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KAIP PHILADELPHIJOS LIETUVIAI REMI PIRMĄ LIETU-
. VIU SKRIDIMĄ PER ATLANTIKA LIETUVON 

ĮSO Metų Dariaus ir Girėno Žuvimo Sukakties 
Paminėjimui 

Rašo Zigmas Jankauskas 

giarnr ' 

PHILADELPHIA 

Kapt. Darius ir  Leit.  Girėnas tarp Philadelphijos Lietuvaičių piknike 
"Vytauto" Parke, Gegužės 14, 1933, Philadelphijoje. Po Leit. Girėno kai
rei stovi p-lė Alb. Garliauskaitė. Kitų gražuolių vardų rašytojui negali
ma buvo sužinoti. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

"Klišės jau senai kaip pa
siųsta 'Vienybei'. Kitos gi 
kiek vėliau p. Griniui. Tuo 
budu reikia tikėtis kad viskas 
bus tvarkoj. Kaslink bendros 
tvarkos viską paliekame Tami-
stų nuožiurai. Rugsėjo 4 d. 
busime Scranton, Pa. Malonė
kite prisiųsti nors dalį žemė
lapio su pažymėjimu vietos 
kur reikės nusileisti. Mes ma
nome buti Scrantone iki skri
sime j Philadelphiją, t. y. nuo 
2-ro iki apie 10 Rugsėjo. To
dėl visas informacijas siųski
te mano vardu i Scranton Ge
neral Delivery. 

Steponas Darius." 

Pildant Kapt. Dariaus virš-
minėtą prašymą. Rugp. 31 d., 

nėra asmeniškas kokios pavie 
nės draugijos naudai arba as
meniui, bet Vilniui Vaduoti 
reikalams, kuriems, mes ne
abejojame, nesiras Lietuvio ku
ris butu priešingas. Darbas 
piknikui parengti jau senai yra 
dirbamas, spauda labai daug 
apie tai rašė. Viskas jau yra 
sutvarkyta; parinkta reikalin
gi darbininkai, pasamdyta ge
ri muzikantai; pasižadėjo da
lyvauti Generalinis Liet. Res
publikos Konsulas, P. žadeikis, 
ir kiti žymus kalbėtojai ir sve
čiai. Lietuviški vietos biznie
riai, kaip pastebėjote spaudo
je. gausiai aukoja prekes vel
tui. O ypatingai šis piknikas 
bus vienu iš jžymiausių mūsų 
mieste, nes padarėme galutiną 
sutarti turėti Lietuvišką 'Lind-
bergh'ą', Kapitoną Steponą Da
riu ir jo sėbrą Leitenantą Sta-
si Girėną, kurie atskris iš Chi
cago* tuo orlaiviu kuriuo ren
giasi kitą metą lėkti iš New 

6RAŽIOS PASTANGOS IftT-
P1RKIMU1 BOMBERIO 

Chicagos Lietuviai parodė 
ką jie gali nuveikti: Margučio 
pasidarbavimu jie išpirko mi
lijono dolarių vertės Karo Bo
nų ir nupirko už juos bomiberį, 
kurį užvadino Lituanica. Tai 
Dariaus ir Girėno lėktuvo var
das, kuriuo jie skrido iš New 
Yorko | Kauną, dešimts metų 
atgal. Tai graži atmintis žu
vusiems mūsų oro pionieriams. 

Philadelphijos Lietuviai nori 
irgi Dėdei Šamui dapadėti ka
ro pastangose, ir nuo Gegužės 
16 susidaręs komitetas varo 
War Bonds pardavimo vajų 
tarpe vietos Lietuvių, iš kurių 
nori sukelti pusę milijono do
larių nupirkimui kito bomberio 
ir užvardinti jį, gali buti, var
du Perkūnas. Darbas, kaip gir
dėti, eina pasekmingai. 

Komiteto darbuotės būdąs 
bonų pardavimui naudojamas 
surengimais Lietuviams spe
cialių susirinkimų kiekvienoje 
miesto dalyje, Lietuvių salėse, 
klubuose, bažnyčiose; per Lie
tuvių radio programus, veda
mus p. P. Antanaitienės ir p. 
A. Dziko; per Lietuvišką Lib
erty Federal Savings and Loan 
Association; specialiais laiš
kais ir asmeniškai aplankant 
numatytus stambesnius pirkė
jus. 

Komitetas spaudoje rajaus 
nereklamuoja, bet sunkiai, ty
liai dirba savo pastangomis. 

LIETUVOS REIKALAIS 

DETROIT, MICH. 

ri&fcUKbRO RAPORTAS 
APIE RIAUŠES 

Prokuroras William E. tfCKfr-
ling, ištyrinėjęs Detroite buvu
sias riaušes baltų žmonių su 
negrais, Birželio 21 d., dabar 
patiekė spraudai sekantį: 

Negrai reikalavo kad btitū 
tyrinėjimas per grand jury ir 
kad baltieji žmonės kurie mu
šė negrus, butų nubausti. 

Bet prokuroras rado kad ne
grai -pradėjo riaušes, riaušių 
vadas buvo negras, Louis Mar
tin, redaktorius negrų laikraš
čio ir negrų organizacijos va-

Natijas OEW Vėdejąįg 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žibios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Lt~o Crowley paskirtas 
das. Jie samdė negrus valka- naujai Įsteigto biuro, Office of 

jau buvo prideringai pasiųsta Yorko Kaunan! Tai bus pirmi 
"Road Map of Pennsylvania" 
ir kiti nurodymai kur randasi 
gegužinės vieta, jo nurodytu 
antrašu. Dabar^ kaip galima 
pastebėti, V. V. komitetas ga
lutinai susitaikė su lakūnais ir 
visi tik laukė tos dienos kada 
galės su jais susitikti ir asme
niškai susipažinti. 

Derybos vesta komisijos su 
lakūnais kaipir įtemptu budu, 
tvirtai stovint savo nusistaty
mų ir sąlygų iš atžvilgio didžių 
bedarbių ir sunkių ekonominių 
sąlygų. Nuomonė atstovuose 
buvo issidirbus ta, jeigu laku-: zuotai rengiaman piknikan, 
nai nebūtų nusileidę pasiuly- į kuris atsibus Sept. 11 d., jei 

ir mums iki šiol neregėti Lie
tuviai lakūnai musų mieste. 

"Piknike, Vytauto 'Parke', 
viršuje, ore, Lietuviai pirmą 
kartą pamatys Lietuvius drą
suolius 'dare-devils', kurių drą
sa ir velnioniška rizika nuste
bino ir Amerikonus lakunus. 
Oru paskrajoti bilietai jau par
siduoda po $1.00 ir aukščiau 
dalai*. Šj darbą pasiėmė vir:" 
išvardytos Lietuvių draugijos 
ant savo pečių, paliuosuojant 
Jus nuo sunkenybių, dabar tik
tai kviečiame Jus, broliai Lie
tuviai, kuriems Vilniaus ir jo 
žemių atvadavimas rupi, atsi
lankyti asmeniškai ar orirani-

Antras reikalas — tai jau 
tiesioginiai Lietuvos vadavi
mas. Philadelphijos Lietuviai 
šio irgi neturėtų apleisti. Tai 
parėmimas knygos "Timeless 
Lithuania", kurią parašė bu
vęs Amerikos Ministeris Lietu
vai, Dr. Norem. Kas liečia Lie
tuvos vadavimą, šis reikalas 
Lietuviams tolygiai yra svar
bus kaip ir Karo Bonų pirki
mas, tik šiam reikalui parem
ti reikia nesulyginamai mažiau 
aukoti. Penki, dešimts ar dau-

tas kad baltus žmones visaip 
užkabintų, daužytų, niekintų. 

Laike riaušių, sekmadienio 
naktį buvo suorganizuoti jau
ni negriukai, nuo 13 iki 20 me
tų, nusiųsti į Belle Isle Parką 
išvaikyti iš ten baltus žmones. 
Jie, žinodami kad tą dieną iš 
apie 100,000 tame parke daly
vavusių 85 nuoš. buvo negrai, 
pirmiausia apdaužė baltą vai
ką, paskui užpuolė vyrą ir jo 
žmoną, kurie atsisėdę valgė, 
apdaužė ir atėmė maistą; to
liau, eidami namon per tiltą, 
stūmė nigerkaitę į baltą mer
giną kurią kareivis lydėjo na
mon. Tada prasidėjo mušty
nės. Paskui nigeriukas parbė
gęs į miestą paskelbė negrams 
buk balti žmonės įmetė į upę 
nigerką su mažu vaiku. Taip 
riaušės ir plito. 

Apie 4 vai. ryto, 400 krau
tuvių, baltų žmonių laikomų, 
negrų apgyventoje vietoje, iš
daužyta langai ir viskas išvog-

iams einant per 
jų sritį, 50 baltų žmonių va
žiavusių į darbą buvo išvaryti 
iš gatvekarių ir sumušti. Po
licija buvo bejiegė riaušes su
laikyti, nes policininkams buvo 
uždrausta į negrus šauti. 

Balti žmonės negalėjo Ilgiau 
to pakęsti, ir 5 vai. ryto prasi
dėjo negrų gaudymas, ir taip 
juos sutvarkė kad per dvi die
nas jie Sijojo pasirodyt baltų 
žmonių gyvenamose vietose. 

Vėliau policijai buvo pavely
ta šauti į negrus, riaušių su
laikymui. 

Policijos. komisijonierius pa
tvirtino prokuroro pranešimą, 
ir kad už sukurstymą negrų 

Economic Warfare, vedėju. 

MIRf 10,600 IŠEI
VIŲ LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių vardais, šiame 
skyriuje talpinamų mirusių iš
eivių Lietuvių skaičius pasie
kė jau 10,600, nuo Vasario mė
nesio, 1937 metų. 

toms sąlygoms, jų atskridimas 
į Vilniui Vaduoti pikniką ne
būtų įmanomas. Tik paklau
sius ir sutikus su komisijos 
pasiūlytomis išlygomis, taip 
lakūnai, taip Vilniaus Vadavi
mo reikalas daug laimėjo. Tik 
a^iu Dariaus ir Girėno mikliam 
dalykų ir reikalų supratimui 
susitaikymas turėti juos ren
giamoje gegužinėje buvo gali
mas. 

Toliau, susirinkimo numaty-

lytų, Sept. 18 d., 1932, viršmi-
nėtame parke. 

širdingai visus kviečia, 
W. Reng. Pikniko Komitetas 

Z. Jankauskas, rašt." 

.šv. Kazimiero, šv. Andrie
jaus ir šv. Jurgio Lietuvių pa
rapijų klebonams laiškas: 

"Philadelphia, Pa. 
Rugp. 31, 1932. 

"Jusų Mylista: 
"Sumanymu nekuriu vietos 

Lietuvių draugijų, klubų ir 
kuopų, jau suvirs du mėnesiai 

giau dolanu, siais gerais lai- . 1J_. . , , , f  .  .  t •  i. •  . - I  k a l t e  p u o l a  a n t  to, negrų laik-kais nenuskriaus Lietuvio ki-i v_. . 1 . .. rascio ir negrų organizacijos 
vadų. 

Birželio 21, per 12 valandų, 

seniaus. 
Didžiosios organizacijos, klu

bai, d r a u g i j o s  i r  k u o p o s  t u r ė t u ,  .  ,  . . . .  , ,. T1 . v. , iriausių pradžioje, komisijonie-kiek daugiau paaukoti. Iki siol, T: 

tik pavieniai Philadelphiečiai 
kiek teprisidėjo prie to svar-

ta buvo suruošti tame piknike 
programą. Nutarta pakviesi ^knikT vl, _a,iusti ,aHku 

kalbėtojus Di. E. G. Klimą, į niaus Vadavimo naudai. Ir nuo ^ * ' 

baus veikalo leidimo. Organi
zacijos niekuo nepasirodė. Ko
dėl? Ar musų organizacijose 
neliko Lietuvių kurie suprastų 
Lietuvos vadavimo reikalą? 

Philadelphijos veikėjas ir 
didis Lietuvių reikalų rėmėjas 
p. Kristopas žemaitis, 1201 
Green St., yra Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos Pildomojo Komite
to narys, kuris priima aukas 
minėtai knygai leisti. Aukas 

riaus tvirtinimu, Receiving Li
goninės rekordai parodo, buvo 
sužeista 117 balti, 35 negrai ir 
44 policininkai. Per visas riau-

Į DAYTON, OHIO 1 
KETURIŲ TAUTŲ PR& 

GRABAS 
Liepos 29, Island Parke 

įvyko muzikalis programas ke
turių tautų: Graikų, čekų, 
Lenkų ir Lietuvių. Lietuvius 
atstovavo žymi akordionistė, 
Cecilija Melašiutė (Lisankis). 
Ji buvo apsirengus tautiniais 
Lietuviškais rūbais, atgrojo la
bai pasekmingai šias Lietuviš
kas dainas: Lietuva Tėvynė, 
Plaukia Nemunėlis, šalta žie
mužė, Klumpakojis, Pampalio-
nas ir Noriu Miego. Publikai 
patiko jos grojimas, o ypač 
mums Lietuviams buvo didelis 
pasigerėjimas. Jeigu ne Ceci
lija tai vargiai kas butų atsi
radę išpildyt? šį Lietuvišką 
programą. Už tai jai garbė. 

NAUJAS KAPAS. Liepos 
27, po dviejų metų sirgimo, 
mirė Ignas Gužauskas, 69 m. 
Čia liko žmona, sunus Juozas, 
Rochester, N. Y., gyvena bro
lis Kazys; taipgi Lietuvoje 
brolis ir sesuo. Iš Lietuvos /pa
ėjo Laižuvos m., Mažeikių ap. 
Buvo linksmo budo žmogus, 
taipgi labdarus ir visokių gerų 
reikalų rėmėjas; mėgo skaity
ti knygas ir laikraščius ir bu
vo i lga metk^Birvos ir Keleivio 
skaitytojas. 

Jis buvo veiklus Lietuviško
se organizacijose, • daugiausia 
darbavosi SLA 1*05 kuopoje. 
Nariai įvertina jo atliktus dar
bus SLA. labui. Visi grabne-
šiai buvo SLA 105 kp. nariai, 
taipgi didokas skaičius narių 
palydėjo i kapines, Memorial 
Park, kur liko palaidotas šalia 
Julės Stulgaitienės. Buvo ap
dovanotas gausiai gėlėmis, ir 
17 automobilių su žmonėmis 
palydėjo į kapines. Gaila ne
tekus tokio Lietuvio, kuris bu
vo savo tautos mylėtojas ir rė-

AVIžONIS Juozas, mirė Birž. 
17, Philadelphia, Pa. 

BUDZEIKA Jonas, mirė Lie- MISIŪNAS Jonas, pusamžis 

PETRAUSKAS Juozas; 35 m., 
mirė Geg. 6, Berisso, Argen
tinoj. (Jurbarko p., Skirsne-
nemuniškių k.)* 

KRIVAS Petras, 37 m., mirė 
Geg. 9, Buenos Akės, Ar
gentinoj. (Alytaus ftp., Per
to j os vai.). 

KOZIČIĖNĖ Emilija, 49 m., 
mirė Birž. 13, So. Fork, Pa. 

LUCAS Fred, mirė Liepos 16, 
Chicago j. (Tauragės apskr., 
Kaltinėnų par.). 

šes: 222 balti, 110 negrų, 73 j mejas. Lai tau, Ignai, buna 
policininkai. Bet negrų yra j amžina ramybė. D, Rep. 
daug mirusiti namie po riaušių 

V. M. 
V 

• ARKLIAI, drambliai ir tū
li kiti gyvuliai gali miegoti 
stovėdami. 

• KAREIVIAMS guzikai ir 
ženklai daroma iš plastiškų 
medegų, taip kad per 1843 me
tus bus sutaupyta 365,000 sva
rų metalo. 

pos 1, Edwardsville, Pa. 
ŠERPETIS Pranas, mirė Lie

pos 12, Chicagoj. (Raseinių 
ap., Tenenių par., Lileikenų 
k.). Amerikoje išgyveno 39 
metus. 

TOTORAITIENĖ ČranS (Vidi-
slauskaitė), pusamžė, mirė 
Liepos 13, Chicagoj. (Šakių 
aps., Kaimelio p., Aleksan
dra vos k.). Amerikoj išgy
veno 29 metui. 

JU&KIS Izidorius; $tts&mžis, 
mirė Liepos 11, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Eržvilko p., 
Pikelių k.). 

LIETUVNIKAS, Kun. 'Juozas 
A., 78 metų, mirė Liepos 22, 
Baltimore, Md. (Viščiakai-
mio). Amerikoje išgyveno 
nuo 1884 metų. 

BENUšIS Povilas, 21 m., mi
rė Liepos 22, Cleveland, O. 
Sunus Juozo ir Onos Benu-
šių. 

GRUšKA Stasys, 89 m., mirė 
sužeistas laikė darbo ang
lies kasykloj, Liepos 23, Ex
eter, Pa. Gimęs Larksville, 
Pa. 

PINKEVIČIUS Tadas, 46 m., 
mirė Birž. 1, New Britain, 
Conn. 

MUCKUS Jonas, 62 m., mirė 
Birž. 18, Plymouth, Pa. 

BIELSKIENĖ Rožė, 58 metų, 
mirė Geg. 27, Chicagoj. 

RITELtS Mikas, 74 m., mirė 
Bal. 24, Luzerne, Pa. 

BALTRUŠAITIS Antanas, 54 
m., mirė Bal. 17, Auburn, 
Me. (Gimęs Kunatave.) 

PEČITJKAITIENĖ Antanina, 
mirė Liepos 11, Baltimore, 
Md. 

PIRAVIČIUS Pilypas, mirė 11 
Liepos, Baltimore, Md. 

AKSTINAS Kostantas, mirė 
Liepos 13, Norwood, Mass. 

NEVULIS Juozas, 45 m., mi
rė Birž. 30, Suoth Boston, 
Mass., kur buvo ir gimęs. 

KAšELIENĖ Jieva (šeštuke-
vičiutė), 62 m., mirė Liepos 
2, So. Boston, Mass. 

GRIM ALIS Motiejus, pusamžis, 

mirė Liepos 20, Chicagoje. 
(Daugėliškiu p., Urbelių k.). 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

STAČKUNAS Petras, pusam
žis, mirė Liepos 26, Chica
goj. (Alytaus ap., Seirijų p. 
Žagarų k.). 

^įr tą gMir - — 

AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

laiko kaip likos sudarytas ko- j galite priduoti asmeniškai ar j 
Jei aukotojui 

Naujo Britų Karo Laivo Kanuoles Valdytojai 

vietinį, Adv. Nadą Rasteni iš Į laiko susikūrimo, šis komitetas j reikalinga platesnių ^žinių apie 
Baltimorės, Vienybės red. Jo-į dirba išsijuosęs idant padaryti j "Timeless Lithuania" knygą ir 

TRAGIŠKA MIRTIS 
J. Jonuška gavo ypatingą ži

nią iš Sharon, Pa., kad jo kai
mynė iš Lietuvos, Uršulė Kve-
derienė, Liepos 23, naktį už
sidegus namui, ugnyje sudegė, 
o jos įnamis, kuris pas ją gy
veno, iš degančio namo išbėgęs 
per liepsnas ir degant jo rū
bams, šoko į šulinį ir ten pri
gėrė. Taip du Lietuviai nelai
minga mirčia mirė. 

Kvederienės nuosavas na
mas, kuriame ji mirtį sutiko, 
radosi Mansury, Ohio, prie ru-
bežiaus Ohio ir Pennsylvanijos, 
visai arti Sharon. Masury 
miestukas nedidelis, vandentie
kio neturi, taigi namui staiga 
užsidegus ir nesant vandens," 
Nudegė namas ir jos savininke. 

Kvederai 1919 m. atvažia
vo iš Wisconsin valstijos pas 
tuokart buvusį biznierių S. Ro-
davičių, kuris Kvederus pri
glaudė, parūpino darbą Akro-
ne, ir jie čia išgyveno iki Hoo-
ver'o nedarbo laikų. Užėjus 
depresijai išvažiavo į Sharon, 
Pa. Pats Kvederas prieš du 
metu mirė, o dabar sutikk ne
laimingą mirtį jo žmona. 

Velionė U. Kvederienė buvo 
55 m. amžiaus, paėjo Šatų p., 
Mažeikių ap., o jos įnamis, Te
odoras Survilas, buvo 51 m. 
amžiaus; paėjo iš Kauno aps., 
buvo nevedęs, visą laiką gyve
no Sharone ir turėjo gerą dar-

Kvederienės liko dil sunai ir 
mire Liepos 15, Chicagoje. j dvi dukterys, visi suaugę ir ve-
{Tauragės ap., Pagramančio j dę. Ilsėkitės amžinai šios ša-
p., Kreivukų k.). Amerikoje lies žemelėje. 
išgyveno 31 metus. 

JCGM1NAS Antanas, 36 m., 

ną Valaiti iš Brooklvno, ir S. i re"S |ami* išvažiavimu Vilniaus 
' .,. rr- - 3 14.-! reikalams kuopasekmingiausii!. E. Vitaitj, Tėvynės redaktoriuj 

'Komitetas iš New Yorko. Gegužinės pro- susidomėjo ne 
gramą vesti parinktas J. V.itik V.V reikalais, bet taipgi 
% . . .. . . . ,.: pirmoio Lietuviu Skridimo per 
Grimus. Skelbimai pagaminti Atlantika, Kapt.' Dariaus ir la-
pavesta A. Garliauskui. Kvie
timus pagaminti ir juos išsiun
tinėti Lietuvių draugijoms ir 
parapijoms pavesta raštinin
kui. 

Draugijoms kviesti 
skamba sekančiai: 

laiškas 

"Philadelphia, Pa. 
Rugp. 23, 1932. 

"Gerbiami Vientaučiai: 
"Neabejojeme, Tamistos jau 

skaitėte Lietuvių spaudoje ar
ba girdėjote kad sumanymu 
Liet. Muzikalės Bendrovės ir 
Gedimino Klubo, šv. Jurgio 
Liet. Pašalp. dr-stės, Lietuvių 
Ukėsų Pašalpinės draugystės, 
Liet. Republikonų Klubo, Liet. 
Tautinės parapijos, SLA. 135 
kp. ir ALT Sandaros 42 kp., 
tarta sudaryti komitetas pa
rengti pikniką Vilniaus Vada
vimo naudai. »» 
k "Sumanymas*" kaip matote, 

kuno S. Girėno, 1933, iš New 
Yorko Kaunan ir atgal. Ir, 
kad padaryti šią iškilmę žin
geidesne, komitetas darė visas 
pastangas parsikviesti musų 
lakunus piknikan. Derybos jau 
užbaigta ir šie musų tautos 
drąsuoliai atskris ir drauge 
dalyvaus su mumis rengiama
me pokilyje. 

"Susidariusio komiteto geis
mu yra kad visi Philadelphie
čiai Lietuviai ir ju draugijos, 
ar jos atstovauja save ar ne, 
Aomiteto sudaryme, paremtų 
ši prakilnų musų tautai darbą, 
atsilankant asmeniškai. Todėl 
šiuomi kviečiame širdingai Ta-
mistą ir Jusų garbingos pa
rapijos visus rėmėjus pribūti 
pavieniais ar 'incorpore', už
miršus visą kas negero, bet at
siminus kad šis reikalas yra 
musų visų, be jokios išimties, 
reikalas, ir kad jis pilna* atsie
ktų savo tikslą. 

"Vilniaus Vadavimo reika-,, 

jos reikšmę Lietuvos . vadavi
mo atžvilgiu, p. žemaitis jums 
suteiks. Todėl Philadelphijos 
Lietuvių organizacijos ir pa
vieniai prisidėkite kiek kas 
galite prie šio švento darbo. 

Z. Jankauskas. 

tams piknikas atsibus Rugsėjo 
11, jei lytų, Rugs. 18, 1932, 
'Vytauto Parke'. Liekame 

Su prideringa pagalba 
"VV. Reng. Pikniko Kom.. 

Z. Jankauskąs, rašt." 
Rugsėjo 1, atsibuvo penktas: 

išeilės VV. komiteto susirinki-j 
mas, Liet. Muzikalėj salėj, šis j 
susirinkimas buvo paskutinis 
prieš įvykstančią gegužinę. 

(Bus daugiau) 

t 
Skaityk Amerikos 

4Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi.' 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N. 6th Street Philadelphia, Pa. 
v^. 

mk 

mirė Liepos 22, New Yorke. dėdę Joniką. 

Jonikų duktė lankėsi palei 
Chicagą, ant farmos, pas savo 

Kalnas. 

DELLA C. JAKl  I iS  
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
«I21 EDNA AVENUE ENdicott 1799 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

NorždamI pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpilda
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba aszneniiksi; 

,1 , |1M 11'» LTh h »q • I L*, m 111 • , <į ĮTiT T i Tv •' f -r— 

šitaip apsitaisė jūreiviai stovi prie kanuolių ant Britų ka
ro bivo,. didelio 31,000 tortų, Malayą.. Kiekvienai, didžiulei ka
ukolei valdyti reikalinga po keliolika vyrų. Britai pastatydino 
kitą ..dideli-karo-laivą, Repulse, 32,000 tonų^ vardu to. ką. Japo
nai paskalsino Gruodžio 9. 1941 metais. * -* • - - - - • 
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I Naujoje Vietoje I 

] Nikodemas A. Wilkelis I 
i L&isnuotas Laidotuvių Direktorius l 
I IR BALZAMUOTO J AS | 
i Omenims kambarius duodame vartoti nemokamai ~ = s 
s Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj į 
1 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

k 
HL. 


