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Uzdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj. 

Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila. 

(Tąsa). 
tinasi buvimu čia kunigaikščio, kad dar nežino savo ka- 
ralienės; pasakykite, kad jau tiek dėl jų padariau, jog 
prižadėjau atiduoti ranką tam, kurį jie sau apsirinko 
karaliumi, tegul būna nors ant tiek nuolankus, kad ne- 

verstų mane atsakyti svetingumą tam, kuris visados ro- 

dė man draugiškumą. — Linktelėjus galvą nuėjo į sa- 

vo kambarius. 
— Netrūksta jai niekad, kaip matau, ant atsa- 

kymo! — atsišaukė kuntoras. 
— Dobieslavas, pasilikęs su savo susimaišiusiais 

rodininkais — kalbėjo pasiuntinys — suprato, kad įsi- 
kišo ne į savo reikalus. Sužinojęs apie tai kunigaikštis 
pasirįžo kogreičiausia išsikraustyti iš rūmų. Kitos die- 
nos vakarą kunigaikščio vežimai su tarnais, susimaišę 
su daugybe kitų nematomai išvažiavo iš rūmų ir kuni 
gaikštis apsistojo mieste. Nusiminė Dobieslavas ir pra- 
šė kunigaikščio grįžti į rumus, bet kunigaikštis tik nu- 

sijuokė ir grįžti nežadėjo. Tą pat vakarą perprašė Jad- 
vigą už slaptą pametimą rūmų, teisindamasis, kad nori 
iškelti karalienei puotą savo namuose. Karalienė supra- 
to jo mandagumą ir prašė, kad leistų jai toj puotoj šei- 
mininkauti. 

Nudžiugęs kunigaikštis tuojaus pradėjo ieškoti 
svetainės dėl rengimo puotos, bet svetainių savininkai, 
žinodami, kad neužilgo turi pribūti busiantis jų kara- 
lius Jagaila, nenorėjo kunigaikščiui jų nusamdyti. 
Turėjo tat kunigaikštis paimti refektorių tėvų pranciš- 
konų, kurį liepė ištaisyti kopuikiausia. Prieš tai kuni- 

gaikštis išsiuntinėjo užprašymus pas visus žymiausius 
lenkus ir užsieninius kunigaikščius, kviesdamas juos 
pribūti su pačiomis ir dukterimis puoton, kurioj šeimi- 
ninkaus lenkų karalienė. Svečių suvažiavo daugybė, 
nes kiekvienas laikė sau už priedermę pasirodyti taip 
aukštai šeimininkei. Karalienė su savo panomis pribu- 
vo pirmutinė. Pasitiko ją Vilhelmas ir nuvedė į svetai- 
nę taku, išklotu auksuotu audimu. Puotą pradėjo kuni- 

gaikštis su Jadviga lenkišku šokiu, o aš vedžiau muzy- 
kę. Po to visi svečiai kaip lenkai, taip rakužai buvo 

svetingai vaišinami, o karalienė šoko su kiekvienu, ku- 
ris ją vedė. 

— To ir tikėjausi — atsišaukė kuntoras. — 

^^ksmumas ir šokiai, tai prigimti jų giminėje dalykai. 
Motina jos "visados būdavo linksma, o bobutė, karalienė 
Elzbieta, turėdama aštuoniasdešimt metų geriausia šo- 

ko, ir tai tada, kada priešas artinosi prie sostapilės sienų. 
— Vienok, nors karalienė norėjo būti linksma 

— kalbėjo toliaus pasiuntinys — liūdnumas vis gi atsi- 
mušė ant jos veido. Sergėjosi kalbėti su kunigaikščiu, 
kuris visados buvo pasirengęs ant pirmutinio jos mos- 

telėjimo. Tuomtarpu svečiai linksminosi prie skuomių, 
apkrautų valgiais ir gerymais. Nekurie taip nusigėrė, 
kad net atsišaukė su Jagailo sveikata, bet tuoj liko nu- 

ramdyti. Tuojaus po pusiaunakčiui karalienė su pano- 
mis išvažiavo į savo rumus. 

Grįždama į rumus pamatė naują apie save Vil- 
helmo stropumą. Važiuojant jai staiga apšvietė visą 
kiemą puikus fejerverkas su ugniniu parašu: Dailiajai 
šeimininkei dėkingi rakužiečiai. Buvo tai visai nauja 
regykla krokavėnams. 

— Kaip tai gaila — atsišaukė viens kryžiokų 
— kad lenkai neapsirinko karalium taip mandagų ku- 

nigaikštį! 
— Toji ir paskesnės puotos žymiai padaugino 

skaitlių Vilhelmo šalininkų, taip kad Dobieslavas, per- 
imtas jo mandagumu ir, matydamas prielankumą kara- 
lienės, vėl su keliais draugais nusidavė pas Jadvigą. Jei 
pirmutinis jo atsiliepimas buvo nesmagus karalienei, tai 
šis ir-gi uždavė jai nemažesnį skausmą. Ilgai žiurėjo į 
Dobieslavą liūdnom savo akim, paskui tarė: 

— Jau kartą tamistų prašiau, kad su tais reika- 
lais daugiau prie manęs neatsišauktumėte. Ar tai taip 
pildote mano prisakymus, tai tokia jūsų ištikimybė savo 

viešpačiui, kurį pašaukėte ant sosto ? Dobieslavai — 

kalbėjo labai prielankiai — prasikaltai prieš savo val- 

dovą, kurio tiesų dangus paskyrė mane sargu. Noriu 
vienok tau atleisti. Kad nebūčiau lenkų karaliene, o tu 
butum mano tėvu arba globėju, gal išgirstum nuo ma- 

nęs kitokius žodžius; bet iš šios vietos, mano drauge, 
kitaip mums pridera kalbėti ir daryti! Nežeiskite tat 

mano širdies ir žinokite, kad kartą duotą Lietuvos ku- 

nigaikščiui žodį nesulaužysiu, kokia nebūt ateitis manęs 

laukia, nes tautos ramybė ir atvertimas prie Dievo mili- 

jonų žmonių, daro man viską mielu. Ačiū už prielanku- 
mą, kurį pagalios parodėte kunigaikščiui Vilhelmui. 
Prašau tik jųsų, kad šita nelaikinė žinia neikados nepa- 
siektų jo ausų. 

— Karaliene! — šaukė paskui atsitraukiančią 
susigraudinęs senis — tu esi dievystė lenkų! Dėlko dan- 

gus taip surėdė, kad iš tavo ašarų turi būti sutverta jų 
laimė ? 

— Tai gi mat, — atsišaukė kuntoras — po mo 

teriškės vadovyste visados reikia verkti, arba šokti. Pa- 

žįstu Dobieslavą; narsus tai vyras, bet ne šiuose laikuo- 
se. Kad butų užsiminęs apie privilegijas, gal būt pasta- 
tęs ant savo; bet ką-gi čia daryti su susijudinusia šešio- 
likos metų mergaite ? 

glių dienų — kalbėjo pasiuntinys — pa- 

sklido gandas, kad Jagaila yra jau Sandomieriuj. Buvo 
tai baisus Vilhelmui smūgis. Norints karalienė su savo 

panomis tankiai būdavo ant vakaruškų, kurias dėl jos 
kėlė kunigaikštis vienuolyne, bet matė nelaimingas, jog 
artinasi valanda, kurioje turės apleisti tuos kraštus ant 
visados. Prisirengimai priėmimo Jagailo davė jam su- 

prasti, ką reikia daryti; nenorėdamas tat susitikti su 

juomi, slapta apleido Krokavą, o ant ženklo laimingai 
praleisto laiko karalienės namuose, visus savo brangu- 
mynus, vežimus, arklius paliko pas Gnievošą, rūmų pa- 
kambarininką, ir daugiaus nenorėjo apie juos žinoti. 

Tuomtarpu į Krokavą traukė žmonės iš visų pusių, no- 

rėdami pamatyti busiantį savo karalių. Pagalios pasiro- 
dė vežimai ir daugybė karžygių. Visi Kroką vos gyven- 
tojai sulipo ant sienų, norėdami atminti, kuris yra Ja- 

gaila, bet apsiaubę jį karžygiai buvo taip turtingai ap- 
sitaisę, kad negalima buvo atskirti, kuris buvo kuni- 

gaikštis. Pirmiausia jojo penki skyriai raitelių lietuvių, 
paskui i ūsai su totoriais, o paskui juos jauni Lenkijos 
karžygiai, blizganti auksu, apsupę Jagailą. Jagaila 
draugijoje brolių sėdėjo ant puikaus arabiško žirgo, ap- 
apsisupęs dailiais kailiniais, su kepure truputį ant ša- 

lies, pamažėli artinosi prie rūmų. Vos tik nušoko nuo 

arklio, tuojaus liepė vest save pas karalienę. Jadviga 
laukė ant sosto, apsiaubta diduomenės; buvo išbalus, 
lyg nusigandus. Aplinkui buvo tylu, tik staiga atsivėrė 

durįs ir žvaviai įėjo Jagaila/ o paskui jį broliai. Kuni- 

gaikštis ėjo drąsiai nešdamasis rankoje kepurę, bet kad 

prisiartinęs prie karalienės norėjo į ją prakalbėti, susi- 
maišė ir nežinojo, ką daryti susimaišė ir nežinojo, ką 
daryti. Patėmijo tai šalia stovintis arcivyskupas Bad- 

zanta, paėmė jį už rankos ir perstatė karalienei. Pa- 
sveikinus jį, Jadviga klausinėjo jo apie sveikatą, apie 
kelionės prietikius, o paskui užkalbino jo brolius. 

Trumpas buvo pirmas jų pasimatymas, bet labai užėmė 

Jagailą. 
— Kas per prigimimas to žmogaus? — atsišau- 

kė Alena — dailiai pasirodė; aš taip jį mokinau, kaip 
turi apsieiti, ką sakyti ir svarbiausioje valandoje už- 
miršo. 

— Nereikia iš to stebėtis — atsakė Habdankas 
— gerai žinai kaip iškilmingai apsupti karalių sostai. 
Aš labiau užsitikiu tokiam, kuris drebėdamas lipa ant 

sosto, nei drąsuoliui, kurs sėdasi ant jo nei prie gardžių 
pietų. 

— Vakare miestas buvo apšviestas tūkstančiais 

žiburių. Nusigėrę iš džiaugsmo žmonės šukavo ir čerš- 
kino ginklais. Vargas tam, kurs papuolė į jų rankas! 

Kitų pusių šalininkai turėjo slėptis arba šaukti drauge: 
Tegyvuoja Jagaila! Rūmų durįs buvo atviros, bet kara- 
lienė tą vakarą nepasirodė. Ant rytojaiis Jagaila per 
brolius nusiuntė Jadvigai brangias dovanas. Tuomtar- 

pu prisiartino prie jo teoliogai ir labai nusistebėjo, pa- 
matę, kad Jagaila moka visas maldas ir žino visus tiky- 
bos dalykus, lyg senai jau butų buvęs krikščionim. 

Sėdinti prie galo stalo Pajauta, tikėdamasi šį-tą 
išgirsti apie Traidėną, nublanko, išgirdus, kad Ja- 

gaila jau nuo seniau buvo lyg krikščioniu. Ant laimės 

jos nublankimo niekas nepatėmijo. 
— Tat Jagailai nestatė jokios kliūties norintieji 

sosto kunigaikščiai ? — užklausė vienas kryžiokų. 
— Jokios. Viskas ėjo taip gerai, rodosi, lyg 

dangus butų norėjęs to surišimo. Kunigaikštis Vilhel- 
mas daugiau nepasirodė. Kaslink Zemovito, tas pristojo 
prie Jagailo šalininkų. Tik prieš pat šliubą kilo kokie 
ten nesusipratimai. Lenkijos ponai norėjo, kad Lietuva 
su Podolija, Volynija ir Ukraina priklausytų Lenkijai. 
Jagaila, kaip tik pamatė Jadvigą pristojo ant visko, bet 
Liubartas Gediminaitis, Volynijos kunigaikštis, pirmu- 
tinis Lietuvos Kunigaikštystės atstovas, drąsiai stojo už 

tėvynės tiesas, išrodinėdamas, kad Lietuvos šalįs tik jun- 
giasi su Lenkija, bet nepasiduoda po jaja, ir jungiasi 
tiktai ant tiek, pakol lietuvių giminė sėdės ant jos sosto, 
podraug, kad Lietuva su visomis savo šalimis pagal sa- 

vo tiesas nenustos buvu9 kunigaikštyste ir prigulės Ja- 

gailai, kaipo savo didžiamjam kunigaikščiui, ne kaipo 
lenkų karaliui. 

— Ne lazda, tai pagaliu! — atsišaukė vienas 

kryžiokų — vis gi Lenkija arba Lietuva liko dvigubai 
stipresnė, o didysis mistras Ryme neužsitarnavo nei 

tiek, kad Jagaila butų priėmęs krikštą iš jo rankų. 
— Tai nieko — atsakė pasiuntinys. — Girdėjau, 

kad kunigaikštis dar iš kelionės nusiuntė pasiuntinius 
užprašyti mistrą ant savo krikštynų ir laukė jo pribuvi- 
mo, bet gavęs žinią, kad mistras dėlei ligos negalės pri- 
būti, trečią dieną po pribuvimo pasirįžo krykštyties. Į- 
vestas su giminėmis ir dvarėnais į bažnyčią, baltuose 
rūbuose priėmė krikštą, kurį suteikė arei vyskupas Bad- 
zanta, duodamas jam Vladislavo vardą. Po visų apei- 
gų liko jis nuvestas prie altoriaus, kur rado klūpojan- 
čią Jadvigą, apsiaubtą dvasiškija, rodininkais ir karžy- 
giais. Jagaila nežinojo, kas su juomi darosi; reikėjo jį 
vesti ir mokinti. Kaip tik gavo arcivyskupo surišimo 

palaiminimą, pasklydo sykiu garsas kanuolių, vargonų 
ir varpų. Garbė Tau Dieve! pakilo tūkstantis balsų. 
Garbė Tau Dieve! atkartojo visos miesto bažnyčios. Pa- 

baigus bažnytines apeigas, karalius su karaliene rūmuo- 

se priiminėjo diduomenės linkėjimus. Vakare buvo pui- 
ki puota ir parengtos žmonėms žaislės. Paskui visi luo- 
mai kėlė puotas karaliaus garbei. Tik po kelių dienų 
apvainikuotas Jagaila priėmė išreiškimą priklausomy- 
bės nuo savo pavaldinių. 

— A.r prie derybų nebuvo kalbos apie nepalie 
čiamybę Lietuvos tikybos ? — užklausė viens lietuvis. 

— Taip — atsakė pasiuntinys. — Karalius pri- 
žadėjo užvesti Lietuvoj krikščionišką tikybą. 

— Ar tai gali būti? — užklausė.kitas. — O pa- 

(Toliaus bus). 
jSUliKlIn Į-.i Viii ll — 

Liudas €rira. 

Milžinkapių daina. 
(“Viltis”). 

Broliukai mano mieli, 
Jaunosios sesutėlės — 

Tai gražiai augat, kaip diemedėliai, 
Žydit, kaip lelijėlės... 
Džiaugias senas tėvulis, 
Džiaugiasi motynėlė — 

Kad plonai audžiat baltas drobeles, 
Kad gerai žemę ariat... 

Broliukai mano mieli, 
Jaunosios sesutėlės — 

Tai ir jus patįs džiaugiatės linksmi 
Iš savo jaunystėlės... 
Oi, tik ar pasidžiaugtų 
Senelių-senužėliai — 

Kur guli-ilsis šaltoj žemelėj, 
Po pilekalniais mųsų ?.. 

Oi, kad jie atsikeltų — 

Tai jųsų pasiklaustų: 
— Sakyk, berneli, jaunas raiteli — 

Kur tavo plieno kardas? 
Kur tavo plieno kardas, 
Sidabro pentinėliai ? 
Kur tavo ristas bėras žirgelis, 
Kur šilko kamanėlės? 

Oi, ką tu atsakytai, 
Jaunasai bernužėli — 

Iš mažumėlio augęs vargely, 
Kardo matyt nematęs? 
Budįja plieno kardas, 
Septynių kartų artas — 

Kur rudymėlis, kur pūdymėlis, 
Kur pilekalniai rymo... 

Žagrelėn inkinkytas, 
Botagu išmankštytas — 

Tai tavo žvengia ristas žirgelis, 
Laukely prakaituoja... 
Oi, kad jie atsikeltų, 
Tai jųsų pasiklaustų — 

— Sakyk, mergele, jauna viešnele, 
Kur tavo tos dainelės ? 
— Kur tavo tos dainelės, 
Kur kitąkart skambėjo — 

Kur iš Palangos brangus gintarai, 
Kur plačios šilko skaros ? 

Oi, ką tu atsakytai, 
Jaunoji vargdienėle — 

Iš motynėlės jauna išėjus 
Pas piktą anytėlę ? 
— Pakiemiais išnešiojo 
Vaikai gintarą brangų, 
O šilko skaras kandįs suvėlė, 
Raudomis dainos virto... 

Oi, tai jums atsakytą 
Senelių-senužėliai: 
— Geriau mes butum šaltoj žemelėj 
Be probudžio gulėję!.. 
Geriau — šalta žemelė, 
Nei šitokios žinelės, 
Nei tėviškėlės mųsų brangiosios 
Regėti nupuolimas!.. 

Broliukai mano mieli, 
Jaunosios sesutėlės — 

Kodėl neklausot tamsią naktelę, 
Ką Nemunėlis klega. 
Ką Nemunėlis klega, 
Gailiai laukais eriuvendams, 
Kaip verkia rauda žalioj girelėj 
Pušelės siūbuonėlės?.. 
— Tėveliai nemokino, 
Seneliai nenusakė — 

Nuo anksti ryto iki naktelės 
Tiktai darbeliais migo... 
Oi, senas tėvužėli, 
Motule sengalvėle — 

Oi, kodėl dėlko savo vaikelius 
Vien jungą vargt mokinot? 

Vien jungą vargt mokinot, 
Tylėt vien ir kentėti — 

Oi, kodėl dėlko neišmokinot, 
Kaip reikia laisvė brangint? 
Kaip reikia laisvė brangint, 
Su sakalais lekioti — 

Kaip išvaikyti tamsią naktelę, 
Aušrelę parsikviesti ? 
— Oi, kaip mes tai mokysim, 
Kad patįs nenumanom — 

Nei pirmutiniai, nei paskutiniai 
Vargelio jungą traukiam... 
Broliukai mano mieli, 
Ir jaunos sesutėlės, 
Ir jus tėveliai-žilagalvėliai — 

Klausykit nors dainelės! 
Ir ji vargely gimė, 
Prausėsi ašarėlėms — 

Ale jai Dievas davė viekelį 
Iškilt ik debesėlių... 

(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, 
163I. WashiBgtBB Si., f iMirre, fa. 

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. EDVVARD BRADEL 
Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūnų. 

Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei- 

kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o mus stengsimesi kiek- 

vieną užganėdinti. Teipogi užlaikome gyvas kvietkas. 

1718 W.47-thSt. CHIOAGO, 1LL. 

GEORG-E HAZARD 
PLUMBERIS 

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

3252 Emerald Avenue Ckieago, Iii. 
Telephone Yards 4527. 

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Gereuaiu armonikų, skripku, klernetu, triubn, koncertina Ir dau- 
gybe visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausiu daisgoreliu, 
Ienciugieliu, visokiu gražiu žiedu, geru britvu, drukavojimui ma- 

lšinusiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, istoisasku ir 
maldaknygių, vieokiu gražiu popiern dėl raszymo gromatu tuzinas 
25c., 5 tuz. už $1.00. Atsiusk savo tikru adresą ir už 5c. marką o ap- 
turėsi Ne. 3 katalogą su 450 paveikslu ir 1.000 visokiu Skaudingu dai- 
ktn. Asz gvarantnoju kad manotavoras pirmos kliases o prekes pi- 

ftsnes kaip kitur. Orderius iszsiuncziu greitai iu visus Amerikos, 
anados ir Anglijos krasztns. Kviecziu visus atlankit su visokiais 

pirkiniais ir orderiais pas K. WILKEWICH, Dep.K. 113 GRANU 8T. bsoou.yns. v. 

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

JONAS JKAŽEIKO 
130 Canalport Av., Tel. Canal 083 

TRAOE MAffK 

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

IZIDOR KOHN & CO. 
isdirbeja 

8889 State St. Chicago, III. 
Phono Uouglas 3890 

Im. 23 Akmenų 
Gelikelio Laikrodėlis 
Vyriškas arba mo- 

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

blausia naudojami keliauninkų kurie tu- 
ri daboti laiką. 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. 

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

THE FALCON CIGAR FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV. 
— lszdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47th St. CHICAGO. 

Tel. Yards 1735. 

NAUJAS GIVASTES BITTER TONIC 

TOTONOL 
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

kaip tai: dėl Dispepsijos, Negromnliavi- 
mo, Eonstipacijos, Biliausness ir t.t. 

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

The Star Cigar Mfg. Co. 
F. KRISZCZIOKAIT1S 

Pirmatinis Cigarų dirbėjas ir pardavė- 
jas Chicago ir aplelinkej. Parduoda lie- 
tuviukus aigaras Vytauto ir Gedimino. 
S»8 E. Uth 8t. Chieago Ueigkts, IIL 

Bte ..... 

MM ras 
ISZ SENO KRAJAUS 

Gydo labai pasekmingai visokias li- 
gas chroniszkas vyriszkas ir moteri- 
szkas kurios yra uszsiseneje. Jaigu 
kiti joms nepagelbejo, atsilankyki! 
pas mane. 

EgRAMINAVOJA PIRKO KARTO DTK Al 

17*7 18ta gat. tarpe Fanllna Ir Woo4 
Ofiso valandos: 10 iki 12 ryte, nuo 3 
iki 4 ir nuo 8 iki 9 vakare. Nedalio- 
mis: 10 iki 2 P.M. 

Tel. Canal 3263. 

Lietuviška Pirtis 
ALEX KUPSHAS 

Užlaikau geriausią lietuviszką, rusiizką 
ir turkiBzką pirtį ant Bridgeporto. Ma- 
no pirtis bnna ketvergais dėl moterų e 

petnycziom ir aubatomis dėl vyrų. Taip- 
gi užlaikau puikų salinus su visokiais 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane atsi- 
lankys bus tz'rdingai priluptas. 

1318 80 MOKU A Ji 81 

Lietuviszkas Buffetas 
Kas neturi nakvinBs. Pakeleivingi te- 

gu atsilanko prie mųsų, o męs Jums 
duosime atsakauczią 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 Budžius 
1445 S Halsted Str. 

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras Kišeninio. 

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

M. PALTANAVICZE 
51 Millbury St Worcester Maaa 

A. COHEN, 
užlaiko 

DIDELE KRAUTUVE DRABUŽIU 
Jeigu norite pirkti kq nors ant žiemos 

ir ssvenczių, eikite pas A, COHEN. To- 
nai rasite visokių drabužių dėl vyrų, 
moterų ir vaikų. Turime daugyeų viso- 
Hų puikių cseverykų. Mus ezienlos la- 
bai žemos.. Mus kalbame lietuvisaka* 
1334 Merui SL 

J ~ 
CfctfR, B. 

'Triri 


