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PITTSBURGH 
*mrn. 

POT^INIO NUOSTO
LIAI IS MILIJONU 
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Gruodžio 30 <L įvykusiame 
potvinyje Pittsburgho srityje 
panešta nuostolių bendrai apie 
15 milijonų dolarių. Spėjama, 
jei ne potvinių kontroliavimui 
įrengti tvenkiniai, kurie .atsira
do po anų metų didžiojo potvi-
nio, šį kartą nuostoliai butų 
buvę dusyk didesni. 

šis pat potvinis padarė dar 
apie $2,500,000 nuostolių Kit-
tanning, New Kensington ir 
McKeesport miestuose. 

Žemiau Pittsburgho Ohio pa
upiu, Wheeling miestui nuos
tolių šiuo potviniu padaryta j 
apie 10 milijonų dolarių. 

Paupiais aukščiau Pittsbur
gho yra įrengta penki milži
niški tvenkiniai i kuriuos su
bėgo ir buvo sulaikyta didelė 
dalis vandens nuo kalnų ir ne-
Užtvandino upių tiek kiek bu
tų galėję užtvinti be tų rezer
vuarų. Tiems tvenkiniams iš
statyti federalė valdžia išleido 
41 milijoną dolarių. 

Numatyta yra statydinti tų 
tvenkinių daugiau. * 

DEGTINĖS TRUKS 
PER ĮCARO LAIKĄ 
Degtinės trukūmas bus jau

čiama per visą karo laiką. Ne-
kurios sritys trukumą jaus la
biau, kitos mažiau, tačiau deg
tinės nebus galima gauti pir
kti kokios kas norės. 

Trukumas apsireiške papras
tos pigesnės vietinės degtinės, 
nors importuotos galima gau
ti lengviau. 

žinovai sako, karo metu deg
tinės gavimas eis sulyg karo 
žinių: jeigu žinios bus geres
nės, degtinės sandėliai išleis į 
parduotuves daugiau degtinės, 
tikėdami kad karas greičiau 
pasibaigs ir galės vėl pradėti 
gamybą. Jei karo žinios bus 
blogos, degtinė bus prilaikoma 
4ad ilgiau tęsėtų. 

Degtines dirbimas sulaikyta 
pereitą Spalių mėnesį, nes val
džia įsakė degtinės varykloms 
gamiti karo reikalams alkoho
lį ir iki karo pabaigai jis to
res buti gaminamas. 

TRUMPOS 
2 1 N U T E S 

(Iš musų laikraščių) 

ATRADO DUKTERĮ 
PO 42 METU 

Tula Ada Goodrich il Elder 
ton, Armstrong apskr., paga
liau surado savo dukterį po 
4Ž metų, kurią ji paliko kūdi
kystėje Rosalind ligoninėje ir 
prieglaudoje Pittsburghe. 

Palikus savo kūdikį toje įs
taigoje, motina už kelių dienų 
sagryžo atsiimti, bet atėjo vie
lai diena pervėlai:? kūdikis jau 
buvo atiduotas b^ailfei porai 
auginti ir prieglaudos vedėjos 
jaesutiko pasakyti kur jos duk
tė atiduota. 

Motina tačiau nenustojo vil
ties ir iki šiol j ieškojo savo 
dukters, kiekvieną kartą kada 
tik atsilankydavo Pittsburghe 
timydavo į kiekvieną mergai
čių ir vėliau merginų veidą, 
tikėdama pažinti savo dukte
rį. Tačiau visos past&ugoei bu
vo veltos. 

Pereitą Lapkričio mėnesį 
mirė tos mergaitės augytoja-
pamotė. Po to pati ta mer-
jįfina, dar netekėjus, gyvenan
ti Carricke, pradė jo j ieškoti 
savo motinos. Nuvykus į Gir-
ty, Pa., netoli ten kur ji buvo 
gimus, ėmė klausinėti žmonių 
apie savo motiną, ir pagaliau 
Žinia pasiekė jos motiną, ku 
ri tuoj atsiskubino į Pitts-
burghą pas savo dukterį. 

ŠUNES IŠDAVĖ MO-
TERU MIRTI 

MILWAUKEE, Wis. — Mie-
sto išlaukėje, vienuose namuo
se per tulą laiką kaimynai gir
dėjo kaukimą šunų, kurie ma
tomai buvo alkani. Pranešus 
apie tai policijai, nuvykus po
licija apžiūrėti rado 17 alkanų 
šunų, kurie vieni buvo palaidi, 
kiti pririšti. Vaikščiojant po 
kambarius, užtikta viena tų 
namų narė, sena moteris, ku
ri rodė išgąstį. Kituose kam
bariuose rado dvi negyvas se
nas moteris, mirusias iš bado 
ir sušalusias, nes namas buvo 
nešildytas. Gyva rasta mote
ris aiškinosi nežinojus ką da-

kai' Ites #i mirą, k nieko 
nedarius. Ji paimta ligoninėn, 
šunes išvežti j šunų prieglau
dą. 

• AVIŲ ir ėriukų paprastai 
metuose šioje šalyje ūkininkai 
turi iki 6 milijonų galvų. 

Rengiantis Vasario 14 
ir 16 Šventei 

ANGLIAKASIAI SU-
GRYŽO DIRBTI 

WILKES-BARRE, Pa.— Po 
trijų savaičių streiko, kuris 
angliakasiams padarė nuosto
liu apie du milijonu dolarių ir 
liko neiškasta bent milijonas 
tonų anglies, streikuojanti ir 
protestuojanti darbininkai su
tiko gryžti dirbti. Viso buvo 
susiagitavę nedirbti 23,000 an 
gfliakasių. Tas streikas skai
toma neteisėtas. 

Darbininkai buvo pareikala
vę $2 daugiau mokesties į die 
n$, del pabrangimo pragyveni
mo, ir numažinimui mokesčių į 

' uniją nuo $1.50 iki $1. 
Algų klausimas svarstoma. 
Panašus streikas buvo kie

tos anglies kasyklose 1902 me-
tllis kada darbininkai protes
tuodami išsėdėjo nedirbę 164 
dienas. 
f 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N./6 St. Philadelphia, Pą. 

Baltimores Lietuviai rūpina-
si kaip galės pritaikinti Vasa
rio 16 dieną — Lietuvose Ne
priklausomybės 25 metų su
kaktį šiems liūdniems karo lai
kams. Iškilmė reikia turėti 
reikšminga ir įspūdinga. Vi
suomenei reikia stengtis ateiti 
didžiausiais būriais į salę. 

Lietuvos Nepriklausomy bes 
25 metų jubilejų švenčiant la
bai daug kame pasirodys mu
sų darbų nauda. Jaunesni ar 
senesni šioje šalyje laisvai gy
vendami privalo turėti atjau
timą ir musų -vargstančiai tė
vynei. Jos Nepriklausomybės 
sukaktuvių minėjimas suteiks 
Lietuvai daugiau dvasios 

šalj Ameriką, kur gyvename, 
kad laimėtų karą. -' Ką mes tu
rime daryti ? 

Visi Maryland© Lietuviai la
bai gerai žino kad Vasario 16-
ta yra mums šymet daug svar
besnė negu kitais metais, ži
note visi gerai kam davėte do-
larius ir ką tikite matyti. 

Draugijų Tarybos delegatai 
dirba kad viskas butų paruoš
ta šauniai. Nupirkta dovana 
ambulansas Amerikos Raudo
najam Kryžiui. Sukelta tam 
pinigai iš draugijų, parapijų, 
klubų, pavienių ir Lietuvių 
dirbtuvėse. Vajus jau- pasi
baigė, finansai sukelta, ir pri
sitaikant visuomenės pageida
vimui bus vie&t$r ambulanso 
padovanojimas. • 

Programas eis taip: Vasario 
14 dieną, sekmadienį, turėsime 
prakalbas Lietuvių salėje, 851 

Itatpngiant Didžia^ 
% Šventei 

Lietuvos " Ke'priklausomyBeŠ 
25 metų sidabrinį jubilejų De-
troitiečiai pasirengę triumfa-
liškai minėti. Programas bus 
didelis, nepaprastai įdomus. 
Padarymui biznio, nutarta iš-
anksto parduoti 1000 įžangos 
tikietų, o reiįria pasakyti kad 
sekasi: tik per pirmą savaitę 
parduota į '300 tikietų. Taigi 
užsibrėžimas turėti tūkstantinę 
minią nė^-r#vajonė, bet tikre
nybė. ' 

JONAS VALIUKAS—Tenoras 

Dirvos Reporteriui k artu 
esant ir programo organizato
riui, pakvietus šį musų myli
mą dainininką į programo da
lyvius, telefonu Jonas atsalco: 

"Nedainuosiu!" * 
**Kodel ?" klausia reporteris. 
"Pasenau, pavargau, tegul 

jaunesni dainuoja. Aš pasi
klausysiu jų dainų". 

Jonas sako, SLA. 35Ž kuopoa 
koncerte paskutinį kartą dai
navo ir dabar "retairiao', dau
giau nebedainuos.... 

Reporteris spyrėsi kad Jonui 
nėra galimybės pasitraukti iš 
dainos pasaulio iki jis neatsi
skirs su savo tautiečiais. Jei
gu jis ir turėtų toki nusistaty
mą kad nebedainuoti tai pata
riau kad savo didžią dainos 
karjerą užbaigtų Lietuvos Ne
priklausomybės s i d a rbiniame 
jubilejuje Vasario 14, tai bus 
garbinga atmintis. Juk Dr. J. 
Basanavičius ir mirti pasirin
ko tą dieną. 

Jonas nusijuoki ir sako, ge
rai, tegul bus taip, dainuosiu. 

Jonas Valiukas dainuoja Lie
tuviams per dešimtmečius, bet 
jis niekada^ ne j ieškojo nei gar
bės nei turtų iš to savo talen
to, tai tikras Lietuvis idealis
tas, kuris pašventė savo gra
žiausią gyvenimo dalį Lietuviš
kam dainos menui. * 

Dabar Jonas dainuos pasku
tinį kartą viešame susirinki
me Lietuvos Nepriklausomybės 
šventėje Vasario 14, Lietuvių 
salėje. 

Kaip f#MM* jį pasitiksim? Kuo 
•apdovanosim? Kokias ovaci
jas iškelsim? Pagalvok, Det
roito Lietuvi. 

P-Lfi ONA MASELSKIUTĖ, 
Dailės Choro Mokytoja » 

Poetas Maironis dainavo — 
"Atgyvenome amžių, savo įne
šėme dalį. Laikas vietas užlei
sti vaikams*'. Kada mylimas 
dainininkas Jonas Valiukas ka
bina savo "kankles" ant sie
nos, tuo pačiu momentu išeina 
į Detroito meno pasaulį jauna, 
pilna energijos muzikė, p-lė 
Ona Maselskiutė, ir tarytum 
sako, "Aš skambinsiu tomis 
kanklėmis". 

P-lė Ona Maselskiutė yra 
baigus muzikos mokyklą, taip
gi chorų mokinimo kursą. Mu
zikui Kvederui pasitraukus ji 
užėmė vietą vadovavime pa-

Washingtono. Gaukite tikie-įgarsėjusio Dailės Choro. Sa-
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'Kara* Baigsi* 1943* 
MIRIMAI 

• CHICAGO, III— Į miesto ta
rybos narius kandidatuoja Lie
tuvė moteris Alice Yonik (ar
tima komunistams), Adv. Ka
zys J. Kai (Kazlauskas) p 
Alex Alesauskas. 

• NEW BRITAIN, Conn. — 
Lietuvos Nepriklausomy bes 

sukaktį New Britaino Lietu
viai . minės Vasario 14. 

—Amerikos Lietuvių vetera
nas Jonas Skritulskis sulaukė 
82 metų amžiaus. Jis yra bu
vęs SLA iždininku. 

• CHICAGO* — Vasario 7 d., 
Lietuvių Atitfftorijoje įvyks 

Sandaros metinis koncertas su 
įvairiu programuw 

—Vasario 14 *** rengia pa* 
minėjimą Lietuvos Nepriklau
somybės 25 metų sukakties so-
cialistų-katalikų bendras fron
tas. 

—Vasario 1&»16> Margučio 
ir tautininkų bendras frontas 
rengia Nepriklausomybės pa
minėjimą, kuriame dalyvaus ir 
Lietuvos Prezidentas A. Sme
tona iš Clevelando. 
• BROOKLYN, N. Y. — Va

sario 7, rengiama didelis me
tinis koncertas savaitraščio 
vienybės naudai, Labor Lyce
um salėje. Programą pildys: 
Anna Kaskas, pianistas Vytau
tas Bacevičius, Florence Kor
sakaitė ir jauna artistė Loret-
ta Kavaliauskaitė iš Philadel-
prijos. 

—Brooklynietis Lietuvių ra
dio programų vedėjas Jonas 
Valaitis gavo i^ S. V. Iždo de
partment^ pažymėjimą už jo 
pastangas pardavinėjime Karo 
Bonų. Be to, radio stotis WH 
OM įteikė jam sidabrinę tau
rę su užrašu: wUž patriotinį 
pasižymėjimą laike Karo bonų 
pardavimo kampanijos WHOM 
Radio Station". 

: Mirę įSEiviAf amerikos lietuviai 
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje įtalpinama dykai) 

KADŽIUS IC, m metųj mirė DILEVTČIUS Juozas, 
Sausio 8, Chicago j. 
šnos par., Eidokų k. 

Švėk-

Adm.. William F. Halsey tik
rina kad ašies jiegos bus nu
galėtos šiais 1943 metais. Jis 
persergėjo diktatorius, "Mes 
dar tik pradedam, čia jis ma
tomas sėdi savo naujoje karo 
stovykloje Pietų Pacifike. Ja
ponai labai gailėsis už Savo iš
sišokimą, sako jis. 

BALTIMORES LIETUVIU ŽINIOS, 
Hollins St., kalbės Vienybės 
redaktorius Juozas Tyšliava, ir 
bus kitų kalbėtojų ir šiaip pa-
marginimai programe. 

Prakalbos prasidės 2 vai. po 
pietų. Ambulansas bus atvež
tas prie Lietuvių salės 1:30 iki 
2:30 vai. po pietų, su parašu 
kad tai Baltimores Lietuvių do
vana. Prašome visų atvykti 
ir pamatyti. Už ambulansą 
užmokėta $1,601.40. 

VASARIO 16 IŠKlLMfi 

Programas Vasario 16 dieną 
prasidės taip: 8 vai. ryto bus 
mišios Šv. Alfonso bažnyčioje. 
Kuriems laikas leidžia prašo
mi dalyvauti. 

Tą vakarą. Lietuvi^ salėje 
7 valandą, atsibus banketas ir 
ambulanso padovanojimo cere-

Taip pat turime remti savo mon*.i^ svečių turėsime ir is 

Ona yra ne tik muzikė, bet 
kartu ir gera Lietuvaitė. Nie-
keno neverčiama ir nemokina
ma pati per save išmoko gra
žiai Lietuvių kalbą ir jau iki 
šiolei yra išvertus du scenos 
veikalus iš Angliškos kalbos į 
Lietuvišką. Vienas jų bus su
vaidintas Balandžio mėn. Pir
mą kartą kada išgirdau ją pra
kalbant per radio Lietuviška 
literatine kalba, sušaukau, 'Va
lio, Ona!' (Mat, kiti musų ra
dio "anaunseriai" kalba kaip 
mes sakom, savo motinos kal-
ba). 

Lietuvai Nepriklausomy b e s 
paminėjimo programo vyriau
sia tvarkytoja yra Ona Masel
skiutė. Viši pamatysime ją. 

Karts nuo karto Dirvoje pa
sistengsiu skaitytojus supažin
dinti su Detroite pasireiškian
čiais naujais Lietuvių, talen
tais. 

ekstra 
f r J. ' ^ » 

šiomis dienomis parvyko po
rai savaičių iš kariuomenės ži
nomas musų dainininkas-teno-
ras Aleksandras Vasiliauskas. 
Pereitą savaitę jis dalyvavo 
Dailės Choro pamokose. Dai
nininkas Vasiliauskas sako dės 
pastangas pasilikti čia iki Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės ir dalyvaus musų didžiąją* 
me programe. D. R. 

tu s banketui išanksto, pas de
legatus ir Lietuvių salėje. 

šiuomi varde Draugijų Ta
rybos išreiškiu ačiu komisijai 
kuri padėjo daug darbo rinki
me ambulansui aukų ir darbą 
puikiai atliko. Darbavosi šie: 
Matas Kurelaitis, Vincas Lu
koševičius, Adv. Nadas Raste
nis, Marie Milunaitis, Marie 
Remeikis, Elizabeth Lazauskas, 
Marijona Jurkšaiti, Vera Mi-
kušauskąs. 

Dėkojame visiems už didelį 
darbą, dėkui draugijoms, klu
bams ir visiems aukotojams už 
paramą, nes greitai buvo su
kelta reikalinga suma. Kiek 
pinigų surinkta bus paskelbta 
prakalbose Vasario 14, ir kam 
skirs tuos pinigus. 

Kviečiame visus dalyvauti. 
Vera Mikušauskas, 

B. lt. D. Tarybos Sekr. 

koma kad su Amerikoje gimu
siu jaunimu ypatingai chorų 
mokytojams esą labai sunku 
susitvarkyti, bet Ona nors pa
ti yra lygaus amžiaus su cho
ro dalyviais, moka ir drausmę 
gražiai palaikyti, ir be jokios 
didybės, pasiputimo, kuo ypa
tingai pasižymi iš Europos at
vykusieji chorvedžiai, Ona iš
laiko reikalingą savo autorite
tą. Vięna iš chorisčių man 
pareiškė kad OniĮ kaip moti
na, kartu moka barti ir mylė
ti. Reikia daleisti kad tą rim
tumą pats gyvenimas joje . iš
auklėjo. Mat, On,os mama mi
rė kada Ona buvo daa aukštes
nės mokyklos studen#|, ir pa
liko mažas broliukaąl kurį ji 
turėjo auklėti, taip stBcant tu
rėjo eiti motinos pareigas, ir 
tas pareigas jį :ger^, suprato 

G1VIENĖ Ona, 50 metų, mirė 
Sausio 8, Chfcagoj. — Ra
seinių ap., šililės par. 

LIPIENĖ V., 50 m„ mirė Sau
sio 8, Chicagoj. — Raseinių 
ap., Južų k. 

ŠULSKIS Adomas, 80 m., mi
rė Sausio 8, Chicago j e. — 
Kauno aps.' 

MARTINKIENfi Jozefina, 60 
m., mirė Sausio 1(J, Chica
go j. —- Tauragės ap., Pavar
tės k. 

.NARUŠEVIČIUS Antanas, mi
rė Sausio mėn., Shenandoah, 
Pa. 

GRETENIENĖ Barbora, 72 
metų, mirė Sausio m., Rock-
mord, 111. 

PUKELIENĖ UrSurt, 78 taetu, 
mirė Sausio m., Rockford, 
Illinois. 

BRAZIS Jurgis, 72 m., mirė 
Sausio m., Rockford, 111. 

KAZLAUSKAS Petras, 50 jn. 

mirė Gruodžiu 12, Philadel
phia, Pa. , , 

ČISEIKA Andrius, mirė feau-
sio mėn., Mahanoy City, Pa. 

MIKLUčEVIčIENĖ Ona (Ber-
kevičiutė), 81 metų, mir« 
Gruodžio 28, Chicagoje. —* 
Skriaudžių p., Papilvės km. 
Amerikoj išgyveno 6 metus. 

URBONAS Petras, 50 m., mi
rė Gruod. 4, Pittsfield, Mass. 
—Subačiaus p., Purkinių k. 

GUDZINIENĖ Izalbelė, mięė 
Gruod. 3, Detroit, Mich. 

MARTULAITIS Juozas, 18 m. 
mirė Gruod. 29, Chicagoje/ 
kur buvo ir gimęs. 

VASILIAUSKAS Pranas R. 
, kareivis, gimęs Clevelandę, 

30 metų, žuvo S. .kare, 
Gruodžio 29. 

PUPKIENĖ Agnieška (Kaz
lauskaitė), mirė Sausio 5, 
Worcester, Mass. — Ameri
koj išgyveno 35 metus. 

ZDANEVIčIUS Jurgis, 67 m., 
mirė Gruod. 19, Brooklyn, 
N. Y. 

mirė Sausio 11, Chicagoi.— TULMONAS P., mirė Gruod. 

VfiL GRYŽO ŠALTIS 

Detroite praeitą savaitę bu-

Panevėžio *ap., Naujamiesčio 
p., Degonių k. Amerikoj iS-
gyveno 34 metus. 

GRUŠIENĖ Jieva (Žiaugaitė), 
pusamžė, mirė Sausio 6 d., 
Chic-agoj. — Mažeikių aps., 
Tirkšlių p., Kurmaičių km. 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

BALKUNIENĖ Marė, mirė 5 
Sausio, Worcester, Mass, 
Ten išgyveno 41 metus. 

ALEKNA Ignas, 52 m., mirė 
Sausio 6, Mantua, N. J. 

STASIŪNIENĖ Morta, mirė 6 
Sausio, Philadelphia, Pa. 

SLAVICKAS Jonas, mirė Sau
sio 6, Philadelphia, Pa. 

PLEVOKAS Jonas, 50 metų, 
mirė Sausio 7, Philadelphia, 
Pa. 

ANDRIUKAITIS Petras, mirė 
Sausio 9, Nanticoke, Pa. 

KAMANTIS Povilas, 52 metų, 
mirė Sausio 11, Plymouth, 
Pa. 

GAUSIENĖ Veronika, mirė 11 

20, Newark, N. J. 
RAUDONIS J., 75 m., mirė 

Gruod. 37, Harrison, N. J. 
BRAKNIENĖ Emilja, 76 me

tų, mirė Gruod. 25, Brook
lyn, N. Y. 

KUPREVIČIENĖ ©race, mire 
Gruod. 25, Linden, N. J. 

MAČYS Vincas, 74 m., mirė 
Gruod. 2T, Richmond Hill, 
N. Y. 

VAITKEVIČIŪTĖ Marijona, 
30 m., mirė Gruodžio d., 
Brooklyn, N. Y. 

.KRUSKAUSKIENĖ Ono, 34 
m., mirė Gruod. 30, Phila-

>ielphia, Pa. 

JČRADO BESKAUS
MI GIMDYMĄ 

Du New Yorko daktarai pa
skelbė pasekmingą naują me-

Gruodžio, Edwardsville, Pa. jtodą, kuris suteikia nepavojin-
TVARIJONIENĖ Juzė, mirė ™ beskausmį gimdymą mo-

Gruodžio 12, Springfield, 111.! tinoms, ko per ilgus laikus me-
KARAUSKAS Antanas, mirė 

Gruod. 11, Sinison, Pa. 
BARANAUSKAS Juozas, mirė 

Gruod. 28, Kearny, N. J. 
MAKŠTUTIS Juozas, mirė Gi*. 

2, Pittsburgh, Pa. 

dicinos profesija jieškojo. 
Tie daktarai, Dr. Robert A. 

Hingson ir Dr. Waldo B. Ed
wards, tarnauja Su v. Valstijų 
Viešos Sveikatos ligioninėj ant 

« ^ , Staten Island salos. Jie savo 
ro uzejęs smarkus šaltis su ,ZAI'KAUSKIENį Mar^ mĮrė: metodą išbandė 589 gimdy-
sniegu, temperatūra buvo nu- Grucd 2%, Duryea, Pa. | muose, iš kurių 5867 gimė gyvi 

ritus laipsnius žemiau 0; jy|A^KAUgKAg juozaSf seno i kūdikiai ir, sako. nebuvo jo-
sniego prisnigo apie dvi pėdas. amžiaus> niirg Sausio 13 d., i kių keblumų ir komplikacijų. 
žmonės ėmė dejuot kad jau 
nėra kur sniegą padėti. To
kiame blogame ore atsitinka 
daug nelaimių. 

Pereitą savaitę du sykiu su
simušė gatvekariai, vienas bu
vo visai nuverstas ant šono. 
Atsitiko ir nelaimių. 

Pabaigoje pereitos savaites, 
du asmenys užmušta, 6 sužeis
ta laike gatvekarių ir automo
bilių susidurimų. Detroite šy
met iki Sausio 25 užmušta gat
vių nelaimėse 13 asmenų. Per
nai metą per tiek pat laiko 
užmuštų buvo 20. 

Sužeistų tarpe yra ifr Kazys 
Gudeliauskas, nuo 8115 Long-
w;orth ave. Automobilis par-
mušęs jį pabėgo. Tas auto
mobilis buvo pavytas, tada jo 
važiuotojai palikę jį leidosi 
bėgti pėksti. Pasirodo jie va
žiavo svetimu automobiliu, to 
automobilio^ savininkas tuo lai
ku buvo kitame mieste. 

Chicago j. —-VTauragės aps., | Gydytojai tą .bandymą darė ir 
Eržvilko p. Amer^oj išgy- j ^nt savo žmonų, kuriuos jų ty-
veno 35 metus. rinėjimų laikotarpiu sulaukė 

BRAZLAUSKAS Simas; 86 m. 
mirė Sausio 9, Chicago). — 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

BARTKIENĖ' Ona (Janionytė) 
65 m., mirė Sausio 13, Chi
cago j. —- Panevėžio ap., Ra
mygalos par., Miškinių km. 
Amerikoj išgyveno 29 m. 

SKRABIS Jonas, pusamžis, mi
rė Sausio 13, Chicago j. —-
Panevėžio ap., Miežiškių p., 
Gitėnos k. Amerikoj išgy
veno 33 metus. j 

savo kudikiu. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", kbmp, 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesi. Kaina 
metams $2, Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

" M A R G U T I S "  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, m. 

ir atliko. 
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SUĖMS ŽMOGŽUDĮ 

Praeitą savaitę rasta nužu
dyta jauna moteris, Mrs. Sy-
hilla McGrath, šešių vaikų mo
tina. Jos trijų metų duktė 
pasakė žmonėms kad naktį 
prieš tai pas juos buvo atėjęs 
"Buddy", taip jį vadino. Tai 
buvo Melvin Chilldress. Jis ir 
tapo suimtas. Vėliau jis pri
sipažino pplkijai tą moterį nu
žudęs. ... V..M. 

v; 
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Nikodemas A. Wilkelis ] 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 
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s 6522 Superior Ave, MEnderson 9292 | 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti'visiems pilnas musų pa- * 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- « 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma K 

2 gaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). ! 

;: įįjpenatin# Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estai* 
* - ir Apdraudos Agentūra. . 

-  P .  F Y  M U L I O L I S  '  v  
t 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 ? 
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