
Iš Lietuviškų Dirvų. 
Dorrisville, III. 

Vietinės lietuvių šv. Jurgio 
parapijos raštininkas J. Juse- 
viče parapijonų vardu atsiun- 
tė pagarsinti sekantį praneši- 
mą ir persergėjimą: 

Atsišaukiam į lietuvių Ry- 
mo Katalikų visuomenę Ame- 
rikoje. 

Mes girdime, buk “kuni- 

gas” P. B. Urbonas važinėja 
po lietuviais apgyventus mie- 
stelius ir mųsų sv; Jurgio pa- 
rapijos vardu renka aukas ir 
tokiuo budu apgaudinėja 
kiekvieną žmogely pasinau- 
dodamas mųsų parapijos var 

du. Todėl šiuomi mes perser- 

giam, idant mųsų broliai lie- 
tuviai neaukotų pinigų P. B. 

Urbonui, varde mųsų parapi- 
jos, nes P. B. Urbonas nebu- 
vo ir nėra Kymo Katalikų ku- 

nigu ir nėra jis mųsų parapi- 
jos jokiuo klebonu. Mųsų 
klebonas yra kun. Juozapas 
Petrovičius, Rymo Katalikų 
kunigas. 

Pernai 1909 metais Gegužio 
ar tai Birželio mėn. atvyko 
pas mus P. B. Urbonas ir per- 
sistatė Rymo Katalikų kuni- 

gu, prigulinčiu Kanados arei- 

vyskupui, nekokiam tai J. R. 

Timotheus, kuris turįs dvasiš- 

ką valdžią visose Jungtinėse 
Valstybėse, tatai mes pagal- 
voję apie P. B. Urbono kata 

likystę, nutarėm jį priimti į 
savo naują parapiją. Turėjom 
nupirkę liotus bažnyčiai, pa- 
skui paaukojom pinigų kiek 
kas išgalėjom ir taip pradė- 
jom statyt bažnytėlę. Mus 
naujas “klebonas” pareikala- 
vo pirmiausiai nuo parapijos 
komiteto “dyto” ir, pasakęs, 
kad nėra niekam vertas, užsi- 
manė perdirbt, inrašyt ten sa- 

vo vardą ir titulą. Parapija 
savo susirinkime taigi išrinko 
tris vyrus, kaipo “trustees”, ir 
pavedė aniems drauge su P.B. 
Urbonu pertaisyt “dytą”. 
Urbonas pertaisė “dytą” pa- 
gal savo noro, insprausdamas 
ten savo korporacijos titulą 
‘Old Roman-Catholic Church1 
ir nedavė tiems mųsų trims 
trustisams nei pasižiūrėti, nei 

perskaityti. Jis pats paskui 
nunešė court’an, užregistravo 
ir laikė pas save ilgokai, pa- 
skui išsiėmė iš Notary Public 

knygutę, idant jam butų lei 

sta su taja knygute kolektuo- 
ti. Taip Urbonas ir darė. Ko- 
lektavo m. Harrisburge, Led- 
forte ir kitur ir parapijos iš- 
dan pinigų negražino, pasilai- 
kydavo juos sau. Tuokart 
žmonės ėmė aimanuoti ir tarp 
savęs kalbėties, jog su tuo 

“kunigu” Urbonu yra kas 
nors negero. Tuokart parapi- 
jos komitetas apsilankė pas 
P. B. Urboną ir pareikalavo 
parapijos knygų dėl peržiūrė- 
jimo. Urbonas stačiai jiems 
atsakė, jog knygų nesutaisęs 
tvarkoje ir neduosiąs anų per- 
žiūrinėti. Tada komitetas pa- 
reikalavo “dytų”, bet ir to 

nenorėjo gražumu atiduoti, 
tik paskui su prievarta atida- 
vė. 

Ir tik dabar, taip atsitikus, 
mųsų vyručiai pamatė, ko ne- 

sitikėjo matyt. Užuot Rymo 
Katalikų bažnyčios perskaitė 
‘Old Roman-Catholic Chui ch\ 
Visi parapijonai net už galvų 
nusitvėrė, tečiau maišiai apsi- 
ėjo. Tuokart kaip ant delno 

pasirodė, jog Urbonas nėra 

joks Rymo Katalikų kunigas! 
Bet kad bažnyčia jau buvo 

pastatydinta, P. B. Urbonas 

parsikvietė iš Kanados savo 

arcivyskupą J. R. Timotbeus 

bažnyčios pašvęsti. Mes-gi su- 

sitarę neleidom bažnyčios tam 

arcivyskupui švęsti ir tuo žy- 
;giu pakvietėm iš Harrisburgo, 
III. kun. J. Petrovičių, idant 

jis mums visiems paaiškintų 
apie patį Urboną ir jo arci- 

vyskupą. Gerb. kun. J. Pe- 
trovičius paaiškino, jog nei 

Urbonas, nei tasai arcivysku- 
pas Timotheus nėra Rymo 
Katalikais. 

Taip dalykams virtus, pa- 
prašėme kun. Petrovičiaus, 
kad jis su vienu mus parapi- 
jonu nukeliautų pas Bellevil- 
les vyskupijos vyskupą. Tuo 
savo ingaliotiniu išrinkome 

p. Joną Dzervą. Kun. J. Pe- 
tro vičiaus ir jo užduotim bu- 
vo maldauti vyskupo, idant 
Jo Malonybė priimtų mus sa- 

vo globon, prisipažinstant 
mums prie kaltės. Jo Malo- 

nybė vyskupas Janssen išklau- 

sęs mus ingaliotiniu Karštą 
meldimą ir visas aplinkybes, 
supratęs, priėmė savo globon, 
suteikdamas savo vyskupišką 
palaiminimą. 

Gerai taip mums nusisekus, 
ant P. B. Urbono išėmėm “va- 

rantą” už jo tokias šelmystes 
ir apgauliojimus, bet jis su- 

uodęs nakčia iš miestelio pa- 
sprūdo ir regis kur miške per- 
nakvojo. Ant rytojaus neži- 
nia į kur išdūmė, matomai pė- 
sčias, kadangi geležinkelio 
stotyj policija jo laukė ir jis 
nepasirodė. 

O su tuo “arcivyskupu” 
buvo dar kitoniškiau. Jis su- 

sikraustė į bažnyčią ir iš jos 
nenorėjo išeiti, sakydamas tik 
“moji prapiti”. Tečiau mes 

išgavome “injunction” ir su 

šerifo pagalba arei vyskupą iš- 

rioglinom. 
Tatai, brangus broliai lie- 

tuviai, apsisaugokite tų šarla- 

tanų, idant ir jums panašiai 
neatsitiktų, kaip mums su to- 
kiais “kunigais” ir “arcivy- 
skupais”, su tokiais Judošiais. 
Dar ir šiandie turime po tei- 
smus trankyties su tuo mųsų 
“injunction”. 

Girdima P. B. Urbonas ir 
kitose vietose tikrus kunigus 
pamėgždžioja ir save vadina 

Rymo Kataliku. Apsisaugo- 
kite, broliai lietuviai! 

Su pagarba, vardu visos šv. 

Jurgio parpijos, J. Juseviče, 
parapijom raštininkas. 

Meldžiama ir kitų visų lie- 

tuviškų laikraščių atkartoti tą 
pranešimą ir persergėjimą. 

Worcester, Mass. 
Pas mus pavasaris buvo la- 

bai gražus, tankiai palydavo 
ir visiems buvo net malonu 
žiūrėti į tokias gražias, gie- 
drias dienas. Vasara ir gi gra 
ži, tik jau lietaus žemelė iš- 

troškus, kaip žuvelė vandens. 
Bus jau mėnesis laiko, kaip 
neljja, viskas ima džiūti. O 
karščiai neišpasakyti, kokių 
nei senesni žmonės neatmena. 

P. Bataitienė, kurdama ka- 

kalį, pylė kerosiną. Blekinė 
su kerosinu ekspliodavo, ant 

jos nelaimingos užsidegė dra- 
bužiai ir moteriškė taip bai- 
siai apdegė, kad po trijų va- 

landų kankynių persiskyrė su 

šiuomi svietu. Buvo dar jau- 
na, metai kaip vedus ir dora, 
j oš visi lietuviai labai apgai- 
lestauja. 

Kito lietuvio vaikas kury- 
damas ugnį apdegė ir nuga- 
bentas į ligonbutį pasimirė. 
Vargšas dar išbuvo gyvas vie- 

ną savaitę. 
J. Salduko duktė apsivedė 

su yankiu ir dėl savo tautos 

Kanados gubernatorius Earl Grey su kariuomenes skyrium iškeliavęs į Kanados gilumas, aplankyti 
neužgyventus žmonėmis ir neprieinamus Kanados plotus. Kelionė atsibusianti trejopu budu, ty. arkliais 
pėsčiai ir valtimis “canoe”. 

pražuvo. Tai vis daro gimdy- 
tojų atkaklumas auginant sa- 

vo vaikus. 
P. J. 

Virdeii,Ill. 
Gal paskutiniu sykiu pra- 

nešu gerb. “Kataliko” skaity- 
tojams iš šito miestelio žinu- 

tes, kadangi kaip nekuriems 

lietuviams, taip ir man nega- 
lima čionai ilgiau apsigyventi. 

Gal gerb. skaitytojai ma- 

nys, kad tai stoka darbo lie- 
tuvius priverčia iš čia išsineš- 
dinti. Ne, ne tas čia visai a- 

peina. Darbo stoka tik dabar 
atsiradus, nes nuo Liepos 1 d. 

nedirbama, bet nekurie žmo- 

nės apleidžia šį miestelį ne 

taip dėl darbo stokos, kaip 
dėl savitarpiško nesutikimo. 
Ir štai kas yra: 

Čionai lietuvių gyvena į 30 

šeimynų ir pavienių gal du- 

syk tiek, kurie dalijasi į du 
skyrių — gentes, kaip tai že- 
maičiai ir lietuviai (žinoma, 
jie čia vadinami kitokiais). 
Mat, čia pirm 15 metų apsi- 
stota poros lietuvių šeimynų 
ir paskui susirašinėta su gimi- 
nėmis, pagaliau jų čia priva- 
žiuota ir pasidalyta į dvi 

“gentes”, tik 1907 metais at- 
važiavus į čionai supratlyves- 
niems lietuviams ir sutverta 

D.L.K. Keistučio dr., kuri pe- 
reitais metais neblogiausiai 
gyveno, tik nuo pernai pra- 
dėjo silpnėti, kadangi įžyme 
sni sąnariai delei savitarpiškų 
nesutikimų išvažinėjo kitur, 
liko tik “partijiniai”, ir tie 
patįs susirinkimų nelanko, 
lanko tik tie, katrie iš to pasi- 
naudoja ir nuo pernai draugi- 
ja vis puola. 

Vietiniai lietuviai labai di- 

delėj nesantaikoj gyvena, 
tankiai byluojasi ir vieni ki- 
tiems kieku galėdami visame 
kame kenkia. Girtuoklevimas 
išsiplatinęs kaip niekur kitur. 

Gyvuoja čia ir S.L.A. 310 

kuopa, susidedanti iš 7 są- 

narių. 
Trįs metai atgal nesimatė 

iš šito miestelio žinučių ir, re- 

gis, vėl nieko nebus, nes aš iš- 

važiuoju, velydamas savo tau- 

tiečiams susipratimo. 
Jonas Markeviče. 

Ashend, Ore. 

Šis miestelis turi į 400 gy- 
ventojų. Miestelyj randasi 
kelios smuklės. Jis guli 331 

myliomis nuo Portland, Ore. 
ir 422 myliomis nuo San 

Francisco, Cal. Darbų jokių 
nėra, tik dideli, status kalnai, 
nuo juros paviršaus turinti 
1.848 pėdas aukščio. 

Kitą sykį parašysiu dau- 

giau apie patį miestą San 
Francisco ir visą Kaliforniją. 

J. S. Povas. 

Waukegan, III. 
Liepos 25 dieną vietinėj 

lietuvių bažnyčioj moterystės 
sakramentą priėmė Kazimie- 
ras Čepaitis su Petronėle Man- 
doraičiute. Per vestuves buvo 

gražus pasili iksminimas. 
Čionai lietuvių gyvena ne- 

mažas būrelis, kurių tarpe y- 
ra labai gerai pasiturinčių, 
turi savo locnus namus ir su- 

tikime gyvena. 
Darbai slenka senoviškai 

gerai, bet Liepos 25 d. išva- 
karo kokia ten — negaliu pa- 
sakyti — dirbtuvė sudegė, tai 

paliko be darbo į 300 žmonių. 
Jiems darbas gauti bus sun- 

koka. 
V. F. Povilaitis. 

Iš Anglijos. 
Londonas. Lietuvių 

Kliubas pastaraisiais laikais 
rods pradėjo geriau darbuo- 
ties ir gyvuoti. Kliuban apsi- 
lankymas ne-sąnariams dabar 
labiau apsunkintas. Už įėji- 

\ * 

\ 

mą reikia mokėti du penai. 
Mat, tokiuo budu norima pri- 
versti, idant visi lietuviai prie 
Kliubo prigulėtų. Kliubo sa- 

lė pas duris užtverta, tat ne 

užsimokėjusiam sunku pas- 
prusti. Ir moterįs privalo mo- 

kėti už įėjimą 1 peną. Kam 
tie surinkti pinigai apverčia- 
ma, nežinau. Kad net ir per 
mitingus veltui neleidžiama į 
vidų. 

Kliuban atsiunčiama iš Di- 
džiosios Lietuvos ir pora laik- 

raščių: “Viltis” ir “Rygos 
Garsas”. Kiek patėmyta, tuos 

laikraščius mažai kas skaito. 
Už lietuvišką bažnyčią sko- 

la jau išmokėta. Ir kasierius 
turi gryno pinigo į 50 svarų. 
Lietuviai mano už surinktus 

pinigus padailinti savo bažny- 
čią, norima įr padidinti. Vie- 
name parapijos susirinkime 
nutarta dabartinį bažnyčios 
mūrą pamūryti aukščiau ir iš 
lauko padaryti bažnyčios iš- 

vaizdą. Pinigų tuo tarpu tam 

tikslui trūksta ir nežinia, kur 

juos gaus. 
čionai mėsa, ypač kiaulie- 

na — labai brangi, lašiniai 

brangsta. 
Žaibas. 

Didžiojoj Britanijoj rengia- 
ma milžiniškos reformos atei- 
nančiais metais. Abiejų di- 

džiausių politiškų partijų va- 

dovai andai 'atlaikę konferen- 

ciją ir nusprendę suteikti au- 

tonomiją Airijai ir Škotijai. 
Busią sutrumpintos teisės lor- 
dams. 

Lotai Lotai 
Ant pardavimo pigiai 

Nepaisant vertybes po no. 

2979 Milwanbee Avenue 

Lotai 28x127 pėdų tiktai $200 
ir daugiau. 

Miesto vanduo yra įvestas. Karai ki- 
tą metą eis Belmont avė. ir 49th avė. 

Tiktai du bloku nuo Milwaakee avė. 

ant lengvų iszmokesczių. Atsiszau- 
kit tuojaus pas 

F. W. Alke, 
2979 Milwaukee Avenue, 

Netoli Central Paak Avė. A vandale 

Tąlephone Gary 182 

J. T. Wachowski 
ADVOKATAS 

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

Broadway & 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., 
3248 So. Halsted St, Chieago, III, 

J. ADOMAITIS 
UŽLAIKO 

PUIKU SALIUNA 
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai 

17ta ir Union Avė. Chicago 

I. PALIUKAIT/S 
LIETU VYS KARPENDERIS. 

Praneszu visiems lietuviams kad asz 
taisau visokius namus be skirtumo, po- 
pieruoju, maliavoj u ir visą darbą atlie- 
ku kogeriausiai ir pigiausiai. Meldžiu 
su reikalais kreiptis pas mane po antr. 
3229 Auburn Avė., Kertė 33 PI. 

GVARDIJOS HOTELIS 
Męs užlaikome konogeriausių visokių 

gerymų, jeigu kurie atsilankys prie mų 
sų, tai męs patarnausime konoge- 

riausia dėl savo draugų. 
S. Pocevicze 

3302 8. Morgan St., Chicago. 

George J. McFadden 
ATTORNEY AT LAW, 

1400 Title and Traat Bldg. 
100 Waahingtoi St. 

Telephone Central 5076. Cbicago. 

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 So. Morgan. 8t. 
Kertė 82-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 naktj. Ei- 
siu specialistas ligose vaikų, moterų ir 
vyrų. ir uisendintose ligose. Darau vi- 
sokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Telefonas Tards 687 

Dr. G. Glaser 
3149 South Morgan Street 

Kertė 32-ros gatvės. 

DR. F. BOZINCH 
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus. 
Ofisas 519 Milvankee Avenue 

Fhoue Honroe SOI 

nuo 10 iki 19 ryte ir nuo 6 iki 9 vakare. 
Gyvenimas 1629 N. Spaulding Avė. 

Tel. 4828 Irirlng Pftrk 
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 
1882 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Telephone Canal 37 

Telephone Yards 2716. 

ORĄ VISI PAS 

Juoznpa Ridiką, 

Turiu didelę salę dėl 
mitingų, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct. kertė 33 

GERIAUSIAS H0TEL1S 
ANT BRIDGEPORTO. 

Jaigu 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 

Oi vyreli alus, o 
stiklai milti- 
niszki, geriau- 
sias vynas dek- 
tinB rugine o ci- 
garai tai net isz 
paczios turkijot 
kaip rukai tai 
net durnai kve- 

pia. 
2384 SO. LEAVITT ST. 

kerte 23rd PI. Phone Ganai 1924 

Paduodu dėl žinios vi- 
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 dėl Mitingų 
Veselijų ir Balių. Meldžiu visų brolių 
lietuvių, kad reikalaudami kokiu nors 

gėrynių, kožname reikale kreipkitės 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 i visas 
dalis Ameriko 

JUOZAPAS BAREVICZE 
1701 —1703 So. Canal St. kam. 17 St. 

CHICAGO, ILL. 

1, T. MAUSTO 
Notary Public, Eeal 
Estate ir Insurance. 

Eiaminavoju Abstrictns, ir at- 
lieka kitas visas reikalas No- 
tariaszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą savo darbą gvarantūojn. 
Eikit pas lietuj o ne paa ere- 

timtautj. 

917-33rd 8t. 
®-!_ 6428. 

I 

Seniausia Lietuviszka Karczema 
CHICflGOJE 

L. AZUKO 
3301 Auburn Avė., kertė 33čios gatves 

Dėlto aszir turiu seniausių ruginių ir miežinių 
gerymų, kaip szalto aluczio, gardžios arielk«*es 
ir kvepenczių cigarų. 

Kur begi Kaulai f 
Nugi pas PET- 

* RA SZLAKI, nes 

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

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

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

dąs visokiuose reikaluose ir provose. 
Teippat eina už vertėja i visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir už už- 
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia. 
Parduoda namus ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa- 
skolina pinigus ant namu ir budavoji- 
mo. Teippat užsiima su asekuracija 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- 
kiausę arielką Havanos cigarus. Pribu- 
vęs keleivis visados gauna nakvynę įir 
visą patarnavimą. 
781 Clifford kertė Henry 8t. 

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS 

JURGI ARTISZAUSKA 
Nes jisai 

užlaiko 
szaltą alut 
geri ausią 
degtinę, o 

cigarai vai- 
į kine, (tai 
ęinet isz pat 

Kauno. 

J. ARTISZAUSKAS, 
3253 S. Halsted St. Chicago. f] 

KUR VAŽIUOJI POVILAI 

PAS WM. MUKUS 3 

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinę' Ir 
kvepenczius Havanos Cigarus. 

WM. MUKUS, 
782 W. 120th St. West Puliman, III. 

Tel. West Puliman 104 

Jonas Brazauskis 
— UŽLAIKO — 

PIRMOS KLIASOS SALIUNA 
Szaltae A lūs, Gardis Arielk 
Kvepianti Havanos Cigarai 

3200 8». Halsted St. Chieago III. 
Kampas 32-ro Str. 

Telephone Yards 2T750 

PIRMOS ELIASOS SALIUNAS 

T. RADAVICZE 
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, veseli jų ir kito- 
kia susirinkimu, kuris pas mane atsi- 
lankys tai bus szirdingai priimtas ir su- 
ramintas lieku Su godone, 

T. RADAVICZE 
936 — 33rd. Chicago, III. 

Phone 1044 

Lietuviškas Saliunas 
NORTH CHICAGOJ. 

Užlaikau Ige- 
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. Nortb Chicaeo. 

Samuel Kulwinsky 
Didžiausia Liker Sklodas. 

Užlaikau geriausius gerymus, szalta 
alų, geriausia arielka vardu “RUG- 
BY 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 Av. kampas 91 ni 
Tel. So. Chicago 5783. 

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI 

Geriausiu HivHnos'r Oomesti 

WH1TE KOŠE CEUi 
SABOTSKIS Ir LETURAS 

^ 

4614 So. Wood St. Chieag“, IU. 


