
Iš Lietuviškų Dirvų. 
Uochester, N. Y. 

Liepos 15 d. š. m., kaip vi- 
siems mųsų broliams lietu- 
viams žinoma, yra brangiau- 
sia ir prakilniausia mums die- 

na, nes tą dieną sukako 500 

metų nuo to laiko, kuomet D. 
L. K. Vytautas su sujungto- 
mis kariuomenėmis sudaužė 
ties Žtilgiriais kryžiuočius, to 
laiko didžiausius Lietuvos 

priešus. Amerikos lietuviai 
visur tą dieną atminė iškil- 

mingais apvaikščiojimais, tan 
kiaušiai perkeldami tos šven- 
tės apvaikščiojimą ant sekan 
čios nedėlios, ty. Liepos 17 d. 
To apvaikščiojimo atspindis ir 
mųsų mieste buvo parengta, 
bet kam to apvaikščiojimo 
parengimo garbės vainikas 

tenka, pakalbėsime apie tai 
žemiau. 

Turim lietuviškai visuome- 
nei pažymėti apie ii cheste 
r’io lietuvių inteligentiją ir 

jos snaudulį tautiškuose daly- 
kuose. Teisybę pasakius, tai 
kiekvienas sveikamiutis tau- 
tietis tegali pripažinti už šven- 

tą tiesą tai, kaip kad sakoma: 
verk, žmogau, už savo nuode 
mes, bet verk ir už kitų kai 
tęs, kurie pildydami anas pa- 
tįs nesuprantą, ką daro. Bet 

podiaug mums toj atmintinoj 
dienoj reikia verkti ir tautos 

dalykuose už tuos mų-^ų tau- 

tiečius, kurie veikia ir labai 

daug, bet patįs nesuprantą, ką 
veikia, ar gera, ar bloga, ar 

savo tautą aukština, ar žemi 
na. 

Pereitais metais mųsų lietu 

vių tauta beveik visuose Ame 
rikos miestuose iškilmingai 
apvaikščiojo 40 m. lietuvių e- 

migracijos sukaktuves, o pas 
njus, rochesterėnus, tas viskas 

perėjo kuoramiausiai ir nei 

vieno net nebuvo užsiminta, 
kad tas sukaktuves reikia ko 
kiuo nors budu paminėti. Bet 
kastau! Norints čionai lietu- 

vių randasi daugybė, turime 

lietuviškų parapiją, bet su tuo 

apvaikščiojimu nei nepagalvo- 
ta, inteligentai užmigo, o su 

anais ir visa vi:-uomenė. 
Ir 500 metų sukaktuvės šie 

met čionai butų su vėjais nu 

ėjusios, jei ne lenkai, kurie 
apgarsino per svetimtaučių 
laikraščius apie tą apvaikščio 
mą ir pakvietė .sau talkon lie- 
tu vius ir rusinus, žinoma, ta 

to garbės padidinimui. O mų- 
sų miesto lietuviai labai su 

leukais susibroliavę, tartum, 
jie butų dar kūdikiais ir savo 

priedermių visai nežinotų. 
Mat, jiems beleukų labai sun 

ku apsieiti, kaip vaikui be mo 

tinos. 

Paminėsiu nors trumpai tų 
trijų susijungusiųjų krūvon 

tautų tą apvaikščioj rną. 

Apvaikščiojimas atlikta 17 
d. Kuomet lietuvių bažnyčių 
je paimti los pasibaigė, klebo- 
nas, kun. Kasakaitis, po pa- 
mokslui pranešė, iJant lietu- 

vių šv. Petro ir Povilo dr-stės 

sąnariai 2 vai. po pietų susi 

rinktų bažuytinėn salėn (kur 
laikoma lietuvių pamaldos) ir 

lauktų ateinant lenkų draugi- 
jų, kurios čionai paimsią lie 
tuvius savo tarpan ir drauge 
nueisią pa rodo n ir apvaikščio- 
jiman. Kaip klebonas pasakė, 
taip ir atsitiko. Daugumas 
draugystės sąnarių to apvaik- 
ščiojimo vi«a' nesuprato ir ne- 

labai norėjo eiti, bet viršinin- 

kų buvo priversti tai padary- 
ti. Lietuviai susiiinko paskir- 
toj valandoj. Atėjo lenkai s., 

muzikomis, lietuviai stojo gli 
tose paskui lenkus, taip nu 

maršavo į rusinu kolioniją ir 
tenai tokiuo pat budu paėmė 

rusinus ir pagaliau pasileido 
visi, lenkų vedami, į lenkų 
kolioniją, šv. Stanislovo para- 
pijos linkon. Šiuo kartu lie- 
tuviai tikrai buvo parsidavę 
lenkams, juo labiau dar, kad 

jie savo tautiškos veluvos ne 

turėjo, tik vieną amerikoniš- 

ką. Svetimtaučiai tat lietu- 
vius paskaitė lenkais ir pasta- 
rieji apturėjo garbę. Nekuriu 
lenkų šovinistų dar pasijuok- 
ta iš lietuvių. Girdi, lenkai 

kryžiuočius pergalėjo, nes jie 
užlaikė savo veluvą, o lietu- 
vių veluva pateko kryžiuo- 
čiams, jei jie jos neturi. Ne- 
kurie dar manė, kad lietuviai 

yra dar liek laukinė tauta, kad 

neturį savo tam tikros velu- 
vos. 

Negana to, kad lietuviai pa- 
sidavė lenkų globon, kas yra 
didžiausia geda, bet dar net 

neturėjo savo tautiškos Vėlu- 

vos, už ką taippat tokiai šv. 

Petro ir PoviL dr-stei nedo- 
vanotina. Štai tų pačių rusi 

uų nors maža buvo draugy- 
stele, bet, žiūrėkis, jie savo ve- 

lavą tuiėjo. Kas kaltas už tą 
lietuvių apsileidimą? Kalta 

lietuvių inteligentija, kuri, a 

uot vieno lietuvio poeto, “len 
kiškai meldžias, leukškai rė 

dos ir rašo, o pas lietuvius 
duonos, druskos prašo”. Kle 
bonas kun. Kasakaitis pav., 
užuot papasakoti tos apvaik- 
ščiojimo dienos reikšmę, apie 
lietuvių narsumą ir jų seną 

tautą, jis leukų bažnyč oje iš- 

gyrė tik lenkų kalbą, tos kal- 
bos gražumą ir dailumą. Ot, 
tai tokie žmonės mųsų tautą 
veda prapultim Juk ne kieno 

kito, tik kun. Kasakaičio pri- 
derystė savo brolius lietuvius 
vesti tautiškan susipratiman, 
bet ne kaišyties svetimomis 

plunksnomis ir tik paviršum 
nuduoti žmonių geradėją. 

Reikia veikti už savo nuo- 

dėmės, bet reikia podraug ati 

dejuoti ir už svetimas. Viso 
to apvaikščiojimo garbė pri- 
guli vieniems lenkams, o gal 
iš dalies ir kun. Kas kaičiui, 
kuris lenkų kalbą mokėjo taip 
išdailinti, o apie lietuvius nie 
ko nei neužsiminė. Žinoma 
paskui salėje visos prakalbos, 
dainos ir tt. atsibuvo lenkiš- 

kai, iš lietuvių retas kuris 

klausėsi, beveik visi išvaik 

ščiojo namo spiaudydami ir 
“laimindami” lietuvio klebo 
no prielankumą lenkams, 
tiems lietuvių nevidonams. 

Verčiau lietuviai rocheste 
'ėnai to apvaikščiojimo butų 
nematę! 

Lietuvos Kareivis. 

Ii ra nd ltiipids, Mieli. 

Liepos 24 d. čionai atsibu- 
vo iškilminga lietuvių paroda 
500 metų kovos ties Žalgiriaie 
sukaktuvių atminimui. Pato 
da ir apvaikščiojimas atsibu 
vo k uogražia usiai, tvarkoje. 
Diena išryto nors pasirodė lie- 

tinga, bet po pietų ta:p giedri 
ir saulėta buvo, kad tas atsiti 
kimas net malonu paminėti. 

Per parodą visos gatvės bu 
vo apgultos žmonėmis ir visi 

gėrėjosi lietuviais,jų susiklau- 
simu. Daugiausiai ameriko- 
nams krito akin lietuvių ieto 
i iškas vežimas, kuris buvo 
meliuai ir baltai išpuoštas, ap 
kaišytas tokios pat spalvos 
lietuviškomis veluvomis. An- 

gliški laikraščiai antiytojaus 
pagyrė lietuvius, kurie ištei- 

*yb s pasirodė gana patrijo- 
tiškai. 

Kas iš amerikėnų ligšiol 
manė, kad lietuviai yra len- 
kais (polacks), dabar tegu ži- 

no, kad lietuviai yra savisto 

vi tauta ir su lenkais nieko 

bendro neturi. Lietuviai vie 
ni sau tautiškai vis labiau su- 

sipranta, eina vienybėn ir jie 
Grand Rapids’e dauginasi, jų 
raudasi jau ne šimtai, bet keli 
tūkstančiai. 

Paroda sekančiai ėjo. 
Pirma divizija: 
1. Vėluvos — amerikoniška 

ir lietuviška. 
2. D L.K. Vytautas (V. Ni 

kšas) su dviem savo genero- 
lais (J. Kriščiūnas ir J. Tebe- 
ris). 

3. Istoriškas lietuvių veži- 
mas, kuriame sėdėjo karalius 

Mindaugis ir karalienė (p lė 
E. Grigaitis). Be to, 6 kara 
liaus sargai, apsitaisę liūtų ir 

meškų kailiais. 
4. Šv. Petro ir Povilo dr-stė 

ir jos muzikė. 

Antra divizija. 
1. Šv. Jurgio dr-ste su mu- 

zike. 
2. Sv. Juozapo dr. Šv. Ka 

zi mieto choras giedorių vaikų 
iš mokyklos su savo vargoni- 
ninku p. V. St įsevičium. 

Trečia divizija. 
1. Lietuvos Simų dr. 
2. Automobiliai ir karietos. 
Paioda tęsėsi kelias mylias 

ilgio. 
Visas tas ėjimas sustojo pa 

galiau ant pievų, prieš šv. Pe 
tro ir Povilo lietuvių bažny- 
čią, kur buvo pataisyta tribu 
na kalbėtojams. 

Apvaikščiojimo programas 
taip išėjo: 

1. Šv. Kazimiero choras — 

Kur bėga Štšupė. 
2 Majoro p. Kilis kalba. 
3. Vaikų choras — Kur 

banguoja Nemunėlis. 
4. C. P. Campbell kalba. 
5. Mokyklos vaikai — Te 

gul giria šlamščia, tižia. 
6. Šv. Kazimiero choras. 
7. Kalba kun. Serafino iš 

Kensington, III. 
8. Himnas — Lietuva Tė 

vyne mųsų. 
9. Kalba p J. Elias, komi- 

sijonieriaus Cook pavieto iš 

Ch'cago. 
Miesto majoras gėrėjosi lie- 

tuvių iškilmiuga paroda ir jų 
susiklau&imu. 

E. Gregg. 

Ma nelies ter, N. Q. 

Liepos 17 d. rupestimi dr. 
D.L.K. Vytauto po priegloba 
Dievo Motinos Šidlavoje atd- 
buvo 500 metų Kovos ties Žal- 
giriais sukaktuvių apvaikščio- 

jimas. Į kalbėtojus buvo pa- 
kviesta iš So. Bostono p. .T. 
Jaruševičius. Salėje lietuvių 
susirinko į porą šimtų (reikia 
žinoti, kad čionai lietuvių ran 

dasi nedaugiau 300). Apvaik- 
ščiojimas prasidėjo 3 vai. po 
pietų. Atidarius tą iškilmin 

gą šventę, pirmiausiai padai- 
nuota himnas — Lietuva Tė 

vyne mųsų, po to kalbėjo p. 
J. Jaroševičius apie kovą ties 

Žalgiriais. Kalbėtojas kalbė 

jo energiškai, kalba visiems 
labai patiko. Paskui dėklė- 
mavo Antanina Klimaitis — 

Kur Lietuva mųsų Antras 

kalbėtojas (vietinis) Zygmun- 
tas Kundrotas kalbėjo apie 
Lietuvos nupuolimą. Toliau 
deklemavo p-lė černiauskiu- 
tė — Penki šimtai metų tam 

atgal. Padainuota — Oi, lin 

ksma, linksma yra mums šią 
dieną. Paskui dar antrukait 

kalbėjo p. J. Jaruševič us apie 
prietikius lietuvių su lenkais. 
Kalba visiems patiko. 

Pasibaigus prakalboms rin- 
kta aukos lietuvių tautos na- 

mams Vilniuje. Surinkta 
$15.60. Po aukų rinkimo de- 
klemavo T. Tylia — Ką tie 
žmonės sau išmano. Paskui 

padainuota — Verkiu naktį, 
šaukiu dieną ir pagaliau pa- 
skutinis kalbėtojas p. V. Kli- 
mai tis paraginęs lietuvius ra 

šyties prie lietuviškų draugy 
sčių ir, uurodęs to prisiiašy 
mo naudą, uždarė apvaik čio- 

jimą. 
W. Zaremba. 

Visų Atidžiai. 
Visiems yra žinoma, jog vi- 

si ateiviai turi turėt tikietus ir 

po $25 00 pinigais, kuriuos 
turi parodyt kaslegarnėje. Te- 
čiaus nekurie giminės ar drau 

gai Amerikoje, siųsdami lai- 
vakortes arba pinigus kelio- 

nei, savo draugams ir gimi- 
nėms rašo: Pinigų neimk, te- 

legrafuok iš kaslegarnės, o aš 

atsiųsiu.” Toks patarimas yra 
labai prastas, nes ateivis ant 
to patarimo pasitikėjęs taip ii 
daro, neima pinigų ir atkelia- 

vęs į kaslegarnę, neprL-išaukęs 
pinigų, tuii grįžt atgal. 

Todėl visi patarėjai, rašy 
darni savo giminėms ar drau 

gams, parašykite, idant be pi 
nigų ateiviai nei iš namų nei 

tų, ir prie laivakorčių pridė- 
kite visados po $25 00, idant 

ateiviai galėtų parodyt kasle- 

garo ėję ir keliautų į savo vie 
tas be painių-užlaikymo. 

Nekurie vėl rašo savo drau- 

gams ar giminėms, jog jau tu- 

ri gatavus darbus su paskirta 
alga po tiek ir tiek savaitėje, 
jog jau kalbėję ir su “bosais” 
delei jų priėmimo dirbti ir, 
jog tuojaus gaus darbą, kaip 
tiktai atkeliaus. Kiti rašo: 

“Atvažiuok, aš tau duosiu 

darbą.” Visi, kuiie sakosi turį. 
gatavus darbus Amerikoje, 
nes taip jiems rašė jų giminės 
ar draugai iš Amerikos, yra 
gražinami atgal, kaipo kon- 
traktuoti darbininkai, nes 

Jungtinių Valstybių įstatymai 
užgina tokiems atkeliauti. 

Dėdės, pusbroliai, švogenai 
ir draugai nevedę, arba kurių 
žmonos yra Lietuvoje, siun- 
čianti laivakortes savo gimi 
naitėms ar draugėms, sykiu 
tepaduoda adresus nuo mote- 

rų, artimiausių giminių arba 

draugių Amerikoje, nes mote- 

riškos yra neleidžiamos pas 
vyriškius, kurie nevedę, arba 

kurių žmonos yra Lietuvoje, 
kurie gyvena pavieniu arba 

susidėję keli, be vedusių žmo- 

nių, pas kuriuos atkeliavusiai 
moteriškei nėra vietos. 

Vaikai, neturinti 16 metų, 
kurių tėvai gyvena Lietuvoje, 
keliaujanti pas gimines, bro- 

lius, seseris, tetas, pusseseres 
ir pusbrolius, yra sulaikomi 
kasle ai nėję kaipo nesuaugę 
ir taukiai gražinami atgal pas 
tėvus su globėja s, po kurių 
globa atkeliavo. Vaikai ir jų 
palydovai tankiai meluoja, 
sakydami, jog vaikas jau turi 
16 ar 17 metų, kada yra tiktai 
14-15 metų. Meluoja pagal 
tėvų arba “rodauniukų” pata 
rimą ir tokie yra neleidžiami. 

Valdžios ir įstatymų akyse 
visi, kurie gauna laivakortes 
iš Amerikos, yra skaitomi pa- 
vargę liais-gel betai s ateiviais, 
ueturiučiais pinigų kelionei, 
kurie gavę laivakortę su maža 

suma pinigų arba visai be pi- 
uigų keliauja. Tokie tai rizi- 

kuoja. Geriausiai yra, kad 
ateiviai savo kelionę užsimo- 
ka savais pinigais, turi tikie- 
tus į vietas, kur keliauja, turi 

po $25 00 pinigais parodymui 
ir aiškiai parašytus adresus. 

Chicago turi 65 viešas bib 

lijotekas su 1 482.931 tomų 
knygų, neskaitant žemlapių ir 
brošiūrų. 
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Matoma bevielinio telegrafo sto- 
tis m. Quebec, Canada, su kurio 
pagalba suimta iš Londono pabė- 
gęs dr. Crippen su miss Ethel 
Le Neve, kuri čia perstatoma. 
Kitu du vyru yra policijos virši- 
ninku. 

Dr. Crippen Londone at 

radęs daug savo bičiuolių, ku- 
rie savo lėšomis nusamdę jo 
ginimui garsų Anglijos advo- 

katą Newton. Tos piktadary- 
bės nėra prirodymų, nes su- 

rasto lavono negalima pažinti, 
kas jis do vienas. 

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

rneniai, jog esu seniausias gydytojas ant 

Bridgeporto, praktikuojant per 19 me- 

tų, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą 
savo locną namą po nr. 

3149 So. Morgan. St. 
Kertė 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. Darau vi 
šokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Telefonas Yards 687 

Dr. (1 Glaser 
3149 South Morgan Street 

Kertė 32-ros gatvės. 

D R. P. ROZINCH 
Lietuviškas Daktaras iš 

seno K rajaus. 
Ofisas 519 Milvankee Avenue 

Pboue Jlonroe 301 

nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 9 vakare 
Gyvenimas 1629 N. Spaulding Avė. 

Tel. 4823 Irnrlng Pirk 

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. Nedaliomis nuo 
8 iki 10 ryte. 

DR. JOSEPH L. ABT 
1832 ,8 Halsted St., Chicago, 111. 

Telephone Canal 37 

Telephone Yards 2716. 

URA VISI PAS 

Juozupa llidika. 

Turiu didelę salę dėl 
mitingų, veselijų ir tt. 

3253 Illinois Ct. kerte 33 

GENIAUSIAS IIOTELIS 
ANT BRIDGEPOHTO. 

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 

Oi vyreli alus, o 
stiklai milli- 
niszki, geriau 
sias vynas dek- 
tinę rugine o ei 
garai tai net isz 
paezios turkijos 
kaip. rukai tai 
net dūmai 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 (Wkole- 
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 sausite ge 
resuius gerymus už pigesnę kainą ir 

katrie ateisite kaip persiiikrinsite, bu- 
site visi užganėdinti. Ant pareikalavi 
nio siuneziu visokius gerymus i visas 
dalis Anieriko 

JVOZAPAS BAREVICZE 
1701 —170'$ So. ('anai St. kam. 17 St. 

CHICAGO, ILL. 

urnom 
Notary Public, Real 
Estale ir Insurance. 

Examlnavojo Abat rietus, ir at* 
lieso kitos visos reikalas No* 
tariasbo pigiai Ir atsakanoslai. 
Visą savo darbą gvarantoojo. 
Eikit pas lietuvi o m pas sve- 

timtauti. 

917-33rd St. 
V-L 5428. 

Seniausia Lietuviszka Karczema ^ 
CflICAGOJE 

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

Dėlto asz ir turiu seniausių ruginių ir miežinių 
gėrynių, kaip szalto aluczio, gardžios arielkeles 
ir kvepenczių cigarų. 

Kur begi Ratilai? 
Nugi pas PET- 
RĄ 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 į visokius audus, 
priima visokias provas, teippat ir až 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 Plane ir 33 Street.) 

3321 AUliURN AVĖ CHICAGO, ILL. 
Telefonas Yards 2451. 

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
rochesteryje 

JOS RICKIO 

Užlaiko puikų «lų. elių ir porterį: pui- 
kiausę arielką Havanos cigarus. Pribu- 
vęs keleivis visados gauna nakvynę ir 
visą patarnavimą. 
781 Clifford kertė Henry St. 

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS 

JURGI ARTIS/AUS K A 
Nes jisai 

užlaiko 
szaltą alut 
geri ausią 
degtinę, o 

cigarai vai- 
kine, tai 
mt isz pat 
Kauno. 

J. ART1SZAUSKAS, 
3253 S. Halsted St. Cliicago. i 

KUR VAŽIUOJI POVILU 

(Tp,\sWM mukus 

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinu ir 
kvepenczius Havanos Cigarus. 

WM. MUKUS, 
782 W. 120th St. West Pullraan, IU. 

Tel. West Pulluian 104 

Jonas Brazauskis 
— UŽLAIKO 

PIRMOS KLIASOS SALIUS A 
Szaltas A lūs, Gardis Arlelk 
Kvepianti r! ivanos Cigarai 

8200 So. Halsted St. Chicago III. 
Kampas 32 ro Str. 

Telephone Yards 2750 

PIRMOS KLIASOS 8ALIUNAS 

T. HABA.V1CZE 
Linksminkis brolau pas mane atėjus 

nes asz užlaikau szalts alų, geriausia 
vyną ir rugine DEGTINE, o cigarai tai 
net isz pat Turkijos o prieto tuviu 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. RADAVICZE 

938 — 33rd. Chicago, III. 

Phone 1044 

Lietuviškas Sali imas 
NORTH ClilOAGO.r. 

Užlaikau ge- 
risUBius gfry- 
niuB, szaltu a- 

lų gerinusią a- 

rielką ir pui- 
kius Uavanoa 
cigarus. Esu a- 

gentu We8tSi- 
des Brewery 
Ka pas mane 

atsilankys ims užgranCdlntas. 
jos oackevicze 

10th and Victoria Sts. Nortb Ctlcaaro. 

Samuel Kulwiusky 
Didžiausia Llker Sklodas. 

Užlaikau geriausius gerymus, szalta 

alų, geriausia arielka vardu “RUG 
BY RYE” ir kitų visokių gerymų ir 

puikiausius Havanos cigarus. Taipgi 
priBtatom orderius į namus ant viso- 

kių iial ų. Isz toliaus atvažiavusiems 
atmokant kelio kasztus. 

3055 Commercial Ar, kampas 91 gai. 
-— Tel. So. Chicago 5783. 

LIETUVIAI ISZDIKBEJAI 

Geriausio Hmnos Dmuesti 

WHITE KOŠE l)LU> 
8AB0T8K1S Ir LĖTOKAS 

*614 So. Wood St. Chicag III 


