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HUGPJUČIO 15 — LIETUVIŲ 
DIENA 

; Iff AH ANO Y CITY, Pa. — 
Ponas Prezidentas su savo 

partija, vietinių Lietuvių lydi
mas, nuvyko i Kun. česnos Šv. 
Juozapo bažnyčią pamaldoms, 
ir su vietos pora parapijos ko
miteto narių buvo pasodintas 
už grotelių, netoli altoriaus. 

Mišias atnašavo pats klebo
nas Kun. čėsna, j gražų, trum
pą Lietuvišką pamokslą pasa
kė Kun. Bagdonas. ' 

Gražu buvo matyti kai se
nos Lietuvės moterėlės, Lietu
višku papročiu iš savo senosios 
tėvynės, sunešė *ir sudėjo ri-
šilius gėlių -pašventinimui — 
mat, ta diena tai žolinės šven
te Lietuvoje. 

Atvykus Kun. Juozui J. šu~ 
kevičiui, Lietuvių Dienos Ko
miteto. pirmininkui, p. Prezi
dento' partija turėjo pietus 
Kun. čėsnos klebonijoje. 

Po pietų, apie 2:30 vai., vi
si išvyko j Parką. Kartu va
žiavo Kongresmanas Fenton ir 
vals. senatorius Harold Wat-
kins. Važiuojančius lydėjo du 
valstijos policijos automobiliai, 
ir kaip tas stebino vietos Lie
tuvius kai kelyje j parką juos 
važiuojančius savo 'automobi
liais išlėto, pasivijo smarkiai 
važiuojanti policijantai ir si
renom isv švilpdami, darė kelią 

, praleisti Lietuvos Prezidento 
partiją. Kurie vietos Lietu
viai ir kunigai su ta partija va
žiavo, pirmą kartą savo gyve
nime turėjo tokį įspūdingą pa
sivažinėjimą. . , 

Detroit, Mich*, Naujienos 
Lake wood parkas jau buvo 

pilnas žmonių kaip tik akys 
užmato, nes diduma pribuvo iš 
pat ryto ir apsigyveno čia vi
sai dienai su savo šeimomis, 
susigabenę valgius ir užsiėmę 
sau stalus. 

Prie vartų j parką, -Lietuvos 
Prezidentą pasitiko iš Phila-
delphijos specialiai atvykusių 
apie 30 Civilinės Apsaugos po
licininkų, kurie buvo garbės 
sargyba. Amerikos vėliavą ne
šant priešakyje, garbes sargy
ba p. Prezidentą lydėjo i dide
lę salę, kur buvo nuskirta vie
ta prakalboms. 

Minios abiem kelio pusėm 
per parką sustojusios, prisižiū
rėjo iš arti p. Smetoną, svei
kino, mosavo rankom ir ske
petaitėm. 

Suėjus visiems j salę, susė
dus gražioje scenoje, kur rado
si jau orkestras, prasidėjo pro
gramas. Orkestrui vedant, at
giedota Amerikos Himnas. 

Programą vedė ir įžanginę 
kalbą pasakė Kun. J. J. šuke-
vičius, Tamaqua, Pa., Lietuvių 
parapijos klebonas. 

Scenoje atsirado ir daugiau 
kunigų iš artimų parapijų. 

Kalbėtojai buvo tik trys — 
U. S. Kongresmanas Dr. Ivor 
D. Fenton, Penna legislaturos 
Senatorius Harold G. Wotkins, 
ir Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona. Trumpai padė
kos kalbas pasakė Mahanojaus 
klebonas Kun. česna ir jo asis-
fentas Kun. J. J. Bagdonas. 

Ir Kongresmano ir Senato
riaus kalbos buvo specialiai pa
ruoštos Lietuvių tautai, Lietu
viams ir Lietuvai. Jų kalbos 
parodė jų platų susipažinimą 
ir susirūpinimą Lietuviais ir 
Lietuvos klausimu. 

Visos kalbos buvo girdimos 
per garsiakalbius visame par
ke, taigi ir tie kurie prie stalų 
susėdę buvo ir į salę negale jo 

, '.m-.. . . . j  

ateiti, klausė ir girdėjo viską. 
Prezidento A. Smetonos kal

bą Lietuviai priėmė kaip pa
prastai, su .dideliu įdomumu, 
klausydami visu dėmesiu. 

Ponas Prezidentas kalbėjo 
labai nuosekliai, energingai, ir 
išdėstė Lietuvos nelaimes ko
kias jai kaimynai priešai užne
šė, apsakė kaip Lietuva gražiai 
gyvavo, ir kad vėl bus atkurta 
laisva, pasidėkojant Amerikai, 
jos žymiam vadui Prezidentui 
Rooseveltui ir Churchll'ui, ku
rie patiekė mažoms pavergtoms 
tautoms užtikrinimą pavidale 
Atlanto čarterio. 

Porą dainelių sudainavo p-lė 
Margaret-Jerry Zadreckaitė iš 
Mahanoy City. Programas už
baigta su Lietuvos Himnu. 

Po programo, žmonės ėjo pa
sikalbėti, pasisveikinti, pasi
pažinti su p. Prezidentu, ir da
lindamiesi kalbų įspūdžiais sa
vo tarpe kalbėjosi per visą 
parką, iki vėlumai. 

Lietuvių Dienos komitetą su
darė vieni kunigai aplinkinių 
parapijų, kurios bendrai ren
gė tą 29-tą metinę iškilmę: 

Kun. Pius C. česna — Gar
bės Pirmininkas. 

Kun. Juozas J. šukevičius 
veikiantis pirmininkas. 

Kun. Andrius Degutis — vi
ce pirmininkas. 

Kun. Charles Rakauskas — 
kasininkas. 

Kun. Petras P. Laumakis — 
sekretorius. 

Kun. Norbutas prie abiejų 
pirmininkų buvo Parko Komi
tete. 

Spaudos komitetas —- Kun 
M. F. Daumantas. Kun. J. J. 
Bagdonas. 

Programo Komitetas — Kun. 
Leon J. Pečiukevičius ir Kun. 
Bagdonas. 
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LANKYSIS LĮĘTUVOS 
Rezidentas t 

Teko patirti kad Lietuvos 
Prezidentas Ant. Smetona, iš 
Glevelando atvyksta privati^ 
niam pasisvečiavimui pas sa
vo nekurjuos pažystamus Det-
roitiečius ir nori pamatyti 
kaip Detroitas ir apielinkės iš
rodo vasaros metu. 

Su p. Prezidentu atvažiuos 
vienas-kitas Clevelandiečių. 

DU LENKAI PAKARTI 
Už ŽUDYSTĘ 

Windsor, Ontario, skersai 
upę nuo Detroito, Kanados pu 
sėje, du Detroitiečiai Lėnkai 
vaikėzai pakarti už nužudymą 
valgyklos savininko Borg. Tie 
nubauti mirtimi yra Stefan 
Ogrodowski, 24 m., ir Bruno 
Kisielewaki, 21 metų. 

Jaunąs. Melžėją# U4IRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žinios ap^ mįrusjus Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

M] R Ė 10,700 IŠEI
VIŲ. LIETUVIŲ 

BALTIMORE MD 
PRANEŠA PRIĖMIMĄ AU

KŲ. Baltimorės Lietuvių Dr-
jų Tarybos pirmininkas Anta
nas *J. Miceika gavo iš Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus, Bal
timorės skyriaus, laišką, rašy
tą Liepos 28, 1943, pranešantį 
apie priėmimą iš Lietuvių am-
bulanso pirkimui $1,676.70 au
kų. Tų aukų davėjai yra jau 
paskelbti Dirvoje pereitą pa
vasarį. 

Penkių metu amžiaus kar ;  

vių melžėjas, Allan Schuck-
man, iš Livingston, N. J., pa
rodoma laike darbo savo die
duko ukėje. Jis gauna po 5c 
nuo karvės., Melžti pradėjo 
nuo pusketvirtų metų amžiaus. 

LIETUVIAI IR KA
RO PASKOLA 

(Bus daugiau) 

KAIP PHILADELPHIJOS LIETUVIAI RĖMĖ PIRMĄ LIETU 
VIŲ SKRIDIMĄ PER ATLANTIKĄ LIETUVON 

Rašo Zigmas. Jankauskas. 
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Darius ir Girėnas lydimi i kapus Kaune, didingoje proce-
sijojp. Jų grabai buvo uždengti Amerikos vėliava, didelės 
minios lydėtojų sekė i u grabus i kapines. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

I šį užkvietimo laišką Kapt. 
S. Darius atsako, Bal. 2, 1933: 

"Gavau tamstų laišką ir dė
koju už malonią žinią jums, o 
taip pat komitetui už taip šir
dingą prijautimą mūsų skridi
mui. 

"Tuo tarpu negaliu duoti ga
lutino atsakymo tamstų iškel
tu klausimu. Bet poros dienų 
bėgyje, tikiuos, tolimesnis vei
kimo programas bus nustaty
tas, galėsime duoti galutiną 
atsakymą. Tuo tarpu iki pa
simatymo." 

Pildant savo prižadą "poros 
dienų bėgyje" atsakyti, Kpt. 
S. Darius rašo komiteto sekre
toriui Z. Jankauskui, Balan
džio 7 šiaip: 

"Labai malonu pranešti kad 
Girėnas ir aš galėsime daly
vauti tamstų (VVS) parengi
me Philadelphijoje. Atskrisi-
me Geg. 14 d. išryto arba tam
stų paskirtu laiku. Apgalvo
ję finansines galimybes pri
ėjom išvados kad tamstų tei
kiama. pagalba yra kaip tik j 
laiką, nes kitu atveju tektų 
skristi Lietuvon be kai kurių 
instrumentų. Išanksto tariu 
širdinga ačiu komitetui. 
^ "žmonių negalėsime pave
žioti, nes nėra kur juos įso
dinti l8fedynės jau pertaisyta 

tik dviem skristi). Baigdamas 
turiu pabrėžti kad tikrai bu
sime 14 Gegužės, jei tik tam
stos neduosit kitų nurodymų." 

Gavęs š| atsakymą, VVS ko
mitetas ant greitųjų šaukia 
nepaprastą susirinkimą Balan-

; džio 12 d. Susirinkus Liet. 
! Muzikalėn salėn ta vakara, at-
i  "  j stovai išklausė Dariaus prane-
! Šimą ir pozityvį jo ir Girėno 
į  pas mus atsilankymą. Drau-
I gijų atstovams ir pavieniams 
į veikėjams tik to ir reikėjo. 

Išskridimas musų lakūnų iš 
New Yorko i Kauną jau nuo 
pradžios sumanymo pereitais 
(1932) metais buvo garsintu 
pabaigoje Gegužės mėn. 1933, 
o jau Birželio pradžioje — tik
rai. Turint tai mintyje, atsi
sveikinimo gegužinė lakūnams 
turi buti parengta ne vėliau 
kaip apie vidurį Gegužės mė
nesio, jei tam vieta bus gali
ma gauti. Komitetas tat ir 
nutarė rengimą daryti Gegu
žės 14, "Vytauto Parke". Šis 
paskas radosi gerų Lietuvių 
nuosavybėje, kurie jį davė ne
mokamai pereitų metų geguži
nei ; antra, parkas randasi ly
gioje vietoje, kur lėktuvas ga
li nusileisti, tat ir dabar nu-

[ tarta ji nuomoti. Susitarti su 
parko savininkais parinkta VI. 
Baranauskas. 

VI. Baranauskui pranešus 
kad parką savininkai leidžia 
naudoti pigia nuoma, šaukia
ma komiteto posėdis Bal. 17. 
Šiame susirinkime jau tarta 
visi planai kaip geriausia tu
rėti lakūnams antrą pasekmin
gą išvažiavimą. Nutarta pa
vadinti jį "Likite Sveiki Pik
nikas". Pagaminti skelbimus, 
skelbti spaudoje išrinkti A. 
Garliauskas, V. Baranauskas, 
Z. Jankauskas. Jiems pavesta 
taip pat pagaminti atsišauki
mus vietos draugijoms, para
pijoms, klubams, kuopoms. 

Kapt. Dariui duota sekan
tis pranešimas apie jų garbei 
atsisveikinimui rengiamą išva
žiavimą. Laiškas iš Bal. 21 
toks: 

"šiuomi pranešu gavimą jū
sų laiško vašvto Bal. 7, kuria
me pasižadate pribūti pas mus 
Philadelphijon Geg. 14, rengia
mai! jusų abiejų garbei pikni
kam 

"šiądien galutinai susitarėm 
su 'Vytauto Parko' savininkais 
išnuomoti mums vietą minėtai 
dienai. Pasiuntėm pranešimus 
spaudon ir rengiam garsinimus 
vietinius. Lauko nutupti su 
croplanu kur pereitą metą 
skraidėte dar negaliu praneš
ti ar gausime, bet apie tai duo
sime žinoti kiek vėliau. Taigi 
bukite pasirengė ir išlaikykite 
prižadą, taip kad nei VVS ko
mitetas. nei publika nei utir su-
vilta. Mes tikime kad pikni
kas bus tolygus arba dar di
desnis negu pereitu metu." 

Kapt. S. Darius j tai atsa
ko komiteto sekretoriui Z. Jan
kauskui sekančiai, Bal. 27: 

"Gavau tamstos laišką iš 
Bal. 21. Labai malonu kad tam
stos visu smarkumu darbuoja
tės. Dar kartą, užtikrinu kad 
busime tamstų parengime, jei 
tik busime gyvi. Iki pasima
tymo. 

Kadangi šis parengimas pas 
mus buvo paskutinis, lakunu# 

WATERBURY, CT. 
LABDARINGAS PIKNIKAS. 

Lietuvių Komitetas del Ameri
kos Apsigynimo rengia nepa
prastą labdaringą pikniką, ku
ris Įvyks sekmadienį, Rugp. 29, 
Lietuvių Parke, už Lakewood. 
Prasidėsįt'12 vai. Kalbės Kon
gresmanas Joseph E. Talbot, 
kuris visuomet užtaria Lietu
vius Washingtone, Waterbury 
Defense Council pirm. James 
Moran, Aldermanas William 
Kolback, Adv. Frank Maciū
nas, iš Hartford, Raud. Kry
žiaus viršininkas, ir kiti. 

Stulginskų sesutės palinks
mins gražiomis dainelėmis, bus 
geras orkestras šokiams, ska
nių užkandžių ir išsigėrimų. 

šio pikniko tikslas sukelti 
nedateklių pinigų pirkimui R. 
Kryžiui ambulanso. 

DELEGATAI iš Waterburio 
į Pittsburgho konferenciją iš
rinkta šie: Liet. Neprigulmin-
ko Politikos Klubo, Tarnas Ma
tas ir Dr. M. J. Colney. Taip
gi klubas paskyrė $40 aukų. 

SLA. 11 kp. išrinko p. Ma-
tienę, Liet. Legijonierių Mo
terų skyrius, A. Petrauskaitę. 
American Friends of Lithua
nia, ponią M. J. Colney. 

Dr. M. J. Colney, 

atsisveikinti ir pagerbti neuž
teko vien tik juos turėti ir jais 
pasidžiaugti savo parengime. 
Sugalvota juos supažindinti su 
aukštesniais Amerikos žmonė
mis ir Amerikiečių spauda. Tą 
sveiką sitmanvmą pateikė su
sirinkusiems atstovams J. V. 
Grinius. Jis patarė sudaryti 
iš žymesnių Lietuvių ir Ame-j 
rikonu musų lakūnams priimti j 
special? Priėmimo Komisiją, 
"Reception Committee". Susi
rinkimas p. Griniaus įnešimą 
užgiria. Specialėn komisijon 
pakviesti Lietuviai: 

Dr. E. G. Klimas (dabar mi
ręs), Dr. A. Doras (Dambrau
skas), Dr. Ignas Stankus, Dr. 
Edv. Oželis, Dr. J. J. čeledi-
nas, Chas. S. Čeledfnas (dabar 
advokatas), J. V. Grinius su 
žmona, A. Tvaranavičius su 
žmona, Adv. M. M. Šlikas su 
žmona, K. Steponavičius, A. F. 
Stankus (daibar miręs), ir J. 
Kavaliauskas. Prie jų buvo 
prikviesta būrelis žymesnių ki
tataučių Lietuvių draugų. 

(Bks daugiau) 

Iš New Yorko praneša kad 
Didžiojo New Yorko ir New 
York valstijos Lietuviai pasi
ryžo sukelti milijoną dolarių 
ir nupirkti Amerikai kelis di
delius bomberius. 

Komitetą tam vajui sudaro: 
P. Bajoras, Kun. J. Balkunas, 
J. Stilsonas, J. Laučka, J. Bo-
ley, A. Mikalauskas. 

New Jersey Lietuvių Taryba 
nutarė kviesti visus New Jer 
sey Lietuvius talkon Trečios ir 
gal paskutinės Amerikos Karo 
paskolos vajun. 

Rugpjučio 31 d., Įvyks susi 
rinkimas Šv. Jurgio draugijos 
salėje, 180 New York Avenue, 
Newarke, 8 vai. vakare,. Bus 
sudarytas komitetas kad per 
tą komitetą New Jersey Lietu
viai gautų atitinkamą kreditą 
už pirktus bonus. . ; ... 

Philadelphijos Lietuviai bai
gia sukelti $400,000 bomberio 
pirkimui. 

Panašų karo pastangų planą 
vykdo ir Bostono apielinkės 
Lietuviai. 

Prie visų šitų ir kitų Ame
rikos Lietuvių pastangų pa
greitinti karą laimėti, reikia 
rūpintis ir apie Lietuvą. Jei 
Amerikai aukojat šimtus ir 
tukstančius dolarių, Lietuvai 
paskirkit laikas nuo laiko at
liekamą dolarį, penkinę, de
šimtinę. 

Su Amerikos laimėjimu karo 
mes tikime atsisteigs ir La?s-
va, Nepriklausoma Lietuva. 

Kuo mes ją paremsim, kuo 
pagelbėsim jeigu neturėsim jo
kių fondų? 

Siųskit savo aukas Lietuvos 
reikalams į Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos Fondą: 

6820 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio. 

YOUNGSTOWN 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių Lietuvių vardais, 
mirusių išeivių Lietuvių skai
čius pasiekia jau 10,700, nuo 
Vasario mėnesio, 1937 metų, 
kada Dirvoje pradėta mirusių 
Lietuvį surašas talpinti. 

MITCHELL Ona (Patapienė), 
senyvo amžiaus, mirė Rugp. 
17, Cleveland, Ohio. Ameri
koje išgyveno apie 30 metų. 

ANDRULEVIČIENĖ ( ž i lins-
kaitė) Ona, 88 m., mirė 16 
Rugp., Clevelande. Amerikoj 
išgyveno 39 metus. 

LESKIS Benis, 49 m., mirė 18 
Rugp., Clevelande. 

JASIUNAS Jonas, 70 m., mi
rė Liepos 20, Akron, Ohio. 
(Ukmergės ap.), Amerikoje 
išgyveno apie 40 metų. 

POŠKUS Feliksas, 56 m., mi
rė Rugp. 1, Brigton, Mass. 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

AUKSORIUS Juozas, pusamžis 
mirė Rugp. 8, Chicagoj. 

DARAčIUNAS Juozas, pus
amžis, mirė Rugp. 7, Grand 
Rapids, Mich. (Ukmergės a. 
Raguvos p.). Amerikoj iš
gyveno 30 metų. 

DOMKAUSKAS Vladas, 49 m, 
mirė Rugp. 2, Chicagoj. • 

ŽIKIENĖ Ona, mirė Liepos 28, 
New Britain, Conn. 

ŠATIENĖ Magdalena, mirė 31 
Liepos, New Britain, Conn. 

BALČIŪNAS Gabrielius, pus
amžis, mirė Rugp. 5, Chica
goj. (Švenčionių ap., Palūšės 
par., Rimašių k.). Aflaeyikoj 
išgyveno 30 metų. 

S E R A F I N I E N Ė  M a r ė ,  m i r e  
Rugp. m:. Baltimore, Md. ; 

VOLSKIS Petras, t- mirė Rugp. 
mėn., Baltimore, Md. 

MISEVIČIUS Juozas, mirė 25 
Liepos, Warrior Run, Pa. 

ZEKAUSKIENĖ Ona^ 49 m., 
mirė Liepos 30, Kingston, 
Pa. 

šUMINSKIENfe Amilija, mirė 
Liepos 14, DuBois, Pa. 

BARISIENĖ Ona, mirė Liepos 
12, Bentleyville, Pa. 

A K S T I N A S  K o s t a n t a s ,  m i r ė  
Liepos 11, Norwood, Mass. 

Š M U L K Š T I S  A l b e r t a s ,  m i r e  
Rugp. m., Frackville, Pa. 

STANKIENĖ Rozalija, pusam
žė, mirė Rugp. 7, Chicagoj. 
(Raseinių ap., Jurbarko p.). 

BARSTA Robertas, 9 m., mi
rė Rugp. 7, Chicagoj. kur 
buvo ir gimęs. 

RUDMINAS Nikidemas, pus
amžis, mirė Rugp. 6, Chica
goj. (Tauragės ap., Vainu-
tos p.). Amerikoj išgyveno 
30 metu. 

DARAšKEVIčIENĖ Ka r olina 
(Mockaitė), pusamžė, mire 
Rugp. 9, Chicagoj. (Panev. 
ap., Senamiesčio k.). 

B U K A U S K A S  P e t r a s ,  m i r ė  
Rugp. mėn., Baltimore, Md. 

ŽELVIENĖ Morta, pusamžė, 
mirė Rugpj. 8, Chicagoje. 
(Telšių par., Natkiškių k.). 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

NORKIENĖ Eugenija, pusam
žė, mirė Rugp. pradžioj, In
diana Harbor, Ind. (Kretin
gos ap., Kulių par., Mižuikių 
k.) Amerikoje išgyveno 35 
metus. Paliko liūdinti vyrą, 
Kazimierą, tris dukteris, 1 
sunų ir 1 broli. Pamaldos 
atsibuvo, šv. Pranciškaus ba
žnyčioje, palaidota šv. Kazi
miero kapinėse, Chicagoj. 

PARAPIJOS PIKNIKAS 
Lietuvių šv. Pranciškaus pa

rapija rengia pikniką, ką mes 
vadiname "Lietuvių Diena" — 
sekmadienį, Rugsėjo 5, toj pa
čioj vietoj kur buvo pereitą 
metą, Whippoorwill Grove. 

Programas bus su paįvairi
nimais, paskirta $50 dovanų 
U. S. War Bond kaipo pirma 
dovana, šokiams grieš geras 
orkestras. Prašome visus vie
tos ir iš kitų plačių apielinkių 
Lietuvius atsilankyti. 

Nuvažiuoti: iš kitų miestų, 
iki Mahoning ave., Rt. -18 iki 
Meridian Rd. ir pasukti deši
nėn. Privažiavus Crum Road 
reikia ąpkti kairėn, ir ten pik
niko vieta. 

Kun. Sofranec ir Parapijos 
Komitet??. 

PRANEŠIMAS. SLA. 157 
kuopos susirinkimo Rugsėjo 5 
nebus, nes tą dieną įvyksta 
parapijos piknikas. 

AL Suborns, Sekr. 

FLORAL 
SISTEMOS TONIKAS 

Labai eeras vaistas pataisvmui 
suirusio skilvio, kepenų ir inkstų. 
Jei jums valgis neskanus, arba jei 
vargina nevirškinimas ir gastritis, 
arba esat nervingas ir lengvai suer
zinamas, jei skauda galvą ir jusų 
miegas nesuteikia tinkamo poilsio, 
jei kenčiat nuo užkietėjimo ir jau
čiatės nuvargęs ir nevikrus, jei tu
rit blogą kvapą, apvilktą liežuvį ar
ba skaudėjimą strėnose ties inks
tais, Florai System Tonic jums tik
riausia suteiks greitą palengvinimą. 

Šis Tonikas padarytas iš vienų tik 
žolių, šaknų ir žievių. Turi Gentian 
šaknis, Buckthorn žievę, Star Šak
nis, Senna, Cascara Žievę, Mayapple 
Šaknis ir 'kitų gerai žinomų žolių, 
šaknų ir žievių. Lengvas gerti ir 
užtikrinta pasekmės. Jis veikia vi
duriuose be diegimų. Stimuliuoja 
gastriškus syvus, teikia gerą ape
titą ir palengvina geriau suvirškin
ti valgomą maistą. Sujudina kepe
nis ir užlaiko vidurius naturališkoje 
padėtyje, jeigu naudosit jj kaip pa
tariama. Tonikas švelniai sužadina 
inkstų veikimą ir sugrąžino juos i 
norm^lumą. Paprastai suteikia pui
kias pasekmes beveik visose formo
se skilvio ir inkstų negerovėse ir 
goriausias nuo užsisenėjusio užkie
tėjimo. Kaina $1.00 už 8 oz. buteli. 

FLOR A L HERE CO., Dept. 305 
Box 305 CLINTON, IND. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

Kaip tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už" 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujiena*' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pufl. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

332 N. Gtli Street Philadelphia, Pa. 

DELI,A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
K 6621 EDNA AVENUE ENdicotl 1/C3 

P. J. KERSI8 
Society for Savings Bidg. 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės } mane, gausit pigia kabia. Taipgi gausit' patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

E Naujoje Vietoje | 
] Nikodemas A. WflkeSis | 
I Laisnuotas Laidotuvių Direktorių* S 
| IR BĄI^AMUOTfiJAS | 
| šermenims kambarius,, duodame vartoti nemokamai i 
5 Naujoj, moderniniai jrengtoj nupsavioj vietoj = 
I 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 |% 


