
LIETUVIAI AMERIKOJE. 
PITTSBURGH, PA. 

Atsišaukimas i Pittsburgho 
kliubus, draugijas, apylin- 

kės stotis ir i visus 

lietuvius. 

Kadangi Lietuvos Misija 
Pittsburglio apylinkes atsilan- 

kys balandžio -4 d., tat mes, 

Pittsburglio ir apylinkės lietu- 
viai, privalome sumobilizuoti 

visas savo pajiegas, idant tin- 

kamai prisirengtume .ją priim- 
ti ir parodytume, jog ir mes 

mokame darbuotis del Lietu- 

vos laisvės ir neprigulmybės. 
Todėl visu kliulm ir draugi- 

ją, ir Pittsburglio apylinkių 
storiu vald., bei bomj pardavi- 
nėtojus kviečiame atsilankyti 
>varJ)U susirinkimą,kuris bus 

ketverge, balandžio '2'2 d., T :30 

vai. vakare, šv. Kazimiero mo- 

kykloje, ^2-ra Sane St., South 

!Side, Pittsburgh, Pa. 

šiame susirinkime turėsime 

daug dalyku apkalbi ti. Tode! 

kviečiami visi dalyvauti šiame, 

taip svarbiame, darbe. 
Lietuva visiems lietuviams! 

Todėl visi lietuviai turime ir 

dirbti Lietuvai, kad mušu tėvy- 
nė paliktu pilnai laisva ir ne- 

priklausoma ant visados. 
Visus meldžiame pribūti. 

Pittsburgho L. L. P. Kom. 

P. S. Malonėsite atsilankyti 
visi, kurie turite paėmę vaka- 
rienės įžangos ženklus parda- 
vinėti. Šiame susirinkime jau 
turime žinoti, kiek asmenų da- 

lyvaus vakarienėje. 
T. Pikšris. 

ALBANY, N. Y. 

Ketverto vakare, balandžio 

d. Xe\v Yorko valstijos 
Auklėjimo trioboje (State Kd- 
ucatiou I)iiil(liiig) Raštininko 

Svetainėje (Citaneellors Hali) 
8:1") vakare bus didelis viešas 

susirinkimas. Tame susirinki- 

me naujai užsirašiusieji pa- 

skirtu laiku taps priimti kaipo 
pilni piliečiai. Tie-gi, kurie ta- 

po priimti 1919 metais bus pa-! 
garbos svečiai. 

Prie to bus ir bendro daina- 

vimo programas, patrijotišku 
prakalbų, krutamuju }javeik- 
slu, pasveikinimas nauju pilie- 
čiu ir Įteikimas pilietybės raš- 
tu tiems, kurie juos turi gauti 
balandyje, 1920 m. 

EOCKFORD, ILL. 

Kovo 20 d., š. ni., buvo susi-1 
rinkimas Liet. Laisvės Pasko- i 

los delei. Susirinkime dalyva- 
vo siu draugijų atstovai: S. L. 

R.-K. A. 137 kp.—A. Antanai- 

tis, R. Barsis ir F. Steponaitis. 
S. L. A. kp.—J. L'sas, J. Ulin- 
skas ir S. Jokubauskas. Rau- 

donojo Kryžiaus rėmėjų—A. 
(J eta utis ir B. Leliunas. 

Tapo išrinkta valdyba iš šių 
asmenų: pirm.—F.. Steponai- 
tis, r aš t—A. Getautis, ižd.—J. 

. Lsas. 

Pas mus randasi daug šiau- 
diniu lietuvių, kurie kad ir va- 
dinasi lietuviais, bet prakilnų 
Lietuvai darbų kiek galėdami 
ardo, agituodami nepirkti Liet. 
Laisvės bonų. Mes nepaisome 
jų agitacijos ir darbą varome 

pirmyn. 
Balandžio (> d. buvo komite- 

to susirinkimas. Tame susirin- 

kime kolonija tapo suskirstyta 
dalis ir pažymėta kurioj da- 

lyj kam vaikščioti pardavinė- 
jant bonus. Todėl meldžiame 

visų lietuvių, kurie dar savo 

širdyse nešiojate tėvynės mei- 

lę, pirkti bonų, kiek kas gali. 
Lietuva tos paskolos prašo. 

Paduokime jai pagelbos ranką. 
Lietuvos Laisvės bouai par- 
... . v. . t, 

davmėjami siose vietose: b. 

Leliunas, 1510—18th ave., J. 

Ulinskas, 1634 So. Main St., F. 

•Steponaitis, 429 Island ave., J. 

L sas, (>28 Island ave., A. Anta- 

naitis, 508 Edwards St., A. Ge- 

tautis, 529 Indiana ave., S. Jo- 
kubauskas. 

Apart to nutarta greitu lai- 
ku surengti prakalbas, j kurias 

pakviečiame visus llockfordo 
lietuvius. 

A. Getautis, Stoties rast. 

MELROSE P ARK, ILL. 

Ketverge, balandžio 8 d. ita- 
lu bažnytinėj svet. lietuviu jau- 
nimo kelios orgarizaeijos buvo 

surengusios vakarę pagerbi- 
J nuii Juozapo Urbelio, kuris iš- 

keliavo Lietuvon. «J. Urbelis 

gyveno eia keletu metu ir buvo 

veiklus žmogus. Jis darbavosi 

Iper Lietuviu Dieiuj, visados 

įveikė Tautos Fondo skyriuje, 
L. Ja. Kryžiaus rėmėjuose. 
Pats pirko ir daug pardavė L. 

L. Paskolos bonii. Tautos Fou- 

!dan yra aukojęs $100.00, taip- 
gi nemažai ir kitokiems tautos 
reikalams. Priklausė prie: Šv. 
Jono Kr. dr-jos, L. Kep. Kliu- 
bo, L. R. Kryžiaus rėmėjų, 
Tautos Fondo 47 sk„ buvo L. 
L. Paskolos komitete, prie L. 
L. Sargu, S. L. R.-K. A. 214 

kp., L. Vyčių 22 kp., L. Labda- 

ringos Sąj. 9 kp.. Dari). Varto- 

toju b-vės, L. D. komiteto, Baž- 

nytinio choro ir Lietuviu Har- 

monijos. 
Vakaras buvo su programa, 

kuri susidėjo iš dainų bei pra- 
kali »u. Viską tvarkė jo arti- 

midraugai bei draugės. 
(iražias prakalbėtas pasakė 

P. M et rikis, Fr. K. Strzynec- 
kis, A. J inii-a, Fr. Valuekas ir 

Al. ivanovskis. Aut galo kal- 

bėjo .J. Urbelis, išreikšdamas 
savo jausiuus visiems liekan- 

tiems ėia draugams, draugėms. 
Visiems linkėjo darbuoties tė- 

vynės labui. 

.Jani kalbant atminčiai 

nuo Melrose Parko jaunimo ta- 

po įteikta dovanėlė—auksinė 

plunksna ir maža knygutė »su 
visu draugu bei draugiu adre- 
si::s. Padėkojus už dovaną ir iš- 
leistuves, su visais atsisveiki- 
no ir ryte 9 d. š. m., apleido 
Melrose Parką. 
Laimingos kelionės. 

, Fr. M. V. 

RED. ATSAKYMAS. 

P. Svečiui Westvilėje. Ta- 

mistos korespondencijos ne- 

galime talpinti dėlto, kad ap- 
rašydamas kriminali nusikal- 

timu Tamista ne pats pasira- 
šei po korespondencija,' o ki- 

ta.- asmuo parašė tikrąją ta- 
mistos pavardę ir adresą. Įs- 
tatai neleidžia taip daryti. 

PAIEŠKOJIMAI. 

Paieškau savo brolio Anta- 

no, Antano sunaus, Pulkaunin- 

ko. esančio Amerikoj, rodos, 

Cliicagoje. Paeina iš Mielinių 
kaimo, Yaitkuškio valsčiaus, 
l'kmergės pavieto, Kauno gub. 
.Meldžiu atsišaukti šiuo adre- 

su: John Pulkovnikas, Chaba- 
ro vsk M u ra v j (> v— A niu rskaia 

ul., Kouditerskaja. Via Pacific 

Kussia—Siberia. 

r 

a 

Dr. L L MAKARAS 
| Lietuvis Gydytoj** ir Chirurgas i 
i Rnsclsnde: 1090# So. Michigan Are. 

| Tflrftaan PaJlman MS tr Pvllmao 11M J ! Chicagoj: 45JI5 So. Wood Str.. i 

i Tik Ketverto vnkake aao 5:30 iki 7:00? 

Teliftoti YmrtU 7M. I 
ss a 

PASILSĖJIMO NAMAI DEL 

AMERIKIEČIŲ. 

Paryžius. — Pasilsėjimo na- 

mas del amerikiečių lankytoji] 
buvo įsteigtas amerikonų kapi- 
nėse Bony miestelyj su pagel- 
ba Amerikos Raud. Kryžiaus. 
Suvirs 2,700 Amerikos kareivių 
palaidoti šio&e kapinėse ir iki 
šiol abu miesteliu, Bony ir St. 

Quentin, neturėjo nakvynės 
pritaikymų. „ 

NAUJI DARŽELIAI ŽYDI 

PRANCŪZIJOJE. 

Paryžius.—Per Draugų Vie- 

nutę, prie Amerikos Raud. 

Kryžiaus, gyventojai 
1' Grand 

P re' Ardenuose, netoli Belgi- 
jos rul^ežiaus, buvo pamokyti 
kaip sodyti ir prižiūrėti !ft)0,- 
000 jaunų medelių, kurie buvo 
duoti jiems "Paukščių ir Me- 

delių Kliubo" Ne\v Yorke. A- 

merikos sodžių ekspertai vedė 
sodynimo darbą. 

RUSIJOS PABĖGĖLIAI. 

Konstantinopolis. — Ameri- 

kos Raud. Kryžiaus Konstan- 

tinopolio skyrius paskyrė $50r 
000 del tūkstančių pabėgėlių iš 

Rusijos, kuriuos bolševikai iš- 

varė iš namų. Šėtros bus sta- 

tomos del stipresnių iš jų, bei 

moterys ir vaikai bus prižiūrė- 
ti mieste. 

VIENAS LIGONVEŽIMAS 

DEL VISOS TAUTOS. 

Ryga.—Randasi tik vienas 

ligonvežimas visoje Estonijos 
Respublikoje ir tas vienas ope- 
ruotas Amerikos Raud. Kry- 
žiaus. Jis uždėtas, kuomet vie- 
tiniai gyventojai šaukėsi pa- 

gelbos. Tas ligonvežimas bus 

laikytas Rygoje pakol valdžia 

pati galės tą visą darbą varyti. 

REIKALAUJA. 

Ar atsibodo tau eiti iš vieno 

darbo i kitą, gaišinant laika 

ir piningus. 
GOODYEAR 

siūlo pastovu darba su geru 
mokesniu 2000 NEPRITYRU- 

SIU Y YRU prie guminio ama- 
lo. 

(JEROS DAIiBO SĄLYGOS 
MOKSLO PROGOS 

UŽDARBYS MOKINANTIES 

Turi mokėti kalbėti Angliškai. 
Sverti suvirs 145 svarus. 

Daktaro paliudijimas reikalin- 

gas. Atsišaukite ypatiškai ar- 
ija susižinokite su Factory Eni 

ployment Office. 

THE GOODYEAR TIRE & 

RUBBER CO. 

AKRON, OHIO. . 

Miestas Geras Progos 

Faieškau savo tėvo aš Isodorius 

Ainbrozas Lietuvos kareivis Šilalės 

parap. Indijos kaiaio. Prašau atsi- 

šaukti arba kasžinote pranešti tokiu 

adresu: 

Isodoriui Ainbrozui, 
Pėstininku Pulkas 7 Kuopa, Šančiai 

Kaunas, Lithuania 

PAGARSINIMAS.* 
Atvda, Aštuoniolikiečiams svarbu 

žinot The Co-operative Society of 

America, šėrus; galima gaut po $35.00 
šį mėnesyj kas ateis pas mane i 

Darbininku Krautuve užsirašit, tas 

gaus šėra už $34.00. Kas buvo ant 

prakalbu tas gerai žino vertė šėrŲ, 
kas nežino ateikite pas mane, aš 

paaiškinsiu pasiskubinkite. 
' 

E. Beunitė. 
1817 S. l'nion Avenue. 

PARSIDUODA LOTAI 

BRIGHTON PARKE 

Už maža kaina netoli dide- 

lių dirbtuvių ika.111 reikalinga 
meldžiu atsišaukti po mini. 

4400 Kedzie Ave. Ofisas at- 

daras kiekviena diena.; 

REIKALAUJA. 

Reikalingos — Chamber- 

maids mokėsime $55 j menėsi 
ir kambarį. 

Elms Hotel 

53rd St. & Cornell Ave. 

ZZHZ 

LEIBERIAI. 

Del foūndres, darbas pasto- 
vus Atsišaukite. 

LINK BELT CO. 

39th & Stewart Ave. 

TINNEKIAI 

Prityręs prie Radiatorių; Atdara šapa 
STANDARD OIL CO. 

1350 S. Leavitt St. 

REIKALINGOS. 

Jaunos moteris suvirs 10 

metu amžiaus/ del švaraus 

lengvo fabriko darbo. rGeros 

darbo sąlygos ir geriausios 
algos. 

Illinois Miniature Lamp. 
Division 

2243 W. Harrison Str. 

Vaikai reikalingi 16 ar 17 metų 
amžiaus del assembling darbo, pri- 
t i rymas nereikalingas, darbas pasto- 
vus:' Atsišaukite. 

Fa be r Seluieider Mfg. Co. 
2317 S. AVabasli Ave. 

Moteris: Jaunos ar senesnes sų 

ar be prityrimo, dirbti mažiam šva- 

riam fabrike; geros valandos ir al- 

gos, darbas pastovus. 

florine & Boivey Co. 
•101 W. Superior Street 

Mergaitės lti iki 20 metų amžiaus 

mes išmokinsime jus siųti ir aptavo- 
ti ant po\ver mašinų ir mokėsime 

Jums $12 savaitėj. Išmokusioms aug- 
štos kainos mokama. 

Cohiinbia ileinming aiul Eni\>roidery 
Co. 

108 AYest Lake Street. 

1 

Butelių plovėjas ir generalis hust- 

ler, mažiam fabrike; darbas pasto- 
vus; tvirtam vyrui. gci.»s valandos ir 

mokestis. Atsišaukite. 

•101 W. Supcrior Street 

REIKALINGA. 

100 neprityrusių vyri], vai- 

kij ir moterių mokintis prie 
dirbinio renių.. Mes išmokinsi- 

me jus amalo ir mokėsime 

jums alga ir parodysime kaip 
galima uždirbti nuo $25.00 iki 

$50.00 sųvaitė, geros darbo 

sąlygos, atsišaukite gatavi 
darba. 

Illinois Moulding Co. 
23rd St. & Western A ve. 

Porteriui del ofiso. Turi pristatyti 
paliudijimus. Darbas pastovus sij al- 

są $22 savaitėj iš pradžios. Atsišau- 
kite tuojaus. 

H. J. lit'inz C'o. 
342 N. IVestem Ave. 

Fi reni on a i 
Ant 

lloney Štoke r 
8 valandos 

Geros Algos 

PIANO & ORGAN SUPPLY 

Corapany 1 

2100 N. Racine Avenue. 

Reikalingi du vyrai dirbti su ma- 

nim keturias valandas savaitėj,, turi 

buti plačiai susipažinę su žraoneihis. 

JVIokesiij $5.00 už valanda. Jeigu no- 

ri užsidirbti $25.00 extra tai dabar 

srer'a progra. Pasikalbėk su Šidlauskų 

diena ar vakare šią savaitė, atdara 

nuo 11 išryto iki 9 vakare. Kamba- 

rys 1400 — 

t 220 S. State Street 

REIKALINGOS MOTERIS / 
Dvi, dei valymo ir plovimo ir ge- 

neralio darbo. Darbas pastovus. 

Pra&yterian Hospital 
1753 Wcst p>jigress Street. 

MERGINOS DEli SPAUSTUVES 

Mažoj spaustuvėj, arti vidurmies- 

čio darbo sąlygos labai jęeros. Mokes- 

tis gera. 

George E. Cole & Co. 

226 W. Ontarjo Str. 

4 flooi- Kamp. Franklin Street 

FINISHERIAI 
Prie medžio darbo. Darbas pasto- 

vus. 

Dccoratorc Supply Co. 
2517 Areliai* Avenue 

Kelias in Lietuvą 
Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarę. 

SIUNSKITE PER DJDYJI VALSTIJ1NI BANKA ANT BRIDGEPORTO. 

Central Manufacturing District Bank 
Piningus siunčiant Lietuvą ar kur kitur reikia visuomet r-irmsti per atsakan- 

čias vietas tai yra per VALSTIJINIUS BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta. 

Musu Banke yra įtaisitas specijalis skyrius del siuntimo pinigu ir atlikimo vi- 
sokiu užrubežiniu reikalu. Ta skyrių veda musu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS 

kuris yra gerai susipažinęs su- užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie- 

tuviu reikalus kuo geriausei. 
* & 

PINIGU SIUNTIMO IK TAUPINIMO SKYRIAI YRA ATDARY TRIS VAKA- 

RUS SAVAITE SEKANČIAI: P ANE DELIAIS, SEREDOMIS IR SUBATO- 

MIS Nuo 6 iki 8 Valandos. U2RUBE2INIS SKYRIUS NEDELIOMIS Nuo 9 iki 12 

piotu. . 

• 

Central Manufacturing District Bank 
A STATE BANK 

1112 West35tb Street Netoli Morgan Chicago, Illinois. 

Banko Turtas ViršJfia $6,000,000.00 

Parsiduoda 2 pagyvenimų gražus 
namas su extra Lotu sale po ti ir 7 

ruimus ir 2 ruimai stoge ištaisyta, 

Garage del 2 automobilių, vanos, 

narnas geriausiame padėjime arti 

Garfield Blvd: (55th St.,) Kas turi 

aštria aki ant bargeno jis atras kad 
Sis namas yra didžiausis bargenas 

visoj Chicagoj už $4,500.00 Atsišau- 

kite pas J. "YVilimas, 4501 So. Paulina 

St. 2-ru lubu. 

NEPAPRASTAS BARGENAS 

Aš nusipirkau farm$. Taigi 
tūrių ir parduosiu o—i kamba- 
riu namą Lietuvių apgyventoj 
vietoj ant 21 Place arti Lcavitt 

Gatvės. Kaina $4200, parsi- 
duos už $3750. Visi piningai 
nereikalingi. Norint daugiau 
informacijų, susižinokite sų 

jos/ vondrak, 
"1404 W. 18 Street 

ANT PARDAVIMO 

3 augsčių namas su akmeni- 
ni] priešakių randasi po num. 

3145 Emerald Ave. 

Kaina žema, išlygos priena- 
mos. Atsišaukite: 

American State Bank 

1825 Blue Island Ave. 

i LIETUVIŲ PREKYBOSį 
j BENDROVĖ 

BANKIERIAI 

Tarnauja lietuviams 

j Siunčiame Pinigus Lietu-; ! 

von: dolieriais arba auksi- 
I nais pagal dienos kursči. 
PARDUODAME 

LAIVAKORTES 

IŠRūtlNAM 
PASPORTUS. 

Siunčiame Tavoms ! 

i 
Lietuvon. 

Reikalaudami platesnių j 

j informacijų rašykite sekan- 

j čių adresu: 
! LITHUANIAN SALES 

CORPORATION, 

1414 Broadway, 
So. Boston 27, Mass. 

Užrašome Lietuvos 

laikraščius. 

PASPpRTtf BLANKAS 
PILDOME 

DYKAI. 

Baltic Consultation Burcau, Inc. 

35 §o. Dearlborn St. Cliicago. 
Room 206 • * 

Amerikos Lietuviai! 
Suteikite Mūsų Karžygiams Šviesos Spindulių! 

* 

Lietuvos kariuomenė, savo ir priešo kraują, liedama, didžiausiomis 

pastangomis bei vargais išvijo iš Lietuvos bolševikus ir vokiečių bei 

rusų bermontininkų plėšikus. 
'Lietuvos kariuomenė neleidžia amžiniems Lietuvos priešams, gob- 

šiems lenkams giliau Lietuvon veržtis, kad mųs visai pavergtų ir 

musų žmones dar labiau plėštų ir vėl juos j vergijos pančius pan- 

čiotų. 
Lietuvos kariuomenė appynė ir gina musų brolius ir jų turtą. 

Lietuvos kariuomenė jau iškovojo Lietuvai garbingą vardą ir visam 

pašaulų garsą. 
Bet Lietuvos kariuomenei reikalinga šviesa, reikalinga, kad uel 

vienas Lietuvos kareivis neliktų nepa mokytas skaityti ir rašyti, kad 

negrįžti^ namo neprasilavinęs. Gana tamsos musų brangioj Tėvynėj! 
Todėl kieno širdis dar gyva, kieno širdi dar tvaksi tėvynės mei- 

lė, padėkite šviesti musų kareivius: siųskite jiems knygų siųskite 

aukų pinigais, už kuriuos bus perkamas kareiviams knygas, nes da- 

bar, kada nutilo Lietuvos frontuose kovos, pradėta uoliai šviesti ka- 
reiviai: steigiami jiems knygynėliai, mokyklos, daromos paskaitos, 
didinama jų laikraštis ir "Kariškių žodis". 

Knygas ir pinigus siųskite tiesiai Lietuvon šiuo adresu Kaunas, 

"Kariškių žodžio" Redakcija, arba atiduokite i musų Delegacijos 
rankas Washingtone aiškiai pažymėjus, kad jie persiųstų "Kariš- 

kių žodžio" Redakcijai. 
Broliai amerikiečiai, nesigailėkite musų kariuomenei šviesos! 

"Kariškių žodžio" Redakcija, Kaunas, Lithuania. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

( Smetonos gerai pritaikinti akiniai 

£ bus palengvinimu del Jusų akių. 
? Kuomet tų kenti nuo galvos tskau- 
s dėjimo, kuomet raidės liejasi J kru. 

) ?««.. kuomet skaitai ar siuv< ar ia- 

^ šai, tai tuomet yra ženklas, kad 

) reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
} oatyrimas priduos Jums geriausią 
S patarnavimą už prieinamą kaina 

) uet taip žem.i' 'V 

JOHN SMJilANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
s Egzaminas suteikiamas dykai. 
> Kampas 18-tos gatvės. 
< 3-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 
> Kambaris 14, 15, 16, 17 lr 18 
( Tėmykite { mano parašą. 
S Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 

vai. vakare. Panedėliaia, Seredo- 

mis ir Petnyčiomis. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste- 
nografijos, typewrlting, pirkly boa tei- 
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto- 
rijos, geografijos, politikinės ekono- 
mijos, piliety stės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 

4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 

iki' 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

TEISINGOS DRAUDŽIU 
KAINOS. 

Kainos kurios pritinka kiekvie- 
nam kiSeniui. Gvarantuojame kad 

Kutaupinsime jums 10% iki'50% 
ant kiekvieno pirkinio; nekurie 

dalykai mažiau negu wholesale 

kainos. 

[ Vyru ir jaunu vaikynū gatavi 
drabužiai padirbti ant užsakymo 
bet neatsišauktl siutai ir overko- 
tai su dirželiais ir be, for fittfng 
ir kitokio styliaus $32.50 iki $60 
Pamatykite musu specijale eile 

i siutu ir overkotu po $15, 17.50, 

| $20, $22.50, $25. ir $30. Juodi 

l Siutai po $45 iki $65. Melinos vil- 
I j'*| ji"o. Vaiku 

, 
„.cUi il uvmkotai $6.50 ir augč- 

i čiau. Vyru kelines $4. ir augčciau. 
| Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki 
i $17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant 
kiekviena pirkinio siunčiamo 1 
Europa. 

Atdara kiekviena diena Iki 0 

vai. vakare Subatomis 10 vai. N©-, 

dėliomis iki 6 vai. vakare. 

S. GORDON, 
1415 So. Halsted Street 

Dr. 0. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

' 

Palengvinu visu 
tempimą, kas jrn 
priežastimi skaudi* 
Jimo galvos, svaigu* 
lio, aptemimo, n«r- 

a iZ. L.J..Z1.;* 

Ir užsidegusius karščiu akly kreivos aky*, 
katerakto, nemlegio; netikras akla Indadatn, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma- 

žiaus! ;ia klaidas. Akiniai pritaikomi teisto* 
gal. toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė- 
kite savo regėjimo Ir vaikus einančios mo- 
kyklon. Valandos: nuo 12 iki S vakaro. No- 
dėliomla nuo 10 iki 1 vai. po pięt«. 

1553 W. 47th St. ir Asblaod Ay. 
Telefonas Drover 9600. 

TĮfcj-ius tĮiri 

Kranjas neturintis Gel«&ie® 
yra priežastimi t UblUkukig 
veidų. 


