
Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Tjietu-roo per mm: 

10c Už 100 Auk. 
arba — 

1.000 Auk Už $1.00 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manufacturing 
Distfict Bank t 

► State Bank — Ciearing Housc 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

TEISINGAS PATARNAVIMAS. 
Pritaikau akinius, sudužusius stik- 
lus ir sulaužytus rėmus sutaisau 
i trumpą, laiką. 
ems. kad gausi- 
Užtikrinu visi- 
te konogeriau- 
sią patarnavimą ir užgančdinimą. 
Vienintelis lietuvis (Optometrist) 
akiu daktaras ant Bridgreporto. 

DKJSEKN ER. (ŠERNAS > 
S315 So. Halsted St.. Chhugo. 
Vai. 6 iki 9 vakare. Xed. 10 iki 1 

Rcs. Tel. Cicero 3636 
Ofiso Tel. Cicero 49 

DR. J. SHINGLMAN 
1323 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. 
ant viršaus vaistynyčios. 

DR, A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4443 So. Western Avcnae 

Telef. Lafayette 4146 

VaaD4os: 3-11 rytais, 1-2 po 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie- 
niais tiktai po 1 pietų 2 iki 5 vai. 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIET L" VIS DENTISTAS 

oT12 SO. ASU LAN D A VENTE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 o*to iki 9 vak. 

Sercdomis nuo 4 iki 0 vakare. 

: DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

S GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2.">44 

3252 South Halsted Street.. 

Ant virkaus Uuiver. State Bank 
I Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

2—4 po piety; nuo 7—9 va2i. 

| Nedėliomis nuo 10—2 
Oofisas ir gyvenimo vieta: 

Rezid. tei. vau jouruu v- 

Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 

Specialistas 3Iotcriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroaiškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halstcd S t. 

Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 

piet, 7—8vak. Ned. 10—12 d. 

Res. 1139 Independence Blvd. 
Chicago. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 

TcL YartLs 994 
Tcl. Yards 0991 

OFISO VAL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v. 

Nedaliomis: nuo 10 v. ryto iki 

1 vai. po pietij. 

108, CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

; 4719 SO. ASHLAND AVENCE 

j SPECIJALISTAS 
| DžIotų, Motenj i* Vyrrj Llgij 

>VaL: ryta nco 1»—12: nuo S—5 

ipo piety; nuo 7—8:3« vakare. 

'NedėHomld: 1* iki 1. 

f Telefoną* Dreiel 1880 

DR. A, L. YUŠKA 
1900 So. Halsted Str. 

TeL Caual 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas:—2811 W. 63-rd St 

Tel. Prospect 34S6 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Ckirurg'-is 

10900 S. Mielinau Avenus 
Tclef. Pullmaii 34-' ir IK9 

Valaadoo Xuo 10 iki li ryto. 
Nuo 7 iki J) vak 

LIETUVIAI AMERIKOJE, f 
MANIFESTACIJA. — GĖRĖ- 

JOSI SVETIMTAUČIAI. 

Jersey City, N. J. Nors šioj 
kolonijoj yra nedidelis skai- 
čius lietuvių, bet prie geni 
noru padarė didelę parodą 
išreiškimui padėkos S u v. Vai. 

X 

valdžiai už pripažinimą Lietu- 
vos Respublikos % nepriklauso- 
mybės. 20 d. rugp. ir pati die- i 
na, po didelių kaitrų, rodos 
linki lietuviams pasisekimo — 

nes taip atvėso, kad net visi 
svetimtaučiai kalbėjo: " lai- 

mingi esą lietuviai — patsai 
dangus jiems linki pasiseki- 
mo, po didelių kait.ru, — šian- 

die pirmutinė diena vėsi''. 

Jau nuo --ros vai. po piety 

adėjo rinktis būriai lietuviu 

pas savo bažnyčią, šv. Onos; 
toliau nuo bažnyčios ant kam 

po gatvių buvo taipat nepa- 

prastas reginys: lietuviai sy- 
kiu su amerikiečiais dabino 
vežimus parodai; štai ant gat- 
vių pasirodė būriai merginu j 
ir moterų tautiškuose rūbuose 

apsirengusiu — tai da dail- 
iu i aus įdomavo svetimtaučius: 
"Bus, kalbėjo, didėlė lietuviu 

paroda". Vis daugiau žmonių 
rinkosi ties bažnyčia. 

4-ta vai. po pietų paroda iš- 
sitiesė ant gatvės: 

1) Ant arkliu jojo poiicmo-. 
nai; •) Benas draugijos "Lais- 

\ės"; o) Dvi vėliavos: Ameri- 

kos ir Lietuvos, tarpe "Dėdė 

Šamas''; 4) Ketvertą arkliu j 
įraukiamas vežimas, padabin- 
tas gėlėmis (rūtomis) ir vėlia- 

vomis, u jame mergina (repre- 
zentuojanti stovylą * Liberty?) 
su savo palydovėmis — visos 

tam tyčia pasidabinusiais dra- 

bužiais; 5) Atdaras parodos 
vežimas, padabintas Amerikos 
ir Lietuvos vėliavomis ir vai- 
nikais. Jame gi užpakalyje sė- 

dėjo dvi merginos: viena re- 

prezentavo "Columbia". kita 

repr. Lietuvą. Pastaroji buvo j 
apvainikuota rutų vainiku, 
priešais ją sėdėjo dvi mažos 

mergaitės: viena amerikoniš- 
kai apsirengus, kitagi tautiš- 
kai lietuviškai su gražiais gė-; 
liu buketais rankose ir para- 
šais: vienos nuo Amerikos, ki- 

tos gi nuo Lietuvos. G) Biru- 

tė ir Vytautas ant arkliu joją; 
7) Kareiviai; S) Marininkai; 
!)) Globėjos; 10) Merginos ir 

4iltilerys tautiškai apsirengu- 
sios. Dar pirm jųjų ėjo viena 

mergina pasidabinusi daugel 
gintaro karolių atvežtų tiesiog 
iš Palangos; 11) Visos kitos 

moterys ir merginos po ketu- 

rias i eilę; 12) Mažos mergai- 
tės su baltais kaspinais nešė 

ištiestą Amerikos vėliavą, ki- Į 
to* gi taip buvo padabintos į 
kaspinais, kad išrodė lyg Lie- 
tuvos vėliava; 13) Vaikai nia-! 
žesnieji nešė ištiestu "Lietu-1 
vos vėiiavą, kiti gi su Ameri- 

kos ir Lietuvos vėliavėlėmis! 
rankose eilėse marsavo; 14)Šv. j 
Jurgio Dr-jos benas; 15) Dvi! 
•didelės Amerikos ir Lietuvos j 
vėliavos; .16) Visi vyrai būry 
su garsingais rankose para- 

I sais linkėjimu ir del atgavima 
[Vilniaus ir Klaipėdos; 17) Pa- 

puošti automobiliai, kurių bu- 

vo per virs 40. 
Kada tas viskas išsitiesė ant 

gatvė* ir ben u i užgrojus — tai 

minių minios žmonių rinkosi 

ant gatvių kampų ir prie lan- 

gų. Ta paroda srėrėno^i. ne tiek 

lietuviai, kiek svetimtaučiai 
(pas mumis tankiai buna vi- 

sokių rųšių parodų — tai ne- 

lengva gaut pagyrimų). Var- 

dų gatvių, kuriomis maršavo 
i eminėsiu — nesėtas visuome- 
nei' neįdomu, "tiek tik prane- 
šiu kad puikiausiomis, kur 

daugiausia gyvena amerikie- 
čiai valdininkai, City Hali. 
Svetainė taipat buvo paimta 
didžiausia visame mieste, tal- 

pinanti 5,000 žmonių, Šv. Pet- 

ro. 

Susirinkimas buvo atidary-' 
tas himnu "America". Skai- 

tyta laiškas nuo gerta Atsto- 
vo Čarneckio. Kalbėtojais bu- 

vo: 1) Congfessman Clias. F. 

X. O'Brien, 2) (Jerb. Vaškas, 
i s N e\varko — tie du kalbėjo 
anglu kalboje; 3) Gerb. Kru- 
šinskas iš Brooklyn, X. Y* ir 
vietinis klebonas kun. J. Kras 

niekas — tie du kalbėjo lietu- 
viu kalboje. Kongressmonui už 

gražia kalba maža mergaitė, Oi w o 

tautiškuose rūbuose apsirengiu 
m įteikė bukietu gėli u. Ivongr. 
O'brien tarp kito ko pasakė: 
doriausias būdas parodymui 
sivo dėkingumo šiam kraštui 
tai patiems buti gerais šio 
krašto piliečiais. Susirinkimą 
uždarė Lietuvos liinmu. 

Koresp. 

NEW YORK. N. Y. 

Brooklyniečiai ir Xe\v Yor- 

kieėiai lietuviai katalikai pa- 
rodė nejiaprastą prielankumą 
Sv. Kazimiero Katalikiškos 

Spaudos l)r-jai Kaune. Jie tin- 
kauiai įvertina ir brangina, 
doros spaudos svarbą ir gal^ 
visuomenės, tikybiniame ir 

tautiniame gyvenime. Jie tai 

patvirtino netik savo žodžiais, 
bet darbu. Be seiliaus įsira- 
šiusiųjų, paskutiniuoju laiku 
amžinaisiais nariais įsirašė: 
1) St. Kazlauskienė, 2) J. 

Yangas, 3) E. Klumbienė, 4) 
j 

Ii. JalkausUiene, o) a. urin- 

ėiunienė, (j) O. Zaborskienė, 7) 
Iv. Vaitkevičienė, S) kun. A. 

Kodis, 0) J. Butkus. 10)\ O. 

Kaulinaitė, 11) P: Jonkytė, 12) 
P. Medžiunaitė, 13) M. JJarn- 

saviėiutė, 14) A. Jankauskas, 
15) M. Jankauskienė, 1G) A.. 

Markūnas, 17) A. Digris Š40, 
18) A. Andraitis, 19) T. Mak- 

neviėius, 20) A. Maknevieienė, 
21) O. Šarkaitė, 22) P. Pue- 
ki s, 23) Iv. Joneliunienė. 24) I 
C). Dedinienė, 25) K. Žilaitė, 
2G) O. Bueaitė, 27) B. Prei- 

daitė, 28) M. Narkaitė, 29) 
Skol. Ba už i eilė ir 30) Juoz* .Mi- 

kalajūnas. Metiniu apie 200 
suvirs. 
Tai vaisius susipratusios mu- 

sų visuomenės, geri), kunigų 
prielankuino ir įsirašiusiųjų 
narių duosnunio. Visiems na- 

rhuns ir prietelianys Šv. lvaz. 

Dr-jos tariu didžiausios padė- 
kos ir pagarbos žodžius. Ma- 

lonus ir lengvas darbas, kurs 

didina Dievo garbę ir teikia 

žmonijai laimės. Katalikiškoji 
Spauda t«į užduoti atlieka. To- 
dėl visi dėkimėš prie jos su- 

f 

stiprinimo ir išplatinimo. 
Kun. P. Kasčiukas. 

POLITIKOS ŽINELĖS, 
Finansinė korporacija gelbė- 

ti atsitaisyti nuo karo blogy 
bių Amerikoje parodo, kad per, 

lo mėnesiu .ii paskolino 36-3 

Bordeno Kokybė—už tą Pačia Kainą, Kaip Kad 
ir Kiti Paprasti Pienai 
Bordeno Garuodintas (Evaporaied) Pienas toks 
yra tyras, kaip kad ūkės pienas išdirbamas po 
aštria priežiūra ir inspekcija. Jis prirengiamas 
žemos temperatūros šiluma, kuri atskiria van- 

denį garais ir visus blogujnus išnaikina, palik- 
dama riebų, smetoninį pieną, kuri likp jame. j 

♦ r7' -J* 

TYPIŠKAS BORDENO 
persergėjibIaS > 

Pavyzdžiui, kaiminė, iš kurios gaunama pie- 
nas yra specialiai prižiūrima egzaminuo- 
jama geibiu, tame išsHaviii^i^ veterinarų ir 

viskas užlaikoma gvfriąį.. ,?A Jęi jporėtum.^.ge-^ 
tfą pieną, kuris yra abeįnai aukštos rūšies, 
pienas skirtingu karvių veislių sumaišomas, 
todėl ir yra gerbusia maisto vertė. 

Garuodintuvės, kur pienas yra supilamas ir 

užpečėtijamas. rūpestingai prižiūrimas i r 

ekstra galutinis skonio išmėginimas musų 

pačių laboratorijose, ir kiek- 

KAIP GROSEJtNINKAg 
PATARNAUJA JUMS V 

Bordeno Garuodinto Pieno išdirbinio lėšos 
nevengtinai aukštos,..kadangi ekstra ,j$sar- 
gos daromos dirbykloj. Bet amerikonišk^šei- 

Y. n^yninkęsį greitai 
rašyt. Ir niekas negali rizikuoti pienu, kaipo 
labjau reikalingu maistu. 
Jusų. groserninkas žino tai, ir kuomet jis mo- 
ka daugiau už Bordeną, negu už kitus pie- 
nus, jis visuomet stengiasi patarnaut savo 
kostumeriams Garuodintu Pienu, kaipo 
aukščiausios įstaigos. Jis parduoda Bęrde- 

no kokvbe tamistai ne už auk- 
vienas daugumas Bordeno Ga- 

ruodinto Pieno prirengimas 
pirmiau, negu yra išsiunčia- 

mas jusų groserninkui. Bor- 

deno Garuodintas ,Pienas vi- 

suomet yra išleidžiamas pagal 
aukščiau nurodytą, veikmę. Tu- 

ri žinoti, kad pasiekia jusų 
kuknios šėpą yra tokiame<pąt 
padėjime.' 

štesnę kainą. Jus gaunate Bor- 
deno kokybę ui tą pačią kai- 
ną, kokią mokate už paprastą 
pieną. Prašykite jo. 

THE BORBEN COMĮPANY 
Borden Building, New York- 

Chicago ofisas: 
510 No. Dearborn St. 

Telefonas Dearborn 3105 

TYltAS UKi° PIENAS su raliktasmetona jame 

milionus. 53 milionai paskolin- 
ti apniokoti išvežimu įvairiif 
daiktu; 310 milionii žemdir- 

bystės ir "gyvulių auginimo1 
reikalu. Paskolų sugrįžo jau 
159 milionai. ^ 

Tokia pagalba f armėnams, 

visų dabar jau gerai įvertin- 
ta. Vietinė pramonė jau pasta- 
tyta ant kojų. Tai padaryta 

I 

paskolomis i 

Kaip ta finansavimo korpo- 
racija daug padarė gero f ar- 

mėnams, panašiai bilius pa- 

gelbot-i išvežhng, padaryti ga- 

li daug naudos šaliai. Pinigas' 
tik versdamasis auga. Ameri- 

kos laivų bendrijos be valdžios 

paramos negali konkuruoti su ( 

kitij valstybių kompanijomis,-j 
kurias remia jų valdžia. 

&m. JPubi. Seryice. 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicapj 

PEARL QUEESF KONCERTINA » 

NEMOKĖSI pinigus bereikalo 
Musų krautuve—viena i£ didžiausiu Ohteagojs 
Parduodame už žemiausiu kainą, kur kitur taip negauti 

Maiinėlių laiftrami drukuoti ir ofiso darbami yra naujau- 
not madoa. Užlaikom visokius laikrodžiui, žiedus, Hiubi' 

niuf ir deimantinius; gramafonui lietuviškai* rekordais ir 
koncertiniu geriausių, armonikų, rusiškų ir prūsiškų tffdir- 
bvačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirr 
bame visokiu# ženklui draugystėms, t&iiome laikrodžiu* i* 
mnrikftltfkus instrumentu# ataafrantflal 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 -So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Tekšenąs: DflOVER Z30S 


