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EENNSYLVANIJOJE 
SU LIETUVOS PRE

ZIDENTU PENN-
SYLVANIJOJE 

'(Tęsinys iš pereito nr.) 

Lietuvos Prezidentą A. Sme
toną pakvietus į Mahanoy Ci
ty, Pa., dalyvauti tenaitinių 
Lietuvių t rengiamoje Lietuvių 
Dienoje, p. Prezidentas ir jo 
palydovai gavo pamatyti tas 
Lietuvių išeivijos kolonijas kur 
Lietuviai pradėjo pirmiausia 
prasisiekti kad ir sunkiausiu 
savo darbu. Kietos anglies 
kasyklose, apie Mahanojų ir 
kiek toliau, nuo apie 70 metų 
atgal jau gyveno Lietuviai ir 
dirbdami sunkiausius darbus, 
pavojingiausiose sąlygose, kur 
kas minutą virš galvos kabojo 
jiems mirtis, statė pagrindus 
businčiam Lietuvių tautiniam 
susipratimui, atgimimui, kul
tūriniam c kilimui. 

Didumai Amerikos Lietuvių 
žinoma kad tose vietose kaip 
Mahanoy City, Plymouth,. She
nandoah ir kituose miesteliuo
se steigėsi Lietuvių pirmutinės 
parapijos, kurios jau dabar 
atšventusios savo 50 metų gy
vavimo jubilejus. 

Ten jstc-igti Lietuviški laik
raščiai, nors vieni sunyko, kiti 
išsikėlė i tolimesnes Amerikos 
dalis, nuo New Yorko iki Chi-
cagos, ir apėmė platesnę darbo 
dirvą. 

čia dar tebegyvuoja vienas 
išlikęs pačių seniausių Lietu
viškų laikraščių, Saulė, tebe
rašomas ta pačia "išnykusią" 
Lietuvių kalba, kuria pradėjo 
pasirodyti pirmieji musu laik
raščiai ir knygelės išeivijoje. 

Lietuviai čia nekurie pasie 
kė jau ketvirtą gentkartę, nes 
pirmutinių čiagimių vaikai jau 
savo vaikučius augina. 

Senieji ateiviai jau nyksta, 
vienas po kitam apleidžia taip 
ilgai savo pragyventas sritis ir 
iškeliauja aražinastin. Kiti vi
si dar nors stipresni, bet jau 
seni. Jų vaikai ir anūkai jau 
suaugę, dabar į kariuomenę 
imami. Jų dukterys išėjusios 
Į darbus kitur, į valdiškas vie
tas, i didmiesčius, ištekėjusios 
už kitataučių. 

Detroity Mich*, Naujienos 

Likę didumoje tik senoji ir 
jaunoji gentkarte, kuri dar ne
gali išeiti iš namų arba nepa
imta kariuomenėn. 

Lietuviai čia daugiau Lietu-
viškesni, nors gal nėra tiek 
pažangus kiek didmiesčių gy
ventojai. Tačiau netrūksta in
teligentijos ir profesionalų. 

žiūrint Į dideles Lietuviškų 
parapijų mokyklas, kur moko
ma Lietuviškai jau trečioji 
gentkartė musų išeivijos, ky
la klausimas kokia dvasia to
se mokyklose viešpataus kada 
senieji ateiviai visi jau bus iš
nykę .... Ar tas mokyklas per
ims valdžia, ar jos liks tiktai 
senovės priminimas kad čia kij 
tadoa buvo girdima Lietuviška 
kalba.... 

APSILANKOME KASYK
LOJE 

Išskyrus angliakasius, kiti 
žmonės neturi supratimo kaip 
išrodo angliakasykla iki joje 
neatsilanko. Būdamas p. Pre-

ti Old Company's Lehigh ang-
liakasykloje, prie Coaldale. Vi
si kurie ėjom į' kasyklą turėjo
me apsirengti mainerio rūbais, 
batais ir kepure, užsidėti ant 
pečių diržu laikomą elektros 
batareją ir prisikabyti prie 
kepurės * elektros lemputę. Vi
sos tos lemputės prieš anglia
kasių paėmimą jų naudoti bu
na per kelioliką valandų pri
leidžiamos elektros srovės, kad 
šviesos ištektų keliolikai valan
dų laiko. Dabar nevartoja 
lempučių kitokių kaip elektriš
kų, todėl pavojus nuo jų ištik
ti sprogimui kasyklų dujų be
veik išnykęs. 

Ėjome geroką galą j kasyk
los tuneli po kalnu, kur vieto
mis šlapia, nes iš kalno sunkia
si vanduo, kitur sausa, bet lu
bas ir sienas laikanti medinai 
ar geležiniai balkiai susukti ir 
laužiami nuo sunkumo, ten ro
dos gali kada nors i griūti ir 
užgriuti išeigą. 

Priėję šaftą į gilumas, suli
pom ant keltuvo, kuris nulei
džia ir iškelia angliaksius į ka
syklų apatinius slucgsnius. 

Leido mus gilyn, 2400 pėdų 
skylėn, iki žemiausio, aštunto 
anglies sluogsnio. 

Kiekvienas sluogsnis randa
si įvairiame ne vienodame gi
lume ir anglis eina* ne lygiu 
storiu ir aukščiu, bet Įvairiai, 
ir ten įsigavę darbininkai tu
ri angli i.krapštyti ir iškelti į 
viršų. 

Mums kabyklą aprodė iškel-
zidento partijoje, gavau pro- j  dami į septintą sluogsnį, kur 
gą pamatyt iš kur paeina "juo- j keliais tuneliais vedžiojo. To

kiais tuneliais einant sušipažy-
sti su visa kasyklų padėtimi: 
kodėl ir kaip atsitinka sprogi

mai, kaip kasyklos užtvinsta, 
ir kas daroma nuolatai prižiū
rėjimui kad tų nelaimių neiš
tiktų. Nuolat veikia motorai 
kurie be paliovos traukia per 
tunelius orą, tuomi ištraukia 
pavojingas dujas. Veika au
tomatiški vandens pumpai, ku
rie saugoja kasyklas nuo už
tvinimo, nes iš viršutinių kal
nų tam tikromis gyslomis nuo
lat vanduo sunkiasi žemyn. 

Užgriuvimų išvengimui var
tojama mediniai ir j^eležiniai 
ramsčiai. • t 

Išdirbta saugumo taisyklės 
ir anglies sprogdinimui, ta
čiau kaip laikraščiuose skaito
me, nelaimės vis ištinka nuo 
įvairių įvykių kasyklose. 

Nekurie žmonės girdėjo tik 
gandus buk į kasyklą leidžian
tis tie keltuvai eina taip smar
kiai jog net plaukai ant galvos 
žmogui iš baimės atsistoja. 

Noriu pasakyti kaip .ištikro 
yra. Tuos gandus paleido tie 
Europiečiai kurie savo gyveni
me nėra buvę ant jokio keltu
vo ir patekę i kasyklas dirbti 
gauna pirmą kartą keltuvu 
leistis žemyn. Jiems gal ir 
nepasitaikė išbandyti kitų kel
tuvų, kurie veikia dar grei
čiau. 

Didmiesčių gyventojai daug 
greičiau švaistosi aukštyn ir 
žemyn didžiųjų dangoraižių 
keltuvuose, kurie šauna į vir
šų arba žemyn specialiais mo
torais ir paruošti ypatingai 
greitam patarnavimui. 

(Bus daugiau) 

Prezidento A. Smeto
nos Vizitu* 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
$gMįe ųiŲ^us Lietuvius šiame skyjriuja^piąąiiia <tyk&0 

dasis auksas" arba akmeninė 
anglis. 

Mums buvo proga apsilanky-

KAIP PHšLADELPHIiOS LIETUVIAI RĖMĖ PIRMĄ LIETU
VIU SKRIDiMA PER ATLANTA KĄ LIETUVON 

Rašo .Zigmas Jankauskas. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Draugijoms, parapijoms ir 

klubams šį kartą pasiųsta se
kantis pakvietimas dalyvauti 
"Likite Sveiki Piknike": 

"Gerbiamieji: Neabejojame 
tamstos skaitėt Lietuvių spau
doje kad musų lakūnai, kapito
nas Darius ir leitenantas Girė
nas Gegužės mėnesio pabaigoj 
išskris iš New Yorko per At-
lantiką, laikinon Lietuvos Res
publikos sostinėn, KAUNAN. 
Naujas orlaivio inžinas ir or
laivio pertaisymas tolimai ke
lionei, reikalingi instrumentai 
kaštuos arti $7000. Rengėjų 
kontrolės komisijos apvskaiton 
Chicago je suplaukė virš $5000; 
trūksta dar $1700* Ir pirm 
išskridimo pinigai turi buti su
mokėta. 

"Idant netrukdyti musų la
kūnų drąsaus pasiryžimo ir su
kelti reikalinga pinigų truku-

bingi padėjėjai: Dr. E. G. Kli
mas, Dr. A. Doras, Dr. Ignas 
Stankus, Dr. Edv. Oželis, Dr. 
•J. J. čelcdinas, Adv. M. M. šil
kas, Chas. S. čeledinas, J. Ka
valiauskas, K. Steponavičius, 
A. F. Stankus. 

Z. Jankauskas, VYS. rašt." 
Pateikus spaudai žinias apie 

rengiamą pikniką, išsiuntinė
jus pakvietimus draugijoms 
žinios išnaujo pasklido tarpe 
vietos ir tolimesniu vietų Lie-• * 
tuvių. Pasireiškė naujas upas, 
švieži norai kaip geriausia ga
lima paremti musų lakūnų au
kštą misija Lietuvių tautos, 
parbei. 

Papildymui trukumų sąryšy
je su parengimu, komitetas su
šaukė dar vieną susirinkimą 27 
Balandžio. Čia kalbėta apie 
galutinus dadėčkus ir papildy-

šinskas. Parko kelrodis J. 
Litvinas. Gauta visi kiti gegu
žinei reikalingi patarnautojai. 

Gegužės 8 ir 11 dd. atsibuvo 
paskutiniai komiteto susirin
kimai prieš tą pikniką. Užbai
gus aptarimus, nutarta pasių
sti lakūnams, dabar jau esan- do, pirmąr(premiją, $50 vertės 

KONTESTO LAIMĖ
TOJAI SKELBIAMI * v r 

Kaip Dirvoje buvo pranešta 
apie Soųth Bostono Lietuvių 
Piliečių jDraugijos paskelbtą 
kontestą parašymui straipsnių 
temoje "Lietuvos Nepriklauso
mybė, Jos Dabartinė Reikšme". 
Kontesto terminas buvo nusta
tytas Birželio 1 diena. 

Dabar gauta pranešimas apie 
to kontesto pasekmes: Pasiro-

tiems New Yorke, galutinas ži
nias apie musų pastangas. Lai
škas rašytas Dariui ir Girėnui 
Gegužės 12 buvo toks: 

mą, Vilniui Vaduoti Sąjungos' nius, kad gegužinei nieko ne-
komitetas, susidaręs Philadel- j truktų. Tarta kreiptis i geros 
^ri^l^KirSuSeU"!!-«os- Lietuviu* biznierius ku-
važiavima-piknika. Gegužes 14 ne įvertina lakūnų pasiryžimą, 
d., 1033 m.. 'Vytauto Parke'. 

"Taip kaip pereita meta taip 
ir dabar, lakūnai kapitonas Da
rius ir Įeit. Girėnas atskris 
piknikan mus atsisveikinti. Bet 
dabar turėsime proga pamaty- buoti 
ti tą orlaivi kuris lems išlaikv- Taip pat išrinkta "Likite 
mą ilgos kelionės kaip ir kitu; Sveiki" gegužinės viršaičiai: 

kad prisidėtų su aukomis. V. 
Baranauskas, Kaz. Valys, S. 
Puteikis ir B. Tautkus liuosai 

"Mes tikimės turėti pasek
mingą išvažiavimą, surengtą 
jusu skridimo naudai, 
kas, kaip jau iš pirmesnių su
sirašinėjimų žinote, bus 'Vy
tauto Parke', Geg. 14, toj pa
čioj vietoj kur atsilankėt per
eitais metais. Tat nurodymų 
kur atskristi, tikiu, jums da
bar nereikalinga siųsti. 

"Apart Lietuvių pikniko, tu
riu taipgi pranešti jusų žiniai 
kad, didesniam pagerbimu ju
sų atsilankymo, sudaryta taip 
vadinamas 'Reception Commit
tee', kurin ineina Lietuviai ir 
žynius Amerikonai. Sudarytas 
planas oficialiam jusų pasiti-
ldmui yra sekantis: 

"Pirmas: Jusų atskridimui 
vieta Central Airport, prie 

karo boną 'ir štampų gavo p-lė 
Danutė I. Staknytė, iš Lynd-
hurst, N. J. 

P-lė Staknytė yra pabėgėlė 
iš Lietuvos, pati pergyvenus 
Lietuvos kilimo ir gražaus gy-

pilfni"! venim° laikotarpi, mačius kad 
Lietuva moka gyventi, tvarky
tis ir gali užimti vietą greta 
kitų pažangių šalių. 

Antrą geriausį rašinj patie
kė žinomas senas musų dar
buotojas A. B. Strimaitis, kuj 
riam priskirta antra premija, 
$25 vertės karo bonų ir stam-

|pu. 
Sprendėjų komisiją sudarė 

Adv. Zuzana Šalnienė, S. Mi-
chelsonas ir A#. "F. Kneišys, pa
starieji du redaktoriai. 

Apie kontesto pasekmes pra
neša South Bostono Lietuvių 

Pereitą šeštadienį į įDetroitą 
atvyko Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona aplankyti Detroitiečių. 
Šis jo atsilankymas buvo pri
vatinio pobūdžio. Anot p. Pre
zidento : "Atvykau pas jus vieš-
nagėn". Kartu su p. Preziden
tu buvo atvykę keletas Cleve-
landiečių: Dr. S. T. Tamošaitis 
su ponia, Dirvos redaktorius K. 
S. Karpius su ponia, P. J. žiu-
ris su ponia, ir J. Salasevičius 
su ponia. Taipgi atsilankė ir p. 
Juozas Bačiunas iš Sodus, Mich. 

Ponas Prezidentas ir dalis jo 
palydovų buvo apsistoję pas Dr. 
J. J. Sims. 

Per tris dienas čia buvo j ant 
p. Prezidentui, visą laiką svečių 
netruko, bet poni Sims visus su
spėjo pavaišinti. , 

LVS centro valdybos nariai 
turėjo pasitarimą su LNFR iž
dininku p. Bačiunu ir aptarta 
kiti tas organizacijas ir Lietu
vos reikalus liečianti klausi
mai, apie ką tikiu padarys pra
nešimą centro valdyba. 

Sekmadienio vakare, ponų V. 
Petrikų palociuje įvyko LVS. 
6-to skyriaus surengta drau
giška vakarienė p. Prezidento 
pagerbimui. Čia susirinko j pu
sę šimto geriausių Detroito 
Lietuvių. Ponių Petrikienės ir 
Smailienės rupesčiu vakarienė 
padaryta šauni ir viskuo gau
si. Vakarienės metu pasaky
ta trumpų kalbų. Ponas Pre
zidentas kalbėjo kiek ilgiau. 
Man puolė Į galvą p. Preziden
to pora pareikštų minčių. Jis 
pasakė: "Amerikos Lietuviai 
iurie nori nustatyti Lietuvai 
valdžios formą, demokratinę", 
komunistinę ar kitokią, jie 
tiems ginčams tik laiką gai
šina. Lietuvoje valdžia bus 
tokia kokią Lietuvos žmonės 
išsirinks atgavę nepriklauso-
somybę." Kitas p. Prezidento 
pareiškimas tai kad Lietuvių 
tautai gresia visiškas išnaiki
nimas, išvežant Lietuvius iš 
Lietuvos ir išžudant, jeigu ne
priklausomybė greitai nebus 
atgauta. Tokius tikslus turi 
abu musų didieji kaimynai. 

Kalbėjo taipgi Dr. S. T. Ta
mošaitis ir K. S. Karpius; sis 
savo kalboje priminė apie Lie
tuvos atstovybę ir p. ministe-
ri Balutį Londone, kurio pa
dėtis yra svarbi bet labai ap
gailėtina. Atstovybės palaiky
mui svečiai sudėjo aukų $135. 

Vakarienėje programą vedė 
LVS 6-to skyriaus pirmininkas 
H. Kapturauskas. 

Pono Prezidento vizitu dau
giausia turėjo rūpesčio Dr. ir 
poni Sims ir pp. Petrikai. 
Garbė jiems, o mums pasidi
džiavimas kad turime tokius 
kilnius žmones. 

Prieš siunčiant šią žinią su
žinojau kad minėtos vakarie
nės išlaidas padengė lygiomis j 
pp. Petrikai, pp. Smailiai ir1 

KUNčIUS Juozas, mirė Rugp. 
12, Oak Forest, 111. 

KLIMKEVIČIENĖ Ona, 42 m. 
mirė Rugp. 4, Plymouth, Pa. 

AKALIENĖ Ona, mirė Rugp. 
3, Bridgeport, Conn. 

ŽITKUS Andrius, mirė Rugp. 
2, Sugar Notch, Pa. 

GRYBIENĖ Viktorija, mifle 26 
Liepos, Poquonock, Conn. 

KVARATIEJUS Vincas, mirė 
Rugp. 1, New Britain, Ct. 

LUČKIENĖ Juzė, pusamžė mi
rė Rugp. 5, Chicagoj. (Ra
seinių ap., Lidavėnų p., Pa-
lutupių k.). Amerikoj išgy
veno 32 mietus. 

ŠUKAITIENĖ Alice, mirė Ma
hanoy City, Pa., iRugp. mėn. 

KRIžANAUSKAS Vincas, mi]r§ 
Rupg. m., Mahanoy City, Pa. 

STOčKUS Juozas, seno amž., 
mirė Rugp. m., New Phila
delphia, Pa. 

LAPINSKIENĖ Magdalena, 
mirė Rugpj. 4, Minersville, 
Pa. 

VALTERAITIS Antanas, seno 
amžiaus, mirė Rugp. 14 d., 
Chicagoj. (Vilkav. par.) 

BARTUSEVIČIUS Vincas, pus
amžis, mirė Rugp. 4, |Chica-
goj. (Kauno aps., Jurbarko 
par.) 

DULSKIENĖ Marė, mifrė Ma
hanoy City, Pa., Rugp. m. 

SPŪDIS Motiejus, mirė Rugp. 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

GUREVIČIUS Antanas, mirė 
Rugp. m., Shenandoah, Pa. 

SABAS Simanas, 50 m., mirė 
Rugp. 15, Chicagoj. (Suval
kietis, Dobilų k.). Ameri
koj išgyveno 35 metus. 

PAULIUS Antanas, seno am
žiaus, mirė Rugp. 16, Chica 
goj. (Tauragės ap., Žvingių 
p., Lauminių k.). Amerikoj 
išgyveno 45 metus. 

VILEIKIS Kazys, p u sanrižis, 
mirė Rugp. 18, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Kelmės par., 
Mažunių k.). 

BALSEVIČIUS Louis, 84 m., 
mirė Rugj. 15, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

BILIŪNAS Mykolas, mirė 2 
Rugp., Sioux City, Iowa. 

SKEMIENĖ Jadvyga, m i r ė 
Rugp. mėn., Rockford, 111. 

VALINAVIČIUS Vincas, G0 
mirė Rugp. 8, Middlefield, 
Ohio. , 

JOTKIENĖ Antanina (Aidu-
kaitė), pusamžė, mirė Rugp. 
7, Chicagoj. (Zarasų apsk., 
Dūkšto p., Sukeliškių k.). 

PETROKAS Tamošiuj, pusam
žis, mirė Rugp. 11, Chica
goj. (Tauragės ap., Kražių 
par.). 

STEPONAITIENĖ Pet ronėlė, 
mirė Rugpj. 9, Chicagoje. 

. (Eržvilko p., Čepaičių k.). 
BAČIULIS Jonas, mirė Rugp. 

mėn., Pittsburgh, Pa. 

STANČIKAS Vincas, 6.3 metų, 
mirė Rugpj. 2, Pittsburgh, 
Pa. 

VEKTERIS Antanas, 31 ypetų, 
mirė Rugp. 5. 

KRUNTENĖ Petronėlė, mire 8 
Rugp., Newark, N. J. 

MATULIS Juozas, mirė Geg. 
23, Buenos Aires, Argenti
noj. (Sėdos par., Barstyčių 
k.) Argentinoj išgyveno 30 
"metų. 

PAUL Kazė (Betingaitė), pus
amžė, mirė Rugpj. 18, Chi
cagoj. (Kaltinėnų par.). A-
jmerikoj išgyveno y37 metus. 

KtJMSKIENĖ Elzbieta (Rap-
švtė), pusamžė, mirė Rugp. 

, 17, Chicagoj. (Panev. aps., 
Miežiškių p. Pričakų k.) 

L I N A U S K A S  A n d r i u s ,  m i r ė  
Rugp. mėn., Baltimore, Md. 

URBAITIS Pranas, pusamžis, 
mirė Rugpj. 8, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Jurbarko p., 
Kuturių k.). Amerikoje iš
gyveno 30 metų. 

KIBARTAS Stasys, 27 metų, 
mirė Rugpjučio 8, Chicagoj, 
kur buvo ir gimęs, 

ADOMAVIČIUS Ignas, seno 
amžiaus, mirė Rugp. 12, Chi
cagoj. (Tauragės ap., Kalti
nėnų p. ir k.) 

GRIšlENĖ Uršulė (šilgalaitė), 
seno amžiaus, mirė Rugpj. 
12, Chicagoj. (Pagramančio 
p., Getkančių k.). 

KUMPIKIENĖ* Barbora (Jo-
vaišaitė), pusamžė, mirė 11 
Rugp., Chicagoj. 

DIČBALIS Kazys, 70 m., mirė 
Rugp. 12, Chicagoj. (Vilkav. 
par., Mažučių k.). Amerikoj 
išgvveno 45 metus. 

Duok žmogui šviesą — jis pati 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą. 

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 pilna adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I E V Ą  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

382 N. (»th Street Philadelphia, Pat 

gamtos elementų, o podraug ir 
pačios gyvasties saugumą mu
su lakunų-drasuolių. Taigi pa
rėmimui šio drąsaus ir istoriš
ko Lietuviu žygio, kviečiame 
jusu draugiju pribūti 'in cor-
pore' rengiaman piknikan. 

"Širdingai  kviečia  Vi lniui  
Vaduoti Komiletas ir jo .u;ir-

J. Ivanauskas ir J. Streleckas; 
A. Tvaranavičius išrinktas ge
neraliniu kasininku. Du pro-
gramo vedėjai: J. V. Grinius 
ir M. Mankclevičius. ^ Tvarko:; 
prižiūrėtojai: P. Bingilas, J. 
Balkus,  P.  L' i  i r  A.  l . ' r-

White Horse Pike. netoli mie- Piliečių Draugijos Komisija 
sto Camden, N. J. Antras, j Adv. Kazys J. Kalinauskas, Dr. j^yg 6-to skyriaus pirminin-

AČiu 
D. R. 

Laikas kaip 11 vai. ryto. Tre-pasisiulė tam tikslui pasidar- ^7as"*"TelnMHi" p'a~*itikV minėta' Kapočius, Adv. Jo- }{as p Kapturauskas. 
Komisija ir Angliškos spaudos f. ' , ! 
atstovai. Ketvirtas: Iš ten tu
rėsite atskristi į Wm. Penn 
Airport, Roosevelt Boulevard, 
Philadelphia, kur pernai bu
vote. ir paskui autu busite nu
vežti piknikan apžiūrėti nau-
io* vietos kur turėsite nusilei
sti, nes kur pernai vežiojote 
piknikiečius, to lauko negavo
me. 

". °Is  pra l ie j imas  vra  pasku-

šių kontestantų straipsniu
kai savu laiku tilps Dirvoje, 
kaip tik pasidarys liuosos vie
tos. 

tinis ir juo prašau vaduotis. 
Tuo laiku iki pasimatymo. 

Su aukšta pagarba 
Z. Jankauskas, VVS. rašt." 

(I ins daugiau) 

jiems. 

• DŽIOVOS mirtys Suv. Val
stijose nuo 1900 metų suma
žėjo beveik 60 nuošimčių. 

Kaim va r 

DELIA O. JAIvl BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

(> ; a k rn si y ;e |>ri<' Suit tin'-1, Vokietijoje, kur I O.'!'*. metų Lie n a i v i )  n u k r i t ę  i )ar iu  
Pirėnai pasiekę beveik Lietuvos slenkstį. §ia, pastatyta-jų atminčiai ir žuvimo vietos pažymėjimui4paminklas. 

James F. Brownlee, paskir
tas OPA deputy administrato
rium kainų tvarkyme. 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami 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. Patarnavimai Ir iSpiidj-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmem£kmi. 

j Naujoje Vietoje s 

Į Nikodemas A. Wilkelis f 
: Laisnuotas Laidotuvių Direktorius S 
Į JU BALZAMUOTOJ AS § 

Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai Įf 
Naujoj, mcder::ini?.i įrengtoj nuosavioj vietoj .5 

f 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderspn 9202 :•§ 
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