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Išguldė Jonas Montvila. 

(Tąsa). 
Lietuvos valdovu; nepasitikėdamas tat savo ir kryžiokų 
pajėgai, pakvietė talkon baisų tuomet Svetoslavą, Smo- 
lensko kunigaikštį. 

Taip spaudžiama trijų priešų Lietuva pasijuto 
baisiame padėjime; jau parubežinės Žemaitijos pilįs ir 
valstijos perėjo į kryžiokų rankas. Svetoslavas kalaviju 
ir ugnimi nuo Rusijos ribų novijo nelaimingą šalį ir 
tuomi labiau liejo savo pagiežą ant nekaltų gyventojų, 
juo didesnę atspirtį sutikdavo pilyse. Baisus buvo pa- 
dėjimas sostapilės ir jos apielinkės gyventojų, matančių 
besiartinančius gaisrus ir skerdynes! Kasdien ateidavo 
vis baisesnės žinios apie Svetoslavo nuožmumą, kaip jis 
viską paverčia į pelenus ir žudo nepaisydamas nei mo- 

terų nei mažų vaikų. Tuomet dar didelės tankios girios 
galėjo būti vieninteliu pasislėpimu nuo žiauraus užpuo- 
liko. Priežastimi tos nelaimės nusigandę gyventojai ma- 

tė tiktai dievų bausmę už jų valdovo kaltes, ir nedrįso 
jų melsti susimylėjimo; buvo jie pasirengę greičiau pa- 
siduoti savo likimui, nei gintis. Amilonas iš visų jėgų 
stengėsi užlaikyti tvarką, nors ir jautė, kad negalės at- 

silaikyti prieš tokią priešų galybę; tuoj aus tat išsiuntė 
pasiuntinius pas Jagailą, pranešdamas apie liūdną pa- 
dėjimą. 

Tuomtarpu priešai, nei pavandenė, skverbdamie- 
si į šalies gilumą, naikino visas jos pakampes. Antgalo 
pasikėsino ant Vilniaus, bet atmušti narsių Vilniečių 
draskė tiktai priemiesčius. Buvo tai dalis kryžiokų ka- 
rumenės. Plėšė jie kaimus, pasisavindami visokias ge- 
rybes. Bet išmislus Amilonas pasinaudojo laiku, kada 
priešai buvo užimti grobiu, ir su pulku narsių vyrų 
staiga netikėtai užpuolė ant jų. Jau kryžiokai, pametę 
grobius, bėga, kur kas gali, o padrąsinti pergale lietu- 
viai besivydami tik muša juos, kada kryžiokams pagal- 
bon pribuna naujas jų pulkas. Lietuviai mato tai, bet 
kada nori užpulti ant jų iš užpakalio, pasijunta, atskir- 
tais nuo saviškių. Jau mažai stokavo papulti į nelaimę, 
bet pasirįžo verčiau žūti besiginant, nei pasiduoti. Toje 
valandoje pamato lekiantį raitelių būrį nuo aukštosios 
pilies jiems pagalbon; tas atgaivina jų viltį. Buvo tai 
Auksė su trimis šimtais karžygių. Suprantanti kovos 
reikalus tuoj pamatė, iš kurios pusės butų geriausia už- 

pulti. Puolasi tat ant vidurio ir perskiria priešus į dvi 

j|Bį; priešai jau užimti daugiaus apsigynimu nei užpuo- 
mnu, laksto nežinomomis sau gatvėmis, o leidžiami iš 

langų ir nuo stogų akmens kloja gatves lavonais. Vel- 
tui jų vadas šaukia juos prie tvarkos, kuri siaurose gat- 
vėse jiems dar kenksmingesnė. Nakties tamsa tik už- 

baigia skerdynę ir likusieji kryžiokai išbėgioja į girias. 
Pakol dar galima buvo matyti, vilniečiai dar vy- 

dami kapojo kryžioku^ ir liovėsi tik tada, kad tamsa 
neleido atskirti jų baltų ploščių nuo sniego. Lietuvių 
mažai žuvo. Amilonas džiaugėsi, kad nesivijo jų to- 

liaus, nes nuo suimtųjų sužinojo, kad toje pusėje netoli 
Nemuno stovi pats mistras su visa savo galybe, ir kad 

kunigaikštis Andriejus, traukiantis nuo Polocko, sten- 

giasi susijungti su mistru, kad pastoti kelią grįžtančiam 
Jagailai ir lenkams. Amilonas jautėsi nesmagiame pa- 
dėjime; žinojo, kad prie tokių aplinkybių negalėjo grei- 
tai tikėtis pagalbos iš Lenkijos; bet taip-gi žinojo ir 
stiprumą savo tvirtovių ir, paklausęs Auksės, pasiryžo 
laikytis kuoilgiausia. 
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SAPNAS, AR TIKRUMAS? 
Gražu, kaip rojuj, vaikščioja balti; 
Stebuklas didis! tartum barzdoti aniuolai. 

Kurdwanowski. 

Žinia apie įsiveržimą į Lietuvą kryžiokų greitai 
pasiekė Panėrio bokšto gyventojus. Habdankas, gerai 
pažįstantis tuos žmones, matė pavojų ir didei gailėjosi, 
kad apleido Vilnių. Alena, nors pyko ant kariškų su- 

mišimų, kurie nedaleido perkalbėti tėvą grįžti Lenkijon, 
bet, taikindamosi prie aplinkybių, netiktai nesibijojo 
kryžiokų, bet norėjo kogreičiausia pažinti tuos dievotus 

karžygius, apie kurius girdėjo tiek įdomių dalykų; ti- 

kėdama, kad įsiveržimas kryžiokų į Lietuvą yra viena- 
tiniu mieriu užvesti joje krikščionybę (kaip patįs nuolat 

skelbė), norėjo pažinti tuos labdaringus vyrus, išreikšti 
jiems savo mierius ir susiartinti su jais. 

Užimta tokiomis mintimis, vieną naktį pabudus, 
išgirdo bokšte varpų skambėjimą; nusistebėjus dirstelė- 

jo per langą ir pamatė visą bažnyčią apšviestą. Mintijo 
tat, kad sodiečiai uždegė, norėdami drauge su jaja sude- 

ginti ir juos, bet nutilus varpams pasigirdo bažnyčioje 
garsus giedojimas ir vargonų balsas. Tada atėjo jai ant 

mislių, kad gal Davaina, pribuvęs su buriu naujų krikš- 

čionių, dievotai apvaikščioja savo sugrįžimą; bet greitai 
ir ši mintis atsimainė, nes geriau prisiklausius, pažino, 
kad gieda apgailestavimo giesmes, o priegtam giedoji- 
mas buvo gerai mokintų asmenų, ko negalėjo tikėtis 
nuo nesenai atsivertusiųjų. Prižadino tat tėvą ir, sku- 

biai apsirengus, nuėjo su juomi į užpakalinį kambarėlį, 
kurio langas buvo prieš pat bažnyčios langą. Didei nu- 

sistebėjo pamatę sužiebtų daugybę žvakių ir iš įvairių 
ginklų sustatytą laidotuvių paminklą. Minia juodai ap- 
sirengusių vienuolių, sėdinčių sėdynėse, giedojo gailin- 
gas psalmes. Apsiginklavę žmonės stovėjo aplink pa- 
minklą. 

Toji liūdna ir puiki regykla labai nugązdino 
Habdanką, nes negalėjo suprasti nei priežasties, nei jos 
reiškimo. Alena taipgi buvo susimaišius; užimta vienok 
tiktai dievotumu, mintijo, kad tik kogreičiausia galėtų 
dalyvauti dievmaldystėje. Tėvas norėjo ją sulaikyti, 
perstatinėdamas nemandagumą pasirodymo tarp karžy- 
gių ir vienuolių, kad gali tas jiems nepatikti, bet tas 
nieko negelbėjo. Tuojaus tat su tarnaite nuėjo į bažny- 
čią ir atsiklaupus nuošaliai, pradėjo giedoti drauge su 

jais. Ir ištikro jos pribuvimas atkreipė jų atidžią. 
Tuomtarpu pamokslininkas užėjo ant sakyklos ir grau- 
džiais žodžiais atidavė garbę atminimui žuvusių kovoje 
už tikybą brolių; išrodinėjo, kad garbingesnė narsi 

mirtis, nei nelaisve atpirkta liuosybė; ragino tat prie drą- 
sos, privesdamas geru ženklu atradimą šioje šalyj krikš- 
čioniškos šventinyčios. Žingeidžiai klausė Alena taip 
senai girdėto pamokslo, o iš akių jos riedėjo ašaros iš 

gailesties tų žuvusiųjų, kurių nepažinojo. Tokia vieša 

gailestis patraukė prie jos susirinkusius; visi atkreipė 
ant jos savo akis, norėdami greičiau patirti, kas ji do 
viena ir kaip atsirado šituose kalnuose bažnyčia. 

Pasibaigus dievmaldystei priėjo prie Alenos vie- 
nas jaunas karžygis su puikiai išsiuvinėta kamža ir 

brangiai apdarytu brevijorium po pažaste, matomai, 
aukšto laipto dvasiškasis. 

— Jųsų ašaros, dievota moteriške, — liūdnai ta- 

rė į ją — rodosi dalina mųsų gailestį; tikėkit, jog esa- 

me užtat labai dėkingi. Išties, viskas, ką čia matome, 
yra labai stebėtinu daiktu. Kas-gi galėjo tikėtis šiuose 

tyruose tarpe stabmeldžių rasti krikščionių sodybą; ma- 

žiaus dar jautrią širdį, kurie gailėtųsi mųsų; iš to galite 
numanyti, kaip tai yra mums brangi ši vieta nors ir 
liūdname mųsų padėjime. Ar leista mums žinoti, kam 
esame dėkingi už tą sąjausmą ? 

— Mažai ką reikštų žinojimas mano vardo — 

atsakė Alena. — Užmiršta viso pasaulio, ką gi galėčiau 
apeiti! Daugiaus mane šioje valandoje užima jųsų padė- 
jimas. Jau iš pamokslininko žodžių supratau, kad prie- 
žastimi jųsų susirinkimo yra maldos už žuvusius drau- 

gus; velyčiau vienok matyti šioje šventinyčioje sudėji- 
mą padėkos už pergalę; bet kad likimas skyrė kitaip, 
tikuosi, kad joje atrasite nors suraminimą. 

— Tat, jei neklystu, ši bažnyčia priguli jums ? 
Bet kieno rankos galėjo ją pastatyti taip priešingame 
krikščionybei krašte ? 

— Yra tai vaisius mano darbo ir pasišventimo— 
atsakė Alena. , 

— Suprantu, — tarė kryžiokas — norite uždėti 
vienuolyną ir jame dievotai leisti gy ven... 

— Visai ne! — pertraukė mergina — bet su 

kuomi turiu garbę kalbėti ? 
— Esmi Sundsteinas, vadas priešakinės sargy- 

bos didžiojo mistro — atsakė kryžiokas. — Mano karu- 
menė nelaimingame vakarykščiame užpuolime ant Vil- 
niaus nustojo daugelio narsių karžygių. Grįždamas tat 

prie visos karumenės, kuri randasi nepertoli nuo čia, su 

nuosteba pamačiau šitą bažnyčią; iškart savo akims ne- 

tikėjau. Drąsi tai ranka, pastebėjau, kuri ją čia pastatė. 
O kad mųsų prideryste tuojaus po kovai laikyti diev- 
maldystę už žuvusių vėles, pasiryžau tat čia tai atlikti. 

Bet, jaigu taip darydamas nusikaltau prieš jumis, mel- 
džiu tat atleidimo. 

Alena užtikrino jį, kad ji netiktai neturi nieko 

prieš tai, bet dar džiaugiasi iš to atsitikimo; nepamiršo 
priminti, kad labai bijosi gyventi tarpu stabmeldžių, 
kurife taip neapkenčia šios bažnyčios, ir butų labai lai- 

minga, kad galėtų turėti ginkluotą sargybą. Tuomtarpn 
prisiartino senyvas ir pavartaunas vienuolis, kuris, pa- 
sveikinęs Aleną, vėl išreiškė savo nuostebą; buvo tai 

Malborgo preoras, neatskiriamas kuntoro draugas. Ale- 

na, davus jiems save pažinti, apreiškė, kad gyvena su 

tėvu bokšte ir kvietė juos atlankyti. Habdanko vardas 
buvo žinomas kryžiokams; prižadėjo tat atlankyti jį 
tuojau po dievmaldystei. Pradėjo jau brėkšti diena, ka- 
da Alena, atsisveikinus kuntorą, sugrįžo pranešti tėvui, 
kad lauktų svečių. 

Skaitytojas jau dasipranta, kad tai yra tas pats 
kuntoras Sundsteinas, kurį kadaisia Garbutis paliko pa- 
kabinęs girioj tarp dviejų šakų. Kaip jis iš ten išsigel- 
bėjo, sunku pasakyti. Gal užėjęs koks mielaširdingas 
žmogus paliuosavo jį, arba gal rado klaidžiodamas toje 
apielinkėje koks jo draugas. Keikia tikėtis, kad nuo ta- 

da kuntoras buvo atsargesnis savo pasielgimuose, kad 
užsitarnavo pas mistrą tokį užsitikėjimą. Tuomtarpu 
apsirengęs karžygiškai su preoru nuėjo pas Habdanką. 
Senukas priėmė juos meiliai, užprašė ant pusryčių ir 
klausinėjo visokių nauienų. Sundsteinas pranešė jam, 
jog yra artimu jo kaimynu, apsistojusiu su karumene 
netoliau kaip už mylios, kad jam čia labai gera vieta ir, 
kad džiaugiasi šioje šalyje, atradęs nors vieną žmogų, 
kuris nelaiko jį už priešą. 

— Ne mažiau iš to{ir męs džiaugiamės — atsakė 
lenkas. — Svetimoj šioje šalyje miela ir mums sutikti 
nors ne vienos tautos* tai bent vieno tikėjimo žmones. 
Nors už geros mylios gyvename nuo Vilniaus, vienok 
vakar vakare girdėdami toje šalyje šaudymą, dasiprato- 
me, kad ten su jumis eina kova, nes jau girdėjome, kad 
randatės netoli sostapilės. Tikiuosi, kad tame susirėmi- 
me neaplaikėte daug blėdies. 

— Buvo tai būrys penkių šimtų liuosnorių — 

tarė kuntoras. — Didžiausią klaidą padarėme pergreit 
užtikėję šnipams; bet tas bus pasarga ant ateitės. Apart 
to sunku buvo sulaikyti jaunuomenę, kuri užsikarščiavo 

pažiūrėt lietuviams į akis. Aš prisipažįstu, kad šiuomi 

taapu apturėjau didelę blėdį. Amilonas šiandie butų 
rankose, kad ne ta prakeikta pagalba. Jau buvo iš vi- 

sur apsuptas, o kas aršiausia mane pykina, kad viena 

silpna moteriškė išplėšė mums pergalę. 
j 

i 
(Toliaus bus) 

Br. Vargšas. 

JONO ŠIRDIS. 
Drama 5-se veikmėse. 

(Tąsa). 
rėjau vienos ramios valandos... Kur ji 
dabar išėjo?... Kas ją priglans? Ne! Ne- 

sigailiu, ji negrįš į tą namą tol, kol nepa- 
matysiu klupojant prie mano kojų. 

(Įeina Laurukas). 
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Jonas ir Laurukas. 

Jonas. Ko tu čia atsivilkai ? 
Laurukas. Aš noriu su po... nu 

pakalbėti. 
Jonas. Kur velkiesi palikęs na- 

mus? 
Laurukas. Aš nebenoriu dau- 

giau prie tavęs tarnauti. 
Jonas. Kaip tai ? 
Laurukas. Nenoriu ir gana. 

Vincas nenorėjo manęs laikyti ir aš turė- 

jau išeiti, o dabar eisiu drauge su Vincu 
ir Agne. 

Jonas. Kur tu su jeis eisi ? 
Laurukas. Gaila man jų... Pa- 

dėsiu jiems vargti. 
Jonas. Asilas! 
Laurukas. Tegul aš busiu ir a- 

silas, bet pas tave bijau daugiau būti. 
Jonas. Aš jiem atkeršijau, nes jie 

buvo kalti. 
Laurukas. Ar ne geras tau bu- 

vo Vincas ? Sakysiu teisybę, kad Vincas, 
būdamas išgėręs, gerai man iškaršdavo 
kailį; taip ir norėjosi semti atgal, bet ran- 

ka ant jo nekilo. O pasalumu įkasti kiek- 
vienas gali! 

Jonas. Sakyk, ko atėjai, ko val- 

kiojiesi paskui mane ? O, nekalbėk man, 
asile pamokinimų. 

Laurukas. Tegul aš busiu ir 
dešimt asilų, užmokėkit ir aš eisiu sau... 

Jonas. (Duoda pinigus). Ir gali 
eiti į visas keturias šalis. 

Laurukas. Nekaltai tu nus- 

kriaudei Vincą su Agne. O kuo kalta se- 

na Petronė ? 
Jonas. Nešinkis! Ko dar nori!? 
Laurukas. (Išeidamas). Žalčiu- 

kas. .. (rankove trindamas akis išeina). 
XI 

Jonas. (Vienas). Ir taip... aš pa- 
likau vienų vienas... Išėjo visi keikdami 
mane... Ištikro, prakeiktas mano būdas... 

Agnute, sugrįšk tu atgal, gyvenk, buk 

laiminga... Tu neturi nieko, tavo Vincas 
girtuoklis... Kam aš tave išvariau?., 
(pauza) Tu ne laukei manęs... Bet vis-gi 
aš atkeršijau!! (Eina per duris). 

Uždanga. 
PENKTOJI VEIKME. 

Miškas, matyti kraštas namo. 

I 

Petronė. (Viena). Užaugau ne- 

mačiusi didelio vargo, nors ir reikėjo dirb- 
ti. Apsivedžiau... Auginau savo vienati- 
nę dukrutę, purenau kaip akį kaktoje ir 
ko ant senatvės sulaukiau. Geras buvo 
Adomas... Šiandien, kas šiandien deda- 
si ?... Agnutė jau pusė metų guli ant pa- 
talo, iš kasdien vis blogyn eina. .*. Dar 

diena, daf kita ir gal būt mano vienatinis 
vaikas užmerks akis... Vincas, gal būt, 
guli girtas karčemoje... Oi Jonai, Jonai, 
už ką tu taip mus vargini ?... Teisybę 
patarlė sako: Amžių gyveni, amžių mo- 

kinkis, o vis kvailiu busi... 
(Įeina Laurukas). 

II 

Petronė ir Laurukas. 

Laurukas. (Liūdnai). Sveika... 
Petronė... 

Petronė. (Piktai). Ko tau čia 
reik?! Tu išėjai nuo mųsų prie turtingo 
Jono, kuris tau mokėjo daug brangiau. 
Tu palikai mus dėlto, kad mes tave mylė- 
jom, išauginom ?.., kaipo našlaitį. Tave 
atsiuntė tavo šeimininkas Jonas, kad tu iš- 

pasakotum, kaip mes kenčiame. Eikk 
sau!.. 

Laurukas. Už ką tamsta taip 
pyksti ant manęs, tarno Lauruko... Už 
ką, Petrone? Juk Vincas išvarė mane... 

Pasakė: eikk sau kur nori. 
Petronė. Jis buvo girtas... Tu 

kvailas, to nesupratai. 
Laurukas. Teisybė, visi sako, 

kad aš kvailas, ir tas teisybė, bet širdį aš 
turiu... Aš negalėjau dvėsti badu kaip 

(T. B.) 

Broliai neeikit pas žydą 
Męs pasiuvam Siutą kokį kas nori. Parduodu ke- 
letą lotų įvairiose vietose. Parduodu naminius ra- 

kandus labai pigiai. Teipgi turiu įvairių kningų, 
puikių skaitymų ir D.L.Kun. paveikslų, ir svarbu 
turėti “Kovos ties Žalgiriu” pav. 500 m. sukaktu- 
vių baisios karės su kryžiokais. Teipgi užrašau 
“Kataliką”. Kreipkitės ant šio antrašo: 

KAZ. KUCZINSKAS, 
1631. Miglu SI., FUirrs, Pi. 

LIETUVIS KRIAUCZIUS 

| Siuvu visokias vyriszkas drapanas 
* 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 

dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 

^ busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 
sokių ceikių; priegtam senas drapa- 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 

buoju. Meldžiu kreiptis pc antraszu: 

J. Knczinskas, 
238 Slocum St. Kingston, Pa. 

MRS. EIDVVARD BRADEL 
Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Earnnų. 

Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei- 

kale meldžiame kreiptis prię mųsų, o męs stengsimBsi kiek- 

vieną užganėdinti. Teipogi užlaikome gyvas kvietkas. 

1718 W. 47-th St. GHICAGO, ILL. 

GEORGE HAZARD 
PLUMBERIS 

Suveda gazą, suras ir tt. Visus užkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darbą gvarantuoja. 

3252 Emerald Avenue C Imago, III. 

Telephone Yards 4527. 

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Gereusiu armonikų, ekripku, klernetu, triubu, koncertina ir dau- 
gybą visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausiu daiegoreliu, 

1 Ienciugieliu, visokiu gražiu žiedu, geru brityu, drukavojimui ma- 

ezinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, istoriszku ir I 

maldaknygių, visokiu gražiu popieru dėl raszymo gromatu tuzinas 
25c., 5 tuz. už£$1.00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už 5c. marką o ap-' 

^ turėsi No. 3 katalogą su 450 paveikslu ir 1,000 visokiu naudingu dai- 
v ktu. Asz gvarantuoju kad manotavoras pirmos kliasos o prekes pi- 

gesnes kaip kitur. Orderius iszsiuncziu greitai in visus Amerikos, 
Kanados ir Anglijos krasztus. Kviecziu visus atlankit su visokiais 

pirkimais ir orderiais pas K. WILKEWICH, Dep.K. 113 GRAND ST. brooklynn. v. 

JONAS MAŽEIKO 
Pirmiausias agentas ir notarijuszas 
dėl visokių reikalų ir rodos davėjas 
visose provose. Mus iszprovojem ko- 
geriausia arba greitai sutaikom. Kas 
norėtumėt pirkt namus arba farma, 
tai męs paskolinam pinigus pigiause 

JONAS MAŽEIKO 
130 Canalport Av., Tel. Canal 683 

TRADE KlAffK 

Pa misi y k Gerai 
kad Tįsi (Grimai turinti ruųsų Trade 
Mark yra geriausi. Bandykit mqsų 
Banger Spring Straight Kentucky A- 
rielką. Mqsq geriausios arielkos. 

IZIDOR KOHN & CO. 
isdirbeja 

3829 State St. Chicago, III. 
Phono Uouglas 3390 

Im. 23 Akmenų 
Gelzkelio Laikrodėlis 
Vyriškas arba mo- 

teriškas |laikrode- 
lis gvarantuot. ant 
20 metų paauksuo- 
tas dubeltavi luk- 
sztai puikiai visaip 
iszmarginti, gerai 
laiką laikanti, la- 

biausia naudojami keliauninkų kurie tu- 
ri daboti laikų. Specijališkas pasiųliji- 
mas: Męs nusiųsime šitą laikrodėlį kiek- 
vienam C. O. D. už $5.75 ir expreso kaš- 
tus dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks, nemo- 
kėk nei cento. Už jį kitur mokėtum $35. 
14k. paauksuotas lenciūgėlis dovanai 
prie laikrodėlio. 

EXCELSIOR WATCH CO. 
904 Athenaeum Bldg., Chlcago, III. 

THE FALCON CltJAR FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV. 
— lszdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47th St. CHICAGO. 

Tel. Yards 1735. 

SAUJAS ttYVASTES B1TTER TONIC 

TOTONOL 
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

kaip tai: dėl Dispepsijos, Negromuliavi- 
mo, Konstipacijos, Biliausness ir t.t. 

TOTONOL DRUG CO. 
22 nd ir Sacramento Avė. Chicago, 111. 

The Star Ligar Mfg. Co. 
P. KRISZCZIOKAIT1S 

Pirmutinis Cigarų dirbėjas ir pardavė- 
jas Chicago ir apielinkiej. Parduoda lie- 
tuviszkus cigarus Vvtabto ir Gedimino. 
298 E. 141h St. Chicago Heights, III. 

DAKTARAS TO1S 
ISZ SENO KR A J AUS 

Gydo labai pasekmingai visokias M- 
—. gas chroniszkas vyriszkas ir moterį- 
MAį szkas kurios yra uszsiseneje. /aigri si 
vį*. kiti jums nepagelbejo, atsilankyki! vįr 

pas mane. į/jį 
Egzaminą voja pirmo kartu dykai 

1727 18ta gat. tarpe Paulina ir Woo4 
Ofiso valandos: 10 iki 12 ryte, nuo 3 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. Nod e Įlo- 
mis: 10 iki 2 P.M. 

Tel. Canal 3263. 

Lietuviška Pirtis 
ALEX KUPSHAS 

Užlaikau geriausią lietuviszką, rusiszką 
ir turkiszką pirtį ant Bridgeporto. Ma- 
no pirtis būna ketvergais dėl moterų o 

pCtny ežiom ir su batonais dėl Tyrų. Taip- 
gi užlaikau puikų salinna su visokiais 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane atsi- 
lankys bus ezirdingai priliptas. 

M18SO M OKU A 5 M 

Lietuviszkas Buffetas 
Kas neturi nakvines. Pakeleivingi te- 

gu atsilanko prie mųsų, o męs Jums 
duosime atsakanczią vietą pailsio ir pa- 
tarnavimą visokiuose reikaluose. 

Lieku, Su godone, 

Kasparas Idzilevlcze 
3200 Auburn Avė. 

Godotini drangai! 
Kauno redybos ir visi pažįstami, ne- 

pamirszkite manęs, jog asz paeinu 
nuo Szidlavos. Meldžiu at- 

silankyti po No. 

Antanas Būdžius 
1445 S Halsted Str. 

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišeniuie. 

Su paveikslais, naudingais patarimais 
ir daugybe receptų nuo visokių ligų, 
gražiai apdaryta su auksinėm raidėm ant 
apdaro, knyga parsiduoda po 1 d oi. Tą 
knygą gali gauti dovanai užsiraszyda- 
mas “Kataliką” ant metų mokėdamas 
prenumeratos 2 dol. mųsų agentui. 

M. PALTANAVICZE 
51 Millbury St Worcester Mass 

A. COHEN, 
užlaiko 

DIDELE KRAUTUVE DRABUŽIU 
Jeigu norite pirkti ką nors ant žiemos 

ir szvenczių, eikite pas A, COHEN. Te- 
nai rasite visokių drabužių dėl vyrų, 
moterų ir vaikų. Turime daugyeę viso- 
kių puikių czeverykų. Mus ezienios la- 
bai žemos. Męs kalbame lietuviszka1 

1334 Merson St. Chicagi, U. 


