
DR. P. ŽILVITIS 
PwkėW savo oftsa po nnm. 

3241 — 43 Ha. Halsted Street 

Naajame Juciaos Rcst. 3 labi). 
Prltm* Llgonlūs ano 9-11 A. M. 

•-8 r. M. 
Tel. Boulevard 7171 
Rezidencijas TeL Fairfaz M" 4 

Tcl. CanuJ 257. Yak. Canal 211» 

1 DR. P. Z. ZALATOBIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 1* Iki 13 ryte: 1 iki i) 
! po pietų: 6 iki * vakare 

08. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofis$ i>o numeriu 

1729 SO. ASHLAND AVEJilE 

SPECIJALISTAS 
Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—3 

po pietų: nuo 7—S: 30 vakare. 

Nedėliomis: 10 iki 1. 
Telefonas Drexol 2K£0 

Dr. M. Stupnick; 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLBiOis* 

Telefonas YanLs 5032 
Valandos — 8 iki 11 iš ryto 

po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe» 

rt'ina j rankas Dr. Chas. Sega!, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažystami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip lr 
nuo paties Dr. Q. M. Glaser. 

3149 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki 3 po piety, nuo a iki 7 vok. 

Ned. nuo 19 iki ? po pietų. 
Telefonas Tarti?* 687 

DR. A, L. YUŠKA 
1900 S o. Halsted Str. 

TeL Canai 2118 
Ofiso vai.: 10 ryto iki 1J po piet. 

5 iki 7 vai vakaro. 

ltez. vai.: 2 iki 4 po pietų. 
4193 Archer Avc. 
Tel. Lafayette 009S 

DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
i 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
4443 So. We*teru Avenae 

Telef. Lafajette 414# 

YaaD4os: 9-11 rytais, 1-1 pc 

pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie- 
oiais tiktai po pietų 2 lkl 5 ral. 

| DR. MAUfifCE KAHN 
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 

4631 S4 Ashlaud Ave. 

Tel. Yarda 994 
Tel. Tartis 0964 

OFISO V AL.: 

8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. ▼. 

Nedėliomis: nuo 16 r. ryto iki 

1 vai. po pietų. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 \ 
Ofiso tel. Boulevard 9 6 9 S j 

Dr. A. A. ROTH 
I B ŪSAS GYDYTOJAS f* 

i CHIRURGAS 

Specialistas 3Ioteriškq, Vyrišky 
I Valkų be rišu chronišku lig\}. 

Ofisai: 3333 S. Halsted St. 

Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 

piet. 7—8vak. Ned. lt—1S d. 

j Ras. 1119 Independenca Blvd. 
I Chlcago. j 

DR. S. NAIlC£LfS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Telefonas: Y artis 2511 

32.",2 South Halsted Street.. 

Ant viršaus Uuiver. Sfafe Bank 

Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

t—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 
Nedėliomls nuo 10—2 

Oofisaa ir gyvenimo vieta: 

Tr* Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelss 
IJJETL VIS DENTISTAS 

57(2 so. ASHLAND AVENUK 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 TB.lt. 

8«redomis nuo 4 iki 9 vakare. 

L'ejjikite tuos biznierius kurie 

garsinasi "Drauge", nes jie 
moka kaip Jbiznį vesti ir žmo- 

m-uis mandagiai patarnauti. 

GRAND RAPIDS, MICH 
v 

iSenai bebuvo iš musų.kolo 
ui,jos žinių" laikraščiuose. O 

naujienų, yra. 

Geroji pusė. ! 

.Pradėjome statyti nauja 
bažnyčią. Jau pamatai kasa- 

mi ir už poros savaičių bus 

galima pamatinį akmenį pa- 
šventinti. Gerieji žmonės visas 

jėgas deda, kad greičiau įsi- 
gyti maldos namus. Aukos 

plaukia apsčiai. Šv. Rožan- 
čiaus Moterų Dr-ja paaukojo 
500 dol. ir žada paskiaus dar 

tiek. Šv. Petro ir Povilo Dr- 

ja fundamentui paaukojo 100 

dol. Žada toliau daugiau. Ki- 
tos Draugijos, jau aukojusios 
šimtais, visgi neatsilieka ir 

aukoja ir aukoti žada dar dau 

giau. Dabar visos Dr-josj 
susirūpino, kad surengus 
kuo geriau parapijos bazarą. 

Bazaras prasidės 19 lapkr. 
ir baigsis 30 lapkr. Šitie visi 
reikalai Užima visus tuos, ku- 
rie ne liežuviu, bet darbu pri- 
sideda prie musų žmonių bū- 
relio naudos. Užtat ir laiko ne- 

belieka garsintis i>o laikraš- 
čius. Nebelieka laiko užtat ir 
kitoniškiems darbams. Jau- 

nuomenės Dr-ja įsikurusį dar 
kun. Bumšo laikais šiek tiek 

apmirė, bet pasiliuosavus nuo 

tų darbų, imsimės jaunimą 
gaivinti. Dabar visiems susi- 

rupinus naujos bažnyčios rei- 
kalais ir jaunimas užimta^. 
Bet visgi suradome hi/ko pri- 
imti Šaulių Sąjungos atsto- 

vų, surengti jam prakalbas ir 

i>ukų šiek tiek sudėti. 
Tokios tai yra tokelės apie 

musų gyvenimų žiūrint iš ge- 
rosios pusės. 

Blogoji pusė. 

Kaip visuomet, taip ir čia 

geras darbas randa daug 
k ii ueiu ir priešų. Yra nema- 

ža ir geru žmonių, kurie per 
nesusipratimų yra neužganė- 
dinti'. Klebonas, gerb. kun. 
Dexnis turi daug vargo, kad 
visus patenkinti, bet toks dar 

neužgimė, kurs visiems įtik- 
tų. 

Vieni sako, kad bažnyčia 
bus ]>er brangi. Ir leidžia pa- 
skalas baugindami, kiid rei- 
kės kiekvienam mokėti po 400 
dol. Tokie patys nėra davę 
nė skatiko, o rūpinasi jie ne 

kitų kišene, tik rupi jiems, 
kad balžnvčios nebūtų. 

Kitiems pienai nepatinka. 
Kam girdi su vienu bokštu, 
kam tas bokštas iš šalies, kam 
ne per vidurį. Tuotarpu vys- 
kupas, vyskupo arehitektorių 

Or. J. SAVICKAS 
Naprapath 

Telefonas Pullnian 3385 

10901 So. Michigan Avenue 
Vai. nu^ D ryto iki 2 po piety 

Telefonas Kcpublte 1433 

1600 W. Garfield Blvd. 
šiaur: v ak: kami>as 55 ir 

A^lilaiui Avenue 
Vai. Xuo 1 iki 0 vai: vakare 
Naprapathia del Sergančiųjų kas 

butų geriau, operacija ar NaJ)rapa- 
tliia? Jei tamstą ir tamstos draugai 
diskusuoja, ka mėginti operacija ar 

Neprapathla tad tūkstanti kartų ap- 
simokės ištirti abu gydymo budu, Na| 
prapathia prašalin ligos priežasti. o- 

peracija prašalina ligos apsireiški- 
uuis, bet paliekta ligos priežastis 
Naprapathia reiškia ant visados pa- 

gydo. Chirurgijos budu esti taip po 

pirmos operacijos, tuoj seka antra 

ir trečia: Yra gerai suprantaima kad 

sekamo operacija ir trečioji yra 

daug sunkesnė ir pavojiugesnė* iš- 

laikyti ir tuom kart ligonis liekta 

neišgydytas. 
_ ^ ^ 

taryba, svarstė keturius' pro-j 
jektus mūsų bažnyčiai. Ir pri 
imtas ir užtvirtintas tapo toks 
planas, kurs laibiausiai ati- 
tinka žmonių kišenei ir vien- 
kart yra gralžiausias. Bažny- 
čia bus romaniškojo styliaus, 
viduje bus pirmųjų krikščio- 

nijos amžių styliuje. Tokiai 

bažnyčiai bolvštas viduryje 
atrodytu, kaip karvei balnas. 
Tokiai bažnyčiai tegalima 
duoti arba du bokštai iš šalių, 
arba vienas. Dviem bokštam 
norą pinigų. Kai bus, galima 
bus pristatyti ir antrąjį. Bet 

dabar nėra iš ko. 

Tuomet kiti dar pyksta, kam 

pienai' neužtvirtinti parapijos 
mitingo. Stebėtini žmonės. Pa- 

rapijos mitingan ateina pana- 
pijonįs, bueeriai, darbininkai, 
moterėlės, grocerninkai ir pa- 
našus. Kad bent vienas butų 
esųs arcliitektorius! Žmonės 

gali pasakvtiparapijinianie ;ni 
tinge, kiek jie pinigu gali su- 

dėti, kiek bažnyčioje vietų 
reikia. Bet šitie dalykai jau 
buvo skelbti nesyk į, ir mi- 

tinguose tarta, ir bažnyčioje, 
ir komitetų posėdžiuose dar 
kun. Bumšui tebesant. O kaip 
pastatyti balnyčių tam visuo- 
met buvo ir bus architekto- 
riai. Protingi tų, žino. 

Yra ir kitokių priekabiu, 
(jinli pamatas negilus iškas- 

tas, vieta esanti negera ir dar 

[keletas- mažmožių. Fundamen- 
to ir kitų dalykų prižiūri ar- 

chitektoriai ir miesto ins- 

pekcija. Vieta je-i kam nepa- 

tinka, tegu nupirktų kitų ir 

padovanotų parapijai. 
O geriausias dalykas, vi- 

si kurie (butų nepatenkinti sta- 

tomąja hažnvčia, tegu sudeda 
lo0,0()0 dol. tuomet gal ir bus 

bažnyčia geresnė. Bet tai ne- 

galimas dalykas. Taigi pji*i- 
seina atsiminti arehitektoiiaus 
McCarty žodžius ir anglų lai- 
kraščiu apie niusų bažnyčią: 
"Tai nebus pati brangiausia 
ir didžiausia, bet tai bus pa- 
gal savo didumo gražiausia 
iš lauko ir jaukiausia viduje 
bažnyčia Grand Rapklse". 

Taip sakė žinovai. Reikėtų 

mums apie tai atsiminti, jei- 
gu neužganėdinti esame. 

Parapijonas. 

W0RCESTER, MASS. 

I 

Šv. Povilo Spaudos Dr-jos 
•-Muzikalis Vakaras. 

Lapkričio 1I> d. y v. Kazi- 

mieru parapijos salėje įvyks 
rfc>\'. Povilo spaudos Dr-jos mu- 

zikėlis vakaras. Programų iš- 

| pildys Lietuvių benas ir kiti 

^pasižymėję muzikantai. Taigi 
visa Worcesterio lietuvių vi- 

suomenė yra prašoma atsilan- 

kyti į minėtu vakarą, ir pa- 

remti Spaudos Dr-jų, nes spau 
da šiame momente yra labai 

svarbus dalykas, ypatingai 
mums lietuviams gyvenan- 
tiems .svetimoje salyje. Nepa- 
mirškite drenos. 

Programa' prasidus 7 vai. 

vakare. Taiposgi bus ir gar- 

sus kalbėtojai. Kurie norės 

prisirašyti prie Spaudos Dr- 

jos tai galės tų vakaru 'pri- 
sirašyti, nes iš to -yra begalo 
didelė nau<Aa: už $1.00 nariai- 

ės gauna $2.00 vertės knygų. 
Ypatingai šį meti* knygos bus 
išduodamos naiiams-ėms iš 

Lietuvos,, šv. Kazimiero Dr- 

jos išleistos. Taigi, pasinau- 
dokite proga. 

" S. J. Bląvąckas, rašt. 

CHORO VAKARĖLIS. 

Waukegan, 111. — šeštadie- 
ny, lapkr. 11. d. Šv." Baltra- 

miejaus parapijos choras ta- 

rėjo nepaprastu vakarėlį su 

programa. ; 
Vakaro vedėjus buvo Jonas 

Jakutis, kuris sumaningai va- 

dovavo vakaro programai ir 

žadimiams. Jis pasakė įžangi- 
nę prakalbu. 

Laike vakarienės Nik. Ku- 

lys, choro vedėjas, trumpoje 
kalboje, ragino narius laiky- 
tis vienybėje ir lavintis kiek 

galėdami choro labui'. Taipo- 
gi kalbėjo ir Jurgis Bukan- 

tis, Vyčių kp. pirmininkas. J. 

Kvederiutė, O. Burbiutė, pa- 
skui A.- Čapas, labai puikiai 
sudainavo gražias dainas, ant 

piano pritarė choro vedėjas. 
Po programos iki vėlumai 

buvo įvairus lietuviški žaidi- 
mai ir šokiai. 

Lapė. 

SPBINGFIELD. ILL. 

Įvairios žinelės. 

Sj>alio 27 d. Illinois State 
Arsenai jsvet. L. Vyrių 48 kp. 
narės surengė puiku maskara- 

dinį balių. Už juokingiausi 
[apsi rėdymą, dovanų, gavo Šu- 

penaitė ir Adomaitė, o už ori- 

ginalį — GrebKkiutė ir Zava- 

dskiutė. Gražios publikos bu- 
vo daug. Pelno liko nemaža. 

Spalio 29 d. rupesniu A. 
Aleksio suorganizuota L. D. 
S. 111 kp. Pirmame susirin- 
kime prisirašė A. Kazlauskas, 
A. K ra z aus kas, A. Repšys, A. 

Petreikis, A. Girdžius, A. Mi- 

kutis, A. Stanslovas, A. Alek- 

sis, J. Žentelis, J. Grūstas .ir 
M. Jocius. Susirinkimai nu- 

tarta laikyti pirmadieniais 
trečios savaitės kiekvieno mė- 

iiiesio. 1 

Lapkr. 5 d. L. Vyčiu 48 kp. 
Dramos Skyrius atvaidino du 

smagiu scenos vS'kalu. Kome- 

dijoj i'Kuprotas Oželis" pui- 
kiai savo roles atliko "Ony- 
tė" — E. Bucevičiutė, "Jo- 
nelis" — J. Adomaitis; gerai 
vaidino ir aiškiai kalbėjo 
"Motina" — E. Šupenaitiy 
"Piršlys" — A. Vyšniaus- 
kas, "Našlys" — J. Tamošiū- 
nu. "Daina Be Galo" sma- 

giai atvaidino: "Nuogalskįs" 
— J. Mileris, "Grybas" — A. 

Sth'bis, "Dtirovas" — V. A- 
1 ainis, *4Teresė" — O. Ado- 
ni ai tė, "Veronika" — B, 
Monkiutė.Ypatingai, labai juo 
kingai savo rolę atliko "Žy- 
das" — P. Žemgulis. Vyry 
kvartetas, P. Stirbis, J. Ado- 

maitis, J. Mileris ir P; Žem- 
gulis gerai padainavo. Po pro- 

gramos A. Kuperis ir L. Nau- 
movičius smagiai grojo lietu- 
viškus šokius, o jaunimas lin- 
ksminosi lig vėlumos. Dalis 
uždarbio paskirta parap. nau- 

dai. 

Šiomis dienomis mūsų kolo-. 

nijos jaunimu aplankė simpa- 
tingas vytis K. Cervilis, iš 

Boston, Nafcs. ir čionai apsi- 
gyveno D. Bimkus, iš Wauke- 

gan, 111. 

Lapkr. 12 d. čia pTasidėjo j 

parap. bazaras. Tęsis sekina-1 
dieniais, trečiadieniais, ir j 
penktadieniais iki gruodžio 1 

d. Tikimasi geri) pasekmių. 
Vytė. 

DETRGIT/ MICH. 

Klaidos atitaisymas. 
Aprašyme žv. Antano parap. 

baliaus spalio 22 d. Liet. B-vės 

svet. '4 Draugo" 265 num. į- 
sibriovė klaida. Po Žmuidzina 
vičiaus prakalbos Lietuvos 
Šauliams aukų surinkta ne 

$3.5.0, bet $83.50. Balandis. 

C HIG A G 0 J E 
DAR APIE DIDŽIĄJĄ 

PRAMOGĄ. 

Bridgeportas. — Musų pa- 

rapijos žinomas veikėjas, p. 
Kaz. Naugžemis' sakė, tūlę, lai- 

kę, tam atgal: —i'Jau jei mes 

su "Seserų Vakariene" nepa 

darysime 500 Vienuolyno ko- 

plyčiai — tai mano pavardė 
nebebus Naugžemis!" — Pa- 

lingavau galvų ir pamaniau, 
"Et, lengva pasakyti, bet ne 

taip lengva įvykinti". Be^ 
kaip 'pasirodo, tai p. Naugže- 
mis Ižinojo kų jis kalbėjo. Štai 
be anksčiau garsintų dovanų 
musų parapijos veikėjų ir dr- 

jų dar du nauji pribuvo, va p. 
Adomas Zobiela sako "O kas 

man — ar as negaliu telkšte- 
lėt $50.00 bonų", gi p-lė P. 

X. sako, "ot ir nepasiduosiu 
vyrams, štai ir mano $50.00 
Lonas" — tai tokie musų bri- 

dgeportiečiai — Dieve jiems 
atlyginkie! 

Musų gerb. klebonas, kun. 
M. Krušas jau išanksto pradė- 
jo iš sakyklos garsinti busi- 

mųjų "Seserų Vakarienę" ir 
netik garsina bet ir bilietų 
pasipirko, berods už visų $10, 
ačiū musų klebonui! 

O draugijos — tai nei vie- 

na turbut neliks slakeriu — 

štai' šv. Onos moterų dr-ja iš 
iždo nutarė prisidėt prie va- 

karienės su $20, Šv. Jono dr- 

paskyrė $5.00. Be .to, mū- 

sų didi veikėja, p. 'Barbora 

Naugžeinienė vaikšto užpra- 
sinėdama įvairių gardėsių va- 

karienei — čia namie keptos 
duonutės, ten vėl vištukų — 

čia vaisių ir saldainių ir t. t. 

ir t. t. Mat bridgeportiečiai 
tikisi daugybės svečių ir vieš- 

nių ir nori visus kuognažiau- 
siai priimti. 

Kas dar nepirkote bilietu 
vakarienei — įsigykite jų iš 
kalno. Kiekvienas doleris — 

tai viena plyta Seserų koply- 
čiai. Duodame doleriais — o 

koplyčios pastatymui reikia 

magiausiai $75,000 — be to 
dar kiek skolų vienuolynas 
ir taip turį... tad duokite ne- 

^yližtaudami, lietuviai katali- 

kai,- o dėkingos musų Seselės 
savo maldomis laimins jusų 
gyvenimo žingsnius. 

Aida. 

NAUJIENA 
NAUJOS KNYGOS. 

Ar nori išmokti taisyklingai 
lietuviškai rašyti? Jei taip,! 
tai tuojaus nusipirk " Lietu- 

vių rašybos vadovėlis". Jame 

yra visos trumpai1 sutrauktos 

rašybos taisyklės. Šią knygą 
ką tik gavome iš Lietuvos. 
Kaina tik 40c. 

Jei nori augščiau lavintis 

lietuvių rašyboje, nusipirk, 
i 

"Literatūros Terorija" vado- 

vėlis" augštesniosioms mokyk- 
loms. Parašė K. Bizauskas. 
Kaina 60c. 

Geologijos ir mineralogijos 
vadovėlis su kristalografijos 
priedu. Parašė J. Kriščiūnas. 
Kaina 50c. 

Geografijos pradžia Jojo 
aprašo apie įvairias pasaulio 
šalis, vandenis, sausumas ir 

j 11. Kaina 45c. 

Skalpų Medžiotojai Graži 

apysaka. Kaisa 75c. 

Šimtas Apsakymėlių Joje y- 
ra trumpos gražios pasakitės. 
Kaina 60c. < 

Pirmas kišeninis Liet.—Ang- 
liškas ir Anglo—Lietuviškas 

žodYnelis^^" 

Talpina savyje 18,00ft žodžiu 
Knygelės didumas: 5 colių il- 

gumo', ir 3 colių platumo, taip- 
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popieros 
spausdyta: Ant galo knygu- 
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip* 
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. 

Atydžiai skaitant ir moki. 

nanties, kožnas lietuvis gali 
lengvai išmokti kaip tasyk- 
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam t$ žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki- 

šeniuje, nes jis nestoras ir la- 

bai nežymus kuomet j» nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tik vie- 

nas doleris. ($1.00). 
DRAUGAS PUB. 00. 

2334 South Oakley Avenue 

Ghicage, Illinois 

Tel. Lufayetto 4223 

PLUMBINS 
Kaipo lietuvys, lietuviams visa- 
dos yq tarnauja poteriausią. 

M. YUŠKA 
S228 W. 28-th Rtreęt 

d Telefonas Boulevard 41St 
k 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai- 
dotuvėse ves- 
tuvėse krikš- 
tynos© ir kituo- 
se reikaluose 
kainos prieina- 
mos 

*3307 Auburn A.ve. Chicągo < 

"righton Parko Lietuviams žinotina 
^DĮRĄŲGO" Knygino Sfcyrkis ir Agentūra 
dorintieji gautį įvairių, į vairiausių iš Lietuvos 

ir šiaip Amerikoje spausdintų knygų, arba 

užsisakyti dienraštį "DRAUGĄ" ar "LAIVĄ", 
arba norintieji atlikti kokius spaudos darbus 

kaip. tai: plakatus, tik'ietus, atvirutes, serijas, pagarsi- 
nimus, malonėkite kreiptis į Real Estato JONO KLIMO 

OFISĄ: 

y JONAS KLiMAg. 
UtXi South Caiifornia Avenue 0&e*gp, Wso& 

NAUJIEJI LIETUVOS 
LITAI 
Pinigai 

Jau Siunčiama Per 
DIDYJI VALSTIJOJ! 

BANKA 

Central Manufacturing 
Oistrict Bank 

1112 West 35-ts Street 

Ohicago. 
Turtas vir§ $7,000,000.00 

KAS PER MUS PERKA, 
TAM VISUS DOKUMEN- 
TUS PADAROM DYKAL 
Mainydami, pirkdami ar 

parduodami 
vsados kreipkitės pas — 

S. L. FASIONAS Cl. 
800 W. 33tli 6t. Cliicago, 
Tel. Blvd. 0611 ir 0774. 

TAS BUS LABAI JUM ANT 
NAUDOS. 

Pasekmingai Siunčiame Pinigus ir 
Parduodame Laivakortes. 

Esam Registruoti Notarai Lietu- 
vos Atstovybėje. 
UŽTIKRINĄS! ATSAKANT* IR 

TEISINGA PATARNAVBIA. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Ofisas Dldmlestyj: 
29 South La Šalie Street 

Kambaris 530 
Telefonas: Central 6390 

H 

Vakarais, 812 W. 33-rd St. 
Telefonas: YartLs 4681 

'ičl. Kaudolph 4758 _ 

" 

A. A. S L A K 1 S 
j ADVOKATAS 

Ofisas vitHuniestyjc 
į ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Salle Street 
Room 1303 

[Valandos 9 ryto iki 5 po pietų 
į Namų Tel. Hyde Park 3395 

J. P. WAffCHES 
L»wyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dfcn.: R. 611-127 W. Dearbora 
btmct TcL Dbarton 60M 
Vakarais: 10730 S. Wabaah Are. 
Boselan4 Te! Fnllipao 6WT 

Valeutine Dressmalting College 
2407 W. Madison Street 

Telefonas Seelcy 1643 
Moko Siuvimo, Patternų kir- 

pimo, Designingr bizniui 1p na- 

mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai, Mokslas lengvais at- 

mokėjimais. Kiesoa dienomis lr 

Vakarais. Reikalaukit knyslės. 
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė- 
lių Taisyme. Norint informacijų 
rašykite ar telefonuokite. 

SARA PATEK, pirm. 

Į Išdirbėjiai ir 
fimporterlai ge- 

niausių armoni- 
:kų visam pa- 

Ieaul Ų už žemes- 

jnes kainas negu 

;kitur. Katalogas 
[dykai. 

Rąžykite Angliškai. 
RUATTA SERENELLI 
917 Bluo Island Avc. 

Chlcago, 111. 

(Telefonas Yards 1138 

STANLEY P.i 
V j 
GRABORIUS IK 

BaLsamuotojas 

Tūrių automo- 

biliu* visokiems 

reikalams. Kaina! 

prieinama. 
3319 Aubura j 
A ve. Chicagoi 

Nuvyk skayt- 
inhą bailini •" 

petys, meft- 
lungilkas trauky- 
mas mtūktilų, il- 

nągfef m*xn.~- 
vieuotnet yra dran- 

W. Tačiau patry- 
nus truputį 

PAIN-EXPELLERIU 
Wt Bk»udw» vfctoą •k^mMhu* neitai paSalintas. Paa-Expl«b k 
LvVmi k** 
kito jo bonk? sianaien 

eitikrinkito, kad. butę 
ant pakelio musu ttu* 
TaistonUft;. Nęimfif 

fvU.:r 


