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DR. A. R. MERSCHATIS 
DENTISTAS 

Valanti: Nuo 9 išryto iki S:30 vak. 
3241 So. Halstoil Gatvė 

ClUcago. 111. 

! DR. A. L, YUŠKA 
I 190G So. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
| 
I Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 

į Gyvenimas: —4133 Archer Avc. 
Tel. Lafayette 0098 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUTIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas 

^ timi skaudėjimo 
galvos, svaigulio, apteimino, nervo- 

tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu' akių kreivos akys katerak- 
to, nemiegio; netikras aki3 indedam 
Daroma egzaminas elektra parodan- 
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri- 
taikomi teisingai, toli ir eiti matan- 
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re- 

gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ 
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro 

Nedėlioniis nuo 10 iki S vai. vakare. 

1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Telefonas Boulevard 7.">88 

Mo-a^-zO-A-—K- -.»-" W .*-.»" —W»— f X 

DR. A. I RlITKAUSKASf 
GYDYTOJAS II: CHIKIRGAS f 

4442 So. WesierD Avenue y( 
Ttlef. Lsfayctte 414* i't 

& 
a 

Vaap^os: 8-11 rytais, 1-2 po.-;;: 

?iety ir 7-S vakarais. Nedėldie-^ 
įiais tiktai po pietų 2 iki 5 vai.% 

DR. P, ŽILVITIS 
Farkėlė <avo po num. 

S241 — 43 So. Haisted Street 

Naujame Jociaus Ręst. 2 lubų. 
Priima Ligouius nuo 9-12 A. M. 

r m. 

Tel. Boulevartl 717# 

Rezidencijas Tel. Fairfa\ 5574 
4 4 

DR. MAURiCE KAHN 
GYDYTOJ VS III CUIRIRGAS 

4631 S<» \>h!aud A ve. 

Tei. Vartls Ou | 
TeL Yards 1>»1>4 

OFISO V AL.: 
s—10 v. ryto, 1—o ir 7—9 v. v. 

Nedėliomis; nuo 10 v. ryto iki 

i vai. po pietų. 

Dfi. S. NAiKELIS 
L J E T l VIS. 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street.. 
Aa» viršaus Uuiver. S»a*e Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

t—4 po pietŲ: nuo 7—9 vak 

Nedaliomis nuo 10—2 
Oofisaa ir gyvenimo vieta: 

V alcutinu l>resmaking Collcjįe 
2407 W. Madisou Street 
Telefonas Seeley 1M4;{ 

Moko Siuvimo. Pattemų klr 
plmo, Uesignmsr bizniui lr na 

nuuna. Vietos duodama dykai 
Diplomai, Mokslą* lengvais at 

mokėjimais Klesos dienomis 1 
vakarai* Vnvr«tAą 

Bizniu ir Naminiai kursai Skrybė- 
lių Taisyme. Norint informuuij 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA rAliii. pirtį 
• » »A AMAAMAM1 

TcL Blvd. 7042 jjį 
Dr. C, Z. Vezelis Į! 

LIETUVIS D IŠMISTAS 
5712 SO. ASHLAND A\ KN'L'E || 

ARTI 47-tos Gauės |j 
Valandos: nuo 9 ryto iki a vak. į/ 
Seredomb nuo 4 iki 9 vakare | 

IkI-8. fc » vJ<* tHmil 

rfcs. TcL Cicero 80o6 
Ol'iso TcL Cicero 49 

DR. J. SHiNGLMAN 
1323 So. 49 Court 

N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. 

ant viršaus vaistynyčios. 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Morgan Street 

CIUCAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards r. 03 2 

Valandos — 8 iki 11 iš ryto 

po pietų 5 iki 8 v&k. Nedėliotais 
ofisas uždarytas. 

Dr. A. J. TANANEVICZIUS i 
OYUHOJA.S n; (HIHLKGAS I 
108-1 So. Miciiiįjaa A ve. 

VALANDOS: S—10 ryte 1—3 po j 
piet ir 7—9 vakare. 

Tel. Fullaian 3213. Chicafu, III. | 

LIETUVĮ KLEBONĄ SU- 
LAUKĖ. — VISI DŽIAU- -j 

GSMO APIMTI. 

i , Sioux City. Iowa. — Vietos 

lietuviai, po ilgo ir nuobodaus 

suvirs trijų, metų laukinio, 'pa- 

galiaus susilaukė linksmos ir 

džiaugsmingos valandos, t. y. į 

susilaukė tikrą lietuvį, jauną 
kleboną asmeny gerb. kiui. | 
Jurgio Česnos, kurį J. M. Yy-! 
skupas jau bus tris mėnesiai 

kaip del musų buvo pažadėjęs, 
bet tokios aplinkybės susidė- 

jo, kad dar turėjome tris mė- 

nesius laukti, ir tie tris mėne-; 

šiai del musų pasidarė daug 
ilgesni negu tie tris metai, 
kadangi musų senasai klebo- į 
nas buvo ne musų tautos ir lie i 

tuvių kali tos nemokėjo, tik bu-1 
vo pramokęs koletą žodžių 
klausyti išpažinties ir jis ne- 

galėjo lietuvių patenkinti dva- 

siniai. Tokiu bildu vietos lie- 

tuviai ir laukė >u didžiausiu 

išsiilgimu ir troškimu lietu-1 
vio kunigo. nes jau mm seiuii 

jie žinojo, kad J. M. Vysku- 
pas turi seminarijoje lietuvį 
klieriką ir kati po įšventinimo 
tuojaus jo susilauks. 

liet J. M. Vyskupas pailgi- 
no mums laukimą,, nes po į- 
šveutinimo geri), kun. J. res- 

nai jilgą ir vargingą mn- 

kslo metu davė vi>ą mėnesį, 
pasilsėti savame miesto j)as tė- 

velius Seranioiie, Pa., o du mė 

nešiu jaunas kiminas turėjo 
vargti uuiMj miešti* užimda- 
mas kitu kunigu vietas išleis- 

j damas juos ant vakaciją, n; s 

vasaros laiku daug kunigu įs- 

ivažiavo ant vakaciju. Tadu 

j ir vyskupas prašė komiteto 

j ir liepė pranešti žmonėms, tu- 

| rėti .dar truputį kantrybės i'- 

j užbaigtu lau"kti pakol kunigai 
j sugrįš iš vakaciją. 

Pasibaigė laukimas. 

Taigi dabar jau pasibaigė 
i mušą laukimas ir išsipildė 
j mus troškimas, nes jau 16 d. 

rugsėjo geri), kun. J. Česna at- 

važiavo pas mus ?r užėmė kle- 

AMERIKOS LIETUVIU ] 
PREKYBOS MOKYKLA j 

3100 So. llalstcd Ht. 
i 

j Mokina: lietuvių ir anglu kai-1 

j bi.i, skuitliavimo, greitrašystės, J 
j kuygvedysUs, pirkly bos teisių, { 
J abelnos istorijos, iškalbumo, lic-1 

: j tuvių kalbos gramatikos. 
' | Mokykla atdara.: uuo 'J ryto! 
j J iki 10 vok. J 

bono vietą mūsų parapijoj, 
lvaip tik jis atvažiavo taip žai 
bo greitumu ši linksma žinu- 
tė perbėgo per visus lietuvius 
ir tada laukia su didžiausiu 

nekantrumų sekmadienio ('ne 
dėlios') ryto, kad kaip tik 

greičiaus nueiti bažnyčion pa- 
matyti savo senai laukiamo iv 

mylinio klebono, o labjausia 
išgirsfi lietuviško gražaus pa- 
mokslo kurio visi jau buvo 
labai išsiilgo. O c 

Štai ir sekmadienio rytas 
kurio visi taip laukė. Dar 

prieš skambinimu ant sumos 

jau žmonėliai būriais trauko 

į bažnyčią, nes jie jau nebe- 
rimsta ir ilgu s t ūboje laukti. 

Suėję bažnyčion žmonės di- 

džiai nudžiugo pamato nepa- 

prastą ir gražu reginį, tai al- 
toriai paskendę gyvose gėlė- 
se, kurios nuo vejalio per lan- 

gus pagautos, savo mažu vir- 

pėjimu, tartum sakyte sako tą, 
linksmą žinią, kad jau už mi- 
nutės išvysite savo 

# 
dvasios 

vadą ir savo skaniu kvaps- 
niu viliote vilioja Dievo tarną 
prie altoriaus atnašauti šv. 
Mišių auką savo Viešpačiui. 
Žmonės nerimauja žiuri ir šen 
ir ten. bet daugumos akis nu-! 
kreiptos į zakristijos duris i^ 
kurios kunigas išeina šv. Mi-į 
Ši u laikyti. 

Džiaugsmas. 
šiai prasiveria zakristijos 

!nrį< ir išeina klapčiukai 
žvakių degti. Vargonai taipgi 
pradeda judintis ir &roti. I"ž 
minutės iš zakristijos išeinu 
apsi>iautęs gražia nauja kapa. 

įtvaskenėia aukso spalvoj, s;>- 

|nai laukiamas geri), kun. J. 

į resna. Visą akis prašvinta ir į 
nudžiunga. l'žgieda "Asper- 

: ges'\ \'isus nustebina savo 

aukštu ir gražiu balsu. Prasi- 
dėjus šv. -Mišioms vieni šir- 
dingai meldžiasi, kiti ausis iš- 
tempę klausosi gražaus tyalso 
ir laukia su nekantrumu iš- 

girsti Dievo žodį iš naujo kle- 

: bono lupų. 
Po Kvaugelijos prabįla į! 

! i parapijomis meilingais ir 

jausmingais sveikinimo žo- 
% 

tižiais. Taipgi prašo Dievo pa- 
f laimus, kad Dievas padėtu ge- j 
; ra i ir pasekmingai darbuotis 

Į ir kad laiminti} visuose dar- 

j buose. Klaupia prieš altorių ir 

j visus prašo sykiu atkalbėti, 

| maldą. Tada gerb. kun. J. j 
jčesnos žodžiai buvo tokie 

Net Ir kiidikžai pastebi! 
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša- 
liuti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- 

: doj us 

Ruffles 
tą pltiskauu mirtinąjj priešą—ir jusi] ^ 
iralvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio x- 

ir hUtfHes pagelbės iuras visuomet ją 
tokią užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuoj aus sunaikina juos. 
Nusipirkite bouką Iiufties savo aptiekoje Siamlio u2 G3c., arba prisiuskitc 75c. 
uablu žeuklciiais tiesiai } labaratoriją. 

F. AD. RICHTER & CO. 
101-1 H So. 4tli St. Brooklya, N. Y. 

DRAUGIJŲ ATVDAl! 
nirhtllVPV«liavy' Kukardy, visokiy Ženkleliu, Guzikučiu, Ant- 

į spaudy ir kitokiy Draugystėms reikalmgŲ dalyku. 
j Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jus V! dr-tes vardą. 

įSTRUPAS CO., 96-92 Ferry St. Newark, N. J. 

graudingi iv jausmingi, kad 
visoj bažnyčioj žmonės aŠaro- 
mis apsipylė, ir geležinės šir- 
dies žmogus tokioje valando- 

je negalėjo susilaikyti nuo 

ašarij. (Pamoksį>l$ taipgi labai 

gražu pasakė, kuris kaipo ra- 

sa atgaivino nuvytusias kviet- 
kas ir žoles, taip dabar atgai- 
vino mūsų ištroškusias širdis. 

Taipgi iš pamokslinyčios pra- 
nešė visiems, kad vakare sve- 

tainėje bus gražus vakaras ir 

užprašė visus į jį atsilankyti. 
Žmonės išėję iš bažnyčios la- 

bai buvo linksmi ir patenkin- 
ti gerb. kun. J. Česnos pamo- 
kslu ir visi labai džiaugėsi, 
kad turės iškalbingi} pamoks- 
lininkei klebonu. 

Paskui visi, su dideliu ne- 

kantrumu, Jaukė vakaro, nes 

jau visi numanė, kad šiame va 

kare bus kas nors įdomaus ir 

nepaprasto. 

Pagerbimas. 
\ 

Vakare paskirtu laiku, pri- 
sirenka pilna svetainė. Visi 
su dideliu įdomumu žvalgos 
nerimaudami ir laukia pasiro- 
dant klebono ir atidarant pro- 
gramos, nes visi įdomavo kas 

ė i a bus veikiama, štai jau ir 

paskirtas laikas baigiasi. Visu 
kis atkreiptos į duris, ir jau 

visi pamato, kad moksleivis 
.J. Zabulionis, parapijos pirm. 
atlydi klebonu į svetaine. 
Jiems įėjus į svetainę visi 

triukšmingai sutinka ir atsis- 

tojimu pagerbia nauji) klebo- 

ną. Visiems aprimus ir susė- 

ti u> atgal į -sodines, priešakyje 
svetainės, prie papuošto mažo 

staiiuko, .J. Zabulionis pasodi- 
na kleboną ir prie klebono su- 

pažindinęs prisodina J. Juo- 

delį, del pasikalbėjimo, o pats 
eina visai programai vado- 
vauti. Pirmiausia publikai pa- 
aiškino kokiam tikslui šis va- 

karas yra surengtas. Taigi 
perstatė visą programą, kas 

bus veikiama. Paskiau papra- 
šė p-lės Z. Mockevičiūtės pa 

sakyti eiles, kuri labai gra- 
žiai padeklamavo. Tos gra- 
žios eilės <kBrangus sveteliai" 
buvo p. J. Z. parašytos, su- 

pažindinimui ir pasveikini- 
mui naujo klebono, gerb. kun. 

J. Česnos. Po Mockevičiūtės, 
padeklamavo A. Balčiūnaitė, 
irgi šitam vakarui pritaikytas 
eiles, "Nurimk, Širduže"Pa- 
skui buvo atvaidinta labui 

gražus ir juokingas veikalėlis, 
"Kuprotas Oželis", kuris pu- 
bliką prijuokino iki ausi]. Ro- 

les veikale turėjo šokanti: 0- 

nytė — K. Adomonienė, Jo- 

nelis — K. Gogelis, motina -• 

A. Balčiūnienė, našlys — A. 

Jančis, piršlys •— J. Adamo- 

nis. 
Uždangai nusileidus, vėl vi- 

si su nekantrumu Kiukia ką 
nors naujo išgirsti ir pamaty- 
ti. Už kelių minučių pasikelia 
uždanga. Ant scenos pasirodo 
nepaprastas ir gražus reginys, 
didžiausia, kedė apipinta gyvu 

;kvietkų vainikais iv- aplink ap- 
statyta vazonais ir k vieto- 
mis. Taipgi kėdės šone, stovi 
mažas staliukas ant kurio pa- 
statytas gražusbukietas ir stik 
las vandens. 'Tuojaus. išeina su 

prakalba moksl. J. Zabulionis, 
kuris gražiai nupiešia dabar- 
tini džiaugsmą taipgi ir perei- 
tus liudnuosiuš ilgėjimo lai- 

NAUJI LIETUVOS PINIGAI 
greitai bus išleisti. 
Tai kaip dabar geriausia siųsti 

pinigus į Lietuvą?? 
Apie tai klauskite informacijų 

DRAUGO PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIUJE 

2334 S. Oakley Ave. 
Atdarąs nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vale. 

■kus, kuriuos teko pergyventi | 
mūsų parapijoj be tikro lietu-1 

vio vado. Baigdamas prakalbą 
vi-sos parapijos vai'clu paprašė 
naujo klebono gerb. kun. J. 

Česnos užimti del jo parengtą 
vietą. Klebonui užėmus vietą 
ir atsisėdus kedėįe tarp gėlių 
trįs mažos mergaitės, A. Ur- 

bonaitė, A. Stakiutė ir A. Ga- 

pevaitė įteikė nuo visos para- 

pijos labai didelį ir gražų gy- 
vu gėlių bukietą, įteikiant gė- 
los A. Urbonaitė pasakė gra- 
žias eiles šiam tikslui pritai- 
kintas, J. Z. parašytas. Pas- 

kui k i t# bukietą nuo parapi- 
jos choro įteikė nariai A. Pe-' 
tronis ir Al. Nargelas. I 

' Klebono kalba. 

Paikiau klebonui dar tebe 

sėdint kėdėj y j tlel jo pritaikin 
tas eiles "Xenusiuiink" pasa 
ko A.dogelis ir p-lė X. 15ir 

žetailė — ^Pirmyn". Birže 
taitei pabaigus deklamuoti 

■klebonas bukietus padėjus an 

stalelio, atsistojęs, visus mei 

liūgai pasveikino ir širdinga 
'dėkojo už taip gražų, pastiki 
' 
ukį ir priėmimą. Taipgi jis pa 
sižadėjo darbuotis .del mūsų 
kiek tik jis turės pajėgu ir 
visus širdingai kvietė prie dar 

l)o ir vienybės. Ttfs Visiems la- 

."bai patiko už ką naujam kle- 

j bonui visi. išreiškė širdingu a- 

oiu triukšmingu delnu ploji- 
;mu.. 

Po klebono kalbos vietinis 

vargoninkas S. Simonaičius 
su elioru sudainavo'' Ilgiausi ų 

Metų" ir dar taip keletą gra- 
žiu .dainelių, ir ant galo užbai- 

gė visą programą su Lietuvos 

.himnu. Taip ir užsibaigė gra- 
ži ir įspūdinga programa. Šie 
visi gražus įspūdžiai, matyti 
Siame vakare, ilgai, ilgai bus j 
mūsų atmintyje. 

Vakare buvęs. 

GRAND RAPIDS, MIOH. 

Klaidų atitaisymas-. 
•Keletu klaidų įsibriovė į 

nnuio korespondenciją apie j 
Moterų Sąjungos Seiliuj, til- 

pusią- 'i Draugo'' nuiii. 224. 
Vieton Ramsičkienė ir Risike- 
vičienė turi buti Kamsičkieiiė 
ir Linkevičienė. 

; Taipgi jpkiu budu negalima 
pamiršti ir šių tudnenų: K. De- 

dynięnė, A. Mondeikienė, A. 
Bensevičienė ir ]\f. Giedrienė, 
nes jos taipgi labai daug pa- 

gelbėjo prie surengimo VIII- 

jo Seimo. Taipgi jos ir dele- 

gačių priėmė į savo namus. 

M. Vaičiunieųė. 

Nebuvo ir nebus tautos be 

rejigijos. — Byron. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
"DRAUGE" 

DIDELIS BAZARAS IR 
ŠOKIAI. 

Ę. Vandergrift, Pa. — Dide- 
lis bazaras įvyks rugsėjo 29 
ir 30 d., Šv. Kazimiero Dr-jos 
svetainėj. Pelnas skiriamas- 
Šv. Kazimiero parapijai. Prie 

tikietų yra priskirta ir dova- 

na 10 dol. auksinis pinigas., 
Pasilinksminimas bus pri 

tinkantis jauniems ir seniems. 
Bus puiki muzka ir šokiai nuo 

8 vai. v. iki 12 vai. nakties.; 
Visi yra kviečiami atsilanky- 
tL 

•« .. ( 
Rengejai. 

Stasys Jucevičius. 

Labdaringos Sąjungos orga- 
nizatorius., Jis dažnai važiuo- 

ja su prakalbomis po Chica- 

gos ir aplinjones kolonijas or- 

ganizuodamas ir stiprindamas 
Labd. S$-gos kuopas. Jei ku- 

riąi Labd. Są-gos kuopai rei- 
kia kalbėtojo kreipkitės pas 

jį šiuo antrašu: 
St. Jucevičius, 

726 W. 18-th St., 
Chicago, 111. 

Labd. Sąj. valdyba. 

NAUJIENA 
KNYGOS IŠ LIETUVOS. 

Lietuvos Geografija, M. Bir- 
žiškos , 55c. 

Kūno lavinimos klausimas Lie- 

tuvoje. Parašė Kar., Dinei- 
ka 5c. 

(Jrąudųs verksmai arba V. Jė- 
zaus kančios Mąstymas. Ver- 
tė ir taisė kun. J. Laukaitis. 

< "Kaina 8c. 

Šventa. Zita. Vertė M. .. 15c. 

Gąvėnios knygutė. Sutaisė 
kun. Ą. D 5c. 

Užsakymus duokite 
* 

Draugas Pub. do. 
2334 So. Oakiey A ve. Ghicago. 

Chicago, 111. 

SKAITYKIME IR PLATINKITE 

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN- 

TELĮ i AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGI", KURIO KAINA, TIK 

$6,00 VISAM METUI,. PO VISĄ. 

^PASAULĮ. 

Šiandie Pinigų Kursas 
SiunfliaDt fjiprnron onr mna 

9c. Už 100 Auksinų. 
arba 

1112 Auks. Už $1.00. 
Pigesnis kursas siunčiant 

didesnes somas. 

Pristatymą* Užtikrinta^ 
Trumpame laike. l 

Central Manufacturing 
District Bank 

State Bank — CIcaring House 
Bank. 

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

siziiiiimiuiirziiiiimimirziiiiiiiiiiiii 

V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Ofisas D'dniiestyj; 
29 South La Salle Street 

Kambaris BSO 
Telofonas: Central <890 

Vakarais. 812 W. 33rd St. 
Telefonai: Yards 4681 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: B. 511-127 N. Den:bora 
Street Tcl. Deorborn 601>6 
Vakarais: 10736 S. Wabash Avc. 
Roselaud Tcl Pullman 6377 

TcL Central 1289 

HAąOLD 0. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose teismuo- 
se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1G11 — 1612 
155 No. Clark ftt. Chirago. 

Kalbama Lietuviškai. 
V AL.: 9 ryte «kl 9 vakare 

Tel. Rąndolpb 4758 

A; A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

Ofisai vidumJestjrJc 
A S 8 O C I A T I O N B L D G 

1!| tkmth l.a S»Iie H(rwt 
Roovn 1X03 

Valandos: 'i*! * 

N aini j Tel. Hyde Park SS?ft 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G, 1EZLAISSGS 
Generalis Kontraktorim, itety- 
t o jas ir senų namą taiiytoj&s. 
2338 S. Oakley A ve., Ohlca^c 

A rti 23 čio Plac*. 
! " " ■ ■ — 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsamuotojas 

K. SYREVIČIA 
Automobiliai visiems reikalams 

2055 W. 22-nil Str. 2146 IV. 21 PI 
Tel. C'anal #343 Tol. Canal 010S 

lll8IR!liaMIIIlXIISIIIlll>IIIHIIllli>siii«lllll 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi: 
giausia. Keikale meldžiu atsišau- 
kti, o mano darba busite užga- 
nėdinti. Tel. Canal J 271—2108 
2314 W. 23-rd PI. Cliicago, II] 

Telefoną* Tarta 1188 

STAJNilC* r, 

MAŽEIKA 
GRABOKIU8 IB 

Balsamootojea 

Tsrių autr*~\o- 
billufl Tisokieim 
reikalams. Kaina 
pritinamo*. 

3319 Aubųrn 
A ve. Chicągo, 

kTefefoaaa Boulcvart 4ift 

A. Masalski! 
Onborios 

Patarnauju lai- 
iotnrtm, tmj- 

fcriM- 
CfBoM ir Wt«o- 
m ręU^lvoM 
Kalno* pritina- 
mo* 

|3307 Auburn Ąye. ujucago, 

M Lafayette 4JBI 

PLUMBING 
Kaipo lletuvys, lietuviam* Tlaa- 
«u patarnauju korarlauU. 

"M. YCUL& 
t*13 T7. SJUfc 


