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Sveiki , sulaukė Sv. Kaledu! 
Viduržemio jūroje sudaužyta du ašies 
karo laivai ir aštuoni prekiniai 

-

jungųiinkų jeqos Tunisijoje 
kontakto su britų aštuntąja armija 

EKSTRA KARETTIO ATOSTOGOS 

LONDONAS, gr. 23. — ( 
Iš Šiaurines Afrikos karo 
fronto pranešta, kad britų į 
submarinai Viduržemio jūroj 
je sąjungininkų oro jėgoms 
padedant nuskandino (arba* 
sugadino) ašies du karo ir 
aš ruonis prekinius laivus. 
Spėjama, kad minėti visi 
laivai nuskendo, nes nebūta 
galimybių .jiems kokiu nors 
būdu išsivaduoti 

Be to, pranešta, kad bri
tai dar ir Maltos salą karo 
reikmenimis pakankamai ap 
rūpino ir pozicijas daugiau 
sustiprino, kad ašies jėgoms 
sala nebūtų prieinama. 

WSei3F- atakuodama 
konvojus daug 

LONDONAS, gr. 23. — 
Moroko radijai; praneša, 
kad prancūzų kariuomenė, 
kuri susidėjusi su sąjungi
ninkais, sukėlė ofensyvą 
prieš ašį rytiniais Tunisi jos 
pakraščiais—apie 30 mailių 
nuo Tunis bazės. -

Žiniomis iš sąjungininkų 
vyriausios stovyklos, sąjun
gininkų patruliai padarė 
kontaktą su priešu už 15 
mailių šiaurrytu link nuo 
Medjez-el-Bab (už 38 mailių 
pietvakarų link nuo Tunisi-
jos sostinės Tunis). 

Kitas prancūzų kariuome
nės dalinys yra užėmęs mie
stelį Kairouan srityje. Ašies 
jėgos puolė tą miestelį, bet 

į prancūzai jo nepadavė, sa
koma sąjungininkų štabo 

Lavalis tarėsi su Hitleriu ir žadėjo, 
kad Prancūzija kooperuos su nacįajs 

Galimas daiktas, kad Prancūzija 
i • - - ----- - - • . - - - . . -

paskelbs dar ir karą sąjungininkams 

t*"Dauacaar* Acme teiepnow> 

Pvt. Thomas Halasznski, su savo žmona ir šeima, savo namuose Pittsburghe atosto
gauja. Halasznski įtikino armijos pareigūnus, kad kareiviui, su viensiolika vaikų, rei
kalingos atostogos. Jis gavo septynias dienjas ekstra atostogų. Mrs. Halasznski laiko 
Heien Ann, devynių dienų amžiaus. 

Maskva praneša, kad rusą armijos ' J*0™* Į * ? ? 
• • • . . - - i— «. tkaro nelaisvais 
jau prieraišios 

LONDONAS, gr. 23.— Iš. 
Prancūzijos pasienio prane
ša, kad premjeras Lavalis 
grįžo į Viehy po pasitarimų 
su Hitleriu ir pranešė savo 
ministrų kabinetui apie kon
ferencijos rezultatus. Iš vi-! 
sako atrodo, kad Vichy vy-j 
riausybė paskelbs karą są-į 
jungininkams. Hitleris ver- i 
čia karan Prancūziją. Sako-! 
ma. Lavalis pripažinęs visus! 
Hitlerio iškeltus reikalavi
mus. 

Susekta, ašis stipriai 
įsitaisius Tunisi p je 

LONDONAS, gr. 2 3 . — 
Amerikos ir britų lakūnai 
tori viršenybę ore Tunisi jo
je, bet sausžemy — Turdsi-

Lavalis į Vichy grįžęs iš 
Paryžiaus pavakarėj ir pir
miausia konferavęs su mar
šalu Petain, o paskiau pa
daręs pranešimą kabineto 
posėdyje. Apie tai neišleista 
jokio komunikato. 

1 

Nepatvirtintomis ž i n i o-
mis, Lavalis Hitleriui be 
kitko pažadėjęs: 

Sužnybti ant.ihitierrniukua 
Prancūzijoje. 

Atnaujinti Riom bylas 
prieš prancūzų buvusius va
dus, kaltinamus už karo 
sukėlimą ir Prancūzijos nu-
puldymą. ^ 

Išlaikyti vokiečių armijas 
Prancūzijoje. i 

Neokupuotos zonos 
prancūzų pramones pavesti 

visaV 

~Mypar 'ft̂ EMoŜ gâ Ŝ  pakran
tėse Knsflankė didelio smū-
giO-

Sakoma ir 
turi didelių nuostolių, 
ašis atakuoti konvojus buvo 
sutraukusi daug submarinų 
ir kovinių lėktuvų. 

Sąjungininkų kon v o j u s ' 
lydėjo jūrinių lėktuvų eska
dronai, šie lėktuvai keletą, 
ašies submarinų nuskandi
no. Numušta ir ašies lėktu
vų. 

Portugalų žvejų laivas ra
do jūroje guminę valtį su 
vokiečių lakūno lavono. Per 
tugalijos pakrantėse bangos 
išplovė penkis sąjungininkų 

kaip tik bus padarytas kon
taktas su britu aštuntąja 
armija, kuri vejasi gen. Rom 
mėlio liekanas Viduržemio 
pajūriu TripoMtamjojev 

Pranešta, kad prancūzų 
kariuomenė, kuri veržiasi į 
pakraščius, yra paėmusi ne
laisvių. šarvuotųjų automo
bilių ir lauko patrankų. 

siekė rytines Ukrainos ribas 
ir vietomis jau įsiveržė pa-
čion Ukrainon. į i 

Vokiečių kontratakos*vi-! 
su Dono ir Done jo upių 
frontu triaškinanKįfe ir ra
sai veržiasi pirmyn. 

Daugiur vokiečiai patys 
pameta savo pozicijas ir bė
ga atgal Ukrainos link, kad 
išlikti gyviems. 

Gauta žinių, kad rusams 
tenka daug vokiečių nelais-
vių ir dideli karo grobiai. 

bus racijomiojama 
C3NCTNNATI, O., gr, 23 

U. S. lakūnai Š. 
Afrikoj 
94 

7 vyrai žuvo 
ROCKY FORD. CoSo., g r . ^ p * L — jtiL-

23.— Už 10 mailių-nuo SaĮ - ™ wmmw 

praktikos metu ore susidau 
žė du keturių motorų bom
bonešiai ir vienas liepsnoda-
mas nukrito. "Septyni įgulos 
nariai žuvo ir 11 kitų para
šiutais išsivadavo. 

Kitas sugadintas bombo
nešis grįžo į Pueblo armijos 
bazę ir ten laimingai nusi
leido. 

Bono 
fronte per vykdomą ofensy
vą iš vokiečių atsiėmė svar
bų Kamensk miestelį, ties 

už 90 mailių šiauriuose neto 
Rostovo miesto. Kamensk 
yra ties Doneco upe. 

Tuo būdu raudonoji armi
ja, kai ji smarkiau pasis-
tums priekyn, gali kilpas 
užstatyti vieno milijono na
cių kariuomenei Kaukazo 
šone. Rusams paėmus Ros
tovą, nežinia kas įvyktų su 

davo japono laivą Kini jos' ga vaite britų "commandos 

LONDONAS. — Britų la
kūnai bombardavo nacius 
Prancūzijoj ir Olandijoj. 

LONDONAS, gr. 23. — 
U. S. 12-osios orinės jėgos 
lakūnų vadovybe praneša,! 
kad šios jėgos skridikai per| 
vieną savaitę—nuo gruodžio į 
12 3d 18 dV-§iaurinėj Af-! Ų į \Ą f 5 I 0 ! 
rikoj numušė 24 ašies lėk
tuvus. 

Nuo kampanijos pradžios 
Tunisi joje 94 ašies lėktuvai 
nruaušta. Amerikiečiai 55 
lėktuvus prarado. 

LONDONAS. -
ge Telegraph iš 

rSr 
čio Pravda, vokiečių lėktu
vai bombarduoja savą ka
riuomenę, kad ją sulaikyti 
nuo bėgimo iš karo fronto. 

Kalėdų pirmą ir antrą! 

telefonu sekmadienį, gruod-
fio 27 d , po 4:6* popiet 

kontrolė ir 
daiktų racijonavimas J. A 
Valstybėse bos vykdoma 
dar ir po karo per kelerius 
metus, pareiškia dr. M_Eze-
kiel iš Washiugton, karo 
gamybos boardo narys. 

Jis sako. kad po karo bus 
daug darbų Amerikoje, bus 
gerieji laikai, bet racijona
vimas bus reikalingas. Nes 
be to nebūtų galima grąžin
ti normaliniu laikų. 

Bus racijonuojamas 
šviesias, margarinas 

WASHINGTON, gr. 23.— 
Žemės ūkio ekonomikos biu
ras praneša, kad 1943 metų 
pradžią veikia laukti svies
to, margarino, tanką ir rie
balų racijonavimo. Bos žy
miai sumažintas šių produk
tų vartojimas, kadangi to 
visa daug reikalinga 
jai ir 

pakrantėse. Tuo laivu iš 
Hong Kongo buvo vežama 
nuo 500 iki 1,500 britų, ir 
kanadiečių karo nelaisvių 
Tik mažai daliai nelaisvių 
pavyko išsivaduoti laivui 
nuskendus. 

Apie tai pranešė išsiva
davę ir laisvojon Kinijon at
vykę nelaisviai. 

Anot jų, kai laivas sutor-
peduotas ir ėmė skęsti, dau
gybė nelaisvių sušoko jūron. 
Vietoje juos vaduoti, japo- j 
nai pradėjo juos kulkosvai
džiais raižyti, kad neleisti 
jiems gelbėtis. 

Nelaisviai buvo be -galo į 
nukamuoti pusiau išalkę. 
Kgų prislėgti Tik stipresnio 
organizmo vyrai pajėgė vai 
gaiš negalais išsisukti iš 

atakavusios'Tumsijos p a k - j ^ J vyriausybei leisti grį 
raščius netoli Bizerte bazės. 
Tenai rado taip įsika susius 
vokiečius, kad su jais kova j 
pasirodė neįmanoma. 

žti Paryžiun. 

Įvyko trumpi apsišaudy- j 
mai Abi pusės turėjo nuo-, 
stolių. "Commandos" turėjo 
greitai atsimesti. 

msŲ pasisekimus 

H ^ 
ta nacių milijonine armija. 

Kamensk miestelis yra už 
30-mailių pietų link nuo IsH 
lerovo miesto, svarbaus ge
ležinkelių sankryžio, kurs 
rusų jau paimtas. 

Sovietų vadovybė komu- j 
nikate pažymi, kad vokie
čiai visu tuo frontu betvar
kiai atsimeta, paskui save | mirties nagų. 
gaŽfcJBBSj daug įvairių sun
kesniųjų ginklų ir karo me- ĮJ J^ bODlbOlieŠidi 
dfiagos. | 

Per vakar dienos akciją ataka V 0 RaRQ00fl 
rusai apie 7.00G vokiečių nu! 

kovė, o per šią didžiąjąofenį NEW DELHI, Indija, gr. 
šyvą apie 20,000 vokiečių! 23 — **&* amerikoniški 

nelaisvėn, • bombonešiai atakavo japo-
! nų okupuojamą Rangoon 

uostą, Burmoje. 
Atakos įvykdytos dukart 

sekmadienį ir vieną kartą 
vakar. 

Smarkiai ištikta visa prie 
plauką. Sausžemy sukelta 
daug gaisrų. 

STALINGRADO FRON
TAS, per Maskvą_-gr. 23.— 
Leit. gen. Vasilii Ivanovič 
Čuikov. 62-osios sovietų ar-

j mijos 'Stalingradą ginti va
das, iškėlė aikštėn, kad ru
sai šioje oferrsyvoje laimi 

f todėl, nes armijoje pakeisti 
į visi tie žemesnieji vadai, ku 
rių dvasia buvo nupuolus ir 
kurie tvirtino, kad tolesniai 
neapsimoka gintis. Kaip tik 
padaryti pakeitimai, viskas 
kitaip virto. 

j Naciai stiprina 
Belgijos pakraščius 

LONDONAS, gr. 23. — 
Belgų vyriausybė čia gavo 
žinių, kad naciai Belgijos 
pakraščiais dirba naujus įsi-
stiprinimus prieš numatomą 

suspenduoti 40 vaL savaitės! sąjungininkų invaziją Euro-
darbo įstatymą. i pon. 

WASHINGTON. — Gami-
namas kongresui projektas 

Amerikiečiai japonų 
•elaisveje 

WASHTNGTON, gr. 23 — 
Karo departamentas paskel
bė dar 132 vardas amerikie
čių, kurie yra japonų nelais
ve je Filipinų saiose. Jų trys 

STOKHOLMAS, 
jos vyriausybe 

kariuo: 

švedi-

LONDONAS — 13 Žene
vos tnrtnvi Botų, kad Hitle
ris, regis, planuoja įsiveržti 
Ispanijon ir atakuoti Gibral 
tarą. 

Ne visose Genoa 
bažnyčiose įvyks 
kalėdines pamaldos 

BERNAS, Šveicarija, gr. 
23. — Vatikano laikraštis 
Osservatore Romano paskel 
be kardinolo Pietro Boetto. tų. Jo Eminencija Pasiliks 
Genoa arkivyskupo, atsišau Į su tikinčiaisiais ir visomis 
kūną į tikinčiuosius, kad galimomis priemonėmis juo* 
tame britų atakuotame mie-, ramins ir jiems gelbės. 

ste Kalėdų dieną kai kurio-
į se bažnyčiose, ir katedroje 
' nebus tradicinių pamaldų. 
į Katedroje ir vyskupiškas 
| sostas sunaikintas. 

Kardinolas tačiau užtikri
na tikinčiuosius, kad nepai
sant kas Genoa toliau ivyk-

1 
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T R U M P A I . 
«=a :go.Įa jų sveikatą ir gy-
&¥&£, .epadeda laimėti tau
toms i r visiems pasaulio 
žmonėms teisingą ir pasto
vią taiką! 

• 

Lietuvos žmonių ir šie
m e t mūsų sveikinimų žodžiai 
nepasieks. 

Bet jie gali būti t ikri , kad 
Amerikos lietuvių maldos 
Kalėdų . rytą prie Betliejaus 
stainčiės kils prie Aukščiau
siojo, kad Jis Jengvintų jų 
skaudžią gyvenimo dalį. kad 
pagrei t intų išlaisvinimą, kad 
j au ki tas Kalėdas j i e galė
t ų švęsti būdami laisvi ir 
nepriklausomi. 

Esame tikri, kad i r Lietu
vos žmones mūsų neužmirš 
savo jnaldose. 

J ie y ra belaisviai, j ie ken
čia ir medžiaginį i r dvasinį 
skurdą, tačiau karš ta i mel
džiasi ne tik už savo paverg
tą tėvynę, bet i r už mus ir 
už visus tuos, kurie stengia
s i kuo greičiausiai j.uos iš
laisvinti. 

Taigi, mes dvasia i r mal
d a jungiamės su savo pa
vergtais broliais Lietuvoje 
i r bendrai prašome Taikos 
Kunigaikščio laiminti lietu
vių tautos žygius į laisvę ir 
nepriklausomybę ir visai 
žmonijai grąžinti taiką ir 
ramybę. - - ~ -„?..-

KA GEEDUOS CHORAI 
BAŽNYČIOSE 

(Nukelta į 4 pusL) 

P e r Of-

met apdovanotas auksine 

itrnffiį TViUnjįffln m ? m \ 
' sekančių melų j i s laikys kve ' 

Jsikidaitė dnr. i š namiškių nesitikėjo. Nei čioįe. Tik gaila kad po «u- X Vlado t 
lifMrti 

2252 

negalėdama užvakar iš Alaskos grižo J.! kviestas susirinku ki tam re i ( krautuvė yra vienatinė lie
timus į Jūrų A! ademiją An- šventėms parvykti n a m o , Bubnis. Gerai atrodo ir jau- kakiL mažai narių atsiian tuvio krautuvė West Side. 

| napolyįe. prašo nedakcijo.: Aplink Mus eiai* sveikas. Pasakojo, kstd kė. Atsilankiusieji buvo aį> j Prieš Kalėdas krautuvė ap-
X Pas Navickus 2637 S ^ y ™ 1 ^ * d § t i švenčių pro- Aleliūnų sūnus kuris tait. j dovanoti "Draugo" kalendo-! rūpinta nauju staku. Ypa-

Montgomery^jĮ.ve., kūčias 
! valgys viešnia iš So. Bos-

X Kun. Ignas AU»v ičius, I t o n ^ " M ass . Veronik*. Smke-
; Šv. Antano parapijos,. Cioe- > ^ į į ^ Navicku giminė. Ka-
jro. klebonas, su vienu savo! i e d o m s ta ipgi žada a iva-
' vikaru, kun. P. Garaūnu, Ka- įiuoti į ch ieag^ i r Sinkevi-
lėdų dieną išvyksta į Eliza- j pienės sūnus George, kuris 
beth, N J., dalyvauti kun. i tarnauja kariuomenėj ir ku-
dr. J. Starkau? kunigystės j ^ o stovykla zandasi Wis-
sidabrink) jabiSejaus iškil- j c a n s m valstybėj. 

;mėse. Jubiliatas yra kun. L 

ga pasveikinimą visoms mo- pa t yra išvykęs į Alaska, | riais. 
kyklos dienų ir kitoms drau ' įaai įs tojęs į kariuomenę 
gėms. J i yra o . S. Živilėj 
tarnyboj i r Fort Monmoutb, 

nors tėvai da r apie tai nie
k o nežino. Visa Bubnių šei-

N. J., Sįpial Corps General ma nepaprastai džiaugiasi 
Development Laboratorijoj tokia Santa Claus "dovana", 
eina Junior Ridio inžinie- t 
r iaus pareigas X Varg. V. Paukšos baž 

nytinis šv . Kryžiaus para-
X Bubnių šeimoj. Bridge- pijos choras gerai išlavin-įtis tarp lietuvių 

porte, s-orprizas, kokio nieks \ t a s i r puikiai gieda bažny-

tingai vyrai gali rasti j o j 
w - ... _ . . _. pasirinkimo sau ir savo d rau 
X Sescadieni sv. Stepono. r 

pirmojo kankinio, vardadie- S a m s O d i n i ų dovanų. 
eis seniausio Chicago lietu-: 
vių laidotuvių direktoriaus X Vytautas TlirUr. vičius 
T \ •- A D ; - • gyv. 3112 S. Haisted S t , 
Lekavičiaus, d* Biezio ir * J «**~ •* * » « « * * U«~, 
kitų. Sveikiname ir linkime randasi Šv. Kryžiaus ligo-
svelkatos ir toliau datbuo ninėj ir, turDūt, joj tu rės 

praleisti Kalėdų šventes. 

i Albavičiaus giminė. 

X T. Blažiu*, studentas 

X Pet ras Kukeckis, 2250 
West 23 St.. praleidus t rum- Į / 

a tos togas p a s tėvus, grj 

G E N E R A L 
^ 

Morgan Park Military Aca- žo į savo stovyklą Mary-
j demy. už pasižymėjimus mo- land valstybėj Kariuome-
kyklos sunkiojo svorio fut- nėj, sako, gera i sekasi i r 
bolo tymo rungtynėse, šį- visa kuo patenkintas . 

s 

l 

G E N E R A L 

W.GJE.S. Kiekvieną Vakarėlį, 
aštuntoje valandoje W.GJELS. 

^ 

V, RADIOGRAMAS! 
* * * * * * 

Sveikiname Lietuvišką 

pasaulį su 
Kalėdų Šventėmis! 

. ' ~r 

Povilas B. Saitimiecas 

tVuoširdžiai Sveikinam Mūsų Kostumerius, Prietelius 

I r Visus Lietuvius Linkėdami Daug Laimės I r 

Džiaugsmo Tamstų Gyvenime! 

B R I D G E P O R T 
Jr 

LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ 
ŠVENČIUI 

* 

Musę Kostumeriams, Prieteliams ir 
visiems Lietuviams. Ta pačia proga 
reiškiame didelę padėką visoms ir vi
siems, kuriems turėjome progos ir 
malonumo patarnauti. 

ŠŠ. Pe t ro i r Paul iaus pa-
raf-ijos bažnyčioj, Wes t F a E 
m a n . 13 vai. naktį Mišias šv. 
laikys pa ts kleb. kun. Myk. 
ŠvarlLs. Choras, vedamas 
v a r g . A Kriščiūno, giedos 
naujas A Rakausko para-

"St» Cecilia' ' mišias . 
Pter Offertorinm i r k i t a s Mi
š ą dalis giedos kalėdines 
.giesmes. 

6f . 27 d. TT. Marijonų 
Beud. Bunco Party 

firighton Park . — Sek-
madieni. gruodžio 27 d.. Tė
vų Marijonu Bendradarbių 
35 skyrius M. Navickienės 
name, 4538 S. Washtenaw 
Ave., 2:30 vai. po pietų tu
rės "bunco party1 ' . Pat i na
mų šeimininke Navickiene 
i r skyriaus nariai su valdy
ba priekyje, daug dirbo ir 
rūpinosi, kad ši pramoga bū 
tų viena gražiausių ir sėk
mingiausių. Lauksime, i. K. 

R E I K A L I N G I 

PATYRfc *>C*>RL; 

PARDAVĖJAI 

Pageidaujami Peklionai. kurse 
buvo priversii iiais laikais ap
leisti savo bizni JŠ priežasties 
dabartinio karo. 

IŠDIRBTOS APLtXIXJk£š 
GERA U2MOKEOTIS 

CHEKR1 M L A I I ' VtKLU>. 
INC. 

45S8 SŠO. MARSUFi£LI> 
AVE. 

\ VKl>h e«4» 

\ i 



i 

Jtrkfo-^-~~»~&£: 

——• .-

-_r 

J - * * I 

1 



DIENRAŠTIS DRAUGAS Ketvirtad., gru d. 24 1942 

DRAUGAS 
t$M Smrth Oakley Ave. Chicago, niinob 

Published Daily. excepi Sundays 
A member of the Catbolic Press Association 

Sub*criptū>n :̂ One Year — $6.00; Sbc Months — $3.50; Three 
MoBths — S2.00. One Monih — 75c Europe — One Year — $7.00; 
Six Months — S4.00. Single Copy — 3 cents. 

Advcrtising in "Draugas" brings best results. 

DRAUGAS 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

Prenumeratos kaina: Jungi. Valst. Amerikos Valsytbese: Me
tams — 56-00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam NRnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metama 
— $7-00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c 

Skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalavus 

: Bendradarbiams ir korespondentams raštu negrąžiname, jei ne
prašoma tai padaryti ir neprisiančiama tam tikslui pašto ženkli}. 
Redakcija pasilaiko sau teise taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomąja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos latkraitm ne
dedamos. 

Entered as second-Class Matter Mareli 31. 1916 at Chicago, EI 
Under tae Act of March 3, 1879-

Sii Kristum į pergalę! 
Viso pasaulio kraštuose trankosi dideli baisūs karo 

žaibai. Be pasigailėjimo liejamas kraujas ne tik karei
vių karo frontuose, bet ir civilinių žmonių — senelių, 
moterų, vaikų.. 

Turto tuščios asmeninės garbes ir kraujo ištroškę 
diktatoriai sutriuškino mažųjų tautų laisvę, nepriklau
somybę. Jie žudo. pavergia, persekioja... "Visi kontinen
tai, visi vandenynai apimti baisiu konfliktu, ir vįs dar 
labiau karo liepsnos plečiasi. 

Dieve mano! Ir kaip taip įšėlęs šiandien pasaulis dar 
gali kartoti tą šventą angelų giesmę — "Garbe Dievui 
aukštybeSe, o ramybe žemėje geros valios žmonėms!..." 

Kur bepasisuksi, visur krizė. 
Krize tarptautiniuose santykiuose. 
Krizė ekonominiame ir socialiniame gyvenime. 
Krizė kultūriniame jgyvenime. 
Krizė seimų židiniuose. 
Šioms visoms krizėms pradžią davė nuo Kristaus 

moksio nutoię valdovai, kurie legalizavo neteisybes ae-
teisėtumi.s, šeimų židinių ardymus, 

uja i pražūtį veda vadų 

Tačiau, laikui bėgant, po truputį Krista'-s ir tikrųjų 
Kristaus doktrinų vietą ėmė užimti paties žmogaus su
galvotos doktrinos ir jos pradėjo prigyti, taip sakant, 
aukštose sferose. 

Kaip senovės laikais Jeruzalės miesto, minia, norėju
si Kristų apvainikuoti karalium ta sąlyga, jei j is pri
ims ir pripažinr jų gyvenimo koncepciją, taip ir šiomis 
dienomis politikų minios Jį vainikuotų, jei galėtų jį 
priverst: kalbėti už šių dienų erezijas — militarizmą. 
imperia'izmą, materijalizmą, pagonizmą ir iš jo išei
nantį nacizmą, fašizmą ir komunizmą. 

Supagcmėjusiu valdovų troškimai yra tokie: 
Jie nori Taikos Kunigaikštį apšaukti karo kunigaikš-

čiu. 
Jie nori meilę paversti neapykanta. 
Jie nori visuotinąjį broliškumą paversti kova už pir

menybes ir garoes. 
Jie nori panaikinti viršgamtinio gyvenimo doktriną 

materialinio gyvenimo pažangos praktikos tuštybe. 
Šių Šv. Kalėdų metu skaudus ir liūdnas nekrikščio

niško pasaulio vaizdas lyg ir norėtų prabūti, kad tik
rasis Kristus ir Jo mokslas nerado vietos žmonių gy
venimo viduje. 

Bet. mūsų laimei ir gerovei, Kristus yra užėmęs to
kią vietai žmonių mintyse, kad nei intrygos politikoje, 
nei, pagaliau, ginkluotosios jėgos nepajėgė ir nepajėgs 
išvaryti Jo iš pasaulio. 

Istoi-i-'-i. mums pasako, kad nebuvo pasaulyje taikos 
ir tais taikais, kuomet prieš devyniolika šimtų metų 
Dievo Sūnus atėjo pasaulin, priėmė žmogaus kūną ir 
apsigyveno šioje žemėje. Ir tada vyravo vergija, tam
sumas, nedorybės, socialinės nelygybes, politiška jėga 
ir cezari/mas kamavo visą Romos imperiją. \ savo lais
vę žmonas jau beviltiškai ėme žiūrėti. 

ir žiūrėkit. — kaip tik tuo momentu, kuomet žmo
gaus širdis buvo apimta visišku niKamiaimn ir bevil
tiškumu — išsipildė pranašavimai: gimė Išganytojas! 

Ir siardien pasaulis tuo pačia išsiilgimu laukia Kris
taus, m s vargu kuomet nors pirmiau Jis buvo tiek 
reikalingas žmonijai, kaip dabar. 

Vargu kuomet nors pirmiau tiek buvo reikalinga an
gelų gieemė apie krikščioniškąjį optimizmą, kaip šian
dien. 

Ir šiuo momentu, kuomet nusiminimas naikina mūsų 
viltis prie laisvės i r taikos, ir vėl pasirodo padangėj 
angelai ir gieda: "Garbė Dievui aukštybėse, o ramybė 
ietnėje geros valios žmonėms!' 

Tai yra naujas pakvietimas prie Betliejaus stainelės 
ir išsižadėjimas Erodo pagonizmo. Tai yra pakvieti-

jjnfl^Jšjaajg_jąriirntj^jĘūdĮk^ yra Kelias. Tiesa 
ir Gy^-emmas^Bejf^visimu^^ra^g^r^Bffm'pj^^^By 
turi re:kšmės. Su Juo mes atsieksime viską — atsta
tyti savo viltis, užsitikrinti laisvę, sukurti laimingą gy
venimą ir džiaugsmingą ateitį! 

Mes cmame PU Kristum į visų žmonių laisvę, lygybę 
ir brolybę, mes einame j tikrąją pergalę! 

\ 

KA MOŠŲ CHORAI P O KALĖDAS GIEDOS deste Fideles". Kalėdose per 
kitas Mišias šv.. kurios bus 
sekmadienio paprastu laiku, 

Ar naciai eis per Ispaniją? 
Vis t:k yra nemažai ženklų, kad Hitleris gali pulti 

santarvininkų svarbias pozicijas, pirmoje vietoje. Gib
raltarą rer Ispaniją. Spėjama, kad gen. Franco gink
luotai įiesipriei'ntų nacių armijoms, . įsi\ eržusioms į 
Ispani^Ą 

Bet Lenemano Hitleris, kad ir tas kelias jam bus 
lengvas. Santarvininkai ir čia yra gerai prisirengę jį 
pasitikt: ir užkurti jam tikrai karštą pirtį. 

PralaiT.ėjimai Rusijos frontii.->v r.aMftp^iiiinlių sėk
mingi žygiai Afrikoje, anglų ir amerikiečių bombar
davimai ašies pozicijų iš oro, neramumai okupuotuose 
kraštuose ir net Italijoj, suprantama, Hitlerį veda į 
desperaciją. Išeidamas iš tos desperacijos jisai ir gali 
pulti santarvininkus per ispanų žemę. 

Neužrairškime, kad Hitlerio nepasisekimai kelia di
delių nepasitenkinimų pačioje Vokietijoje. Tai jau aiš
ku net iŠ į nelaisvę paimtų vokiečių kareivių, kurie at
virai kalba, kad su Hitleriu jau baigta. Jei kareiviuose 
tokia nuotaika, tai ką jau ir kalbėti -.pie vokiečių vi
suomenę. 

Tačiau puldamas per Ispaniją, Hitleris tos nuotai
kos jokiu būdu neatitaisys. 

# 

Žydų susirūpinimas ateitimi 
Žydų tarpe tebevedamas intensyvus sąjūdis dėl su

organizavimo atskiros žydų armijos kovoti prieš Ber-
lyno-Romos ašį. 

Šis kk.usimas jau kelintą kartą svarstomas Didžio
sios Britanijos aukščiausiose politinėse sferose ir vis 
neigiamai išsprendžiamas. Vidurinių Rytų mititariniai 
autoritetai griežčiausiu būdu yra priešingi žydų armi
jos organizavimui. 

Taip vadinamieji pro-bntai arabai ir jų vaaai pakar
totinai perspėja, kad jei tik žydų armija būtų sudary
ta, jie nigaų^xižtikrinti, kad neįvyks kraujo praliejimo. 

Grogą ataaujiuti / ^ - --̂ SįJkjBr as. 

N i e k a s taip nejaudina 
žmogaus, nesukelia jame to
kių jausmų ir nepakelia jo 
širdies prie Dievo, kaip gra
ži bažnytinė muzika, gražus 
giedojimas. Tai pripažįsta 
ne tik katalikai, bet i r neka-
talikai. Popiežius Benedik
tas XIV viename savo vei
kale rašo, kad šv. Augusti
nas verkė iš susijaudinimo, 
kuomet tiktai girdėjo gra= 
žią bažnytinę mnyaiki^ ir gie
dojimą. Muzikas protesto-
nas Thibout yra- pasakęs: 
' 'Bažnytinę muziką ir gie
dojimą sudaro tikrai dan
giškos meliodijos". O belgų 
muzikas Tinelas yra pareiš
kęs: * 'Bažnytinė muzika ir 
giedojimas y ra Dievo me
nas". Dėl to ir nenuostabu, 
kad artinantis šv. Kalėdoms 
mūs vargonininkai visu stro 
pumų rengia savo chorus 
Kristaus gimimo iškilmėms. 

Skaitytojus. bendradar
bius i r rėmėjus nuoširdžiau
siai sveikiname šv. Kalėdų 
proga, palinkėdami linksmų 
švenčių. 

Kristaus gimimo šventė 
teatneša šių dienų rūpes
čiuose ir skausmuose sura
minimą ir paguodą... 

jei be jokių trukdymų gah 
Britanijos kariuomenę. 

Žydų užsispyrimas turėti savo armiją, parodo jų no- skaitytojų i r bendradarbių 
ra, kad ir naciai-fašistai būtų nugalėti ir kad jų tevy- per šias Kalėdas yra U. S. 
nė Palestina būtų laisva. kariuomenėj. 

/^^ Nemažai j į karo fronte. 
Kun. Ign. AToavičius. gruodžio 21 d. minėjęs kuni- Telydi jų užsimojimus ir 

gystės 30 metų sukaktį, yra gimęs 1890 m liepos 31 d. žygius Kūdikėlis Jėzus, te-
Aną kart tos datos buvo klaidingai paduotos. (.Nukelta*, į 5 pusL) 

Ir tikrai tikintieji, 12 va
landą vidurnaktyje, kuomet 
bus laikomos taip vadina
mos Piemenėlių šv. Mišios, 
ir Kalėdų dieną per visas 
Mišias šv. visose mūs baž
nyčiose, girdės gražų chorų 
giedojimą. Žemiau paduoda
me, kokios giesmės ir vei
kalai bus giedami Chicago 
lietuvių bažnyčiose. 

mes. 

Šv. Jurgio bažnyčioj. Bri-
dgeporte. Prelatas M L. 
Krušas 12 valandą laikys 
Piemenėlių Mišias šv. Prieš 
Mišias, choras muz. A. S. 
Pociaus vadovaujamas gie
dos ** Sveikas, Jėzaus, gimu-
sis" , "Tyliąją naktį". "Bro
liai, piemenėliai". Stehl io 
"Tui Sunt Coeli", Yon — 
"Jesu Redemptor", Schnabe-
lio ^Transeamus". Bernai
čių choras puošniuose rū
buose sanetuariume giedos 
"Mes girdėjom angelus", 
"Piemenėliai" ir per Offer-
torium Novello "Adeste Fi
deles". Per Mišias choras, 
vargonams ir simfonijos or
kestrui pritariant, giedos 
Gruberio "Šv. Petro" mi
šias. Proprium mišių dalis 
vyrai giedos gregorrjoniškaL 
Kalėdose per Mišias šv. sek 
madienio laiku) Moterų, Ma 
žosios Gėlelės ir- mokykios 
chorai giedos parinktas Ka
lėdų giesmes. 

Gimimo Švč. Panelės baž
nyčioje, Marųuette Parke. 
Klebonas kun. A. Baltutis 
12 valandą laikys Piemenė
lių Mišias šv. Muzikas B. Ja
nušauskas yra prirengęs cho 
rą rinktinių Kalėdų giesmių, 
kurias giedos prieš Mišias 
šv. Per .Mišias caoras var
gonams ir orkestrui prita
riant giedos Arenso "Exul-
tate Deo" mišias, o per O-
fertoriją — Novello "Ades
te FidelesT, Kalėdose per 
sumą choras giedos Kaim'o 
Šv. Onos mišias ir Kalėdų 
giesmes. I 

Dievo Apvaizdos bažny
čioje, prie 18itos gatvės, kle
bonas kun. AL Martinkus vi
dunakty laikys Piemenėlių 
Mišias šv. Per procesiją ber
naičiai giedos Kalėdų gies
mes. Per Mišias choras, mu
ziko K Sabonio vadovauja
mas, giedos Kormano "Saint 
Joseph" mišias ir Novello 
"Adeste Fideles", Leokadi
jai Sabonienei smuikuojant 
abligato. Kalėdose Mišios šv. 
kaip ir sekmadieniais. 

Nekalto Pru-idėjimo t'u-
•eies šv. parapijos bažny 
čioje, Brighton Parke, mu
šant 12 vai nakties iškil-

Aušros Varto- parapijos 
bažnyčioje, West Side. dvy
liktai nakties mušant Pie-
menėh".ų»''»šv.- Mreb*« laikys 
kun. M. Jodka, vikaras, nes 
klebonas kun. Dambrauskas 
dė! liges r.ega!es eiti parei
gų. Per pusvalandi prieš Mi
šias šv. choras,'' vedamas 
varg. J. Brazaičio, giedos A. 

laikys kleb. kun. 
Briška. Choras varg. J Ku
dirkos vedamas, giedos Rose 
wigo "Missa in F flat" Per 
Offertorium **Hodies''Crrfe-
tus Natus Est" — Korma
no. Pė#Komttni^"Tui ^ t s t 
Coeli'' — Revanello. Mišioms 
pasibaigus '"Broliai piemenė
liai" — A. Pociaus. 

Prieš Mišias šv. choras 
dar giedos "Suėst NU'at" 
— Gruberio, Kvrie iš Kalė
dų Piemenėlių Mišių - - J. 
Kudirkos. "Kai jau Kristus 
gema" — J. Naujalio. " P i e -
menėhams. vargdienėliams-* 
— M. Petrausko, "Džiaugs
minga naujiena' — M. Pet
rausko ir "Adeste Fidelis" 
— J. Readingo. 

Kalėdose Mišios šv. pa
prastų sekmadienių tvarka. 

mes. P e r Mišias giedos Leo
nardo "Missa in E i m t " . Per 
Offertorium P. A. Yono "Je-
su Redemptor". komunijos 
metu V. Novello "Adeste Fi
deles". Kalėdose per sumą 
taip pat bus giedama kalė
dinės giesmės. 

Visų šventųjų parapijos 
bažnyčioje, Roselande, mu
šant 12 vaL naktį Piemenė-
hų šv. Mišias laikys pats 
kleb. kun. J. Paškauskas." 
Choras, vedamas varg. S. Ra 
kausko, giedos Pteero Ton 
"Mass of Shepheard". Per 
Offertorium P. Yon "Jesu 
Bambino". o kitais tarpair 
kalėdines giesmes lietuviš
kai ir angliškai. 

Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
Tow« of Lake. Klebonas ku
nigas A. Linkus 12 valan
čią laikys Piemenėlių Mi
šias šv. Prieš iykilmes cho
ras, vadovaujant muzikui V. 
Daukšai, giedos Kalėdų gies 
mes. Per Mišias choras gie
dos Leonardo "Missa in B 
flat"; solo dalis giedos S. 
Jurgaitė ir Elz. Kigaitė, o 
per Ofertoriją — Reede 

r Coeu"'. Per ki
t a s IGins §v. paprastu sek-

laiku chorai gie-

Šv. Juozapo >>ažayčioje, S-
Chicago je. Klebonas kun. V. 
Černauskas 12 valandą lai
kys Piemenėlių Mišias šv. 
Prieš Mišias parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko 
Kasto Gaubio, per pusvalan
di giedos įvairias Kalėdų 
giesmes. A. Vištartienė. cho
rui pritariant, giedos solo 
"Silent Night". Per Mišias 
choras giedos gregorijoniš-
kas ''De Augelis" mišias, o 
per Ofertoriją Novello " A-
deste Fideles". Ū t o s Mišios 
tas laikomos paprastu sek
madienio laiku. 

Ct 
un. L Alba-
laikys Pie-

šv. Choras, 
vadovaujant muzikui A Mon 
dta*hsjjį giedos įpjĮįfc St. 
Umm miim k Novello " A-

šv. Mykolo parafijos baž-

sr . Miaioe bos Kalsdų rytą 
5:38 valandą. Chcras. veda
mas varg. K. Kubo, giedos 

i 

, i 4 
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74 nfrhi HELP VASTTED — MOTERYS 

Po susirirkirao bus trum-Sekmadienį, gruodžio 27 J ^ ^ J ^ L - ^ į Septyniasdešimt keoin ke 
d 2 vaL popiet. Aušros Var " " J leiviai, pereitą antradienį, 
tų parapijos salėj įvyks prieš' Apskrities vadyba tikisi. feuvo sažeis^ ^te. Cnicago 
metinis Liet. R K Sus iv ie -kad šiame surinkime daly- fe N o r t h W e s t e r j l užmiesti-
nymo Amerikoj Chieago aps- vaus ne po viena, bet po ke- ^ t r a u k i n y s a t v y k o j Ca-
krities susirinkimas. Kada- Us atstovus iš kiekvienos 

1 DARBC SKYRIUS 

nal ir Madison st- stotį ir lai 
ku nesustojo.' 

UTUUAN1ANINSURED ASSOCIATIONS 
CHICASO SAVINGS 1 LOAN ASSOCIATION 

6816 S0U1H VVESTEftN AVEMff TEL. GftOVEHlLL 0 3 0 6 

GEDIMINAS BUILD1NS £LOAN ASSOCIATION 
4425 SOVTH fA*Hei_0 AYStUE T O . . LAFAYETTE 8 2 4 8 
KE1STUTO SAVINSS *LOAN ASSOCIATION 

; S&6 SOtfT« HALSTED STRPET TEL. CALUMET 4 U 8 
I ST ANTHONY SAVINSS & LOAN ASSOCIATION 

I50O SOUTH 4 9 T » COURT TEL. OCEftO 4 1 2 

i UNIVERSAL SAVINSS t LOAN ASSOCIATION 
1 1739 SOUTH HALSTED STREET TEL. CANAL 8 5 0 0 

ne-kada. bet šiame susirinki Į tuopos. Valdyba { z_ 
me turi būti atstovaujama 
visos apskričiai priklausan
čios kuopos. Bus renkama 
valdyba ir svarstoma vajaus I 

"DRACGAS" HELP WAKTFD 
AD VERTISITSG OEPARTM EVT 

127 No. Dearborn Street 
TeL RANdolon >*S» Į g j į 

HELP WA>TED .— VYRAI 

REMKTTE "DRAUGĄ" (bumper). 

CALUJVtET CITY, ILLINOIS 

' "euY M * R BOHOS AMO S T A M P S HfcCtE # 

PAS SU KALĖDOMIS IR 
NAUJAIS 1943 METAIS 

gruodžio 24-ioj, 1942 m., 7:45 P. M., 
NUO IJEIUYJSEŲ TAUPYMO 

BENDROVIŲ. 

A | l A 
STANISLAVA 

BASIENfi 
)JM> Urvat, Bagdonaite-). 

Gyvrno: 1153 \Vest H.'lst St 
rairč Gruod. 23 d. 1^42. m 

5 vai. ryu?. 
Gimus Lietuvoje, kilo iž 

Šiaulių apsicr., Amerikoje iS-
j y v c a o 36 me ina 

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyra Antaną r Svogerj Kazimie
ra Bajsį ir jo žmona. Paulina ir 
Jų šeima: vr daug kitų gimmiv 
LT pa£į:stamų-

Lįetuvoje paliko dvi seseres 
ir Amines. 

Kūnas pašarvitas J. F. Eu-
deikis koplyčioje 4605 S. Her-
mitago Ave. 

Laidotuves įvyks šeštadienį. 
Gruodžio 26 d.. 1942 m. Iš ko
plyčios 8 ^30 vaL ryio bos atly
dėta j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje įvyks g.dulin-
gos pamaldos už veliones sielą 
Po pamaldų ous nulydėta į šv 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visui 
g imines . draugTis-es ir naijsta-
mus-as dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

Nulindo: Vr**s, svogerLs STO-
~crka- Stserys, Cilniims-. 

Laid. dirr. J. F- Eudeikis. 
Telefonas Yards 1741. 

= ^ i 
LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ 

NAUJŲ METU! 
Linkiu Visiems Savo Koslui^eriams ir Draugams 

T O O L M A K E R S 
pakalys sudavė j stulpą 

Prie Defensfc darbų. Atsišaukite ant 
T-to aukšto sekančiai — 

D E S P L A I N E J . MIC. tO.HPA.V Y 
430 So- Green Street 

L A B O B E K S 
RELIANCE LABESET CO. 

2001 *H>. Elston Avenoe 

B E I K I A V Y E C 
Gerai apmokami darbai Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 

100 NUOŠ. KARO DARBAI 
2Z43 W. 36TH PLĄCE 

vės darbų. Patyrimas nereikalinga 
Laba' įdomus darbas. Diena ir r.ak-
tj ^hiftai. 40 centai į valandą moka
ma laike mokinimo. Greitas ;sidirbi-
M&s. Kreipkitės i -

PtASTIC BIXIMXG CORP. 
732 S. Slicrniio St. 

, REIKIA MOTERĮ."- Patyrimas nerei
kalinga. 48 valandu sa\-ai»f, laikas 
ir pusė mokama už overtime. — 
BOTVTON" & CC- 1725 X. Bot-T»or*ta 

[ (viena gatv«- į r . tus nuo .Vsshland 
ir 1% blokas nuo North Ave.) 

; DIRBTrvEI MERGINOJ r.ikalin-
! gos nuoiatiniems daj-bams. Pasimai

nanti dieną ar nak'i shiftai ar nuo
latiniai naktimis. 

CHJCAGO CVRTOX CO. 
4ŽOO S. Palaiki J<< <ul 

UNKE'S COU.EGE INN 
PAULINA LINKEVIČIENE, Sav. 

BEER 5c and 10c — Fįsh on Fridays 
- Delicious Lunch Every Saturday 

666 ffirscdi S t Hammond 10101 
CaluKet City, DL 

. Prie 1 
M E R G I N O S 

. Prie lengvų dirbtuvės darbo. Turė
kit giminio liudijimus. 

VELSON-JONES CO. 
330O Frsoklm BU d. 

Didvyriu motinos 
Kai kurios Chicagos mo

tinos prieš Kalėdas gavo ži
nią, kad jų sūnūs žuvo karo 

DIE CAST MACHrNE OPER-VTO 
RIAI. Aukščiausia ratą mokama ir J a u k e . T a i d i d v y r i ų m O t i n O S 
piece -»-ork. Užtenkamai overtrme. " _ 

XATK>XAI D*E CASTO'G CO. 
«00 X. Albauiy. 

PUST SPA1EB.S 
\ Synthetie Enamel Patyrę. Aukšciau-
I sia mokestis ir piece xock- Užtekti-
i nai overtime. 
| X AT!OX AX MUE CĄSOTOG CO. 

«0« X. .Ubany. 

Mes joms reiškiame pagar
bą k- meilę Kalėdų švenčių 
proga. 

Vardu C9EDCAG0 SAVIKGS AND LOAN ASSOCIATflON 
€816 S. Western Ave., Chieago, Illinois sveikina Preziden- ^ 
tas JHCHAEL NABVIDAS: 

Gerbiami klausytojaiTšių' metų šventės yra specialiai 
linksmos, kad gyvenant šioje brangioje šalyje, mes turime 
šią Bttgtojįį prog% viens kitą sveikinti 

Vardu direktorių ir valdybos CHICAGO SAVINGS 
* C A S » JUftASi ASSOOATiON, linkiu nariams ir draugams I 

— ' i r a u m W 3 * n » * i karo ZesAšekoB H-U 

LIXKSMŲ ŠV\ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo 'Kostumeriams ir Draugams 

VJCTOBIA PiJOTO STOJ»P 
MAKT MLAiKĄfTiS, &iv. 

213 — 155th Hammond 4925 
Calumet City, HL 

Be kentėjimo lakningu-
—r̂ — mas būtu vejas, korio nepa-

JUTMBER PILEKS. Patyrį. Taipgi \ 
paprasti darbininkai dirbti prie JOSSU ZSBOffaUS V e K l a S . 
abeLnų darbo yarde. Nuolatini dar
bai-

STORKUNE F X ^ X r r C R E CO. — ^ į m Q a į s d a r b o o į a s i . 
4-tOO V . --6tU Mrcct 

kaip bites rinkdamos medų 
ano kiekvienos gėles, o kiti 

4> 

\ . 

N O R T H S I D E 

VYRAI IR MOTERYS 

MERGINOS .— Abelnieza lengviem I 
' dirbtuvės darbam. Paryrimas nerei- . _ 
1 kaimsas. i Kas gerai gyvena — ugas 

VYRAI — vienas vyras mekaniskai ' " /-Tk„ x»„_+^c \ 
palinkęs. Viduramžio ar senyvas . g y S e n a . ^ĘTO ISar iOS^. 
prie maintenance darbo. Taipgi rei
kalingi paprasti darbininkai. Atsi-
šaukite tarpe S ir 10 vai. ryte. fcnOgUS b e d r a u g o , t a i d e -

DEARBORN OLASS CO. 
2414 W. 21st Street 

ranka be kaires. 

^ 

ANTANAS 
VTALANTTNAS 

Gyrcno 7020 So. •Woic«tt Ave. 

Mu« Tlrtfrr 22 d , 1>*2 -m* 

UXKSMC ŠV KAL*»T STEStl i ; IK LAIMINGC XAK*f JgETC 
lJIMsU i ! s " MS «i\VO K f » T l M l l ! M M S IK IrftSlGflMS 

FOH^ST ^LEN DAiRY CO. 
1636 -X. -Honore SL 

»»•»• 

CHICAGO. ĮįUUHQI§> 

Vardu GEMMINAS BCILDING AND LOAN ASSOCIA
TION, 4425 S. Fairfiod Ave., Cbicago, Illinois, sveikina 
Prezidentas ZiGML'KD KŪKALIS: 

Kalėdos, 25-ta diena December. kaipo visiems žinoma, 
garbinga Jėzaus Kristaus gimimo diena. Kiekvieni metai 
sukakus, ši minėta diena yra linksmai ir iškilmingai 
švenčiama po visą pasaulį. 

Dabar vardu GEDIMINAS BLTLDING AND LOAN 
ASSOCIATION, sveikinu visus mūsų bendradarbius, 
draugus ir rėmėjus s u Šventoms Kalėdomis ir Naujais 
1943 Metais, linkėdamas Jums laimingai ir pelningai su
laukti ir praleisti kaip šventes taip visus metelius. 

Varia KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCLVTION. 
3236 S. Halsted St., Chieago, Dlinois, sveikina Prezidentas 
THOMAS JANLLIS: 

Praleisdamas linkėjimas konvencijos formoje, vardu 
direktorių ir valdybos « H S T O T 0 -TAPYMO IR SKOU- f 
LINIMO BENDROVES, linkiu visiems per šitas šventes ir 
ateinančius metus daug ištvermes ir pasisekimo 
pastangose dėl greito kari laimėjimo mūsų krašto. 

pt-ip© a 
lu ta j ą t 

Paliko did> liam^ BuTraolbie: 
meterj Antanina <po teva^į Ar-
baCiauska-tv): duKU-rj JGeno-
vaitę i.- n'ą Juozą liaKiiiius ir 
anūkę Irenc; Walter ; marčia 
t ' raaco - i r a a n k ę Jn-jj , sūnų 
-Vritarua ir marčią X&y: brolį 
ly--on% ir švogerka Karoliną Va-
i a a i i u ^ : brol į grįįianiierą; ir 
gvocerką KaZHmerą V.ihinti-
D K Š ir <lang kitų Į;'"""*JĮ£ 
draugėj ir pažjstarnsj. 

Vvijonis prik ause prie Šimo
ni LRiukanto'draugijos ir pne 
Paraiiriimos^. Lietuvos draugijos. 

Kūnas p^.^i-rvotas Antano B. 
l'etkaus Koplyčioje 6S12 Souvb 
Western Ave., tel. Grovenūl 
0142. 

Laidot&ves jvyks Sežtadienį 
Gruod, 25 d. 1942 m. B koply
č ios I8£J» vai. ryto b o s atlydė
tas j Gimimo §v. Pan. Marijos 
pa.ru!> bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos nž velio
nio sivią. P o pam-tldų bais nu-
iydGtas j 5v. Kazimiero kapi-

'ZP^S. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drangus-ges ir pažfs-
tamns-as dalyvauti šiose laido-
tovese. 

>ulin«lv: Motrri>. DuktC-. i e o -
ta-. >ūo*i. >Un'ffs . Anukč.-N 
Jiroluki. BroGcnės ir G r a n c š . 

l a doiu-.ir. d'^tktorius Anta-
V l S O S e i ^ ^ B I'etkus. Tvl. GRO 014i. 

nšKSMą;' gir. 
LIMiir _ SAVO JK< 

J 

LAIMDK9V X 1 1 J , 

PIRMOS RŪŠIES BUČERNĖ IR GROSE: 
1645 Wabansia Ai c. 

G E N E R A L 

TOWNQT LAEE 

liaksmų Šv. Kaiedų Švenčių 

^ '•[-'• • ' . y - = - » • - » - • 

m 

i 

i 

LINKSMŲ ŠV. KALfiDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

GENBUtf. SAUSAME CO. 
JOHN IR BRUNO HARCZĄK, Sav. 

General Brand Meat Products 

2001 Blue Island Ave. 
CJĘSCAGO, ILL. 

Canal 6900 

LIETUVIAMS, DRAUGAMS 
IR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMOMS 

LAIDOTUVIŲ E«ffiKTORIUS 
mr DVI MODERNIŠKOS KQPXYČIOS*rr-

4665-07 So. Hennitage Avenue 
S U VAGdc *i** t "na 

4332-34 So. California Avenue 
Tel. LAFayette 97Ti 

AMBULANCE DDZN A IR NAKTĮ 

St' 

T V ardu ST. A NTBON V S A\TCVGS AND LOAN ASSOCIA 
TION, 1500 S. 49th Ct , Cicero, Dlinois, sveikina preziden- I 
tas JOSEPM MANST1S: 

Dabar po visą pasauu" vyksta karas. Mūsų sekretorius 
ir daugelis & mūsų giminių, kaimynų ir viengenčių ka
riauja už mūsų laisvę. Mes linkime jiems daag laimes ir 
pasisekimo ir ištvermes nugalėti priešą. 

Vardu direktorių ir valdybos ŠVENTO ANTANO 
TAUPYMO « •InHllllMII BENBEOVfcS iš Cicero, aš 
linkiu Jums, gerbiami klausytojai, ir mūsų esantiems ir 
būsantiems nariams linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų. 

r -

Vardu UNIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIA 
TION, 1788 S. Malsted « t , OMeago, Kiaois. sveikina 
ridentas MĄZj® G L GIS: 

Direkcija l NEV£BSAL t A u f f M O IR SKOLINIMO 
BENDROVES sveikina visus (tuos kurie taupo toje ben
drovėje ir taip visos kitos kostumerius so Kalėdoms ir 

ir laimingų Naujų 
1943 Metų. Linkiu visiems sveikatos ir turėti daug pinigų! 

_Br dėti sutaupintus pinigas į lietuvių taupymo ir skolinimo 
bendroves. 

ONA INTIENĖ 
(l>o ««vai- Vkbknnaiu) 

Gyv.: ZZ2* S. W«stcrn A«e. 
Mir.- pruod. 22 d . 1942 nu. 

4:00 vai. ryte. sulaukus 61 m. 
amžiaus. 

Gimus Lietuvoje. Kilo »• 
Panevėžio apskr.. Alynavu pa-
ra pi jos. šežkn kaimo. 

Aatcrkuji- i>K>vcno 32 m. 
T"aliko <lid«-liam< nu'.iūdim*. 

vyra Petrą: duktrrf Ona ir 
ž»*ntA Kd\-;ird.-Į Kurulas Ir a-
niikr Marilyn; sr->.erj Petronė
le Tarvainiene ir jos .icnną; 
puSR«c3»crj PrilcKirra^ ir š«-ima 
(Thorpe. V..sc.): p i m n ^ ą. a. 
Antano Viaskuno ^rimyna to 
<liup kilų giruinin. draucį to 
pažįstama: o Lietuvoje paliko 
2 sesrris. 

Kūną.* pnfctrv otits Larha» ica 
kopliTioj. 2214 W. -r.rd PUrr. 

L»r*>tiVfs jvyksi AeStadleiif. 
frruodZlo 26 d. Iš koplyčios 
S:J# vai. ryto H«w ally*rt» 1 
AUŠTOK Variu p a c tetayOa. 
kurk>.w j»yk» crdulirupoo pa-
.iiįilįiiii a± .TeHončs siela Po 
pamaldų b»B • • U » M a J Sv. 

JCasimterp ka»tn«s. 
" Syirtii1T1»l kvtečtaing -rt»tt» 

datyvanfl « o * Ir t te įur^r . 
Nuliūdę- \ j t * s Jl&ti, &e-

l^idouiMg d irca lonu; L*. 
toaito-9ftw4. teL CAN. 2SIS 

G E N E R A L 
*f = ^ i 

trgt; « « 

i 

LC^KSMŲ SV. KALfiDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
**AUJŲ METŲ! 

T į # i j [ 'Visiems Lietuviams, Draugams 
Ir Pažįstamiems! 

EDVVARDS, 
VYRIAUSIAS TEISĖJAS 

MUN1CIP.AL TEISMO 

•vm «sa m 

Linksnaų Kalėdų ir Laimingų 
ĮjgįgaaĘft Naujų Metų 

Linki 
Visiems Piliečiams ir Pilietėms 14-to 

Wardo ir Visiems Lietuviams 

McDERMOn 
tOMMTrTEEMĄN 14 to WARDO 

= = * " 

• * . 



« EffiSkAĮUŠ DRAtTOAS Ketvirtad., gruca. 24, 1942 

Penkisdesimt tonu kalno skeveldra Neapsimoka būti 
užgulė autobusą su keleiviais 

AŠTUONIŲ ŽMONIŲ LAVONAI TUOJAU IŠTRAU
KTI. MANOMA, KAD ŽUVO APIE 25 ASMENYS. 
ŠEŠI IŠGELBĖTI. 

Yra išsiuntinėtos 1942 me teks mokėti maždaug $20 ir 
tų taksų lentelės. jtt. 

Jei kas nevedęs, tai tak-i Jei šeima tari du vaikus, 
sas turės mokėti pradedant tai turės pradėti taksas mo-
nuo $600 metinio. Jei kas keti nuo $2,000 uždarbio iri dolerių. 
uždirba per metus $600, tai teks maždaug- mokėti 
turės mokėti maždaug $15, i $13, jei uždirba $2,500, tai 
jei $700. tai turės mokėti teks maždaug mokėti $53 ir 
maždaug $34, jei $1000 už- tt. 
dirba '— maždaug mokės' T . v . . . 
(too . , . Jei seimą t o n tris vaikus, 
»?oy ir t , u . . _ , _ . . . . ! tai turės mokėti pradedant 

Jei kas yra vedęs, bet ne-i nuo $2,500 uždarbio ir rei-
Eada autobu- turi vaikų tai turės prade-j kės maždaug nuo tos sumos 

į pavojingą už- t į nuo $1300 metinio uždar-j mokėti $33; jei uždirba 
pasigirdo koks t a i ! b i o i r tdls n u o t o s sumos! $2.750, tai teks maždaug mo 

tution boulevard. netoli Ali- ūžesys. Pasigirdo didelis' mokėti maždaug; jei uždir-lkėti $79 ir t t 
quippa, pakeliui į Pitts-i šauksmas. Aš nežinojau kas D a $1,400 tai teks 1 
burgh. Kai autobusas važia-' įvyko. Man kas tai padėjo. m a ždaug $30 ir tt. 
vo užsisukimu, tuo kartu 50 autobuso, užpakalio p e r ' 
tonų sunkumo skeveldra at- langą. Kurie sėdėjo autobu- ^as ^ra v e ( ^ e s 

Netoli Aliquippa, Pa., šį baisų įvykį pasakoja. ' | 
gruodžio 22 dieną, j vyko bai „ 
si nelaimė. Iš Aliąuippa iš- ęs gyvas 
važiavo autobusas su kėlei-' ''Trisdešimt ar daugiau asi 
viais. Autobuse buvo apie menų buvo autobuse, kai; 
30 keleivių, daugiausia plie- m e s palikom Aliąuippa", —| 
no fabriko darbininkai. pareiškė Joseph Manko, iš į 

Pittsburgh. 
Skeveldra ir pur\ ai i 

K I sas važiavo 
Autobusas važiavo Consti sisukimą. 

kus. Ir šis pamestas s 
kas padėjo surasti plėšia 

e? 
Hoda, pereitą rugpiūčio mė
nesį, iš Mrs. Margaret, 78 
m., 1357 Ancona str., pa
grobė keturis tūkstančius 

Gruodžio 17 dieną 

NORTH SIDE 

plyšo nuo kalno užgriuvo 
autobusą. Kalno skeveldra, 
susimaišiusi su purvais, tie
siai pataikė į autobusą ir j į 

so vidury ar priešakyje bu
vo užmušti". 

Du keleiviai, sėdėję auto
buso užpakalyje, liko nesu-

sutriuškino. Autobusą su ke žeisti. Manoma, kad 25 kėlei 
leiviais užgriuvo kalno ske-; viai žuvo. Aštuonių žmonių 
veldra ir purvai. 'lavonai tuojau buvo ištrauk 

Šeši asmenys liko išgelbė-iti. 
ti, keturi iš jų nugabenti j Sakoma, kad kalno skevel 
ligoninę. Du liko nesužeisti, dra atplyšo nuo kalno dėl 
Vienas iš išsigelbėjusių apie lietaus. 

Dvi slaugės penkis mėnesius 
slapstės nuo japonų džiunglėse 

i Iždo departamento sekre-
I torius sako, kad taksus ga-

Jei kas yra vedęs ir turi Įima mokėti kas ketvirtį me 
vieną vaiką, tai turės mokė- ] tų. Pirmąją dalį reikia su-
ti pradedant nuo $1,600 meti mokėti iki kovo 15 d., antrą 
nio uždarbio ir nuo tos su-j dalį iki birželio 15 d., trečią 
mos teks mokėti maždaug dalį iki rugsėjo 15 d. ir ket-
$7. jei uždirba $1,700, tai virtą dalį iki gruodžio 15 

dienos, 1943 m. 
Misijų vietoje buvo daug Toji lentelė rodo, kad ve-

aliejaus, bet vietos gyvento-, dę ir turį daugiau vaikų turi 
jai atsisakė nurodyti aliejų, mažiau taksų mokėti. 

Plėšiko švarko guzikas išdavė ji patį 
PLĖŠIKAS NORĖJO NUTILDYTI MOTERS ŠAUKS
MĄ IR TUO LAIKU JO ŠVARKO GUZULAS PATE
KO Į MOTERS PLAUKUS. 

Plėšikai numato kokį 
įmenį, palaukia progos ir 

Dvi Melanesian Mission jų gyvenimo dienos. Jos t n - ^ P i p k š ^ Atrodo iš pažiū-
slaugės (norsės) turėjo pen- rėjo keliauti per karštą p u r | r o s menkas "sutvėrimėlis" 
kis mėnesis slapstytis Malai va. eiti per įvairius upelius.! guzikas. bet jis padeda su-
ta džiuglėse (Solomon salo- Slaugės maisto turėjo už- ras& plėšiką. 
se) , kad nepatekus japo-. tektinai. Jos pasiėmė cuk-
nams į rankas. Jų vardai —j raus pieno, saldžių bulvių, 

E. Field, iš New Zea- kakanosų ir pelkių daržovių. 

T ^ A ^ ^ . f g a i a K rietoe g y v e a t o - ! * ą V i e savo švatko (žake
t o ) , tai, galimas dalykas, 

Bėga. į džiungles __ šiandien jis būtų laisvas. 

Kas jie tokie 

Jei Les i į s /F-da 

JS 

as- rų apiplėšime. Trečias vy
ras, Edward Panczko, 20 
2648 W. Iowa str., yra. ieš
komas. 

Detektyvas sgt. Ralph Mi 
ller, kuris areštavo Pisano 
ir Hoda. pareiškė, bus klau
sinėjami del užmušimo Leo 
Beckerio, Q5^L kuris buvo 

Miss 
ir jos 

du jaunuoliai įėjo į 
Anna Sether, 63 m., 
motinos, Mrs. Marier Se
ther, 94 m., namą. Guzikas 
iš Hoda's švarko (žaketo) 
iškrito ir pakliuvo į Miss M 
Sether's plaukus, kada jis 
bandė nutildyti jos šauksmą. 

Kažin kaip "gudragalviau 
ja" plėšikai, bet anksčiau ar 
vėliau patenka \ teisingumo 
rankas. 

Išleistuvių bankietas 
prof. K, Pakštui 
Ši sekmadieni, gruodžio 
27 dieną 

Ta proga, dr. Pakšto arti
mi draugai ir gerbėjai ren
gia smagų ir draugišką iš
leistuvių bankietą šį sekma
dienį, gruodžio 27 d., Patria 
Bali, 2011 W. North Ave. 
(prie Damen, North ir Mil-
wankee Avės.) 5-tą valan
dą vakare. Norintieji užsi
rezervuoti reikia tiktai pa- 1 
šaukti komisijos narę Gab-
rienę. tel. ARMitage 8261 
iki ketvirtadienio, gruodžio 
24 d. Rengimo Komisija 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ! " 

Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems 

STANLEY J, SACHARSKI 
DIREKTORIUS 

Moderniška Koplyčia Dykai 

1735 Wabansia Ave. Chi cago. 
Telefonas Brunswick 2535 

LINKSMU ŠV. KAJLfeDU ŠVENČIU BR LAIMINGA NAUJU METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

W. U R B A N 
KRAUČ-ICS 

1S35 
CLEANER & DTER. 
Areone Siutus padarom pagal orderį 

gaucL .0 ss vietos 
jų-
Japonai buvo išvyti 

metų Kada amerikiečiai 

KAREIVIŲ 
DŽIAUGSMAS 

SAKOWICZ T A VERN 
M. SAKOWICZ, Sav. 

1734 Wabansia Ave, Tel. Armitage 7568 
CHICAGO, ILLINOIS 

^ S S ^ J ! ! ^ ^ * * * 7 ***=«»V nr M M I S G Ų NAU*tp METU 
LINKIU \ ĮSIEMS SAVO KOSTOIERIAMS I R DRAUGAMS KnoII Coal and Oil Company 

BLUE FLAME BANGE OIL 
1818 W. North Ave. Chicgo^ 

TeL Hermitage 57t)7 
UL 

įsibrovė į namus 
Dvi slauges paliko misijnj '"' Hoda, 22 m., 1438 W. Erie_ 

vietą, kai japonai šių metų ! Kada amerikiečiai kariai 'str., ir William Pisano, se-j Kada Hoda kartą įsibrovė čiai 
pradžioje įsibrovė į Malaita atvyko ir japonus išvijo, ^ įniau vad ines i s& 

-nuo žiauraus slaugės grįžo į misijų vietą, son, 25 m., 1334 W. Huron teriškių, tai jo švarko guzi-fnių. Armijas pašto ofisas pa 
o paskui atvyko į Naująją str., buvo sučiupti policijos kas išpuolė iš švarko ir! reiškė. k a d \ i s i e m s kariams 

Tai buvo baisios, šiurpios Zelandiją. ir jie kaltinami senų mote- įkrito į vienos moters plau-

Afrikoje amerikie 
prieš Kalėdas 

laiškų ir siunti-

ir jos turėjo 
priešo slapstytis džiunglėse. 

N O R T H S I D E 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ N A U J Ų M E T Ų ! 

linkime Visiems Mūsų Draugams 

T A U P Y M A I 

APDRAUSTI IKI $5,000 Per 

AGENTŪRA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS. 

SAFETY DEPOSIT BAKSAI 

DABAR tai laikas padėti savo 
brangius dokumentus į Safety 
Deposit Baksą mokant mažai 
kaip $3.00 į metus. 
DABARTINI 3 ' DIVTDENTAI 

1 
Corner MILWAUKEE, NORTH and DAMEN Aveaoes 

laiku bus įteikti laiškai ar 
siuntiniai, jei reikės, tai jie 
patys išnešios laiškus. 

Laimingasis oficeris 

Daugelis Amerikos ka
rių, esančių Š. Afrikoje, 
gaus švenčių laike. 

Kariai labai laimingi ga
vę daug laiškų. Vienas Air 
Force oficieris vienn pašto 
siuntimu gavo 38 laiškus. 
Jam buvo patarta į dieną 
skaityti vieną laišką, kol 
gaus daugiau, Bet oficieris! 
neįstengė laukti, jis skaitė 
vieną laišką po kito. 

Koks skirtumas 

Bet koks skirtumas, kai 
kurie kariai visai negavo 
laiškų. Yra karių, kurie S na 
mų nėra gavę jokio žodžio 
per tris ar keturių mėnesius. 

gi žinia yra pavėluota, bet 
mes ją dedame dėl jos įdo
mumo. 

Dažniau rašykime ka
riams laiškus. 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams 

DRONSKI'S LJOUORS 
WALTER DRONSKI, Prop. 

į Liąuor House — **Wl*ere Friends Meet" 
1756 vii North Ave. We Meet Ali Competition 

Something New! — Sundies — Movie Talkies! 

u n E a i y sv. RALĖDV ŠVENČIU IR LAIMINGU SAUJŲ METŲ 
I J S H U VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DKACGAMS 

Mr. Mykolas Lendžon 
1712 x . 

PIRMOS KLESOS CERATA 
Chicago, 

TAISYTOJAS 

J 
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

KOLCZAK7S TAVERN 
Užlaiko Berghoff Alų 

Salė išnaomuojama visiems įvykiams 
1822-24 W. Wabansia Ave. TeL Humboldt 0305 

STANLEY KOLCZAK, Savininkas 

FAIRFIELD SAVINGS & LOAN ASSN. 
Estoblished 1901. Assets Over $2,000,000. 

P1KK1TE KABO BONDSUS IR ŽENKLELIUS ČIONAI 

^ : ^ 

Autobusas sudavė 
įstalpą 

Cbicagoje, prie Cermak 
rd. ir S. KnBn ave., pereitą 
antradieni, Bluebird autobu
sas sudavė i stulpą ir 27 ke
leiviai buvo sužeisti. 

LINKSMV 
U X K T C 

8V. 
VISIEMS 

KALfcDV ŠVENČIU I R LATVfIXG V N'ACJV METC 
SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS 

1S34 Wi 

JOE ZENKEVIČIUS 
Coal. Wood and Movlng-MOTOR SERVICE 

11«7 

= ^ 
S LIXKSMU SV. KAt^JfŲ ŠVENČIU I R IAIMTXGV KACJR METU 

LIXKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS I R DRAUGAMS 

1851 Vi'»bansi* Avenue 

K. WLEKUNSKI 
KEKVKJLA 

ChkaKO, IUinois 

^ = 
Nikodemas ir Barbora WiBm ir duktė Teofilė. 

savininkai . . 
M X K S M V fiV. KALADU »VF.N«Ų K LAIME«GV NAUJŲ METC 

H. Owczarzak 
GROCERV 

1721 K. Hoaore Ave. 

" ^ 1 

k* Pašalpos Klubas laikys 
priešmetinj susirinkimą, ne-

d5Hoj, gruodžio 27 d., V. 
Neffo svetainėj, 2435 S. Lea-
vitt SL, 1 2 ^ 0 vai. popiet 

s 

i 
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ANTROJI DALIS D R A U G A S PARTTWO Thurs., Dec. 24, 
1942 

'Aš skelbiu jums didį džiaugsmą, 
šiandien gmve Išganytojas. » (Luk. 2, 10-12) 

mesesitsBt&esBiBsesG t^&e&3*sK3!£s&£2ieii£&ss3ic^^ ^saaeaemaeamBKtBaBma^mmmmmtaĖmammmmmama 

Švč. P. Marijos ir Kūdikėlio Jėzaus Kalėdų dovana 
Senoje ir istorinėje Taikos" - M a n o mažoji i r geroji I - U ž kokią kalte teismas 

Karalienės Marijos Katedro- motinėle! švelniai kalbėjo JI pasmerkė mirti? 
je, Koelno mieste, yra ste
buklingas ir nepaprastai gra 
žsas darbo Šv. P. Marijos 
paveikslas, pagarsėjęs savo 
stebuklais dar iš našles ka
ralienės Marijos De Mediči 
laikų. 

Buvo tai 24 d. gruodžio 
mėnesio. 

Prie paveikslo klūpojo 
mažo ūgio našlė, mažiausiai 
70 m. amžiaus senutė ir abi 
savo rankas jaudinančiai pa-
veikslan ištiesusi karštai 
meldėsi. Jos akys buvo pa
plukusios gailiomis ašaro-

is, jos riedėjo per išbalusį 
>mis raukšlėmis išva-

>tą jos veidą ir krito žemyn 
marmurinių altoriaus 

iptų. Jos krūtinė sunkiai 
alsavo, o per pusiau praver
tas ir virpančias jos lūpas iš 
širdies veržėsi karšta .malda. 
kari kaip rytmečio rūkas ki
lo prie Dangiškosios Angelų 
Karalienes. Marijos, kojų. 
kad ją priimtų ir išklausytų. 

Ar Šv. P. Marija neišklau
sys prie šio stebuklingo Jos 
paveikslo senutės IMiJk.fi mo-

nepažįstamasis, kaip aš ma
tau. Tamstą kokia nors di
delė, baisi nelaimė sunkiai 
slegia. Kai Tamsta bažny
čioje taip karštai iš širdies 
meldeisi, aš nežinau, ko no
rėjai sau nuo Aukščiausiojo 
išprašyti, tik savo širdy tuo 
kartu jaučiau kaž ką nepa
prasto... O, kad tai būtų ma
no galioje ,tuojaus tau su
teikčiau!... 

Senutė palengvėl atkreipė 
į nepažįstamąjį savo išblyš
kusį, išbalusį veidą ir už
verktas akis. Jo balsas taip 
simpatingai ir užjaučiančiai 

i skambėjo, o akys, tarsi vi-
j lyčia, norėjo perskrosti jos 
Į krūtinę ir aiškiai pamatyti 
' tą baisų vidujinį jos širdies 
j skausmą. Ji staiga pajuto 
I norą atidaryti jam visą savo 
! širdį, kad jis nuimtų nuo 
j jos krūtinės tą baisingai 
j slegiantį akmenį. Kažkokio 
jausmo pagauta, ji nieko 

j jam į paklausimą neatsakė, 
tik gailingai į jį žiūrėjo. 

— Pasakyk man, geroji 
vargše 

—Už žmogžudystę, pone! 
—Vargšas mano sūnelis Vi
liamas ,kurs ne tik žmogaus, 
bet ir mažiausio gyvūnėlio 
dar nėra savo gyvenime pa
lytėjęs. Tačiau, melagin
giems liudininkams parod
žius, vis dėlto, jis liko nu
teistas mirti, už tai, būk jis, 
norėdamas atimti porą šim
tų guldenų, nudūręs Gerber-
tą Veitą, iš Blaubaeho gat
vės, kurioje ir aš pati su sa
vo sūneliu gyvename. Ka
dangi jis buvo mūsų kaimy
nas, ir policija niekur tikro
jo kaltininko negalėjo suras 
ti, kaltė krito ant mano sū- j 
nelio, kad jis padaręs ta 
žmogžudystę. I r teismas jį 
pasmerkė mirlL 

—Ar Tamsta tikrai tiki ir 
žinai, kad jis dėl tos žmog 
žudystės nekaltas?—paklau 
sė nepažįstamasis su tokiu 
dideliu dėmesin, kad rodės 
jis plaukė iš pat jo sielos 
gelmių. 

—Taip, brangus pone! Pri 
siekiu V. Dievu ir visais šven 

kad jis nekal 

Tas, Kurio jūs nepažįstate" 
Nepas tovio j dvokiančioj*- že-

B»j», kur Jokiais pagražini
mais ir smilkalais n-?ali būti 
nuslėptas Jos dvokimas, vierri 
naktį pasirodė Jėzus. Mergelės 
be jokios dėmės pagimdytas, 
niekuo neapsi£inklaves_ išsky
rus savo nekaltybę. 
Jėzus gimė tvarte. 

KALEDCS—K r i s t a u s 
gimimo šventės — nepapras
tai giedria džiaugsmo nuo
taika pagauna žmogaus sie
lą. Ir vargšui ir turtingajam 
jos kažką gaivaus suteikia.; 
Pirmąjį paguodžia, antrąjį 
perspėja. 

Žmonių gyvenimas visuo
met buvo reikalingas ir pa
guodos, ir perspėjimo. Pa
guodos — nelaimingųjų vil
tims sustiprinti, perspėjimo 
— valdytis tiems, kurių ne
teisybė ir nedorumas tūks
tančiams ir milijonams ap
kartino gyvenimą. 

sta ne tik stabmeldžiai, ku
rie apie Jį nieko negirdėjo, 
ne tik subedievėję katalikai, 
kurie į Jį ranka pamojo, bet 
ir daugelis save laikančių 
nuoširdžiais Kristaus sekė
jais. Nepažįsta dėl to, kad 
neturi Jo dvasios ir meilės, 
Jo gyvenimo ir darbų. Dau
giausia tik dėl to visur taip 
ir niūru. Gyvenime tiek 
daug nevilties ir toks tvan
kus oras, tiek daug pykčio ir 
audrų, tiek daug- skausmo ir 
klaikių vaitojimų, tiek daug 
dvasios ir kūno nesveikatos, 
tiek daug savimylos ir nesi
valdymo. 

Su religinės minties silp
nėjimu visas gvvenimas pra 
deda irti. Mat, religija yra 
vienybė, tvarka ir. darmi-

/ • -

Gul šiandieną štai ant šieno 
Karalaitis iš dangaus, 

Sukūrėjas, Atpirkėjas 
Nusikaltusio žmogaus. 

Vargšų luomą Jis pamėgo,— 
Piemenėliai todėl bėgo 
Pirmi Jo pasveikinti 

imas. Ji žmogaus gyvenimui 
Kristus, Dievo pasiunti- j ^ ^ a u k š t a - t i k s I a - a t i t r a u 

nys, ir atėjo į vargo žemę su k d a m a » n u o ***** * n e d ° -
šventos paguodos ir r * r spė - , r u ******* T*įį*u *** *** 

Dievo malonės 
i r aš 

jimo žodžiais, su gyvenimo 
ledus tirpdančia meile, su 
pažadėtu išganymu. Atėjo 
tuo metu, kai pasaulis, bai-

Jo apvaiz-. savo skrandos kišenės dide į saus siaubo pagautas, per

galėtų veikti, j i pakankamai 
turi būti gyva. Religinis 
jausmas turi valdyti visą 
žmogų—ne tik jo m i mis, be;. 
ir darbus. Daugelis klaidin-

fUe, 
nBBsfRKSiO ,_„,. __, nelaukdamas ataa 
daugelis žmonių jau yrapa-ijrvrBo ts^ neoaastamas. — 
tyrę 
bos. 

Marijos gkv Gali būti, kad aš 
Tamstą pagelbėti, tą baisų 
Jūsų širdies gfeawgn«Į nura
minti ar bent sumažinti? 

Senutei ūmai sužibo galvo 

—Marija!—saukia ašaro
mis paplūdusias akis į pa
veikslą įbedusi senutė,—juk 
Tu žinai, kad šią naktį pir
miau negu Tavo Sūnui, šven
čiausiajam Kūdikėliui Jėzui, 
naujai Betliejaus kūtelėje 
užgimusiam, pagarbinti, pra 
dės gausti bažnyčių varpai j te sudėjo, koks pasiuntinys, 
ir jungti savo balsus su tink- į kurs gal ką nors jos sūnelio 

tybės be stebuklo, 
niu būdu, ir negalima buvo 
teisėjams įrodyti, kai jie rė
mėsi neteisingais liudinin
kais. 

—Aš Tamstos žodžiams 
visai tikiu. Tokios dievotos, 
kaip Tamsta, motinos sūnus 

je mintis, kad tas nepažįsta-
masis ponas, a r tik nebus I negalimas daiktas, kad būtų 
Šv. P. Marijos a r Kūdikėlio! P a d a r c s ^^^aiystę. 
Jėzaus, kuriuose ji visą savo 
viltį šiame baisiame momen-

Tam 
sta lauki pagalbos iš dan
gaus, o ne iš žmonių. Taigi, 
turėk tvirtą tikėjimą i r stip
rią viltį, kad tikrai jos susi-

i f c j>askntiniai nepažįsta-1 U P ^ * P3*1™ » * * " " » - ] 
mojo pono ištarti žodžiai k y d a m a s ' 

sma angelų giesme "Gloria 
in excelsis Deo," mano vie
natinis sūnelis, kuris nekal
t as pasmerktas' mirti, bus 
pakartas. Marija! Mieliau
sioji mano motina ir globė
ja! Gelbėk jį ir mane nelai
mingą motiną! Išmelsk nuo 
Švenčiausiojo Savo Sūnaus, 
Kūdikėlio Jėzaus, naujai šią 
naktį užgimsiančio, kad Jis 
tą baisią savo bausmės ryk
š tę nuo mano sūnelio ir ma
nęs šalin nukreiptų!... 

pagalbos reikale galės padą-
ryti. Tat nejučiomis ištiesu
si rankas į nepažįstamąjį, ji 
gailingai atsiduso. Paskiau 
baisaus skausmo perpildyta 
balsu prabilo 

—Ak, brangusis pone! — 
Atleiskite man, jei taip pra
sitariu.—Mano reikale jokia 
žmogaus ranka nebegali pa
dėti. Čia reikia, kad Aukš-

į čiausiasis V. Dievas padary-
1 tų stebuklą. Jei Jis manęs 

lauksi. Šv. P. Marija ir Kū-

krito nelaimingos vargšes j 
motinos ausysna tarsi dan
giškojo arfcangelo žinia. Po
ra minučių praslinko, kol di
džiausio džiaugsmo apsvai
ginta senutė susivokė, ką 
jam į tai atsakyti. Bet t a s 
jos atsakymas nebuvo vykęs. 

—Taip, garbingas pone!— 
Jūsų intencija be galo gera, 
tačiau vis dėlto aš labai bi
jau... 

—Štai, geroji mano senu 
te, imk šį lapelį, skubia 
nešk i r paduok teisėjams 
kurie Tamstos sūneli pas 
merkė mirti, o aš pasisteng 
siu, kad Tamstos 

šų ir turtingųjų 
buvo begalinis. Tačiau kaip 
pirmieji, taip ir antrieji ii-Į 
gej osi pažadėto Mesijo, j 
"kurs išgelbės savo tautą 
nuo nuodėmių," nors jo a tė-

tųs turįs tikėjimą, bet netu
rėtų gerų darbų. Argi tikė
jimas galės jf išganyti?" 
(Jok. 2, 14). 

dikėlis Jėzus, atneš brangiau i —Nebijok, Tamsta, nieko! 
sią Šv. Kalėdų dovaną—Tara }—išdidžiai pastebėjo ja i ne- j bar įvyko, ji pašoko tarsi iš 

greitai būtų išlaisvintas, kad 
visi kartu laimingai galėtu
mėte švęsti Šv. Kūdikėlic 
Jėzaus užgimimo šventę — 
šv. Kalėdas. 

Mažai betikėdama save 
ausims ir visa tuo, kas da-

stos sūnelis Viljamą s bus į pažįstamasis. Tai sakyda-
laisvas! O kaip matau, iš mas. jis išsitraukė iš puikios 

šiurpaus sapno, ėme karš-
(Nukelta į 2 pusL) 

Tokiais žodžiais ^ ^ - ir mano sūnaus nepasigailės 
dar ilgai meldėsi. P a s k i a u \ " v e l t u i v i s k a S ~ ~ M a n ° 
pilna pasitikėjimo ir stiprios1 brangiausias _ sūnelis, trijų 

I 
vilties, kad Šv. P. Marija ne
atsakys savo pagalbos jai ir 
jos sūnui, staiga pakilo nuo 
altoriaus laiptų, atėjusi į bo-
binčių dievotai su švęstu 
vandeniu persižegnojo ir jau 
ruošėsi išeiti, kai, visą laiką 
atsargiai bažnyčioje ją ste
bėjęs ir dabar pasekęs, kaž
koks BBĮMJįit—B civili
niuose drabužiuose ponas. 
priėjęs sulaikė ir, padėjęs se 
nutei ant peties ranką, su
jaudinta ir simpatingu balsu 
j ją prabilo: 

mažų vaikučių tėvas, šian
dien turi būti nužudytas! Po 
tų žodžių senutė, abiem ran
kom uždengusi sau veidą, 
gailingai pravirko. 

—Jūsų sūnus turi būti nu
žudytas!?— sušuko dideliai 
nustebęs nepažįstamasis.. 

—Taip pone!—Šv. Kūdikė į 
lio Jėzaus užgimimo vigilija 
dar nebos pasibaigusi, kai 
jis jau turės mirti, o tačiau 
jis dėl jam pranešto nusikal
timo yra taip nekaltas, kaip 
naujai gimusia kūdikis. 

Tikėjimas be gerų darbų 
jimo prasmės gerai nesupra- yra melas, veidmainiavimas, 

sūnelis i t o - * ^ to F^0 n e **&&> ^ P Dievo i r savęs apgaudinė ji-
buvo norėta mas. Vienas rašytojas teisin-

Kristus gimė paprastu gai ir gražiai evangeliškai 
vargo žmogumi, nors buvo pasakė: '"Meigui i r šimtą sy-
laukiamas galingu karved- y^ų nueisi į šventyklą, bet 
žiu; gimė tvarte, nors buvo ._ jeign pakely t a rp Jeruzalės 
laukiamas karalių rūmuose; įr jeriko paliksi sužeistąjį, 
gimė garbinamas gyvulių ir ^ taVO vaikščio urnas į šven 
piemenų, nors pirmieji ren- tykią nebus palaimintas.'' 
gėsi pagarbinti didikai; gi- Deja, reikia pasakyti, kad 
mė dangaus karalystei skelb tokio apgaudinėjimo ir apsi-
ti, nors buvo laukiamas že- gaudinėjimo mūsų gyvenime 
mėje viešpatauti. 

Ir koks keistas nesusipra
timas, kuris persekioja visą 
žmoniją, kuris kartojosi ir 
kartojosi visur ir visais lai
kais. Taip blogai Dievo bal
są girdi žmogaus ausys! 

Pažadėtojo Mesijo nepaži
no išrinktieji izraelitai, nors 
Jis buvo jų tarpe. Dėl to šv. 
Jonas jiems teisingai sakė: 
"Tarp jūsų stovi tas, kurio 
jūs nepažįstate'' (Jon. 1,26) 

O kaip šiandien skamba 
pastarieji šv. Jono žodžiai? 
Ar neatrodo, lyg jie ir mūsų 
laikams būtų pasakyti? — 
Tikrai taip. Ir mūsų amžiaus 
žmonėms jie su tuo pačiu 
įsakmumu kalba: "Tarp jū
sų stovi tas, kurio jūs nepa-

Šių žodžių prasmė 

yra labai ir labai daug. Daž-
nai juk pro sužeistus vaikš
toma visai jų nematant, o į 
alkanų ir trokštančių balsą 
visai neatsakoma. Dažnai nė 
kiek neparodoma meilės ne
laimingiausiems ž m o n ė m s . 
Ir iš viso tos meilės taip ma
ža gyvenime! O ji jau beveik 
du tūkstančiai metų kaip 
skelbiama. 

Kasmet Kalėdos yra dide
lio džiaugsmo šventė, nes 
jos primena Kristaus—Did
žiojo Meilės Mokytojo—atė
jimą į žemę. Kristus gimė. 
Kristus tebėra tarp mūsų. 
Jis niekam nematant saugo 
žmonių gyvenimo kelius. Ta
čiau Jo gyvas pasirodymas 
ir nūdien taip reikalingas ir 
taip laukiamas. G. Papini 

A , * - . .—, ^ * ^i-*^^s -w^ i žmonių likimo baisa savo dabar yra net platesne, ne- "V . . _ _ „ . , 

bejo: gu angomet. Šiandien 
taus, kaip teisingai sako vie
nas pamokslininkas, nepažį- J. Kcpofts 
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Švč. P. Marijos ir Kūdikėlio Jėzaus 
u dovana ; 

<Atkelta iš 1 pusi.) Drebančiomis rankomis ji 
čiausiai dėkoti, nepažįstama- padavė jį teisėjui, kuris per-
jam. prižadėdama bent savo skaitęs plačiai pravėrė savo 
maldomis apsčiai jam už tai lūpas, tik iš susijaudinimo 
atsilyginti. Senute, neveizint ir džiaugsmo nieko negale-
skaitlingų savo amžiaus me- damas kalbėti, padavė jį bu
tų, kaip stirna, bėgo ton vie- daliui. Pastarasis taip pat 
ton, kur turėjo būti nužudy- niekuomet per savo ilgus bai 
tas jos sūnelis. šios tarnybos metus dar ne-

Atbėgusi ton vieton, ji ra- i gavo skaityti tokio tarinio 
do didelį susirinkusių žmo- rašto, niekuomet jis savo 
nių būrį. kurių vid jje buvo ' dėmesio taip nesukaupė kaip 
teisėjai, korikas ir pasmerk-• dabar ir niekuomet jo vei-
tasai mirti, joa sūnelis. Jo das tokiu džiaugsmu nenu-
nužudymui viskas jau buvo švito. Laikydamas plačiai 
priruošta. Ji. besiskverbda- išplėstose savo rankose raš-

•plffl ^ 
Kalėdas, jis 

.. 

• 

Mušu PrieteHai, Gera
dariai bei Rėmėjai, tesu
teikia Jums malonusis 
Betliejaus Vaikelis tikrą 
Kalėdų džiaugsmą ir jo 
nekalčiausioj! Motina Ma
rija tegloboja Jus Nauiuo-
Metuosc. 

MARIJONU 
VIENUOLIJA 

rų, o širdis jautė dar niekuo- keliui Jerzi karštas padėkom 
met nepatirtą džiaugsmą, maldas, jungdami jas su dan 

£ jauotQs_jagr_Jv^j£aus angelu^ gjesme: 
jis savoarauganis^^^^arDen^vTū^^^^cy^l^ 

pasakė, kad šios Kalėdos se, o žemėje ramybe žmo-
yra laimingiausios iš viso jo nėms geros valios... 
e y v e n i m o - Po maldos laimingoji se-

Mažame. bet kukliame nutė motina vėl spaudė my-
Blaubacho gatvėje esančia- limąjį sūnelį sau prie širdies. 
me namely, kur buvo susi
rinkusi didelė žmonių minia, 
kai motina h jos sūnelis bu
vo ant rankų parnešti, vėl 
užstojo tyla. nes buvo jau 
netoli 12 valanda nakties. 
Viliamas vėl niekuo netruk
domas džiaugėsi 
savo šeimynėlėje. 

Staiga prabilo visų miesto 
bažnyčių varpai, pranešdami 

m a pro minią, išbalusiu sa- i telį. jis ūmai atsisuko į pa- ką apkvaitęs. Jis negalėjo laikęs su ja kalbėjosi, kaip j pasauliui linksmą šv. Kudi-
vo veidu ir virpančiomis lū- smerktąjį mirti ir mažo kū- susivokti, ar čia yra realy- ji visa. jam papasakojo, r kelio Jėzaus Užgimimo nau-
pomis. greitai visų akis į sa- dikelio džiaugsmo balru su- bė, ar tik gražus sapnas. Jis jis ją suramino ir prižadejc jieną. Viliamas, jo moline e, 
ve atkreipė. Visi suprato, suko: ^ tik jautė, kaip senutė jo mo- greitą pagalbą. Bematant, žmona ir trejetas mažų vai-
kad tai yra nuteistojo moti- —Tamsta esi laisvas! Pa- tinėlė jį apkabinusi, karštai žinia apie jo paleidimą mies į ^UŽ1U- suklaupę ant ke ų^is 
na. Tačiau jai buvo posaky- skiau balsiai pradėjo skaity- bučiavo jo kaktą ir kartojo: te taip paplitd, kad visi žmo- Į širdies gilumos siuntė Ku 

kaip spaudė šv. P. Marija 
naujai užgimusį Dieviškąjį 
Kūdikėlį Jėzų. 

J. Butkevičius. 

i DR.G. SERNER 
mylimoje uKTUVis AKIŲ GYDYTOJAS 

25 Metu Fatyrimo 
TeL: YARds 1839 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
IStaiso. 

Ofisas ir Akinią Dirbtuvė 
Kampas 3tth Street 

Valandos: nuo 10 iki 4; ir 6 iki 8 
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį. 

PRADĖKITE 
TAUPYTI • 
ŠIANDIEN 

dėl 
194 3 

l U I H H 

SUPREME 
SAYINGS and LOAX 

ASSOC1ATION 

DABARTINE 
DIVLDENTŲ 
RATA 4% 

i 

1751 W. 47th Street 
ADVOKATĄ> 

t a nesiartinti, nes kaltiniu- ti raštelį— 
k a s jau buvo vedamas prie 
kartuvių. 

Klykdama baisiu baimės 

—Jo Karališkoji •' nkz":y-
bė Koelne Kunigaikštis Juo
zapas Klemensas dovanoja 

perpildytu balsu, su viršzmo + „ __-_«.- - - , 
i T J L ~ _ 7™L =:!r_~~r. t a u ^ r t i e s oausmę ir įsako giška jėga ji prasiskverbė 
pro visus, pripuolė prie savo 

Tamstą tuojau paleisti į lai
svę! . . .— Tai sakydamas bu-

sūnaus, apkabino jį ir taip d e l i s ^ ^ n u g m _ QUQ 
tvirtai nelaimingąjį prie sa- k a k J o j a u ^ ^ Q 

YQ širdies prispaudė, kad ro- ^ ^ ^ ^ ^ ^ p a l i u o s a . 
desa, jokia zenuska pėga ne , ^ g g e l e ž i m ų ^ a ^ 
beįstengs jo nuo jos atplėšti 
Abu jautė kaip smarkiai ji; 
š irdys krūtinėje plakė.. Tai 
buvo atsisveikinimo valan
da, skausmingiausia viso jie-
dviejų gyveninio momentas! 

Tilo tarpu varpai jjia^Cju 
skambanti, pranešdami, kad 
mirties sprendimo išpildymo 
jĮaJaadg prisiartino. I t n i a 

' i u r a t ą .--c*-* 
y* 

Vos tik minia, išgirdusi 
apie netikėtą kaltininko pa-

—Sūneli, mano brangiau- nes veik apie tai ir tekalbėjo 
šias!—Šv. P. Marija, Dievo Padėkos ir pagyrimo šauk 
Motina, išklausė mano mal- smai Kunigaikšč:ui Juozapui 
dų prie Stebuklingojo Jos Klemensui skambėjo visame 
paveikslo ir tavo, sūneli, ne- mieste, o kai kur galėjai gir 
kaltybę iškėlė į šviesą, kad dėti ir dievotą Šv. P. Mari 
niekas neabejotų. Dabar jos Išgelbėtojos garbei gies-
kiaupkime ir karštai Stebuk mę. Didelio entuziazmo pa 
lingajai Dievo Motinai pade gauta minia, paėmusi senute 
kokime! Sūnus ir motina su motiną ir laisvą jos sūnelį 
džiaugsmu ašarų pritvino- triumf auškai nešė per mies 
šiomis akimis suklaupė an* to gatves į jų nameHus 
žemės maldai- Minia taip Jiems beeinsnt pro įstorinf 
pat juos pasekė. Marijos Taikos Karalienė* 

LJETIJVIS DAKTARAS 
OPTOMETE1STAS 

aaot 

lydimą, pradėjo garsiai reik ^ U s n e p a ž į s t a m a s i g 
sti sa*o nuomones, ir vieni - —Bet, motinėle. Kaip *u ^r ;+0:v~, t* 
džiaugėsi, kiti stebėjosi, kai nigaikštis a p e visa tai taip V°***: g - ^ S **%*£ 
kažkoks minioje stovėjęs ne- netikėtai sužinojo?—paklau-
pažįstamas žmogus, su lau
kine šypsena veide, šoko pro 
žmonių eiles prie budelio ir 
t e sė jų: 

- « a ^ s y i c į e ! J^ajpus 

se išvaduotasis savo 
neles. 

Čia ji greitai visa jam pa
pasakojo: kaip ji bažnyčioje 

*o Ssrtežks-b-2 

raštelį, stovėjo 
minios nepastebimas ir do 
miai visą tą savo akimis se 
kė. Jo akys buvo pilnos aša 

DOCTOR SELMA 
SODEIKA, O. D. 

AKIS IŠTBBESĖJA 
AKINIu'S PBITAIKINA 
Ofise randasi kiti pataisymo 

metodų įrengimai akims, ku
rioms akinią pagelba neužtenka. 

VALANDOS: 
Nuo 10 iki 5 vai. kas dieną. 
Taipgi Antrad. ir Ketvir. vak. 

137 N. MAMON STKEET 
Oak Park, Illinois 

(prie kampo Lake St.) 
Telephonc: — EUCLDD 906 

— REZIDENCIJA — 
1441 So. "»rth Ave.. Cicero. IT!. 

TeL Cicero 7681 

Pritaikiu akinius 
atsakomingai ir už 
prieinamą kainą. 

JOS. F. BUDRIK 
KBAUTUVĖJE 

3241 So. Kalsted St. 
TELEFONAS: 

Calumet4591 
D£L RAMO PATAISYMO — 

Saokite YARDS 9988. 

WHITNEY E. TARUTIS 
ADVOKATAS 

Centrinis Ofisas: 
31S& S. HAUSTED ST-

(Lietuvių Auditorijoje) 
Valandos: nuo 1-mos iki 8-tos 

valandos vakare. 
Telefonas: C ALumet 6877 
134 N. LA SALLE ST. 

Room 2014 TeL STAte 7577 

I 

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

1 So. Dearborn Street 
Room 1230 

Ofiso TeL: CENtral 1824 
Valandos: 9 ryto iki 4 popiet, o 
kitomis valandomis pagal sutartį. 

L I E T U V I A I D A K T A R A I 

aat žemes i r kai ku
rie buvo bepradedą melstis. 

2 f c ^ - • ^ F m m š F M m m ^ T & X i f c t kurio 
jis, bet aš, nadūriaB Gerber \ 

Budelis atplese BUO alpstan- . XT~. x , - . --į - : 
. , . tą Vertą. Imkite mane katr 

cios motinos nelaimingąjį .... . -.. . . . . . 
I . r tikrą kaltininką ir nuteiski-

sunų ir pradėjo ruošti virvę . \ . . 
/z_ , J * te taip, kaip įstatymai rei-

ant kaklo. "i_̂ » _^ ^, * -*• - .--
ka.auja. nes pats laisvu no-

Staiga ji atsiminė nepa- ru prie kaltės prisipažinau. 
žjstamojo jai {teiktą rašteli. Viliamas stovėjo kurį lai-

18th S T R E E T 

K į | W 

^ Po ve»įdk vadovyste. 

I 

DR. STRKOL'IS 
PH^xSxOiAN Ax«D SuiiGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

K w 2 iki 4 ir nuo § iki 8 vai. v ak. 
Nedeuomis pagal sutartį. 

UKKSUC ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ LB LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

IAnklu Visiems Savo Draugams ir Pažystamiems 

S. M. SKUDAS 
LAIDOTUVIŲ GRABORIUS 

718 West 18th St Chicago, 111. 
TELE3FONAS MON'KOE 3STJ 

S L I P C O V E R S 
PJJ>AKOStA PAGAL VISAKYM^ 

As«augolciie savo senus ralnta-
dus ir paruoStite. kad atrodytp 
kaip nau.ii. Did- lis pasirialūmas 
visokią spalvų ir #"dust-proor' 
materiolu-

APKAINAYIM.VS VELTUI 

j a 

t; 

CXiffOM BCH.T 
VENEHAN KLINDS 

MedlnlaJ "slats". pasirinkimas «j-
vairhj Bpalvy. automatiško tvar
kymo, — taipgi vėl»usio pageri 
cimo. Jrer sri mai VeltuL 
Vt Pėda 32c 
Dnpcs Padaroma PaoJ l i sakr-
mą Veltui. T irinv- Pilna Kilę 
lūtjoakin ir Lovoo. Hdkmtaį. 

BECK'S DEPT, 
STORE, Inc. 

3221-25 S. HALSTED ST. 
Pbone: YARDS €778 

«?. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS 1 

Tik Ttona por* a d ų t t a m _ p 
laeaTirrflnaotl Į— moderniškiausi* 
(Detoda. kuria 

g METAI f A m a o 
visa airJ4 ttempima. . . 

Dr. John L Smetana 
Dr. J. J. SiRetaea. Jr. 

DR. VATTUSH, OPT. 
UFITTV18 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

Liakime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

Antanas ir Uršule Grisiai 
BUCERNfi IR GROSERNfi 

182" S. Tnion A\>. Chicago, IHinois 
T<*I. Can. 5213 

W. 35th PLACE 
Phone: YARds 2330 * 

24 vaL patarnaTimas 
Būnant namie ar darbe galite 
gauti gydymo patarnavimą lank
ant mūsų ligonines ka-ukį. Kil
ni ko valandos nuo 2 vai. popiet 
iki 8 vai. vak. šis patarnavimas 
teikia man nužemintomis kaiaomis. 
Fllnai Irenctaa Mnllfan Oepart-
ffi'im gyd>inai n*ukxu licq — 
•QMtrloq ir "f*-<fc^*n 

{MM-UBCHUB, kur svaroias ir ma-
žesnes operacijas atUeka ataako-
mingi Caxr«rgal-DH kta ral 

Įrengta Phys»oUivrapy B e -
prakaitant ItiaUi^r-

my. Citra Violet Ray. Sfaiosoidal 
ir kitus moderiiiskos metodas 
gydymo. 
PUBJU (reagtas X-Ray IK-part-
mcntas daktarams Ir padeotams. 

b«s acstumta. dčl swt<»- pinigo. 

mokeacto, Misitarsime. 

KALBAM LIETUVIŠKAI 

t 

TeL YABds 3146 

DR. V . A. ŠIMKUS 
GYD* i'OJAS IE CHIM.VB&&S 

IR AKEOUS PBJTAIKO 

744 West 35th Street 

" 1nn«Wi--ĮTĮ*- 2 - * - »-«-3aijt^l 

—11-12. DR. P. ATKOČIŪNAS 
\ 1446 So. 4Mb Court, Cicero 
į \ntr2dicnia1s, Jvcnirtadaeiuaia 

ir Penktadieniais 
! Valandos: 10-12 ryte, 2-6, 7-» P. 3*. 

3147 S. Halsted St., Chxago 
Pirmatiieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3 — 8 popiet, 

TeL YAEds 2216 

^ 

DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

^ 

Paulina Russian and Turkish Baths 

skaudėjimo. 
rraigima, akiq aptemimo, nervno-
tamo, tirandTMią akjq karitį, atitai
so trumpai LĮįjį l į ir toliregyst* 
prirengia tfrangai akiauui. Visuo
se stsitikimuflae egrairūnavimai da
romas sa eieklra parodančia m»-
iisnrrias klaidas. Specšsli ityda a»-
kmpiama J 1—ĮĮJVAUU raikus. 

Kreiras akys •tllalį—nm 
•ALANDOS: n a * 10 ryto uo t v. 

Ofiso :eL V r E g a i a 0036 
Bezidcr. -. os t e l : BEVerly 8244 

DR, T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS ;IR CBIKŪEGAS 

4157 Arcber Avenue 
Ofi^o v; 1—4 ir 6 — 8 ^ P. M. 

Trečiac ifnistįl f g a J sutartį 

Savo Sveikata Pagerinsite Atsisakydami 
f Įįm Modernišką Lieta via Į s t a i a ! 

ELIKTRIKINIAI TREATMENTAI 
Ultra-Violet Sunshme ir Infra Red Light 
Radiatioas. Swedista Massage ir Movements. 

Telefonas: VIRgiiia 9493 
A. F. CZESNA, savininkas M O S S U C t 

1657 W. 45th S t . , . . Kamp. Paulina SL 

|Ses. 6958 "i Tilsiiii Ave. 
B « . TeL GaOrekill 0617 
Office tel. HEMoci 4848 

1 DR. J, J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS S CHIRtrRGAS 

Ketvirtį.; įr Nedaliomis susi'aras 
2423 YVest Marouette Rd. 

Tel. CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
CfYDYTOJAS IR CHIECRGAS 

2201 W. Cermak Road 

DR. G. VEZEUS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

vaL: nao 9 vai ryt© iki 8 vaL vai 
Seredoj pagal sutarti. 

i Telefonas HEMlock 5849 

i DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westera Ave. 
OFISO VALANDOS: 

į Popiet nuo 1 Qd 3 vaL; vak. 7-9; 

Ofis» TeL ZL 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: _ 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Smirna, tik susitarius. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros ltibos) 

TeL MIDway 2880 Chicago, HL 

OFISO TAJLANDOS: 
Xoo 10 iki 12 vai. ryto, nao 2 iki 6 
vaL popiet ir nw> 1 iki {fcj* -vaL vak. 
Nedelioaais ano 10 iki 12 vai. dieną 

o nedėliotais pagal sutartį. 

• TeL Cicero 1181 

Valandos: 1—Ti popiet ir 7—8 v. v , 
Sekmad., Trectad ir Šeštadienio 1 

vakarais ofisas uždarytas. j 

KEZIDENTLJA 

3241 West 66th Place 
Tel. RKPnMir 7868 

4712 South Ashland Av. 
YAKDS U73 

Jaunuoliai, kurie nepnatMjm į 
karo aviacijos skyrius H priežas
ties spalvų neregejūno — (cokar 
blindness). kreipkitės prie MTUlgr. 
Apsiimu išgydyti. 

^ 

TeL YAEds 99ZL 
Res.: K£N*ood 5107. 

DR. A. J. BERTASH 
GYDYTOJAS X& CURURGAS 

OIčso wL. i.m 1-3; »«» 6:3lM>:30 

756 W««t 

TeL CANal 0257 
R « . teL; PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Sa Halsted Street 
6600 So. Artesian Ave. 

VALANDOS: U v . ryto iki ^p.pC 
S iki 9 vai. vakare. 

PLATINKITE "DBATJGA' 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15tos gat ir 49th Ct 
OTISO VALANDOS: 

2 iki 4 v. popiet; 7 Ui 9 v. vak.; 
ir pagal sutartį. 

Res. 1625 So. 50th Avenue 
TeL Cicero 1181 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHTRUKGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Rez. TeL LAFayette 0094 

A.JENKINS 
* (Lietuvis) 

€rYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

2500 VVest 63rd Street 
OFISO VALANDOS : 

Nuo 1—4 ir nuo 7—9 vakare 
Taipgi pagal sutartį 

Ofiso telefonas: PRO*pect 6737 
Namu telefoną;.: \TRginia 2421 

VALANDOS: 
Pirm.. Antr^ Ketvir.. 6 iki 9 vak.; 
Peakt.. j į p s a t 8:30 iki 9:30 vak. 

p»gal 
dalykas 

<naty). 
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