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Istoriškas Romanas 

Išguldė jonas Montvila. 

(Tąsa). 
jiudnumu žiurėjo į žieduką. Tuojaus užkaito, jausmai 
jo-s rodos pradėjo atgyti ir, pirmu kart švelniau dirste- 
lėjus į kuntorą, paklausė, kur jis gavo tą žieduką. Kun 
toras pasakė. Pajauta norėjo pažinti Radeiką. Kunto 
ras tuojaus išpildė jos norą. Kada pasikalbėjęs su Pa- 
jauta Radeika išėjo, kuntoras atrado Pajautą visai ki- 
tokia. Nesib jojo daugiaus nei jo, nei Aleūos. Viskas 
jai išrodė kitaip. Nudžiugęs iš tokios atmainos kunto 
ras tuojaus norėjo prašyti jos rankos, bet neišdrįso to 
padaryti, nes Rideika prisakė jam neužsiminti apie tai, 
pakol jis nepasakys, kada ateis tinkamas tam laikas. 

Paklausė jo kuntoras ir darė tik tą, ką jam rodi 
jo senis, kurs nuo to laiko liko suramintoju Sundsteino 
ir Pajautos. Alena, nors aiškiai rodė savo neapykantą, 
bet senis mažai jos paisė. 

Tuom tarpu Habdankas, matydamas kuutorąšei- 
mininkaujant savo namuose, skundėsi ant jo preorui, 
kuris ramino jį, kad Sundsteinas gal pasitaisys. Arti- 
nosi Velykų šventė. Atėjus tai dienai preoras paėmė 
kuntorą už rankos ir tarė: 

— Rimybė tau ir palaiminimas, mielas broli! 
jaigu kada užsitarnavau ant tavo draugiškumo, pavelyk 
pasakyti kelis atvirus žodžius teisybės. E-arne vaikai 
vienos motinos Bažnyčios. Turime rūpintis viens apie 
kitą daugiaus, kaip artimui. Kuntore! nuo nekurio lai- 
ko kovoji pats su savim; siela tavo reikalauja gydytojo; 
sudėk savo skausmus į mano širdį, aš tau pagelbėsiu. 

— Dėkų už rūpestingumą, mano tėve — atsakė 
kuntoras, — bet aš nejaučiu savyje nieko, kas galėtų 
duoti priežastį manęs gailėtis. 

— Nenoriu aš tave kaltinti, jei pats nesijauti 
kaltu! Bet vargas, mųsų kaltės daėjo lig to, kad jau yra 
žinomos netiktai dangui, bet ir žmonėms. Karumenėje 
betvarkė ir paleistuvy-tė; dirstelkime patįs į save: kas 
paveržė mųsų Dievui prigulinčias širdis? Broli kuntore! 
žinau, kad nėra žmogaus be kaltės; bet pasakykie man, 
kas mus laukia šiuose stabmeldžių tyruose, kurkas-kart 
garsiau kalbama, jog esi apgynėju jų dievų? 

— Puiki, pageidaujama užbaijra! — atsakė kun 
toras — nors nepratęs esmi teisintis iš savo pasielgimų, 
vienok pasakysiu, jog artinasi garbinga užbaiga mano 

| Tupsatidgumo, už kuiį aplankysime padėką nuo inist!rt>. 
— Veliju tau to iš širdies — atsakė senis, —bet 

ar nežinai, kad artinasi lenkų karumenė, kuri jau ran 

dasi Lietuvoje? Iškur žinai, kad šitie patįs lietuviai, ku- 
rie dabar yra mums prielankus, rytoj atkreips savo 

ginklų ant mus ? Dėlko Amilonas ikšiol neatiduoda tau 

pilių? Atmink, kad lietuviai neapkenčia mus! 
— Užėmimas lenkų sosto per Jagailą atmainė jų 

neapykantą į prielankumą. 
— Sunku tam tikėti. Nesusipratimas Jagailo su 

Lietuva greit gali pereiti; bet pasakykie man, kodėl 
taip ilgai laikai nelaisvėj nelaimingą Krivių krivaičio 
dukterį? Ar nebūtų geriaus nusiųsti ją tėvui? 

— Ji turi išeiti iš mus rankų krikščione. 
— Tas vėl priešinasi tavo prižadams, padary- 

tiems žmonėms. 
— Tas patrauks juos prie pripažinimo mųsų ti 

kybos. 
— Negaliu suprasti, kokiu budu viena užmiršta 

mergina, duktė nelaimingo tėvo, gali padaryti kokią at- 

mainą tautos tikyboje. Vis gi, broli, leisk man priminti 
tavo priderystes. Tavo su jaja susinėsimas yra priežas- 
timi papiktinančių kalbų. Žinai, kad mistras liepė man 

tave sergėti. Metavonės dienos artinasi; turi, kaipo va 

das, duoti paveizdą žmonėms; užmiršk ant valandos 
niekybę šio pasaulio, atidaryk žaizdas savo sielos, už- 

pilsiu aš ant jų tikybos ramybę. 
— Nemislyk mano tėve — tarė susimaišęs kun- 

toras — kad užmirščiau savo privalumus, žinau svarbą 
šios valandos, bet dabar esmi taip užimtas, kad negaliu 
sutaikinti priedermės vienuolio su kareivio. Amilonas 
saugoja kiekvieną mus pasijudinimą, žinia apie įėjimą 
lenkų į Lietuvą nedaleidžia man nei ant valandos padė- 
ti ginklą. 

— Gerai —tarė kunigas — darbuokis, jei taip 
reikia, bet bukie su mumis,' pameskie burtininkus ir pa- 
leLkie savo belaisvę. 

— Tai negali būti! Pajauta tuoj bus prirengta 
prie išpažinimo mųsų tikybos. Velykų iškilmė patrauks 
ją galutinai. 

— Tat pavesk ją mano globai; mano žili plau- 
kai mažiau bijo apkalbų. 

— Tai negali būti! ji perdaug prisirišus prie A- 
lenos; ji yra taip įsibauginus, kad tik pats pamatymas 
naujo krikščionio pergązdintų ją. 

— Kaip didei mane užgauni! — tarė liūdnai se- 

nis — ar manai, kad aš nesuprantu tavo mierių. Degi 
karšta meile, kytras prigavikas vilioja tave viltimi, kuli 
nei kad os neišsipildys. Viešpaties ranka sieką tave ant 

kryžkelio, o tu nenori prie Jo atsigręžti. Viena gailes- 
ties ašara numazgotų tavo nuodėmės! 

— Mano tėve—tarė kuntoras — užmėtinėji man 

kaltes, kurių visai neatjaučiu. Jau ne nuo šiandie ma- 

tau tavo neapykantą; sergsti kiekvieną mano žingsnį 
Dabar išradai naujas priekabes, bet žinok, kad aš esmi 
ant tikro kelio ir visai nesibijau tavo apšmeižų. 

— Ne, kontūre, ne kenkti tau, bet pataisyti ta- 

ve yra mano noru. Kad norėčiau kenkti, seniau jau bu- 
čiau pranešęs apie tavo darbus mųsų vyriausybei. 

— Ar nežinote, kad turiu mistro paliuosavimą 
nuo pildymo vienuolio privalumų? — tarė rūsčiai kun- 
toras. 

— Aš turiu prisakymą spręsti, ant kiek gali tuo- 
mi paliuosavimu naudotis; užsivilk abitą ir gailėkis už 
savo nuodėmes. 

— Milborgo pilyje pripažįsiu tave viršininku, 
bet ne ant lauko! Čia turi manęs klausyti. Mistras man 

atidavė visą valdžią! 
— Mane Dievas padarė tavo viršininku — atsa- 

kė vienuolis — dar kartą sakau: pulk ant kelių ir gai- 
lėkis! 

— Pulti ant kelių? — išdidžiai tarė Sundstei- 
nas. — Prieš ką gi turiu pulti? Prieš tave, kuris paša 
lingai dasigavęs į vienuolyną nori duoti prisakymus 
pirmutiniam vadui ? Niekše, nežinai, kad turiu tiesą dar 

prieš saulėleidį sušaukti karišką teismą ir arkliais suplė- 
šyti tave kaipo išdaviką! 

Taręs tai kuntoras liepė atvesti sau arklį ir, sė- 

dęs ant jo, apleido stovyklą. Senelis puolė ant kelių ir 
graudžiai apsiverkė. Atsitikimas nebuvo taip tykus, 
kad jį nebūtų išgirdę kiti; pats kuntoras, džiaugdama- 
sis, kad nors kartą atsikratė nuo senio priminimų, nesi- 

slėpė su tuomi. Žmonės pasidalino į dvi pusi. Ir taip 
jau ištvirkę kareiviai, padrąsinti kuntoro paveizda, pra- 
dėjo dar labiau siausti. Tuomtarpu kuntoras, apsiren 
gęs lietuviškai drabužiais su savo draugais lankė dva- 
rus žymesnių lietuvių Vilniaus apielinkėse ir, ūždamas 
su jais, stengėsi patraukti juos prie savęs, kada dievotas 
preoras su keliais vienuoliais apvaikščiojo Viešpaties 
Prisikė.imo šventę. 

XXXVI 

BESIVIJIMAS. 
Taip kada noras medejiško kurto, 
Vejasi laukinę katę atviram lauke; 
O ta, ii nežinomos išvyta sodybos, 
Neapsileidžia viesuloms; kiek tik turi kvape 
Bėga, ans atsilsio taip-gi neduoda, 
Bet paskui ją seka. — Jau, jau mintija koja 
Pasiekti ją, jau širdyj rengia nuožmią.mirti; 
Ne kitaip tie bėgliai erzinasi vylium, 
Tas greitas dėl vilties, ans smarkus iš baimes. 

Zimorowicz. 

Nors kuntoras matė lietuvių prielankumą, neuž- 
miršo bet rūpintis ir vado privalumais, ar tai bijodama- 
sis preoro atkeršijamo, ar norėdamas sutaikinti persisky- 
riusius į dvi dali kareivius. Stovykla j'o prie kalno pa- 
pėdės iš vienos pusės buvo apsupta giria, iš kitos darė 

puikią žydinčių pievų regyklą. Tenai daigiausioje vie- 

toje, puikioje būdoje kuntoras leido naktis, jau tai kal- 
bėdamasis su prielankiais sau vadais, jau svajodamas 
apie besiartinančią jo laimę. Kartą švintant išgirdo to- 

lumoje įdomų balsą, kurio išsyk negalėjo suprasti. Šo- 
ko iš lovos kuntoras ir skubiai apsirengęs sušaukė pas 
save vadus pasitartų. Vieni tvirtino, kad tai lietuviai su 

trimitais pasitinka pavasarį, kiti, kad krikščionįs gieda 
Panėryj. Tuomtarpu balsas kas-kart artinosi ir staiga 
apsiautė visą apielinkę. 

— Prie arklių! — suriko nusigandęs kuntoras. 
— Tai yra lenkų Dievo Motinos giesmė! 

— Prie arklių! už ginklų! — šaukė sargybos. 
Tuojaus triubų gaudimas pranešė apie pavojų 

visai stovyklai. Šoka iš visų pusių kareiviai ir renkasi į 
glitas. Išsiųsti šnipai tuoj pranešė, kad didelė pėstinin- 
kų karumenė traukia Vilijos krantais tiesiok ant jų, 
bet tikro jų sfeaitliaus negalima buvo sužinoti. Sušau 
kęs visą karumenę kuntoras išdavė reikalingus prisaky 
mus ir laukė priešo. 

Sunku buvo statytis prieš priešą, kurio nežinojo 
pajėgų. Pats kuntoras lyg nejautė noro prie kovos; no- 

ras tiktai atsiekimo savo mierių pridavė jam šiek-tiek 
drąsos. Neužilgo pranešta jam, kad lenkų raiteliai užė- 
mė visus girios takus. Nesmagiai kuntoras priėmė tą 
žinią, ypač matydamas taip tingiai renkantis savo raite- 
lius. Saulei tekant pasirodė priešai, kurie, giedodami 
šventas giesmes, drąsiai traukė ant jo. Vedė juos žino- 
mas Juodasis Zaviša. 

Tuomtarpu balsas lenkų triubų duoda ženklą 
kovai. Zaviša iš visų jėgų užpuola ant kryžiokų, bet šie 
narsiai atmuša jo kirčius. Lenkų vadas stengiasi per- 
laužt vidurį kryžiokų eilių, bet, pamatęs, kad to pada- 
ryti neįstengs, staiga metasi ant tiesojo kryžiokų sparno 
ir priverčia priešą sulaužyti eiles; to jis tik ir norėjo. 
Stoja dabar visuotina piovynė. Ginklų čerškėjimas, va- 

dų riksmas ir šauksmas sužeistųjų daro baisią įspūdį. 
Kuntoras, drąsus nei liūtas, šen ir ten lekiodamas drą- 
sina saviškius, pats duodamas paveizdą. Kryžiokai nei 
ant žingsnio nepasitraukia. 

Užimti tiesiuoju sparnu lenkai staiga pasijuto 
apsuptais priešo, kurio kairysis sparnas jau kuomet už- 
ėjo jiems iš užpakalio; tuomtarpu iššoka iš girios raite- 
liai ir skubinasi jiems į pagalbą. Bu /o tai Jadvigos 
pulkas. Balta jų vėliava su karalienės ženklu plevėsuo- 
ja ore. Pamatęs tai kuntoras nusigąsta; pats šoka prie 
kairiojo sparno ir skubina apsupti priešus, bet narsus 

lenkų pulkas tuojaus sulaužo kairįjį sparną ir apsupa 
kryžiokus. Lenkai pradeda imti viršų. Išmušti iš eilių 
kryžiokai jau mintija tik, kaip apsaugoti savo gyvybę. 
Skubina dar jiems pagalbon raiteliai, bet jau pervėlu. 

Iš visų pusių apsupti kryžiokai, krito po lenkų 
smūgiais arba, metę ginklus, šaukė susimylėjimo; kiti 
pasprudę išbėgiojo į girią. 

Kuntoras su likučiais stengėsi dasigauti ant kal- 
nų, bet ir tam užbėgo lenkai. Pamatė taip-gi, kad užsi 
spyrė atimti jo paties gyvybę arba paimti į nelaisvę. 

f (Toliaus bus). 

Liudas Gira. 

Milžinkapių daina. 
(“Viltis”). 

(Pabaiga). 
Gyvi nepasiduosim, 
Lasvi — vergais nebūsim! 
Kad jau dievuliai augštieji lėmė. 
Su bočiais midų gersim! 
— Sūneliai mano mieli, 
Sūneliai vargdienėliai — 

Oi, kaip paliksit seną motulę 
Ant patyčių kryžiuočiams. 
Sūneliai mano mieli, 
Sūneliai vargdienėliai — 

Kai jau keliausit Rytų šalelėn — 

Ir mane pasiimkit! 
Jei jau dievuliai skyrė, 
Jei jau augštieji lėmė: 
Kad man nebūsit karšintojeliai, — 

Nebusiu raudojėlė. 
Drauge vargelį vargom, 
Džiaugėmės laisvužele — 

Drauge keliausim Rytų šalelėn, 
Pas saulę motynėlę... 
— Broliukai mųsų mieli, 
Raibieji sakalėliai! 
Neugi seseles jaunas paliksit 
Vienas vargelį vargti. 
Oi tai pikti kryžiuočiai 
Išmindžios mus rūteles — 

Mes purvyneliu mus’ vainikėlį 
Ir mų«ų jaunystėlę. 
Broliukai mųsų mieli, 
Raibieji sakalėliai! 
Kai jau keliausit Rytų šalelėn, 
Ir mumis pasiimkit! 
Jei jau dievuliai skyrė, 
Jei jau augštieji lėmė; 
Nors čia nebusite mums bernužėliais — 

Busit dievų šalelėj... 
Nušveisim plieno kardą, 
Nuprausim baltą kaklą: 
Kraujo klanelis, laužo ugnelė — 

Netolis kelelio!... 

Kaitri ugnelė dega, 
Kraujo upeliai teka — 

Midaus gaminkit augšti dievuliai, 
Laukit brangių svetelių! 
Taip tai tėvai gyveno, 
Savo tėvynę gynė, 
Taip laisvužėlę brangią mylėjo, 
Ir aštrų plieno kardą! 
Nūnai mus’ tėviškėlėj 
Kita gadynė virto — 

Ilsis žemelėj bočių kauleliai, 
Dainelė gailiai rauda... 

Rugiapiūtė. 

Jau rugių laukas visas baltuoja. .. 
Auksinių varpų galvos nusvirę, 
Tartumei mirtį josios sapnuoja — 

Stiebas palinkęs, o jos apmirę... 

Smagus vėjelis jų neramina, 
Joms nemaloni nei saulė skaisti, 
Kirtikas dalgę, mat, jau gamina, 
Neilgai trukus ims su ja žaisti. .. 

Su plieno dalgėms būrys kaimiečių, 
Yt kariuomė prie rugių traukia... 
Tartum paleido kas bičių spiečių: 
Tik ūžia ore.. ir dainos plaukia... 

Sužvengė dalgės — varpos sukruto... 
Pašlyjęs stiebas virto ant šono, 
Iš baimės, regis, nė nepajuto 
Nuožmybės dalgės ir jos valdono. 

Kai karo lauke po nuožmiai kovai 
Betvarkiai kūnai gul’ išblaškyti; 
Reginį tokį dalgės prajovai 
Rugių laukelyj duod’ pamatyti: 

Pėdai suvirtę vienas prie kito, 
Kaipo kareiviai mirties sugauti, 
Išdrikę tyso, kur katras krito, 
Nėr kam jų verkti — nė gailestauti... 

Kaipo po kovai lavonus renka, 
Neša kruvosna — paskui laidoja, 
Taip ir kirtikams darbo pakanka, 
Kruvosna pėdus kol sunešioja. 

Iš pėdų reikia gurbas statyti, 
Piutę užbaigus — grėbstyt rugienas... 
Ai, kiek tai vargo tur pamatyti, 
Darbo žmonelės per visas dienas!... 

į Aptupiu Juozas. 

Broliai neeikit pas žydą 
Męs pasiuvam Siutą kokį kas nori. Parduodu ke- 
letą lotų įvairiose vietose. Pard"odu 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. luUigtn 61., Vik-hm, Pa. 

LIETUTIS KRIAECZIUS 
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, Pa. 

MRS. EIDVVARD 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-th S t. CH1CAOO, ILL. 

GEORGE hazard 
PLUMBERIS 

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

3252 Emerald Avenue Chicago, III. 

Telejthone Yards 4527. 

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Gereu8iu armonikų, skripku, klernetu, triubu, koncertina ir dau- 
gybe visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausia dziegoreliu, 
Ienciugieliu, visokiu gražiu žiedu, geru britvu, drukavojimui ma- 

ezinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, istcriszku ir 
maldaknygių, visokiu gražiu popieru dėl raszymo gromatu tuzinas 
25c., 5 tuz. už $1.00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už 5c. marką o an- 

, turėsi No. 3 katalogą su 450 paveikslu ir 1 000 visokiu naudingu dai- 
ktu. Asz gvarantuoju kad manotavoras pirmos kliasos o preke^pi- 
gesnes kaio kitur. Orderius iszsiuncziu greitaiin visus AmtdUafc, 
Kanados ir Anglijos krasztus. Kviccziu visus atlankiteu visokiais 

pirkiniais Ir orderiais pas K. WILKEWICH, Dep. K. 113 GRAND 8T. bvookly» k. -r. 

^>^A^VNA^AAAA/VVNAAA^WV\AA. 

JONAS MAŽEIKO 
!'Pirmiausias agentas ir notarijuszas Įi 

dėl visokių reikalų ir rodos davėjas i| 
ji visose provose. Mus iszprovojem ko- ji 
ij geriausia arba greitai sutaikom. Kas j' 
ji norėtumėt pirkt namus arba farma, 'j 
i1 tai mus paskolinam pinigus pigiause ji 

JONAS MAŽEIKO <! 
130 Canalport Av., Tel. Canal 083 j. 

TRAOE MArt* 
ta de 

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. 
iidirbeja < 

3829 State St. Chicago, III. 
Phono Uouglas 3390 

Im. 23 khm 
Gelzkelio Laikrodėlis 
Vyriškas arba mo- 

teriškas laikrodė- 
lis gvarantuot. ant 

20metų paauksuo- 
tas d u beita vi luk- 
sztai puikiai visaip 
iszmarginti, gera) 
laiką laikanti, la- 

blausia naudojami keliauninkų kurie tu- 
ri daboti laikų. Specijališkas pasiųliji- 
mas: Męs nusiųsime šitą laikroaelj kiek- 
vienam C. O. D. už $.i.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 Bidg., Chicago, III. 

THE FALCON C1UAR FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV. 
— lszdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47th St. CHlCAtiO. 

Tel. Tardė 1735. 

EAUJASHTYASTES BlTTER TOMC 

TOTONOL 
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

kaip tai: dėl Dispepsijos, Negromuliavi- 
mo, Konstipacijos, Biliausness ir 1.1. 

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

JL STULGA 
Užlaiko visokį tavorą kaip 
Batus czeverykus ir kitokius 
vsriszkus puikius drabužius. 

Meldžiu nepamirszkit mano krautu- 
ves, o busite meilingai priimti. 

1613 8o. Wood Stv Chicago 
... .« 1 ..... 

MM vssn 
ISZ SENO KRAJAUS 

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

Egzaminatoja pirmu kartu dykai 

1727 18ta gat. tarpe Paulina ir W«ol 
Ofiso valandos: 10 iki 12 ryte, nuo 3 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. Nedelio- 
mis: 10 iki 2 P.M. 

Tel. Canal 3263. 

Lietuviška Pirtis 
ALEX KUPSHAS 

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

petnycziom ir subatomis dėl vyrų. Taip- 
gi užlaikau puikų salinna su visokiais 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane atsi- 
lankys bus si'rdingai priimtas. 

*318 SO MORGAN M 

Lietuviszkas Buffetas 
Kas neturi nakvinBs. Pakeleivingi te- 

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

Lieku, Su godone, 

Kasparas Idzilevicze 
3200 Auburn Avė. 

Godotini draugui! 
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 Kišeninje. 

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

M. P ALT ANA VICZE 
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 daugyBę viso- 
kių puikių czeverykų. Mus ozienlos lo- 
bai žemos. Męs kalbame lietuvi saka' 

1334 Jeffienoi St CUcagc, D. 


