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Sveiku sulaukė Sv. Kaledy?
Viduržemio jūroje sudaužyta du ašies 
karo laivai ir aštuoni prekiniai

Sąjungininkų jėgos Tunisijoje laukia 
kontakto su britų aštuntąja armija
LONDONAS, gr. 23. — 

Iš Šiaurinės Afrikos karo 
fronto pranešta, kad britų 
submarinai Viduržemio juro 
je sąjungininkų oro jėgoms 
padedant nuskandino (arba i 
sugadino) ašies du karo ir 
aštuonis 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.

Ašis atakuodama 
konvojus daug 
nukentėjo

LISABONA, gr. 23.^Pas- 
kutinėmis dienomis ašis ata 
kuodam a sąjungininkų kon
vojus Portugalijos pakran
tėse susilaukė didelio smū
gio.

Sakoma ir sąjungininkai 
turi didelių nuostolių, nes 
ašis atakuoti konvojus buvo 
sutraukusi daug submarinu 
Ir kovinių lėktuvų.

Sąjungininkų kon vojus 
lydėjo jūrinių lėktuvų eska
dronai. šie lėktuvai keletą 
.ašies submarinu nuskandi
no. Numušta ir ašies lėktu
vų.

Portugalų žvejų laivas ra
do jūroje guminę valtį su 
vokiečių lakūno lavonu. Por 
tugalijos pakrantėse Vangos 
išplovė penkis sąjungininkų 
laivų raftus.

U. S. lakūnai Š.
Afrikoj numušė 
94 ašies lėktuvus

LONDONAS, gr. 23. — 
Moroko radijas praneša, 
kad prancūzų kariuomenė, 
kuri susidėjusi su sąjungi
ninkais, sukėlė ofensyvą 
prieš ašį rytiniais Tunisijos 
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 
prancūzai jo nepadavė, sa
koma sąjungininkų štabo 
komunikate.

Tunisijoje vis dar siaučia 
dideli lietūs. Nežiūrint to, 
sąjungininkai rengiasi dide
liems žygiams prieš ašį. Sa
koma, tie žygiai bus sukelti, 
kaip tik bus padarytas kon
taktas su britų aštuntąja 
armija, kuri vejasi gen. Rom 
mėlio liekanas Viduržemio 
pajūriu Tripolitanijoje.

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

Susidaužė lėktuvai;
7 vyrai žuvo

ROCKY FORD. Colo., gr. 
23. — Už 10 mailių nuo čia 
praktikos metu ore susidau j 
žė du keturių motorų bom
bonešiai ir vienas liepsnoda
mas nukrito. Septyni įgulos 
nariai žuvo ir 11 kitų para
šiutais išsivadavo, 

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

EKSTRA KAREIV IO ATOSTOGOS

CDraugaa" Achie teieunou,.

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

Maskva praneša, kad rusų armijos 
jau įsiveržusios atgal Ukrainon

'Japonų laivas su 
karo nelaisviais

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

LONDONAS, gr. 23. —
U. S. 12-osios orinės jėgos 
lakūnų vadovybė praneša, 
kad šios jėgos skridikai per 
vieną savaitę—nuo gruodžio
12 iki 18 d.—šiaurinėj Af- DĖMESIO! 
rikoj numušė 24 ašies lėk
tuvus.

Nuo kampanijos pradžios 
Tunisijoje 94 ašies lėktuvai 
numušta. Amerikiečiai 55 
lėktuvus prarado.

LONDONAS. — Exchan- 
ge Telegraph iš Maskvos 
praneša, kad, anot laikraš
čio Pravda. vokiečių lėktu
vai bombarduoja savą ka
riuomenę, kad ją sulaikyti 
nuo bėgimo iš karo fronto.

Kalėdų pirmą ir antrą 

dienomis‘ Draugas” neišeis.

šiandie — Kūčių dieną — 

“Draugo” raštinė bus užda

ryta nuo 4:30 popiet.

Antrąją Kalėdų dieną 

“Draugo” raštinė bus atda

ra per visą dieną.

Skelbimus pirmad i e n i o 

‘Draugui” galima pranešti 

telefonu sekmadienį, gruod

žio 27 d., po 4:00 popiet.

Administracija.

MASKVA, gr. 23.—Įsis
maginusios rusų armijos au 
savo ofensyvą pagaliau pa
siekė rytines Ukrainos ribas 
ir vietomis jau įsiveržė pa
čion- Ukrainon.

Vokiečių kontratakos vi
su Dono ir Doneco upių 
frontu triuškinamos ir ru
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.

Ir po karo viskas 
bus racijonuojama

CINCINNATI, O., gr. 23. 
—Kainų kontrolė ir įvairių 
daiktų racijonavimas J. A. 
Valstybėse bus vykdoma 
dar ir po karo per kelerius 
metus, pareiškia dr. M. Eze- 
kiel iš Washiugton? karo 

1 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 normalinių laikų.

Bus racijonuojamas 
sviestas, margarinas

WASHINGTON, gr. 23.— 
žemės ūkio ekonomikos biu
ras praneša, kad 1943 metų 
pradžią reikia laukti svies
to, margarino, taukų ir rie
balų racijonavimo. Bua žy
miai aumaŽintas šių produk
tų vartojimas, kadangi to 
visa daug reikalinga armi
jai ir lend-lease programai.

MASKVA, gr, 23 .—Sovie
tų vadovybė specialiu ko
munikatu paskelbė, kad rau
donoji armija Dono upės 
fronte per vykdomą ofensy
vą iš vokiečių atsiėmė svar
bų Kamenak miestelį, ties 
Maskva Rostov geležinkeliu, 
už 90 mailių šiauriuose nuo 
Rostovo miesto. Kamenak 
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 
ta nacių milijonine armija.

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

Sovietų vadovybė komu
nikate pažymi, kad vokie
čiai visu tuo frontu betvar
kiai atsimeta, paskui save 
palikdami daug įvairių sun
kesniųjų ginklų ir karo me
džiagos. *

Per vakar dienos akciją 
rusai apie 7.000 vokiečių nu 
kovė, o per šią didžiąją ofen 
šyvą apie 20,000 vokiečių 
paėmė nelaisvėn.

t

Amerikiečiai japonų 
nelaisvėje

WASHINGTON, gr. 23.— 
Karo departamentas paskel-

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

Galimas daiktas, kad Prancūzija 
paskelbs dar ir karą sąjungininkams
LONDONAS, gr. 23.— Iš 

Prancūzijos pasienio prane
ša, kad premjeras Lavalis 
grįžo į Vichy po pasitarimų 
su Hitleriu ir pranešė savo

Lavalis į Vichy grįžęs iš 
Paryžiaus pavakarėj ir pir
miausia konferavęs su mar
šalu Petain, o paskiau pa
daręs pranešimą kabineto

ministrų kabinetui apie kon- posėdyje. Apie tai neišleista

KA2KUR VAKARŲ KI
NIJOJ, gr. 23.—Rugsėjo 27 
dieną submarinas sutorpe
davo japonų laivą Kinijos

ferencijos rezultatus. Iš vi- 
sako atrodo, kad Vichy vy
riausybė paskelbs karą są
jungininkams. Hitleris ver
čia karau Prancūziją. Sako
ma. Lavalis pripažinęs visus 
Hitlerio iškeltus reikalavi
mus.

Susekta, ašis stipriai 
įsitaisius Tunisijoje

LONDONAS, gr. 23. — 
Amerikos ir britų lakūnai 
turi viršenybę ore Tunisijo
je, bet sausžemy — Tunisi
jos pakraščiais — ašis turi 
stiprius įsitvirtinimus, ku 
riuos išgriauti ir paimti ne 
bus lengva.

Apie tai patyrė prheitą 
savaitę britų “commandos”,

pakrantėse. Tuo laivu iš j atakavusios Tunisijos pak- 
Hong Kongo buvo vežama raščius netoli Bizerte bazės.
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
nai pradėjo juos kulkosvai
džiais raižyti, kad neleisti 
jiems gelbėtis.

Nelaisviai buvo be galo 
nukamuoti, pusiau išalkę, 
ligų prislėgti. Tik stipresnio 
organizmo vyrai pajėgė var 
gaiš negalais išsisukti iš 
mirties nagų.

U. S. bombonešiai 
atakavo Rangoon

NEW DELHT, Indija, gr. 
23. — Didieji amerikoniški 
bombonešiai atakavo japo
nų okupuojamą .Rangoon 
uostą, Burmoje.

Atakos įvykdytos dukart 
sekmadienį ir vieną kartą 
vakar.

Smarkiai ištikta visa prie

bė dar 132 vardu, amerikie- Plttuka' . Sauaž™y »ukel“ 
čių, kurie yra japonų nelaia- aUg &ai9n4-
vėje Filipinų salose. Jų trys 
yra iš Illinois valstybės.

STOKHOLMAS — Svedi-

jokio komunikato.

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

Sužnybti antihitlerininkus 
Prancūzijoje.

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

Išlaikyti vokiečių armijas 
Prancūzijoje.

Neokupuotos zonos visas 
prancūzų pramones pavesti 
vokiečių karo gamybai.

Pasiųsti 400,000 prancūzų 
darbininkų Vokietijon į ka- 
ro fabrikus.

Hitleris už tai žadėjęs vi
są Prancūziją sujungti ir 
Vichy vyriausybei leisti grį 
žti Paryžiun.

Rusų generolas apie 
rusu pasisekimus

STALINGRADO FRON
TAS, per Maskvą, gr. 23.— 
Leit. gen. Vasilii Ivanovič 
Čuikov, 62-osios sovietų ar
mijos Stalingradą ginti va
das, iškėlė aikštėn, kad ru
sai šioje ofensyvoje laimi 
todėl, nes armijoje pakeisti 
visi tie žemesnieji vadai, ku 
rių dvasia buvo nupuolus ir 
kurie tvirtino, kad tolesniai 
neapsimoka gintis. Kaip tik 
padaryti pakeitimai, viskas 
kitaip virto.

Naciai stiprina 
Belgijos pakraščius

LONDONAS, gr. 23. — 
Belgų vyriausybė čia gavo 

Į žinių, kad naciai Belgijos 

W ASHINGTON. — Gami-, pakraščiais dirba naujus įsri- 
namas kongresui projektas stiprinimus prieš numatomą 

sąjungininkų invaziją Euro
pon.

Tenai rado taip įsikasusius 
vokiečius, kad su jais kova 
pasirodė neįmanoma.

Įvyko trumpi apsišaudy
mai. Abi pusės turėjo nuo
stolių. “Commandos“ turėjo 
greitai atsimesti.

'ENSE

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 
BONDS

AND STAMPS

suspenduoti 40 vai. savaitės 
darbo įstatymą.

Ne visose Genoa 
bažnyčiose įvyks 
kalėdinės pamaldos

ste Kalėdų dieną kai kurio
se bažnyčiose ir katedroje 

I nebus tradicinių pamaldų. 
Katedroje ir vyskupiškas 
sostas sunaikintas.

BERNAS, Šveicarija, gr.
23. — Vatikano laikraštis
Osservatore Romano paskel ' eant kas Genoa toliau ivyk 

vos turima žinių, kad Hitle- į bė kardinolo Pietro Boetto, I tų, Jo Eminencija pasiliks
ris, regis, planuoja įsiveržti l Genoa arkivyskupo, atsišau su tikinčiaisiais ir visomis

Kardinolas tačiau užtikri
na tikinčiuosius, kad nepal-

LONDONAS — Iš žene-

jos vyriausybė nusprendė Ispanijon ir atakuoti Gibral kimą į tikinčiuosius, kad gajimomi»|irtemonėmia juos
didinti kariuomenę tarą. tame britų atakuotame mie- ramins ir jiems gelbės.
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TRUMPAI,..
(Atkelta iš 4 pusi.) 

saugoja jų sveikatą ir gy
vybę, tepadeda laimėti tau
toms ir visiems pasaulio 
žmonėms teisingą ir pasto
vią taiką!

Lietuvos žmonių ir šie
met mūsų sveikinimų žodžiai 
nepasieks.

Bet jie gali būti tikri, kad 
Amerikos lietuvių maldos 
Kalėdų rytą prie Betliejaus 
stainelės kils prie Aukščiau
siojo, kad Jis lengvintų jų 
skaudžią gyvenimo dalį, kad 
pagreitintų išlaisvinimą, kad 
jau kitas Kąlėdas jie galė
tų švęsti būdami laisvi ir 
nepriklausomi. j

•
Esame tikri, kad ir Lietu-Į

v .Jvos zmone3 musų neužmirš 
savo maldose.

Jie yra belaisviai, jie ken-, 
či* ir medžiaginį ir dvasinį 
skurdą, tačiau karštai mei-; 
džiasi ne tik už savo paverg
tą tėvynę, bet ir už mus ir 
už visus tuos, kurie stengia
si kuo greičiausiai jųo3 iš
laisvinti.

Taigi, mes dvasia ir mal
da jungiamės su savo pa
vergtais broliais Lietuvoje 
ir bendrai prašome Taikos 
Kunigaikščio laiminti lietu
vių tautos žygius į laisvę ir 
nepriklausomybę ir visai 
žmonijai grąžinti taiką ir 
ramybę.

- - - -
KĄ GIEDUOS CHORAI 
BAŽNYČIOSE

(Nukelta į 4 pusi.)

“Jubilate” mišias. Per Of- 
fertorium V. Novello “Ades
te Fideles”. Solo dalis gie
dos solistė Flančiūnienė. 
Prieš Mišias ir joms pasi
baigus bus giedama įvairios 
kalėdinės giesmės.

Z,

X Kun. Ignas Albavičius, 
Šv. Antano parapijos, Cice
ro, klebonas, su vienu savo 
vikaru, kun. P. Gasiūnu, Ka
lėdų dieną išvyksta į Eliza- 
beth, N. J., dalyvauti kun. 
dr. J. Starkau? kunigystės 
sidabrinio jubiliejaus iškil
mėse. Jubiliatas yra kum I. 
Albavičiaus giminė.

X T. Blažina, studentas 
Morgan Park Military Aca- 
demy, už pasižymėjimus mo
kyklos sunkiojo svorio fut
bolo tymo rungtynėse, šį

S-s. Petro ir Pauliaus pa
rapijos bažnyčioj, VVest Pull 
man. 12 vai. naktį Mišias šv. 
laikys pats kleb. kun. Myk. 
Švarlis. Choras, vedamas 
varg. A. Kriščiūno, giedos 
naujas A. Rakausko para
šytas “St. Cecilia” mišias. 
Per Offertorium ir kitas Mi
šių dalis giedos kalėdines 
giesmes.

Gr. 27 d. TT. Marijonu 
Bend. Bunco Party

Brighton Park. — Sek
madienį, gruodžio 27 d., Tė
vų Marijonų Bendradarbių 
35 skyrius M. Navickienės 
name, 4538 S. Washtenaw 
Avė., 2:30 vai po pietų tu
rės “bunco party”. Pati na 
mų šeimininkė Navickienė 
ir skyriaus nariai su valdy
ba priekyje, daug dirbo ir 
rūpinosi, kad ši pramoga bū
tų viena gražiausių ir sėk
mingiausių. Lauksime. J. K.

p

R E I K A L I N (i I

PATYRI DEAR V

PARDAVĖJAI

Pageidaujami Peklioriai, kurie 
buvo priveisti šiais laikais ap- 
letBti artvo biznį ift priežasties 
dabartinio karo.

IŠDIRBTOS A PIKU N K f. S 
gera užmokestis

CHEKRY MEAT l’ACKEKS,
INC.

4688 SO. MARSHEIELI) 
AVĖ.

YARDS 6040

met apdovanotas auksine 
trofėja. Balandžio mėnesį 
sekančių metų jis laikys kvo 
timus į Jūrų Akademiją An- 
napolyje.

X Pas Navickus, 2837 S. 
Montgomery Avė., kūčias 
valgys viešnia aš So. Bos- gėms. Ji yra ū. S. civilėj 
ton, Maso., Veronika Sinke-, tarnyboj ir Monmouth

X Aldona Sakulaitė dnr. iš namiškių nesitikėjo. Nei 
“Draugo” red nario Igno žodeliu prieš tai nepranešę?, 
Sakalo duktė, negalėdama užvakar iš Alaskos grįžo J. 
šventėms parv\ kti , n a m o, Bubnis. Gerai atrodo ir jau- 
pražo redakcijom Aplink Mus Čiasi sveikas. Pasakojo, kad 
skyriuje įdėti švenčių pro- Aleliūnų sūnus kuris taip 
ga pasveikinimą visoms mo- pat yra išvykęs į Alaska, 
kyklos dienų ir kitoms drau jau įstojęs į kariuomenę.

nors tėvai dar apie tai nie

vičienė, Navicku giminė. Ka 
ledoms taipgi žada atva
žiuoti į Chicagą ir Sinkevi
čienės sūnus George, kuris 
tarnauja kariuomenėj ir ku
rio stovykla randasi Wis- 
consin valstybėj

N. J., Sighal Corps General 
Development laboratorijoj 
eina Junior Radio inžinie
riaus pareigas

X Bubnių šeimoj, Bridge
porte, surprizas, kokio nieks

ko nežino. Visa Bubnių šei
ma nepaprastai džiaugiasi 
tokia Santa Claus “dovana”.

X Varg. V. Daukšos baž 
nytinis šv. Kryžiaus para
pijos choras gerai išlavin
tas ir puikiai gieda bažny

čioje. Tik gaila kad po mi- 
' sijų, kai vargonininko buvo 
, kviestas susirinkti kitam rei 

kaLui, mažai narių atsilan 
l kė. Atsilankiusieji buvo ap 
i dovanoti “Draugo” kalendo
riais.

X Šeštadienį šv. Stepono, 

pirmojo kankinio, vardadie
nis seniausio Chicago lietu
vių laidotuvių direktoriaus 
Lekavičiaus, d» Biežio ir 
kitų. Sveikinau.c ir linkime 
sveikatos ir tonau daibuo 
tis tarp lietuvių

X Mado Ivanausko, 2252 
W. Cermak Rd., Dry Goods 
krautuvė yra vienatinė lie
tuvio krautuvė VVest Side. 
Prieš Kalėdas krautuvė ap
rūpinta nauju staku. Ypa
tingai vyrai gali rasti joj 
pasirinkimo sau ir savo drau 
gams kalėdinių dovanų

X Vytautas MiMuret ičius 
gyv. 3112 S. Halsted St., 

randasi Šv. Kryžiaus ligo
ninėj ir, turoūt, joj turės 
praleisti Kalėdų šventes.

X Petras Kukeckis, 2250 
VVest 23 St., praleidęs trum-j z= 
pas atostogas pas tėvus, grį 
žo į savo stovyklą Mary- 
iand valstybėj Kariuome
nėj, sako, gerai sekasi ir 
visa kuo patenkintas.

G E NE R A L BRIDGEPORT
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W.G.E.S. Kiekvieną Vakarėlį,
aštuntoje valandoje W.G.E.S.V.. • -RADIOGRAMAS!

Sveikiname Lietuvišką 

pasauli su 

Kalėdų Šventėmis!
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Povilas B. Šaltimieras

Atmink Kareivį —

Pirk U. S. Karo Boną!

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų Naujų Metų!
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS

IR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS»

SENRY SONNENSCHEIN
C L E R K 

of the
SUPERIOR COURT

W E S T SIDE

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

IR

Laimingų Naujų Metui

LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR PAŽĮSTAMIE6

VICTOR L. SCHLAEGER
TREASUER

OF COOK COUNTY

b'*’’

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

PROGA

Nuoširdžiai Sveikinam Mūsų Kostumerius, Prietelius 

Ir Visus Lietuvius Linkėdami Daug Laimės Ir 

Džiaugsmo Tamstų Gyvenime!

LINKIME LINKSMŲ KALĖDŲ
ŠVENČIŲ 1 

★

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

rURNITURE
MANUFACTUBINa CO

4179-83 Archer Avė.

CHICAGO, ILLINOIS

Tel. Laf. 317J

3222-24-26 So. Halsted St.
Tel. Victory 4226

Chicago, Illinois

Visiems “Draugo” Skaitytojams
REIŠKIU NUOŠIRDŽIAUSIUS 

LINKĖJIMUS KALĖDŲ ŠVEN

TĖS PROGA IR VĖLINU VI

SIEMS SULAUKTI LAIMIN

GIAUSIŲ NAUJŲ "VICTORY"

METUI

EDWARD J. KELLY
Mayor
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Suburrlptlonn: One Year — $6.00; Six Months — $3.50; Three 
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DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina: Jungt. Valst. Amerikos Valsytbėse: Me
tams — $6 00; Pusei Metų — $3.50; Trims Mėnesiams — $2.00; 
Vienam Mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse prenumerata: Metams 
— $7.00; Pusei Metų — $4.00. Pavienis numeris — 3c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus

- Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname, jei ne
prašoma. tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 
Redakcija pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus 
raštus ir ypač korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespon
dentų prašome rašyti trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja ma
šinėle), paliekant didelius tarpus pataisymams, ir vengiant pole
mikos ar asmeniškumų. Pasenusios korespondencijos laikraštin ne
dedamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 a t Chicago, III. 
Under the Act of March 3, 1879.

S j Kristum i 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 garbės ir kraujo ištroškę 
diktatoriai sutriuškino mažųjų tautų laisvę, nepriklau
somybę. Jie žudo. pavergia, persekioja... \ isi kontinen
tai, visi vandenynai apimti baisiu konflikiu ir vis dar 
labiau karo liepsnos plečiasi.

Dieve mano! Jr kaip taip įšėlęs šiandien pasaulis dar 
gali kartoti tą šventą angelų giesmę — “Garbė Dievui 

aukštybėse, o ramybė žemėje geros valios žmonėms!,..”
Kur nepasisuksi, visur krizė.
Krizė tarptautiniuose santykiuose.
Krizė ekonominiame ir socialiniame gyvenime.
Krizė kultūriniame gyvenime.
Krizė šeimų židiniuose.
Šioms visoms krizėms pradžią davė nuo Kristaus 

mokslo nutolę valdovai, kurie legalizavo neteisybes ne
teisėtumus, šeimų židinių ardymus.

Žmonas j pražūtį veda vadų supagonėjimas.
Buvo laikai, kuomet Vakarų civilizacija Kristų ir Jc 

mokslą priėmė kaipo gyvenimo kertinį akmenį ir nor
mą.

Tačiau, laikui bėgant, po truputį Kristaus 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 jis pri
ims ir pripažinr jų gyvenimo koncepciją, taip ir šiomis 
dienomis politikų minios Jį vainikuotų, jei galėtų jį 
priversti kalbėti už šių dienų erezijas — militarizmą, 
imperia’izmą, materijalizmą, pagonizmą ir iš jo išei
nantį nacizmą, fašizmą ir komunizmą.

Supagonėjusių 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 garbes.
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 prabilti, kad tik
rasis K/istus ir Jo mokslas nerado vietos žmonių gy
venimo viduje.

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

Istori i-t mums pasako, kad nebuvo pasaulyje taikos 
ir tais laikais, kuomet prieš devyniolika šimtų metų 
Dievo Sūnus atėjo pasaulin, priėmė žmogaus kūną ir 
apsigyveno šioje žemėje. Ir tada vyravo vergija, tam
sumas, nedorybės, socialinės nelygybės, politiška jėga 
ir cezarizmas kamavo visą Romos imperiją. į savo lais
vę žmonės jau beviltiškai ėmė žiūrėti.

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

Ir šiandien pasaulis tuo pačiu išsiilgimu laukia Kris
taus, nes vargu kuomet nors pirmiau Jis buvo tiek 
reikalingas žmonijai, kaip dabar.

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

Ir šiuo momentu, kuomet nusiminimas naikina mūsų 
viltis prie laisvės ir taikos, ir vėl pasirodo padangėj 
angelai ir gieda: “Garbė Dievui aukštybėse, o ramybė 
žemėje įerog valios žmonėms!”

Tai yra naujas pakvietimas prie Betliejaus stainelės 
ir išsižadėjimas Erodo pagonizmo. Tai yra pakvieti
mas išnaujo priimti Kūdikėlį, kurs yra Kelias. Tiesa 
ir Gyvenimas. Be Jo visi mūsų planai ir laimėjimai ne
turi reikšmės. Su Juo mes atsieksime viską — atsta
tyti savo viltis, užsitikrinti laisvę, sukurti laimingą gy
venimą ir džiaugsmingą ateitį!

Mes einame su Kristum į visų žmonių laisvę, lygybę 
ir brolybę, mes einame į tikrąją pergalę!

Ar naciai eis per Ispaniją!
Vis tik yra nemažai ženklų, kad Hitleris gali pulti 

santarvininkų svarbias pozicijas, pirmoje vietoje, Gib
raltarą [»er Ispaniją. Spėjama, kad gen. Franco gink
luotai tiesiprieš’ntų nacių armijoms, jsiv eržusioms į 
Ispaniją

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

Pralaimėjimai Rusijos frontuose, santarvininkų 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.

Neužmirškime, 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 apie vokiečių vi
suomenę.

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

Žydų susirūpinimas ateitimi
Žydų ‘arpe tebevedamas intensyvus sąjūdis dėl su

organizavimo atskiros žydų armijos kovoti prieš Ber- 
lyno-Ron.’os ašį.

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

Taip vadinamieji pro-britai arabai ir jų vadai pakar
totinai perspėja, kad jei tik žydų armija būtų sudary
ta, jie negalį užtikrinti, kad neįvyks kraujo praliejimo. 
Tai sudarytų progą atnaujinti rasines kovas. Esą, jei 
žydų tautos žmonės nori kariauti prieš nacius ir fa
šistus, jei be jokių trukdymų gali įstoti į Didžiosios 
Britanijos kariuomenę.

Žydų užsispyrimas turėti savo armiją, parodo jų no
rą, kad ir naciai-fašistai būtų nugalėti ir kad jų tėvy
nė Palestina būtų laisva.
•
Kun. lgn. Albavičius, gruodžio 21 d. minėjęs kuni

gystės 30 metų sukaktį, yra gimęs 1890 m liepos 31 d. 
Aną kart tos datos buvo klaidingai paduotos.

KA MOŠŲ CHORAI PER KALĖDAS GIEDOS 
BA2NYCI0SF

Niekas 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 ir neka- 
talikai. Popiežius Benedik
tas XIV viename savo vei
kale rašo, kad šv. Augusti
nas verkė iš susijuaudirrfmo, 
kuomet tiktai girdėjo gra
žią bažnytinę muziką ir gie
dojimą. Muzikas protesto- 
nas Thibout yra pasakęs: 
“Bažnytinę muziką ir gie
dojimą sudaro tikrai dan
giškos meliodijos’’. O belgų 
muzikas Tinela’s yra pareiš
kęs: *‘Bažnytinė muzika ir 
giedojimas yra Dievo me
nas”. Dėl to ir nenuostabu, 
kad artinantis Šv. Kalėdoms 
mūs vargonininkai visu stro 
pumu rengia savo chorus 
Kristaus gimimo iškilmėms.

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.

deste Fideles”. Kalėdose per 
kitas Mišias šv., kurios bus 
sekmadienio paprastu laiku, 
chorai giedos Kalėdų gies
mes.

Skaitytojus, bendradar
bius ir rėmėjus nuoširdžiau
siai sveikiname Šv. Kalėdų 
proga, palinkėdami linksmų 
švenčių.

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

Teviešpatauja Kristaus 
ramybė mūsų visų sielose 
ir širdyse!

Šimtai mūsų dienraščio 
skaitytojų ir bendradarbių 
per šias Kalėdas yra U. S. 
kariuomenėj.

Nemažai jų karo fronte.
Telydi jų užsimojimus ir 

žygius Kūdikėlis Jėzus, te-
(Nukelta į 5 pusi.)

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
sia ”, “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 gregorijoniškai. 
Kalėdose per Mišias šv. sek 
madienio laiku) Moterų. Ma 
žosios Gėlelės ir mok’ klos 
chorai giedos parinktas Ka
lėdų giesmes.

Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Šv. parapijos bažny 
čioje, Brighton Parke, mu
šant 12 vai. nakties iškil
mingas Piemenėlių šv. Mi 
šias laikys kleb. kun Art. 
Briška. Choras varg. J Ku
dirkos vedamas, giedos Rose 
vvi.go “Missa in F flat” Per 
Offertorium “Hodies C: ris
tus Natus Ėst” — Korma 
n-o. Per Komuniją “Tin °unt 
Coeli” — Revar.ello. Mišioms 
pasibaigus “Broliai piemenė
liai” — A. Pociaus.

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 cnoras var
gonams ir orkestrui prita
riant giedos Arenso “Exul- 
tate Deo” mišias, o per O 
fertoriją — Novello “Ades
te Fideles”, Kalėdose per 
sumą choras giedos Kaim’-o 
Šv. Onos mišias ir Kalėdų 
giesmes.

Dievo Apvaizdos bažny
čioje, prie 18-tos gatvės, kle
bonas kun. A. Martinkus vi
dunakty laikys Piemenėlių 
Mišias šv. Per procesiją ber
naičiai giedos Kalėdų gies
mes. Per Mišias choras, mu
ziko K. Saboniu vadovauja
mas, giedos Korma no “Saint 
Joseph” mišias ir Novello 
“Adeste Fideles”, Leokadi
jai Sabonienei smuikuojant 
abligato. Kalėdose Mišios šv. 
kaip ir sekmadieniais.

Aušros Vartų jiarapijos 
bažnyčioje, VVest Side, dvy
liktai nakties mušant Pie- 
menėfių”'šV. Misiąs laikys 
kun. M. Jodka, vikaras, nes 
klebonas kun. Dambrauskas 
dėl ligos negalės eiti parei
gų. Per pusvalandį prieš Mi
šias šv. choras, vedamas 
varg. J. Brazaičio, giedos A. 
Aleksio, A. Pociaus, kun. Či- 
žausko, J. Naujalio ir kitų 
kompozitorių kalėdines gies 
mes. Per Mišias giedos Leo
nardo “Missa in E flat”. 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.

Prieš Mišias šv. choras 
dar giedos “Siient Night”
— Gruberio, K; rie iš Kalė
dų Piemenėlių Mišių --- J. 
Kudirkos, “Kai jau Kristus 
gema” — J. Naujalio, “Pie
menėliams, vargdienėliams’
— M. Petrausko, “Džiaugs 
minga naujiena’ — M. Pet
rausko ir “Adeste Fidelis”
— J. Readingo.

Kalėdose Mišios šv. pa
prastų sekmadienių tvarka.

Šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
Town of I>ake. Klebonas ku
nigas A. Linkus 12 valan
čią Laikys Piemenėlių Mi
šias šv. Prieš iškilmes 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 — Reedc 
“Laetentur Coeli”. Per ki
tas Mišias šv. paprastu sek
madienio laiku chorai gie
dos Kalėdų giesmes.

Šv. Antano bažnyčioje Ci
cero. Klebonas kun I. Alba- 
vičius vidunakty laikys Pie
menėlių Mišias sv Choras, 
vadovaujant muzikui A Mon 
deikai, giedos Zanglio St. 
Louis mišias lr Novello “A-

Visų. Šventųjų parapijos 
bažnyčioje, Roselande, mu 
šant 12 vai. naktį Piemenė
lių šv. Mišias laikys pats 
kleb. kun. J. Paškauskas. 
Choras, vedamas varg. S. Ra 
kausko, giedos Pietro Yon 
“Mass of Shepheru” Per 
Offertorium P. Yon “Jesu 
Bambino”, o kitais tarpai 
kalėdines giesmes lietuviš
kai ir angliškai.

Šv. Juozapo bažnyčioje, S 
Chicagoje. Klebonas kun V. 
Čemauskas 12 valandą lai
kys Piemenėlių Mišias šv. 
Prieš Mišias parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko 
Kasto Gaubio, per pusvalan
dį giedos įvairias Kalėdų 
giesmes. A. Vištartienė, cho
rui pritariant, giedos solo 
“Siient Night”. Per Mišias 
choras giedos gregorijoniš- 
kas “De Angelis“ mišias, o 
per Ofertoriją Novello “A- 
dėstė Fideles”. Kitos Mišios 
bus laikomos paprastu sek
madienio Laiku.

ftv. Mykolo parapijos baž
nyčioj No, Side, Piemenėlių 
šv. Mišios bUH Kalėdų rytą 
5:30 valandą. Chcras, vedi
mas varg. N. Kulio, giedos

t Nukelta } 5 pusi.)
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AMERICAN H0ME-SAFE6UAR0 OF AMERICAN LIBERTIES

LRKSA Chicago apskr. į 

priešmetinis sys-mas
Sekmadienį, gruodžio 27j 

d., 2 vai. popiet. Aušros Vir' 
tų parapijos salėj įvyks prieš < 
metinis Liet. R K. Susivie-< 
nymo Amerikoj Chicago žtps 
krities susirinkimas. Kada- 
ne-kada. bet šiame susirinki 
me turi būtį atstovaujama 
visos apskričiai priklausan
čios kuopos. Bu6 renkama 
valdyba ir svarstoma vajaus

reikalai, taip pat nauji bū
dai apskrities veikimui pa
gyvinti.

Po susirinkimo bus trum
pas sočiai ir pasikalbėjimas

Traukinio susidsužime CLASSIFIED ADS 
74 sužeisti HELP NVANTKD — MOTERYS

LIIHUANIANINSURED ASSOCIATIONS
CHICAGO SAVINSS & LOAN ASSOCIATION

esie South wEertlM Avtraie tel grovehill 0306

GEDIMINAS SUILOINS fi,LOAN ASSOCIATION
4425 SOUTH FAlHFIELO AVENUE TEL. LAFAYETTE 624 8

KEISTUTO SAVINOS Z LOAN ASSOCIATION
3236 SOUTH HALSTED STREET TlL. CALUMET 4H8 .

$T. ANTHONY SAVIN6S Z LOAN ASSOCIATION
1500 SOUTH 49™ COURT TEL. CICERO 412

UNIVERSAL SAVINGS &L0AN ASSOCIATION
1739 SOUTH HALSTED STREET TEL. CANAL 8BOO

V ' ' %UY a OHO* AMt> SfAMPG KCRg '__________ ,

PASVEIKINIMAI SU KALĖDOMIS IR 
NAUJAIS 1943 METAIS 

per Radio Stotį WHFC (1450 kc.)
gruodžio 24-toj, 1942 m., 7:45 P. M., 

NUO LIETUVIŠKŲ TAUPYMO
BENDROVIŲ.

Vardu CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIION 

6816 S. Western Avė., Chicago, Illinois, sveikina Preziden-1 

tas MICHAEL NARVIDAS; ,

Gerbiami klausytojai, šių metų šventės yra specialiai 
linksmos, kad gyvenant šioje brangioje šalyje, mes turime 
šią malonią progą viens kitą sveikinti.

Vardu direktorių ir valdybos CHICAGO SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION, linkiu nariams ir draugams 
viso ko geriausio! Ir raginu visus pirkti karo ženklelius ir 
bonus. Jei vis prisidėsime, tai ateinanti metai turės būti 
laimingi!

Vardu GEDIMINAS BUILDING AND LOAN ASSOCIA

TION, 4425 S. Fairfiod Avc., Chicago, Illinois, sveikina 

Prezidentas ZIGMUND 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 BUILDING AND LOAN 

ASSOCIATION, sveikinu visus mūsų bendradarbius, 
draugus ir rėmėjus su šventoms Kalėdomis ir Naujais 
1943 Metais, linkėdamas Jums laimingai ir pelningai su
laukti ir praleisti kaip šventes taip visus metelius.

•
Vardu KEISTUTO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION. 

3236 S. Halsted St., Chicago, Illinois, sveikina Prezidentas 

THOMAS JANULIS;

Praleisdamas linkėjimas konvencijos formoje, vardu 
direktorių ir valdybos KEISTUTO TAUYMO IR SKOLI- 
LINIMO BENDROVES, linkiu visiems per šitas šventes ir 
ateinančius metus daug ištvermės ir pasisekimo visose 
pastangose dėl greito kari laimėjimo mūsų krašto.

Vardu ST. ANTHONY SAVINGS AND LOAN ASSOCIA

TION, 1500 S. 49th Ct., Cicero, Illinois, sveikina preziden-; 

tas JOSEPH MANSTIS:

Dabar po visą pasaulį vyksta karas. Mūsų sekretorius 
ir daugelis iš mūsų giminių, kaimynų ir viengenčių ka
riauja už mūsų laisvę. Mes linkime jiems daug laimės ir 
pasisekimo ir ištvermės nugalėti priešą.

Vardu direktorių ir valdybos ŠVENTO ANTANO 
TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖS iš Cicero, aš 
linkiu Jums, gerbiami klausytojai, ir mūsų esantiems ir 
būnantiems nariams linksmų šventų Kalėdų ir laimingų ' 
Naujų Metų. I

• .*38
Vardu l NIVERSAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIA
TION, 1739 S. Halsted St., Chicago, I/.inois, sveikina pre

zidentas KAZYS GUGIS:

Direkcija I NIVERSAL TAUPYMO IR SKOLINIMO 

BENDROVES sveikina visus tuos kurie taupo toje ben
drovėje ir taip visus kitus kostumerius su Kalėdoms ir 
Naujais Metais

Linkiu Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Į 
1943 Metų. Linkiu visiems sveikatos ir turėti daug pinigų Į 
ir dėti sutauplntus pinigus į lietuvių taupymo ir skolinimo 
bendroves.

Septyniasdešimt keturi ke
leiviai, pereitą antradienį, 

Apskrities valdyba tikisi, . . . .. . , .j\,_ j_i buvo sužeisti, kada Chicago
ir North Western užmiesti
nis traukinys atvyko į Ca- 
nal ir Madison st. stotį ir lai 
ku nesustojo. Traukinio už-

----------------- ■ pakalys sudavė į stulpą

REMKITE “DRAUGI” (bumper).

CALUMET CITY, ILLINOIS

kad šiame susirinkime daly
vaus ne po vieną, bet po ke
lis atstovus iš kiekvienos 
kuopos. Valdyba

f

•‘DRAUGO” 

DARBŲ SKYRIUS

"PRAYRĄS” HELP WAMTFD 
ADVF.RTIS1NG DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Trt. RANdoltoh •488-04H*

HELP WASTED — VYRAI

T O O Ii M \ KERS 
Prie Defense darbų. Atsišaukite ant

1 7-to aukšto sekančiai —
1 DESPLAINES MI’G. COMPANV 

430 So. Grecn Street
I

MERGINOS — prie lengvų dirbtu
vės darbų Patyrimas nereikalinga, 
laibai įdomus dailias Dienų Ir nak
tį shlftal. 40 rentai ) valandų moka
ma laike mokinimo Greitas jstdlrbl- 
Mas Kreipkitės |

PDNSTIC BINDING CORP.
732 S. Klientui!! St.

REIKIA MOTERĮ/ Patyrimas nerei
kalinga. -IK valandų savaitė. laikas 
Ir pusė mokama už overtime. — 
BOYSTO.N Ai CO.. 1725 N. Bosuorth 

(viena gatvė į rytus nuo Ashland 
ir 1 M blokas nuo North Avė.)

Al A
STANISLAVA

BASIENĖ

) po tėvais Bagdonaitė).
Gyveno: II.'.3 West D'Įsi St 

inii'ė Gruod. 23 d. 1U42 m
5 vai. ryte.

Gimus Lietuvoje, kilo 15 
Šiaulių apskr., Amerikoje iš
gyveno 3(5 metus.

Paliko dideliame nuliūdimi': 
vyrų Antanų; švogerį Kazimie
rų liasį ■>' J° žmonų. Paulinų ir 
Jų šeimų; ir daug kitų giminių 
ir pažįstamų.

Lietuvoje paliko dvi seseres 
ir gimines

Kūnas pašurvitas J. K. Eu- 
deikis koplyčioje 4605 S. Her- 
initago Avė.

laidotu ves įvyks šeštadienį. 
Gruodžio 26 d.. 1942 m. Iš ko
plyčios S:30 vai. rylo bus atly
dėta į Šv Kryžiaus parapijos 
bažpyėių. kurioje įvyks g dujin
gos pamaldos už velionės sielų 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-es ir pažįsta- 
mus-as dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Silllūdę: Vyras, Stogelis, Švo- 
gerka. Seserys, Giiuinčh.

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

ANTANAS
VALANTINAS

Gyveno 7<>20 So. Wolcott Avė.

Milė Gruod 22 d., 1 942 m.. 
2 vai. ryte, sulaukės pusės amž.

Gimė i.ieiuvoji. kilo iš Kau
no gubernijos, Itas in ų apskr. 
l'i.ipo kaimo. Anieiikoje išgy
veno 50 m. t us.
z-G'aliko did- Ii.įme nuliūdime: 
unoterj Antanina ( po levais Ar- 
bačiau.ska.lė); du»l< rį Geno- 
ailę ži nių J uyzų Kaltūnus ir 
nukę Irelie; VV'alter marčių 
ranees ir anūkę Judy, sūnų 

mMinų ir marčių May; brolį 
Leonų .r švogerkų Karoblių Va
lant nūs; brolį Kazimierų; ir 
švogerkų Kuznnn iu Valanti- 
nils, ir daug kilų giminių, 
draugų ir pažpstimų.

Velionis prik ausė prie Šimo
ni Daukanto draugijos ir prie 
Palaimintos Lietuvos draugijos 

Kūnas pašai v olus Antano Ii. 
Petkaus koplyčioje 6312 South 
We8tern Avė., tel. Grovehill 
0142.

Laidotuvės Įvyks šeštadienį 
Gruod. 26 d. 1942 m. Iš koply
čios 8:00 vai. ryto bus atlydė
tas į Gimimo šv. Pun. Marijos 
parap bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio si' lų Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tam us-as dalyvauti Aioso laido
tuvėse.

.Vinliūtlę: Mot -ris. Duktė, Žen
tą-, sūnai. M trr <»A Anūkės, 
Broliai, Brolienės Ir Giminės.

laidotuvių d.rektorius Anta
nas B Petkus, Tel. GRO 0142.

ONA INTIENE

( |mi tėvais Vinskiinallė)
Gyv.: 2325 S. VV.-stcru Avė
Mirė grumi. 22 d.. 1942 iii., 

4:00 vai. ryte, sulaukus 61 m. 
amžių us.

Gimus Lietuvoje. Kilo Iš 
Panevėžio apskr.. Alynavų pa
rapijos. šeškų kaimo.

Amerkoje IŠgvvi no 33 m.
Paliko dideliame nuliūdime, 

vyrų Petrų: dukterj • >nų Ir 
žentų Edvardų Kuz.ulas ir a- 
nUkę Marllyn, seserį Pelronė- 
lę Tnrvslnlenf ir Jos Seimų; 
pusseserj Pulokienę ir šeimų 
(Tlierpe. \VIki? ); gintim s a. a. 
Antano Vinskuno šeimynų b 
daug kilų giminių, draugų b 
pažįstamų; o Lietuvoje paliko 
2 seseris.

Kūnas pašarvolas ]jiichnwieC 
koplyčioj, 2314 W. 23rd Plane.,

Laidotuvės jv.vks šeštadienį, 
gruodžio 26 <1. Iš knplyčloš
8:30 vai. r.vlo bus atlydėta | 
Aušros Vartų par. bažnyčių, 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos Už Velionės sielų |’o 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Katliutėrrt kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
glrtilnes, dm ilgus ir pntjstsmda 
dalyvauti šios" laidotuvėse

NlIUOdę Viliu, Duktė, Ke
rnio Ir Gluduos.

I<aidotuvlų direktoriai; 1-n- 
i havv |ez Ir Kūliai, tel. ('AN 2515

LAIMINGŲ IR LINKSMŲ NAUJŲ METŲ
NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

★
LINKE'S COLLEGE INN

PAULINA LINKEVIČIENĖ, Sav.
BEER 5c and 10c — Fish on Fridays

Delicious Lunch Every Saturday

★
666 Hirsch St. Hammond 10101

Calumet City, III.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

VICTORIA PHOTO STUDIO
MARY PRAKAITIS, Sav.

213 — 155th Hammond 4025

Calumet City, III.

NORTH SIDE

LINKSMU' ŠV. KAbftDV ŠVENCIV IR LAIMINGV NAVJV
LINKI! VISIEMS SAVO KOsTI M Eiti \ MS IR DltAt tlANlS

FOREST GLEN DAIRY CO.

LABORERS

RELIANCE (’AUINET CO. 
2801 No. EIston Avenue

DII1BTIVE1 MERGINOS reikalin
gos nuotatlniems darbams. Pasimai
nanti dienų ar naktį shiftai ur nuo- 
latlnlul naktimis.

CHICAGO ( UITON CO.
4200 S. INilaski Roail

REIKIA VYRŲ

Gerai apmokami darbai. Patyri
mas nereikalinga. Puiki proga 
Įsidirbti.

100 NUOS. KARO DARBAI
2743 W. 36TH PLACE

M E l( G 1 \ I) S 
Prie lengvų dirbtuves darbų. Turė
kit gimimo liudijimus.

W1LSON-.IONES CO.
3300 Frtuiklin lllvd.

DIE CAST MACHINE OPEKATO

Didvyriu motinos
Kai kurios Chicagos mo- 

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

riai Aukščiausia rata mokama ir lauke. Tai didvyrių motinos, 
plere vvork. I žtenkainai overtime. I

National DiE casting co. Mes joms reiškiame pagar- 
«OO N. Albany. , . „ , - , » »,

bą ir meilę Kalėdų švenčių 
proga.paint sBaykrs

Synthetie Enamel Patyrę. Aukščiau
sia mokestis ir piect vvork. Užtekti
nai overtime.

NATIONAL DIE CASTING CO. 
ttOO N. Albany.

Ll'MBER I'ILERš. Patyrę. Taipgi 
paprasti darbininkai dirbti prie 
abeinų darbų yarde. Nuolatini dar
bai.

STORKI.INE EI RN1TVRE CO.
-4 4044 W. 26«li Street

VYRAI IR MOTERYS

Be kentėjimo laimingu

mas būtų vėjas, kurio nepa

justų žmogaus veidas.

Vieni žmonės darbuojasi, 

kaip bitės rinkdamos medų 

uuo kiekvienos gėlės, o kiti

MERGINOS -- Abelniem lengviem I 
' dirbtuvės darbam. Patyrimas nerei- 1
kalingas.
VYRAI — vienas vyras mekaniškal .x \

' palinkęs. Viduramžio ar senyvas gyvena. (Du Bartos).

prie maintenanee darbo. Taipgi iei- : 
kalingi paprasti darbininkai. Atsi- '

/^ šaukite tarpe 8 ir Ii) vai. ryte.

—, DEARBORN GLASS CO. ... . . . , . _
' 2111 U 2lst Street ka,r«S-

Kas gerai gyvena — ilgai

%

1G36 N. Honore St. Tel. ARMUage 2757
CHICAGO, ILLINOIS

------ , ...... -..............................- „ ....... .  „
s/-

LINKSMI ŠV. KALfcDV ŠM..NČIC IR LAIMINI.I NAI JŲ MfcTę 
LINKI! \ ĮSIEMS SAVO KOSTI j“MERIA.MS IR DRAI GA.MS

%

J. RAUDEL1UNAS,
PIRMOS RŪSIES BUCERNĖ IR GROSERNĖ

1(145 Habansia Avė. Tel. Brnnstvirk 2545
J

GENERAL

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

GENERAL SAUSAGE ČO.
JOHN IR BRUNO HARCZAK, Sav. 

General Brand Meat Products

2001 Blue Island Avė.
CHICAGO, ILL.

%

Canal 6900

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Lietuviams, Draugams
Ir Pažįstamiems!

IUDGE
EDWARD S. SCHEFFLER

VYKIAUSIAS TEISĖJAS 

MUNICIPAL TEISMO

Žmogus be draugo, tai dė

lė ranka b

TOWN OF LAKE

Linksmų Sv. Kalėdų Švenčių
IR

Laimingų Naujų Metų!
LINKIU VISIEMS LIETUVIAMS, DRAUGAMS 

IR VISIEMS SAVO PAŽĮSTAMIEMS

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

— DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS —

4605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. YARds 1741—1742

' ★

4332-34 So. California Avenue
Tel. LAFayette 0727 

AMBULANCE DIENzįi IR NAKTĮ

GENERAL

44* 44A

Linksmų Kalėdų ir Laimingų 

Laimingų Naujų Metų
Linki

Visiems Piliečiams ir Pilietėms 14-to 

VVurdo ir Visiems Lietuviams

JAMES J. McDERMOTI
COMMirrKKMAN lito (VAKIKI

J
4
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Penkisdešimt tonu kalno skeveldra i Neapsimoka būti viengungiu 
užgulė autobusą su keleiviais

ASTUONIŲ ŽMONIŲ LAVONAI TUOJAU IŠTRAU
KTI. MANOMA, KAD ŽUVO APIE 25 ASMENYS. 
SESI IŠGELBĖTI.

Netoli Aliąuippa, Pa., 
gruodžio 22 dieną, įvyko bai 
si nelaimė. Iš Aliąuippa iš
važiavo autobusas su kelei
viais. Autobuse buvo apie 
30 keleivių, daugiausia plie
no fabriko darbininkai. 

Skeveldra ir purvai

Autobusas važiavo Consti 
tution boulevard, netoli Ali
ąuippa, pakeliui į Pitts
burgh. Kai autobusas važia
vo užsisukimu, tuo kartu 50 
tonų sunkumo skeveldra at
plyšo nuo kalno užgriuvo 
autobusą. Kalno skeveldra, 
susimaišiusi su purvais, tie
siai pataikė į autobusą ir jį 
sutriuškino. Autobusą^ su ke 
leiviais užgriuvo kalnd’ske
veldra ir purvai.

Šeši asmenys liko išgelbė
ti, keturi iš jų nugabenti į 
ligoninę. Du liko nesužeisti. 
Vienas iš išsigelbėjusių apie

šį baisų įvykį pasakoja.

Ką pasakoja išlikęs gyvas

“Trisdešimt ar daugiau as 
menų buvo autobuse, kai 
mes palikom Aliąuippa”, — 
pareiškė Joseph Manko, iš 
Pittsburgh. “Kada autobu
sas važiavo į pavojingą už
sisukimą, pasigirdo koks tai 
ūžesys. Pasigirdo didelis 
šauksmas. Aš nežinojau kas 
įvyko. Man kas tai padėjo 
autobuso užpakalio per 
langą. Kurie sėdėjo autobu
so vidury ar priešakyje bu
vo užmušti”.

Du keleiviai, sėdėję auto
buso užpakalyje, liko nesu
žeisti. Manoma, kad 25 kelei 
viai žuvo. Aštuonių žmonių 
lavonai tuojau buvo ištrauk 
ti.

Sakoma, kad kalno skevel 
dra atplyšo nuo kalno dėl 
lietaus.

Dvi slaugės penkis mėnesius 
slapstės nuo japonų džiunglėse

Dvi Melanesian Mission jų gyvenimo dienos. Jos tu- 
slaugės (norsės) turėjo pen-! rėjo keliauti per karštą pur 
kis mėnesis slapstytis Malai vą, eiti per įvairius upelius.
ta džiuglėse (Solomon salo
se), kad nepatekus japo
nams į rankas. Jų vardai — 
Miss E. Field, iš New Zea- 
land, ir Miss C. Woods, 

Londono.

Bėga į džiungles

Dvi slaugės paliko misijų 
vietą, kai japonai šių metų 
pradžioje įsibrovė į Malaita 
ir jos turėjo nuo žiauraus

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

Jei kas nevedęs, tai tak
sas turės mokėti pradedant 
nuo $600 metinio. Jei kas

tt.
Jei šeima turi du vaikus, 

tai turės pradėti taksas mo
kėti nuo $2,000 uždarbio ii*

uždirba per metus $600, tai teks maždaug mokėti —
turės mokėti maždaug $15, 
jei $700, tai turės mokėti 
maždaug $34, jei $1000 už
dirba — maždaug mokės 
$89 ir t. t.

Jei kas yra vedęs, bet ne
turi vaikų tai turės pradė
ti nuo $1300 metinio uždar
bio ir teks nuo tos sumos 
mokėti maždaug; jei uždir
ba $1,400, tai teks mokėti — 
maždaug $30. ir tt.

Jei kas yra vedęs ir turi 
vieną vaiką, tai turės mokė
ti pradedant nuo $1,600 meti 
nio uždarbio ir nuo tos su
mos teks mokėti maždaug 
$7, jei uždirba $1,700, tai

$13, jei uždirba $2,500, tai 
teks maždaug mokėti $53 ir 
tt.

Jei šeima turi tris vaikus, 
tai turės mokėti pradedant 
nuo $2,500 uždarbio ir rei
kės maždaug nuo tos sumos 
mokėti $33; jei uždirba 
$2,750, tai teks maždaug mo 
keti $79 ir tt.

Iždo departamento sekre
torius sako, kad taksus ga
lima mokėti kas ketvirtį meI
tų. Pirmąją dalį reikia su
mokėti iki kovo 15 d., antrą 
dalį iki birželio 15 d., trečią 
dalį iki rugsėjo 15 d. ir ket
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.

kus. Ir šis pamestas guzi
kas padėjo surasti plėšiką.

Sgt. Miller pasakė, kad 
Hoda, pereitą rugpiūčio mė
nesį, iš Mrs. Margaret, 78 
m., 1357 Ancona str., pa
grobė keturis tūkstančius 
dolerių. Gruodžio 17 dieną 
dif jaunuoliai įėjo į Miss 
Anna Sether, 63 m., ir jos 
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 į teisingumo 
rankas.

NORTH SIDE

Jr

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

Plėšikai numato kokį as- rų apiplėšime. Trečias vy-
menį, palaukia progos 

1 apiplėšia. Atrodo iš

Slaugės maisto turėjo už
tektinai. Jos pasiėmė cuk
raus pieno, saldžių bulvių, 
kakanosų ir pelkių daržovių. 
Taip pat pat daug dovanų
gaudavo iš vietos 
jų-
Japonai buvo išvyti

Kada amerikiečiai kariai 
atvyko ir japonus išvijo, tai 
slaugės grįžo į misijų vietą,

priešo slapstytis džiunglėse.]0 paskui atvyko į Naująją 
Tai buvo baisios, šiurpios Zelandiją.

ir
pažiū

ros menkas “sutvėrimėlis” 
guzikas, bet jis padeda su
rasti plėšiką.

Kas jie tokie
Jei Levvis Hoda būtų lai

kęs tvirčiau prisiūta guzi-
gyvento-lką prie savo švarko (žake

to), tai, galimas dalykas, 
šiandien jis būtų laisvas.

Hoda, 22 m., 1438 W. Erie 
str., ir William Pisano, se
niau vadinesis Sonny John
son, 25 m., 1384 W. Huron

ras, Edward Pahczko, 20 m., 
2648 W. Iowa str., yra ieš
komas.

Detektyvas sgt. Ralph Mi 
ller, kuris areštavo Pisano 
ir Hoda, pareiškė, bus klau
sinėjami dėl užmušimo Leo 
Beckerio, 65 m., kuris buvo 
rastas mirtinai sumuštas, 
pereitą gruodžio mėnesį.

Du jaunuoliai t
įsibrovė į namus

Kada Hoda kartą įsibrovė 
į vienus namus apiplėšti mo 
teriškių, tai jo švarko guzi-

Išleistuvių bankietas 
prof. K. Pakštui
ši sekmadienį, gruodžio 
27 dieną

Ta proga, dr. Pakšto arti
mi draugai ir gerbėjai ren
gia smagų ir draugišką iš
leistuvių bankietų šį sekma
dienį, gruodžio 27 d., Patria 
Hali, 2011 W. North Avė. 
(prie Damen, North ir Mil- 
waukee Avės.) 5-tą valan
dą vakare. Norintieji užsi
rezervuoti reikia tiktai pa
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
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Moderniška Koplyčia Dykai 

1735 Wabansia Avė. Chicago, III. 

Telefonas Brunswick 2535

f
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

W. URBAN
KRAUČIUS — CI.EANER & DTER. Siutus padarom pagal orderį

1885 IValAitsla Aveniu; tlUcago, Illinois

LINKSMŲ SV. KAIdtDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

SAKOWICZ TAVERN
M. SAKOWICZ, Sav.

1734 Wabansia Avė. Tel. Armitage 7568
CHICAGO, ILLINOIS

%

str., buvo sučiupti policijos kas išpuolė iš švarko ir 
ir jie kaltinami senų mote- įkrito į vienos hioters plau-

NORTH SIDE

.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! 

Linkime Visiems Mūsų Draugams

TAUPYMAI

APDRAUSTI IKI $5,000 Per 

AGENTŪRĄ FEDERALINĖS 

VALDŽIOS.

SAFETY DEPO8IT BAKSAI
DABAR tai laikas padėti savo 
brangius dokumentus į Safety 
Deposit Baksą mokant mažai 
kaip $3.00 į metus.
DABARTINI 3%DIVIDENTAI

J
Comer MILWAUKEE, NORTH and DAMEN Avenues

FAIRFIELD SAVINGS & LOAN ASSN.

KAREIVIŲ
DŽIAUGSMAS

SIUNTINIAI IR LAIŠ
KIAI PASIEKĖ AMERI
KOS KARIUS ŠIAURĖS
AFRIKOJE

Šiaurės Afrikoje amerikie 
čiai kariai prieš Kalėdas 
gavo daug laiškų ir siunti
nių. Armijos pašto ofisas pa 
reiškė, kad visiems kariams 
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 oficiėris vienu paštą 
siuntimu gavo 38 laiškus. 
Jam buvo patarta į dieną 
skaityti vieną laišką, kol 
gaus daugiau, Bet oficiėris 
neįstengė laukti, jis skaitė 
vieną laišką po kito.

Koks skirtumas
•

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

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

Dažniau rašykime ka
riams laiškus.

I4NKSMŲ SV. KALfiDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Knoll Coal and Oil Company
BLUE FLAME RANGE OIL 

1818 W. North Avė. - Chicgo, I1L
Tel. Hermitage 5707

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

DRONSKI'S LIOUORS
WALTER DRONSKI, Prop.

Liąuor House — “Where Friends Meet”
1756 W. North Avė. We Meet All Competition 

Something New! — Sundies — Movie Talkies!

f
LINKSMŲ SV. KAIJ:DŲ ŠVENČIŲ IR IjAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

Mr. Mykolas Lendžon
1712 N. Honore St. Chicago, Illinois

PIRMOS KI.ESOS ČEBATŲ TAISYTOJAS

=^1

f

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

KOLČZAK’S TAVERN
Užlaiko Berghoff Alų 

Salė išnuomuojama visiems įvykiams 
1822-24 W. Wabansia Avė. Tel. Humboldt 0305 

STANLEY KOLCZAK, Savininkas

f

J

LINKSMŲ SV. KAL&DŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

JOE ZENKEVIČIUS
MOTOR SERVICE — Coal. VVood and Movlng 

T834 W*tmnala Avmue Pitone: .Armitage 11*17
J

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR IjAIMINGŲ NAUJŲ MIETŲ 
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS

K. WLEKLINSKI
1851 Wabannta Avenae

KEPT KLA
Chicago, Illinois

J

Established 1901. Assets Over $2.000.000.

PIRKITE KARO BONDSUS IR ŽENKLELIUS ČIONAI

-f

Autobusas sudavė 
i skfw

Chicagoje, prie Cermak 
rd. ir S. Kolin avė., pereitą 
antradienį, Bluebird autobu
sas sudavė į stulpą ir 27 ke
leiviai buvo sužeisti.

Nikodemas ir Barbora Wilim ir duktė Teofilė, 
savininkai

LINKSMŲ ftV. KALĖDŲ ftVENCIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METI.
H. Owczarzak

OROOERY
1721 N. Honore Avė. Chicago, III.

Lietuvių Piliečių Darbinin
kų Pašalpos Klūbas laikys 
priešmetinį susirinkimą, ne

. ___ _____ .

dėlioj, gruodžio 27 d, V. 
Neffo svetainėj, 2435 S. Lea
vitt St., 12:30 vai popiet

A. -


