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SOVIETAI NESUTINKA SU MARSHALL PLANU
Norima Sustabdyti Rusu Ekspansiją;
Ministrai Buvo Apsitverę 'Uždanga'

IŠVARGĘ POTVYNIO KOVOTOJAI

Rašo 'Draugo' Bendradarbis Vyt. Arūnas

i

Molotovas Atmetė Britų ir Prancūzų
Pasiūlymą, Įspėjo Neveikti Be Rusų
PARYŽIUS, liepos 2. -i- mimo atstatymo programo,
Sovietų užsienių min. V. kuriame Amerika apsvars
Molotov šiandien
atmetė tytų finansines paramos tei
britų-prancūzų p a s i ū l y m ą kimą.
Europos atstatymui poMar.shallo programų, tuo užbaig
damas trijų valstybių užsiė Marshallas Vėl Prašė
nių ministrų konferenciją j DdUCJaU PHIIOU Radljtlf
sušauktą aptarti Amerikos
WASHINGTON,liepos 2.—
pagalbos Europai reikalą.
Valstybės sekr. Marshallas
Molotovas sake' britų ir šiandien ragino senatorius
prancūzų pasiūlymai neves šioje sesijoje užgirti kon
tų prie jokių gerų rezulta greso bilių praplėtimui už
tų, ir perspėjo abidvi vakarų sienio informavimo progra
valstybes, jog bandymas su mo, kurį j i s pavadino "bū
organizuoti komitetą
tuo tinu mūsų užsienio politikos
reikalu be Rusijos privestų i p a s i s e k i m u i •• S e k r e t o r i u s
tik prie Europos suskaldy
pareiškė senato
užsienių
mo.
santykių komisijai, kad jei
Rusas Kalbėjo Apie
senatas nepraveš tokio pro
Pavojų' Mažiems
gramo, valstybes departa
mentas sutiks rimtų kliūčių
Atidarydamas šios dienos
posėdį, Molotovas kritikavo užsienyje.
Ats. Mundt (R., S.D.), au
britų-prancūzų
pasiūlymus
kaipo pavojų ekonominei ne torius atstovų pravesto Di
priklausomybei ir suvereni liaus, kurį dabar svarsto
tetui mažųjų Europos tautų, komisija, taip pat ragino
ir sakė "sovietai tikrai ne greit jį pravesti. Jis pasakė
gali eiti šiuo keliu." Jis taip senatoriams "Rusai ir kiti
pat sakė vakarų valstybių skleidžia piktus melus apie
pasiūlymas vestų prie kiši-8 mus kasdieną."

Dideli g amerikiečių diplo "Trijų" konferencija vyko
matas William Bullitas sa visiškoje tyloje ir joks aidas
ko, kad Amerikos istorijoje neprasiskverbė pro "Papū1941 metais buvo padaryta g ų " sales sienas. Jok s kodidele klaida,
užskaitant munikatas nebuvo paduotas
Sovietų Rusiją, kaip taikos spaudai. Aplink siautė visišieškantį kraštą, sąjunginin-: ka paslaptis. Tad dabar viku. Tuo laiku, kai amerikie sai suprantama darosi, kočių kareiviai, jūrininkai ir *!el tik vienas sovietų žurna
aviatoriai herojiškai kovėsi, listas teatvyko Į Paryžių.
Amerikos užsienio politika Kremlius, greičiausiai, jam
buvo blogai vedama. Ameri norėjo duoti atostogas.
ka nieko nedarė, kad garan
Dar prieš susi r e n k a n t
tavus ateitį nuo Stalino to "Trims" | Paryžių, Bevinas
talitarines diktatūros. Prie buvo pareiškęs pageidavi
šingai Teherano, Potsdamo mą, kad šį kartą spauda bū
ir Jaltos konferencijose da tų diskretiška ir kuo mažiau
Po to, kai jų ilga kova išlaikyti Choteau Island užtvanką Madison Ccunty, Illinois,
rė nusileidimus, tikėdamasi, tekalbėtų apie įvykius, ku nepavyko ir Mississippi upė prasimušė ir užliejo 2,000 akelių ūkių, šie užtvankų dar
kad Rusija vieną dieną pa rie bus svarstomi prie ža bininkai susirado sausą vietą ir iš nuovargio užmigo.
(Acme Telephoto)
rodys savo demokratišku liojo stalo, kad ministrai ga
mą. Byrnesas pradžioje irgi lėtų bent vieną kartą atvi
Komunistai Užvaldo
manė, kad su Rusija galima rai išsikalbėti i r pavartoti
susikalbėti, bet po kelių mė tokius žodžius, kurie diplo
Įmones Vengrijoje
nesių įsitikino, jog reikia ką matiškose hr^-oranc i j o s e
BUDAPEŠTAS, liepos 2.
nors daryti, kad Staliną su lyra vengiami.
—Komunistų partija šianlaikius.
Šis Bevino pageidavimas
WASHINGTON, liepos 2.— niinois
liejykloje;
4,000 Idien laimėjo naują kontrolę
buvo
smarkiai
palaikytas
Šiandien
sužibėjo
anglies
Amerikos šiandienine po
Youngstown Sheet & Tube Vengrijos pramonėje, kuo
zicija prilygsta 1936 metų Molotovo. Mat sovietų "de- taikos žiburėlis, kuomet bu- fabrike, ir 4,000 Wheelinge. met seimas priėmė trijų me
»
Prancūzijai, Tada prancūzų mokrati joje'' nėra mados, J vo pranešta, jog John L. Letų ekonominį planą. Pirm
kariuomene, laivynas ir avi kad spauda rašytų apie to wisas laikinai susitarė su
negu įvyko balsavimas tuo
Prezidentas
Prateka
reikalu buvo karštų debatų, jmosi į Europos kraštų viduacija buvo daug stipresnei už kius dalykus, kurie dar yra šiaurės bei plieno kasyklų
vokiečių, bet Hitleris drįso svarstomi. Tad ministrai nu savininkais naujai darbo su Savo Liepos 4 Kelionę kurių metu Dezso Sulyok, jiniu s reikalus.
Pašventins Prieglaudą
mestis į avantiūrą ir grasi tarė, kad konferencijos posė tarčiai. Kasyklų savininkai
Laisvės partijos vadas, iš
Molotovas išėjo iš susirin
WASHINGTON, liepos 2.—
džiai bus visiškai slapti ir pranašavo, jog bus susitar
nimus.
lydėjo savo rėmėjus iš sei kimo ir Bidault nulydėjo jį
Prez. Trumanas šiandien
nebus daroma jokių prane ta su Lewisu laiku išvengti
mo rūmų protestui prieš ko iki durų, atsisveikino su juo,
Šiandien Amerika
turi
pratęsė
iki
sekmadienio
sa
šimų spaudai, gal tik ne
munistų sauvaliavimą.
ir užėjo atgal į antrą auk
stipriausį pasaulyje laivyną, bent, kai konferencija bus generalinio streiko antra vo liepos 4 vizitą į Thomas
dieny minkštos anglies ka Jefferson namus Charlotštą tartis su Bevin. Buvo
galingą aviaciją, ji skaitosi užbaigta.
syklose.
raportuota, jog Prancūzija
tesville, Va. Jis išvažiuos iš Atsiėmė Philippinų
vienintele valstybe, kuri tu
ir Anglija ruošiasi vykdyti
Sakyta Lewisul buvo pa Washingtono automob i 1 i u
ri atominę bombą, bet tame Paslaptis Gerai Išlaikoma
Miestą iš Kriminalistu savo ekonominio atstatymo
žadėta,
jog
jo
UMW
nariai
ryt
dieną,
ir
kalbė
Jeffers
pačiame pasaulyje yra tota
Paslaptis t a r p ministrų ir
MANILA, liepos 2.—Tris programą su Amerikos pa
litarinis diktatorius, kuris jų patarėjų buvo stipriai iš gaus reikalaujamą 35 centų sono name liepos 4 d.
dešimt du apsiginklavę kali galba ir be Rusijos, ir pa
su niekuo nesiskaito ir ku laikoma. Atidarant posėdį, valandai algų pakėlimą.
niai pabėgę iš kalėjimo va darys bendrą
pareiškimą
Nesant sutarčiai, tačiau, Raportas Paminėjo
rio vienintelis tikslas yra žurnalistams buvo leista įei
kar naktį užėmė Calapan tuo reikalu.
sutriuškinti Ameriką, kaip ti į salę, pasižiūrėti į susė abudu sen. Taft (R., Ohio)
Apsišaudymą Javoje miestą, Mindoro salos sos Konferencija buvo sušau
Hitleris kad galvojo 1936 dusius ministrus, juos nufo ir ats. Hartley (R., N. J.),
BATĄVIA, Java, liepos 2. tinę, bet karinė policija at kta po to, kai U.S. valstybės | j Em. Kardinolas Samuel
metais sutriuškinti Prancū tografuoti, bet vėliau jie bu autoriai naujojo darbo akto,
vakar naktį ragino Prezi — Indonesiečių militarinis statė tvarką, šiandien po ap sekr. Marshallas pasiūlė Eu- |A. Stritch, Chicagos Arkiziją.
vo išprašyti per duris...
dentą Trumaną pavartoti to kalbėtojas šiandien rapor sišaudymo, kuriame sukilė ropos tautoms tarpusavy su- į vyskupas, liepos 4 dieną
Keistas dalykas net i r t a i ,
Laikas nedirba Amerikos
įstatymo nuostatus jei ma tavo, kad du olandiečių ka lių vadas Romero buvo nu sitarti dėl Europos ekono- Į Labdarių ūkyje pašventins
naudai. Priešingai jis duoda kad žurnalistams buvo už tytųsi angliakasių streiko ro laivai apsikeitė šūviais šautas.
senelių prieglaudos namą ir
drausta
buriuotis
ir
stovinė
rusams galimybę prisivyti
Mindoro gub. C o n r a d o
su indonesiečių batarejomis
pasakys svarbią kalbą. Kar
pavojus.
ti
Quai
d'Orsay
rūmų
kie
DĖMESIO!
Ameriką ir apsiginkluoti iki
rytiniame Javos k r a n t e . Morente telegrafu pranešė,
dinolo dalyvavimas senelių
me,
kad
nepapiktinus
minisRyt,
Liepos
4
dieną,
dantų.
Reikia
neužmiršti
prieglaudos atidaryme turi
Olandiečių sluoksniai nepa kad 10 pabėgusių kalinių
kad visa rusų produkcija jtrų. Molotovas, kuris taip
DRAUGAS n e i š e i s ir nepaprastos reikšmės lietu
buvo suimti, 19 dar nesu
tvirtino tos žinios.
62,000
Keturi
Darbo
yra išplėsta ginklų gamybai.'nemėgsta vakariečių žurnaraštinė bus u ž d a r y t a vių gyvenimui.
gauti, ir trys buvo užmušti.
visą. dieną.
Kiekvieną dieną sovietai ple listų, nes jiems negali įsaki
Dėl Anglies Krizės Kinija Teigia Jos
ADMINISTRACIJA
čia savo įtakos ribas Euro nėti, pareikalavo, kad visi
PLATINKITE •'DRAUGĄ"
KALENDORIUS
PITTSBURGH, liepos 2.—
1
akredituotieji
žurnal
i
s
t
a
i
poje... Visa tai verčia vaka
Karas 'Tarptautinis
Liepos 3 d.: Šv. LeonasII
Maždaug 62,000 gamybos
būtų
išvaryti
iš
kiemo
ir
net
rų valstybes budėti ir ieško
ir Šv. Ottonas; senovės:
darbininkų turėjo priverstiNANKING, liepos 2.—Ki
prie
vartų
nebūtų
prileisti.
ti būdų sustabdyti besiplėto
Lingis ir Bijotė.
nas atostogas šiandien i š nijos valdžia oficialiai šian—-U.N.
komisija
tirianti
Palestinos
reikalą
sutiko
ne
jantį sovietų imperializmą.
Liepos 4 d.: Jungt. Ame
Šitoks nutarimas išsaukė priežasties anglies trūkumo dien teigė, jog jos civilinis
kai kurių incidentų tarp žur susidariusio <įėl 400,000 an karas pasidarė " tarptauti tirti žydų stovyklas Europoje. Arabai visą laiką teigia, rikos Valstybių Nepriklau
Apsitvėrė 'Geležine
somybės Šventė; Šv. Berta,
nalistų ir policijos agentų, gliakasių protesto streiko ir niu karu," valdžios kariuo kad Europos žydų problema nefiguruoja tyrime.
Uždanga*
—Alijantų kariuomenių štabai nagrinėja gandus būk našlė; senovės: Aldis.
bet kadangi Quai d'Orsay atostogų. Numatoma, kad menei ir lėktuvams besive
Pirmą kartą nuo paskuti dar nėra sovietų teritorija, už kelių dienų kiti tūkstan- jant komunistų dalinius Dė Hitlerio meiluže Eva Braun buvo matyta šiaurės Italijoj.
Liepos 5 d.: Šv. Antanas
—Iždo departamentas pranešė, kad U.S. valdžia užbai- Zakarijas; senovės: Bulginiosios * "Trijų" konferenci tai buvo rasta kai kurių čiai darbininkų dėl tos pa- gančius iš sudeginto Sze
jos, jau bu s daugiau kaip 18 kompromisų.
nas ir Lakštutė.
čios priežasties neteks dar- pingkai miesto, Mandžiuri g9 1946-47 fiskalius metus su $754,000,000 perteklių.
W»»JXWĮWI>
—Senatas vakar užgyre $675,000,000 apropriaciją dar
mėnesių, kaip buvo uždėtas
Į konferenciją Molotovas bo.
3oje.
ORAS
visiškas "black-out" minis atvyko liuksusiniame RollsAutomobilių pramo n ė j ę Valdžios informacijos biu bo departamentui ir akcijų tikrinimo biurui.
Saulėta ir šilčiau. Saulė
—Prancūzijos premjeras Ramadier atleido gen. Edgar
trų konferencijai, kurią an Royce automobilyje, lydi- nedirba apie 40,000 vyrų, ro direktorius Hollington
glai ir amerikiečiai vadino mas asmens sargybos, pata- dėl plieno trūkumo, kurį at K. Tong sakė nesenai nukel Larminat iš kolonijų jėgpji komandos. Nepasakyta ar ge te£a 5:21; leidžiasi 8:29.
Numatoma penktadieniui —
"paskutiniojo b a n d y m o " rėjų ir asmeniško vertėjo, nešė anglies krizė, o anks tas puolimas Szep i n g k a r nerolas yra |veltas į "juodų makvijiecių" sąmokslą.
—Valstybės pasekr. Will Clayton švencarijoje sakė giedra ir šiltesnė. Gali būti
kuris nuo jo nesiskyrė nei čiau buvo atleista 10,000 miesto buvo išneštas nepa
konferencija.
lietaus.
Papūgos prarijo liežuvį! vienu žingsniu.
(Amerika vykdys Marshallo planą nors ir be Rusijos.
plieno darbininkų Carnegie- prastai intensyvus.

Lewisas Susitaria su Savininkais;
Pranašauja Streikas Bus Išvengtas

Vėliausių Žinių Santrauka

RYTOJ VISI BŪKIME PRIEGLAU §!• S PAŠVENTINIME!

Ketvirtadienis, liepos 3, 1947
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įstojo ir greit užbaigs inži- j aus persiuntimą, stubs su pi* i Tremtiniams galime labai
nigais, tą patarnaus kores- daug padėti, aukodami BA
nierijos šaką.
DANTISTAS
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Jaunoji priklauso prie pa-' pondentai. Jei kas ja/u nebe LF-ui ir rašydami savo kon1446
So.
49th
Court,
Cicero
PatKPlcP
Sekančios draugijos prisi- rapijos choro, Sodalicijos ir galėtų knygutes išparduoti, gresmanams, kad jie remtų
t l Metų Patyrimas
.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
• »W"JvlVv
dQjQ p r į e §į 0 parengimo au- pagal išgalę su jaunimu dar č i a i r g i p a d ė s i š p l a t i n t i .
ir Penktadieniais
TeL Yards 1829
Strattono įstatymo projekPritaiko
Akinius.
Lietuvių Kareivių Rėmėjų komis: Šv. Jurgio $5, Susi- bavosi. Ši lietuvių šeima vi
Todėl, kurie atsikreipsite j tj i. Aukodami BALF-ui, gel- VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
Kreiva* Akis
bankietas, Masonic Temple, vienijimo Lietuvių R. K. 260 sados už lietuvystę stovės. žemiau paduotu adresu, pa-1 besime tremtinius nuo ba- 3147 S. Halsted St., Chicago
Ištaiso,
d
o
pagerbimui lietuvių karo ve- kuopa $5, Moterų Sąjungos
Trečiadieniais • ,
Ofisas ir akinių dirbtuve:
Sveikiname ir linkime jau skelbsime, kas kuomi b u s j , ° skatindami kongresą, Pirmadieniais,
ir Šeštadieniais
teranų, gerai pasisekė.
04 kuopa $10, Šv. Petro $6,
3401 S. Halsted S t
Valandos: 3—8 popiet.
navedžiams laimingo gyve prisidėję. Kaip tenka gird§- .Atidaryti tremtiniams duris
Kampas 34th Street
Programos vedėju buvo gLA 352 kuopa $10, Moterų
ti, kai kurie iš Koresponden- i Ameriką, išgelbėsime juos
nimo.
VALANDOS: nuo 10 lkl 4 ir I iki S
teisėjas J. P. Uvickas. Jis Sąjungos 54 kuopa $15, L.
tų Klubo dalyvaus "Drau-! n u o kruvinojo bolševizmo še
NedilloJ M«ml sutarti.
DR.
J.
MOCKUS
Svečių
į
vestuves
buvo
atgražiai vadovavo vakarui, M. K. Moterų Klubas $17,
gb" piknike Labor Day. Jie šelio.
J. S.
DANTISTAS
kuris atidarytas Amerikos Kareivių Motinų Klubas $25, vykę: Jonas, Anne Tautwood
nuvežti
asmeniškai
*000+G0+0*9I00'0'OO0I0I0IOI0I0I0I0I04&0*&40+&H
7550 So. Halsted St.
Cleveland, I k n y g u č i ų s t u b a i r
iš
himnu. Kun. I. Boreišis, Šv. Lietuvių Draugijų Centras su dukrele iš
pinigas<
TeL HUDson 2096
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Antano perap. klebonas at- $25, Lietuvos Dukterų $25 ir Anne Repeulee su , dukrele ar kitą auką.
DR. VAITUSH. OPT.
2420 W. Marąuette Rd. v
OFISO VALANDOS:
Sylvia iš Pittsburgh, Bruno,
kalbėjo invokaciją angliškai. Julė Juškevičienė $5.
LIETUVIS
Ofiso TeL: PROspect 6446
Per
vasarą
bus
renkama
10—12; 2—5; ir 6:30—8.
Perstatyta draugijų pirVisiems už aukas, tikietų Anne Johnson iš Chicago.
Res, TeL: HEBOook 8150
Trečiad. ir Seštad. vak. uždaryta.
vietos
žymesnių
biznierių
ir
mininkai, kurie atstovavo \ pardavėjams ir pirkėjams, Anne Johnson yra jaunosios
VALANDOS:
šiaip
darbuotojų,
rėmėjų
bi
Off.
tel.
GRO
5677.
Rez.
SEE
0434
savo draugijas. K a l b ė j o į v isai skaitlingai publikai, vi- krikšto motina. Vestuvių
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak,; ir
ografijos
su
atvaizdais.
Jas
Jei
neasiliepia,
šauk
VIN
3900
Trečiadieniais pasai sutarti.
George Edwards, dabar uži-, s į e ms atsilankiusiems vete- bankietas įvyko svetainėje.
pradėsim
spausdinti
"Drau*
mąs Detroito majoro vietą ;j ra nams ir visiems daly>
Dr. Peter J. Bartkus Dr. J. W. Kadzewick
ge" kas ketvirtadienį. DeEugene C. Keyes, Lt. Gover- v iams, kurie tik padėjo paMano
30
metų
praktikavimas
Jonas, Julia Nakas, kurie 1 ^ ^ r a n d a g i ž m o n i U j k u r i e
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
yra jūsų garantija. .
nor State of Michigan; ve- daryti šį vakarą sėkmingu, užlaiko valgomų daiktų krau
^ ^ K[ek
vertį
MPalengvina akių įtempimą, kuris
2421 West 63rd Street
teranai: J) Valaskas, Petei Lietuvių Kareivių Rėmėjų tuvę, įsigijo
• • ••
^_
^i~
i«i
2951 West 63rd Street
naują
radio,
ku|i sime ° tiek rinksime Kurie I titįprietotimi galvoai skaudėjime,
VALANDOS: Susitarius — nuo 1:00
Medonis, John Kasė, Vinc^ Organizacija ir Rengimo Ko- riuo iš Chicago Budriko ra
' «,
„ a
x
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 kasdien, Iki 4:00 ir nuo 7.00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadieniu ir Šešta
Išskiriant ketvirtad ir sekmad.
Banonis. Lietuviškai kalbą m į s į j a taria ačiū. Daugiau- dio programą sekmadienio dar 'Draugo nėra užsira- tumo, skaudamą akių karštį, ati- Šeštadieniais
dienių vakarus.
tiktai nuo 2-4 popiet
pasakė
kun I Boreišis. Da- s į a darbo ir rūpesčio yra,
Ofiso TeL GROvehiU 5213
še, jei tik kreipsis, korespon j t ^ S ^ T & ^ ^ ^ ^
p
• ,
-r /v * i
i
• ••
vakarais kuo aiškiausiai gir
Rez. TeL HILltop 2626
lyvavo ir kun. J. Cizauskas, p a d § j ę s re ngimo komisijos •
dentai patarnaus. Labai bū- I suoee atsitikimuose egzaminavimas
D a s i t enkine pro*
4
šv. Jurgio parap. klebonas, p i r m i n i n k a s Bolis Walls, | d l - L a b a i P a s i t € n i " n S P r o * siu dėkingas tiems, kurie iš- & £ » ? M ^ t t f %
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
girdę svarbesnį įvykį, pra atkreipiama i mokyklos vaikus.
M Galinienė, akompanuo- taipgi raštininkė Alice Kiu- rama.
4729 So. Ashland Ave.
*
KREIVOS
AKYS
ATITAISOMOS
neš
man.
Vietos
žinutės
se
PHYSIGIAN *
BUROBON
jant jos sesutei J. Mardosai- beriūtė
kuri issiuntinsno
(2-tros lubos)
(
L
I
E
T
U
V
I
S
GYDYTOJAS)
Juozas Guest, gamtos mo kamos. Visiems reikia prie
Jaunuoliai, kurie nepriimami į
Ofiso Telefonas: YARds 0554
tei padainavo "Naktis sva-I šimtu s laiškų veteranams. B.
2500 W. 63rd Street
karo
aviacijos
skyrius
iš
priežas
kytojas,
turi
gerų
tam
moks
Jei neatsiliepia šaukite—
to
prisidėti.
'>
OFISO VALANDOS:
ties spalvų neregejimo — (color
ir vieną
jonėms papuošta
Res. TeL: MIDway 2880
lui knygų. Jei kam iš mo
ta«dl«n
nuo 1-4 p.p. Ir T:II-1
Matas Šimonis,
blindness), kreipkitės prie manos.
Sedtadlenlal*
nuo 2-4 popiet
angliškai.
OFISO
VALANDOS:
kyklų ar moksleivių būtų rei
3547 W. Vernor Hwy., Apsiimu išgydyti.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4^ Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta.
Daugely atsiturimų akys atitaiso vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. Ofiso TeL — PHOapeot SSS8
Jos dainos skambėjo ne
kalingos, mokytojas Guest
Detroit
16,
Mich.
1«1.
—
VTBjrlnJA
M H
Kazimieras Mišeikis su
mos be akinių. Kainos pigesnes Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.
paprastu gražumu.
paaukotų. Jo adresas: 1211
kaip pirma,
*
Ofiso tel. MONroe 0670.
Motinos, kurių sūnūs ir Christine Tautwet klebono Hubbard Ave., Detroit 9, Mi
TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namu)
kun.
I.
F.
Boreišio
birželio
Reald.
tel.
CANal
7819.
4712 South Ashland Ave.
žmonos, kurių vyrai žuvo,
chigan.
Telefonas YARDS 1873
buvo pakviestos kaipo gar 28 d. buvo surišti moterys
PHYSICLAN and SURGEON
TALUIDOS: nuo l t ryto iki I T.
E. ir B. Kaminskai su šei
bės viešnios ir visoms pri tės ryšiu. Jaunavedžiai yra
PHYSICIAN
AND
SURGEON
rak. Sekmad. pasai sutarti
(Lietuvis Gydytojas)
.
segta baltų gėlių corsages. choro nariai, tad ir bažny ma iš Gary, Ind., svečiavosi
X-RAY EXAMINATIONi>
Pastaruoju metu iš Euro
čia buvo išpuošta nuo var- pas brolį Frank ir Antaniną
3 9 2 5 VVest 5 9 t h S t r e e t
2200 West Cermak Boad
Atsistojimu ir vienos minu
pos ateina aliarmuojančios Tikslus tyrimas
Contact
Stiklą)
VALANDOS; 2—4 popiet, 6:30—
VALANDOS:
tės tyla išreikšta p - a r b a ? o n u l k l altonaus. Męrg.nu K a m i n s k u s > T a p r o g a K a _ žinios. Lietuviai tremtiniai, Ortuoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu
Kaadlen — 1-4: 7-»; Trečiad. ir 8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį
^
Seštad. nuo 1-4; Sekmad. —
ž y . išbadavę dvejus metus UN
jaunuoliams, kurie negrįžo I choras giedojo per diubą, o m i n s k a . n e ^
pagal sutarti
iauna choro narė Valencija
namo,
kurie
padėjo
gaivas
— .
^ - —
» " ~ ^rnulion^ūtė zražiai -iedo- ^esnes vietas, bet tikrą bro- R R A . Q S s t o v y k l o s e , y r a v iOfiso Tel.
VIRginia 1886
už mūsų šalies garbę. Kiek
-ejmnomute gražiai b
n š k ą v a i š i n g u m ą > Kaminskai g i š k a i p a l a u ž t i . Daugelis yra
OPTEMETRISTAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
| y r a s t a m b ū s k i l n i ų reikalų Į ^ į n u s i l p ę > k a d n e t į
^
mums yra žinoma, tai negrj- jo "Ave Mana .
6757 So. Western Ave.
žo 18, bet gal yra ir dau-; Jaunavedis Mišeikis yra rėmėjai.
Koresp. | r ą a u k g t ą vargiai bepajėgia 2201 W. CERMAK ROAD
(Viri Metropolitan Stato Bank)
Telefonai:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
giau. Vienos minutės laiko- rimtas ir pavyzdingas as- j
: j u 2Į i p t ^ 0 net lengviausią dar
;
Ofiso—HEMlock 5849
TeL OAN«l 78X0
4204
Archer
Avenue
Rezid.—HEMlock
2324
tarpis perkėlė visų mintis į, muo, baigęs Šv. Antano pra-1 «• Draugo skaitytojai, ku- b ą d i r b a n t a kyse pažaliuo- Tai.: — Kasdien l t iki U : i lkl l: '
LIGONIUS PRIIMA:
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tolimus kraštus, į tuo s di- džios mokyklą ir ilgą laiką; rie gavo tikietų knygutes iš- j j a i r pajuoduoja. Daug yra lkl 9. Seatad. 10 ryto lkl t vak. Sek
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. tadienį pagal susi tarimą; kitomii
madlen] l t iki 11. Trečlad. uždaryta
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. d kraunas nuo 2 iki 4 po piet,
delius kapinynus, nustaty- mišioms tarnavęs. Per karą parduokit, nes "Draugas' s e r gančių džiova
7—0 vakare.
tus šimtais tūkstančių baltų USA tarnyboj buvo Vokie-' užleidžia vietos Detroito lieŠalia bado, tremtinius te Akis
4
Akinius
kryželių. Iš kiekvienos krū- j tijoje ir kitose šalyse. Prieš tuvių veikimo aprašymams rorizuoja bolševikų politruTeL: GROvehiU 4020
Pritaiko
tinės išsiveržė karštas šven- išeisiant į karą buvo įstojęs bei asmeniniams pažymėji- kai ir komunistiškai nusi Egzaminuoja
GYDYTOJAS DR CHIRURGAS
(Ofiso ir Rezidencijos)
tos maldos žodelis, per vei į G. M. m o k y k l ą , k u r i ą v o s j m a m s . T a s r e i k š m i n g a m ū - statę UNRRA-os (savo die
4146 Archer Avenue
Ofiso
TeL LAFayette 3210
pusę m e t ų lankė. Dabar vėl I sų kolonijai. K a d palengvi
dą nuriedėjo tyra ašara.
nas jau užbaigusios) tarnau
Rez. TeL REPublic 0054
OPTOMETRISTAS
(JOVAIŠAS)
Jeigu Neatsiliepiama —
tojai bei vokiečių adminis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Šaukite: KEDzie 2868
1801 So. Ashland
tracijos pareigūnai. InnsVALANDOS:
2423 VVest Marąuette Rd.
brueke, Austrijoj, bolševi
Kasdien
nuo
1—3
vai.
popiet
(Dargis Vaistines Name)
Avenue
ir
nuo
6
iki
9
vai.
vakare.
OFISO VALANDOS:
#
kas politrukas Velička, lie
VALANDOS:
Trečiadienio vakarais ir taipgi
Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir
tuvis išgama, pareiškė:
Sekmadieniais pagal sutartį.
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutartį
Pirmad., Antrad., Ketvirtad.,
4,
Aš sakau, jog mes turi
Penktad. 9:30 iki 12—1:30
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
n s R f K A U CHESTERFIELD
iki 8:30
me pakankamai jėgos jus
Trečiadieniais Uždaryta
Res. 6958 So. Talman Ave.
TeL CANal 6122
DAUG METI* IR SURADAU,
visus susigrąžinti. Visa Eu
Res. Tel. GROvehiU 0617
t,
ropa tuojau bus mūsų. Vis Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:30
Office Tel. HEMlock 4848
KAD JIE PILNAI
iki 6 P.M.
kas
eina
pagal
planą..."
PATENKINA"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Akių Specialistas
Politrukai išgauna arba
Laikomas Pasitarimui
2201 W. Cermak Rd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pavagia tremtinių sąrašus,
kad galėtų persekioti negrįž CANal 0523 Platt BIdg. Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 2423 VVest Marąuette Road
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio
tančiųjų gimines Lietuvoje.
vakarais ofisas uždarytas.
OFISO VALANDOS:
JI OltKITAI I'Vn.VTYSlTK KOHKKT
O vokiečių komunistų parti
REZIDENCIJA
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
ItlSKI.ND NAIJAMK
l'A\KIKM.K
jai
įsakyta
sudaryti
visų
už
I.
RIMDZUS.
D.
C.
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus.
"MAGIC T O W \ "
3241 West 66th Place
l>IKIIH) UKO R A M O 1 ' K T I B E S
sieniečių tremtinu* sąrašus
LICENSED CH1ROPRACTOR
Tel. REPublic 7868
ir visą laiką sekti tremti
IN STATE OF INDIANA
Tel. CANal 0257
nius, verbuojant šnipus iš Home calls {n Indiana
Rez. Tel.: PROspect 6659
PHYSICIAN AND SURGEON
Pbone Wentworth 2527
pačių tremtinių tarpo. Atė
4645 So. Ashland Avenue
PHYSIO THERAP Y
jus momentui, tremtiniai tu
OFISO VALANDOS:
%
936 West 63rd Street
ri būti "likviduoti" — išžu
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
I HOURS: Daily « to 8 P M
dyti.
Sekmad., Trečiad. ir seštad.
!
Sfcturday. 1» 1 M to » P. M.
1821 So. Halsted St.
Vakarais—tik pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS <

IS DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO

DR.G.SERNER

Dr. F. C. Winskunas

m

DR. CHARLES SE6AL

DR. A. JENKINS

ŽiniiĮ-Žinelės

Tremtinių Sveikata

Dr. Kazimieras E. Fifz Dr. VValter J. Kirstuk

Dr. Walfer J. Swiafek

DR. PETER I. BRAZIS

DR. AL. RACKUS

DR. EMILY V. KRUKAS

Dr. J. J. Smetana, Jr.

Dr. Alexander J. Javois

DR. BIEZI5

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. STRIKOL'IS

DR. P. Z. ZALATORIS

ES

^

STASYS LITWCVAS SAKO:
•» H A R A P

Ur\ur\i\

REIKMENIS'

m

Tal

—

Geriausias Laikas Pirkti
viKOKios KCSIES
K^AIES NAMAMS
VISOKIOS
GERAS PASIRINKIMAS:

DR. I. E. MAKAR
'-

M t f a m s RelkmNiyi — Insnlnotę Plytn išvaizdos Sldlags
r - Langy — Duro — Tvoroms Materiolo — Maliavos *m
VarnW»o — BnameHo — Geležinio Namams Reikmenn
(Mardware — Pleisterio — Cemento — Sratf — Visokios
RflsJes Insnliacijos Materiolo — Štormo Langų — Eorobtnarijos Dnrų — WalIboard — Plaster Board — Vamsmų Ir Daug Klt^ Dalyko.

rjįc J5M7, Uiw.rr A M J U < TOJUUO C Ą
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•

,

j

( EISINA S )
6155 S. Kedzie Ave.

TEL. VICTORY 1271
j

,

•

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue

Dr.
A.
Montvid,
M.D.
Dr. VValter M. Eisin

CABR MOODY LUMBER COVALANDOS: Nuo 8-tos vaL ryto iki 6-tos vaL vak.

DR. T. DUNDULIS

Ofiso Tel.: PULLMAN 119S
Namu Tel.: PULLMAN 8277
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—S:30 P. M.
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8
Trečiadieniais pagal sutartį.
*

STASYS LITWINAS, Pres.

8089 S. HALSTED 8T.

GYDYTOJAS UI CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenuo

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!

"

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. Office Tel. YARds 4787
Namu Tel. PROspect 1930
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p.
6 iki 9 vai. vakare.
Ofiso Tel. YIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

m

Practice limlted to Obstetrice
and Gynecology
VALANDOS TfK PAGAL. SUTARTI
T e l e f o n a i
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232
Jei neatsiliepia, laukit MID. 0001

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VVest Town State Bank BIdg.

2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEElsy 7330
Resiz. TeL: BRUnsuick 9597
VALANDOS"

Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

.

y

2INI0S 15 NAUJOS ANGLIJOS

MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL.

•

•

.

Specialis "Carload" Išpardavimas!

UNIVERSAL

Savings and Loap Associatioo

*

JOS F. BUDRIK, Inc.

CANal 2927

HKLP WANTED —

MOTERYS

MATTRKS.S \THO
RUKI A
PaKtovumas. AukAtiansia ratą.
A R R O W MFG. CO.
6162 So. Wentworth — K N G . f$ĘĮ§

DŽENITORKŲ"

JAUNŲ VYRŲ REIKIA

PASTOVUMAS, TRUMPŲ
VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM
MODERNIŠKAM NAME

Bendriems D a r b a m s
DeSrų Dirbtu\iėje
Gera progų išmokti g-erai a p m o k a m ą
amatą- Oera, mokestis.
Kreipkitės
prie Mr. Nitzsohe.

• LABAI AUKŠTOS RATOS

2639 S. HARDING
TfM. L4WndaJe 2499

72Vzc J valandą pradedant
77Mc j valandą, po 3 mėnesių
,82 l /6c l valandą po 6 m ė n e s i ų

VYRŲ

• 5 IR 6 DIENAS Į SAVAITĘ

NE DAUGIAU KAIP
45 METŲ AMŽIAUS

• VAL. 5:30 IKI VIDURNAKČIO
• APMOKAMOS
IR ŠVENTES

ATOSTOGOS

Dirbti Prie
Kepyklos Pečių

• UNIFORMOS DUODAMOS
IR IŠVALOMOS VELTUI
• DAUG DARBININKĖMS
NAUDŲ TEIKIAMA

PATYRIMO NEREIKIA

Visaip bandysime paskirti prie darbo
arčiausiai Jūsų namų.
Atvykite

Miss

Ir

matykite

!

Ratos: $1.20 į valandą ir
5 centus | valandą bonų už
darbą naktimis.
PASTOVUS DARBAS
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Allan

Moterių S a m d y m o

Ofiain

ATSISAI K I T Ę

ILLINOIS BELL 5324 S. Federal St
TELEPHONE CO.
STIPRAUS VYRO
309 W. WASHINGTON ST. Pastoviam darbui.
Cream eabinet

PAIEŠKOJIMAS

Padėti
departmente.

HYDROX

V i n r R - A , M Ž I . \ r S P O R A I reikia 4 ar
5 kambarių apartmentas. lie vaikų,
be "p<>ts". Abu dirba. Pageidaujama
Marqiuette Manor di.stiikt^. Pašaukite
— VIRg-inia 2-109 nuo 9 vai. ryto iki
12:50 vai. popiet, ar C:.'<<> iki !»:X0 vai.
vakarais.

Prašo Greit Veikti
Dėl U. N. Centro
*

•

I

Ice

CORP.

1906 Hebster A ve.
2 AUTO MEKANIKŲ
MEKANIKŲ PADftJEJŲ
DŽENITORIAUS
Gera mokestis,

pastovumas

ABRAHAMSON
MOTOR SALES CORP.
5850 Galumet A ve., Hammonrt, Ind.
Tel. Slbeffield 2543 a r BOU SOI 7

SHEET METAL VYRŲ
Jei esate i»t.vre
Mes duosime viršlaikio, aukščiausia
mokt^stj ir puikia progą jsidirbimo
m ŪSŲ mažoj dirbtuvėje — išdirbant
inui.sto dispensing įrankius.

WASHINGTON, liepos 2 . ^
Prez. Trumanas
šiandien I
prašė kongresą greitu laiku ADVANCE xMetaJ Sperialtv Co.
809 S. R l D Z r F — KKDZTh:
8176
apsvarstyti susitarimą tar
pe New Yorko ir Jungtinių PIRMOS KLASES MEKANIKŲ
r^geidaujami patyrusiųjų prie Chrys
Tautų nustatymui
vietos ler produktų, šaukite —
SheftieJd 265 ar 266
UN štabui tame mieste
KLAUSKITE

Neturįs ko pasakyti visa
da daug kalba.

D£L

BICK

BOHLING AUTO SALES
218

Doug-las St.,

Haminoiui,

Ind.

DRAUGE m^ite visas vė
PLATINKITE ' 'DRAUGĄ" liausias žinias.
HELP WANTED — VYRAI

2441 West 69th Street Chicago

GRANITO KALĖJO REIKIA

4>

^ :

ADS

mokestis. Atsišaukite į —
DURKEE FAMOUS FOODS
2670 No. Elston

127 No. Dearborn Street
Tel. RANdoIph 9488-§489

WESTWOOD LIQUOR STORE

Metropolitan Liquor Store

2145 W. Cermak Rd.

CLASSIFIED

Beje, S. ir S. Mickols už
siprenumeravo ir "Draugą".
Nors abu yra jau Amerikoj
HELP WANTED — _ VYRAI
gimę ir augę, bet gražiai ir * "D R A U G O" +
SKYRIUS
lietuviškai kalba j r skaito. D A R B Ų
REIKIA VYRŲ
Augina dvi dukteris.
DŽenitoriaus Darbui
"DRAUGAS" H E L P W A N T E D
Korespondentas
Dienomis, 40 vai. j savaite. Gera
ADVERTISING DEPARTMENT

Naujuoju klebonu paskirtas
Lowell, Mass. Tai yra labai SMAGI EKSKURSIJA
Birželio 29 d. daugelis lietuvis. Visi nepaprastai
brangi marijonams asmeny
be. Visa lietuviška visuome rockfordiečių turėjo smagią džiaugias, kad pagalios į lienė pažįsta ji, kaip didį ir ekskursiją į Chicago — Lie- j tuvių bažnyčią grįžta lietuŠių metų birželio 13 dieną
garbingą lietuvį patrijotą. tuvių Tarybos pikniką, Li- viška kalba.. Visi kviečiami
Marijanapolyje pasirodė dau ^
j b e r t G r o v e K a d i r d o v a n u dalyvauti išleistuvėse-priimk
&
labaį
Turi Teisę
giau kaip paprastai kunigų
žiai išreiškė Marijanapolio nelaimėjo, bet smagiai lai tuvese liepos 13-tą dieną..
marijonų. Vieni atsilaisvinę
prasmę ir vertę lietuvių vi ką praleido. Grįžo namo vi*
NEW YORK. — Ameri
nuo parapijinio darbo, kiti
Daugelis
rockfordiečių
lei
są
kelią
dainuodami.
suomenei. Marijanapolio mo
kos Legijonas turi teisę pats
užbaigę mokslo metus kuni
Negaliu praeiti nepaminė džia atostogag D a 1 a v a n spręsti apie savo narius,
kykla turinti būti lietuvybės
gų seminarijoj Hinsdale, 111.,
židinys. Čia turi surasti kiek jęs mūs biznierių: K. Ma- Lake, Wis., Juozo ir Onos kuris yra komunistas ir ne
suvažiavo į gražųjį Mari j a- vienas lietuvis savo lietuvis- kausko, J. Milašiaus, kurie Jusevičių vasarnamyje. Jūs tinka būti Legiono nariu.
napolį atsilaikyti aštuonių
kus namus. Ir jeigu, esą, vaišino savo kostumerius va korespondentas, irgi atsisė Tokį sprendimą davė Aukš
dienų metines rekolekcijas,
Marijanapolis prarastų savo žiuojant busu. Kitame buse dės ant ežero kranto, kai ką čiausio teismo teisėjas Benkurias vedė labai giliai ir
jamin F. Schreiber.
lietuviškumą, tada jis jau ekskursantai turėjo Povilą rašo. Čia taipgi teko susitik
dvasingai kun. dr. Kazimie
Petrėną, kuris šventė savo ti su naujais taverno biznie
būtų mums žuvęs.
ras, MIC.
Vienas iš svečių sveikino vardadienį, ir kuris daug riais Stasiu ir Stefanija Mi- Kiek už Vandenį?
solenizantus lotyniškai. Ne- j prisidėjo prie vaišių. Eks- ckols, kurie laike vasarnamį
Numatoma, kad Chicaga
Tuojau po rekolekcijų tu seniai atvykęs iš Romos ku kursiją sudarė trys busai.
(hotel) Fox Lake, 111. Par
surinks $17,000,000, arba
rėjo Marijanapolis malonią nigas Wl. Mroczek, MIC,
Ekskursiją labai gražiai davę vasarnamį nusipirko ta
$1,000,000 daugiau kaip pa
iškilmę. Birželio 24 d. yra buvęs marijonų vicegenero- sutvarkė ir vedė J. Bacevi
verną prie pat Lake Dalą- prostai, už vandenį 1947
jonines. Gi Tėvų Marijonų las, išreiškė savųjų lenkų čius ir P. Ateksynas.
van (R 14). Vieta labai gra metais. Apie tai pranešė
Didžiai Gerbiamas Provinci nuoširdžius sveikinimus.
Visi džiaugias linksma ir ži, o nauji savininkai ją dar Oscar E. Hewitt, viešų dar
jolas Tėvas Jančius yra Jo
Atsakydamas į kalbas, laiminga kelione.
pagerino ir papuošė.
bų komisijonierius.
nas. Pasirodo, Marijanapoly- kun. J. Jakaitis, MIC, nu
je esama daug Jonų. Tarpe švietė Marijanapolio istori
Parapija dabar ruošias
daugelio kunigų Jonų, turi nę pusę, su kuria pats kal
prie išleistuvių senojo kle
tą patį garbingą vardą ir vi bėtojas yra labai intymiai
bono ir priimtuvių naujojo.
sų žinomas ir mylimas bro susirišęs kaip steigėjas ir
lis Jonas Banys, MIC.
gas sunkių ir didelių vado
kūrėjas.
Šioms iškilmėms buvo kuk
Tėvas Provincijolas su sa vavimo pareigų, pabrėžė jis
liai, bet nuoširdžiai pasiruoš vo mielu nuoširdumu padė savo pareigų atsakingumą ir
ta. Tėvas Juozas Dambraus kojo visiems svečiams, ku priminė katalikiškos lietu
kas, MIC, dabartinis namų rių tarpe be aukščiau minė viškos dvasiog reikalingumą
vyresnysis, įdėjo čia savo tų asmenų buvo garbingas ne tik Marijanapolyje, bet
sielos dalį. Tą nuoširdumą) m a r i j o n ų r e m ė j a s Jonas ir visų lietuvių tarpe.
galėjai pajusti jo kalboje, Įg v a g ždys, Brockton, Mass.,
Iškilmės baigėsi su Švč.
kai jis visus Jonus sveikino. | k l e b o n a s i r k u n B. Jakimo- Sakra m e n t o palaiminimu.
Tėvas Jonas Jakaitis, M.I. wicz, MIC, kun. Wl. Mro Giesmės balsais pagiedojo
C , visų iškilmių lyg ir cent czek palydovas. Tėvas Pro patys tėvai, brolio Jono Ba
ras pasidarė, ne s jis greitai vincijolas, būdamas sąmonin nio, MIC, vadovaujami. V.R.
9 nnam KOBITI FAJ KOLOS AMT nAMO
turi išvažiuoti į Romą, kur
• naou MORJTI f AHMHB lAuraaMUi
užims Generalinio Tarėjo vie
• m a u NORITE GAUTI t% — n a r a n i i I
tą centriniame Marijonų Kon
gregacijos valdyme. I r joni
nių iškilmės praėjo Tėvo 1
Jakaičio, MIC, išleistuvių
>OCZ>O>C^>O>C3>00<Z>«0<Z>«f
nuotaikoje.
Kun. P r a n a s Juškaitis,
VISOJ AMERIKOJ plačiai žinomos
CllRH
Cambridge, Mass., klebonas,
Blended Degtines — 86 Proof
H>€fvv
PILNAS KEISAS — Fifths
JI
didis marijonų prietelis ir
1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317
rėmėjas, nuoširdžiai sveiki
VTRGINIA DARĖ — Puikus Vynas —
Sfl85
Jūsų indėlių saugumui apdrausti per Federal Savings
Raudonos arba Baltos Spalvos
*^U
no visus Jonus, o ypač savo
and Loan Insurance Corporation.
KEISAS — Fifths
/
draugą kun. J. Jakaitį, lin
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais
POPULIARUS CHICAGOS ALUS
C11Q
kėdamas, kad dirbtų ir to
nuo 9 ryto iki 8 vak., Se&tad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.
Galite
Gauti
Visokiu
Rūšių
N>|
*
*
liau su ta pačia energija,
s;
*\.
KEISAS— 24 Steinies
L
kaip ir iki šiolei.
»
Taip pat labai malonų įspūdį padare kun. Pranas
Strakauskas, klebonas iš

Kas Girdėt
Marijanapolyje

A

n
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Atsakomingo. Air hammer, lay-out ir abelnas akmens
kalimo darbas.

Didele Krauutve
RAKANDAI, RADIO
IR JEWELRY

Nepaprasta proga tinkamam vyrui.
• Gyvenimui vieta randasi.

OLSON MEMORIALS
1111 E. Cass St.
Joliet, 111.
L I N O T Y P E

Wanted at once in Atlantic, Iowa. Model 5, Country dally.
straight matter. Mušt set i tt to 2 galleys per hour. Permanent. Ideal residence city of 6.000, fine schools. Wire or phone:

WATCH SAVINGS 6 I 0 W I 1

ni
vs
VTsI departamentai patalpinti
viename baltame name
1947 metų Radios, nuo $20.00
Iki $450.00.
TELEVISION setai, po $27ft.
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamsinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
pečiai, rašomos mašinėlės.
Krautuvė atdara kiekviena
dieną ir vakarais: pirmadienį,
ketvirtadieni ir šeštadieni iki
9 vai. vak.
Budriko leidžiamos Radio valanlandos kas sekmadienį, iŠ W C F L
( 1 0 0 0 kll.) radio stotie*. 9.S0 va
l a n d a vak., o ketvirtad. vak. Ii
W H F C ( 1 4 5 0 kll.) 7 vai. vakaro.

JOS F. BUDRIK, Inc.

» • *
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FOR THAT HOME
ALL YOUR OWN

JOS. M. MOZERIS, Sec'y

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118

IOWA

3

mARGIJTIJ*

ffl

VTENINTBLIS AMERIKOS LJETUVTŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. llcL, 1933.

Many tmbfrioas couples are tavfag her*~ • .
future home-owners» soda at ihefre accumulaced cha
down payment needed.. Anj convenient tmoont opens
yoat insured «vings tcrouni at this Associatiaa. Tha
durr wiii «how 70a how mnch jo* need 09

KEISTUTO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

TELEGEAPH

SI

Y o a ' I l NecJL M o n e y Forin«

3241 S. Halsted St.
Chicago 8, Illinois
TEU CALUMET 7237

O P E R A T O R

WHFC -1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS: n a o 1-mo*
Iki 2-ros valandos popiet. —
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80
valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak.

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS!
Speciale nuolaida organizacijai parengimams,
vestuvėms ir panašiems įvykiams.
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų —
buteliais, dėžėmis ir statinėmis.

AL ŠIMKŪNAS, Savininkas
SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN

TELEFONAS — PROSPECT 5951
•

MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western A ve., Chicago, I1L

i

Telefonas — GROveniU 2242
^SP

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAGG, ILUNOIS
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D R A U G A S

Maironis — Tautos Poetas
PRAĖJUS 15 METŲ NUO JO MIRTIES

THE L1THTJANIAN DAILY FRTEND
•ntered u

8econd-Clasa Matter Marcb II. 1916 at CMcago, Illinois.
Uader the Act of Marcb B. 1879.

Publlaned dolly, «xcept 8andays, Jaust. Valstybėse, bet ne Chicagaje:
by the
•fotams ..•«•»••••«•••••••,•• »»'""
Lithu&nJan OathoHo Presą Socictj. Pii—t ICetu • • • • • • • • • • • «kik
9.S9
MemtMr of tfce Catholic Pr<
Metama

• e-e • • • e • • e*e

^ ^ J W

Rate* t
It.Ot per year ontMde of Cbloafoj
- reikia eltjstl PaAto Money
|7 •• per year ln Cblcaso & Cicero:
Orderiu su užsakymais.
4 eeate per eopy.
Prenumeratos
Ghicagoje ir Skelbimų kainos bus prislunčiamoi
Ctoeroje
pastą:
tuojau*, gavus prašymą.
Metanu
, $7.99 SKELBKIT** DIBN. "DRAUGE"
Pusei Metu
4.09

LietuviŲ Seneliu Prieglaudos Susilaukus
ISTORINE DIENA
Chicagos ir apylinkių lietuviai katalikai dar kartą
entuziastingai gali šūktelt — Sursum corda! Ryt jų
gyvenimo ir veikimo istorijoj yra verčiamas naujas ir
gražus lapas. Jo Eminencija Kardinolas Samuel A.
Stritch šventina Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos
pastatytuosius lietuviams seneliams prieglaudos rūmus.
Ta proga mes nuoširdžiausiai sveikiname Labdarių Są
jungą ir visą Chicagos lietuvių katalikų visuomenę,
pasistačiusią naują, naudingą ir reikalingą įstaigą.
Labdarių Sąjungos vadovybe, nariai ir visi jų darbo
rėmėjai, be abejonės, tikrai nuoširdžiai džiaugiasi su
laukę valandos, kurioj visa pilnuma yra realizuojamas
jų ilgų metų troškimas ir kad jų uolus, ryžtingas dar
bas atnešė taip gražius vaisius.
DAUGELIO METŲ PASTANGŲ VAISIUS
Labdarių Sąjunga, kuri susiorganizavo 1914 metais,
vyriausiu savo veikimo tikslu buvo pasirinkusi pasta
tyti lietuviams seneliams ir našlaičiams prieglaudą.
Šiam tikslui ji stengėsi sukelti fondus; tam pačiam
tikslui pirko žemę prie Marąuette Parko, o vėliau ir
ūkį įsigijo.
Sąjungos paties pagrindinio tikslo realizavimas bu
vo nutęstas net iki šių dienų, nes, velioniui Kardinolui
Mundelein patariant, užsimota statyti ligoninę ir ji
pastatyta ir pašventinta 1928 metais. Ir, kaip žinome,
ši ligoninė (Šv. Kryžiaus) yra viena populiariausių
tos rūšies įstaigų Chicagoj, kuria ir patys labdariai ir
visi lietuviai šiandien didžiuojasi.
Buvo, tiesa, pavojų, kad tas lyg ir nukrypimas nuo
tiesioginiojo tikslo pakirs labdarių energiją ir jie ne
beturės nei jėgų nei noro iš naujo pradėti dirbti, kad
bent seneliams prieglaudą pastatyti. Bet, šiandien esa
me liudininkai, kad labdarių troškimai ir, svarbiausia,
energija nebuvo palaužta.
GRAŽUS PAPILDYMAS
Tikrai nelengvi buvo keliai eiti F r i e tikslo. Buvo
daug ir visokiausių, kliūčių. Tačiau ryžtingumas, tie
siog užsispyrimas, buvo taip didelis, kad visos kliūtys
buvo nublokštos į šalį. Ir šiandien Chicagos arkidiecezijoj šalia trylikos be tuvių parapijų ir bažnyčių, ša
lia trylikos lietuvių pradžios mokyklų, šalia Šv. Kazi
miero Akademijos ir Tėvų Marijonų Kunigų Seminari
jos, šalia ligoninių turėsime dar vieną šaunią ir būti
nai reikalingą įstaigą — lietuvių senelių prieglaudą.
P A G A R B A IR P A D Ė K A VISIEMS

GERADARIAMS

Reiškiant dėl to pagarbą ir padėką Labdarių Sąjun
gai, reiktų čia suminėti visą eilę asmenų, kurie ir savo
nenuilstamu darbu ir dideliu duosnumu vedė prie isto
riškojo ryt dienos įvykio. Kiek statybos komiteto pir
mininkas kun. Anicetas Linkus, tiek visa dabartinė
Labdarių Sąjungos valdyba su Stasiu Cibulskiu prie
šakyje, tiek direktoriai su A. Dargiu priešaky, kuopos
ir visa eilė praeity dirbusių brangių veikėjų daug savo
brangaus laiko ir jėgų į šį, reikalą įdėjo. Deja, mes šiuo
tarpu neturime savo dienraštyje tiek vietos, kad bent
dalį visų tų geradarių (tebesančių gyvų ir jau miru
siųjų) vardus suminėti. Jiems visiem s tebūnie garbė.

Nepriklausomybes Šventė
Rytoj Jungtinių Valstybių Nepriklausomybės Šven
tė, kurią privalome tinkamu būdu minėti. Ir klausti
nereikia, kad mes mylime savo naująją Tėvynę. Kad
toji meilė nebūtų tuščia, auginkime savyje tvirtą norą
dar didesniu ryžtingumu dirbti jo gerovei ir visomis
progomis ginti demokratinę santvarką su visomis mums
garantuotomis laisvėmis, kurias labiau už viską turime
branginti.

it

Vyčių Diena
Mūsų jaunimo organizacija- — Lietuvos Vyčiai Ghi
cagoje rytoj turi savo dieną su įdomia programa Vy
taute parke. Rengėjai laukia gausingo visuomenės at
silankymo ir paramos visiems jų gražiems užsimpjimams.

(Pabaiga)
Galop Maironis dažnai tą patriotinę savo poeziją
suaudžia vienalyten droben su asmeninio išgyvenimo
momentais, gaudamas tokius darnius ir laiko kandies
nepagraužiamus kūrinius kaip "Vakaras ant Keturių
Kantonų ežero". O kaip individualines poezijos daini
ninkas, Maironis buvo ir stiprus ir gilus. Šioje srityje
jisai yra davęs nemaža savo gražiausių ir tobuliausių
eilių: "Ant Birutes kalno", "Užmigo žemė", "Ant
Drukšės ežero", "Vasaros naktys"...
LAIKO D V A S I A JO N E P A L A U Ž Ė

Maironis turi ir vieną persvarą prieš Įeitus: laiko
dvasios nepagraužtą formą. Daugelis poetų rašo, lai
kotarpio vformos vėjų dvelkime, ir kai tie vėįai liaujas
pūtę, dažnai pajunti ant tos jų poezijos užsidėjus kiau
tą, jau nesiderinantį su naujos dienos nuotaikomis, jau
atsilikusi ar visai nustojusį įdomumo. Poezijoje pasi
lieka ne mados ar pereinamojo laikotarpio šūkiai, bet
tikrasis sielos balsas poetiniame išreiškime.
Maironis madų nežiūrėjo, buvo net nusistatęs prieš
tai, ką jis vadino visokiais dekadentais. Formos požiū
riu, jis buvo tradicinis poetas, o ne naujų kelių ieško
tojas. Bet tai jo eilėms neuždėjo senovinio lukšto, tik
padavė jas tokias skaidriai aiškias, melodingas, supran- tarnas ir lengvas savo paprastumu. Sykiu jis formos
aiškume ir paprastume yra lankstus ir įvairus, o taip
pat jis nieko nenustoja savo jausmo nuoširdume bei
gilume ir savo nuotaikos galioje. Yra tai vienas iš
sunkiausių menininko uždavinių: savo mintis ir jaus
mus išreikšti visame jų grynume ir tiesume.
Toks buvo Maironis: skaidrus kaip šaltinio vanduo,
o drauge ir gilus.
MAIRONIO DARBAI YRA GYVI
Jau eilė metų praėjo nuo tos vasaros dienos, kada
Kauno bazilikoje stovėjau po vėliava prie Maironio
grabo. Užkaltas už tų lentų ilsėjosi jisai — tautos po
etas, tvirtos ir dažnai neramios, audringos sielos vyras.
Ligi šiandien turiu išsilaikęs tos dienos atminimo la
pelį, gedulo kraštais apvedžiotą. Vienoj vietoj ten iš
skaityta, kas Maironis buvęs — teologijos, literatūros
daktaras, apaštališkas protonotaras, profesorius, se
minarijos rektorius, kapitulos pirmininkas, — ir dar
kitų titulų. Poeto vardas nėra suteikiamas kaip titulas?
jo neduoda kanceliarijos nė prezidentai, tad gal dėl to
nieko ten neprasitarta apie Maironį dainių.
Kitoje lakštelio vietoje, matyt, paties Maironio pa
rinktos, stovi išspausdintos šios jo ei!es:
Kaip man gaila to balto senelio,
Kurs, užstojęs ant amžino kelio,
Jau nebkelsis ant balso varpų,
Ir ant kelių ainius pasodinęs,
Nebepasakos bočius atminęs,
Nepratars iš šaltųjų kapų!
Praėjo eile" metų nuo tos vasaros* dienos, kada bazi
likos rūsyje palaidojom Maironį, didįjį tautos poetą, —
ir su tais metais matėm daug kraujo, ašarų, mirčių,
neteisybės. Matėm daug žudynių,, ištisų tautų paver
gimo, didžiųjų vyrų gėdingos melagystės ir nekaltųjų
išdavimo.
Per visą tą laiką -man nė valandėlę Maironis neat
rodė baltas senelis, "užstojęs ant amžino kelio", ir ku
ris jau "nepratars iš šaltųjų kapų".
Jo dvasia ir jo darbai yra gyvi ir byloja mūsų tau
toje, kurioje jis įsišaknijo giliai ir patvariai. Jis tebėra
brangus mūsų širdims, — brangus, tvirtas, reikalin
gas, grožį ir suraminimą nešantis. (Metai nepagraužė
nei jo dainos, nei tos meilės, kurią j i s giedojo savo
žemei ir žmonėms bei jų skaidresniam rytojui). Is sa
vo grabo, iš šalto bazilikos rūsio jisai tebėra jėga ir
žodis, kuris pasiekia mūsų brolių ir seserų širdis atšiaurioje tautos kančių kelionėje.
Kaip jo, tautos poeto, svajonės iš Alpių kalnų, nuo
užkerėtai gražaus ežero vilnių skrido kadaise į tėvų
žemę, taip ir mūsų jausmai ir troškimai lekia —
Ten, kur Dubysos mėlyna juosta
Banguoja plati...
Ko ašarėlė, ko tu per skruostą
Sužvilgus riedi?
Antanas Vaičiulaitis

•

Mirė "Tėvynės" Redaktorius
Pranešta telefonu Chicagon, -kad vakar 6*tą valandą
ryto staiga niuo širdies smūgio mirė Pranas Bajoras,
SLA organo "Tėvynės" redaktorius.
Velionis buvo senas ir gana gerai žinomas spaudos
darbininkas. Daug metų dirbo prie "Tėvynės", kaipo
redaktoriaus padėjėjas ir paskutiniais keleriais me
tais buvo SLA seimų išrinktas to laikraščio redakto
rium.
*
Reikia pasakyti, kad velionis buvo nuoširdu s lietu
vis, patriotas, malonaus būdo asmenybė. Yra parašęs
nemažai straipsnių, vaizdelių ir eilėraščių.

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadausas Dūdele
Jeigu norit rasti šuniškiau
sio nusižeminimo ir litera
tūros suniekinimo pavyzdžių,
atsiverskite " V " No. 152 įdėtus Antano Venclovos ei
lėraščius, ypatingai "Mauzo
liejus", "Kremlius" ir "TS
RS Aukščiausioji Taryba' \
Ten A. Venclova šliaužioja
ant kelių prieš Lenino iš
kamšą, meldžiasi Stalinui,
nuolankauja "liaudies atsto
vams".
• •
•
Jeigu kas netiki, kad bol
ševizmas yra religija, tai
perskaitykite šį sakinį iš ei
lėraščio apie Leniną:
"Virš galvos žvi!gąs gra
nitas staiga sunkiom plytoįr.
prasiskirs, ar ateitį ranka
jo (Lenino) laimins tą..."
Toliau A. Venclova kalba
apie "amžiną valstybę", apie "didžiausią iš visų", apie "nemirštamą žmogaus
didybę". (Tas "amžinas" ir
"didžiausias" yra, žinoma,
Leninas, "amžina" jo v a P
stybė).
A. Venclova plagijuoja žo
džius iš Šventojo Rašto...
*

*

PLANINGAS TAUPYMAS
Moka Gerus Dividendus
Mūsų Bendrove gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus
namus—naują automobilį—del apsaugos
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per Federal Savings &
Loan Insurance Corporation. PRADEK
TAUPYTI DABAR. . .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Under U. S. Government Supervision
2202 WEST CERMAK ROAD CHICAGO 8, HJL.
John J: Kazanauskas, Pres. and Mgr.

10,000

BONKŲ

DEGTINES
GIN
BRANDAS
VYNO
RUM'O
KOBDIALŲ
• KRUPNIKO
Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
LICUOR

*

STORE

Na, ir himnai vadui, "pir
majam iš visų". Tas vadas
3529 So. Halsted St.
ir "pirmasis iš visų" (pirma-'
NATHAN
sis net didžiąja raide para
KANTER
Phone: YARDS 6054
"Lietuviškas
šytas) yra Stalinas. Jis ir
Žydukas"
gi stebuklus daro. Jis tik
braižo pieštuku, o su kiek
^
vienu jo pieštuko brūkšniu <?
j
Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setų
kyla nauji miestai, marmu-1
ro kolonos.
IŠDIRBĖJAI
Bet gi ir begėdiškas plagijatorius tas A. Venclova. Jis
Mūsų ilgų metų patyri
plagijuoja ne tik Šventąjį,
mas rakandų išdirbime
įgyjo nuo pirkėjų pilną
Raštą, bet ir Salomėją Nerį.
Tiesiog Jums
patenkinimą.
"Jo vardas — Leninas" ra
Ii Masu Dirbtuve*
šo A. Venclova, o S. Neris
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
dar 1940 m. buvo parašiusi:
vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ.
"Jo vardas — Stalinas". Tik
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ
rai negražu.
Pas Mus Perkant — Nupirksi t e Daug Pigiau!
• •
•
UAJBAJN rOOTA MEDŽIAGA EB DAKBAS TEIKIAMA
Įsivaizduokit sau, kad A02 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
merikoje kas nors pradeda
Tūkstančiai Pilnai Patenkintą Pirkėją Išgarsina Mos, —r
rašyti eilėraščius Trumano
Prie Progos Paklauskite Jų.
ir Kongreso garbei. Taip
maždaug: "Dėkui tau, švie
siausias vade, didysis moky
tojau, skaisčiausia saule, my
limiausias tėve visų tautų,
— PABLOE SDKrai M P I B B M & I —
pone Trumane! Garbe pro 4140 Archer Ave.
€hicago 32, 111.
tingiausiems ko n g r e s m aTelefonas—LAFayette 3516
nams ir senatoriams!"
Savininkas—JOE KAZ1K—KAZIKAIT1S
Tokį % 'poetą'' pirmu a m - ^
J?
bulansu į beprotnamį išvež
(Nukelta į 5 pusi.)
;

Archer Avenue Furniture Co.

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

4

^

PRANEŠIMAS
CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION ir vėl
nutarė išmokėti šėrininkams už paskutinius 6 mėnesius 3%
nuošimčius ant Paid Up Share Savings, ir 2% ant visų kitų
Share Savings.
Pas mus kiekvieno nario indėliai yra apdrausti iki
$5,000.00 per FEDERAL SAVINGS and LOAN INSUR
ANCE CORPORATION, Washington, D. C. Pas mus pini
gai visada buvo ir yra išmokami ant pareikalavimo.
Mes kviečiame tamstą pasidėti savo pinigus taupimui
šioje inšiurintoj, tvirtoj ir smarkiai augančioj finansinėj
įstaigoje, kur visų indėliai yra po Valstijos, ir po Federales Valdžios įstaigos priežiūra.
Mūsų raštinė nuosavam name yra viena iš puikiausiai
įrengtų, kur gausite malonų ir teisingą patarnavimą.
Mes kviečiame ir tolimesnius Amerikos Lietuvius
siųsti taupimui pinigus per paštą į šią Bendrovę; kiek
vieno prisiųsti pinigai bus ūmiai ir teisingai pakvituoti.

Chicago Savings and Loan Association
John Pakel, Pres.

6234 So. VVestern Ave., Chicago 36, Illinois
Phone — GROvehill 7575

Įstaigos Naujas Namas

JT
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mas, atsisėdo ir užsirūkė ci Išgelbėjo
Ka$, Kada Ir Kur Negarbingą Atmintį
garetę.
Lietuvai Petras Cvirka
QUINCY, 111. — Eugene
Brighton Park lietuviai, r 911X0 K. LVITKA
jau senai buvo žuvęs.
Krocnecke, 13 metų, išgel
Nelauktoji Viešnia
dėmesio! Neturintieji auto-j Vilniaus radijas pranešė,
bėjo Ursa slėnyje nuo pot
mobilio,
kurie
nori
liepos
4
p
Cvirka.
Su
kad mir§
etras
vynio savo keturias sesutes.
Švaistosi?
Jis sulaipino sesutes į laiBirželio 1 d. pastarojo ka d. nuvykti į Labdarių Są jo mirtimi dar labiau suma Raudonų Priešas...
ro veteranas Aleksandras J. jungos prieglaudos sene žėjo nedidelis Lietuvos ko
NTJFRNRFRP
r>. V*U f* ^ ^ į S a U g i ą Vie "
pašventinimą, prašo munistinių rašytojų skaiPaulauskas, pasiėmęs savo liams
NUERNBERG. Dr. t ą . Jis parodė daug drąsos
mi
draugąrna"uja įsigyta moto-1 susirinkti prie bažnyčios I č i u s Salomėja Neris, Liudas Kurt Schumacher, didelis i r pasišventimo gelbėjant
rine valtim išplaukė į ežerą, , 8 v a L *&- Pasamdyti busai G i r a P e t r a s Cvirka ir dail. vokiečių komunistų priešas, sesutes iš potvynio.
2 dieną,socialdemokra-i
buvo perrink- D-**—:»*:«
Kaip ten buvo, kad valtis Į JĮ J J i s e i s * * * 8 : 3 0 v a " Žukas jau po žeme. O jie bu liepos
tas
vokiečių
va^,, Jis
T,O gavo
—™ 340
O^A balsų
u„i_„ iraivirtino
vo pirmieji komunistiniai t*n
ų vadu.
apvirto. Drauga s išgelbėtas, I a n ą o Aleksandras nuskendo. La I - — — — — - • — — — — — — veikėjai. Nežinia, koks dal- j iš 341
VVASHTNGTON. — Sena
Palaidotas birželio 21 d., gis juos iš eilės išskynė.
vonas, po didelių pastangų,
tas liepos 1 dieną patvirtino
Petras Cvirka buvo LieCHICAGO. - Peter Bir Otto Kerner Sr. nominaciją j
rastas tiktai praėjus dvi- Kalvanjos kapuose.
tuvos raudonųjų rašytojų d a k i s 4 8 m e t ų > p i r k i y s , iš_ būti U. S. Valstybės gynėju |
dešimt keturioms dienoms.
^
vadas. Jau pirmosios bolše- krito iš 9-t 0 aukšto lango, šiaurės Illinois valstijoje.
Palaidotas biržeUo 28 d., Kai i N u o
pavasario
mn.
vikų okupacijos metu Pet-'
varijos kapuose. Į laidotu- L j
Elzbieta Valenifi.
ves buvo suplaukę daug žmo nė. Sveika būdama daug y- ras Cvirka visa širdimi dirnių. Gedulo šv. Mišias atlai ra veikusi parapijos ir drau bo pavergėjams ir niekino
visa tai, kas visiems lietu
kė kleb kun. J Martis, ašis- gijų sumanymuose.
viams buvo šventa. 1940 m.
tuojant dviems kunigams.
Korespondentas kai buvo griežčiausiai drau
Pamokslą lietuviškai bažny
džiama Lietuvos himną giečioj pasakė klebonas, o an
gliškai kapuose — kun. Ig.
CHICAGO.
Municipal d °ti, mokytojų suvažiavimas
Vaičiulis. Laidotuvėse daly- Airpcrto naujame name- res to draudimo nepaklausė ir
AA.
va vo ir lietuvių Vytauto pos toranas atidaromas lapkri- spontaniškai užtraukė "Lie
Pvt. Edward Lubin
tas 289, American Legion. \čio 1 dien{ *- J* tvarkys Mar- tuva tėvynė mūsų". Tada,
4057 So. Rockwell St.
senu įpratimu, net ir raudo
Verkia tėvai senatvėje ne shall Field ir Co.
Žuvo kare Liepos 4d., 1944m., su
nieji veikėjai atsistojo. Pet
tekę vienturio sūnaus. Ver
Daug svarbiau sugebėti
laukęs 23 metų amžiaus.
kia jo dvi seserys. Liūdi vi džiaugtis rožės žiedu, negu ras Cvirka pasielgė kitaip.
Jis buvo Italijoje ir žygiavo Vokietijos link. Iš viso jis
si jo draugai ir pažįstamieji. su mikroskopu tyrinėti jos 10,000 minios akivaizdoje,
išbuvo 15 mėnesių kariuomenėje.
Lietuvos himno nepakęsdaAmžiną atilsį jo sielai.
Paliko dideliame nuliūdime: motiną Ievą Lubin (po
šaknis.

IS GARY, IND.

W*«r*3

•

Stasys Atkočius dirbtuvė Maldoj prisimink Lietuvą.
je sutiko nelaimę. Trakas jį
taip suvažinėjo, kad už 10
minutų mirė.
Palaidotas birželio 5 d.,
Kalvarijos kapuose.
Elzbieta Atkočienė yra se
suo Paulauskienės, kurios
sūnu s ežere nuskendo, kaip
aukščiau rašyta.

B. A. L A C H A W I C Z
Laidotuvių Direktorius
ROSELANDE
KOPLYČIA RANDASI:
10756 8o. Michigan A ve.
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515
Re*. teL — COMmodore 5785

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IB ODOS IŠBĖRIMAMS

•
Birželio 18 d. mirė senas I
lietuvių kolonijos gyvento- .
jas Jonas Mikejionis. Paliko
žmoną Elzbietą.

Iš Sen Bei Ten
(Atkelta nuo 4 pusi.)
tų. Atrodo, kad reiktų ir A.
Venclovos protelį ištirti, nes
jo makaulėj visi sriubai ir
šriubeliai atsisukioję...
* * •
Protingi žmonės vadų bai
siai nekenčia. Vadų reikia
tik avių kaimenei. Atsime
nat, prieš karą buvo vadas
Vokietijoj (jis v a d i n o s i
"Fuehrer"), buvo taip pat
vadas Italijoj (tas vadinosi
"Duče"). Dabar jau baigta
su jais. Per neapsižiūrėjimą
liko dar vienas vadas. Bet
ir jis greitai susilauks visų
"vadų" likimo ir eis į peklą
i . z

J

. 4.- v

J. J

W?AP N TIE
—

<

NO SIDE SEAMi
Cleverest idea yet! Blouse is just
one flat piece! Pull it over your
head, wrap to the front, and tie in
a perky bow at waist. P a t t e r n 4614
has seperate dirndl skirt.
This pattern. easy to use. simple
to sew, is teste>d for fit. Includes
complete illustrated instructions.
Pattern 4614
eoines
in missts'
sizes 12. 14. 16, 18 and 20. Size 16,
frock. 2 3/4 yds. 39-inch fabric.
Send

TWEXTY-FIVE

centą

Kenčiantisj i nuo seaų. atdarv
ir skaudžių žalsdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasidėti, Ir kaip
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
ialsdos pradeda
niežt ir skaudė
ti — užtepkite
LEGULO Ointment palengvi
nimui skausmo
Ir niežėjimo tų
aeū'į, atdarų Ir
tkaudilų žalsdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą
prašalinančios ypatybes suteiks
Jums
tinkama
nakties polis} Ir
pagelbSs išgydyt
senas, atda
ras ir skautiias t a i s .
įas. Tartoklte jį irgi skaudlems
ludegimams, lašų ir autrflklmų
prašalinimui, ir kad palengvinti
Psoriasls niežėjimą. Atvšdina va
ilnamą •thlete'a Foot degimą ir
teNjima, sustabdo Jo plėtimąsi,
ulaiko nuo odos Dudiinvlmo ir
utrOkimo tarp pirštų; geras ir
ausos, trokštančios odos niežljla ui, nuo darbo išbėrimams ir kl
oms odos negalims Iš lanko puLSGULO OINT1IENT parsiduo
ta po $1 II ir po *S5§.

in

Siųskite Jnsų Money Orderj tie-

kipšams vadovauti. Ką tada COins for this pattem to
D
ga St., Pattern
Dept11,
York
garbins Holstryčio avinų
S New
» ' ? kai ^TTest
W. Y. Print1?iplainly
SIZE, 'NAME,
AD0RESS, STYLE KUMBER.
menė, likusi be "vado

LEGULO, DEPT.—D.

tėvais Kasulike); brolį Kazimierą ir brolienę Eleną ir jų šei
mą; 8 dėdes ir 6 tetas ir jų šeimas ir taiposgi savto drau
gus.

Pamaldos su egzekvijomis bus atlaikytos Liepos 4d.,
1947m., 7 vai. ryte — Nekalto Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios .parapijos bažnyčioje, Brigbton Parke.
Nuoširdžiai kviečiame vi3us gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvaut šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
už a. a. Edward'o sielą.
Nuliūdę palikom—
c
Motina, Brolis, Brolienė, Dėdės ir Tetos.

St. Casimir Monument
Company
3914 West lllth St
Vienaa Blokas nuo Kapinių
Tiesiog Ten, Kur Bosai
Sustoji.

Telefonas: CEDARCREST 633 5
UGDĖSIO VALANDOJ
šamkitt

MA2EIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ Pf*£KTO£tAJ
M45 Ss, W « M Ato*.

1311 UfmmUm 0m*

PROspect 0099^

YARd* 1138-1139
Kactfaą

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo iniormact
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO

tt|P

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY R

PETKUS

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IB NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage
Avenue
Y a r d s 1741-2
4330-34 Se Calif ornia
Avenue .
Lafayette 0727

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111.
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROVEHILL 0142

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansa patarna
vimas yra teikiamas
dieną ir naktį. Rei
kale, saukite mus.

Radio Programai WGE3
(1390 k.)

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18th STREET

Phone SEEley 5711

IGNACAS J. ZOLP

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS
Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuves.
Paminklus pristatome i visas kapines arti ar toli.
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekspertyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.
Aplankykite mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.

TtVre nappy to be of service to individu^
sis and farailies who want to look to the
future wich safety, by saving reguiarly in
an insured savings account here. Start with
a small amoniu now—aad save "here reguiarly.

BITTINandKAMENSKY

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Monument

1500 South 49th Court, Cicero 50, UI.

Works

3938 W. l l l t h STREET — Tel. BEVeriy 0005

Secretary

PHONE — OLYMPIC 412

Pirmoji paminklų dirbtuve nuo šv. Kazimiero kap. vartų.
^

Mes turime koplyčias
visose Chicagos ir
Koselando Adalyse
tr
tuojau p* Tn<mjnBi

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

<?

JUvSEPH F. GRIBAUSKAS. Executive

•

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir
jūsų finansiškam stovui prieinamas 1

1646 VVEST 46th ST.

YOUR
SAVINOS
ARE
VVELCOME

VALANDOIE

mmmmmmmmmmmmmmmmtšmmmmmmgmmm^wtmmmmmmwm

DABAR KAS ŠEŠTADIENI
nuo 9:15 iki 8:30 v. ryte.

4847 W. 14th Street
CICEBO 50. IL1JNOIS

NUO
NELSON

hi>; n : :

•*•! . — į • ! H T

Phone: YARds 0781

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.
710 VV. 18th STREET
Teiephone: YARds 1419

LACHAWICZ ir ŠONAI
2814 W. 23rd PLACE
10756 & MICHIGAN

Phones — CANal 2515
OOM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS
8819 UTUANICA AVE.
6845 S. VVESTERN AVE.

Phones: YARDS 1138-89
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MCHIGAN AVE.

Phone: PŪIJman 8661

. ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE.

YARds 4908

IUUUS LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVE.

Phone LAFayette 8572

DIENRAŠTIS

«

VYTAUTO PARKE

DRAUUAS,

CHICAGO.

ILLINOIS
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Dar Tokių Įdomybių Nebuvo — Ką Matysite Atsilankė į —

Tradicinę Liet. Vyčių Pieną • - R Y T O J , LIEPOS 4-tą d
VISAS DARŽAS MIRGĖS — VISUR DAINOS SKAMBĖS — VISĄ LAIKĄ BUS KAS KO NAUJO, PATENKINANČIO.

$5.00 DOVANŲ TAM, KURIS DARŽE SURAS NEŽINOMĄ "VYTĮ" - 12 BRANGIŲ DOVANŲ BUS IŠDALINTA!
BASEBALL ŽAIDIMAS:— DAYTON, O. IR DETROIT, MICH. VYČIŲ TYMAS PRIEŠ CHICAGOS APSKRITIES TYMĄ — LYGIAI 1:30 VALANDĄ POPIET
GARSI BUDDY BAROWS ORKESTRĄ GROS ŠAUNIEMS ŠOKIAMS — GRAŽUS DIENOS PROGRAMAS — VISOKIŲ ŽAIDIMŲ.
Kur busite ar nebusite, bet'tą dieną nepraleiskite neužsukę į Chicagos Lietuviu mėgiamiausią ir patogiausią vasarviete - VYTAUTO^ PARKA (liath S*., tarp Cicero ir Crawford Avės.), kur kaip kas metas Jaunimas gražiai
priims, pavaišins ir palinksmips. Moderniškoje valgykloje rasite skaniausių Lietuvišku valgių, prie barų skoningiausių geryme&ų, progą pašokti prie tikrai geros
geros mtfzikos,
muzikos, ritintiTbole
aikštėje įdek
IdeiT tik
tik norėsite,
noresiteT arba
arba su
su "senais
ritinti bole BowHng
Bouling aikštėje
senais
ir naujais drangai* praleisti valandėlę kitą pasi saidai ant, pasikalbant, ir dar kas ko — prisidėsite dalyvaujant prie vertingo tikslo. ĮŽANGA DYKAI!
*««• galima
••Hmr. įsigyti
J„I„,^J tikietuku dėl 12 Brangiu Dovanų nuo Vyčių — Kaina 10c.
Dar

PELNAS SKIRIAMAS ĮSIGYTAM L. VYČIŲ NAMO FONDO REIKALAMS.

Atnašaus

Liepos 4 Dieną

Nuoširdžiai kviečia visus:— L. VYČIŲ CHICAGOS APSKRITIS

Surinkta $15,000 Tremtiniams Šelpti! Bus Gražu ir...

Antradienį ,liepos 1 d. J—$505.00; West Pullman —
CHICAGO. — Liepos 4
Chicagoje ir Ciceroje vyko $375.00; Wesit Side — $365.- dieną Vytauto Darže įvyks
gatvėse vie&a rinkliava tremi25; "Margučio" rinkėjos — L. Vyčių tradicine diena.
11 VAL. RYTE RYTOJ BUS PAŠVENTINTAS NAUJAI
tinių
šelpimo reikalams. $298.19; Mt. Greenvvood — Ten bus daug įdomybių ir
PASTATYTAS SENELIŲ PRIEGLAUDOS NAMAS.
Rinkliavos pasekmės yra tik j $230.00.
galėsite gražiai praleisti lai
VISI E S A T E KVIEČIAMI ATVYKTI I L A B D A R I Ų
rai džiuginančios — surinkNors Vajaus Komitetui ką.
CKI.
X Kardinolas Samuel A.
ta apie $15,000.
L. Vyčių Dienoje pamaty
nepasisekė
suorganizuoti
Stritch, Chicago arkivysku
CHICAGO. — Jau pasi-jšv. MišiiJ auką, jam asistuos
Kolonijomis rinkliavos tiek rinkėjų, kiek buvo už site kaip jaunuoliai žaidžia
ruošta prie senelių prieglau- kun. Ed. Abromavičius ir
sibrėžta, tačiau užsiregis baseball, išgirsjte L. Vyčių pas, praneša, kad Šv. Tėvo
pasekmes atrodo šitaip:
dos atidarymo. Didelės iš- kun. J. Vyšniauskas.
travusios dirbo su visu pa Chicagos apskričio chorą leidimu, liepos 4 d., kuri pri
Marciuette Parke surinkta
klimės įvyksta liepos 4 die-| K^rdinolaa
sišventimu, ši rinkliava pa dainuojant gražias dainas. puola penktadienį, visi tikin
stritch
$2,310.00; Cicero — $2,009.Jauni" ir senesni galės tieji yra paliuosuoti nuo pas
nąpenktadaeių Labdarių u- m a l d
rode, kad ir mes, lietuviai,
k
syarb
p
00;
Bridgeporte
—
$1,900.kyje.HolyPam.lyVaia, O r - ; m o J
galime daug padaryti, jei gražiai pasišokti, nes gros ninko ir susilaikymo.
00;
Brighton
Parke
—
$1,land Park, 111.
tik pasitikime savo jėgo šaunus orkestras.
X V. Količienė, iš Pitts700.00; Roselande — $1,Gražus piknikas
mis ir turime pasiryžimo.
Kardinolas Stritch
330.66; Town of Lake — $1,burgh, Pa., atvežė našlaitę
Apie
labiausiai
pasižymė
Rado
Kelyje
i Po pamaldų gausite piepašventins...
Raulinaitytę, atvykusią iš
152.60; North Side—$606,- jusias rinkėjas ir kitus rin
l us
as
J.
T i. ^ — k norėsite. Ta'ppat
CHICAGO. — Vienas jau Europos. Minima našlaite ap
26; South Chicago — $562, kliavos įdomumus bus paraRytoj, liepos 4 dieną, L a b - , b u g g r a ž ? J S i r š a u n U f i i k n į ,
Kun. A. Linkus, Šv. Kry
l
J. Sv. nuclis buvo rastas užmuš sistojo pas Pivariūnus, Town
darių ūkyje kardinolas S. k a g k u r d
įdomybių ma- žiaus parapijos klebonas, 62; 18-tos gatves kolonijoj syta rytoj.
tas, o kitas sunkiai sužeis of Lake.
Stritch 11 valandą ryte p a s - ; t y s i t e p i k n i k ą t v a r k o j ^ ir senelių prieglaudos statas kelyje, dvi mylios vaka
X Dr. Jonas Poška dar
ventilis naujai pastatytą s e . d a r i u c e n t
vadovalljant
t b o g p i r m i l l i nkas f
ruose nuo West Chicago.
nehų prieglaudą. Prie sven- g t C i b u l s k i u i
Manoma, kad jaunuolis žu-, tebėra stropioj gydytojų obtinimo apeigų kardinolui i
vo, o kitas buvo sunkiai s u J ^ a c i j o j . Maitinamas tam
Stritch'ui asistuos kun. Ig. j Visi aibilankę j senelių kas, Judickas, J. Zuris, J. MISSISSIPPI UPE NERIMSTA. KETURIOS UŽTVAN
tlkru v a l m l r
ersviecia
Grish.
•
žeistas
prabėgančio
automo-'
^
P
"
KOS
BUVO
SULAUŽYTOS.
ŽMONĖS
BĖGO
IŠ
NA
Albavičius ir kun. J. Pas-; prieglaudos atidarymo iškil
mais
bilio, kurio vairuotojas n u - (
spinduliais žiūrima,
MŲ.
mes bus maloniai priimti, i Būtinai atvyk į senelių
kai
veikia
kauskas.
važiavo savo keliu, palikęs
P
viduriai. Kaip
Svečių priėmimo' komisiją j prieglaudos atidarymo iškil- ST. LOUIS/
Mississip-1 tvirtina, kad tarp Louisiana, aukas kelyje.
Į žinoma, dr. Poška buvo su
Pašvent'nus sene'ių prie-; sudaro kun. A. Linkus, F mes, nes pamatysi ką dabda- p į u p § v i s dar nerimsta. Lie Missouri ir Cairo, 111., pot
sirgęs užsinuodijusiu valgiu.
glaudą, Labdarių ūkio miš- Mastauskas, A. Olis, J. Mac- riai nuveikė ir išgirsi kąjie ! po S 2 dieną potvynis sulau vynis šukele beveik $12,000,Įsisunkę į žarnas nuodai jas
kė kun. A. Linkus atnašaus kevičius, J. Brenza, Balze- ' mano veikti ateityje.
, že keturias užtvankas ir 000 nuostolių — daugiausia Kiek Pardavė?
gerokai buvo sužaloję.
tūkstančius žmonių išvarė iš nukentėjo ūkio žeme ir pas
CHICAGO. — William J. I X Penktadienį ir sekma
t.
tatai.
i
•&
i
jų
namų.
Ir
kitoms
užtvan
3E
EE
Geis, miesto kolektorius,
dienį visi keliai iš Chicago
Apie
26,800
asmenų
buvo
koms gresia pavojus.
pranešė liepos 1 dieną, kad
be namų Missouri, Illinois, šiais metais per pirmus še ir apylinkės veda į Vytauto
Upe pakdo da 40.2 pėdų I o w a
^ebraska ^
• a'
po rpirmadienio smarkaus
,. , * » J šis mėnesius buvo parduota parką. Penktadienį, liepos 4J. .
^
. ..
....
pylinkese, — praneša
C T " Raud.
T T 488,367 keleivinių automo- tą, ten bus tradicinis Lietulietaus. Dar tokio pakilimo | £ ' ~ r r ™ '
.vandens
„.,
*
_
^
™
™
T
\
Kryžius.
Bet
daugelis
dvie- h[Vų l e i d i m a i m 6 m e t a i s VOg Vyčių Chicago apskriM
nėra buvę per 103
jose išaures valstijose galės1 tuo pačiu laiku buv 0 par- į ties piknikas, o sekmadienį,
metus
, S ? ž t i * f vo namus, jei u-Į duota 1 "-"461,721
liepos 6 d. — ARD centro
U. S. armijos inžinieriai -pese vanduo kris.
piknikas. Abiems piknikams
ypatingai ruošiamasi.
78
metų
ir
18
m.
Du Susižeidė• • •
Daugiau Surinko
X Arkitekto Philip ir BerKANSAS CITY. — RoCHICAGO. — Lewis Ae- bert Lee Bucher, 78 metų. nice (buvusi Kazakevičiūtė)
Chicagos miestas šiais
metais per šešis mėnesius ronautics mokyklos du stu ir Lillian Arlene Van Brunt, Faro dukrelė Šv. Juozapo
surinko $8,273,563 už van dentai sunkiai susižeidė, kai 18 metų, iš Lawry City, Mo., bažnyčioj, So. Chicago, pa
denį, $137,421 daugiau, ne lavinimosi lėktuvas susidau apsivedė. Lillian yra Mr. ir krikštyta vardu Margaret.
gu 1946 m. tuo pačiu laku. žė lauke, dvi mylios rytuo Mrs. Robert Van Brunt, Bu- Krikštynos buvo d i d e l ė s .
Birželio mėnesį buvo surin se nuo Naperville.
cherio
ūkio
nuomininkų Tarpe svečių buvo švogeris
kta $1,320,376, arba $82,duktė. Tai buv 0 Bucher tre adv. Tarnas Pojūnas su žmo
Apipiešė
723 daugiau, negu 1946 m.
čios vedybos.
na, iš Waukegan, 111. Faro
birželio mėnesį.
CHICAGO. — Russell
savo profesijos ofisą turi viSchoof, iš Michigan City,
CHICAGO. — Albyn B. durmiestyje. .'
CHICAGO. — JosephTir Ind., troko vairuotojas, nu Bowers, 56 metų, pirklys,
NEPAPRASTAS ĮVYKIS lie tuvių gyvenime, nes Liepos 4
X Mrs. Stella Kaupas stro
rito pranešė policijai, kad siskundė policijai, kad du mirė nuo širdies atakos prie
piai darbuojasi Nekalto Pra
dienę bus atidaryta SENELIŲ PRIEGLAUDA Labdariu ūky
jo automobilis buvo pavog negrai sulaikė jo automobi- automobilio vairo, kai jis
sidėjimo Seserų Gildos pik
važiavo
Cermak
rd.,
prie
tas
nuo
jo
namo
priešakio,
j
lį
prie
51-mos
ir
State
str.,
je—Holy Family Villa, OrlandPark, Illinois.
nikui, kuris įvyks liepos 27
Damen ave.
748 W. 25th pi.
ir atėmė iš jo $55.
„•_
d., Aušros Vartų parap. Rū
tos darže, West Side. Jinai
PAMALDOS PRASIDĖS 11 vai. ryte. Seneliu prieglaudos
KAIP NUVAŽIUOTI I SENELIŲ PRIEGLAUDĄ
ne vien savųjų tarpe dalina
narna pašventins Kardinolas Samuel Stritch.
laimę, bet taip pat aukoja
piknikui, kitas ragina ir or
ganizuoja didelį štabą rėmė
SENELIŲ PRIEGLAUDOS namo vidų galėsite apžiūrėti—
jų. Mrs. Kaupas į talką sto
savo darbo vaisiais pasidžiaugsite.
jo jos sesuo Mrs. Anna Laban. Sveikiname!

Sv. Mišios bus Atnašaujamos Miške

i mus

Apie 26,800 Asmenų be Namų...

DIDELĖS IŠKILMĖS LIEPOS 4 D.

v •

ŠAUNUS ir DIDINGAS PIKNIKAS įvyks. Daug įvaireny
bių matysite. Gausite skanių valgių.

ATVYK PAMATYTI kę Labdariai bei visuomene nuveikė
artimo meiles srityje.
VISI KELIAI VEDA į Labdarių ūkį.
PASIMATYSIME LIEPOS 4 jdienę Labdarių ūkyje, kur stovi
gražus artimo meiles paminklas.
Kviečiame ir Laukiame—

&

LABDARIŲ CENTRAS
IR KUOPOS.

-M

.

Dėmesio Ciceriečiai!
Liepos 4d. įvyks L. Vyčių
Chicago apskrities piknikas.
Neturintieji automobilių, o
norintieji be jokio "triubelio"
nuvažiuoti į Vytauto
park'ą ir tokiu būdu vakare
atgal grįžti, prašomi susi
rinkti prie parapijos salės
12 vai. dieną. Trokas išeis
lygiai 12:30 vai. Pigiai nunuvažiuosit ir vakare grįšit.
L. Vyčių 14 kp. Valdyba.
"DRAUGO" automobilis,
kuris kam nors teks Labor
Day, bus galima pamatyti
Čia yra žemėlapis, kuris parodo kelius į senelių prieglaudą. Didelis kryžius rodo se rytoj, liepos 4d. per Vyčių
nelių prieglaudą — Holy Family Villa. Liepos 4 dieną ten įvyks didelės iškilmės — Dienos suvažiavimą Vytauto
Darže.
bus atidaryta* ir naujai pastatytas ir įrengtas senelių prieglaudos namas.

