., Chicago, III.

Mes* Norgailiene.
— - - -

Turiu prisipažinti, kad viena 
savaitė praėjo be pasisekimo, 
gal tai buvo nelaimingi seni 
metai. Atrodo, kad šie metai 
bus geresni, nes jau teko ap
lankyti keletą savo draugų ir 
pažįstamų ir visi jie žadėjo už
sirašyti Naujienas, o seni skai
tytojai žada atsinaujinti. Tat 
labai smagi žinia. Teko aplan
kyti p. p. Rastic, kurie turi bu- 
černę ir grosernę po n r. 4800 
28th Avė. Krautuvė labai gra
žiai atrodo, o labiausiai tų vi
sokių visokiausių valgių pridė
ta. Kad ir kažin kaip butuin 
pavalgęs, ot bežiūrint į valgius 
ir vėl išalksti.

Bekalbant apie biznį p. Ras
tic sako, kad puikiai sekasi, tat 
aš pasisakiau su kokiu reikalu 
atėjau. Mat, p. Rastic dabar 
neskaito Naujienų, tai nežinojo, 
kad aš dalyvauju konteste, ir 
štai su mielu noru užsirašo 

j Naujienas, ir juokaudamas sa
ko, kad man butų Naujienos 
ryt. Turėjau sakyti, kad už 2-3 
dienų tai tikrai bus.

Antras tai Antanas Keilike- 
vičius, taipgi turi Bučernę ir 
grosernę 4509 Sheridan rd.

biznį neblogą daro, mat yra se
nas biznierius, tat veliju gero 
pasisekimo, širdingai tariu ačiū 
visiems, kurie su mano patar
navimu UŽšitAŠė Naujienas, ir 
tieihs, kube žadėjo užsirašyti.

Elsie Martin,
4508 8th Avė., Kenosha, Wis.
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P. LAPENAS 
724 W. 18th Street 

Chicago 
Turi 80 balsų

turi po kelioliką, 
kelias dešimtis 
skaitytojų. Tikrai 
džiaugtis taip didelėmis 
mėmis. O dar didesnių 
tikėtis. Nes šis faktas 
kad “Naujienas” skaito 
laisvos minties žmonės, 
kitokių pažiūrų. Ir daugiausia | davė laišką, kuriame reiškia 
dėt to, kad “Naujienose” telpa padėką sekamiems lietuviams: 
visi žinotini atsitikimai. Tas vi- K- Filipauski, 4559 St West- 
sus skatina užsisakyti dienraš- ern avė., kur užlaiko alaus ir 
tj kontesto laiku, kuomet pre- šiaip gėrimų užeigą, 
numerata yra nupiginta. S. Baranauskui, 4535

Matot, darbas yra didelis ir Hermitage avė., aludės 
sunkus, o teritorija plati, veik kyto.iui- 
laprėbia visą žemės skritulį. Tai | __ N. Abaravičiui, 4600

Per pereitą savaitę šie žmo
nės padarė biznį su Senu Pe
tru :

B. Budvidienė, 728 W. 14th’ 
place. Ji laiko saldainių ir ci
garų krautuvę. Užsirašė “Nau
jienas” ant penkiolikos mėne
sių.

J, Janus, 1621 S. Union av., 
atidaro naują gražiai išpuoš
tą groserio ir mažmožių krau
tuvę, kur bus didelis pasirin
kimas.

Wm. Grebliunas, 2519 West 
71 st. Jis laiko bučernę ir gro
sernę, kur yra didelis pasi
rinkimas šviežios inėsos ir į- 
vairių daržovių. 1_____ _
“Naujienas” penkiolikai mė-l dideliu rižtrimu daug darbo įdė- 
nesių. z tų, bet pasekmes vis tik nebu-

P-ia Stankienė, 6948 South tų mijziniškos.
Maplewood av., pasikvietė Se- Todėl aš if kviečiu kiekvie
ną Petrą per laiškutį ir už- ną sąmoningą lietuvį ir lietuvę 
sirašė “Naujienas” penkiolikai kooperuoti su kontestantais, 
mėnesių. P-ia Stankienė yra pagelbėti jiems, kad galėtų sek- 
pavyzdinga šeimininke ir me- mihgai tęsti kultūros darbą. O 
gsla skaityti knygas bei laik- tu0 patim kartu neužmiršti ir 
raščius, įmanęs. Aš irgi noriu prisidėti

Paulina Russell, 6435 South nors maža dalele, kad patar- 
Richmond st., pašaukė Petrą nauti lietuviams ir dienraščiui 
per telefoną ir gaspadorius L “Naujienoms”. —Frank Bulaw, 
Sleikas atsinaujino “Naujie-|1739 So> H^lšted St.-, Chicago.

Tel. taria! 8500

P-a Norgailienč | Kontestantų laiškai 
reiškia padėką

South 
Užsirašė I kelioliką kontestantų nors irĮ kairfield avė., bučernė ir gro- 

sernė.
V. Mozurkiewicz, 4550 So. 

Marshfield avė., bučernė ir 
grosernė.

V. Kasparui, 1714 West 46 
st., skanių gėrimų užeiga.

M. Vieliui, 4605 S. Paulina 
st., bučernė ir grosernė. •

V. Kelps, 2436 West 47th st., 
kurią užlaiko didelių, erdvią) 
krautuvę, kur galima gauti vi-j 
šokiausių daiktų,

T. Dauciunui, 2427 W. 45th 
st., užlaikąs bučernę ir gro
sernę, kurią nori greitu laiku 
parduoti. Vieta gera, o biznis 
irgi gerai eiria. >

J. Adomaitis, 4525 S. Pau
lina st.

L Paukštis, 4069 S. Sacra- 
mentb avė,, bučernė ir gro
sernę.

S. ęiuzas, 4552 S. Western 
avenue.

Sleikas atsinaujino 
nas”. Paulina nemažai yra pa-l 
sidarbavusi progresyviame ju
dėjime, veikdama įvairiosiėse 
organizacijose.

D. Pacevičius, 2614 W. 69 
st., užlaiko gražią bučernę ir 
grosernę, kur vįsada yra di
delis pasirinkimas. Jis yra la
bui darbštus žmogus ir savo, 
biznį puikiai prižiūri. Kostu- 
meriai juo yra patenkinti, ka
dangi jis visuopiet mandagus 
|r pasiitenges patąrnąuti. į[

A; Kattikėvičiuš, 4300 X^est 
6.3 st. IŠ profesijos jis yra siu
vėjas. Darbą atlieka titęrfiji 
šauniai ir už pfieinariią kai
ną'. Užsirašė “Naujienas”.

J. Klimas/MS; Viitcenues ,A. ...
av., užlriikd kur itiiitių, ^mtjienos”' bus jiėflis

Mano visi rėmėjai ir kos- 
tiimeriai sako kas su manimi 
yra, kad aš šįmet per tris sa
vaites padariau labai mažai 
biznio. Gerbiamieji, kada aš 
atsilankau, tai neatsisakykite, 
bet užsirašykite ‘‘NAUJIENAS” 
sau arba giminėms į Lietuvą, 
nes lietuviai sename krašte 
jas labai mylį. Jeigu vienas 
LietuvOjė gailiui “Naujienas”, 
tai kiti ciba 10 kilometrų, kad 
lik gauti Jas pasiskaityti.

Nepahllr^kife gerbiamieji gi-

262 Logan Avė., Toronto, Ont. 
Canada, sausio m. 6 d. 1934 m.

Gerb. Naujienų kontesto
Vedėjas! < ' ]
Man nelabai malonu būti at

silikėliu, bet faktas kad juom 
esu. Nežiūrint, kad musų ko
lonija yra labai maža, kurioje 
vos keli šimtai lietuvių tegyve
na, ir iš jų labai mažas nuo
šimtis yra kurie įdomaujasi su 
bet kokia literatūra, o prie to 
esame du kontestantai, taigi 
savaime gali būti aišku, kad 
mudu negalime lenktyniuoti su 
kontestantais, esamais Jungti
nėse Valstijose, nes neturime 
tokių sąlygų minimame darbe. 
Bet kadangi aš negeidžiu va
žiuoti į fašistų okupuotą Lie
tuvą, iš gurios aš nesenai pri
verstas buvau išvažiuoti, todėl 
aš pilnai busiu patenkintas, jei 
aš atlaikysiu praeito kontesto 
poziciją, o ją atlaikyti tikiuos.

Su pagarba
I Toronto kontestantas

A. Frenzelis.
&

Stop 
l Itching 

Skin
-■i-ja.-.i’iią'y.1 m. . i., .i

šiuomi tariu ačiū visiems’ 
mano kostumeriams, kurie už-' 
sirašėt per mane dienraštį, o 
tų, kurie dar laikraščio neuž
sirašė, prašyčiau tai padary
ti. Be “Naujienų” mes nega
ilint būti nei vienos dienelės. 
Jos atneša mums žinias iš vi
so pUSUtdlo, iš hpielinkėš. Lie-

Grynai, prifam'a* Žemo sustabdo nie
žėjimą odos 4. penkias sekundas — 
if' PHrelUnrą* Prie Eczęmos, pn«kų. 
dedervines. Ir išbėrimų. Žemo be
velk stebuklingai prašąllną visokias 
oao* jritSrcljaB, kadangi Jo g/jyino 
ypatybės retai randamos kitose gy
duolėse. Visos vaistinyčios užlaiko 
,—35c. 60c. $1. Ypatingai tvirtas 
Žemo, Du syk geresni rezultatai $1,«5

žemo
Į, FO R SKIN I R R 11 A 1 I O N b
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KORESPONDENCIJOS!
.... . .......    —z

Cleveland, Ohio
Senus metus palydėjus

Kiekvienas, nežiūrint to, ar 
jam senieji metai buvo laimin
gi, ar ne. — stengiasi juos 
linksmai baigti ir triukšmingai 
pasitikti Naujus Melus. Mato
mai, žmonės sutinka, su* triuk
šmu Naujus Metus todėl, kai 
tikisi, jog jie bus laiminges
ni.

Kadangi toks pas žmones 
yra įsigyvenęs paprotys, tai vi 
si bando pasinaudoti. Vadina
si, Naujų Metų sentimentą pa
naudoti savo tikslams. Tai da
ro chorai, kliubai, įvairios ki
tos organizacijos, — na, paga
lios, ir biznieriai.

Gruodžio 31 d., kai pradeda

artinantis vakaras, tai kur tik 
nepažiūrėsi — visur šokiai, ba
liai, koncertai.

Bimbininkai, nors j “burtus” 
ir netiki, o visvien sumanė 
Naujų Metų sentimentu pasi
naudoti ir iš to sau biznį pa
daryti. Užmiršo jie ir apie sa
vo “tiesiąsias linijas” bei re
voliucijos kėlimą.

Surengė jie balių Naujiems 
Metams pasitikti. Bet ir šį kar
tą jiems nepasisekė minių su
traukti. Susirinko apie pusan
tro tuzino “tavorščių”, pasė
dėjo nosis pakabinę ir išdūli
no namo. Nebelaukė nei Nau
jų Metų.

Tik atsikėlę ant rytojaus su
siprato, kad buvo nukrypę nuo 
tiesiosios linijos ir' pasidavė 
burtams. Tur birt, jie karštai 
šį sykį. prisiekė bimbizmui ii 
sudėjo pažadus, kad tik per re 
voliuciją tebus ' galima užka
riauti minias.

— Tavorščių draugas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

MUSU DRAUGIJOS
Apšvieta eina j aitbulą pusę

®54.0iJ
SUMAŽINTA KAINA
Ant pasaulyje pagarsėjusios

MAYTAG
ALUMINUM DRA
BUŽIŲ PLOVYKLŲ

Cleveland, Ohio
*

Iš Dr. V. Kudirkos Draugijos 
parengimo

Dr. V. Kudirkos Draugija 
sausio 6 d. Lietuvių Svetainė
je turėjo kortų lošimo vakarą 
ir šokius. Geriausiems lošėjams 
buvo dalinamos dovanos.

Nors įžanga buvo pigiausi 
kokia tik gali būti, — tik pen
kiolika centų, vienok žmonių 
atsilankė nedaug. O jaunimo 
tai beveik visai nesimatė. Ne
žinia, kodėl taip atsitiko. Grei
čiausiai gal tai buvo rengėjų 
apsileidimas, — nepasirūpino 
jie tinkamai vakarą išgarsiu 
ti.

Kai kurie labai aimanavo dū
liai to, kad draugijos pirminiu 
ku tapo išrinktas ne “tikrasis 
tautietis”, o _ sklokininkas.

Beje, kalbant apie sklokinin- 
kus, tenka pasakyti, jog jie 
pradeda veikti, kad neatsilikus 
nuo chicagiečių. štai vasario 
4 d. Lietuvių Svetainėje jie 
statys scenoje operetę “Natai 
ka Poltavka”. Operečių mėgė
jai tikrai nesigailės, jei pama 
tys tą operetę, — ji tikrai gra
ži. Be to, surinkta labai geri 
dainininkai, kurie vaidins ir 
dainuos svarbiausiose rolėse.

— Pašalinis.

BURNSIDE. — čia gyvuoja 
vadinama “Apšvietos ir Dailės 
Draugija”, kurioje priklauso 
vyrai ir moterys. Kartu ji turi 
pašelpos skyrių, iš kurio moka 
pašelpas pagal nuožiūrą. Jeigu 
esi ištikimas komunizmui, tai 
gausi pilną pašelpa, jeigu pa- 
abejoji apie tai, tada gausi pu
sę arba visai negausi. Čionai 
yra tokia tvarka, nors draugija 
nešioja “apšvietos” vardą. 
Draugija “apšvietą” stumia į 
atbulą pusę, štai ir faktas.

Draugija laiko susirinkimus 
pas drg. J. Macukevičių prie 
aludės, mažame kambarėlyje, 
kur daugiaus negalima sutal
pinti kaip 10 ypatų. Jeigu at
silanko kiek daugiaus, tai kiti 
turi būti aludėje prie baro dėl 
stokos vietos. Nariams tiek nu
sibodo susirinkimai lankyti, 
kad priešmetiniame • susirinki
me, laikytame gruodžio 14 d. 
buvo duotas įnešimas, kad su
sirinkimus perkelti iš karčia- 
mos į tinkamesnę ir švaresnę 
vietą. Įnešėjai gavo gana gerai 
vėjo už savo sumanymą ir pa
likta po senovei karčiame j e su
sirinkimus laikyti. Kažin kodėl 
draugijos nariai baimijasi tik
tai vienos ypatos — drg. Macu- 
kevičiaus.

kasieriaus pasiulyjimu ir pave
dė jam tą darbą atlikti. Jis ir 
nupirko už visą 1000 dol. ir ga
vo tiktai rašteli, kad pinigai 
priimti.

šiame susirinkime nariai 
klausė kaip stovi jųjų pirkti 
morgičiai. Kasieribs pranešė, 
kad negalima nė sumos ir nuo
šimčių gauti jau seniai. Niekas 
jųjų nemoka. Nariai supyko ne 
tiktai ant kasieriaus, bet ir vi
sos valdybos kam pirmiau ne
pranešė apie tai kaip dalykai 
stovi. Pirmiaus kasierius jokios 
kaucijos neturėjo, bet dabar 
nutarė pastatyti po 2000 dol.

Progresuoja atgalios
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 72 kuopa laikė metinį 
susirinkimą sausio 2 d. 1934 
Tuley’s ’Park svet. Kilo sumiši
mas visai už menką dalyką. 
Paduotas sumanymas, kad su
sirinkimus iškelti iš parko sve
tainės į tūlų žmonių skiepą ar
ba tūlą didelę aludę. Yra už
tektinai vietos gale baro ir dar 
ne veltui, bet nors kiek atlygin
ti. Pirmininkas V. Krikščiūnas 
pastebėjo, kad nariai nebuvo 
šaukti atvirutėmis ir seniai tie 
laikai jau praėjo, kada skiepuo
se ar aludėse laikydavo susi
rinkimus. čionais vieta paran
ki ir gaunama veltui, o kas no
rės įsigerti eidamas namon, ga
lės užeiti kur jam patinka ir 
galės traukti kiek) tiktai pinigų 
turės. Už tokia pastabą pirmi
ninkas gavo gerokai pipirų nuo 
tavorščių revoliucionierių. Na
riai turėtų pagalvoti gana ge
rai ar jie patys sau nedaro sar
matos eidami į skiepus
aludes susirinkimus laikyti. Ne
turėtų pasiduoti keliems tavorš- 
čiams biznieriams visa kuopą 
už nosies vedžioti. —K,

PIRMYN
SHARPS and FLATS 
t- ' .................................J

Don*t Forget!
Pirmyn, Will Present...

club in 
do the 
attract 
One of

arba

paragraphist 
. Dear Jac- 
: Thursday.

Your missing 
receives a letter.. 
ques Grandmesnil 
Inclement weather prevented
everybody. from attending the 
rehearsal, būt a good crowd 
was present, and much was ac- 
complished. Al. Stupar was 
pinch-hitting for various people 
tliat weren’t there. Mary Gval
dą and Lil Stupar took turns 
playing the piano while Mr. 
Stephens gavę all his altention 
to the directing.

Friday. Practically the whole 
chorus was present. Mr. Ste
phens Had difficulty in think- 
ing of a dance for “Grok Mu
zika”, būt with the able as-1 
sistance of Milda and Chuck, 
one was invented.

Auditorium, Rockwell 
And Archer...

» » <3
Oi/r Sočiai Secretary jots 

down a few notes... I wonder 
how many of the girls know 
there is a Mae West 
the chorus?.,. What 
Miller brothers do to 
all our fair damsels...
our girls is coutemplating the 
Big Dive... Another membęr is 
planning a party for this Corn
ing Saturday... Beware, for the 
Villain knows all, sees all, and 
telis it! Until next week he 
will leave 
hah, hah, 
knows).

you at ease—hah, 
(Grandmesnil

’ The Villain. 
» » $

At 5 p. m. — Come Early.
Stay late...

•■■INI. I

column will apjiear before Pir
myn presents Pickles on the 
28th. Iri them we will attempt 
to give you a detailed synopsis 
of the operetta. This will give 
you only an idea of the pre- 
sentation. To really enjoy it, 
you mušt see it. Having seen 
it, you will never forget it— 
nor regret it (getting poetical 
again). Months later yoif will 
catch yourself liumming one 
of its catchy tunes, smiling at 
one of its funnier moments. 
It is an opportunity you will 
not want to miss; an opportun
ity to treat your friends, your 
family, to an evening fuli pf 
laughs, lilting melodies... And 
dancing to Stephens Revelers’ 
music after... Don’t Miss It!

Jacąues Grandmesnil.

Two more editions of this Garsinkitės “Nnose

Šios Maytag plovyklos Šu 
ketvirtainiu Aluminum tub 
1931 metų mados, tikra kai
na ir vertė yra $149.50, da
bar kol jų išteksim parduo
sim tik po

Chas. So. Bianco
COMMISIONIERIUS PARDAVĖJAS 

Wholesale Dealeris, parduoda 

VAISIUS IR DARŽOVES 

4039 No. Austin Avė.
Tel.. Avenue 0525 

Canal 0212

Per vėlai susiprato
Švento Jono Krikštytojo 

Draugija laikė priešmetinį su
sirinkimą gruodžio 27 d. 1933. 
Kilo nerimas tarpe narių, kad 
per vėlai viskas sužinota. Da
lykas tame: Draugija buvo nu
tarusi savo nariams duoti pa
skolas ant pirmųjų morgičių 
arba kitokio užitikrinimo. Na, 
taip ir darė per kelis metus. 
Kurie nariai buvo paėmę pasko
las ir terminui suėjus atmokė
davo, viskas buvo tvarkoje. Ka
da pinigų yra daug pas kasie- 
rių, tai neapsimoka jų laikyti.

Kasierius J. Macukeviče, kai
po turtingas žmogus sako, kad 
jis turįs gerai pažįstamą neju
dinamos nuosavybės žmogų, ku
ris tiktai ir gyvena iš paskolų 
ir kitiems duoda ant pirmųjų 
morgičių. Draugijai butų gerai, 
sako, pirkti nuo jojo, iporgičių. 
žinoma, nariai sutiko su tokiu

Frances M. is getting the 
habit of continually eating Life 
Savers (not an advertisement). 
Among the missing were Frank 
Jakavicius, Helen Vespender, 
Ray Mathews.

A gathering was given by 
Frances B., Saturday, many 
Pirmyn members attending.

General chorus rehearsals 
will be held Thursday and Fri
day. Much is to be done, so 
you cannot u‘rge the members 
too much to come on time.

Just Me.

PRANEŠIMAS
IŠKILMINGO ATIDARYMO 

WHITE STAR TAVERN
2649 West 43rd Street

Telefonas Lafayette 81)80

Šeštadienio Vak., Sausio-Jan. 13, 1934
Dykai Lunčius — Geras Alutis — Visą nakti Šokiai — Gera muzika. 
Užprašome visus savo draugus ir pažystamus atsilankyti ir linksmai 
ir smagiai laiką praleisti J. OKSAS — A. RENKUNAS, Sav.

Harrison High School C. W. A. Classes
2850 West 24th Street

Vardas-Pavardė (Name)

Adresas

Telefonas Amžius (Age)

Klaidos atitaisymas
“Dienos Įspūdžiuose” įsisk

verbė nemaloni klaida. KuT pa
sakyta, kad pasikalbėjimas bu
vo su Lietuvos Tautiškų Sese
rų draugijos sekretore V. Zalu- 
biene ALTASS reikalu’, turėjo 
būti su vicėi-pirm. V. Zalubie- 
ne.—F. Bula^v. 

- ----------

Agurkai—Pickles to 
the 28th... 
B » «

Thanks a lot, Just 
was very nice of you

you,

Me, it 
to sac-

appreciate it.—
» » »

Of January, at the 
St. Agnės...

Tautybė (Nationality)

Kursas kurį norite paimti ........................ .........................
(Subject interestėd in)

“NAUJIENOS” — “LITHUANIAN DAILY NEWS”.»

Laiškai Pašte
laiškai yra auut iš Eurovoi 
jie priklauso, tegul nueina ’

šie

vyriausi ji paštą (Clark ir Adam» 
latviui atsiimt’ Reikia klausti nri# 
langelio, kur padBta iškaba “Adver 
ti«ed W}ndow” lohėj nuo Adams 
všs. pasakant laiško NUMERI.
kad šiame sąraše nažym^te

2. Blazinu Joljn
10 Justis Julia.

gal 
kalt

Mr. F. Bulaw is štili running 
hither and yon, gathering little 
su’bscriptions for the big fold 
at Naujienos... If any of you 
are contemplating entering a 
subscription, do s<5 thru Mr. 
Bulaw. As a friend of Pirmyn, 
an industrious Lithuanian 
worker, he deserves your su1>- 
port; and he will sincerely ap- 
preciate it...

» » »

“MISS NAUJIENOS” KONKURSO 
ĮSTOJIMO KUPONAS

Vardas - Pavardė

Adresas

Amžius Svoris

Ūgis Miera per krutinę

Miera per juosmenį

Plaukų spalva ........

Akių spalva

89.59
Su apskrita Aluminum tub 
mados 25 tik

*79.50
Tai didžiausias plovyklų 
bargenas istorijoj ir geriau
sia proga žmogaus gyveni
me įsigyti, geriausia, gra
žiausia “life time” plovykla.

Bukite Peoples Krautuvė
se šiandien, arba duokite 
užsakymus per telefoną. Ma
lonėkite paskubėti!

PEOPLES
FURNITURE CO.
2536-40 W. 63rd St.
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171

CHICAGO, ILL.

MANO TRYLIKTAS KŪDIKIS IR
SEPTINTAS SŪNŪS”—

I • f ■ .

Sako p-ia Conway nuo 20 N. Federal Street, 
Lynn, Mass.

Laimingos Motinos 48 Valstijose
Rekomenduoja Šiuos Vaistus

Savo Draugėms ir Kaiminkoms

“Aš esu motina trylikos kūdikių, vienuolika kurių yra gy
vi. Jaunutis paveiksle yra mano septintas sūnūs. Aš buvau 
silpna ir pavargus ir kentėjau nuo nerviškų galvos skausmų. 
Mano sesuo rekomendavo Lydia E. Pinkhani’s Vegetable 
Compound ir jie pagelbėjo man labai daug.” — p-ia C. ' 
Conivay.

“Kada apsivedėm aš pradėjau vartoti 
Lydia E. PinkhanTs Vegetable Com- 
pound. Vienuolika niėnesių vėliau aš bu- 
”nu palaiminta labai gražiu aŠtuonių sva
rų berniuku. Praėjusį birželio mėnesį ki- m 
tas mažas berniukas gimė, kuris svėrė 9 B 
svarus ir 10 uųcijų. Aš jaučiuos puikiai B 
ir pati padarau, visą savo darbą. Kudi- B 
kiai tvirti ir sveikus, ačiū jūsų vaistams.** Įį| 
—p-ia Joseph Moiitigny.

“Aš netikėjau ką man 
kitos moterys pasakojo 
apie jūsų vaistus, iki aš 
pati juos pamėginau. Aš 
priėmiau šešius butelius 
pirm negu Vincentas gi
mė. Jis buvo aštuoniolika 
mėn. senas kaip šis pavei-
ksias tapo nuimtas ir jis 
yra tvirtas ir sveikas!”— 
p-ia Josephine Scaglionė.

Lydia LPinkham’s Vegetable Compound

Viršui-—
Raymond Mont- 

igny 32 Pow- 
haton SU, Put- 
nam, Conn.

Kairėj— 
Vincent Scagli-

one, 173 Bro- 
adway, Aston 
ia, L.. L, N. Y.

Užsiėmimas ............................. . ..................... ............................

šiuomi įstoju į “MISS NAUJIENOS” KONTESTĄ. 
Prisiunčiu savo fotografiją. Sutinku prisilaikyti visų 
taisyklių ir jo vedėjų nurodymų.

Parašas

RUSIŠKA IR TURKI&KA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th St.
Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai — Chiropodistai. — Atdara diena ir naktį. —

SVVIMMING POOL
Moterų diena seredomis.

PHONE CANAL 9560

Kapitonas 
Pasauliniame kare

-D<?cialiHtaH iŠ 
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENEJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai pydo ligas pilvo, plabčių Ir pūslės, užnuo- 
dijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, -galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
’iiras Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti.'ate:kite čia ir perai tikrink i U 

•u- įtino gal padaryti Plakti kuoja prt •!;.upeli irtelų ir išg'<R 
u.^tunČius ligonių Patarimas dvka OFISO VALANDOS. Ka-Uit 

nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nu< 6—8 valandai vakare
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 West 26 St. Kampas Keeler Avė. Tel, Crawford 5573

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Avė. Te!. Kedzie 8902 

Vanos, lietaus ir druskos vanos.
svrimming pool.

Kusiika ir turkiška pirtis moterims
setedomia iki 7 v. v.
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NUSIVYLUSI ANARCHISTE

Išgyvenusi 15 metų ištrėmime, garsioji Amerikos 
anarchiste Emma Goldman sugrįžta trumpam laikui į 
Jungtines Valstijas aplankyti gimines. Federalinis dar
bo departamentas leido jai čia pabūti tris mėnesius.

Ji atvažiuoja iš Kanados. Pirmiaus ji gyveno Ber
lyne ir Londone. Į Vakarų Europą Emma Goldman pa
sišalino iš sovietų Rusijos, kurion Jungtinių Valstijų 
valdžia buvo ją deportavusi 1919 metais.

Kad ir ne savo valia ji iškeliavo iš Amerikos į Ru
siją, bet ji, tenai keliaudama, tikėjosi rasianti darbinin
kų laimės šalį — pirmą proletariato valdomą kraštą, 
kuriame kapitalistiškas išnaudojimas panaikintas ant 
visados, ir viešpatauja tikra (“ne buržuaziška”!) lais
vė.

Bet ji greitai nusivylė. Vietoje laisvės, ji rado Ru
sijoje žiaurią, nuolatos stiprėjančią Lenino ir jo klikos 
diktatūrą. Kol Rusijoje tęsėsi pilietinis karas ir ėjo ko
va prieš ginkluotas svetimų šalių intervencijas, buvo 
dar galima šiaip taip pateisinti “revoliucinius tribuno
lus”, črezvyčaiką (politinę žvalgybą) ir masinius su
šaudymus. Bet laikui bėgant intervencijos pasibaigė, 
“baltagvardiečių” aronijos Rusijoje buvo likviduotos 
vidujinė taika atsteigta. Kodėl gi diktatūra laikė ir 
liaus įtemptas 
litinių teisių?

Tikrumoje 
aštresnė. Kada 
ševikų “kariniam komunizmui” ūkininkai sodžiuje ir 
darbininkai miestuose; kada, galų gale, sukilo prieš des
potišką diktatūrą net bolševikiški Kronštadto jurinin
kai ir kareiviai, — tai Leninas paskelbė “naują ekono
minę politiką” (Nepą), grąžindamas kraštui apkarpy
tą prekybos laisvę. Prekybos laisvė tai — buržuazinės 
visuomenės pagrindas. Bet darydamas tą stambią kon
cesiją buržuazijai, bolševizmo vadas kartu paskelbė 
“geležinę discipliną” darbininkams fabrikuose ir panai
kino paskutinius politinės laisvės likučius sovietų žemė
je. Visos socialistų partijos buvo uždraustos; socialistų, 
anarchistų ir kitų nebolševikiškų srovių spauda už
gniaužta; nepriklausomos darbininkų sąjungos (unijos) 
“reorganizuotos” arba uždarytos.

Proletariato vardu įsteigta diktatūra 
dantis darbo žmonėms. Daug buvusiųjų 
vizmo draugų tuomet pergyveno didelį 
Anarchiste Emma Goldman irgi pamatė, 
jonės apie laimingą darbininkų šalį buvo tik sapnas. Ji 
išvažiavo m Rusijos ir, atsidūrusi toli nuo bolševikiškos 
Čekos nagų, savo įspūdžius iš Lenino karalystės išreiš
kė taip: “Tikėjausi rasti rojų, o radau pragarą!”

— iBet jos patyrimai su bolševizmu, savo esme, nėra 
išimtini. Jos pažvalgose į leninišką “proletariato dikta
tūrą” įvyko tokia pat atmaina, tik kiek ryškesnėje for
moje, kaip ir daugumos šios šalies liberalų pažvalgose.

vadžias, negrąžindama žmonėms jų
to- 
po-

visdiktatūros priespauda tolyn darėsi 
1920 metų pabaigoje ėmė priešintis bol-

atkišo vilko 
karštų bolše- 
susikrimtimą. 
kad jos sva-

spaudos žuvimas! Laisvė — pilna, neaprėžta laisvė vi
siems ir kiekvienam!!

Džiaugėsi Emma Goldman. Džiaugėsi visi smulkio
sios buržuazijos ideologai — liberalai ir radikalai 
Amerikoje ir kitur. Jie šoko agituoti, kad ir šitų šalių 
darbininkai mestų “pasenusias” demokratinio socializ
mo idėjas ir pasielgtų taip, kaip rusai,

Tačiau, kada Leninui pavyko visuotinoje suirutėje 
savo valdžią, su ginklo pagelba sustiprinti ir atėjo lai
kas galvoti, kaip ją/ toliaus išlaikyti, tai jisai padarė tą, 
ką visuomet daro mažumos vadas, konspiracijos ir 
smurto keliu pasigrobęs galią į savo nagus: jisai atsuko 
ginklą prieš tas pačias minias, kurių nugaromis jisai 
buvo įlipęs^ į valdžią. Prasidėjo despotizmo sistemos sta
tymas. Gana anarchijos! — pasakė vadas “išvaduo
toms” masėms. Reikia atstatyti tą, kas sugriauta. Rei
kia dirbti. Reikia,/kad butų tvarka ir disciplina!

Tuomet anarchistų entuziazmas užgeso, kaip vėjo 
užpusta žvakė. Tie iš jų, kurie buvo iš svetimų salių 
nukeliavę į Rusiją “naują pasaulį budavoti” su draugu 
Leninu, dabar ♦ skubinosi dumti atgal. Kurie nesuspėjo 
išnešti kudašių, tiems teko paragauti Lenino “proleta- 
riškos disciplinos” kalėjimuose ir koncentracijos sto
vyklose (kiti da ir Šiandie teberagauja).

Emma Goldman buvo perdaug gerai žinoma Ame
rikoje, ir bolševikai nedrįso ją kišti j darbininkų tėvy
nės “čyščių”. Ji sugrįžo į buržuazinį pasaulį, ir šiandie 
ji džiaugiasi, kad ji galės bent trejetui mėnesių įvažiuo
ti į pačią stipriausiąją “pasaulio kapitalizmo tvirtovę”, 
Ameriką.

Bet pirma negu ji gavo čia atvykti, jau čia lankėsi 
proletariato diktatūros pasiuntinys Litvinovas; o dabar 
jau apsigyveno Washingtone ir nuolatinis jos ambasa
dorius. Vėl galės susitikti, jei norės, anarchiste Emma 
Goldman su “darbininkų išvaduotojų” atstovu. Tik var
giai jie to norės. Apgautasai su apgaviku retai kada 
nori antru kartu pasimatyti.

SVEIKATOS SKYRIUS
....................... - *   -—*•—"—■■■

šį Skyrių Tvarko ir Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

k

DIETOS KITĖJIMAS

Rašo Dr. A. Petriką,

svarbiausia dantų sveikatos ar 
gedimo priežasčia. Todėl ir 
smarkiausia kova prieš dantų 
gedimą turi būti vedama mai
sto srity. Pataisę savo dietą 
mes galime daug, labai daug, 
savo dantim pagelbėti, tuo iš
vengdami nereikalingos dant 
gėlos ir lėšų, žinoma, ne lai
kas dantis maistu taisyti ta
da, kada jau jie išpuvę. Sako
ma, kad deramai išrutuloti 
stiprius ir sveikus dantis, rei
kia pradėti tai prieš dvi gent 
kartės. Bet pradėjus net su 
nėščia motina daug galima at
siekti. Pirmieji, laikiniai, kudi 
kio dantys pradeda rutuloti? 
jąm esant dar motinos yščiu- 
je: apie trečią ar ketvirtą nėš
tumo mėnesį. Pabaigoj nėštu
mo jau ir antrųjų dantų 
malai pasirodo, nors jie 
dygsta iki šešių metų po 
mimo. Kūdikis sau dantim
neralines medžiagas, fosforą, 
sierą, kalcijų ir kitas, gauna 
iš motinos kraujo. Po gimimo, I sausio 
jisai savo kimo ir dantų tvė- klampynės, 
rimo 
finos 
retų

ne
gi 

mi-

Anarchizmas/ yra tik nuosakus, iki galutinų išvadų 
priėjęs liberalizmas. Liberalai pripažįsta laisvę buržu
azijai, o anarchistai reikalauja jos visiems. Liberalai 
todėl visuomet jaučia idėjinę giminystę su anarchizmu, 
nors jie jo ir bijosi.

Na, o bolševizmo teorija yra mišinys bakunizmo ir 
blankizmo. Mykolas Bakuninas yra anarchizmo tėvas, 
o Blanųui (franeuzų revoliucionierius) buvo specialistas 
konspiratorius, sąmokslų darytojas. Per pirmuosius 
dvejus-trejus metus po to, kai Leninas atsižadėjo savo 
socialdemokratinių įsitikinimų (kurių jisai laikėsi per 
25 su viršum metus) ir leidosi plaukti pavandeniui, kur 
jį nešė įsisiūbavusios bangos, jisai stengėsi rodyti ma
sėms anarchistišką savo “teorijos” pusę, šaukdamas 
darbininkus grobti dirbtuves, skatindamas ūkininkus 
žudyt dvarų savininkus ir imti jų žemę, kurstydamas 
šiaip “biednuomenę” plėšti ir savintis net privatinį 
“buržujų” turtą — rakandus, rubus, knygas, paveiks
lus ir t. t. “Piešk plėšikus!” buvo jo generalis kovos 
obalsis.

Aišku, kad tai buvo nepridengtos, nuogos anarchi
jos vykinimas, ir natūralūs dalykas, kad visų anarchis
tų krūtinėse širdys šokinėjo iš džiaugsmo. Galų gale, 
atėjo visokios valdžios, visokio autoriteto, visokios prie

(Užbaiga)
Nacionaliame Muziejuje 

Washingtone, D. C., yra su
rinkta keletas šimtų kaukuo- 
lių indijonų, gyvenusių prieš 
du ar tris šimtus metų. Tų 
kaukuolių savininkai gyveno 
išsiskirstę, po visą šiaurės ir 
pietų Ameriką. Visame kal
bamame kelių šimtų kaukuo
lių rinkiny yra tiktai vienas 
supuvęs dantis. Stefanssonas 
atrado Islandijos (Iceland) 
kapinėse 96 kaukuoles, kurių 
savininkai ten tapo palaidoti 
tarp devinto ir trylikto šimt
mečių. Visame tame rinki
ny nėra nei vieno supuvusio 
dančio. Tos kaukuoles da
bar randasi Harvardo Univer
siteto Peabody Muziejuj.

Lslandiečiai, kaip ir kiti šiau
rės gyventojai, mėgsta pa
mėgdžioti savo kulturinges- 
nius brolius iš Europos ir 
Amerikos dietos srity. To dė
lei, dabartinė islandiečių jau
noji karta turi ne mažiau iš
gedusių dantų, kaip baltieji. 
Dantų gedimas eina ranka ran
kon su “civilizacija”, ypatingai 
tai tiesa kalbant apie “civili
zuotą” dietą.

Ne tik “civilizuota” dieta 
turi įtakos į dantų sveikatą 
ar jų reguliarį išaugimą, bet 
tos įtakos turėjo ir senesnių 
laikų dieta. Dr. Milo Hell- 
man išstudijavo 108, kaųkuo 
les indusų, australiečių, Ame
rikos indijonų ir eskimosų. 
šių keturių skirtingų rasių 
žmonės maitinosi ir skirtingu 
maistu: indusai, kaip ir kiti 
rytiečiai
vandžiais (ryžiais ir kitais va
saroj ais bei šiaip augmenim), 
australiečiai šaknimis ir vai* 
tįįais, Amerikos indijonai miš- 
rįrwta, o eskirnosai daugiau 
šiai baltimaisrproteidais (mČaa, 
žuvim).

Iš kalbamo 168 kaukuolių 
rinkinio, indusų buvo 43 nuoš. 
išgedusiais dantim, australie
čių 36 nuoš., Amerikos indi-, 
jurų 32 nuoš., o eskimosų

turi 
nuoš. kreivų, .dantų, indu- 
32 nuoš., australiečiai 8 

o Amerikos indi jonai 7

daugiausiai anglia-

Ui

M. C

į JI

12.5 nuoš. Kitaip sakant, es- 
kimosai, mintanti daugiausiai 
mėsa, turi mažiau išgedusių 
dantų, negu indilsai, mintan
ti angliavandžiais-skrobylais. 
Bet dantų tiesumo, jų regu4 
liarumo srity, jau pasėkos su
vis kitokios: eskirnosai 
50 
sai
nuoš.. 
nuoš.

Aigipto turčiai žiloj seno
vėj, dar piramidų statymo lai
kais, jau4 turėjo išgedusių dan 
tų, nes jie mėgo lepinti sal
dintais valgiais. Gi to pat pe
riodo vergai, , kurie buvo še
riami rupiu, paprastu valgiu 
— turėjo gana sveikus dan 
lis. Mechaniškas maisto kram 
tymas dantim yra ne mažiau 
reikalingas, kaip paties maisto 
cheminis sąstatas.

Iš čia privestų davinių bei 
faktų mes matome, kad svar 
blausios gedimo priežastys yri 
sekamos:

1. Netikęs maistas, kuris 
neduoda dantim deramai išsi- 
mankštinti jį kramtant ir kiu
ris neturi savy reikiamų mi
neralų, vitaminų ir kitų mais
tingų substancijų;

2. 
mas 
bulo 
mo)

3.

tik

Silpnas dantų atsilaiky- 
prieš ligas, dėl jų neto- 
išsirutolojimo (išsivysty- 
pirma ir po gimimo, 
Paveldėjimas silpnų dan

tų dėl to, kad motina, būda
ma nėščia ar žindydama kū
dikį maitinosi netikusiu mais
tu;

4. Apsileidimas ir neprižiu- 
rėjįmąs dąntų dėlei nesuprati
mo svarbos to darbo;

5. ‘Stoka lėšų jų pasitaisy
mui (biednuomenei);

6. Stoka atatinkamos dak
tariškos pagelbos kaimuose;

7. Baimė skausmo iŠ kudi- 
kiy pusės,, verčianti slėptis su 
dantgčla.

, .DąugeŲs daptų gedimo priie-
<d|rf W kąs įhespras|k; 

t/a5 kryptim daromą moksliniai 
tyrinėjimai. Gal b,ųt ateity bus 
galima daugiau pasakyti apie 
dantų gedimo* pamatines prie* 
žastis. Betgi k-ieR. iki Šiol žino
me, tai maisto sąstatas yra

Fiorevvo H.
'į ŲaGuardia

Naujasis New Yorko meras LaGuardia, kuris užėmė vietą
1 d. ir tuojaus pradėjo kovą, kad išvesti miestą 

, j kurią įstūmė Tammany Hali. Miestas yra 
medžiagas gauna iš mo-l skcndęs skolose, biudžetas toli nesubalansuotas, taip kad 

pieno, ar bent jas tu- \
gauti Jeigu gi motinos rei^es Pras^tl valdžios paskolos. LaGuardia reikalauja sau 

maistas toksai, kad tų įveria- paprastų galių, kad galėjus sutvarkyti miesto reikalus, kurių 
mų medžiagų nėra pakanka-1 nenori suteikti gub. Lehman. Jis taipjau yra pasiryžęs žymiai 
mai jos kraujuje ar piene, tai sumažinti miesto išlaidas.
nuo to turi nukentėti jos ku-|_
dikis. Jo dantys bus silpni ir 
jisai negalės deramai grum
tis su* gyvenimo kovom. Ge
riausias; nėščiai ar žindančiai 
motinai maistas, lai pakanka • 
mai sviesto, Smetonos, sūrio, 
kuoilaugiausiai žalio pieno, 
kiaušinių, vaisių, daržovių (ža
lių ir virtų), Duonos neper- 
daugiausiai ir tai tik čielo grū
do, ne pikliavotos (ruginės ar 
kvietinės), geriausiai padžio
vintos. Jeigu* pusryčiam valgo
ma kokių nors vasarojų, tai 
reikia žiūrėti, kad jie butų no 
numalti, kaip pav., ryžiai ar 
riti. Be to, nereikia užmiršti 
išgert porą stiklinių vandens 
prieš kiekvieną valgį (būtent 
pusę 
siaut), 
skrobylinių valgyti perviršio;] 
negerti kavos, arbatos ar ka
kao; nevalgyti jokio prezer- 
vuoto valgio iš skardinių ir 
vengti perviršio mėsos.

Tai ir visas “sekretas” ge
ro maisto! Kaip matote, ta
sai maistas nėra brangesnis; 
negu sugadintas maistas. Rei
kia tiktai pažinti maistą ir at
sisakyti nuo amžiais įsigyve- 
msio, pasenusio ir netikusios 
dietos papročio, o imtis to, 
ką moderniškasai dietetikos 
mokslas mums teikia. Pasta
tę naująją kartą sveikais pa
matais, mes laipsniškai priei
sime prie to, kad žmonės bus 
stipresni, jie ne taip greitai 
pasiduos ligų įtakai, jų am
žius pailgės, jų gyvenimas bus 
linksmesnis; jie bus geresni 
piliečiai šalies ir pasaulio, bus 
geresni kovotojai už savo ir 
visuomenės rytojų.

Kaip kas gali paklausti, kaip 
visa tai atsiekti; kaip galima 
įsigyti visos tos gyvenimo rei
kalingos įmonės, kad šaly tiek 
daug vargo, nedatekliaus, tam
sybės? šio rašinio tikslas bu 
vo nurodyti, kaįp reikia gyven
ti ir maitintis mokslo nurody
tu bu du, kad buvus sveikes
niu ir ilgiau gyvenu*s. Kada 
darbininkų didžiuma supras, 
kaip jie turi gyventi, kad ii I 
jie yra žmonės, jie nesitenkina 
vergo gyyenimu. Jie, per savo 
politines ir ekonomines orga 
nizacijas, susikurs tokią vi
suomenės tvarką, kurioj galės Į 
žmoniškai gyventi

valandos prieš valgy-
Vengti cukrinių ar

JUOKAI

*

Robert Louis Stevenson,

is
pa
gal
ne-

Vertė A. Kartūnas

Turtų Sala
(Tęsinys)

Aš nusileidau į duobę, pa
kėliau šėtros šoną ir ten buvo 
Ben Gunn’o laivelis — namų 
darbo, jeigu bent kas kada 
nors buvo painų darbo; širkš- 
tųs, iškrypę rėmai iš tvirto me
džio, o ant rėmų ištempta ož
kos oda, vilnos iš vidaus. Tas 
daiktas buvo visai mažas, net 
ir man, ir aš negaliu įsivaiz
duoti, kaip jis galėjo plūdu
riuoti su pilnai užaugusiu žmo
gumi. Laivelyje buvo vienas 
suolas taip žemai, kaip gali
ma, lyg koks ramstis, ir du 
irklai plaukimui.

Tuo laiku aš dar nebuvau 
matęs valties, vadinamos kora- 
kuhi*), kokias senovės britai 
dirbdavo, bet aš jau esu ma
tęs, todėl negalima geriau pa
aiškint apie Ben Tunn’o laive
lį, kaip pasakant, kad tai bu
vo kaip pats pirmutinis ir 
prasčiausio darbo korakulas, 
kokį žmogus buvo bent kada 
padirbęs. Bet negalima sa
kyti, kad šis laivelis nebūtų tu
rėjęs didelių korakulo pato
gumų, nes jis buvo labai leng
vus ir panešamas. ►

Na, kai aš jau buvau susi
radęs laivelį, sakysit, kad man 
turėjo užtekti nors kartą tų 

[šposų; bet tą bedarydamas, aš

°Aš nebepasi tikiu mote 
rimis”.

“Kodėl gi?”
“Aš įdėjau vedybų skelbi

mą laikraštyje ir vienas iš at
sakymų buvo nuo mano suža
dėtinės”.

(“Der Goelz”, Wien).

užmaniau dar vieną planą ir 
tą užmanymą taip pamėgau, 
jog, aš manau, bučiau išpildęs 
jį net ir paties kapitono Smai
lėti draudžiamas. Mano užma
nymas buvo prisiartinti nak
ties tamsumoje prie Hispa&ior 
los, nupiauti inkarą ir palei
sti jį plaukt prie kranto, kur 
vejas neš. Aš buvau gan ge
rui įsitikinęs, jog sukilėliai, 
nugalėti tą rytą, nieko geres
nio negalėjo pasirinkti, kaip 
įsitraukę inkarą pasileisti į 
jurą; o tą, aš maniau, butų 
buvę labai geras daiktas su
laikius, o kai aš mačiau, jo^ 
jie palieka laivo budėto jus ne- 
aprupintiis laiveliu, tad mano 
planą galima buvo atlikti be 
didelio pavojaus.

Tai aš tuojaus atsisėdau 
laukti tamsumos ir skaniai pa
sibaigiau biskvitų. Tai buvo 
naktis viena iš dešimties tūk
stančių mano tikslui. Rūkas 
jau buvo uždengęs visą dangų. 
Paskutipiems dienos spindu
liams išnikus, Turtų Salą ap
supo absoliutiška tamsuma. 
Pagaliau, kai aš užsidėjau ko- 
rakulą ant pečių ir svyruoda
mas graibsčiaus iš duobės, ku
rioje aš valgiau vakarienę, te
buvo matytis tik du punktai 
visoje prieplaukoje.

(Bus daugiau)

.y-’.y.t..I

*) Valtis padaryta iš vytelių 
ir ožkos odos.

Garsioji krutamu jų paveiks
lų artistė Mary Pickford, pra- 
mintą “America-’s Svveethearte 
kuri sagryžo į gyvąją jsceną 
dabar vaidina Chicago ję.

ir

JUOKAI
Piteris (parodoje “Gražioji 

Indija”): “Kas ten aukštai per 
žmogus?”

Prižiūrėtojas: “Tai yra stau
giąs dervišius”’.

Piteris: “O moteris?”
Prižiūrėtojas: “Tai yra der- 

višiaus žmona”.
Piteris: “Dabar aš žinau, 

kodėl jis yrą staugiąs dervi- 
šius. Jeigu aš turėčiau žmoną 
tokią kaip ši, aš taip pat 
staugčiau”.
(“Luestige Koelner Zeitung”).

Kaimo policininkas: “Tam
stai negalima čia būti”.

Čigonė: “Aš turiu žodišką 
burmistro leidimą”.

Policininkas: “Parodyk jį 
man”.

> (“Pele Mele”, Paris).

žmona: “Kame tu buvai taip 
vėlai?”

Vyrelis: “Neišleisk manęs, 
jeigu apie lai girdėjai”.
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Kaimynas,SKELBIA

Rašo F. Bu]aw

MAYTAG PRANEŠIMAI
DRABUŽIŲ PLOVYKLŲ TeL BOULEVARD 9199

kiekvieną

Graboriai

Įvairus Gydytojai

Lietuves Akušeres

Victory 4226

Garsinki tės Naujienose
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Advokatai

Laidotuvėse

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

dainuoja.
vaikus i

Penktadieni Brigh- 
ton Parko ALTASS 
skyr. susirinkimas

Ryt R. R. klubas lai 
dos J. Rockouska

O ta pati su apvalainiu Alų 
minum tub mados 25 tik

vetainėje—klubo bu’ 
kad pasipuošti rožė

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

Marguette Rd. 
rtesian Avė.

Renk 
sausio 12 d.Didžiausi kainų sumažini

mą ant sviete geriausių, gra
žiausių ir tinkamiausių 
Aluminum

arp Chicagos 
Lietuvių

BRIGHTON PARK 
tadienio vakare 
kaip puse po septynių įvyks- 

parko ALTASS 
susirinkimas Holly- 

i—Yuškos svetainėje, 
43rd St 

komiteto

yra vedė-
Kumskio rinkimų kohi- 

irgi j Aunas politikoj

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

DR. V. A. ŠIMKUS
.. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki

vai., NedSliomis nuo 10 iki 12
3343 South Halsted St.

Tel. Boulėvard 1401

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Re*. 6515 So. Rocktoell St. 
Tel. Republic 9723

PROGRESS
FURNITURE C0.

KRAUTUVE

Al. G. Kumskis kan 
didatuos į apskr. 
komisionieriaus 

vieta

2422 W 
kampas 67th k 

Telefonas Grovehill 1595 
Valandos nuo 9 iki 11 ryto, nno 2-4 
it 7-9 po pietų, įeredomij po pietų it 

nedėliotais pagal susitarimą.

yra “stebuklingas” agur- 
Su juo K. Steponavičius 
Jurgelionis pavalgydins

jie gražiai ir vikriai šoka. No
rintieji mokytis šokių, pasima- 
tykite su p. Beliajum.

Prie progos Gėlių Darželis, 
Lietuvių Baletas ir Lietuvių 
Jaunimo Draugija taria širdin
gų ačiū ponams Woodmanams 
už jų malonų patarnavimų mu
sų gerovei. —Jurginis.

J. Kaledinskas, J. Romanas 
Vedėjai.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 4645 S. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą

• Ofiso Tel. t Boulevard 7820

Namų TeLs Proipect 1930

3307 Lituanica Avė
Tel. Boulevard 4139

P. CONRAD
PHOTOGRAFISTAS 

Fotografuoju jusu na
muose arba studijoj 

Rezidencija
730 W. 62nd St.
Tel. Englewood 5840

Tel. Lafayette 3572 
J. Liulevičius 
GRABORIUS ir 

balsamuoTojas 
Patarnauja .ChicagOje 

ir apielinkėje. 
Didelė ir graži 
koplyčia dykai. 

4092 ARCHER AV.

kaip
Salaveičikiutė, 

Skeveriutė 
Jakavičius,

dos komitemenfis indorsuoja 
Kumskio kandidatūra ir pasi
žada j j remti.

Mike Pavilonis Jr
. ii Al G 
manijos 
darbuotojas.

Al G. Kumskis tikisi, kad 
Chicagos lietuviai parems jo 
kandidatūrų visuose varduose 
pasirašydami po peticija indor- 
savimui jo kandidatūros ir ba- 
andžio mėnesio 10 d. balsavi

muose

GRABORIUS 
1646 West 46th St. 

Tel. Bpulevard 52Č3 ir 8413 

1327 So. 49th Ct.
Tel. Cicero j 724. Koplyčia dykai

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos 

Nariai.

Atsilankykite šiandien ir pa
sinaudokite šiuo didžiausiu 
bargenu.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje pavbskite savo 

rūpesčius man.

2506 West 63rd St
T.L REPUBLIC 3100 !'■ 1

YOUR Erti 
Night and Morning to keep 
them Clcan, Clear and Hcalthy 

Write for Free “Eye Care?* 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co.» Dept. U. S.. 9 E. Ohio St., Chica|o

tomą x‘Pirmyn” choro po vado
vyste K. Steponavičiaus trijų 
veiksmų komiška operete 
“Agurkai”. Tai žinant reikia 
kalbėt ne apie agurkus, bet apie 
operetę. Mat, tą operetę per
statyti rengiasi žymiauisos ar
tistų jėgos, kaip tai Stasys 
Rimkus 
Staniuliutė, O.

i Rakauskaitė, P. 
Tarutis ir kiti.

Apie operetės

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS

Grįio H Europos ir vii praktikuoja 
senojoj putoj.

VALANDOS: 10-12 A. M. 2-6 P. M. 
7-9 P. M. Sekmadieniais ir ketvirta* 

dieniais pagal susitarimą.

Ros. 6600 So«rh Artesian Aveniu 
Phone Proipect 6659 

Ofiso T«t. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

ši Maytag naujausia 
metų mados turinti kortuo
ta tub, kuri išplauna drabu
žius gražiausiai kaip bile 
kokia kita plovykla ir ga
linti laikyti desėtkus metų, 
yra verta ir parsiduoda po 
$149.00, dabar parsiduoda už 
sumažintą kainą tiktai

Ofiso telefonas PrOspect 1028 
Rez. ir ofisas 2859 S. Leavitt St.

Tel. Canal 0706

DR. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso valandos 2 iki 4 ir nuo 7—9 
vai. vakare. Nedėlioj sulig sutarties 

2403 W. 63rd St„ t Chicago \

Balandžio 10 dieną Chicagoj 
įvyks primary balsavimai-rinki- 
mai kandidatų įvairioms vald- 
vietčms, itarpe jų ir Cook Goun- 
ty komisijonieriaus vietai, į ku*- 
rią kandidatuos Al G. Kumskis, 
demokratų partijos sąrašu.

Al. G. Kumskis dar jaunas 
ir energingas vyras 27 m., da
bartiniu laiku dirbąs krimina
liame teisme kaipo raštininkas. 
Gimęs ir augęs Chicagoj. Yra 
baigęs American Collcge of 
Physical Education, 9 warde 
yra prisinkto kapitonas. Pri
klauso prie visokių kliubų, dau
giausiai atletikos, yra geras 
plaukėjas. 1920 metais buvo 
skiriamas kandidatu atstovauti 
Suvienytas Valstijas visasvieti- 
nėj plaukimo Olipiadijoj, Ams
terdame, Holandijoj. Yra vedęs 
roselajndietę Nezeškaitę. Gyve
na Roselaridė 142 E. 107 S t.

Al. G. Kumskio kandidatū
rai indorsuoti yra renkami pa
rašai taip vadinamai IPrimary 
Petition po visa Chicagos mies
tą. Sheldon W. Govier 9 war-

Kriaučią Lokalo 269 metinis susi
rinkimas įvyks Petnyčioj, Sausio 12 
d., kaip 7:30 vai. vak , Amalgama- 
ted Centro Name, 333 S. Ashland 
Blvd. Susirinkime kalbės Naujos 
Valdybos iždininkas.

Baliaus rengimo komisija, kuris 
jvyks Sausio 20 d., Amalgamated 
Hali, turi svarbų pranešimą, todėl 
neatbūtinai visi prašomi atsilankyti 
i šj taip svarbų susirinkimą.

— Valdyba.

Phone Canal 6122

DR. S.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedaliomis pagal sutarti 
Rezidencija 6631 So. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Roseiand. Kliubų ir Draugijų Su
sivienijimo metinis susirinkimas 
ivyks Penktadieny, Sausio 12 dieną, 
Balchuno Svetainėj, kaip 7:30 vai. 
vak. Bus išduotas metinis rapor
tas ir pranešimai. Nariai gaus prie
dą ir pataisymus prie konstituci
jos. Prašome atvykti paskirtu laiku, 
nes yra daug reikalų apsvarstymui.

Sekretorius.

A. MONTVID, M. D.
Weit Town State Bank Bldg. 

2400 W. Madison St.
VaL I iki 3 po pietų, 6 iki 3 vak. 

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brnnswick 0597

ANTANAS MAKUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 10 diena, 11:15 valan
da ryte 1934 m., sulaukęs pu
sę amžiaus, gimęs Rokiškio 
apskr., Juzinčų parap. Ameri
koj išgyveno apie 35 metus. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Ona. po tėvais Augonai- 
tė, 2 dukteris Oną Platskey ir 
Emilija, žentą Kazimierą, pus
seserę Marijona Makutienę, 
švogerj Stakavich ir jo žmo
na ir gimines, o Lietuvoj bro
li ir 2 seseres. Kūnas pašar
votas randasi 3345 Evergreen 
Avė.

Laidotuvės jvyks Pirmadie
ny, Sausio 15 dieną< 8 vai. ry
to iš namu i šv. Mykolo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Makuskas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, žentas, 
Pussesere, švogeris ir gi
minės. v

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Lachawicz ir Sunai, tel. 
Canal 2515. . „ ... -

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniški/ ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
arti Slst Street 

Valandos: 10—11 vai. ryto, 2—4, 
7—9 vai. vak. Nedaliomis iŠ šventa- 

niais 10—12 dieną.

FurmitureC0
3222-24-26 South

Halsted Street

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus.

718 W. 18th St
Tel. Monroe 3377

CICERO.—A. A. J. Rockous- 
ko laidotuvių reikale, Raudonos 
Rožės klubo nariai turėjo spe
ciali susirinkimą antradienio 
vakare. Yra nutarta, dalyvau
ti “in corpore”, iš namų, 1607 
49th avenue, palydėti j bažny
čių šv. Antano parapijos.

Klubo nariai dalyvaukite kuo 
skaitlingiausiai. Nevėliau 8 v. 
ryto penktadienį susirinkite p. 
šėmeto 
veinėje 
mis savo draugo paskutiniam 
patarnavimui, šiandien jam, o 
ryt gal ir man ir tau.

—Klubo raštininkas.

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

“4*•“ Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

, ano 9 iki 11 valandai ryto 
ano 6 iki 9 valandai vakaro

ta Brighton 
Skyriaus 
wood Inn 
2419 W.

Visi komiteto nariai-res ir 
norintieji įstoti į antrų Ame
rikos Lietuvių Transatlantinio 
Skridimo Sąjungą kviečiami 
susirinkti.

Taipgi tie, kurie norėtų skri
dimo naudai pasidarbuoti, o 
ypatingai nuoširdžiai kviečia 
mos moterys atsilankyti ir pa
remti šj bendrų darbą, nes 
Aviacijos progresas ir tautos 
garbe visiems kaip vyrams, 
taip ir moterims yra lygi. To
dėl visi lygiai ir pasidarbuo
kime.

Taipgi atsilankykite ir visi 
tie, kurie turite paėmę parda
vinėjimui tikietus ar tai Centro 
Naujų Metų vakaro baliaus ar 
Brighton parko aviacijos ba
liaus, reiškia ar pinigus ar ti
kietus sugrųžinkit, nes reika
linga padaryti atskaitą.

—F. T. Puleikis.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnanjji laidotuvėse knopigiausiai. 
Reikale meldžiame atsišaukti, o musų 

darbu busite užganėdinti.
, Tel. Canal 2515 arba 2516 »

2314 W. 23rd PI., Chicago ClfVDTTTC.1439 S. 49 Ct’ Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

Tel, Yėr* 1829

DR. G. SERNER
Pritaiką Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvč 
756 West 35th St 

kampai Halsted St.
Valandos nuo 10—4, fiuo 6 iki 8 

Nedaliomis 10 iki 12 vai. ryto

Jeigu Norite Dailump ir Nebrangumo 
Pašattkite .L..

REPublic 8340
5340 SO. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšiu su firma tuo pačiu vardu)______

J. F. RADZIUS
Incorporated 

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 it augščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I3th St. Tek Canal 6174 

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tel. Victory 2343

DR. BERiASH
756 W. 35th St 

(Cor of 35tb & Halsted Su.) 
Ofiao va<andos nno 1-3. nuo 6:30-8:30

Nedėldi-niait natai tnrart)

turinį, kiek 
vėliau teks pakalbėti, bet da
bar tai tiek užteks pasakius, 
kad Chicagoj nebuvo statoma 
kitos operetes, kuri prilygtų šiai 
iš muzikaliu, dainų ir humoro 
atžvilgių.

Ofiso Tel. Boulevard 5914

DR NA1KEL1S
756 W. 35th St

(Cor. of 35th 8 Halsted Su.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Avė, 

Tel. Victory 5904
Ofiso valandos: nno 2-4, nuo 7-9 

Nedėldieniais fugai sutarti.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare 
Sereddj pagal sutarti.

Pereitą penktadienį Gėlių 
Darželis apvaikščiojo Kazio Du- 
linskio dvylikos metų sukaktu
ves. Visi nRriai labai smagiai 
laikų praleido bežaisdami bei 
visokiais budais besilinksminda
mi.

Gėlių Darželio nariams turiu 
pranešti labai svarbią, žinių. 
Būtent, sekamą penktadienį pa
sižadėjo atsilankyti ponia Gu- 
gienė, viena žymiausių darbuo
toji) meno srityje. Visi kviečia
mi dalyvauti. *

Tėvams juk yra malonu, kad 
jų vaikučiai gražiai 
Tad atveskite savo 
Gėlių Darželį.

Chorelis susirenka 
penktadienį Woodmano svetai
nėje, 8253 S. Lime. Pradžia 7 
vai. vakaro. Yra taip pat ir šo
kių skyrius. Musų šokėjai da
lyvavo Naujų Metų sutiktuvė
se Ashland Blvd. Auditorijoje. 
Tūkstančiai žmonių mate, kaip

Ofiso Tel. Lafayette 7031
Dr. V. E. Siedlinskis

DENTISTAS
4143 Archer av., kamp. Francisco av.

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu 

4605-07 So. Hermitage Avenue

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

Gerai lietuvtanrt žinomai per 35 me
tui kaipo patyrei gydytojai chirurgai ii 
akušeri*.

Gydo įtaigiai ir chroniškai ligai vyrų, 
moterų ir vaikų pagal naujauiiui me
todui X-Ray ir kitokiui elektrai prie* 
raitu*.

Ofisas ir Laboratorijai
1025 ISth St., netoli Morgan Sk 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hgds Park 6755 ar Central 7464

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apan iventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Hemlock 2061

Dr. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

6558 So. Western Avenue
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis sulig sutarties. 
CHICAGO, ILL.

Siunčiame Gėles per Telegramą pc 
visą pasaulį

LOVEIKIS 
Kvietkininkas

Gėlės Dėl Vestuvių, Bankietams ii 
Pagrabams

Pristatome i visas miesto dalis 
3316 So. Halsted St., Chicago, III, 

Phone Boulevard 7314

ir K 
tūkstančius Chicagos lietuvių. 
Juk didesnio stebuklo padaryti 
negalėjo ir “šventieji”. Jeigu 
man kas pirma tai butų pasa
kęs, niekuomet nebūčiau tam 
tikėjęs. Aš vienas galiu bent 
tris agurkus suvalgyti, kad u* 
“znoko” nėra. O žinant, kad 
Chicagoje yra dąug didesnių 
ągurkų “patrijotų” negu aš, £ai 
kurgi protas kalbėt, kad s U 
vienu agurku pavalgydins tū
kstantį žmonių. Bet šventa tei
sybe, kad jie tai padaryti ga
lės. Mat, tas agurkas yra ne
įkandamas, ir neapčiuopiamas. 
Vadinas, bus taip, kaip gaspa- 
dorių priežodis sako, — pasi
žiūrėję bus sotus. Matysi
me tą ir daug didesnių agur
kų atsilankę sausio 28 d. į St. 
Agnės AiVditorium, kur bus sta-

Juozapas Rockouskas
Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 8 dieną 9:30 vai. 

vakare 1934 m., sulaukęs 30 metų amžiaus. Juozapas gi
męs SeaAonville, III. Paliko dideliame nuliūdime, mylimą 
moterį Helen, no tėvais Jučaitę, motiną Petronėlę ir tėvą 
Juozapą, 2 seseris Helen ir Margaret, 3 brolius Mykolą, 
Antaną ir Robert, 3 švogerius Stanley Matulionis, Stanley 
ir Antaną Jusaičius, brolienę Isabella Rockouskienę, Švo- 
gerką Oną Jusaitienę, uošvius Kazimierą ir Agotą Trizkus 
ir gimines. Buvo narys Raudonos Rožės Paš. Kliubo. Kū
nas pašarvotas randasi 1607 So. 49th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks penktadieny, sausio 12 dieną 8 vai. 
ryto iš namų į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a: a. Juozapo Roekoųsko giminės, draugai jiiį pa- į 
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir į 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Tėvai, Seserys, Broliai, švogeriai, Broliene, 

švogerka, Uošviai ir Giminės.
Laidotuvėse paltamauja graborius J. F. Eiideikis, tel. 

Yards 1741.

Telefonas Yards 1138 *

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas 
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu autbmobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
CHICAGO. ILL.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometricallg Akių Specialistas
Palengvins akių įtempimą, kuris esti 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą 
akių karštį, atitaiso trumparegystę ir to- 
liregystę. Prirengia teisingai akihius. Vi- 
suoSe atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra,* parodančią mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitaiso
mos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nedėlio
mis pagal sutartį. Akinių kainos per pu
sę pigiaus, kaip buvo pirmiaus.
Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pi

giau kaip pirmiau.
4712 South Ashland Avė*

Phone Boulevard 7589

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS advokatas

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonai 7060: Valandai O—S

W. Side: 2Ž01 W. 22 St. (Cermak Rd) 
PaaodSUo. Berodo* Ir PAtnyčio* rak. 8 Iki | 

Teleioaai CfSitt
Namo!: 6459 S. RockweH Str^i 

Utarniako. Katrerro ir SumtO* vak. X * !£»Wo»m BepubUs »«O«

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avtntu 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 3200

Mrs. Anelia K. Jarush 
Physical Therapy 

® Midwife
■ x 6109 South . Albanų

Agentu 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie gim-O dymo namuose ar li-
goninėse, duodu ma- 
ssage. eleetrie . treat- 
ment ir m a gn * tie 
blankets ir t. t. 

ngTmn Moterimi ir mefgi- 
noras patarimai do
vanai;

DR. C K. KLIAUGA
DENTISTAS

2420 W. Marųuette Rd.
Phoo. HEMLOCK 7828

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

UOZAPAS EmiKie

Tel. Cicero 2109 ir 859 J

Antanas Petkus 
Graborius 

KOPLYČIA DYKAI 
4830 West 15th St 

CICERO, ILL.

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIO
PRANEŠIMAS

Persikėlian i erdveinę ir patogesnę vietą 

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

, ir nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone Boulevard 8483

Agurkas
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Nenoriu palikti 
skolingas ‘Lituanicai

Antrajai’ ”
“Naujienose” suskambėjo te

lefonas,
“Heilo, Naujienos”.
“Heilo, ar aš galėčiau kal

bėti su Vaivada?”
“Kalba, o kas šaukia?”
“Kasparas Poška, 7200 South 

Wood Street. Aš šau‘kiu štai 
kokiu reikalu: nežinau ar aš 
turiu atvažiuoti asmeniškai į 
‘Naujienas’, ar pasiųsti per pąs- 
tą ar atiduoti Senam Petrui. 
Mat, ar nenoriu palikti skolin
gas ‘LITUANICAI ANTRA
JAI’, todėl skiriu jai kelių 
dolerių auka. Aš paprastas 
darbininkas, ‘Naujienas’ skai
tau nuo pat pradžios ir neno
riu palikti neprisidėjęs nors 
kiek prie ‘LITUANICOS ANT
ROSIOS'. Ar galima bus auką 
atiduoti Senam Petrui, kuris 
pas mane ryt atvažiuoja at
naujinti prenumeratų?”

Šiandien Senas Petras sustos 
pas drg. l*oška ir jo au'ka pa
ims, kurių priduos iždininkui 
p. Justinui Mackevičiui.

Lai ir kiti lietuviai paseka p. 
Poškos pavyzdžiu, kad nepalik
ti skolingas tam aeroplanui, 
kuris šių vasarą plasnos per At- 
lantikų j Lietuvą su lakiftiu 
Juozu R. James-Janušausku. 
Kaip ir p. Poška, tūkstančiai 
lietuvių įvertina tų darbų ir 
nori aukoti, bet laukia kol rin
kėjas pas juos atsilankys. Ne
laukite, aukokite kiek galite. 

tausia NATHAN KANTER
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

tuojaus, o aukas siųskite pas 
Amerikos Lietuvių Tranzatlan- 
tinio Skridimo iždininką p. Jus
tinų Mackevičių, 2324 South 
Leavitt Street. Informacijų rei
kalu kreipkitės į Antaną Vai
vadų, ALTASS sekretorių, 1739 
South Halsted Street, CANal 
8500. Visus čekius išrašykite 
ALTASS vardu ir taip pat kaip 
ir pinigus siųskite juos pas iž
dininkų, kuris per sekretorių 
pasiųs jums kvitų ir auksinę 
“ALTASS” špilkutę, kaipo pa
liudymą, kad jus nepalikote 
skolingi “LITUANICAI ANT
RAJAI”.

Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos metinio 

susirinkimo 
. i

Antradienį, sausio 9 d., Ma- 
sonic Temple svetainėje įvyko 
metinis Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirinkimas. Narių 
atsilankė gana skaitlingai, — 
galėjo būti apie trys šimtai. 
Susirinkimas iržsitėsę apie tris 
valandas,— tai, palyginus su 
pirmesniaįs Draugijos ąusįrin- 
kimaisj gana ilgai. Tarimų kaip 
ir nebuvo—užėmė daug laiko 
raportai ir Įvairių komisijų rin
kimai. Kiek teko nugirsti, bu
vo rinkamos sekamos komisi
jos: Draugijos Gerovės komisi
ja, Laidotuvių komisija, algų 
komisija, balsavimų tvarkymo 
komiisja ir konstitucijos tobu 
linimo komisija. Kas buvo iš
rinkti į komisijas—visų vardu 
neprisimenu,—vien pasižymė
jau vardus prezidento paskirtų 
komisijų pirmininkų. Draugi
jos Gerovės komisijos pirmi-1 
ninku paskirtas M. Kasparatis, 
Balsavimų—A. Valskis, Algų— 
auditorius Varkala, Laidotuvių

—Ascilla, Konstitucijos—Čepu- 
kas.

Beje, dar buvo paskirta ko
misija j Amerikos Lietuvių 
Tranzatlantinio Skridimo Sa 
jungą: regis, Ascilla, čereška 
ir Briedis. Konstitucijos ko
misija ir Transatlantinio Skri
dimo, tai laikinos komisijos, o 
kitos visos komisijos yra pa 
stovios—sulig nauja konstitu
cija.

Visas susirinkimas ėjo gana 
sklandžiai, išėmus konstituci
jos klausimų ir perkėlimo susi
rinkimų į Lietuvių Auditorijų. 
Konstitucijos klausime daugiau 
lermavo komunistai, kol tapo 
išrinkta komisija, kuri stengsis 
nuodugniau susipažinti su kon
stitucija ir, jei ras ką taisyti 
no, atatinkamu laiku rekomen
duos tai susirinkimui.

Draugijos susirinkimų perkė-) 
limo klausimas išsirišo sekamai; 
didžiuma 3(1 balsų buvo palik
ta Masonic ‘Temple svetainėje; 
reiškia, dabartinėje vietoje, čia 
kaltė southsidieČių, kad neskait
lingai atsilankė. Sekamais me
tais, be abejo, northšidiečiai ne
atsilaikys.

Beje, kaipo rekomendacija 
tobulinimui naujos konstituci
jos, didžiuma balsų buvo pri
imta drg. Viešio pasiūlymas., 
kad sekamais .valdybos rinki
mais po baloti? nariai bĄlsup' 
darni nesirašytų.

Komunistai, kurie tiek daug 
rėkavo per savo “Vilnį” susi
rinkime gana mažai parodė 
“revoliucioniškumo” dvasios, iš 
ėmus vienų antrą eilinį narį, 
kurie - buvo pradėję . dainuoti. 
Bet patys lyderiai, Viešys it* 
Joris, laikėsi tikrai džentelmo- 
niškai. Ypač reikia dų’oti kre
ditas drg. Viešini,— jis moka 
gana taktingai elgtis susirinki 
muose. šiame susirinkime jis 
buvo šimto nuošimčių džentel
menas. Tarp eilinių narių, ku

Mrs. Ailie Mae Purvis, 38 m. 
iš Bogalusa, La., kuri liko nu
teista pakorimui sąryšy su nu
žudymu savo vyro, Ji prisipa
žino, kad ji pasamdė jauną neg
rą įstumti jos vyrą į upę, ką 
tas i s ir padarė.

rie pamatė, kad jų lyderis į 
kovą neina visomis keturiomis, 
—geležinis frontas pradėjo įrti 
ir, ant galo, visai supliuško.

—Sklokininkas.

Vienas už visus
Dovydas amžinos garbes už

sipelnė, stodamas kovon su gai
lingu priešu, vienas’ už visus 
žydus. Vadas užstojo šavus pa
sekėjus. Musų garbingiausi tau
tos vadai, Gediminas ir Kęstui 
tis, į didžiausius pavojus patys 
ėjo priekyj. žinau kelias lietu
vių šeimas su pavarde “Gedmi
nas”, Gediminas ir panašiai. 

Kaip tie lietuviai didžiuojasi 
tom pavardėm. Tie, kurie visai 
tautai ką nors gero daro tampa 
nemirtinais.

Neabejoju, kad ir pavarde 
Rimkus bus garbė ir papuoša
lu visiems Rimkams, nors dau
gelis Rimkų dabar prie viešojo 
tautos darbo neprisideda. Kuo
met vienas Stasys Rimkus tau
tos kultūros darbą dirba, jisai 
dengia gražiausia garbe visus 
Rimkus. Ateityje, be -abejonės, 
visi dabartiniai Rimkai ras ga
limybių savintis Stasį Rimkų 
kaipo giminaitį.

Kodėl Amerika be jokių var
žymų įsileidžia artistus, moks
leivius ir visokius profesionalus 
ir specialistus? Kad tų žmonių 
talentai šviestų ir kultūrintų 
amerikonus. Talentų apleidimas, 
tai visai tautai gėda. Jeigu 
mes neisime prie daile puošia^ 
mos kultūros, tai gryšime atgal 
prie barbarizmo. Vietoje stovė
ti negalima. Kas nepažangiuoja 
prie laisvės ir naujovinės ap-

MILDA■ II THE ATRE > •
31-ma ir tSouth Halsted St.

SAUSIO 11

tiktai vienai dienai 

“Saturdays Millions” 
su R. YOUNG ir LEILA HYAMS

SAUSIO 12—13

“Midshipman Jack”
su BRUCE CABOT, 

BETTY FURNESS 
taipgi komedija ir kiti įvairumai. 

švietos, tas slenka atgal vergi- 
jon ir prietarų fanatizman. 
Mes, dvidešimto amžiaus žmo
nės, turime eiti su naujo mok
slo pažanga priekin ir skubė
ti susiburti vienybėm

Kas lietuvių vardą garbėn 
kelia, tą turime laikyti gėrių- 
geriausiu lietuviu4, ir tokį lie
tuvį ginti nuo visų “ponų” ir 
raganių pasmerkimų. Mes pa
tys žinome kas musų žmonėms 
naudinga, nelaukdami iš inter 
nacionalų centrų užgyrimų. Juo 
augščiau kultūroje pakilsime, 
juo daugiau pakantos ir drau-

DAUG ŠILUMOS, mažai pelenų, 
puikus pavaduotojas dėl Pocahontas; 
Black Goki, Lump arba Egg, $6.00. 
Mine run, $5.75; Screenings, $4.75. 
Grundy Mining Co.. Cedarcrest2011

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu 

INSURANCE, NOTARY PUBLIC 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS 
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite i musų spulkt 

TEL. LAFAYETTE 1083

2608 West 47th St.,

Ateikite su manim 
įsigerti

Širdingai kviečiu visus Chicagos ir 
apielinkinių miestelių lietuvius, drau
gus ir senus pažįstamus atlankyti 
mane mano biznio vietoje. Užlai
kau dideli pasirinkimą.

Jūsų žydukas patarnaus jums 
mandagiai.

gingumo laimėsime visokiuose 
“internacionaluose” ar tai bus 
Maskvos, Romos, ar Tautų Ly
goje.

Taigi, padrąsinkime tobuly
bes siekiančius musų tautos 
kultūrintojus, bent rankų pa- 
plojimais “katutėmis”, ir skait 
ingais atsilankymais į visas 

musų kultūrines pramogas. Ne
užmirškime dainiaus Stasio 
Rimkaus Koncerto, Sausio 21, 
1934.

A. K. Rutkauskas, M. D.

ATLANKYKITE 
White Star Tavem 

2649 W. 43rd St.
Tel. Lafayette 8980 

Skanus alutis, užkandžiai ir įvairus 
gėrimai. Užkviečia visus
J. OKSAS, A. RENKUNAS.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

Tel. Yards 3408
VICTOR BAGDONAS

Perkraustome ant vietos 
Nuvežame ir i tolesnias vietas 
Supakavimas, Storage, Crating 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIA’NU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago. III.

Financial
Finansai-Paskolos

MES SKOLINAM 
$50 iki $300 

PETRZILEK BROS. AND CO. 
1647 W 47th St.

Partners Wanted
REIKALINGAS partneris į saliu- 

no bizni, didelė vieta, labai seniai 
išdirbta per daugeli metų. Viena iš 
gražiausiu vietų South Sidėj. Yra 
didelė svetainė. Tiktai butų labai 
geistina, kad butų patyręs tokiam 
bizny. Rašykite laiškais i Naujienas, 
Box 66, 1739 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas. Turi būti blaivas. Valgis, 
guolis ir mažas atlyginimas 1439 S 
Sawyer Avė. 2-ros lubos iš užpakalio.

tabako—tik viduriniu? Japus. Ne 
viršutinius lapus—kadangi tie yra apsaugos—dėl puikesnio skon 
nedasivystę. Ne apatinius lapus—

Help Wanted—Femaie 
Darbininkių Reikia

MERGINA namu darbui, tik tru
putį skalbti. Gali dirbti tik dalį 
laiko. 1331 Independence Blvd.

nai

visuomet yra lengvi

THEATRE
35th

Farmg For SaleSAUSIO 11

“Ever in My Heart
su STANWYCK

taipgi muzikalia paveikslas

SAUSIO 12
M

“Stage Mother
su ALICE BRADY

|” Visuomet Puikiausias Tabakas taipgi komedija ir kiti

tiktai Viduriniai Laba
I V . . . •> > • . M. ’ .... - ■ w f l ■

įvairumai
tMt

Halsted Street

6 KAMBARIŲ cottage, gazas, mau
dynė, elektriką, West 42nd St. Cash 
kaina $800. Savininkas Yards 1614.

PARDAVIMUI 2 krėslų barbernė, 
visokių tautų apgyventa, gera vieta 
karštas vanduo, apšildyta Renda pigi 

801 W. 74 St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikią_______

DIDELIS BARGENAS
Noriu parduoti arba mainyti arba 

renduoti savo farmą, kuri yra 
Wisconsine. 820 akerių žemės su gra
žiu mišku ir su visais gyvuliais ir 
mašinos yra viso 12 gaivu, yra ban
dos 4 arkliai ir visi paukščiai. Taip
gi visos farmų dirbamos mašinos. 
Atsišaukite adresu:

' S. DUDONES,
3221 So Lowe Avė., Chicago, 111.

PARSIDUODA tabako, saldainių 
i r visokių smulkmenų krautuvė, 
priežastis pardavimo — apleidžiu 
miestą. 3500 So. Union Avė

RESTAURACIJA —- pilnai įreng
ta, kainavo $1000, parduosiu už 
$300. 4 kambariai — netoli New
Market.. 1435 So Sangamon St.

PARSIDUODA 40 akrų farma Wis- 
consine, prie miestuko. Parduosiu už 
cash arba mainysiu ant gero auto- 
mobiliaus, arba mažo namuko Far
ma neturi morgičių. Atsišaukite W. 
Thomas, 6551 So. Maplewood Avė. 
Tel. Hemlock 1686.

GYVYBĖS APDRAUDA
Reikalingi ambitiški vyrai ir mote

ris, dorus ir su geru supratimu. 
Nuo 22 iki 45 metų amžiaus Libe
rališkas komisas ir atnaujinimas. 
Mes išmokinsime ir pagelbėsime. At
sišaukite 166 W. Van Buren St. 
Kambarys A2146, nuo 10 iki 2 vai 
po piet. J. A. VILKISIUS.

šeštadieny, 1:40 vai. po piet 
Eastern Standard Laiku per 
Raudoną ir Mėlyną radio 
tinklus NBC, L U C K Y 
STRIKE perstato Metropoli
tan Opera Company ištiso
je operoje “L’Africana”

Iš Metropolitan Opera 
House tiesiog iš 

Diamond Ilorse-Shoe

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Yra pašalpos ligoje, pomirtinių ir 
kultūros Draugija.

Į narius priimami vyrai ir mo
terys nuo 15 iki 48 metų. Ligoje 
pašalpa yra trijų skyrių: $6, $10 
ir $16 savaitėje. Pomirtinė $250. 
Nariai įstoję Draugijon gali gv- 
venti bile kuriame State—valsti
joj—pašalpa ir pomirtine išmo
kama. Nariams nėra bausmių už 
nelankyma susirinkimų, vakarų ir 
ligonių—ligonis prižiūri Draugi
jos daktaras, kitur gyvenančius— 
vietinis daktaras. Draugijos na
riais yra vien lietuviai ir visi na
riai turi balsavimo teisę svar
besniais Draugijos reikalais re
ferendumo budai. Draugijos narių 
skaičius yra 1,300, piniginis tur
tas virš $30,000.00. Draugija yra 
no priežiūra Illinois valstijos.

Jeigu dar Tamsta nesi nariu ši- 
los skaitlingos ir stiprios organiža
rijos, tai kviečiame tuoj prisirašv 
Ii per musų atstovus—kontestan- 
tus arba tiesiai kreipkitės į Chi 
ragos Lietuvių Draugijos ofisą, 
1739 So. Halstęd St. (“Naujienų 
name). Nuo 4 iki 7 v. v. Arba 
telefonuokite, kad musų atstovas 
•teitų į namus. Tel. Canal 0117 
-klauskite Mickevičių.

pilnai prikimštą cigaretą. Ir atsi 
mink

pilną iki krašto ilgais, lygiais pluoš
tais puikiausio turkiško ir numinto

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MERGAITĖ patyrus dėl abelno 
namu darbo, geri namai, nuosavas 
kambarys Tel. Belmont 8431.

RENDON Storas geras dėl saliuno 
arba bile kokio biznio — pigiai. 
Priežastis savininkas išvažiuoja ant 
farmos. 4533 S. Wood St. Yards 2594

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su kampiniu namu. Auksinė mai
ną dėl tinkamų žmonių. Priimsiu 
mainus, 1058 W. 51 St. Telefonas 
Boulevard 1510.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

mėgsta apie Luckies yra tai kaip 
apvalus ir
nebyra lauk ir ten nėra liuosų galų
prilipti prie lūpų. Tai yra dėl to, kad

kadangi anie yra žemesnės kokybės. 
Mes naudojame tik vidurinius lapus 
—kadangi jie yra lengviausi
išnokę tobulam rūkymui. Štai kodėl 
Luckies visuomet traukiasi lengvai, 
dega lygiai 
ir švelnūs




