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Šeštadienis, rugpjūčio 27, 1955

MOŠŲ KOLONIJOSE
—

Rorhpster N Y

kė daug elektros viel

necticut ir Massachusetts vals
tybėse, pačiame Bostone dides
nių nuostolių nepadarė. Buvo
apsemta kiek namų, prilyta rū
siuose.
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j n o kabelį. Nors gaisrininkai, po
Graži šeimos Šventė
j liciją. elektros ir miesto darbinin
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M. Apanavicmte savo 25 m. vienuolės gyvenimo jubilėjų šventė
.___ , . . u : u . . . x
iX talas ir kaikunos gatves netu
savųjų tarpe.
rėjo 20 valandų šviesos. Nevei
9 vai. šv. Mišias atlaikė šv.
kė šaldytuvai, 350 telefonų ir
Jurgio parapijos klebonas kun.
labai daug butų tehk'hosi sping
J. Bakšys, čia pat po šv. Mi
sinčiomis žvakutėmis.
šių pasveikindamas parapijos
Nors audra neplačiai ėjo, bet
• vardu jubiliatę, tėvus, seseris ir
vistiek padarė daug nuostolių.
brolius. Visa šeima ir būrelis
Už miesto, paplentėse, matėsi
draugų pusryčiavo pas jubilia
kaikur išverstų medžių ant gyve
tės seserį Oną. Ten pat 2 vai.
namų namų ir automobilių.
buvo iškilmingi pietūs, kurių me
Matės
tu sveikino sukaktuvininkę vy
riausias Apanavičių sūnus Vin
Tliomson, 13 m., nušovė savo motiną Palmdale, Talif., norėdamas pa
rodyti iš jo besityčiojantiems draugams, kad jis moka patekti į bodą.
cas, kun. klebonas Bakšys ir
kun. Mockevičius. Sesuo Vin \ e w Vnrko lietuviai pradeda
v*fc
centa dėkojo kunigams, tėvams
ir giminėms už š'os šventės su
Kiekvienų mėtų rudenį New
rengimą.
Yorko lietuviai ateina į pagalbą
Po pietų šeima, giminės ir savo tautiečiams, likusiems Eu VASARIO 16 GIMNAZIJOS \ ties atvykęs kunigas, vyčių veiREMftJAI
kėjas, gyv. Dayton, Ohio, buvo
svečiai nuvažiavo pas Vincen ropoje grumtis su benamio žmo
, . . ,
atvykęs į So. Bostoną aplankyti
tos antrąją seserį Teresę, kur gaus dalia. Iš gaunamų žinių
Bostono lietuvių teisininkų uu; g i m i n i ų ^ p a ž į s t a m u . u č i a s v e
šeimos piknike maloniai ir sma apie tremtinius galime spręsti,
giai praleido laiką.
kad jų padėtis nė kiek nepagerė clatyva sudarytas Vasario 1 6 ; č i a s i š v y k o N e w Y o r k o link, o
^ ^ ^ . keliauti | Newarkf
Sesuo Vincenta buvo apdova jo, kaikuriais atvejais ji pasi gimnazijos rėmėjų būrelis jau i
metinį
gdmą
nota gražiomis gėlių dovanomis. darė dar sunkesnė, nes numaty kelerius metus sėkmingai veikia.
J
Nariai moka po 1 dol. mėnesiui.
Ypač išskirtina dr. Vlado ir Mar ta emigracija vyksta labai lėtai,
SUio metu būrelio nariais yra
— Antanina Žickiene su dukcelės Lelevičių dovana.
ir iki šiol naujuoju emigracijos
Br Bajerčius J. Beišys, Jieva terimi Dalia iš Chicagos buvo at
Ona ir Vincas Apanavičiai iš įstatymu pasinaudojo tik maža
Brazauskienė, J. Brunotas, Alg. vykusios aplankyti savo vyro
augino 10 vaikų gražią lietuviš lietuvių dalis, todėl Balfui ten
ką šeimą. Vincenta ir Liucija ka ir toliau rūpintis pagalbos Goštautas, J. Januškis, L. Ja-, brolio Povilo 2ičkaus šeimos So.
yra vienuolės pranciškietės, mo teikimu, kad jų vargą nors da nuškis St Jurgelevičius, Br. I-i Bostone. Jos atvyko sykiu su p.
- Kavaliauskiene
kytojos. Ir vyriausios dukters limi sumažintų. Daromos pa vanauskas, Ant. Ivas, M. Kava-1 iKuprevičiene
r
sūnumi
Jo*
Vytautu, jų auto
dvi dukterys, Apanavičių anū stangos, kad kiekviena lietuvių liauskas K. Kriščiukaitis, V. Ku mobiliu.
Pabuvoję
savaitę Bos
kės, yra vienuoles. Kiti Apana kolonija pravestų pinigines rink bilius, J. Kuncaitis, A. Lapšys, tone, svečiai išvyko namo per
vičių vaikai yra vedę, tik dar liavas ir iš jų gautomis auko G. Mickevičienė, T. Mičiulienė, New Yorką.
Pr. Mučinskas, P. Pilka, K. Si
jauniausias sūnus Jonas šįmet mis galėtų šalpos darbą tęsti.
— Potvynis N. Anglijoje, rug
manavičius, V. Sirutavičius, J.
baigė šv. Tomo institutą, gim
New Yorko lietuviai jau pra
pjūčio 18 — 19 d. d. pareikalanaziją ir pradės studijuoti vie dėjo veikti. Neseniai Balfo cen Sonda, V. Stelmokas, Pr. Sveikauskas, J. Vembrė. B ū r e l i u i ' ^ daugelio gyvybės aukų ir
tos universitete fiziką. Jonas tro patalpose tuo reikalu įvyko
pridaręs daugybę nuostolių Conpriklauso Rochesterio lietuvių organizacijų atstovų ir paskirų vadovauja J. Vembrė.
chorui.
B. K. asmenų gausus susirinkimas,
T R U J l H l
kuriame nutarta organizuoti pi
— J. E. vysk. V. Brizgys at
vajų. Tam reikalui suda
Amsterdam, N. Y. niginį
rytas 25 asmenų vajaus komi skrido iš Chicagos šeštadienį,
Nuotykiai Amsterdame
tetas ir išrinkta vajaus valdy rugpjūčio 20 d., ir sustojo So.
ba: valdybos pirm. — kun. An Bostono liet. parapijos kleboni
Praėjusį savaitgalį Johnson
PETRAS ANDRYAUSKAS
joje. Lydimas dr. A. Kučo sek
tanas
Račkauskas,
vioepirm.
—
Gyveno
2321 Wost 23rd St.
ir Amsterdam, N. Y., gyvento
Mlr6 ruRp. 26 d. 1955, 8 v.
madienį
buvo
nuvykęs
į
Putnam
Ant.
Reventas,
ižd.
—
inž.
Pra
jai turėjo nepaprastą įvykį. Du
ryto, sulaukęs puses amžiaus.
seselių
koplyčios
šventinimo
iš
nas
Kunigėlis,
sekr.
—
Janina
Gim5
Lietuvoje; kilo is Reseipels su žmona išvažiavo gry
nių
apskr.
Amerikoje iSgyveno 55 m.
bauti. Jiedu išsivežė ir savo 3 Janulevičienė, parengimų vado kilmes, o vakare grįžo atgal.
Pasiliko dideliame nuliūdime
Pirmadienį
svečias
grįžo
atgal
į
vas
—
dr.
Antanas
Skėrys,
pro
metų sūnelį VVilliam, kurį pa
žmona Kazimiera
(po tėvais
Chicagą.
pagandos
vadovas
—
Antanas
Sirus),
sūnus
Viktoras,
dukt©
miškėje paliko automobily ir pa
Joan
Carpen,
anūkas
Duane,
— Nekalto Prasidėjimo sese
sakė, kad jie greit sugrįšią: Vai Sodaitis ir narys Jonas Avižie
švogerkos Eleanora Kuchinskas ir Adeline Milkint ir jų
rų
koplyčios
garbės
fundatorių
nis
iš
Jersey
CSty.
kui be tėvų pasidarė nuobodu,
šeimos,
giminaičiai — Sirus
Vajus bus vykdomas vieną sąraše yra Bostono N. Prasidė
šeima, kiti gimines, draugai ir
jis atsidarė automobilio langą ir
pažįstami.
išlindęs laukan nusekė paskui mėnesį — nuo spalio 15 d. iki jimo Seserų Gildą, o fundatorių
l'riklausg Chicagos Lietuvių
Draugijai.
tėvus. Tėvai sugrįžę vaiko pa lapkričio 15 d. Rinkliava bus sąraše yra kun. Pr. Virmauskis,
Kūnas pašarvotas Lackawicz
koplyčioje, 2314 W. 2 3 Place.
tys jieškojo, bet nesuradę labai pravedama asmeniškais vokais Agota Kalinauskaitė, Raškaus
Laidotuves įvyks pirmadieni,
susirūpino ir ėmė šauktis kitų ir aukų lapais. Aukotojų pato kų šeima, Kotryna Rypalienė ir
rugp. 29 d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėtas j Auš
pagalbos. Per radiją, policiją ir gumui atskirose miesto dalyse Ona Vengienė, visi iš So. iBosros Vartų parapijos bažnyčią,
tono.
veiks
aukų
rinkimo
punktai.
gaisrininkus buvo užaliarmuota
kurioje Jvyks
gedulingos pa
— Inž. A. Čaplikas paaukojo
Tikimasi, kad Nėw Yorko
maldos
už
velionies
sielą. Po
apie dingusį vaiką. Per dvi va
pamaldų
bus
nulydėtas
į 6v.
kolonijos lietuviai bus dosnūs 100 dolerių parapijos istorijai iš
Kazimiero kapines.
landas susirinko daugiau 1,000
šiais metais, kaip ir anksčiau, leisti.
Nuoširdžiai kviečiam© visus
jieškotojų, kurie su prožekto
gimines,
draugus ir pažįstamus
ir suaukos varge esantiems sa
—
A.
a.
mokt.
St.
Lizdenienės
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
riais išsirikiavo tėvams į pagal
>ullūdc: žmona, sūnu.s, dulkvo tautiečiams nemažiau dešim mirties metinių proga š. m. rug
bą. Jieškojimas truko 12 va
te ir anūkas.
ties tūkstančių dolerių.
Laidotuvių
direktorius Ste
pjūčio
27
d.
7
vai.
ryto
įvyko
landų. Po ilgo jieškojimo vie
ponas
Lackawicz.
Tel. VIrginia
Vajaus komiteto adresas: gedulingos pamaldos parapijos
7-6672
nas surado krūmuose suvargusį
Rev. Antanas Račkauskas, 105 bažnyčioje.
ir sušlapusį "grybautoją". Mat
Grand Street, Brooklyn 11, N.
— Kun. V. Katarsius, iš trem
tą naktį smarkiai lijo. Be to
Y. Telef. EVergreen 7-1422.
berniukas eidamas pirmyn per
Antanas Girulis
a.
KAN. JUOZAS TUMASbrido negilų upelį. Surastasis
VAIŽGANTAS,
buvo atvežtas į St. Marys' ligo
Jo šviesiajai asmenybei primin
ninę, kurioje suteikus jam pir
MARIJONA PREIMS
(STOIM ffc)
ti ir jo kūrybos stiprybės pasi
mąją pkgalbą ėmė jį lankyti įStudentų gegužinė
Gyv. 6425 S. California Ave.
semti išleidžiama A. Merkelio
vairūs smalsuoliai ir korespon
Mirė rugp. 25 d.. 1955, 7:10
Rugpjūč : o 6 d. puikiame De- parašytą Vaižganto monografi
vai. vak.. sulaukus puses amž.
dentai. Todėl vietos spauda la
Gim6 Lietuvoje; kilo iš Kre
venių ūkyje VVaterburio studen ją apie 500 pusi. įrišta $7—.
bai plačiai šį įvykį aprašė ir
tingos apskr.. Kulhj parapijos,
tai suruošė gegužinę. Gražus Vaižganto raštai 20 tomų. Vie
Pakutuvenų km.
nuotraukomis pavaizdavo.
Pasiliko
dideliame nuliūdi
oras-ir gražūs apylinkės Vaiz noje knygoje po du tomus įriš
me duktė Stella. žentas John
20 valandų be šviesos ir
Aužkalnis, dvi anūkes:
Anidai sutraukė nemažai studenti ti po $5—. Palengvinsite išlei
ta Ir Estelle,
sesuo Barbora,
telefono
jos iš Netfr Yorko, Hartfordo, dimą užsisakydami iš anksto,
švogerls Pranas Andrijauskas,
6 sesers
dukterys,
broliene,
Sekmadienį, rugpjūčio 21 d., Worcesterio ir kitur. Gegužines j>'nigus sumokėsite kai knygas
Mary Budria,
šcogerts Antir3 vai. pro Amsterdamą praslin programą sudarė vandene spor gausite. Leidėjas J. Karvelis
nas, jo žmona Stella Preibis,
jų sūnus
advokatas Albert
ko gana smarki audra. Diena tas, paskaita, laužas ir šokiai. 3322 S. Halsted 6 t Chicago, 111.
Preibis su šeima, 2 pusbroliai:
Vilimas Malakauskas/ ir Zenobuvo nepaprastai karšta. Ter
Raimundas Mieželis skaitė pa tel. YA 7-0677.
las Malakauskas ir jų žmonos.
mometras pavėsy rodė 93.5 F. skaitą tema "Studentų įtaka Lie
Pusbrolio duktė: MIlda Ir jos
P. s. jau galite gauti:
vyras
Mikas Pa na ras ir jų šei
Miestas buvo ištuštėjęs. Iš va tuvių Bendruomenėje".
ma, kiti gimines, draugai ir
V. Putino Altorių šešėly 3 to
pažjstami. Lfetuvoje liko bro
karų pusės ėmė slinkti nedidelis
Po paskaitos sekė laužas, ku
lis Ignas Stropus su šeima ir
mai
įrišti
tik
$6—.
su stipriu griaustiniu debesis. rio metu programą išpildė R.
sesuo Ona su šeima.
101
Daina
—
su
žodžiais
ir
Priklausė Tretininkų Draug.,
Vėliau jis kiek išsiplėtė ir pra Mieželis, J. Ulėnas, A. Alkoninis
Apaštalystes
Maldos
Draug.,
gaidomis
įrišta
tik
$1—.
dėjo lyti. Kambariuose pasida ir VVaterburio studentės. Laužo
8. L. R. K. A. Kp. 1C3 ir bu
k . Varnienės Didžioji virėja
vo amžina nare šv. Kazimiero
rė tamsu, o lauke atrodė, kad programą gyvai pravedė Romas
Akad. RSmejų Draug.
įrišta
tik
$6.
žemė su dangumi sulipo. Greit Kezys.
Kūnas pašarvotas
Mažeikos
J. Grabausko. Mandagumo
Ir Evans koplyčioje, 6845 So.
pasireiškė nepaprastas žaibavi
Gegužinėje ir prie laužo daly
Western Ave.
mas su perkūnija ir smarkus vavo ir svečiai, kurių tarpe bu vadovėlis (auklėjimo) tik $2—.
Laidotuves įvyks pirmadienį,
rugp. 21 d., iš koplyčios | : 3 0
V.
Čižiūno
Tautinis
auklėji
vėjas. Medžiai ėmė linkti, šakos vo min. Sidzikauskas ir Lietu
vai. ryto bus atlydėta į Gln\imo Paneles
švenč. .parapijos
lūžo ir krito daug kur ant tele vos gen. konsulas Budrys. Gar mas šeimoje tik $1.50.
bą$ųyčląt. kurioje įvyks gedu
Olympia
rašomos
mašinėlės
fono ir elektros vielų. Po kelė- bės svečiai min. Sidzikauskas ir
lingos pamaldos Už veliones
sielą. PO pamaldų bus nulydė
su
liet.
ir
kitų
kalbų
raidynais.
tos minučių beveik visame mies konsulas Budrys tarė žodį stu
ta 1 šv. Kazimiero kapines.
Tokių
mašinėlių
USA
rinkoje
Nuoširdžiai kviečiame visus
te elektra užgeso.
dentams, ragindami juos jung
gimines, draugus ir pažįstamus
dar
nebuvo
—
kas
tai
nepapras
Grove gatvėje audra nulaužė tis į kovą Lietuvos išlaisvinimui.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
to
nuo
$69
—.
Nuliūdę: Duktė, žentiis U*
labai augštą ir storą medį, ku
Užbaigiant laužą ponams Deanūkes.
- ' -V
- .
Laidotuvių
direktoriai .Ma
ris virsdamas išsitiesė skersai veniams padėkota už suteiktą
žeika ir Evans, tel. RJC 7-8600.
gatvę, be to, krisdamas nutrau- vietą atitinkama daina. V. K.

New York, N. Y.

SO. BOSTONO ŽINIOS

Hartford, Conn.
Nauja Seimą
Doktorantas Juozas Navickas
ir Adona BichneviČiūtė rugpjū
čio 27 d. Apreiškimo* parapijos
bažnyčioje Brooklyne priims mo
terystės sakramentą. Jaunasis
yra vysk. V. Padolskio brolėnas,
keletą metų ėjęs pirmininko pa
reigas Hartfordo
ateitininkų
kuopoje, studijavęs Liuveno ir
Fordhamo universitetuose. Al
dona yra baigusi gimnaziją Amerikeje, mokėsi
Brooklyno
konservatorijoje ir priklausė
New Yorko studentų ateitinin
kų draugovei.
J. Gd.

Geriausia knyga vasaros

atostogoms

PADĖKA
Prisimindamos visus dalyvavusius a. a. Seselės J*. RAPOLOS laidotuvėse ir patyrusios visų mūsų prietelių gilią
užuojautą, reiškiame nuoširdų dėkingumą.
Už išreikštą didelę pagarbą ir užuojautos dvasią daly
vaujant šermenyse ir laidotuvių apeigose esame giliai dėkin
gos Jo Ekscelencijai Vyskupui V. Brizgiu, Jo prakilnybei pre
latui L. Talubai, Jo prakilnybei kanauninkui J. Paskui, gerb.
kapelionui kun. S. Valuckui, gerb. Tėvams Marijonams: S.
( Sapliui, R. Balniui, P. Cinikui, K. Matulaičiui; Gerb. kuni'gams: J. Griniui, J. Makarui, J. Stankevičiui, P. Urbaičiui,
S.D.B., L Vaišvilai.
Dėkingos esame taip pat gerb. Marijonų Broliukams ir
Seselėms įvairių Kongregacijų.
Už paskutinį suteiktą velionei patarnavimą dėkojame
grabnešiams: K. Krenčiui, A. Krenčiui, A. Balsiui, S. Augaiėiui S. Krėvei, A. Navickui, M. Dambrauskui, 4. Sudeikai, M.
depučiui, p. Draugeliui
Taip pat dėkojame už nuoširdų patarnavimą laidotuvių
direktoriui gerb. p. A. Petkui.
'
Visiems už šventų Mišių aukas, maldas, už dalyvavimą
laidotuvėse ir užuojautą pareiškusiems mums liūdesio valan
doje, prašome priimti mūsų giJų ir nuoširdų ačiū,. Visų mū
sų prietelių geraširdingumą Atsiminsime prie gailestingojo
Viešpaties.
SV. KAZIMIERO SESERYS

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

AliOYZO BARONO

SODAS U i HORIZONTO
v

Romanas

I
A. Baronui
nepritrūksta
naujų
santykių su aplinka ir naujų išraiš
kos priemonių tiems santykiams iš
reikšti.
Gyva knygos tema, įdomūs
personažai ir spalvinga kalba padės
jums praleisti atostogas.
Knygos aplankas dail. Algirdo Kurausko. JI Išleista Lietuviškos Kny
gos Klubo 1955 m., 254 psl., kaina
2.50 dol.
Knyga gaunama:

DRAUGAS
2384 So. Oakley Ave.,
Chicago 8, III.

••Ma

ALBERTAS B I D V I T I S
Gyveno 4040 Brigton Place.
Tel. VIrginia 7-3522
Mirė rugp. 24 d., 1955, 8 v.
vak., sulaukęs puses amžiaus.
Gim6 Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Švėkšnos
para
pijos, Būdvyčių kaimo.
Amerikoje išgyveno 42 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime
žmona Konstancija
(Karazi
ja),
pusesere Uršule GarlaviČiene, jos vyras Adolfas Ir jų
sūnus Vytautas, švogerka Pet
ronėle, Richard, jos vyras Juo
zas, Ir jų sūnus Albertas
su
žmona Patsy Ir jų šeima. Pus
broliai Povilas Balčiūnas, Ba
lys Karazija, jo žmona Ada, ir
Juozas Karazija su žmona Bro
ne, ir jų šeimos; gimines —•
Alfonsą Garšva, jos vyras An
tanas, jų duktė Kiliau Tuman
su šeima ir jų sūnus Ričardas
Garšva su šeima, kiti gimines,
draugai Ir pažįstami. Lietuvo
je liko 2 broliai ir sesuo.
Priklausė Dariaus - Gir€no
Am. Lg. Post No. 271, Keistu
čio Pašalpos Klubui ir S.L.A.
Kp. 67. Kūnas pašarvotas F .
Kudetkio

..iį %\
#

«

*

>

*

^ Stella M. Vaitekaitis (White)
Gyveno 3508 W . 61st St., Chicago, UI.
Gimusi CttMagftje, Town of Lake apylinkėje, ^v. Kryžiaus pa
rapijoje. Mirė 1954 m. rugp. 26 d. Palaidota 1 9 5 ^ m . rugp. 30 d.
Šv. Kazimiero kapiru'se, 23 blk. Lot. \ o . 650.
Paliko nuliūdę tėvai, seserys, brolis ir jų šeimos, daug drau
gų ir pažįstamų.
Mūsų brangios dukrelės i r sesutės vienerių metų mirties su
kaktuvėse už jos sielą bus laikomos Šv. Mišios Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. bažnyčioje, Brighton P a r k e , rugp- - alU?- 30 d.
7 vai. ryto. Rugsėjo-sept. 3 d. bus laikomos trejos Šv. Mišios
8 vai. ryto Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčioje, Town of Lake,
Chicago je.
A. a. Stellos M. Vaitekaitis giminės, draugai ir j>ažįstami esa
te širdingai kviečiami atsilankyti i r išklausyti Šv. Mišių ir pa
simelsti už jos siela — tuomi suteiksite ramybę mirusios sielai,
sustiprinsite tėvų, giminių ir pažįstamų širdis, kuiiems t a i p ilsu
bo jos nuo dieuos, kada aplcklo šį pasaulį, iškeliavo į amžiną ke
lionę, iš kurios niekad negrįš. Mes sugrįžom visi i š l a i d o j ę , bet
anksčiau a r vėliau atkeliausime ims tave.
Tiriame širdingą ačiū už

atsilankymą.

Nuliūdę lieka: Tėvai, brolis, seserys ir jų

šeimos

Dvejy Metų Mirties Sukaktuves

koplyčioje, 4330 So.

California Ave.
Laidotuves "Įvyks pirmadienį,
rugp. 29 d., iš koplyčios 8:30
vaj. ryto bus atlydėtas J Ne
kalto
Prasidėjimo P a n e 1 e s
švenč. parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyka gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai klvečiame viBus:
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuves*.
Nuliūdus žmona.
Laidotuvių direktorius John
F. Eudelkis. Tel. LA. 3-0440.

ROZALIJA REKAŠIENĖ
J a u suėjo dveji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš
mūsų tarpo mylimą Žmoną ir motiną. Netekome savo mylimos
1953 m. ijigp. mėn. 26 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmiršti.
Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
l'ž jos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias rugpjūčio
28 d. 10 vai. ryto Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenč. parapijos
bažnyčioje.
Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir k a r t u su mumis pasimelsti
už a. a. Ro/alijos sielą.
Nuliūdę: V y r a s Bonifacas, duktė Filomena ir žentas Juosas

VVaterbury* Cotin.

•

Pirkit Apsaugos Bonus!
•

•
/

•

)LA£ DOVEIKA
MYKOLAS
Gyveno 4325 So. Paulina St.
Tel. YArds 7-1743
Mlr6 rugpjūčio 25 d. 1955,
10:20
vai. vakare, sulaukęs
puses amžiaus.
Gimė Lietuvoje; kilo iš Ra
seinių apskr., Raseinių parap.,
Stonių km.,
Amerikoje Išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame
nuliūdi
me žmoną Petronėle (merg.
pav. Csalte), dvi ^ u k t e r y s —
Stefanija
ir
Adele Koleckl,
žentas Izidorius, anūkai: Ed
vardas ir Tomas;
pusbrolis
Stanislovas Doveika
(Kansas
City. Kan.), brolio duktė Kris
tina
Renkowskl su šeima ir
kiti gimines, drAigal ir pažįs
tami. Lietuvoje yra likę 2 bro
liai ir sesuo ir jų šeimos.
Kūnas pašarvotas
John F.
Eudelklo koplyčioje, 4606 So.
Hermltage Ave.
Laidotuves fvyks pirmadieni,
rugpjūčio
29 d., iš koplyčios
S:30 vai. ryto bus atlydėtas i
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos
pamaldos
už velionies sielą.
Po pamaldų
bus nulydėtas J
Šv, Kazimiero kapines, ,
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus .Ir pažįsta
m u s dalyvauti šiose laidotuvė
se.
Nuliūdę: žmona,
dukterys.
žentas, anūkai ir kiti gumines.
Laidotuvių direktorius J o h n
J>. Eūdelkls. Telef. YArds T1741.

MĖNRAŠTIS MINISttJl NEMOKAMAI!
inatm iro diena (tempunaa, karo u kitos ganmyton
sekti kasdieniu, trykiua. Tam reikalai dienrsJtia darosi MtfnyM.
Siafa metais sueina 50 metų kaip iškovota spaudos laisvC Tas JubOejus tebūnie minimas lakia: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuvilkas" laikraštis, o lino metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draufas",
pats švęsdamas 40 m. sukakti nuo išlali tusu Ckicafoje, daro H savo poses
auką: naujiems skaitytojams siusime dienraštį per mėnesi l*iko nemokamai tik
malonėkite atsiusti adresą savo ar kito kun tuo interesuojasi.
"Draugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbiu, korespondentu h in
formatorių, kas šeštadieni duoda mokslo, meno, literatūros pHHtą, turi spedalfaa skyrius: moterų, jauninto (ateifiaUku, skautu, studentu.),
kaus patarėją; kasmet dunda $1,000 premijos geriausiam romanui
atkarpoje
"Draugas" tari savu bendradarbi* Kanadoje, KoJumNjoie, V t m s u b k
Brazilijoje. Argentinoje, Cfleje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje,
Italijoje, Prancūzijoje, net ir Aastrafijoje,
i ^ l _ Į
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j w dienraščiu.
vciOT •^pqw^^o^Mai
•
turėsite progos susipažinti su geriausiu rarai
Beta^Hau
Jei
BctoTOku
dienraščiu.
Jei
"Draugo'
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo palįstamą. kark
ja dar neskaito ir mes per mėnesį laiko „Draugą" siusime be

DRAUGAS
2334 South Oakley Avėnue
CHICAGO 8, HXINOIS
•

•

I

t

I
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Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draug*".

