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Pajauta 
Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj. 

Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila. 

(Tąsa). 
siųstas mųsų kunigas ar nesipriešino tam ? 

— Nemačiau jokio lietuviško kunigo — atsakė 
pasiuntinys. — Dailiai ten butų persistatęs. 

— Nevertasis! — sušuko kildamas nuo stalo lie- 
tuvis. — Nežino jisai, kad ir dešimt krikščioniškų vai- 
nikų užsidėtų ant galvos, nepergalės mųsų dievų. Kiek- 
vienas lietuvis guldys už juos galvą. 

— Turime dar draugų, kurie ne taip lengvai pa- 
vėnį8 jam sugrįžti, — atsakė kitas, žiūrėdamas į kun- 
torą. 

— Atsimenu dar — kalbėjo pasiuntinys — kad 

Jagaila dienoje savo apvainikavimo perstatė kokį tai 
jauną lenką, kuris Lietuvoje daug pasidarbavęs dėl 
krikščionybės. Turėjo tai būti žymus jaunikaitis, kad 
karalienė užvadino jį savo karžygiu ir dovanojo jam' 
brangų kalaviją. Jaunikaitis, rodos, turėjo labai tuomi 
džiaugtis, bet ant veido jo atsimušė koks tai liūdnumas. 
Jo tėvas iš Sandomieriaus skaitė jį žuvusiu, taigi neap- 
sakomai nudžiugo pamatęs jį sveiku ir tokioje garbėje. 
Po kelių savaičių, kad pasklido gandas, jog mųsų karu- 
menė įsiveržė į Lietuvą, lietuviai su lenkais pradėjo tar- 
ties apie apgynimą tėvynės, o aš uždainavau jiems atsi- 
sveikinimo dainelę. 

— Gana — pertraukė kuntoras ir, atsisveikinęs 
Habdanką, išėjo su pasiuntiniu; palengva išsiskirstė ir 
kiti svečiai. 

Pajauta svarstė viską, ką tiktai girdėjo. Skau- 
džiai ji atjautė tą, kad Jagaila apsiėmė įvesti krikščio- 
nybę, bet nudžiugo išgirdus apie pasekmę jauno lenko 
Jisai tenai liūdnas, mintijo sau; nei karalienės malonė, 
nei tėvo apglėbimas negali jo suraminti, ir kas-gi jam 
rūpėtų? Dėlko-gi negaliu jam pasakyti, kad viską at- 
leidžiu! Kaip ji malonėtų plačiau pakalbėti apie jį su 

pasiuntiniu; kaip norėtų pažinti tą Jadvigą, taip jaus- 
mingą ir malonią! Jos padėjimas su Vilhelmu, taip pa- 
našus į jos pačios, darė ją labai prielankia Jadvigai. 
Taip besvajodama apie jį ir tą tikybą, kuri pajėgė pri- 
versti jį pergalėti patį save, užmigo. 

XXXVI 

BURTININKAS. 
Kur klausyti kokios rodos? 

—— -meaaa. Kur bijotis išdavimo? 
Kada meile graužia, 
Kada atima protą? 

Witwicki. 

Išklausęs pasiuntinio Sundsteinas suprato, kad 
turi mažiau laiko dėl išpildymo savo mierių, nei jisai 
tikėjosi. Amilonas vis dar priešinosi pavesti jam pilis; 
preoras vis labiau užsipuldinėjo ant jo neveiklumo. Pa- 

jauta vis labiau jo neapkentė. Veltui žadėjo jisai pri- 
imti lietuvišką tikybą ir ginti ją nuo lenkų. Pajauta 
neklausė jo meilumų, reikalavo tiktai sugrąžinimo jos 
pas tėvą. Veltui kartais įsikarščiavęs kryžiokais grąsino 
jai prievarta, bet ji, apginama savo draugės Tėvunie- 
nės, tvirtai laikėsi ir nedavė jam jokios vilties. 

Bet išdidi Alena nebuvo už ją laimingesne. Da- 
vaina netiktai negrįžo, bet nedavė apie save nei jokios 
žinios; nesmagios jai buvo ir naminės aplinkybės. Ger 
biama kryžiokų dėl dievotumo, podraug buvo jiems ne- 

apkenčiama ir pažvelgtina dėlei įsimaišymo į Jagailo 
išaukštinimą. Tankus jų namuose susirinkimai aukštes- 
niųjų kryžiokų ir vedami tarp jų ginčai įsipyko jai. Di- 
dino jos nesmagumą dar kuntoras, kuris išdalies ją kal- 
tino už Pajautos neprielankumą. Iš kitos vėl pusės kal- 
tino ją už tuos visus nesmagumus jos tėvas. 

Tuomtarpu tarp karumenės buvo baisi netvarkė. 
Kareiviai su pasipiktinimu žiurėjo į vado susinėsimus 
su lietuvių didžiūnais, kurių dėlei negalėjo plėšti tur- 

tų. Sodiečiai, įdrąsinti jo malonumu, pradėjo išeidinėti 
iš girių ir ateidinėjo prie kareivių mainyti savo maistą 
ir gerymus ant ginklų. Lengva tat ten buvo matyti vi- 
sokių žmonių, lankančių kryžiokų būdas. 

Tarp daugelio kitų tankiausia galima buvo ma- 

tyti nedidelis žilas senukas, kuris su lazda rankose švai- 
stėsi tarp visų, lyg ko ieškodamas. Sustodavo prieš bū- 
das, į kurias žiūrėdamas tai keikė kuntorą, tai vėl norė- 

jo kogreičiausia su juom pasimatyti. Greitai apsipažino 
su kareiviais ir liko jų palinksmintoju. Su vienais lošė 
kauleliais ir noriai pralošdavo, su kitais gėrė, dainavo 
ir šoko; kitiems pasakojo juokingas pasakas; žodžiu, 
kur tik pasisuko linksmasis Rudeika, visur apie jį sto- 

vėjo būriai kareivių. Svarbiausiu-gi jo užsiėmimu buvo 
burtai, kurius vadino dangaus dovana. Retai kam 
atidengė likimą, teisindamasis tuomi, kad tas jam bran- 
giai atsieina, bet kam apsiėmė, tai taip mokėjo įspėti, 
kad visi stebėjosi ir laikė jį didžiausiu burtininku. Kad 
kiti mažesni burtininkai, prieš būrimą stengėsi pirma 
žmogų nugązdinti, jisai savo linksmumu visados pa 
traukdavo žmogų. Labiausia-gi jis pagarsėjo nuo to, 
kad burė ne taip, kaip kiti, iš rankos, ar burnos, bet iš 

pėdos. Nekurie užvydėjo seniui garbės ir vadino jį pri- 
gaviku, Radeika nesidavė į ginčus apie pirmybę rankos 
arba kojos, bet darė saviškai. 

Išgirdo apie taip garsų burtininką ir Sundstei- 
nas. Nors jisai netikėjo į jokius burtus, bet būdamas 

taip blogame padėjime neiškentė nepamėginęs išmėgin 
ti jo ir liepė jį atvesti. Drąsus senukas tuojaus stojo 

— Kokią tiesą turėjai įsiveržti į mano stovyklą ? 
— užklausė kuntoras. 

— Tiesą savasties — atsakė senis — norėčiau 
taip-gi žinoti, kokią tiesą turėjo jųsų karumenė įsiverž- 
ti pas mane ? 

— Ar nesupranti manęs? — atkartojo kuntoras 
— noriu žinoti, ką tu turi čia prie mano karumenės ? 

— Ne, tai jus nesupratote mano atsakymo; žino- 
kite, kad aš jųsų abaze ieškau savo gyvenimo. 

— Aukštą gali rasti jame kampelį, mano prie- 
teliau, — atsakė kuntoras — jei nenorėsi paleisti mus 

iš savo globos. 
— O aš prisiekiu ant savo žilos barzdos, kad ne- 

duosiu padaryti sau skriaudą, nors turėčiau apginkluotą 
prieš save visą jųsų karumenę — kalbėjo susiėmęs už- 

pakalyj rankas ir drąsiai vaikščiodamas senis. — Aš 
svetimo nenoriu, tegul čia viešpatauja sau lietuvis ar 

krikščionis, nieko ant to nesakysiu, bet savo nei ant 

plauko neapleisiu. Turėjau nedidelę grintelę ir darželį 
su gydančiais žolynais, kur užgimė mano tėvas ir die- 
dukas. Grįžtu iš kelionės su miela viltimi, kad joje at- 
silsėsiu per žiemą, ir štai vietoj grintelės randu audek- 
lines būdas; kad bučiau buvęs namie, bučiau pamoki- 
nęs kiekvieną, kurs butų drįsęs ją pajudinti; dabar pa 
siryžau laikytis jųsų abazo, ir laikysiuosi tolaik, pakol 
neatstatysite man grintelės. 

Žiurėjo į jį kuntoras labiau norėdamas juoktis, 
nei pykti. 

— Bet mano mielas, — tarė kiek palaukęs — 

jei esi taip galingas, kaip apie tave kalba, galėtum ir 
be manęs pasistatyti sau butą. 

— Ar aš galiu, tai tik man žinoma — atsakė se- 

nis, — bet vis-gi karumenė verčiau butų užpuolusi ant 

lietuviškų rūmų, o ne ant vargingų žmonių grintelių. 
— Gali būt — atsakė kuntoras, — bet ar tu ne- 

žinai, kad karas nepasigaili nieko ? 
— Gali būt ir taip — atsakė senis — bet aš ne- 

siliausiu ieškojęs savo skriaudos. 
— Gal skųsi mane mistrui ? 
— Mistrui? Neikados! Tai butų lyg skųstis ant 

lapės vilkui — kad norėčiau skųstis, nusiduočiau į ge- 
resnį teismą. 

— Kokis tas geresnis teismas ? 
— Tas, prieš kurį tu dieną ir naktį skundiesi, o 

kuris akimirkoj atstatytų man butelį. 
— Senis sukčiau! turi daugiau drąsos, nei apsi- 

rokavimo — tarė kuntoras — pasakykie man, kuomi 
išties esi ? 

— Esmi tas, kuris geriausia žino tavo mintis — 

atsakė senis — reikalauji manęs; nes ir tą, ką tiki ir į 
ką netiki norėtum paversti sau ant naudos. 

— Bet ar gali man da padėt ? 
— Ar gali atstatyti man butą ? 
— Turėsi, kokį tik norėsi. 
— Tai kas kita! — tarė senis. — Parodykie 

man pėdą savo kojos, kol esmi gerame upe, o patirsi, 
net ko negali tikėtis. 

— Gerai, bet paskui tu turėsi daleisti žmonėms, 
kurius prigaudinėjai, pažiūrėti sau į pėdas, kada tave 

pakars. 
— Apie tai paskui, o dabar nusiauk! 
Su neužsitikėjimu kuntoras nusiavė; jautė, kad 

žemina pats save, bet ko-gi žmogus nepadarytų būda- 
mas taip netikrame padėjime. Žiuiėjo burtininkas į pė 
dą, vadžiojo pirštu po ją, šnabždėjo nesuprantamus žo- 

džius, sukinėjosi, spiaudė ir paskui atsiliepė: 
— Ištikro stebiuosi, kaip dar tau gali ikšiol 

šiaip-taip sektis, nes darai viską priešais savo laimę. 
Likimas, kurs taip įdomiai padavė tau į rankas mielą 
esybę, parodė tau kelią — išpildymui didžiausių tavo 

norų, bet tu eini ne tuomi keliu. Mandagus, karžygiš- 
kas Sundsteinas gal jau senai butų turėjęs Pajautos šir- 

dį, kad tam nebūtų užkenkęs apsivilkęs sermėga, iššo- 
kantis iš krūmų dėl jos sugavimo kryžiokas. Išreiški 
meilę, sakaisi dievų apginėju, bet ką tas viskas gali gel- 
bėti, kad laikai ją kaip kalėjime; ar nežinai, kad meilė 

gyvuoja liuosybėj ? 
— Ką tat turiu daryti ? Gal nori, kad ją paleis- 

čiau — su pažvelgimu užklausė kryžiokas. 
— Ne, to aš nerodiju, bet šiek tiek atitolink 

šitą nuo jos sargybą, leisk nueiti į šventą gojų; leisk 
duoti žinią tėvui, tegul užmiršta, kad yra tavo nelaisve; 
tegul viskas apie ją kvėpuoja liuosybė, o jei tada bus 

nejausminga, tat galėsi pavadinti ją nedėkinga, o mane 

apgaviku. 
— Labai gerai padaryčiau, kad leisčiau jai išva- 

žiuoti! Tavo rodą gali būt ir gera, bet sunku tas išpil- 
dyti. Ji mane neapkenčia, negali į mane žiūrėti, jau gal 
tik per prievartą gali liktis mano pačia. 

— Norėjau tave vesti arčiausiu keliu — tarė se- 

nis, — bet jei jam neužsitiki, tat yra dar kiti takai, ku 
riais gali atsiekti savo mierį. 

Čia priėmęs pastovą giliai užsimąsčiusio žmo 

gaus, žiurėjo į pirštus, apmaustytus įvairiais žiedais, lyg 
nežinodamas, kas pradėti daryti. Ilgai juos maustė, 
šnabždėjo, paskui, lyg atradęs, ko ieškojo, parodė kry- 
žiokui mažą žieduką ir tarė: 

— Štai turi žieduką, kuriame randasi tavo lai- 

mė; užsimauk jį ant mažiuko piršto ir, nuėjęs pas Pa- 

jautą, parodykie jį jai. Ji paklaus, kur jį gavai. Galėsi 

pasakyti, kad gavai pas Radeiką. Tikiuosi, norės mane 

matyti; aš tarsiu jai kelis žodžius, ir tavo laimė bus už- 

tikrinta. 
Kuntoras nevisai užsitikėdamas priėmė žieduką 

ir, užsimovęs jį ant piršto nuėjo pas Pajautą ir paro 
dė jai žieduką. Vos tik pamatė žieduką Pajauta, stojosi 
tuojaus kitokia. Išsyk pasirodė lyg nerami, ilgai su, 

(Toliaus bus). / 

Liudas Grira. 

Milžinkapių daina. 
(“Viltis”). 

(Tąsa). 
Tai nė dangus giedrojo 
Be jokio debesėlio — 

Tik tėviškėlėj mųsų mielojoj 
Vienybė tai žydėjo... 
Žydėti tai žydėjo, 
Kaip darže bijūnėlis — 

Dėl tėviškėlės jauni broliukai 

Galvelių nesgailėjo... 
Šviečia gražiai sietynas 
Danguje, tarp žvaigždelių — 

Oi, tai taip švietė sierai žemelei 
Lietuvių narsumėlis... 
Ne saulelė taip leidos 
Už augštųjų kalnelių — 

Ugnele švietė, Mozūrų pilįs 
Lietuvių išpustytos... 
Ne putinai raudoni 

Krauju slėny varvėjo — 

Jauni broliukai anksti rytelį — 

Kryžiuočių kraują liejo... 
Kryžiuočių kraują liejo, 
Savo galveles guldė; 
Verkė sesulės ir motynėlė, — 

Džiaugėsi tėviškėlė, 
Džiaugėsi tėviškėlė, 
Kad ją sūneliai myli — 

Pyko, vos tvėrės lenkai, kryžiuočiai, 
Įveikti negalėjo... 

Augšti Pilėnų rūmai, 
Marburgo dar augštesni — 

Oi, tik Lietuvos jaunų bernelių 
Narsumas tai didesnis. 

Aštrus mūsiškių plienas, 
Kryžiuočių dar aštresnis — 

Oi, tik Lietuvos jaunų bernelių 
Rankos užvis smagesnės. .. 
Kur vienas pasisuko — 

Penki kryžiuočiai krenta; 
Taip žalion girion žaibas inlėkęs 
Ąžuolų stuobrius verčia. .. 
Ne gegulė raiboji 
Gailiai sodnelyj rauda — 

Tai rauda verkia sena motulė, 
Ir jaunos sesutėlės. .. 

Ne dėl savų vargelių 
Rįra jų ašarėlės — 

Tik dėl sūnelių, jaunų brolelių, 
Lietuvos kareivėlių. .. 
Ne taip ir dėl sūnelių, 
Nei dėl jaunų brolelių — 

Kaip dėl mielosios, dėl tėviškėlės, 
Kad audros ją užėjo. .. 
Didžios kryžiuočių minios 
Panemunius užtvynė — 

Ir dar vis renkas minios nemenkos, 
Kardu Pilėnams grąso. .. 
— Neverki, motynėlė, 
Cytit jus, sesutėlės, — 

Kad mes ir žūsim karo laukely — 

Nežūsim tėviškėlėj... 
— Vaidylos žilbarzdėliai 
Sudės graudžias daineles — 

Skambės jos skardžiai po tėviškėlę, 
Ramįs jųsų širdelę. .. 
Kovės ne vieną dieną, 
Gynės ne vieną naktį — 

Nors daugel žuvo mųsų brolelių, 
Daug žuvo ir kryžiuočių. 
Daug žuvo ir kryžiuočių, 
Kolei pilin įėjo — 

O kai įėjo — ugnelę rado 
Tai kaitriai užkurintą... 
Ugnelė kurinosi 

Taip kaitriai bešveizdama; 
O kur klonelis — kraujo upelis, 
Raudonas Nemunėlis. .. 
— Gyvi nepasiduosim, 
Laisvi — vergais nebūsim! 
Kad jau dievuliai augštieji lėmė — 

Su bočiais midų gersim! 
Su bočiais midų gersim! 
Augštoj dievų salelėj — 

Ten nei kryžiuočių, žiaurių barzdočių, 
Nei pikto lenko nėra!.. 

Laimink, sena motule, 
Tolimajan kelelL: 
Stiklinio kalno sergsti Vyžunas — 

Mus’ — tavo palaimėlė. 
O tu jauna sesule — 

Paskui plieno kard4 
Nušveisk, nuprauski kryžiuočių kraują, 
Kad kaip mėnuo žibėtų!.. 

(T. B.) 
... 

Broliai neeikit pas žydą 
Męs pasiuvara 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: 

EAZ. KUCZINSKAS, 
165 6. Washiigtoi Si., fllrim, fa. 

LIETUVIS ERIAŪCZIUS 
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- 
ųas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 1 

buoju. Meldžiu kreiptis po antraszu: 

J. Kuczinskas, ; 
238 Slocum St. Kingston, Pa. 1 

MRS. EDWARD BRADEL 
Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūną. 

Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei- 
kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengsimBsi kiek- 

vienų užganėdinti. Teipogi užlaikome gyvas kvietkas. 
1718 W. 4 7-t h St. CIIICA60, ILL. 

GrEORGKEC HAZARD 
PLUMBERIS 

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

3252 Emerald Avenue Chieago, III. 

Telephone Yards 4527. 

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Gereusiu armonikų, skripku, klarnetu, triubu, koncertina ir dau- 
gybę visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausiu dziegoreliu, 
lenciugieliu, visokiu gražiu žiedu, geru britvu, drukavojimui na- 
ezinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, istoriasku 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- 

7 ktu. Asz gvarantuoju kad mano tavoras pirmos kliasos o prekes pi- 
gesnes kaip kitur. Orderius iszsiuncziu greitai in visus Amerikos, 
Kanados ir Anglijos krasztus. Kviecziu visus atlankit su visokiais 

pirkiniais ir orderiais paa K. WILKEWICH, Dep.K. 112 G R AND ST. brooklynn. v 

JONAS MAŽEIKO 
Pirmiausias agentas ir notarijuszas 
d6l 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 MAŽEIKO 
130 Canalport Av., Tel. Canal 683 

fRADE MAtfK 

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

IZIDOR KOHJf & CO. 
išdirbeja 

8829 State St. Chicago, III. 
Phono Uouglas 3390 

Im. 23 Almenu 
Gelzkelio Laikrodėlis 
Vyriškas arba mo- 

teriškas 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. Specij'ališkas 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 Bldsc.. Chlcago, III. 

THE FALCON CIUAR FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV. 
— lszdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47th St. CHICAGO. 

Tel. Tards 1735. 

JTAUJAS GYYASTES BITTER TONIC 

TOTONOL 
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

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

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

The Star Cigar Mfg. Co. 
P. KRISZCZIOKAIT1S 

Pirmutinis Cigarų dirbėjas ir pardavė- 
jas Chicago ir apielinkej. Parduoda lis- 
tuviszkns cigarus V^autn ir Gedimino. 
898 E. il4th 8t. Chicago Heignts, UI. 

mm n 
ISZ SENO KRAJAU8 

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

Egzaminąyqja pirmu kartu dykai 

1727 18ta gat. tarpe Paalina ir Woo4 
Ofiso valandos: 10 iki 12 ryte, nub 3 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. Nedalio- 
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 ket vergai s dėl moterų o 

petnycziom ir subatomis dėl vyrų. Taip- 
gi užlaikau puikų salinua su visokiais 
skaniais gėrimais. Kuris pas mana atsi- 
lankys bus szirdingai priliptas. 

*318 80 M OKU A Ji M 

Lietuyiszkas Buffetas 
Kas neturi nakvinEs. Pakeleivingi te- 

gu atsilanko prie rnųsų, o męs Jums 
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 Kišeniuie. 

Su paveikslais, naudingais patarimais 
ir daugybe receptų nuo visokių ligų, 
gražiai apdaryta su auksinėm raidėm ąnt 
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 Mass 

A. COHEN, 
užlaiko 

DIDELE KRAUTUVE DR vBUŽIU 
Jeigu norite pirkti ką nors ant žiemos 

ir szvenczių, eikite pas A, COHEN Te- 
nai rasite visokių drabužių dėl vyrų, 
moterų ir vaikų. Turime daugyeų viso- 
kių puikių czeverykų. Mus cz enios fe- 
bai žemos. Mus kalbame lietuvisaka* 
1334 Jefferson St Cfccago, ŪL 


