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(Tąsa). 
Liko su juom tik burįs ištikimų kareivių, kurie jo ap- 
gynime guldė savo galvas. Patėmijo, kad tarp visų la- 
biausia ant jo užsivarinėja vienas jaunas raitelis, kuris 
lyg tyčia jo visur ieškojo. Negalėjo kuntoras suprasti, 
kuomi jisai butų galėjęs prieš jį nusidėti, bet jautė, kad 
jaigu jam skirta žūti, žus iš jo rankų. Krito jo arklys 
nuo jo šūvio, bet smarkus kuntoras tuojaus užsėdo ant 
kito. Matydamas tada, kad gintis jau negali, prasiskver- 
bė pro draugus ir kaip vilyčia pasileido bokšto linkon. 
Leidosi paskui jį ir nepažįstamas karžygis, bet gerai ži- 
nodamas kelius kryžiokas, ant valandos dingęs iš akių, 
dasigavo ten pirmiau. 

Bokšto gyventojai žinojo apie kovą; dasiprato 
net apie sumušimą kryžiokų iš lakstančių po visas pu- 
ses nusiminusių vienuolių; žinojo net, kas buvo užpuo- 
likais. Pajautą vis dar saugojo sargyba, bet ją ramino 
esantis tenais Radeika. Tuomtarpu uždusęs kuntoras į- 
bėgo į Pajautos kambarį ir kaip vanagas metėsi ant sa- 

vo aukos ir, pagriebęs, išsinešė už durų. Puolė ant ke- 
lių prieš jį Tėvunienė, melsdama susimylėjimo. Radei- 
ka keikė, bet viskas buvo veltui. Tada Radeika, išsi- 
traukęs iš užančio peilį,dūrė jam į sprandą,bet nepripra- 
tus ranka neatsiekė mierio, ir peilis nuslydo per šarvus. 
Kuntoras su savo auka išbėgo aDt kiemo ir šokęs ant 
arklio leidosi link girios, kada vejantis jį karžygis įlėkė 
į kiemą. 

Patyręs apie nelaimę karžygis vėl leidosi paskui 
jį. Lėkė, kaip tik arklys galėjo; ant galo pamatė jį pro- 
švaistyj su mergina rankose. Tada atgijo jame viltis; 
buvo jau tik keliasdešimt žingsnių nuo kuntoro; norėjo 
šauti, bet pabijojo užmušti merginą. 

— Neištruksi! neištruksi, biaurybe! — šaukė 
vydamasis. — Pasiduok, jei nori gyventi, o ne, tai per- 
šauju! 

Pajauta atsigrįžo išgirdus balsą. 
— Kas nors tu esi, nelaukie,šaukk! Šaukie išsyk, 

mirtis bus man meilesnė! 
— O, kad tai galėčiau pasitikėti ant savo ran- 

kos! — atsakė karžygis — kad tai žinočiau, kad patai- 
kysiu tik į jį! 

— Beširdi! — sušuko kryžiokas. — Ką-gi tau 

padariau, kad taip užsipuoli ant mano gyvasties ? Nori 
pinigų? — imk juos! — ir metė krepšelį su brangumy- 
mEisInoef'Tas nesulaikė karžygio. 

— Judošiau! — šaukė į bėgantį — atiduok man 

ją, tada tikėkis malonės! 
— Šaukk, nesibijau! meldžiu tavęs! — šaukė 

Pajauta. 
Norėjo karžygis paklausyti. Jau porą kartų at- 

mieravo, bet vėl nuleido rankas. Buvo jau visai arti 

kryžioko, bet staiga apsilpęs karžygio arklys pradėjo 
atsilikti ir neužilgo krito ant žemės negyvas. Baisus bu- 
vo tai smūgis Pajautos apgynėjui. Išgirdo garsų kryžio- 
ko kvatojimą ir Pajautos šauksmą, bet gelbėti negalėjo. 
Kryžiokas nujojo. 

Tuomtarpu karžygis žiurėjo į savo kritusį žirgą, 
nežinodamas ką daryti. Nekaltino jis žirgo, gailėjosi jo, 
skundėsi tik ant savo nelaimingo likimo. Klausėsi, ar 

dar negirdės merginos riksmo, kad žinotų, į kurią pusę 
neša ją kryžiokas, bet nieko jau negirdėjo. Mintijo tat, 
ar grįžti į bokštą, ar ieškoti kur kaimo, kur galėtų gau- 
ti kitą arklį; tuomtarpu išgirdo dundėjimą, ir neužilgo 
pasirodė jojantis Radeika, kuris taip-gi šoko vytis kun- 
torą. 

— Stok, Visbare! — sušuko jaunikaitis. — Dan- 

gus vėl atsiunčia tave man į pagalbą. Nusėsk ir tuojaus 
duok šen man savo arklį! 

— Kas čia atsitiko ? — užklausė Visbara, nu- 

šokdamas nuo arklio. — Ar nesužeidė kryžiokas ? 
— Nėra laiko kalbėti. Esmi sveikas! Pasima- 

tymo! 
— Bet pasiimk šitą krepšį; gal tu jį pametei ? 
— Ne man jis priguli. Pasilaikyk sau! Likk 

sveikas! — tarė karžygis ir pasileido paskui kuntorą. 
Jau skaitytojas dasiprotėjo, kad jaunas karžygis 

buvo ne kas kitas, kaip tik žinomas Žinčiaus šventiny- 
čioje vardu Traidėnas, lenkas. Ištikro buvo tai jaunas 
Firlei. Leidosi, kaip tik arklys tesėjo paskui kryžioką, 
bet neužilgo sutemė, o skiriantis į tris šalis kelias su- 

maišė pėdsakį. Nežinojo dabar, ką daryti, bet truputį 
pagalvojęs, pasuko po tiesei, manydamas, kad kuntoras 
turės traukti link Nemuno. Klaidžiojo per naktį, o ant 

rytojaus, ant didesnio savo negiliuko, pamatė, kad ne- 

tiktai neprisiartino prie Nemuno, bet dar atsitolino. 
Dar aršesnis bet buvo padėjimas kuntoro, kuris 

visai nenorėjo nusiduoti prie kryžiokų kariaunos, o iš 
kitos pusės bijojosi netiktai vijikų, bet ir abelnai susiti- 
kimo su lietuviais. Jojo giriomis per naktį, o kada ant- 

rytojaus ieškojo kokios-nors prieglaudos, pamatė būrį 
kryžiokų. Buvo būrys kryžiokų po vadovyste kuntoro 
Ulriko, išsiųsto nuo mistro atimti nuo Sundsteino val- 

džią. Tas buvo vaisiumi preoro pranešimų. Pagautas 
klajojantis po girią su verkiančia mergina vienuolis, li- 

ko pavestas sargybai. Atsakymai merginos išrodė jo vi- 

są kaltę. Tada Ulrikas dėl prirodymo Sundsteino nusi- 

kaltimų, nusiuntė Pajautą į Malborgą, o pats nusidavė į 
Panėrį surinkti likučius Sundsteino karumenės. 
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Sugrįžimas Jagailo į Vilnių patraukė prie jo 
širdis lietuvių, o geras lenkų karamelės apsiėjimas su 

gyventojais, panaikino jų link lenkų neapykantą. 
Tokiame dalykų stovyje Ulrikaa nedrįso užpul- 

dinėti ant gyventojų, tuomi labiau, kad apart besiren- 
kančių nuo kalnų senų vienuolių ir mažo skaitliaus klai- 
džiojančių Sundsteino kareivių, nematė ii niekur kitos 
pagalbos. Tuomtarpu išgirsdavo kaskart liūdnesnes 
nauienas. Lenkų karumenė po vadovyste Vytauto ir 
Skirgailo, įėjus į Lietuvą, stengėsi kogreičiausia išvyti iš 
šalies užpuolikus. Turėjo jie tat didelę galybę, o nors 

jų karumenė buvo mažesnė už mistro, Andriejaus Keis- 
tutaičio ir Svetoslavo, bet ji susidėjo iš karštos jaunuo- 
menės, norinčios pasirodyti naujam karaliui ir užsitar 
nauti lietuvių prielankumą. Apart to priešams buvo 

nelengva sueiti į krūvą. Skirgaila su dalia karumenės 
užstojo kelią Andriejui ir Svetoslavui, o Vytautas trau- 
kė link Nemuno. Išgirdęs apie tai mistras tuojaus at- 
šaukė Ulriką ir bemat pasitraukė į savo šalį. 

XXXVIII 

NEMALONUS PRIĖMIMAS. 
Ir taip, Brenai, duosi pačiai 

Valdyti savimi; 
Jiji namais, dar su geda 

Valdo ir tavimi. 
JijB tarnus, jije arklius, 

Šėpas ir-gi kluonus, 
Viskas po jai, kaip po poniai 

Eina paeiliumi. 
Kad ką liepia, tat sargyba 

Tuojaus jos paklauso. 
Ir vežėjai, uredninkai 

Skaitlių jai išduoda; 
Tiesiok visur jije pribuna, 

Viskas jai pritinka; 
Tu netikęs, nepaisai to, 

Kad veda už nosies. 
Kochanowski, 

Tuomtarpu atiduota Ulriko sargui Pajauta įėjo 
į prūsų, rubežius, nežinodama, koks bus jos likimas. 
Sargas Mikleris pildė Ulriko prisakymus ir apsiėjo su 

jaja kogeriausia, bet tas mažai linksmino suspaustą 
skausmais jos širdį. Apleido šalį, kurioj nelaimingas 
jos tėvas liko tarp tokių sumišimų. Žinojo kaip liūdna 
ateitis jo laukia. Iš kitos pusės lyg per miglas matė už- 

imtą jos gelbėjimu karžygį, kurio balsas priminėjai se 

novės draugą; nors nežinojo tikrai, kad tai buvo Trai- 
dėnas, bet atminimas apie jį sužeidė jos širdį. Ir kas-gi 
kitas iš lenkų galėtų būti užimtas jos likimu, jaigu ne 

jisai ? Suspaudė jai širdį, kad pamatė jį krintant drai 

ge su arkliu. 
Taip užimta liūdnomis mintimis kas kart vis t< 

linosi nuo savo tėvynės, pakol nepamatė miesto su da 
gybe aukštų mūrų ir bažnyčių bokštų. Buvo tai M« 
borgas. Sargas stengėsi ją suraminti, sakydamas, k3l 
paliks ją pas gerą moteriškę ir, kad sugrįžus mistrui, ji 
liks nusiųsta tėvui, kad tame mieste pamatys daugybę 
dailių daiktų, kokių dar niekad nemačius Lietuvoje, t 

Reikėjo pereiti daugybę visokių vartų ir gatvių, 
kad priėjo prie pilies sienų. Ant ko Pajauta tik nedirs- 

telėjo, viskas biauriai atsimušė jos širdyje. Visaip ne- 
dažyti murai ir dideli šventųjų paveikslai perėmė ją 
baime. Bet kad pasijuto ant perkaso, užliejančio pili^ą 
sienas ir pilies vartai liko paskui ją uždaryti; kada aį 
sirado tarpe ginkluotų kryžiokų, kurių kiekvienas pri- 
minė jai kuntorą, išgąstis jos buvo neapsakoma. Buvo 
tai rytmetys, kada visi traukė į bažnyčias ant ankstybų- 
jų mišių. Pagalios Milkieris sustojo prie vieno didelio 
namo ir pranešė Pajautai, kad jų kelionė jau pabaigta. 

Buvo užpakalinis rūmų butas, paskirtas ant gy 
venimo mistro tarnams. Milkieris liepė Pajautai eiti 
paskui jį. Įėjo į didelę grinčią, pripildytą visokiais in- 
dais; buvo tai virtuvės indų užžiurėtojo gyvenimas. 

Tarp tų indų krūvų kampe prie sienos stovėjo 
dvi lovi. Sienos buvo apkabintos šventųjų paveikslais. 
Prie stalo sėdėjo, atsisukęs pečiais į duris, jau ne jau- 
nas, storas žmogus, prisikišęs balta prikyšte, ir gardžiai 
valgė. Priėjęs prie jo Milkieris tarė: 

— O aš tave, mielas Hubekai, visados prie ą- 
sočio randu. Tai gerai, matyt, sveikas; žegnok Dieve! 
bet pasakykie, ar namie tavo pati ? 

— bventas Augustinai! Ar man sapnuojasi, ar 

vardan Dievo — kalbėjo žegnodamasis Hubekas — die- 
važ, tai tu čia esi! Sveiks druts drauge! kas čia tave at- 

vijo iš Lietuvos ? Aš tikrai maniau, kad tu ten kapoji 
stabmeldžių galvas nei kopūstus. 

— Mano broli, žmogus džiaugiesi, kad dar savo 

galvą nešioji ant sprando. Neužilgo pamatysi mus dau- 

giau. 
— Ar taip ? Tai gal neužilgo sugrįš ir mistras ? 
— O ką jis ten veiktų ? Tegul grįšta, bile tik su 

savim svečių neparsivestų. Bet kodėl nematau tavo 

pačios ? 
— Ką-gi tu turi į ją ? Jei parvežei dovaną, tai 

gali paduoti ją ir man. 
— Žinoma, parvežiau; štai, matai tą jauną lietu- 

vaitę. Kuntoras Ulrikas prašė paprašyt tavo pačios, kad 
ją užlaikytų pas save, kol parvažiuos mistras. 

— Dievaž, daili mergina! Sėskis-gi, pasilsėk. — 

linksmai kalbėjo Hubekas, žiūrėdamas į Pajautą. — 

Gerai, ką kuntoras Ulrikas sako, tas turi būt išpildyta. 
O aš maniau, kad Lietuvoj nei nėra dailių moterų; kas- 

gi čia do žverelė ? 
— Po teisybei, ir pats nežinau — atsakė Milkie- 

ris — Kuntoras Ulrikas liepė gražiai su jaja apsieiti; 
turi būti duktė kokio turtingo lietuvio, bet tai geras ir 
labai pavalnas sutvėrimas. Bet tavo pati niekur neišva- 
žiavo ? 

— O kur ji važiuos. Nuėjo, kaip visados ant 

mišių. 
(Toliaus bus). 

Gamta ir Vargdienis. 
Vargdienio skundas: 

_Meilinga Gamta! Tu man gyvybė! 
Mane tu skriaudi ir persekioji... 
Tu esi viskas, visų gerybė, 
Kodėl man dyglius po kojų kloji ?... 

Kitiems tu meilės pini vainiką. 
Saldybėj plauko jų visos dienos; 
O man vargšeliui jau nieks nebliko 
Tik karčios kančios... Aš kenčiu vienas... 

Tu man neduodi laimingo laiko 
Ir nieko gero tu man neteiki, 
Tu man tik duodi vargų be saiko, 
Ar jau ant amžių mane prakeiki?... 

Didžiausiais skausmais man širdį vars- 

tai, 
Kamiai gyventi tu man neduodi, 
Ir nuliūdimais krutinę plaustai 
Ar man bus visad ir amžiai juodi?... 

O kam daleidai ant svieto gimti?... 
O kam aš vargšas kasdien vaitoju ?... 

Negal man niekad širdis nurimti, 
Vargų prispaustas, aš drauge artojų. 

O motin, Gamta! Aš tavo sūnūs! 
0 kam daleidi tiek man kentėti ? 
Tu man sukrauni vargų perkūnus... 
01 sunku, sunku, — nei išturėti! 

Krūtinė mano dygliais sužeista, 
Sunkybę svieto ant manęs leidi — 

Man skauda galva ir protas svaigsta, 
Tavęs šaukiuosi — mane apleidi!... 

Gamtos atsakymas: 
Perdaug, sūneli! Ar aš tai kalta? 

Ar aš tai kalta, kad tave skriaudžia ? 
Kad numylėta tamsybė šalta, 
Ir veltui skundas tavasis siaudžia. 

Tu ženk, vaikuti, į šviesų kelį, 
Ten laimę savo gal tu atrasi; 
Nešauk taip skurdžiai, o gers sūneli, 
Kas taip mylėtų — o kur tu rasi ? 

Aš vien gerybes ant žemės leidau, 
Grožybėms, laimėms pasaulę klojau, 
Visiems tik kvietkus po kojų svaidau; 
Kas ko norėjo, aš vis žinojau. 

O ko-gi trūksta tau, miels vargdieni ? 
To nėr pasaulyj ko neturėčiau, 
Iškur tau butų vargai tik vieni ? 
Tavęs tik vieno ar neregėčiau ? 

Vargdienis: 
— Teisybę kalbi: svietas turtingas. 

Ir laimėj plauko, tvane linksmybių, 
Skin meilės žiedus, labai meilingas, 
Prikrautas pilnas saldžių ramybių. 

Tiktai tos laimės ne man paskirtos, 
Tai yra ponai, ką joms naudojas... 
Nuo viso mielo tik aš atskirtas, 
Ir man blakstienos tik vien rasoja... 

Gamta: 
— Tu eik, vaikuti, prie mokslo tiesiai: 

Beeidama tikrai prieisi šviesą; 
Eik ten, kur žiba saulutė šviesiai, — 

Atrasi saldžią lygybės tiesą. 
V argdienis: 

— Manęs neleidžia tenai nueiti, 
Plėšikų gauja ten stov ant kelio; 
Tiktai turtingas gal mokslus eiti, 
O man tik lieka namai lauželio. 

Gamta: 

-i- Tik nedrebėki, kelk savo brolius 

Į kovą, sunau! Tik ne su baime! 

Ašįjums padėsiu, aš duosiu ginklus... 
Vaijgdieni, rasi ištikro laimę. 

Vargdienis: 
O, motin mano! Gražiausia gamta! 

Parišk sukelti tu mano brolius! 
Manęs neklauso — miegot jiems lemta. 
Ant... Stov ant kelio nedors maskolius.. 

A c, aš vargdienis, esu pražuvęs, 
Varguose plusta tėvynės šviesa. 

Širdiįs man plyšta — ak, aš lietuvis! — 

Tikrai kas mano, tai rankoj priešo... 
O priešas, priešas mus mina tiesą... 

Jovaras. 

Knygos Sacharoje. 

inteki 

Paskutiniuoju laiku vis labiau ir 
labiau piadėjo platinties Sacharoje (Af- 
rikoje), knygos. Daugiausia jos platinasi 
tose viiet<jse, į kurias plaukia francuzų 

j Taip, pavyzdin, vienas juodųjų 
vadas, vardu Sidija, turi naminį 
|kuriame yra 683 knygos ir 612 

rankras šių. Knygos daugiausiai dvasiško, 
mistišk >, filologiško, istoriško ir beletris- 
tiško U [•irto. 

Po truputį jau visur šviesa platinasi. 

giminė 
knygy 

Broliai neeikit pas žydą 
Męs pasiuvain 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, 
IBS 1. f asluigtoi Si., TOis-Iam, Fa. 

LIETUVIS KRIAUCZIŪS 
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 po aatrassu: 

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

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

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

vieną užganėdinti. Taipogi užlaikome gyvas kvietkas. 
1718 W. 47-th St. # 

CHIOAGO, 1LL. 

GEORGE HAZARD 
PLUM BERIS 

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

3252 Emerald Avenue Ckieagą, III. 

Telepbone Yards 4527. 

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELB KRAUTUVE 
Gereusiu armonikų, skripku, klernetu, triubn, kencertinu Ir dau- 
gybą visokiu muzikaliszku instrumentu. Puikiausiu daiegoreliu, 
lenciugieliu, visokiu grasiu šiedu, geru britvu, drukavojimui na- 
szinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu lltaru, istorissku ir 
maldaknygių, visokiu gražiu popiern dėl raszymn gromatu fa—ia»« 

25c., 5 tuz. už $1.00. Atsiusk savo tikrą adresą ir už 5e. marką • ap- turėsi Ne. 3 katalogą su 450 paveikslu ir 1.000 visokiu naudinga dai- 
ktu. Asz gvarantuoju kad mano tavoras pirmos kllases • prekes pi- 
fesnes Kaip kitur. uraenus įszsinncziu greitai įm Tisus Amerikos, 

Kanados ir Auglijos krasztus. Kviecziu rišos af lanki! au visokiais 
pirkiniais ir orderiais pas 

M. K. WILfcEWICH, Dept. K. 115 W. Markėt St., SCRANTON, PA. 
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JONAS MAŽEIKO 
Pirmiausias agentas ir notarijusaas j 
dėl visokių reikalų ir rodos davėjas < 

visose provose. Mus iszprovojem ko- j 
geriausia arba greitai sutaikom. Kas 
norėtumėt pirkt namus arba farma, 1 

tai mes paskoliuam pinigus pigiause ] 
JONAS MAŽEIKO 

_ 
. 

Canalport Av., Tel. Canal B83 j 1301 

TRAOE MArtii 

vi v/ 

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

IZIDOB K® H N & CO. 
išdirbeja 

8829 State St. Chicago, Ui. 
Phonu Uouglas 3300 

Im. 23 Akmenų 
(Mikelio Laikrodėlis 
Vyriškas arba mo- 

(teriškas 
laikrodė- 

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- 
maa: 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. 

EXCELS10R WATCH CO. 
904 Athenaeum Bldg., Chlcago, III. 

THE FALCON CHUB FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV. 
— lszdirba geriausius — 

HAVANOS CIGARUS 
1601 W. 47th 8t. CHICAUO. 

Tel. Yards 1735. 

NAUJAS GYVASTES BITTER TONIC 

TOTOJJOL 
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. 

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

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

1618 So. Wood St., Chicago 

m n 
I8Z SENO KR A J AUS 

Gydo labai pasekmingai Taškini li- 
gas chroniszkas ryriszkas ir moteri- 
szkas kurios yra nsasiseneje. Jaign 
kiti jums nepagelbejo, atsilankyki* 
pas mane. 

EOZAMINAYOJA FIBMU KASTU DZKA1 

1717 18ta gat. tarpe Paallaa Ir Wea< 
Ofiso ralandos: 10 iki 12 ryte, nuo 3 
iki 1 ir nuo t iki 9 vakare. Nedalio- 
mis: 10 iki 2 P. M. 

Tel. Ganai 3263. 

Lietuviška Pirtis 
ALEX KUPSHAS 

Užlaikau geriausią lietuvisską. ruaismką 
ir turkiszką pirtį ant Bridgeporto. Ma- 
no pirtis būna ketvergais dėl moterų e 

pętnycziom ir subatomis dėl Tyrų. Taip- 
gi užlaikau puikų salinria su visokiais 
skaniais gėrimais. Kuris pas mana atai- 
lankys bus U'rdingai priliptas. 

(318SO MOKO A K 81 

Lietuyiszkas 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 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 receptą nuo visokią ligą, 
gražiai apdaryta sn auksinėm raidėm ant 
apdaro, knyga parsiduoda po 1 dol. Tą 
knygą gali gauti dovanai užsiraszyda- 
mas “Kataliką” ant metą mokėdamas 
prenumeratos 2 dol. mąsą agentui. 

M. PALTANAVICZE 
51 Millbury St Worcester Mas* 

A. COHEN, 
užlaiko 

DIDELE KRAUTUVE DRABUŽIU 
Jeigu norite pirkti ką nors ant žiemas 

ir szvsnczią, eikite pas A, COHHlf. Te- 
nai rasite visokią drabužių dėl vyrą, 
moterų ir vaiką. Turime daugyeą viso- 
kią puikią csevsryką. Mąs ssienios lo- 
bai žemos. MgT kalbame listuvisAa^ 

1334 JeffenM St. ■ Cfca* BL 


