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Pajauta 
Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj. 

Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila. 

(Tąsa). 
— Visi amžiai ir šalys — atsišaukė preoras — 

turi savo Juditas ir Esteras. Vadų neatsargumas jas su- 

tveria. 
— Ar tamista čia lauksi susijungimo su drau- 

giška karumene ? — užklausė Habdankas. 
— Dar nežinau — atsakė kuntoras. — Nenore- 

čiaujatsitraukti neatkeršijęs; nemisliju vis gi, kad ture- 

čiaujapleisti šiuos kalnus prieš pavasarį; šiose pakrantė- 
se su sauja*kareivių galima ilgiau laikyties, nei kitur su 

tūkstančiais pulkų. Gerbiamasis lenke, kokie nebūk ta- 
vo mieriai gyvenimo šituose tyruose, tarp laukinių žmo- 
nių, tikiuosi, kad mųsų reikalas nėra jums abejutiškas; 
Lietuvajdar nepriguli Lenkijai. Jųsų bažnyčia šiąnakt 
tarnavoVmums'ant apgailestavimo apeigų, neužilgo gal 
užgiedosime joje Te D e u m. 

—i Nesitikiu, kad tas taip greit butų, — atsakė 
preoras —|jei sėdėsime šičia. Šitie kalnai ir apaugę 
krūmais pakrantės gali būt geri ginančiaisi pusei, bet 
ne užpuolančiai; apart to šios vietos mums ne taip žino- 
mos,|kaip*lietuviams ir greit gali pasirodyti mums neiš- 
einamomis. 

— Mano tėve, — tarė kuntoras — neužpyk; za- 

kristijoj moki kogeriausia rengti ceremonijas, bet lauke 

pavelyk man spręsti. Jus, garbingas Habdanke, papra- 
tę vesti Jkarumenę, pripažinkite, ar nepuiki vieta dėl 
apsistojimo. 

Habdankas, nenorėdamas užpykinti nei vieno, 
nei kito, atsakė, kad nežinodamas karo pienų ir padėji- 
mo karumenės, negalįs nieko apie tai spręsti. 

— Aš-gi, kuris žinau, kiek man reikia žinoti — 

atsakė kuntoras — užtikrinu, kad visoje apielinkėje ne- 

galima'rasti geresnės vietos. Yra tai turbut griuvėsiai 
kokiosjpilies. Kas uždėjo čia tvirtovę, gerai suprato ka- 
ro reikalus.“;Po šonu upė, Vilnius kaip ant delno, me- 

džiojpakaktinai; viskas rodo, kad šioje vietoje vadui ge- 
riausi stovykla. Bet jus nesibijokite — tarė atsigrįžęs 
Habdankui. — Kad išpultų man čia apsistoti, mokė- 
čiau būti jumsjnaudingu ir jokio nesmagumo nepadary- 
čiau, nes turiu savo keturias audeklines sienas, kurios 
man visur suteiks gyvenimą. 

Habdankas nenorėjo turėti po šonu ginkluotų 
žmonių,2; bet reikalaudamas tame laike kuntoro globos, 

—o-ypačjnegjilėdamas pasipriešinti, tarė: 
— Norsjnegaliu girtis bokšto ruimingumu, bet 

noriai juomi pasidalįsiu, nes šitame laike negalima ištu- 
rėti audeklinėje būdoje. 

— Bet, tėte, — atsišaukė Alena — žemai dar y- 
ra tušti kambariai. 

— Ar-gi galima užvadinti kambariais senus 

griuvėsius,? kurių sienos kas valanda gali griūti ? — at- 
sakė Habdankas. 

— Turiu vienok apžiūrėti tuos griuvėsius. Buk 

kaip nebūk, bet teikkitės užtikėti, kad turėsite ramų ir 

rūpestingą apie jųsų gerybę kareivį. 
Tada kuntoras, atsisveikinęs Habdanką, nuėjo 

drauge su preoru apžiūrėti tų kambarių. Buvo tai ap- 
griuvę žemi keli kambariai, kurius gerai aptaisius butų 
buvus dar galima gyventi; Sundsteinas paliepė tuojaus 
aptaisyti kambarius. Veltui preoras priešinosi tam; vel- 
tui davė suprasti, kad jisai dar nežino lenko prielanku- 
mo, kad galėtų drauge apsigyventi. Mokėjo kuntoras 

pasiteisinti ir, vos tiis kambariai liko aptaisyti, įsikrau- 
stė į juos. Taip pabuvus jam kelias dienas, Habdanko 
mažai kam žinoma prieglaudė pagarsėjo visoje apielin- 
kėje. Užkišta ant bokšto balta su juodu kryžium, pa- 
dailinta Sundsteino herbu, vėliava, kad čia yra buveinė 

kryžiokų vado. Bažnyčia skambėjo kasdie nuo vienuo- 

lių maldų, o apielinkėj knipšdėjo šen ir ten sukinantie- 
si kareiviai. Ten galima buvo matyti kvotimai pagauto 
nakčia žmogaus, kitur būriai išsigandusių sodiečių, ku- 
rius vienuolis su kryžiumi rankoje ragino prie krikšto; 
pagalios visokie iš apielinkės grobiai ir gerymai, kurie 
kasdie dengė vado skuomę. 

Norints kareiviai, prisakius vadui, nedarė jokios 
blėdies bokšto gyventojams, vienok Habdankui pradėjo 
įsipykti tas nuolatinis trukšmas. Apart to bijojosi dar, 
kad dasižinojęs Jagaila, jog pas jį gyveno kuntoras, ne- 

užpyktų ant jo, ypač, dar, kad išvažiuodamas Lenkijon 
patarė jam nesitraukti iš Vilniaus. Tuomtarpu kunto- 
ras kas-kart ilgiau pradėjo sėdėti bokšte draugijoje gra- 
žios Alenos. Nemeiliai žiurėjo ant to Malborgo preoras, 
kunigas lygiai rūpinantis apie praplatinimą tikybos, 
kaip ir pasisekimą kryžiokų ginklo. Gerai žinojo Sund- 
šteino svietiškus manymus, jo palinkimą prie gražiosios 
lyties,,o taip-gi ir tą, kad buvimas Jagailo Lenkijoj su- 

teikia geriausią progą pasinaudoti tuomi laiku. Persta 

tinėjo tat vadui reikalingumą užpulti ant Lietuvos pilių 
ir tokiu budu lengvai dasigauti į jos gilumą ir paleng- 
vinti susiėjimą Svetoslavo su mistru. Bet kuntoras išdi- 

džiai atsakydavo, kad preoras turi aprūpinti tiktai dva- 
siškus kareivių reikalus, o visa valdžia yra pavesta jam. 

Tuomtarpu liuosnoriai ir naktinės sargybos pri- 
vesdavo kas-kart daugiau belaisvių; buvo tai daugiau- 
sia prasti sodiečiai, pagauti giriose prie laužų arba ap 
leistose sodžių grintelėse. Pirmi į juos žodžiai visados 

būdavo raginimu priimti krikščionių tikybą. Alena ta- 

me gelbėdavo kunigams. Nuolankiai žmonelės klausė 

švento Rasto žodžių, bet nerodė noro apleisti savo dievų, 
prie kurių jautė dar didesnį prisirišimą. Geras preoras 
norėjo patraukti tiktai liuosus žmones ir dėlto tuojaus 
pats atrišinėjo pančius, ramino juos, o paskui tik pradė- 
davo išguldinėti mokslą. Taip geras kunigo pasielgimas 
pagarsino jo vardą; daugybė vaikų pas tėvus, moterų 
pas vyrus sugrįžo per jo rūpestingumą. Kiekvienas su- 

imtinis prašėsi, kad tiktai pamatyti jį.' 
XXXIV 

NETIKĖTAS GROBIS. 
Gilumoj plačių girių, tamsių, paniurusių, 
Ant ošiančio Nemuno krantų neprieinamų 
Styro triobEsis senas, didelis, paniuręs, 
Vandeniu ir aukštomis apsiaubtas sienomis. 
Tuose tai gyvųjų kapuose ilgai uždaryta, 
Veltui norėjau tą priespaudą išmest iš krutinės. 
Tarp meldimo Sutvertojo ir kasdieninių darbų, 
Ir pratęstų vakarų, ir be miego naktų, 
Ieškanti ramumo ir palengvinimo žaizdos, 
Seke visad ir kankino numylėtas paveikslas. 

Kartą, kuomet kuntoras turėjo peržiūrėti suimti- 
niu;?, išgirdo tarp jų trūkimą. Priežastimi to buvo vie- 
na suimtinė, kuri reikalavo prižiūrėtojo, kad butų pri- 
leista prie preoro. Reikalavo taip drąsiai ir taip garsiai 
saukė jo vardą, kad išgirdo tai kuntoras; užpykęs, kad 
visi, aplenkdami jį, šaukiasi preoro globos, nuėjo pa- 
bausti moteriškę. Sena moteriškė iš paskutinos ginčijo- 
si su sargu, kad turi būti pagal jos norą, o sargas, gra 
gindamas lazda, dar balsiau jai atsakinėjo, kad ji nėra 

jokia suimtinė, kad galas žino dėlko prie jos prikibo ir, 
kad gali eiti pas patį velnią, kad tik atsitrauktų nuo jo. 
Kuntoras, nusistebėjęs taip įdomiu suimtinės reikalavi- 
mu, žiūrėdamas į ją ištolo, patėmijo šalia jos gana dai- 
laus sudėjimo moterį, kuri drebėdama ir turėdamosi 
prie senukės, glaudė prie jos uždengta skepeta burną. 
Galima buvo priimti ją už senės dukterį, bet skirtumas 
drabužių to nedaleido. Apart to sargų apsiejimas su ją- 
ją skyrė ją nuo kitų suimtinių; prisiartino tat jis ir už- 
klausė sargo, kas tai yra per moteris, ir kurioje šalyje 
likosi suimta. 

— Tai žuvytė, šviesiausias kuntore, kurios suga- 
vimą, dievaž, vos gyvybe neapmokėjau — atsakė sargas, 
lupdamas nuo jos galvos skepetą. — Šita kita sena ra- 

gana daugiau man darė vargo kelionėje, nei visi kiti. 
Prikibo prie žmogaus ir negali atsikratyti. Bet šita^gė- 
dingoji, dievaž, verta, kad jus pirm preoro pažiūrėtumėt 
jai į akis. 

— Aš tavęs klausiu — tarė kuntoras — kur su- 

gavai šituos nelaisvius ? 
— Nuo Nemuno, šviesusis viešpate! — atsakė 

sargas. — Saulė jau leidosi, kaip męs užpuolėme ant 

puikių rūmų netoli Jurburgo; kiekvienas ėmė, ką tiktai 

norėjo, nes teisybė ir buvo visko pilna, o Stumpas pa- 
ėmė šitą merginą. Aš, teisybė, nedaug pasipažįstu ant 
šitos prekės, bet jisai ne kvailas. Kam tau šita sunke- 

nybė, kalbėjau Stumpui, glemžk velyt sidabrą; bet jisai 
ėmė dailią stabmeldę, kurią gynė šita baidyklė ir taip 
prikibo, kad turėjome paimti ir ją drauge. Po to leido- 
mės bėgti. Bumų sargyba greitai apsižiūrėjo, bet męs 
buvome jau gale kaimo. Kad juos šunes, kaip turi tai- 
kias rankas. Du mūsiškiu užmušė, o vieną sužei- 
dė. Sargų vadas, matydamas mus atsitolinant, šaukė, 
kad užmokės tūkstantį auksinių, kad tik atiduo 
tumėm šitą merginą; bet Stumpas ne kvailas. Pa- 
laukie, sako, kad šiandie tūkstantis, tai rytoj bus du. 
Aš tuojau supratau, kad tai čia nepaprasta stabmeldė, 
ir kalbėjau Stumpui: brolau, tu turi protą, o nusipirkai 
sau vargą; šita gaišena ant kelio kur sušals; žiūrėk, iš- 
rodo nei vištukas tikką išsiritęs iš kiaušinio, o jisai sa- 

ko: truks laikys, brolau! Ir supo merginą ploščiumi, 
nors pats kalino dantimis, ir taip ją sveiką atvežėme čia. 

Nft, pasirodyk-gi viešpačiui! — kalbėjo atsigrįždamas į 
suimtinę — juk tavęs neprarys. Šviesusis kuntore, nors 

ji suvargus, bet, dievaž, nieko sau, tiktai truputį atkak- 
li; šita senė ją paikina; jas nereikėtų laikyti drauge. 

Kaip didis buvo Sundsteino nusistebėjimas, o 

drauge ir džiaugsmas, kada suimtinėj pažino Pajautą! 
Apsiašaroję jos akįs, kadaisia žydintis patogumas—pri- 
gesintas kentėjimu. Baimė ateitės atėmė jai galę meldi- 
mo susimylėjimo. Stovėjo tarpe belaisvių nesijudinda- 
ma. Puolėsi kuntoras atraišioti jos pančius, perprašinė- 
jo, ramino ir darė viską, kad tik ją suraminti. Padrą- 
sinta Pajauta, nuolankiai atsiduodama likimui, meldė 
tiktai, kad neatskirtų nuo jos Tėvunienės. Kuntoras 

prižadėjo jai viską, tvirtindamas, kad prie pirmutinės 
progos bus nusiųsta tėvui ir, kviesdamas dabar po vargų 
pasilsėti, nuvedė ją į bokštą. Turėjo Pajauta klausyti 
ir ramino save tuomi, kad nebus perskirta'su Tėvuniene. 

Pamatė savo rankose numylėtą merginą, kurios 

patogumas ir aukštas gimimas atgaivino jo dvasioje 
mylimiausius troškimus. Turėdamas savo rankose tokią 
galybę karumenės, jautė, kad dabar yra parankiausias 
laikas sujungti savo reikalus su reikalais Lietuvos. Ma 
tė jisai, kad viskas dabar priguli tiktai nuo mokėjimo 
vesti reikalus ir užsitarnavimo įtikti Pajautai. Pasirįžo 
tat palikti ją po Alenos globa. 

Išdidžiai priėmė ją Alena, norėdama bet pasiro 
dyti prielankia daugiau dėlto, kad ten buvo kuntoras, 
nei dėl jos nelaimės gailavo jos. Suprato Pajauta tuo- 

jaus Alenos neprielankius jai jausmus. Džiaugėsi vienok 
ir iš to, kad čia ją rado, tikėdamosi, kad vis-gi jos neap- 
leis. Išėjus kuntorui puolė prieš ją ant kelių, melsdama 

gelbėti nuo baisaus likimo, kuris jos laukė. Alena ne- 

galėjo susilaikyti nuo pasigailėjimo; pakėlė ją, ir pri- 
imdamajant savęs globėjos išvaizdą; davė pažintį, jog 
žino jos dėl krikščionies silpnumą ir, kad šiandieninė 

j oš nelaimė nėra kuomi kitu, kaip tik priminimu, kad 

sugrįžtų ant doros kelio, nuo kurio buvo nuklydus. 
— Taip yra, ponia! — gailestingai kalbėjo mer- 

gina — dvasia^mano nemokėjo būti atsargia, užsitikėjau 
(Toliaus bus). 

Br. Vargšas. 

JONO ŠIRDIS. 
Drama 5-se veikmėse. 

(Tąsa). 
Vincas mane išvarė; ieškojau darbo ir nu- 

samdė mane tas žaltys Jonas. (Linksmai). 
Bet dabar aš pas jį nebetarnauju... 

Petronė. Kaip tai ? 
Laurukas. Kaip tik sužinojau, 

kad jus tokiam varge, kaip tik sužinojau, 
kad mano šeimininkė Agnė serga, tai man 

ir puolė noras tarnauti pas jį. Norit tikė- 

kit, norit netikėkit, bet aš sakau šventą 
teisybę. 

Petronė. Ar tu neradai kitur 
vietos ? 

Laurukas. Jis man brangiausiai 
mokėjo. Bet aš jam viską pasakiau stačiai 
į akis ir pareikalavau užmokesčio... Ne- 
noriu aš tokiam žmogui tarnauti... 

Petronė. Blogas jis žmogus. (Už 
scenos vaitoja). 

Laurukas. (Nedrąsiai). Aš atė- 

jau pas tamstas... tiktai nesupykite... 
ant savo tarno... ir, jaigu atmesite mano 

prašymą, skaudės man širdis... 
Petronė. Ką tu gali nuo mųsų 

prašyti... 
Laurukas. Pas tą žaltį aš ėmiau 

gerą algą, o išleisti niekur neišleidžiau... 
Aš turėjau viską. Jus dabar taip nelai- 
mingi. .. nuo Jųsų viską atėmė tas piktas 
žmogus... Man jųsų taip gaila paliko. 
Aš atnešiau jumB pinigų biskį... Nesu- 
pykite už tai. (Duoda pinigus). 

Petronė. Neimsiu nuo tavęs pi- 
nigų, nes ir tu nieko neturi — našlaitis. 

Laurukas. Imkite. Aš visur sau 

vietą rasiu... Tamsta jau sena... Agnu- 
tė serga... o Vincas... Imk Petrone. 

Petronė. (Paima pinigus). Lau- 

ruti, ačiū tau, gydytojui jau daug skolin- 

gi esam. 

Laurukas. Gaila, kad aš neturiu 

daugiau. (Įeina Spirgeviče). 
III. 

Tie patįs ir Spirgeviče. 
8 p i r g e v i č e. Gerų dienučių, 

Petrone... 
Petronė. Sveikas, sveikas, ponas 

Spirgeviče. 
Spirgeviče. O, ir Laurukas 

čia. Aš senai spėjau, kad Lauruką čia ra- 

siu. (Į Petronę). O kaip mano Agnutė ? 

Spėju, jog jai geriau ? 
Petronė. Kuo, ponas Spirgevi- 

če. .. Vis blogyn ir blogyn eina... (slap- 
ta su ašaromis). Gydytojas sakė, kad nie- 
kas iš jos nebus... 

Spirgeviče. Aš taip vakar spė- 
jau, kad iš jos nieko nebus. 

Laurukas. Nesirūpink, mano 

brangi šeimininke... Aš viską atiduosiu 
kiek uždirbsiu... 

Petronė. Ačiū tau Lauruti... (į 
šalį). Iki ko dagyvenau... Savo pieme- 
niui turiu dėkoti. 

Spirgeviče. Padėsiu ir aš kiek 

galėsiu, o dabar eisiu ją aplankyti. .. 
Laurukas. Ar aš galiu eiti ?. .. 
Petronė. Kas tau užgina... 
Spirgeviče. E, Jonas, beširdis 

tas... 

(Petronė, Laurukas ir Spirgeviče išeina). 
IV 

(Valandą scena tuščia). 
Vincas. (Vienas. Įeina ant scenos 

svyruodamas). Ir taip aš jau parėjau... 
Parėjau paskandinęs visus savo vargus, 
visas savo nelaimės... Tik karčemoje 
man gerai, tik ten aš užmirštu viską, už- 

mirštu net, kad ir mano Agnutė mirtinai 

serga... Šiandien aš ją myliu, tik šian- 
dien supratau, kas yra šeimynos laimė, 
bet... paskandinau viską, paskandinsiu 
ir tai degtinėje... Pragėriau tėviškę, pra- 
gėriau savo žemę, pragėriau Agnutę, pra- 
gersiu ir pats save. .. Bet aš jau nieko 
nevertas, nieks už mane neduos stiklo deg- 
tinės... (Laurukas išeina raudodamas). 

V. 

Vincas ir Laurukas. 

Vincas. Lauruk! Ko tu čia atė- 

jai? Eik pas savo Joną! Jis tave čia at- 

siuntė. .. 
Laurukas. Vincai... Aš atne- 

šiau Petronei pinigų... 
Vincas. Kokią tu turi tiesą ? A ?! 
Laurukas. Einame Vincai... 

Agnė vis dejuoja, vis tavęs šaukiasi... 
(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, 
11. Magija SI., WMaą Pa. 

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. Kuczinskas, 
238 Slocum St. Kingston, Fa. 

MRS. EIDVVARD BRADEL 
Dirbtuve Kukardų, Szarpą, Vėliavų ir Bažnytinių Karūnų. 

Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rai- 

kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o mus stengsimBsi kiek- 

vieną užganėdinti. Teipogi užlaikome gyvas kvietkas. 

1718 W. 47-th St. CH1CAGO, ILL. 

GrEORGKE HAZARD 
PLUM BERIS 

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

3252 Emerald Avenue Chicago, III. 

Telephone Yards 4527. 

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Gereusiu armonikų, skripku, klernetu, triubu, koncertina ir dau- 
gybe visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausia dziegoreliu, 

1 lenciugieliu, visokiu gražiu žiedu, geru britvu, drukavojimui ma- 
1 szinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, istoraazku ir 

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- 
w ktu. Asz gvarantuoju kad manotavoras pirmos kliasos o prekes pi- 

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

pirkiniais ir orderiais pas K. WILKEWICH, Dep.K. 112 GRAND ST. bhooklynn. y. 

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

JONAS MAŽEIKO 
130 Canalport Av., Tel. Canal 683 

TBROE 

Pamislyk Gerai 
kad visi gėrimai turinti mųsų Trade 
Mark yra geriausi. Bandykit mųsų 
Ranger Spring Straight Kentucky A- 
rielką. Mųsų geriausios arielkos. 

IZIDOR KOHJf & CO. 
išdirbeja 

3829 State St. Chicago, III. 
Phono Uouglas 3390 

Im. 23 Akmenų 
(kiškelio Laikrodėlis 
Vyriškas arba mo- 

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

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

BXCELSIOR VVATCH CO. 
904 Athenaeum Bldg., Chlcago, III. 

THE FALCON CIttAR FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV. 
— lszdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47th St. CHICAHO. 

Tel. Yards 1736. 

NAUJAS GYYASTES BiTTER TONIC 

TOTONOL 
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

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

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

The Star fligar Mfg. Co. 
F. KRISZCZIOKAIT1S 

Pirmutinis Cigarų dirbėjas ir pardavė- 
jas Chicago ir apielinkej. Parduoda lie- 
tuviszkus cigarus Vr»autn ir Gedimino. 
2)8 E. liti St. Chicago Heigbts, III. 

Mrms vissn 
ISZ SENO KEAJAUS 

Gydo labai pasekmingai Tinkins li- 
gas chroniszkas Tyriszkas ir moteri- 
szkas kurios yra uszsiseneje. Jaigu | 
kiti jums nepagelbejo, atsilankyki! 
pas mane. 

Egiaminatoja pibhu kaito dikai 

1727 18ta gat. tarpe Paulina Ir Wio4 
Ofiso ralandos: 10 iki 12 ryte, nuo S 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 rakarn. Nedelio- 
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 • 

petnycziom ir subatomis dėl Tyrų. Taip- 
gi užlaikau puikų salimia su visokiais 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane atsi- 
lankys bus szirdingai priimtas. 

*318 SO MŪRIJĄS M 

Lietuviszkas Buffetas 
Kas neturi nakvinEs. Pakeleivingi te- 

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

Lieku, Su godone, 

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Avė. 

Godotini draugai! 
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 Kišeninis. 

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

M. P ALTANA VICZE 
51 Millbury St Worcester Mase 

A. COHEN, 
užlaiko 

DIDELE KRAUTUYE DRABUŽIU 
Jeigu norite pirkti ką nors ant žiemei 

ir szvenczių, eikite paa A, COHEN. Te- 
nai rasite visokių drabužių dėl Tyrų, 
moterų ir yaikų. Turime daugyeų viio- 
kių puikių czeverykų. Mus ozienioi la- 
bai žemos. Mus kalbame lietuviszka* 
1334 Jefferson St. Chkag*, H. 


