
Iš Lietuviškų Dirvų. 
Gary, Ind. 

Subatoje, 16 d. Liepos, Chi- 
oagos “Birutės” choras ir or- 

chestra apsilankė naujai gi- 
musiame mieste Gary, Ind., 
kur gyvena jau nemažas būre- 
lis ir lietuvių-darbininkų. Ap- 
silankymas tokio didelio lietu- 
vių choro ir orchestros, tiesiai 
sakant, padarė visame mieste- 

lyje nemažai trukšmo. Mat 
iki šiol, nors lietuvių gyvena 
tenai nemažai, jie beveik ne- 

buvo žinomi svetimtaučiams 
kaipo lietuviai; svetimtaučiai 
juos maišė su lenkais, slavais 
ir kitais. Lietuviai, tiesa, nei 
kuom ir neturėjo atsižymėti 
tarpe svetimtaučių, nes jie ten 
visi paprasti darbininkai. Da- 

bar, vienok, apsilankymas 
“Birutės” choro ir orchestros 
(viso į suvirs 100 žmonių) at- 

kreipė svetimtaučių akis į lie- 
tuvius ir jie negalėjo atsigerė- 
ti iš taip mandagiai apsieinan- 
čių “Birutės” narių. Kiekvie- 
nas iš jų atvirai pripažino, jog 
kaip Gary stovi, iki šiol dar 
tokio puikaus apsilankymo 
miestelis nebuvo matęs. Beto 

jis pats tvirtai persitikrino, 
jog lietuviai ištikro stovi kur- 
kas aukščiau negu lenkai ar 

slovakai, kurie, nors jų ir dau- 

giau gyvena tenai, iki šiol ne- 

įstengė nei kuom geresniu pa- 
sirodyti. 

Ypatingai patiko svetimtau- 
čiams “Birutės” dainos ir lie- 
tuviški šokiai; kaip dainomis 

taip ir šokiais jie negalėjo at- 

sigerėti. Iš dainų choras turė- 

jo ir keletą atkartoti, mat gra- 
žumas lietuviškų meliodijų 
juos taip užėmė, kad jie nega- 
lėjo aprimti. 

Gary miestas yra dar jau- 
nutis. Keletas metų atgal te- 

nai buvo vieni smiltynai, bet 
šiandien Gary gali pasigirti 
gražesnėmis gatvėmis ir geres- 
niu apšvietimu negu daugelis 
iš senesniųjų miestų. Mat vis- 
kas taisoma tenai taip, kad 

butų gražu ir tuomet, kada 
miestas bus jau pilnai apgy- 
ventas. Ypač puikiai išrodė 

svarbiausioji gatvė Broadway, 
kuri bėga per su virš 7 mylias; 
yra tai plati, švari ir puikiai 
apšviesta gatvė, kuri'ištikro 
dabina miestą savo gražumu. 

Daugelis iš tų pat darbinin- 

kų žmonių, kurie sugebėjo pa- 
sinaudoti iš progos, kurie per- 
matę progas besikelinčio nau- 

jo miesto, liko šiandien gana 
turtingais. Nors šiandien jau 
miestas ir gerai prasiplatinęs 
ir paaugęs, vienok progų, kaip 
matyti, sugabiems žmonėms y- 
ra tenai dar gana daugelis. 
Be to, laikui bėgant galima ti- 
kėtis, kad Gary miestas susi- 
lies su Chicaga ir tokiuo budu 
tvers didžiausį miestą pasau- 
lyje. Per keturis metus Gary 
tiek paaugo, kad šiandien 
skaito jau suvirs 50.000 gy- 
ventoją, o gyventoją skaičius 

taip sparčiai auga, kad ištikro 
reikia stebėtis iš tokio smar- 

kaus miesto augimo. Apart to 

reikia dar pasakyti, kad ir ap- 
linkui Gary statoma daugelis 
naują ir milžinišką dirbtuvią, 
kuriose, kaip matyti tukstan- 
čią-tūkstančiai ras sau gerus 
uždarbius. Pačiame gi Gary 
mieste yra didžiausios visame 

pasaulyje plieno dirbtuvės, 
kurią įsteigimui United Steel 

Corporation išleido jau suvirš 
150 mil. dol. 

Reikia dar taipgi paminėti, 
kad šitą apsilankymą “Biru- 
tės” į Gary surengė gerai ži- 
nomas tautietis J. Skinderis iš 

Chicagos, kuris nesigailėjo sa- 

vo truso nei turto, kad sve- 

timtaučiams parodyti kas tai 

yra lietuviai ir ką jie gali. 

Svarbiausias lėšas kelionės už 

dengė lietuvys gyvenantis Ga- 

ry, Ind. p. A. Baukus. 
Vakaras atsibuvo naujai 

pabudavotoje svetainėje p. A. 

Baukaus, kuri ištikro yra vie- 
na iš gražiausių svetainių 
miestelyje. Tokios svetainės 
net ir Chicagos lietuviai iki 
šiol dar neįstengė įsteigti. 
Pats p. Baukus yra vienas iš 

seniausių tenaitinių lietuvių ir 
jisai yra jau nemažai pasidar- 
bavęs gerovei tenaitinių lietu-, 
vių-darbininkų. 

Kiek girdėjome, rudenyje 
rengiama, kad “Birutės” cho- 
ras nuvažiuotų tenai atlošti 

vieną iš savo puikiųjų veikalų 
ir tokiuo budu dar labiau pa- 

keltų lietuvių vardą tarpe sve- 

timųjų. Buvęsis. 

Scotts Bluff, Nebr. 
Pas mus užėjo labai gied- 

rios ir karštos dienos, bet kar- 
štis neišpasakytas, siekiantis 
net 120 laipsnių! Tiek šilumos 
tik ant farmų, pavėsiuose, bet 

mieste, tai gali būt ir daugiau. 
čionai lietuvių išviso gyve- 

name tik 7, kurių 6 tikrieji, o 

vienas vedęs lenkę ir, regis, 
mųsų tautai jis jau žuvęs. Vi- 
si auginame ir apdirbame bu- 
rokus iš pusės. Šiemet buro- 
kai gražiai išrodo, ale lietaus 

nėra, priversti ant laukų už- 

leisti vandenį. 
Iš laikraščių čionai pareina 

tik vienas “Katalikas”, kurį 
vienas ir skaito. 

Silvestras Žalpis visiems ki- 
tiems susirinkusiems lietu- 
viams perskaitė “Kataliko” 

(No. 27) patėmijimus, kur bu- 
vo raginama lietuviai aukas 
dėti Vilniuj statomiems Tau- 
tos Namams. Taigi pagal 
“Rygos Naujienų” sumanymo 
4 lietuviai paaukojo ištisos 
dienos uždarbius, o kitu du 
dėl neturto prižadėjo paskiau 
duoti. Kuomet visų šešių lie- 

tuvių aukos bus surinktos, bus 

pasiųstos “Kataliko” redakci- 

jai, o ši redakcija malonės tas 

aukas pasiųsti paskirton vie- 
ton. Aukų susirinks į 18 kra- 

javų rublių. 
Gerbiamieji broliai ir sesu- 

tes! Sumanymas labai gražus 
aukoti tautos reikalams. Ati- 
dėkime kiekvienas vienos die- 
nos uždarbį ir paveskime jį 
sumanytiems Tautos Rūmams 

Vilniuje. Šiemet sukako 500 

metų. nuo to laiko, kuomet 

mųsų didvyris, L. D. K. Vy- 
tautas, pergalėjo kryžiuočius. 
Tatai šiemet ir pritinka mums 

tautos reikalams dėti aukas. 

Pastatydinkime pirmiau Tau- 
tos Rumus, o paskui pagalvo- 
kime dar apie D. L. K. Vy- 
tauto paminklą, kuriam pri- 
dera stovėti Lietuvos sostainė- 

je Vilniuje, gražiausioje vie- 

toje. 
Aukokime, o užsipelnįsime 

amžiną sau garbę! S. Z. 

Springfield, III. 
Pas mus anglekasyklose ne- 

dirbama jau nuo Balandžio 1 

dienos ir nežinia kada toji be- 
darbė pasibaigs. Kompanijos 
jokiuo budu nenori taikinties 
su darbininkais, o kitokių dar- 

bų nei mieste, nei apylinkėse 
nųra. Tiesa, keturiose kasyk- 
lose dirbama: vienoj pradėjo 
darbus nuo Birželio 1 d., o ki- 
tose nuo Liepos 1 dienos. Tų 
kasyklų kompanijos susitaikė' 
su darbininkais ant poros metų 
ir pakėlė 3 centus daugiau ant 
tono iškasamos anglies, bet 
tiek mažai darbo — visai 
menkniekis, kadangi 10 kasy- 
klų vis dar uždaryta tebestovi. 
Ir niekam nežinoma, kada į- 
vyks tasai sutikimas ir kada 

pradės dirbti. 
Todėl darbininkai labai nu- 

liūdę, o juo labiau, kad iš u- 

nijos visai menka pašalpa 
gaunama, tik po 3 dolerius 

savaitėje. Gyvenk tu žmogus 
su trimis doleriais turint šei- 

myną. 
Lietuvių čionai daug gyve- 

na ir visi gražiai tarp savęs 
sutinka. Yra 5 lietuviškos 

draugijos: Saldž. Širdies, V. 
J., Kliubas, Šv. Juozapo, Šv. 
Vincento ir D. L. K. Vytauto 
ir visos gerai gyvuoja. Ačių 
klebonui lietuvių parapijos 
reikalai labai gražiai vedama. 

X. 

Dės Moines, Iowa. 

Lietuvių šeimynų čia pasi- 
daugino, 4 apsivedė, 9 gimė, o 

nei vienas nemirė. 
Birželio 25 d. buvo vestu- 

vės P. Stasio Kazuno su Alz- 
bieta Kazakaituke. 

Liepos 3 d. šv. Jurgio drau- 

gija turėjo pikninką girioje, 
kuris tęsėsi dvi dieni, buvo ir 
“rudžio”. Draugija gerai pel- 
nė. 

Darbai šiuom kartu nekaip 
eina: anglių kasyklose dirba- 
ma vos 3—4 dienos savaitėje. 
Pribuvusiam darbas sunku 

gauti kasyklose, ant viršaus 
ne taip sunku darbas gauti 
prie gatvių taisymo mieste. 
Mokestis $2.25 ir daugiau už 

9 valandas dienos darbo. Mer- 

ginoms lengva darbas gauti, 
nes čia joms darbų netrūksta. 

Merginos uždirba 7 lig 15 dol. 

savaitėje. Lietuvaičių čia ma- 

žai yra, tai iš kitur pribuvu- 
sios greitai gauna sau vyrus, 
apsiveda. 

J. H. Aliukonis. 
“Liet.”. 

Donorą, Pa. 
Kazimieras Augulis iš šito 

miesto mums praneša, kad jo 
brolio sūnūs Mikolas Augulis 
atlaikęs primiciją arba pirmą- 
sias Miš.as vietinėj lietuvių 

Caro sūnūs ir Rusijos sosto įpė- 
dinis, didkunigaikštis Aleksiei. Jis 
gausiąs dovanoms laivelį 86 pėdą 
ilgio su motoru. Visas laivelis 
nikelinis, padirbdintas mieste De- 

troit, Mich. 
v 

bažnyčioj Liepos 4 d. Kun. M. 

Augulis mokinęsis Kaune 

dvasiškoj seminarijoj, bet pas- 
kiau turėjęs iškeliauti užsie- 

nin, ty. į Ameriką. Iškeliavi- 
mo priežastis paduodama, kad 

jis buvęs rusų valdžios perse- 
kiojamas. Čia, Amerikoj, me- 

tus išbuvęs Beatty, Pa. semi- 

narijoj ir šiemet įšventintas į 
kunigus. 

Jo dėdė Kazimieras Augu- 
lis taigi per “Kataliką” vi- 
siems prisidėjusiems ir daly- 
vavusiems primicijoje nuošir- 
džiai dėkoja. 

Youngstown, O. 
J. P. Sabaliauskas iš šio 

miesto rašo, kad pirmą Hetu- 

višką pamokslą vietiniams lie- 
tuviams pasakęs vokiečių baž- 

nyčioje kun. V. Vilkutaitis. 

Perskaitęs Evangeliją ir kal- 

bėjęs apie Jeruzalės sugriovi- 
mą. Liepęs lietuviams skaityti 
gerus laikraščius ir knygas. 
Visiems pranešęs, jog vokiškos 

bažnyčios klebonas nuo lietu 

vių už dievmaldystes toje baž- 

nyčioje nereikalaująs jokios 
specijališkos mokesties, apart 
dešimtukų už suolus, bet pa- 

taręs verčiau rinkti pinigus sa- 

vo parapijai, kuriai manoma 

ar vėliau, ar anksčiau bažny- 
čia statyti. Toksai svetimtau- 
čio klebono patarimas ir prie- 
lankumas tikrai krikščioniš- 
kas ir už tai lietuviai jam pri- 
valo būt labai dėkingi ir už jo 
tokį tėviškumą prielankus ir 

paklusni. 

Wilkes-Barre, Pa. 
Pranas Stankevičius, grįž- 

damas vieną dieną mišku na- 

mo, užpultas barškančios an- 

gies ir įgeltas. Tuojau jis nu- 

gabenta į ligonbutį Nantico- 
ke. Daktarai ištisą naktį stenj 
gėsi jį gelbėti, bet nepasisekė. 

r 
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Politiškas vaizdelis. Republikonų partija (slonius) ir demokratų (mulas) žaid 

žaidimui prisižiurineja W. J. Bryan ir pulkininkas T. Roosevelt. 
ia bolėmis. Tam 

t r 

Numirė ant rytojaus po pietų. 
X. 

Winona, fifinn. 
Šitoj apylinkėj piutis jau 

prasidėjo, rugiai ir miežiai jau 
nukirsta, javai menki, nes 

sausuma nedavė jiems užaugti 
ir pribręsti. Mažai bus šiau- 

dų, o dar mažiau grudų. 
Z. 

KRAUJO PAPILDYMAS. 
Kraujas turi būti papildo- 

mas, idant jis galėtų atlikti 
savo užduotį — išskirstyti pe- 
ną į visas kūno dalis. Nepa- 
pildomas kraujas išsisemia. 

Kraujas pasipildo papenėji- 
mu, kurs mųsų kūne pereina 
į gerą kraują.. Jaigu virinimo 

organai negauna pakaktinai 
peno ir jo negali pervirint, tą- 
syk kraujas genda ir kūnas 

nusilpnėja. Tamstos privalot 
vartot Trinerio American Eli- 

xir iš kartaus vyno, kurs pri- 
vers organus veikti ir susti- 

prins juos, kad jie galėtų pil- 
dyti, kas jiems paskirta. Išba- 

limas, pageltimas, odos išbė- 

rimas, nerviškumas, stoka ape- 
tito, liežuvio aptraukimas, nu- 

silpnėjimas, visa tai pasidaro, 
kad kraujas esti negrynas ar- 

ba silpnas, kadangi nėra pa- 
kaktinai papildomas. Trinerio 
American Elixir yra tokiuose 
atsitikimuose vienatinis vai- 

stas, kuriuo galima pasitikėt. 
Gaunamas vaistų sankrovose. 
Jos. Triner, 1333—1339 So. 
Ashland Avė., Chicago, 111. 

Lotai Lotai 
Ant pardavimo pigiai 

Nepaisant vertybes po no. 

2979 Milwaukee Avenue 

Lotai 28x127 pėdų tiktai $200 
ir daugiau. 

Tiktai du bloku nuo Milwaakee avė. 

ant lengvų iszmokesczių. Atsiszau- 
kit tuojaus pas 

F. W. Alke, 
2979 Milwaukee Avenue, 

Netoli Central Paak Avė. Avondale 

Tąlephone Garj 182 

J. T. Wachowski 
ADVOKATAS 

Varo provas Būduose kopasek- 
miugiausiai. Reikale kreipkitės 
po antraszu: 

Broadvvay & Seventh Avė. 
GARY. IND. 

Kas prisius 10c pač- 
to markemi 

gaus didžiausia lietuviškoje kalboje ka- 
talioga Drapanų, Muzikaliszkų Instru- 
mentų, Bižuterijos, Laikrodėlių, ir dau- 
gybes kitokių labai naudingų ir kiekvie- 
nam reikalingų daiktų. Adresuokite szi- 
teip: 

The Bridgeport Clothing Co., 
8248 So. Halsted St., (Jhieago, III. 

J. ADOMAITIS 
. UŽLAIKO 

PUIKU SALIUNA 
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai 

17ta ir Union Avė. Chicago. 

I. PAUUKAITIS 
LIETUVYS KARPENDERIS. 

Praneszu visiems lietuviams kad asz 

taisau visokius namus be skirtumo, po- 
pieruoju, maliavoju ir visą darbą atlie- 
ku kogeriausiai ir pigiausiai. Meldžiu 
su reikalais kreiptis pasmane po antr. 

8229 Auburn Avė., Kertė 38 PI. 

GVARDIJOS HOTELIS 
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

gėrynių, jaigu kurie atsilankys prie mų 
sų, tai męs patarnausime konoge- 

riausla dėl savo draugų. 
S. Pocevicze 

3302 8. Morgan St., Chicago. 

George J. McFadden 
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Trust Bldg. 
100 Washingtoi St. 

Telephone Central 5076. Chicago. 

Dr. G. M. Glaser 
Sziuomi apreiszkiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas ant 
Bridgeporto, praktikuojant per 19 me- 
tų, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą 
savo locną namą po nr. 

3149 80. Morgan. St. 
Kerte 32-ros gat. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir ligsziol. Pasi- 
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to- 
liaus mane rems, esiu namie ant kiek- 
vieno pareikalavymo dieną ir naktį. E- 
siu specialistas ligose vaikų, moterų ir 
vyrų. ir užsendintose ligose. l)arau vi- 
sokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Telefonas Tards 687 

Dr. G. Glaser 
3149 South Morgan Street 

Kertė 32-ros gatvės. 

DB. P. BOZINCH 
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus. 
Ofisas 519 Milvaukee Avenue 

Fhoue Monroe 801 

nuo 10 iki 13 ryte ir nuo 6 iki 9 vakare. 
Gyvenimas 1629 N. Spaulding Avė. 

Tel. 4823 įminę Park 

priesz 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet. 

DR. J. L. ABT 
Pasekmingiausiai gydo visokias vyrisz- 

kas moteriszkas ir vaikų ligas. 
VALANDOS: 

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po piet ir 
nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Nedeliomis nuo 
8 iki 10 ryte. 

DR.JOSEPHL. ABT 
1832 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Telephone Canal 37 

Telephone Yards 2716. 

ŪKĄ VISI PAS 

Juozapa Ridiką. 

Taria didelę salę dėl 
mitingų, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct. kertė 33 

GERIAUSIAS HOTEL1S 
ANT BRIDGEPORTO. 

Jaign esi nuliūdęs tai ateik pas 
RUIGĮ IR LIEKI 

O tai męs tamsta palinksminsime, nes 

męs turime geriausią degtinę, o cigarai 
yra importuoti net isz paczios Havanos, 
męs turime didelę Halę kaip dėl mi- 
tingų ar Veseilių Su pagarba, 

RUIGIS ir LIEKIS. 
3301 So. Morgan St. Chicago. 

Lietuviškas Saliunas 
P. JAUKSZCZIO 

I 
Oi vyreli alus, o 
stiklai milži- 
niszki, geriau- 
sias vynas dek- 
tinB rugine o ci- 
garai tai net isz 
paezios turkijos 
kaip rukai tai 
net dūmai kve- 

pia. 
2884 SO. LEAVITT ST. 

kerte 23rd PI. Phone Canal 1924 

Paduodu dėl žinios Tį- 
siems lietuviams! 

Kad asz Juozapas Barevicze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuvisz- 
ką sklodą visokių gerymų arba (Whole- 
sale Liųuor Dealer). Užlaikau visokius 

gErymus nuo pirmutinio iki paskutinio 
ir parduodu pigiau negu kiti. Teipogi 
turiu Saliuną ir Svetainę dEl Mitingų 
Veselijų ir Balių. Meldžiu visų brolių 
lietuvių, kad reikalaudami kokiu nors 

gerymų, kožname veikale kreipkitEs pas 
mane, ale ne pas žydus, nes gausite ge- 
resnius gErymus už pigesnę kainą ir 
katrie ateisite kaip persitikrinsite, bu- 
site visi užganėdinti. Ant pareikalavi- 
mo siuncziu visokius gErymus j visas 
dalis Ameriko 

JVOZAPAS BAREVICZE 
1701 —1703 So. Ganai St. kam. 17 St. 

CUICAGO, ILL. 

; 1. f MAUSTO ; 
y Notary Public, Real < 

► Estate ir Insurance. < 

► < 
k Ezaminavojn Abstrlctus, ir at* , 

^ lieka kitas visas reikalas No* 
r tariaszo pigiai ir atsakancziai. 
r Visą savo darbą gvarantnojo. 
► Eikit pas lietuvį o ne pas sve- 

timtauti. 

917-33rd St 
TeL Tards 5423. 

Seniausia Lietuviszka Karczema 
CHICflGOJE 

L. AZUKO 
3301 Auburn Avė., kerti 33čios gatris 

Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir miežinei 
gerymų, kaip szalto aluczio, gardžios arielkeles 
ir kvepenczių cigarų. 

Kur begi RaulaiT 
Nugi pas PET- 
RA 8ZLAKI, nes 

esu labai isztrosz- 
kęa, o pas ji gali- 
ma atsivedyti, nes 

jis turi bavarska 
alų, gardžią ruską ocziszczina, cigarus 
net isz Havanos. Tai ilgiau negalia su 

Tamsta kalbėti, lik sveikas, turiu sku- 
binties, prie to jis duoda geriausias ro- 

dąs visokiuose reikaluose ir provoae. 
Teippat eina už vertėja į visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir už už- 
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia. 
Parduoda namas ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa- 
skolina pinierus ant namu ir budavoji- 
mo. Teippat užsiima su asekuraci ja na- 
mų ir rakandų. 

PETRAS SZLAKIS 
(Tarpe 33 Place ir 33 Street.) 

3321 AUBURN AVĖ. CHICAGO, ILL, 
Telefonas Yards 2451. 

__ 

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCHESTERYJE 

JOS. RICKIO 

Užlaiko puikų alų, elių ir porterį; pui- 
kiausi arielką Havanos cigarus. Pribu- 
vęs keleivis visados gauna nakvynę kir 
visą patarnavimą. 
781 Clifford kertė Henry St. 

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS 

JURGI ARTISZAUSKA 
Nes jisai 

užlaiko 
szaltą alut 
geri ausią 
degtinę, o 

_ cigarai vai- 
sa kine, [tai 
■■net isz pat 

Kauno. 

J. ARTISZAUSKAS, 
3253 S. Halsted St. Chicago.fi 

KUR VAŽIUOJI POVILAI 

wml mukus ^ 

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę! ir 
kvepenczius Havanos Cigarus. 

WM. MUKUS, 
722 W. 1201 h St. West Pnllman, III. 

Tel. West Pullman 104 

Jonas Brazauskis 
— UŽLAIKO — 

PIRMOS KLIASOS SALIUNA 
Szaltas A lūs, Oardin Arlelk 
Kvepianti Havanos Cigarai 

3200 So. Halsted St. Chicago III. 
Kampas 32-ro Str. 

Telephone Yards 3750 

PIRMOS KLIASOS SAMANAS 

T. RADA.VICZE 
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes asz užlaikau szalta alų, geriausia 
vyną ir rugine DEGTINE, o cigarai tai 
net isz pat Turkijos o prieto turiu dide- 
lę Halle delei Mitingų, veselijų ir kito- 
kiu susirinkimu, kuris pas mane atsi- 
lankys tai bus szirdingai priimtas ir su- 

ramintas lieku Su godone, 
T. RADAYICZE 

936 — 33rd. Chicago, III. 

Pilone 1044 

Lietuviškas Saliunas 
NORTH CHICAGOJ. 

Užlaikau'lge- 
rlausius gEry- 
mus, szaltą a- 

lų geriausią a- 

rielką ir pui- 
kius Havanos 
cigarus. Esu a- 

gentu WestSi- 
des Brewery 
Ea pas mane 

atsilankys bus užganėdintas. 
JOS DACKEVICZE 

lOth and Victoria Sts. North Chicasto. 

Samuel Kulwinsky 
Didžiausia Liker Sklodas. 

Užlaikau geriausius gerymus, szalta 
alų, geriausia arielka vardu “KUO- 
DY RYE” ir kitų visokių gerymų ir 

puikiausius Havanos cigarus. Teipgi 
pristatom orderius į namus ant viso- 
kių balių. Isz toliaus atvažiavusiems 
atmokam kelio kasztus. 

9055 Commercial Ar. kampas 91 gat. 
*Į~~■* Tel. So. Chicago 5783. 

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI 

Geriausių Havanos ir Domestic Cigarų 
WHITE R08E CLUB 

SABOTSK1S ir LETUKAS 
4614 So. Wood St. Chica*“, IU. 


