
j 1 IETIMS Akių Specialiste 

Ant Bridgeporto 
Dll. SKRN'ER. (&EKXAS) 

Optometrist 
3315 So. Ha Ištini St., Oiloago. 
Vai. t> iki 9 vak., Ncd. 10 iki 1 

i m CHARLES SEGAL i 
i < 
; sa\o ofisjj po nmneriu 
*473^ SO. -iSHIj VHD AVE5CE' 

į SPECIJALTSTAS 
į UUoto. Motery Iv Yynj I t£Tj 

k-a' rys nuo 10—12; n no J—5, 
Stv-.J auo 7—83» ••nkareJ 
Vj^ciAUomij" l» !5c* 1. Į 
» Telefoną* Drexul 288U, 
L 1 

Dr. I. E. MAKARAS 
Uetuvys Gydytojas ir Chirurgas ! 

S. Mielinau Avenue 
IVh'f. Pullnian Si ir 349 

Valandos Ni.io 10 iki 12 ryto 
Xuo 7 iki 9 va k. 

Orisaa Dr. G. AI. Ciluser pe» 
reina i rankas Dr. Chas. Scfful, 
žento ir partnerio. Visi seuieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą, ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. U. Glaser. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 

Iki 3 po piety, nuo 5 iki 7 vak. 

N«d nuo 10 iki 2 po pietŲ. 
Telefonas Vards 687 

m, A. Ii. MERSCHATIS 
t 1>ENTIST.\S 
sValand: Xuo O i.šryto iki S:U0 vak. 

So. HalstcU Gat\u 
Clikaso. 111. 

5 DR.A.LYIIŠKA 
y 

i 10CC So. Halstcd Str. 
> Tcl. Cana! 1I1IS 

> Va!aci ?«'S: !•' to iki 8 vakare, 

į Gyvenimais: -4i:'o Archer Avc. 
> 7c'. I.af::yttto OOOS 

OR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

*442 So. U'estern Avenue 

Telef. Lafayette 4144 

Vaan-loa: 3-11 rytais, 1-2 po 

piety ir 7-8 vakarais. Nedėldie- 
aiaia tiktai po pietų 2 iki 5 vai. 

! V, W. RUTKAUSKAS 
į ADVOKATAS 
£ Ofisas D'diulcstjJ: 
= 29 South La Šalie Street 
^ Kambarį.* 530 

~ Telofonat-: Central <399 

§ »»»*» it* » i t» 

= Vakarais.. 812 W. 33rd St. 
įt Telefonai: Tards 4581 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po uuni. 

3241 — 43 Su. Halsted Street 

Naujame J uolaus Rest. 2 lubų. 
Priima Ligouius u';o 0-12 A. AJL 

6-8 F. 91. 

Tcl. Boulcvard 7179 

Rezidencijai Tel. Fairfat 5274 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4Gol S4 Aslilautl A ve. 

TeL Yards 9»4 
TcL Yards OUtfl 

OFISO V AL.: 
8 — 10 v. r>to, 1—3 ir 7—9 v. v. 

N<.UOliomis; nuo 10 v. ryto iki 

1 vai. po pletij. 

DU. S. NMELiS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ir CJItlURCAS 
IVk'fonas: Yartls 'J.vn 

3^. 2 South lldl^cti Sfrcet.. 

Am v:Kaus Itnivor. State l'ank 

Yalar.dos: nuo 10—12 ryte: nuo 

t—4 po piety; nuo 7—!) vak. 

Ned('lio:iiiM nuo 10—2 

OofL-rts ir gyvenimo vieta: 

BRIDGEPORTO NAUJIE- 
NOS. 

Girdėjau, kad p-iiia Ona 
Vocienė, chieagkviu mylima 
dainininkė, priėmusi pakvieti-. 
nią iš Lietuvos Valstybinės 
0}xn<Ts, nutarė vykti Tėvynėn 
apie pabaigą šio mėnesio. 

Prieš išvažiuojant, p-nia 
i Pocienė atsisveikins su chica- 
! piečiais — koncerte. Jos kon- 
certas įvyks 18 d. š. m. trečia- 

i dicnio vakare. Am. Bohemian 
i svet. ant IS-tos gatvės ir Ash- 

! land Ave. 

Taigi, prieš puošiant Lietu- 
vos operą, turėsime progos 

j dar ir mes visi išgirsti p-i)ios; 
Pocienės halsą, atsisveikinti | 
mi ja ir palinkėti jai laimiu | 

| gos kelionės Lietuvon. 
1 Tik nepamirškite dienos, 
^ 18 š. m. — nedarykite jokio 
i"tlate'o" ant to vakaro, nes 

j privalomo-viasi C'liicagos lietu 
viai susirinkti ir pasakyti p- 

Įniai Pocienei 4' Su Diev"... 

Jau kad Bridgeporto lietu- 
vėms. moterims garbė tai 

| Garbė! štai Lietuvos pperoii 
'pakviesta Bridgeportietė (|> 

Į nia Pocienė), štai vėl jaunute 
į p-lė Jadvyga Leščauskaitė. 
| l'armaeoutikos mokinė, kuri 
1 dirba savo tėvu, ])}). L;»šėaus- 
i kili vaistinėje, netik maloniai 
i patarnauja savo vienges<iam> 
atėjusiems su reikalais, "bet 
dar kelios savaitės atgal ati- 

įdarė .v.ivo vaistinėje savo var- 

giu krasos sub-station (Xo. ,'!.*>} 
ir puikiai ta s k yriu veda, iu I 
krasos insjK'ktoriui stebėjosi 

; jos gabumo ir sąžiningo dai 
bo. Tad di'džiuokimės l>ridgo- 
]K>rtiietės ir bridgeportiečiai ir 
remkime savuosius! 

"Bridgeport 'Pliarniaey" ve- 

dėju'yra p. S. Petrulis, cbica- 
gieciams gerai žinomas far- 
maceutas. Žmonės aasilankė 

"Bridgeporto Yaistinėn" 

džiaugiasi maloniu patamavi- 
| nni. sąžiningu išpildymu re- 

ceptų ir aplamai švaria ir 

jaukia lietuviu vaistine. 

Reporteris. 

Tel. Blvd. 70U 

0r. C. Z. VezeEis 
lietuvis dentistas 

5712 SO. ASHLAND AVENCE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki y vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Dr. O. VAJTUSH, 0. D. 
LIETI VIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visi} 
akių tempimą 
kus yra priežas_ 

> timi skaudėjkno 
gaivus, svaiguliu, a.pitjiLuiu<j, uui vu- 

I tumų. skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak- 
to, nemiegio: netikras akis 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 
Nedaliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. 

11545 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas LSuulcvard 7589 

"MIZAR"—Mm 
Visu gyduoliu gydumui reuma- 

tizmo. (J varant uotus gyduoles 
nuo slogu, rankose ir kojose 
skausmu, strėnose, pečiuose ii' 

šiurpuliu visame kūne. Visos 
šios ligos galima išgydyti per o 

karius, vartojant Mizar. 
.Nūra skirtumo, kaip sena ir 

apleista liga, bus išgydyta.Puo- 
das kainuoja $4 ir $0. Galima 
gaut prkt nuo išdirbėjo, 

j Jl'OZ. SOROKOWSK3S 
12424 W. Superior St. Chicago. 

IŠKILMĖS. 

Bridgeportas. — Rūgs. 29 d. 
Šv. Jurgio bažnyčioje buvo 

iškilmingos pamaldos paminė- 
jimui mųs 'gerb. klebono kun. 

Mykolo L. Krušo vardiniu. 

Bažnyčia buvo gražiai išpuoš 
ta. Mišias laikė pats klebonas, 
asistavo kun. A. Balinskas, 
svečias, ir kun. J. Statkus. Mi- j 
įiistrantu, gražiai pasipuošu- 
siu, buvo 40. Šv. Komuniją 
priėmė daugybė mokyklos vai- 
kučiu ir daug suaugusiu. 

Vakare, pa r. svet., mokyklos 
vaikučiai, seserų-mokytoju piv j 
rengti, išpildė gražiu progra- 
mą. Vaikučiai įteikė geri), kle- 

bonui gyvu gėlių ^bukietą ir 

krebutę dovanu. Paskiau pats 
klebonas prakalbėjo i snsiriu- j 
kusius. Išreiškė visiems padė- 
kas. 
Ant galo sudainuota Lietuvos' 

li i tunas ir visi linksmi išsis- 
kirstė. 

Iš pupų nevaromas. 

BRIDGEPORTO ĮVAIRU- 
MAI. 

Trūksta poeto. 

Brklgeporto "vežimas" da- 
bar jau turi daug' galvočių, j 
iš visokiu mokslo saku, bet! 
dar daug ir trūksta jų. Be kit- 
ko dar neturi poeto. Tad gi jei 
yra Dridgeporte poetas, kuris, 

norėtų sėstis į ''vežimų", ta*j 
meldžiu. 

Vežimas dunda. ! 

VAKARIENĖ SU GRAŽIA j 
PROGRAMA. 

Dievo Apveizdos Par. —- 

►šiandien, spalio 7 d. 8-ta va!, 

vakare, Dievo Apveizdos par. 
>vetainėje yra bendrai,, -drau- 

giją ir parapijos komitetų 
1 engiama puiki vakarienė. Bus 

skani vakarienė, kurių šeimi- 
ninkės nuo senai gamina. Pro-' 

grama tai pat graži. Vaidins ko 

medijų,' tikrai juokingų, dai- 
nuos solo; gros muzika — be- 

nas; kalbės nesenai sugrįžęs 
iš Lietuvos kun. Jg. Albavi- 
eius. Jis daug įdomių žinių ir 
įspūdžių gavo mus tėvynėj 
Lietuvoje. Dėlto mums, kiek- 
vienam bus^sval'bu išgirsti tu 

naujų žinių. Taipgi bus ir ki- 
tokiu Į vairumų programoje, 
kurių ė i a nesuminėsių. 

Kadangi a pramoga turi j 
daug- svarbos: pabaigtuves di- 

džiojo parapijos bazaro; pa- 
gerbimas savo klebono, nese- 

nai sugrįžusio iš tėvynės Lie- 

tuvos; priėmimas nesenai at- 

vykusio į mus parapiją gerb. 
kliu. Vaitukaičio, užtai tiki- 
mės, kati kiekvienas atsilan- 
kys į šią vakariene, bus pilnai 
patenkintas. 

Komisija. 
z 

DIEVO ĄPVEIZDOS PAR. 
ŽINELĖS. 

■ » 

; Musij parapijoje vikaru 'y- 
ra gerb. kun. Pr. Vaitukaitis. 
Džiaugiamės gavo tokį bran- 

gu vadą. Visi žinote apie kun. 

Vaitukaičio iškalbumą. Jo pa- 

mokslų. galima klausyti valan- 

dų valandas ir niekad nenu- 

sibostų. 
Linkime Tėveliui geros svei- 

| katos, i r linksmai su mumis 

visados buti. Alfa. 

"NAUJIENŲ" SPAUSTU- 
VĖS DARBININKŲ AT- 

SAKYMAS A. C. W. 
LIETUVIŲ LO- 

KALUI 269. 

"N.-niį" s-vės ,dr-kai atsiim- 

ti' '4Draugui'' raštą kuriame 
atitaiso, rubsiuvii} amalga- 
meitų unijos lietuviu 269 sky- 
riaus pranešimą. Kadangi ras- 

tas pernelyg ilgas ir išeina iš 

užbrėžtojo tikslo ribų, tenka 

jį trumpinant pasakyti, kad 

"N-nų" spaustuvės darbinin- 

kai yra unijistai ir spaustu- 
\ė unijinė. 

Rubsiuvių unijos V-bar ma- 

tomai buvo suklaidinta, nes 

sėmė priešingų žinių iš re- 

kordu, kurie, kaip tvirtina 

"Nnų" dr-kai, remiasi 
"dviem metais pasenusiomis 
žiniomis". 

Kad "N-nos" įdėjusios 
*' skebšapių " arba streiklau- 

žių paieškojimus, tai buvusios 
klaidos ir tai jau atitaisytoj 
ei ofiso darbininkai vri «rave 
C_ 4 CJ v 

atatinkamų unijistų nusistatyk 
mui instrukcijų. 

ROSELANDAS. 

Parapijos reikalai. — Jau 
stonai teko matyti 4t Drauge'' 
žinučių iš šios kolonijos. Rodo- 

si, lyg butų ji mirusi, bet iš- 

tik niju taip nėra. 

Atėjus sekmadieniais į baž- 

nyčią matosi visame kanu1 

gyvumas ir pavyzdinga tvar- 
ka pamaldose, l'žtat per pir- 
mas ^v. Mišias ir per Sumą 
'prisirenka ji pilnutėlė įmo- 
nių. N 

Pasklydus neteisingam gan- 

dui, jog mušu gerb. kleboną 
kun. Lapeli iškels Vyskupas 
Kiton parapijon, tai keli šim- 
tai žmonių tuoj susirašė už 

kleboną ir net jau delegacija 
važiavo pas Vyskupą, kad jį 
paliktu savo vietoj, nes para- 
pija niekad taip gražiai ne- 

gyvavo kaip paskutiniais me 

tais laike jo klebonavimo. Pa 
f 1 

ra'pijos skolos kasmet yra ma- 

žinamos, nors mokykla auga 
ir kiti parapijos reikalai di- 

dėja. Pas Vyskupą sužinojo, 
jog apie kun. klebono perkėli- 
mą yra ilgų liežuviu prasima- 
nymas. 

Klebono priėmimui vakarie- 
nė. — Sugrįžus musu gerb. klo 

bonui iš Lietuvos tapo pa 

rengta vietiniu draugijų jo 
pagerbimui puošniausia vaka- 
rienė. Nors įžangax Tnivo po 

vieną doleri nuo asmens, bet 

svečiu 'prisirinko labai daug. 
Džiaugėmės sulaukę sveiko ir 

linksn'io savo klebono. 

Parapijos mokykla. — Mū- 

sų parapijos mokykloj šįmet 
vua daugiau mokiniu, negu 
kitais motais. Skaitoma išvi- 
so 410 mergaičių ir bernaičių. 
Dabartiniu rupesčiu7klebono r 

gerųjų parapijonų yra padi- 
dinti savo mokyklą. 

Pramogos. — Spalių '2 d. 

'Angelų Sargų dienoj mūsų 
: bažnyčioje buvo labai didelės 

Į iškilmės, nes tai buvo priėmi- 
I tnas naujų narių i Angelo 
| Sargo I)r-ja. Ton draugijon 
klebonas iškilmingai bažnyčio- 
je priėmė apie 50 mokyklos 
bernaičių. Po to buvo jų iš- 

važiavimas trekais ir automo- 

biliais į Forest JPreserve miš- 

kus. Dalyvavo visa draugija 
apie 90 narių, taipgi Seserys ii 
vietinis klebonas. 

Taigi mūsų kolonija prade- 
jda atgyti ir gražiai gyvuoti. 

Tikras parapijonas. 
/ 

CICERIEČIŲ DOMEI 
Draugijoj, biznieriai ar šiaip žmonės norintieji aV 

likti įvairius spaudos darbus, kaip tai: plakatus, tikre: 
\ 

tus7 atvirutės, serijas, arba norintieji užsisakyti "Drau- 

gą" ar ''Laivą" malonėkite kreiptis pas "Draugo" 

agentę J. MOCKŲ. Taipgi jis patarnauja pinigų siun- 
— N 

time. 

J. MOCKUS 

l^Ol Soutli 50-th Court Cicero, 111. 

-..^n...nnn«(nnnoM t QQ P • f 

EXTRA!t SVARBU AŠ'TUO- 

: NIOLIKTOS KOLONIJOS i 

LIETUVIAMS! 
* 

Ateinanti sekmadieni t. v. 

j 8 d. spalio, Dievo Apvaizdos 
parapijos mokyklos kamba- 

riuose, bus specijalis prirašy- 
mas nariu prie Susivienijimo 
L. Ii. K. Amerikoje (Susivie- 
nijime galima apsidrausti net 

iki $3,000.00 ir pašalpa savai- 
tėje iki $21.00). Taipgi ga- 

lima vaikus prirašyti Į apsau- 

! gos skyrių." 
Taigi, pasinaudokite proga 

ir ateinantį sekmadienį po Su- 
mos nuo 1 vai. iki 3-čios par. 

j mokykloj galima bus rasti ras- 

j turnikų, kuris suteiks jums 
daugiaus paaiškinimų ir duos 

įstojimo lapus (aplikacijas). 
S. L. R. K. A. 101 kp. 

TOW OF LAKE SVIR- 
PLYS. 

Vienoje koresp. iš To\vn oi' 

Lake, kažkoks Svirplys iššo- 

kęs iŠ plyšio pakliuvo "Drau- 

gan". (jaila kad nesupratęs! 
| Rėksnio pradeda daryti savo 

j išvadas. .Rėksnys trumpai ir 

aiškiai pabrėžė kad Tyla be-' 

j reikalo kišasi ne į savo rei- 

j kalus. Juk parapijoje esama 

i klebono, komitetu kuriu pa-' *" 

1 reiga kviesti žmones- į atlai- 

dus, piknikus, b užarus, sus- 

inus ir t. t. Jeigu jie to neda- 
ro tai reiškia apsileidimų'. (Ji 
kuomet kviečia ar dėkoja Ty- 
la, tai perdrųsu ir ne vietoje. 
Šit kų Rėksnys pasakė, o ko 

Svirplys nesuprato. 
Bijūnas. 

LIETUVIS DENTISTAS. 
BRIGHTON PARKE. 

Iki šiol niusų kolonijoje ne- 

buvo lietuvio dentisto, kuris 

patarnautų mums lietuviams' 
Bet štai šių savaitę visiems 

gerai žinomas Dr. Lauraitis 
atidarė savo ofisų po No. 4193 

LIETUVIAI NAUDOKI- 
TES PROGA! 

Piyiui. Kas norite nusipirkti 
visokiu gyvuf daiktų kaip tat* 

ančių, žiisij, kalakutų, vištų, kiau- 

lių, par.su, karvių ir šviežių daig- 
tii. tai "kreipkitės šiuo adresu: 

ANIMIK'S POŠKA 

3253 N. Nccnuli Avt*. 

Tarpe School ir Belinout Avę's 

Archer Are., netoli Brigliton 
Park teatro. 

Pacientai (su skaudančiais 

dančiais) yra ^priimami pir 
madieniais ir trečiadieniais. 

Taigi briglitonparkiečiams ne- 

bereikės kreiptis prie svetinv 

taiičio, kuris nemoka lietuvis- 
,kai, bet mes turėsime savo tau' 

t ietį. Dr. Lauraitis yra geras 

dentistas, ,nes jis labai atsar- 

giai ir švelniai apsieina su pa- 
cientais. Taigi jis vertas pa- 

rginti. « 

Brightonp&rkietis 

SKAITYKITE IR PLATIN- j 
" D R A U G 4 " 

| Valentino Di'csmaiuiig uouųjį; j 
{ 2407 W. Madison Street j 
> Telefonas Sceley 1643 

| Moko Siuvimo, Patternų klr J 
fplmo, Deslgninf -bizniui ir na-! 
imama. Vietos duodama dykai.] 
>Diplomal. Mokalaa lengvais at-< 

įmokėjlmsla Klesos dienomis ir J 
^vakarai* Hel'taliinVU Vnv»»Ui J 
|Biznio ir Naminiai kursai Skryhė-i 
^ 1 i 1.1 Taisyme. Norint informacijų 
{rąžykite* ar telef ©nuokite. 
( SARA fATK^ plrm. 

AMERIKOS LIETUVip 
PREKYBOS MOKYKLA 

#106 So. Iialsted St. 

Mokina: lietuvių ir anglu kal- 
bu, skaitliavlmo, greitrašystės, 
knygvcdystės, pirklybos teisių, 
abelnos istorijos; ižka-iburao, lie- 

i tuvių kalbos gramatikos. 

| Mokykla atdara: nuo 9 ryto 
[ iki 10 vak. 
i 
>• 

i'ei. Uli. aumuuiui *»•».. 

Res. Humboldt 339» 

M. E.ZALDOKAS 
ARK1TEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Mihvaukce Avft 

Ghlcajro- 

LIETUVON I 12 DIENŲ 
Greičiausių vandeninių keliu. 

YpatiSkai vedama- ekskursija su 

greitu persėdimų Soutliampton j 

Danzig I'iliava, Mcincl !r Liepojų ant 

vieno ii? trijų greičiausių jurų mil- 

žinu, išplaukiančių Iš Ncw Yorko kas 
Utaminka. 

Visi trečios kliasos pasažierial turi 
1 ka jutos. 

MALllETANIA AQU1TANIA 
ULHUJrClAJlIA 

Via Livcroool ir Glasgow 
C.VRMEMA Spalio 12 
(lOLl'MUlA iiįpalio 14 

,Al*SONIA (naujas) Spalio 19 

.Norint laivakorčių ir Informacijų 
kreipkites pas agentą, savo miesie ar 

apielinkėj. 
> 

VAŽIUOKIT TISI PARAUKIU IB 
TIESIŲ KELIU 

LIetnvini važiuojant | Pillarą ipIeskU 
.. Lenkų Juostą (koridorių) , 

jf Tisą Trečia KJesa Padalinta J Kambariui 
Ant 2-Jų, 4-rių, 6-šių ir i-olų Ikitu 

POLgjffA Laplcr. 1 

S. S. IJTLANIA Spalio 18 

Trečios Klasos Kainos Į: 
i-ė HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA *100.60 
'* MEMEL Ir ULEPOJU 110?.00 
Delsi lalvskor. ir žinių kreipk, pria aarp afan. 

Šiandie Pinigu Kursas 
®i.tinči&nt Lietuvon oer nyji^ 

9c. Ui 100 Auksinų'. 
■ arba 

1112 Auks. Už $1.00. 
Pigesnis lrarsas siunčiant 

didesnes sumas. 

Pristatymu Užtikrintas 
Trumpame laike. 

Central Manofacturing 
District Bank i 

State Bank — Clcarlng Housc 
Bank. 

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

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dicn.: R. 511-137 N. Dearborn 
Street Tel. DearUorn 6096 
Vaknra.lv: 107X0 S. Wabasb Avc. 
RoHPliunJ Tel Pallmaa 6377 

Tcl. Ontrai I2*» 

HAROLD O. MULKS 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose teismuo 
Be. Egzaminuoja abstraktus 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — 1619 
llfi No. Clark St Chica«o 

Kalbama Lietuviškai. 
VAI-.: 9 ryte iki 9 vakare 

įei. ttanaoipn ^os 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisus vidumlestyje 
A 8 6 O C I A T I O N B L D O 

t* femtb La Salle 
Room ISIS 

Valandos. 9 ryto Iki po pitg 
Namų TeL Hyde Park 1196 

Telefonas Boalevard 41S9 

A. Plasalskis 
Graborin* 

ut«.ro8<»>: i&l- 
r«M- 

ut»m trlW- 
.fBoM ur lrl*»o- 

'«• r«t kainom 
IUIdoi prieina- 
mo* 

3307 Aubnir Ava Ohic#*!) 

! -mnąst 

;r*i<>toiMM Yard* USA 

STANLEY P. 
MAŽEIKA 

GRABORIUS Ui 
Balsamootojaa 

Tūrių aut^-ro- 
blllaB Tįsoki emf 
mlkai&mi. Kalat 
prieinamos. 

3319 Auburs 

Ave. Ghic&go 
UU4L it-tf. IIIII M M. Jt~lt 

J. WYANDS 
Graborius ir Balsarauotojas 

K. SYREVIčlA 
AutoiiiobHiai vi^icius reikalams 

2055-W. 22-nil Str. 2146 W. 21 PI, 
Tcl. Cutial 654? TcL Cuiial Q11)U 

TeL Lafajette 4293 

PiUMBING 
Kaipo lletnvye, hetnvtanu vtia- 
dofl patarnauju tcofertanri* 

H Il'iKA 
IU8 W. S*-«k Um 

į Išdirfočjiai ir 
i 111 porteriai ge- 

riaušių armoni- 
kų visam pa- 
Isaulij už žemes- 
nes kainas negu 
kitur. Katalogas 
jlykai. 

į Rašykite Angliškai. 
KCATTA SEREKĘLLI 
817 BIuc Ishuid A ve. 

Chlcogo, UI. 

LIKTU VYS G RA BOKI C8 

Patarnauju laidotuvės# kopiniuumIa. 
Hoikaio meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. 

S. D. LAGHAWICŽ 
Telefonas- Cannl 1271—219t 

W14 \V. 23rU Pluce Chlcago, 11L 


