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JUTSBUR^lf 

Tinkamai Paminėta 
Lietuvos Jubilejus 

PHILADELPHIA 

Vasario 14-tą, L. (P. salėje 
3 vai. po pietų, buvo minėta 
Lietuvos nepriklausomybės 25 
metų sukaktis, ką renge visi 
Pittsburgho ir apielinkės Lie
tuviai kartu — katalikai, tau
tininkai, sandariečiai ir socia
listai. Programą vedė P. Dar
gia. Pirmiausia, Kun. M. Ka
zėnas pradėjo su tam tikslui 
pritaikyta malda, paskui Mai
ronio Choras, vedamas Kazio 
Bazio, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos Himnus ir dar apie 5 
liaudies daineles. Vėliau, šv. 
Kazimiero parapijos mokyklos 
mergaitės atliko Lietuviškus 
tautiškus šokius, pianu vedant 
p. Baziui. 

Po to, Visas buris lietuvių 
moterų Raudonojo Kryžiaus 
uniformose, vadovaujant p. B. 
Pivaronienei, užmaršavo ant 
estrados; buvo ir pora Ameri
kiečių atstovių, viena pasakė 
kalbą Angliškai, p. Pivaronie-
nė Lietuviškai. 0 

Paskui sekė kalbėtojai. Gal 
pirmą kartą buvo pakviesti ir 
dalyvavo kitų valstybių atsto
vai: buvo Lenkų konsulas, Če 
koslovakų ir Jugoslavų; visi jie 
pasakė po gražią kalbą ir visi 
linkėjo Lietuvai buti vii ne
priklausoma valstybe. 

Miesto mayoras pats nega
lėjo dalyvauti, Įgaliojo P. Dar 
gį pasveikinti susirinkimą jo 
vardu. 

Apskrities valdybos pirmi
ninkas p. Kane pasakė labai 
jspudingą kalbą ir linkėjo kad 
karas pasibaigtų šiais metais 
ir kad 26-tas sukaktuves Lie-
tava jau minėtų nepriklauso-

-,|aa valstybe būdama. . 
Kalbėjo vienas atstovis' iš 

Washingtono, kuris yra užsie
nio reikalų komisijoje; jis pa
sižadėjo dirbti kad Lietuva vėl 
butų laisva. Taip pat vienas 
įžymus miesto teisėjas savo 
kalboje linkėjo Lietuvai atgau
ti laisvę. 

Lietuviškai kalbėjo Gaba-
liauskas ir Prof. K. Pakštas. 
Jie nurodinėjo kad po šio ka-
rp Lietuvai yra daugiau vilties 
atgauti nepriklausomybę negu 
25 metai atgal, nes Lietuva įsi
gijo draugų po visą pasaulį, 
kurie užtars ją reikalui atėjus. 
Pakštas nurodinėjo kiek Lie
tuva turėjo mokytų žmonių 
pirmiau ir kiek turės dabar. 
Taip pat, sakė, Lietuvos jau? 
nimas dirba už šalies laisvę, ir 
kad tik karas pasibaigtų, Lie
tuva vėl bus laisva. 

R. K. moterys rinko aukas, 
kurių pusė skirta Raudonajam 
.Kryžiui, o pusė Lietuvos reika
lams. Surinkta virš $200. 

Publikos buvo pilna salė, 
nors oras ir buvo labai saitas 
ir snigo. Taipgi priimta rezo
liucijos. J. Virbickas. 

MIRĖ KAZYS DRYŽA 

Sekmadienį, Vasario 7, nri-
rė mažai sirgęs Kazys Dryža, 
67 metų amžiaus. Buvo neve
dęs. Po gedulingų pamaldų 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, tapo 
palaidotas Šv. Kryžiaus kapi- Vy^0 Nors diena buvo šalta, 
nėse Vasario 11. Bažnyčioje 

BALTIMORE, MB. 
/ —— .//' i 

Dvi Dienos švenčių 
Praėjo Pasekmingai 

Prakalbos Vasario 14, Lie
tuvos Nepriklausomybes 25 m. 
sukakčiai paminėti gražiai pa-

Gražus Nepriklausoipy-
bes Paminėjimas 

ONA H. BRAZAUSKAITĖ, 
nuo 3005 Kenneth Square, per 
kelis metus turėjus tarnybą 
Hotel Schenley, įsirašė į mo
terų armiją WAAC k išvyko 
Į Floridą pasiruošimui parei
goms. 

APIE 1000 Pittsburgio mo
kyklų aptarnautojų pareikala
vę pakelti mokesties po $1 -ir 
negavę, nutarė streikuoti. 

buvo ' pasakytas apie velionio 
gyvenimą gražiai pritaikytas 
užsipelnytas pamokslas. Nors 
laidojimo dieną drūčiai lijo, 
vienok didelė minia jo vien
minčių palydėjo Kaziuką į ka
pines. Tokiu vardu jis mėgo 
save kasdieniniame gyvenime 
vadintis. 

Velionis buvo uolus Lietuvy
bei, katalikybei ir labdarai 
darbuotojas. Toms dorybėms 
ir praleido visą savo , liuosą 
laiką ir visą savo turtą, per 40 
metų šiame mieste begyvenda
mas. Kada ir kur tik buvo 
koks svarbesnis 'parengimas 
katalikybei ar Lietuvybei, Ka
zys Dryža visuomet buvo pir
mas pasidarbuoti ir pirmas 
stambiai paaukoti. Ne tik pats 
dirbo ir aukavo, bet ir kitus 
mokėjo gražiai pritraukti. To
dėl jo pasidarbavimai visuomet 
atnešdavo labai didelę šios 
skaitlingos kolonijos Lietu
viams visokiariopą naudą. 

Lietuvišką darbuotę tankiai 
aprašydavo laikraščiuose. 

žmonių susirinko daug. 
Baltimorės Lietuvių Draugi

jų Taryba tą dieną įteikė am-
bulansą Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Šymet, kaip ir per
eitą metą, visi Lietuviai iš
vien darbavosi. Kun. Liudas 
Mendelis pašventino ambulan-
są ir pasakė tam tikrą malde
lę. Vėliau sekė prakalbos Lie* 
tuvių salėje. 

Ambulanso įteikimą atliko 
Antanas J. Miceika, Lietuvių 
Draugijų Tarybos pirmininkas. 

Juozas Tysliava buvo svar
biausias kalbėtojas. Per pra
kalbas aukų surinkta $266.13 
karo nukentėjusiems t Lietu
viams. Pinigai bus laikomi 
Tarybos ižde. 

Nepriklausomybės b ft nketas 
Vasario 16 buvo iškilmingas 
ir įspūdingas. 

Vasario 16-tą, Mary lando so
stinėje Annapolis, valstijos le-
gislaturoje, buvo tinkamai at
žymėta Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktis ir iškelta Lie
tuvos reikalai. Ten musų vien
tautis atstovas. Adv. Nadas 

Paskutinis jo didesnis pasi- Rastenis, įnešė rezoliuciją Lie-
darbavimas buvo tai del Lietu
vos Prezidento atvykimo į Phi-
ladelphiją. Daug jis rūpinosi, 
bėgiojo ir aukavo. Pamatęs 
Lietuvos Prezidentą ji džiaug
smo jis apsiašarojo. 

Paskutinėse dienose prieš sa
vo mirtį jis rūpinosi apie sėk
mingą Lietuvos Nepriklauso
mybės 25 metų sukakties mi
nėjimo surengimą. Bet.... ne
sulaukės mirė. Jis norėjo dir
bti, dirbti ir dar dirbti Lietu-, 
vai ir Lietuvių gerovei ir lais
vei, ypač dabartiniame neaiš
kume, kuomet komunizmo im
perija nori Lietuvą galutinai 
pasisavinti. Nors mažai buvo 
mokytas, bet užtektinai supra
to Lietuvių reikalus ir prie 
kiekvienos progos gynė Lietu
vių gerą vardą. Surašymui 
Kaziuko visos Lietuviškos dar
buotės imtų daug laiko ir bu
tų nemaža knyga. Labai gai
la kad atsiskyrė didžiausias 
musų kolonijos ilgametis Lie
tuvystės ir katalikystės dar
buotojas. Lai jam.buna leng
va šio|6 šemelėje amžinai il
sėtis. Nuliudę Draugai. 

tuvos reikale, ir prie to pasa
kė atitinkamą kalbą. Rezoliu
cija buvo priimta rankų ploji
mu ir visi atstovai atsistojo. 
Tai buvo jaudinantis vaizdas 
kaip Amerikiečiai atsineša lin
kui Lietuvos ir musų žmonių. 

M. M. 

AKRON. OHIO 
Smulkios Žinios 

MIESTO VALTTYBOS 
RINKIMAI 

Baltimorės miesto mayoro 
ir miesto valdybos narių rinki
mas bus Balandžio 6 d. Šiomis 
dienomis kandidatai į tas vie
tas pateikė savo peticijas ir 
laukia nominacijų. 

$eštame distrikte į miesto 
tarybą kandidatu yra Antanas 
J. Miceika, Baltimorės Lietuvių 
Draugijų Tarybos pirmininkas 
ir veikėjas. Jis kandidatuoja 
Republikonų sąraše. Nomina
cijų dieną Lietuviai tame dis
trikte privalo paremti saviškį. 

IŠ ANNAPOLIS, M D. 

REZOLIUCIJA LIETUVOS 
REIKALAIS 

Vasario 16, Maryland Vals
tijos Atstovų Buto (House of 
Delegates) posėdyje, atstovas 
Adv. Nadas Rastenis įteikė re
zoliuciją Lietuvos reikalu (re-

LINKĖJIMAI.' Su sukakti-|zo!!ucija teIpa 6:me pusl" *»" 

J. 2emantauska* 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a s  
180 Congress Avenut 

Waterbury. Conn. 

Skaityk Amerikos 

/Lietuvių Naujienas' 
jtočnesinis žurnalas, 24 pusl. 
Metams tik 50c. (45) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
•UN.6St. ' Philadelphia, Pa. 
Slr-i J 

mi 25 metų K. S. Karpiaus, 
Dirvos redaktoriaus, jo dar
buotės Lietuvių tautos gero
vei, linkiu jam sveikatos ir iš
tvermės tame sunkiame darbe, 
skleidime šviesos ir tiesos mu
sų Lietuvių išeivijoje ir kitur 
kur tik Dirva pasiekia. Drą
siai sakau kad šiuo laiku Dir
vai neprilygsta nei vienas ki
tas Amerikoje išeinantis Lie
tuvių laikraštis, o ypač mums 
Ohio Lietuviams ji tarnauja 
musų organu, kaipo teisingų 
žinių teikėja. Mes didžiuoja
mės ja. Kuomet musų pačių 
broliai dirba žalingą darbą ir 
niekina dorus tautos veikėjus 
Lietuvos nepriklausomybės at
kovojime, Dirva jų šmeižtus 
atremia ir kaip uola stovi už 
Lietuvystę ir musų gerovę. 

Linkime kad p. Karpius ne
pailstų ir toliau c^irbti Lietu
vių tautos gerovei. Kalnais. 

gliškame skyriuje.—Red.), 
Po perskaitymo šios rezoliu

cijos, atstovas Rastenis žodžiu 
plačiai paaiškino kaip Lietuva, 
nedidelė valstybė, būdama ne-
priklalusoma, per trumpą lai-

Sekmadienį. Vasario 14, Lie
tuvių salėje jvyko vienas Det
roito Lietuvių Lietuvos Nepri
klausomybes sukakties pami-
jimas, kurį surengė draugijos 
priklausančios į Lietuvos Ne
priklausomybės Gelbėjimo Ko
mitetą. Trumpai sakant, visas 
parengimas praėjo labai gra
žiai ir sėkmingai; publikos bu
vo pilna sale; programas tęsė
si tris valandas. Susirinkimą 
atidarė F. Motuzas ir pareiškęs 
parengimo tikslą, programo 
vedėju perstatė jauną darbuo
toją H. Kapturauską. Toliau 
kalbėjo prokuroro padėjėjas 
Adv. Alex Conrad, kuris baig
damas savo kalbą perstatė kal
bėti patį_ prokurorą William 
Dowling. Ponas Dowling pa
sakė Lietuviams pamokinančią 
kalbą, kaip reikia mylėti savo 
tėvynę Lietuvą ir kovoti už jos 
išliuosavimą. j 

Toliau kalbėjo Dr. J. Joni-
kaitis, taipgi trumpai kalbėjo 
L. R. K. Federacijos, skyriaus 
sekretorius M. J. Šimonis, ku
ris susirinkusius pakvietė da
lyvauti katalikų rengiamame 
Nepriklausomybės paminėjime 
Vasario 16 dieną. Paskutinė 
kalbėjo Raudonojo Kryžiaus 
vieneto pirmininkė V. Motu
zienė ir po jos kalbos buvo pa
rinkta aukų Amerikos Raudo
najam Kryžiui, surinkta $153 
ir 21c. Aukavusių pavardės 
bus patalpinta kitame Dirvos 
numeryje. ? 

Kalboms * užšibaigua. tęsėsi 
muzikalis programas. Beje, 
prieš pradedant kalbas Dailės 
Choras vadovaujant p-lei Onai 
Masalskiutei sudainavo Lietu
vos ir Amerikos Himnus. 

Muzikalėje dalyje choras su
dainavo į 15 dainų. Choras vi
są laiką buvo ant estrados, o 
tarpais solistai pildė savo da
lis. Broliai Kęstutis ir Algir
das Ambrose išpildė su dalyku 
saxophone instrumentais. Jo
nas Valiukas sudainavo "Gra
ži čia Giružė", "Jaunoji Lietu
va" ir kitas dainas. 

Viešnia iš Pittsburgh©, p-lė 
Marcinkoniutė, smuiku išpildė 
keturis kurinius, du klasiškus 
ir du Lietuviškų melodijų. Tai 
profesionalė solistė- smuikinin
kė. Man teko girdėti ir Kreis-
lerį ir Mišą Elmaną ir nieko 
geresnio iš jų negirdėjau kaip 
šia proga parodė ši gabi Lietu
vaitė. Na ji ir susilaukė pub
likos aplodismentų. 

Kareivis Aleksandras Vasi
liauskas įspūdingai sudainavo 
keletą dainų. Jo pasirodymas 
Amerikos kareivio uniformoje 
labai publikoje buvo jaudinan
tis, todėl klausytojai nesigailė-
plojimų. 

Koncertinę dalį užbaigė Dai 
lės Choras ir Jonas Valiukas 
solo sudainuojant "Karvelėli 
Mėlynasis". Užbaigus dainą, 

V 4 

r MIRIMAI % ^ v . v v 

net 6 pSdų it A, folių auki&čio; 
mėgo mokslą Ir rengėsi studi
juoti mediciną, net sirgdamas 
mokinosi ir mirė su Lotynų 
kalbos knyga rankoje. Prie
žastis mirties, didi žmonių gy
vasties naikintoja džiova, ku
ri jį taip anksti pakirto, daug 
trokštantį ir daug žadantį, tę-
vams ir visuomenei. 

Vasario 12 palaidota Elzbie
ta Staputienė-Dapkienė, 65 m. 
amžiaus. Velionė buvo gimi-
nietė Amerikoje žinomų veikė
jų Pivaronų, taigi laidotuvėse 
atsilankė iš Chicagos D. Piva-
ronas ir iš jPittsburgho P. Fi-
varonas. 

Abiejų virš paminėtų miru
sių laidotuvės buvo labai iškil
mingos, laidota bažnytinėmis 
apeigomis kurios atsibuvo Šv. 
Antano bažnyčioje, palydėti į 
Šv. Kryžiaus kapines. Lai bu
na jiem lengva Amerikos že
melė. 

Laidojime patarnavo laido
tuvių direktorius D. Brazis. 

D. Reporteris. 

; MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykaih 

LAURYNAIČIUTĖ Ilena, 27 JUšKAUSKAS Juozas, 62 m., 

Dailės Choro vedėja p-lė Ma-
selskiutė įteikė Jonui Valiukui 
dovaną, aukso laikrodėlį, kurį 
už jo ilgą ir nenuilstantį dai
navimą Detroito Lietuviams 

, j _ v , .nupirko jo draugai ir dainos ką padare žymu progresą eko-! M , v , .. i i • i ii. mylėtojai. Mat, \ aliukas pa-nnmiins. mnksln ir irniriirns 
reiske kad jau baigė dainavi
mą ir daugiau nedainuos,. bet 

• NUGRIEBTAS ir 
sviesto pasukos turi visas pie
no maisto vertybes, išskyrus 
riebalus ir vitaminus A ir B. 

nomijos, mokslo ir kulturos 
srityse; kaip mažesnės tautos, 
savo nepriklausomu gyvenimu, 
pagreitina žmonijos pažangą ir 
gerbūvį. 

Toliau, Rastenis pabrėžė kad 
atkūrimui pasaulio tvarkos ir 
gerovės, reikia išliuosuoti vi
sas pasaulio šalis, kaip dideles 
taip ir mažas: kad paskiros ša
lys savanoriai padarytų sutar-
mingą laisvų tautų šeimą; kad 
visų tautų vėliavos vėl iškil
mingai plevėsuotų; kad tarp 
jų rastų vietą ir Lietuvos vė
liava, ir kad Amerikos vėlia
va virš jų plevėsuotų kaip lai
svės, demokratijos ir teisingu
mo simbolis. 

Baigiant atstovui Rasteniui 
kalbėti suužė garsiausi ploji
mai ir jo paduota rezoliucija 
tapo priimta atsistojimu, vien-' 
balsiai. Rep. 

Detroitiečiai netiki kad Jonas 
galėtų pasitraukti nuo to savo 
tautiečius linksminimo' me^o. 
Publikai gausiai paplojus tuo 
programas ir baigtas ir prasi* 
dėjo balius ir |o>kiai abiejose 
salėse. 

Adv. Conrad perskaitė rezo
liuciją- pasveikinimą Amerikos 
Prezidentui Roosevelt,. kas ir 
pasiųsta į Washingtoną tele
gramų. Kituose numeriuose 
parašysiu daugiau. t D* Rep. 

DVEJOS LAIDOTUVĖS 

Vasariu 5 tapo palaidotas 
jaunuolis Juozais PUiauskas, 
vos 19 metų amžiaus, sunūs 
Detroitiečiams žinomų pp. Pi-
liauskų. Juozas buvo labai iš
mintingas ir gražus jaunuolis, 

tfi 

SMULKIOS ŽINIOS 

Pereitą savaitę, Mirs. Niek 
Semas ir jos du vaikai, nuo 
1532 LaBrosse a ve., buvo du 
sykius išgelbėti kada jų gyve
namas namas degė. Policija 
važiuodama pro šalį pamatė 
kad jų namų stogas dega, tuoj 
išvedė moterį su dviem vaikais 
laukan. Paskui ji su vaikais 
vėl bėgo į degantį namą, ma
nė kad jos kiti vaikai dar likę 
viduje. Kada ją vėl išvedė 
laukan, ji pasakė atsiminus 
kad kiti jos penki vaikai yra 
išėję į mokyklą, ką ji buvo pa
miršus iš išgąsčio, kai namas 
ėmė degti. 

Deloyt Beasley, nuo 9752 
Dundee ave., 15 m. amžiaus 
vidurinės mokslainės studentė, 
praeitą savaitę tapo gatvekario 
suvažinėta kadą ji norėjo grei
tai pagauti kitą gatvekarį, ant 
Grand River ave. ir Chicago 
ave. West. Ji nepatėmijo va
žiuojančio gatvekario iš kito 
šono. V. M. 

BUS LINKSMA SUEIGA 

šeštadienį, Vasario 27, Mil-
tono salėje, 2386 - 24 St., va
kare, Raudonojo Kryžiaus Lie
tuvių moterų skyrius rengia 
draugišką pasilinksminimo va
karėlį, bus skanių užkandžių 
ir gėrimų, na ir muzika. Taip 
sakant, visi smagumai ko žmo
gaus siela trokšta. Tie kurie 
yra dalyvavę moterų vakarė
liuose jau žino kad jų surengti 
vakarėliai visada buna sėkmin
gi, draugiški ir smagus, toks 
bus ir šitas. Kviečiami ir tie 
svečiai kurie dar nėra dalyva
vę, atsilankyti. D. R. 

DETROITIEČIAI FLORIDOJ 

Plačiai žinomas biznierius ir 
veikėjas Viktoras Petrikas žię-
mavoja Miami, Floridoj. Ten 
turi smagų laiką. 

Taip pat Miami atostogauja 
kiti Detroito biznieriai, Jonas 
ir Marė Koch* 

m„ mirg Sausio m., Chica
go j Gimus Sheboygan, Wis. 

TRANAUSKAS Liudvikas, 33 
m., mirė Sausio 24, Phila
delphia, Pa. x ( 

KIRMILA Mykolas, mirė Sau
sio m., Bayonne, N. J. 

MARKŪNAS Kastantai, &1 
m., mirė Sausio m., Worces
ter, Mass. Amerikoj išgyve
no 35 m. 

JANUŠAUSKAS Edvardas, mi
rė Sausio 30, Philadelphia, 
Pa. 

GRIGALIŪNAS Ignas, mirė 
Sausio 10, Philadelphia, Pa. 

GRIŽNIENĖ Marė, mirė Sau
sio 22, Scranton, Pa. 

BUTKIENĖ Juzė (Mikutytė), 
32 m., mirė Vasario 4, Chi
cago j, kur buvo ir gimus. 

ALEKSANDRAVIČIENĖ Ve
ronika, 67 m., mirė Vas. 4, 
Boston, Mass. — Vabalnin
ko p., Daunorų k. Amerikoj 
išgyveno 35 metus. 

BALTRUŠIS Juozas, mire Va
sario 2, So. Boston, Masš. 

RIMKUS Juozas, 74 m., mirė 
Sausio 23, Brooklyn, N. Y. 
Tauragės par. 

PODERIS Albinas, 19 m, Sii-
rė Vas. 3, Brooklyn, N. Y. 

MILIAVA Juozas, mire Sau
sio 26, Newark, N. J, 

LIUTIENĖ Paulina, mirė Sau
sio 26, Brooklyn, N. Y. 

DANAVICIUS Kazys, 36 m., 
mirė Sausio 27, So. Boston, 
Mass. 

SAMUOLIENĖ Teklė, mirė 26 
Sausio, Elizabeth, N. J. 

ILGINIS Antanas, 78 m., mi
rė Gruodžio 2, Westville, 111. 

STARSAUSKIENĖ Ona, 68 m,, 
mirė Sausfo 4, Kusaellton, 
Pa. * ; 

GIRNIKAS Povilas, 8 metų, 
prigėrė upėj Sausio 24, Wa
terbury, Conn. » r," r. 

KIBARTIENĖ Ona, 54 metų,' 
mirė Vas. 5, Cleveland, O. 

NARUTIS Mykolas Juozas, 56 
metų amž., mirė Sausio 27, 
Roebling, N. J. — žiobiškio 
p., Rokiškio ap. Paliko dide
liame nuliudime žmoną, Ma
rijoną (Mikšytę). Velionis 
imvo ilgus metus Dirvos sk. 

VELIKIS Adomas, 86 m., mi
rė Rugs. 26, Jamesport, L. 
I., N. Y. — Breklių k., Vaš
kų p., Biržų ap. Amerikoje 
išgyveno 48 metus. 

POVILAUSKAS Martinas, se
no amžiaus, mirė Vas. 3, Ja
mesport, N. Y. — žižmariųr 
k., Saločių par., Biržų aps. 
Amerikoj išgyveno 43 m. 

MOTUZĄ Juozas, 65 m.» mirė 
Vasario 5, Dayton, Ohio. 
Daukšių p., Suvalkijos. A-
merikoj išigyveno apie 40 m. 

ŠILKAUSKIĘNĖ Marė, mirė 
Vasario 2, West Pittston, 
Pa. 

WATERBURY, CT, 

LIETUVOS ISTORIJA PER 
RADIO 

Vasario 14 d. per Lietuvių 
Vaizbos Zuto radio programą 
kalbėjo p-lė Jennie Penevičiutė, 
apie šalies karo pastangas. 

Dr. M, J. Colney, Lietuvių 
radio programų direktorius, 
įvedė trumpas radio kalbas 
Angliškai apie Lietuvą ir Lie
tuvos istoriją, nuo dabar per 
Kovo mėnesį, sąryšyje su Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktuvėmis. Nariai American 
Friends of Lithuania patieks 
tas radio kalbas. 

Waterburio Lietuviai bend
rai darbuojasi Lietuvos reika
lais ir Amerikos kaso pastan-

mirė Vas. 5, South Boston, 
Mass. — Kuršėnų p. Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

MENEIKIS Petras, 68 m., mi
re Vas. 6, Chicagoje. Ma
žeikių ap., Sėdos p., Itulšie-
nų k. 

LEKNICKAS Antanas, pusam
žis, mirė Vas. 7, Chicago j.— 
Anykščių p.į Bikinų p. Ame
rikoj išgyveno 35 m. 

ČAPENIS Juozas, mirė Vasa*-
rio m., Sioux City, Iowa. 

JUOZALINIENĖ Betty, 21 m. 
mirė Vas. m., Frackville, Pa. 

AI>UKEVIČ1ENĖ Sofija, pus- " 
amžė, mirė Vas. 4, Chicagoj. 
— Telšių ap., Varnių par. 
Amerikoj išgyveno 26 m. 

BUTKUS Josefina (Mikutis), 
32 metų, mirė Vas. 4, Chica
goj, kur buvo ir gimus. 

ŽILVITIS Pranas, pusamžis, 
mirė Vas. 6, Chicagoje. ~ 
Panevėžio ap., Ramygalos p. r 

Kunigiškių k. Amerikoj 
gyveno 30 metų. . . " ^ 

GIRDAUSKAS Kazys, 58 nu, 
mirė Vas. 6, Chicagoje. — 
Tauragės ap., Šilalės p. Abe-
lino k. Amerikoj išgyveno 
42 metus. ... 

POCIUS Kazys, mirė Vasario 
2, Cambridge, Mass. 

ŠALKAUSKIENĖ Ona, mi|€ 
Vas. 4, Baltimore, Md. 

KRUKONIENĖ Antanina, 48 
m., mirė, Vas. 8, So. Boston, 
Mass. — Ratničios p. Ame
rikoj išgyveno 31 metus. 

IVANAUSKAS Vincas, mirė 
Vas. mėn., Kulpmont, P'a.— 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

MIELDAžIS Juozas, mirė .Vas. 
* mėn., New Yorke. 

DRYŽA Kazys, mirė Vakario 
7, Philadelphia, Pa. 

ARŠYS Mykolas, 56 Hsu, mirė 
Vas. 6, Philadelphia, Pa. 

KLIMAS Mykolas, pusamžis, 
mirė Vas. 9, Chicagoj, Jur
barko par. 

VARANAVIČIUS Juozas, su
laukęs senatvės mirė Vasa
rio 10, Chicagoj. Raseinių 
ap., Kražių p. Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

ZICKUS Kazys, mirė Sausio 
25, Grand Rapids, Mich. 

VAITEKŪNAS Jonas, mira 
Sausio 7, Lakeville, Mass. 

ROSLEVIčlENĖ Ona, mirė 
Vas. 6, Duryea, Pa. 

MILERIENĖ Angela, mirė Va
sario 6, Punkxsutawney, Pa. 

E D Y T H ' S 
BEAUTY SHOPPE 
Naujai atidaryt* mrmos rūšies 
BEAUTY SHOPPE, gražiai iš
rengia. Duodnmq Permanent 
nuo $4.50 aukščiau. Taipgi at
liekam visokį plaukų puošnoa 
darbą. 

1452 Addison Road 
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gų darbuose. Rep. 

S Į J 

D ML L A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENfi—-Laisnutota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ' ENdicott 17G3 

APDENGKIT RAKANDUS 
Duokit apmušti jusų minkštuosius baldus dabar iki dar, 
nepervėlu. pykai apskaičiavimas. 5 metų garantija. 

2 šmotų Setas — $35.00 

NELSON UPHOLSTERING CO. 
Skandinavas Upholsterer. 1560 EAST 66th STREET 
Telef. dieną HE. 5658 (13) Vak. ir sekm. RA. 1569 

I 

P. J. KB R SIS 
. m Society for Savings Bld$» 

• - 0FISO TELEFONAS: MAin 177^ 

NorSdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės i mane, gausit pi^ia kaina. Taipgi gausit patarnavimą {vai-
ripoee apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. patarnavimą* ir ispiWyw 
mas garantuojama, Kreipkitės į mane telefonu arba asmwi&kfti. 
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