
* BRAU <SA!
LITHUANIAN DAILY FRIEND

*
! UI

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA
■M

I

KAINA O CENTAI 
PRI C E ** CENTS

CHICAGO. ILLINOIS, TREČIADIENIS. VASARIO (FEB.) 26 D, 1919 M. 
mrrDUCD AS SK<X>Nl>-ClJUiH MATTKlt MAIU'H SI. AT OHIUAOO, lUSMlHK 4 Ni>KR THK A<T <M MAKCH S, IBIS

METAI VOL. IV No. 48

LENKAMS NEPATINKA TAUTU SĄJUNGOS POLITIKA
Jiems norisi dideles ar

MEK8IK0S REIKALAI 
PALIEKAMI SUV. 

VALSTIJOMS.

PAKLOTA DAR VIENAS
B0L1EVIKŲ VADAB.

ISŪAREŽTUOTAB PRINCAS:

LE0P0LDA8

Trockis pralaimėjo 7 
magius su viena diena

♦

[UL*

mijos, paskui Lietuvos
Prez. Wilsonas Washingtone; 

turi daug darbo
LENKAI NORI TURĖTI Į PREZIDENTAS WILSONAS 
SKAITLINGĄ ARMIJĄ. SOSTINĖJE.I

Nes be joz jiems negalima pa-1 P“iraW ’

vergti Lietuvos.

Varšuva, va*. 26.— Čionai 
atkeliavo talkininkų tuKija. 
Lenkų vadai ir veikėjai ėmė 
misijai skųsties, jog lenkams 
labai nepatinka tuntų sujun
gus politika, paliečianti iš 
ginklavimo reikalu*. Dginkla- 
vhnas lenkus didžiai baugina.

Lenkai opocieijonistai stovi 
už tai, jog Lenkijai yra būti
nai reikalinga milžiniška ar
mija. Jie sako, jog lenkų tau
tai suvienyti negalima apsiei
ti be tekios anaijoa. Girdi,'at- 

‘■aajomma Lenkija ir atgaivi
nama tauta tari- bot s art-įflįrių'Srtminių

Kas veikiama taikos konfe
rencijos.

Bolievikams tad duota pro
ga kelti riaušės.

Londonas, vas. 26.— Muni-I 
ebe suareštuota* Bavarijos 
princą- l^eopoldas, kuri* ki- 
tuomet vadovavo vokiečių ar
mijom* Lietuvoj ir Lenkijoj, 
.lis ir jo brolis, sosto įpėdinis, 
intarinmu suokalbyje, kurs 
surištas xu premjero Ei šiurio 
nužudymu.

Badene nepavyko bolševi
kams sukelti revoliucijos ir 
teroru.

B0LSEVIKAM8 NEPAVYK
STA BRIA UTIES PIR

MYN.

kon. B<-t ir vėl estai juos at
bloškė.

Ir taip net 7-tes kartus bol
ševikai mėgino paimti Narvų 
arba nors miesto apylinke*. 
Bet ri«ns kartus Imvo atmuš
ti.

Paskutiniu kartu Imlšerikai 
Imvo priversti bėgti didžiau
sioje Is-tvarkėje. Trockis sn 

(savo ••štabu” dar lotinus ir 
nežinia kur buvo ntsiduręs, 

i kuomet jo ••armijai” jmsiiiart* 
■t karšta ir tni dnr žiemos metu.

Bolševkai jki to smūgio vis
gi dar atsipeikėjo ir už kelių 
verstų išnnujo ima tvnrkytie*.

Pskovo šone prieš liolševi- 
ku* veikia garsaus rusų kor
puso dalis ra pulkininku Baln- 
raviė.

Grūmoja suomiam*.

Trockis pagaliau* pradėjo 
grūmoti jau ir suomiam*. Nes 
suomiai ne tik duoda pagelbų 
estams, bet dar suomių ka
riuomenė sutraukiama į bol
ševikų pasienį. Bolševikai bi
josi jų užpuolimo. Tad Troc
kis ir ima ji«vn* grūmoti.

Bet or kartai* suomiai am 
bos svarbiausieji žmonta, W- 
rię priridės prie nuMavUta 
Itolšrvikų ne tik iš Pabaltijo* 
brt ir iš Rusijos.

Bolševikai visiem* grūmoja. 
Tai imprasta* jų darbas. Tik 
visa* jiems vargas, kad jiems 
niekur nesiseka ir niekas ne
bijo jų grųmojimų.

Berlynas, va*. 26.— Bottro- 
J po di^triktv, Kestphalijoj. 
i valdžios kariuomenė nušovė 
liolševikų vadų Fektotonek. 

| Kareiviai jį norėjo areštuoti.
B<-1 ji* patipriešino. Gi paskui 

1 norėjo pabėgti.
Br<-m«*m* tvarkų pravalė 

Gerstrnbiirgn knreivių divizi- 
ju. Ikdmr toji divizija nuvyko 
į Bot t r*>p dirt riktu.

Anų dienų DuvK-eldorffc' 
turėjo įvykti municipalini rin
kiniai. Padūkę bolševikui su
naikino rinkimų skryneles ir 
visus rinkimams pagamintu* 
daiktus.

Kitur, Rhinc distrikte. liol- 
šerikat taippat sunaikino tin
kinu) prietaisas. Ir dar buvo 
reikalavę jiems atiduoti bal
suotųjų sųrašus. Vietomi* 
žmonės smarkiai susirėmė ra 
bolševikaia

Iš Maniako gauta žinių, 
jog tenai ritas garnizonas pe
rėjo bolševikų pusėn. Bolše
vikai ten dabar jan ir šeimi-

Bavarijoe vyriausybė, kuri 
savo keliu dar gyvuoja, j Mu- 

i įdėlio aprifitkės sutraukė 
skaitlingų kariuomenę. Ka
riuomenė veflNai užatakuos 
luilševikus. .

Policija suareštavo girtų 
Joseph Flanagan, 64 metų ir 
uždarė durk gat. policijos 
nuovadon. Vietoje išsipagirio
ti senis Flanagan nuovadoje 
mirt.

Paryžius, vas. 26.— Taiko* 
konferencijoje nepamiršta nei 
Meksikos stovio klausimo. 
Kaip žinoma, toji šalis neša 
tokį vargų, kokį šiandie vel
ka Rusija.

Vietos laikraščiai paskolls*, 
jog Meksikos reikalai ir visa* 
los šalies stovis yra artimiau
si Suv. Valstijoms. Tad kaip 
Prancūzija, taip Anglija Mek
sikos reikalus paveda Suv. 
Valstijoms.

Be to laikraščiai paskelbė, 
jog bus steigiamas tnųitauti- 
nis bankininkų komitetas ap
drausti Meksikoji* žmones, in- 
dėjusius ten Rara kapitalus.

Cumniu tari atstovų.

Meksika nėra reprezentuo
jama taiko* konferencijoje. 
Bet čionai vieši Atburto J. Pa
te, Meksiko* prezidento Car- 
ranzos personali* atstovas.

Matosi, jog taiko* atstovai 
ra Carranzo* atstovu turts 
progo* pasitarti apie to* fa- ninkauja. 
Ue* reikalu*.
- Klok žinoma, konferencijoje 
Imu aptariamo* -tarptautinio 
bankininkų komiteto raorgn- 
nizavimo sumanymas.

Karta autoriai atrasti.

Taikos konferencijos subko- 
mitetas, kuriam pavesta ištir
ti ir susekti buvusios kart* 
autorius, ravo darbu* pahai- 
«*•

Pasekau * nepaskėlbto* vie- 
šumsa, Anų dienų tuo tiksią 
visi pilaejo koatiteto nariai 
turtjo sasiriakia^. Bpžjaam, 
jog koaiitotas turėjo priimti

Tai jiems ne beginklius žmo
nes žudyti.

Gelsingforsas, va*. 26. — 
Nuo to įniko, kuomet andai 
rusų Itolievikų galva Trockis 

' Imvo pa*kells-!> gvncralj už
puolimų prie* Estonijų. Urttt- 
vų ir prieš kitas Pabaltijo* šą
li*. Ilgšiui Isilševikni niekur 

. pirmyn nepasivarė.
Didžiausieji mušiui ločiau* 

įvyko praeitų sekmadienį Es- 
tonijos fronte. Tenai holše- 

l vikai Inbjausia užgulė. Ne* 
f jiems ta* frontas yra arčiau
sia*, |mraukinu*ia* ir svarbu 

{apsaugoti Petrogradu, kuri.* 
jau buvo pradėję* slyiti iš jų 
rankų.

Anot gvneralio rstooų ka- 
nuomonė* štabo, Trockis, kai
po karės komisaras ir naujos 
nišie* "maršalas”, mėgino 
pasivaryti pirmyn ĮSU mylių 
ilgio frantu, tarpe Narva ir 
Marienlmrg.

Tam frante Trockis pastatė 
32 Imtalijonu infanterijos ir 
kiek ten artilerijo*.

1,000 šovinių paleista.

Miestan Narva bolševikai 
|mlei<lo apie 1.000 šrapnelių ir 
mėgino eiti pirmyn. Bet bu
vo utnmšti. Paskui ir vėl bol
ševikai laivo susitvarkę ata-

ŠVEDIJA IŠVARO LUDEN 
DORFFĄ.

n

Londonas, vas. 26.— Vokie
čių gen. Ludendorff apleido 
Avedijų. Iškeliavo jis Vokie
tijon. anot pranešimo iš 
Stoekliolmo. Švedijos vyriau
sybė liepusi jain išsikrausty
ti.

Waahington, va*. 26.—Vakar 
anksti ryte prezidentas Wil- 
ranas buvo Baltuose Bumuose 
(to ilgos kelionės. Ir kuo vei
kiau* ėmėsi darlio savo priva
tiniam ofiae, kur krūvos do
kumentų sukrauta.

Šešių milijardų dol. karės 
mokesčių bilių prezidentas sa
vo parašu patvirtino trauki
nyje. keliaudamas iš Bostono. 
Tų bilių jo sekretorius Tumui - 
ty Imvo jum atvežęs Bostonan. 

Prezidentas turtą mzitę 
pilnų darbo. Nes neatmaino
mai sakoma, jog jis aplink ko
vo ii dienų ir vėl iškeliausiu* 
Europon. , •

Vakar po pietų prezidentą* 
turėjo jiosedį su savo kabine
tu. Šiandie turės vakarienę su 
kongreso užsienių reikalų ko
mitetais.

Rytoj prezidentas peržiūri
te* Columbia distrikto sagty- 
žurių kariuomenę.

______________ ___________ a Prezidentas namie nebuvo 
aitrių priešininkų. _ Pozicija' 1™°** «•

Jio tvirtina, jog trumpoj n- 
trityj vokiečiai prieš juos iš- 
tiesių ekonominį botagų. Vo
kiečiai vaikiai, atgausiu spėkas 
kaip Lenkijoj, taip Rusijoj. 
Tuomet be skaitlingos karino- 
mente Lenkija tikrai tart* 
daug nukentėti

Misija poropžja loakna.

Amerikonai misijos nariai 
pasikvietė andai pas save kaž
kuriuos lenkų vadus. Ameri
konai jiems nurodė, jog lenkai 
netaktingai elgiasi, ingei Jau
dami to, ka* nėra gnlima.

Misijos nariai pažymėjo len- 
karna, jog jų sumanoma skail - 
lingu armija nesutinka su tau
tų sųjungo* pamatiniais prin 
cipais. Re to, kad lenkai ne
valiai mėgindami nustatyti 
rūbelius (Lietuvos pusėje) 
pakelia naujas suirutes ir ne 
paaitenkinimna.

ta Lenkai mietai - sutinka an 
J talkininkų sumanyta koafe-

l»»t
j tradi

cijų. Lenkam* be kitko, sako, 
reikia atgaivinti Lietuvų ir 
Baltrusijų, nes tos šalys pri- 
klausančios istorinei Lenkijai.

Ikidžfa amariknm.

Skaitlingo* armijos reika
lauja lenkai nacijonalistai <to- 

fmokrataL Jieaako,jogLea- 
Hfe viralą tania 
aitri ’

K'

J

.*

I

na lenkų armijos vadas ir ka
lias diktatorius pranešė lan
kų susirinkimui W**hingtonc, 
jo< jin rezignuoju*.

Susirinkimas jo rezignaci
jos nepriėmė ir t olesniai pal i - 
k® jį diktatorium.

Po Aito paskui ir premjeras 
Paderenaki padavė Pilsuds
kiui rezignacijų. Bet ir Bita 
rezignacija palikta be nieko.

Sakoma, Padereaskio rezig
nacija buvusi tik pa|irasta> 
formališkumas.

duoti taiko* konferencijai
Taionat manoma, iog rab- 

komitrta* raaekė karts kalti
ninku* tik ii moralio atžvil 
gio, nežiūrint techniškųjų anų 
didelių prasižengimų.

■taNaamaa atlyginimo dar-

Komisija, kurini pavesta ii. 
tirti visur padarytu* nuosto-

___________________________

PALIEKA TRUPUTI ALKO
HOLIO.

Waihington, vas. 26.—Kon
greso juridinis komitetas nus
prendė, jog po liepos 1 d., 
kuomet įvedama dcmobilizaci- 
jinė pndiibicija. gėrimuose 
leidžiama pavartoti |Mtrt nuo
šimčio alkoholio.
‘ Taippat leidžiama privati
niams žmonėm* turėti svaiga
lų tiek.- kiek patinkama, bi ■ 
tik jie neimlų |inrdavinėjami. j,

REZIGNAVO ISPANUOS 
MINISTERIAI.

Madridas, vas. 26.—Rezig
navo 1 _ _
netas ra premjeru Romanone*.

Karalius prašė kabineto pa
būti savo virtose, kol parla
mentas praveriu* biudžetų. 
Paskui jis galėsiu* parūpinti 
naujų kabinetų.

ispanų ministerių Icahi- PO “PRIMART" BAISA truksinų. kuomet jis įsakė at
daryti saliunus sekmadieniais.

Bet, matyt, tas įrakyntas 
daugeliui daug gena paderiu 
jei šiandie piliečiai jį para* 
mis.

Nveitzer yra visai naujai 
žmogus. Visi demokratai j) 
stipriai jmliko. Ne* tai gta 
ras žmogus. Dar nesenai jota 
buvęs paprastas rankpelnį*.

aaro dalbai*. Jos da rabko- 
mitetai jau baigia tvarkyti 
nuostoliu* ir studijuoja tų 
nuostolių vertų. Taippat stu
dijuoja Austrijos ir Vokieti
jos ekonomiaį stovį, kad pa
tirti. kiek to* šalys įstengs 
duoti atlyginimo.

Nepamlržtami nei albanų roi-
kahL

Ofidjaliam konferencijos jnu 
nešime sakoma, jog talkininkų 
atstovai išklansė albanų rei
kalavimų. Tuo* reikalavimu* 
išdėjo Turklmn pafa Albanų i 1»rang*u« knilm kepurė* O<wir IMK) hal.-rų didžiuma.

-Hlblll‘1. f.A.l,,,, wm.« I> t t 11*. m. I.1 •■* *. Tnd ateinančiai* rinkimai* 
*vurl>iaii*icji kandidatai į mn- 
joru* l»its Thom|nton ir Sscil 
zrr.

Be šitų lėčiau* kMndiduturų 
dnr Matys nepriklau*ant jo
kiai liudijai prokuroru* Hoy 
ne ir buvę* majoru* llnrriran. 
į lenktynes rinkimų metu dar 
stos ir Durim partijos kandi
datas — ('hieagns Darlio Fe
deracijos pirmininkas Eitzpat 
riek.

Pasirodo, jog piliečiai visgi 
dar daug pasitiki dalmrtiniu 
majoru, jei kitų rcpublikonų 
partijos frakcijų statomi kan
didatai palikti ant šalie*.

Viena lietuvių frakcija buvo 
stojusi už kapit. Merriam. Bet 
tasai kandidatas paliko toli

SUAREŠTUOTAI US VA- 
GTSTR.

Vakar Chicagoje įvyko aky. 
rimai kandidatų j įvairia* vir
ta*. Tai buvo, taip vadina
mieji ••priniary” balsavimai.

Repuldikonų iMrtijoo kandi
datu nuskirtas dabartinis mie
sto majoras Thonipson. De
mokratų — pavieto Cook kler
kas Sireitzrr.

Suareštuota mergina Edith 
Becker alias Baker, kuri paei
nanti iš žymios šeimynos Mil-) Tbompson gavo apie 4OJXW 
waukc«*. Jinai bent |mti taip daugiau už kitų frakcijų 
tvirtina. įsiūlomus kandidatus.

Suareštuota už jaivogima Rweitzrr išėjo beveik su 61,-

___ _____ ,_________________ • Į visas reikalus paskui pavesta* : P. l-nrsor krautuvėje, 1(F» 
liūs karės metu, skubinasi sii graikų reikalų komitetui. Ea*t Gnifield Imtilv.

9

Variavo, va*. 26.—Žinomas 
rusų IkjIšpvikų vada* Trockis 
šiandie savo draugų yra vadi
nama* na kitaip, kaip tik 
"maršalu”. Dėvįs generaliikų 
mundierų ir nešioju* Imrdų. 
Statosi ji* labai dideli* ”ba- 
joraa”, anot gautų čia žinių.

I savo raudouMio* gvardi- 
________1 ______j— ___karteriu* visuanut late- 

nneija, kurion pakviesta visos pi« ,a tdkU“ lodfiaU:

Paryžius, va*. 26. — Praa
rusi jojo suimta trys liolševi- 
kų agentui, kurie čia atkeliavo 
su 60 pranrnzų |ml*-g«'‘lių. Pa* 
juo* ntrn*tn pusantro milijono 
Imlševikiškų rublių.

BUDAPEŠTE VISKAS AP
RIMO.

Berne, vas. 26. — U nge ri
jos rastinėje Budapešte pra
ves t n Ivnrka. Viskas aprimo, 
kuomet |ia*krlbtM karts stori* 
ir suimta bolševikų vadai

— Paryžius, va*. 26. — Tal
kininkai panaikino blokadų 
Taq»žcmių jūrių rytuose.

ORAS
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Chicago. — Šiandie ir



Airių Neprigulmyb

ws.s.

nių socijahstų nužiūrėtieji in
teligentai.

Pi mins Kapsuko parėdymą* 
Lietuvoje 
Lietuvos 
Kuaijon, 
Kapsukai 
bolševikų pulkų išKusijos, o jei 
tų neužteka, tai Lietuvoje dau
giau mobilizuos priverstinai.

Letgalijoje, Dienos ir Zara
sų apskričiuose bolševikai nak
čia padega namus ir neleidžia 
žmonėms išbėgti; Jai taip gy
vais ir sudegina. Tokiu bodu 
bolševikai audrino žinos Lec-

Ten anapus ribų 
Nematysi vargų —

Sau skambėsi lmksn.iai
Ir taukuos, ir miškuos, 
Ir tėvelių namuos 

Busi laisva visai.

Kovodami už Lietuvos ne- 
prigulinvbę mes taip pat nuo
širdžiai pritariame visų kitų 
tautų laisvei. Patys kentėję 
daug prispaudimo nuo sveti
mų, gerai suprantame airių 
jausmus, užaugusias ir sustip- 

I rijusius bekenčiant svetinių 
1 innca.

fta visi svetimi
Ir dvasia tolimi: 

Ketas nori dainuot.
Ten taip myli daina*, — 
Per naktis ir dienas

Jie neliauja niuniuot...
. Vaidevutis.

Sunkios Dienos 
Bavarijoje.

Per mares, per jvres. 
Per kalnynus, girias 

Skrisk tu mano daina!
Ar tau vėjai užstauge, 
Ar tau bangos užkauks, — 

Skrisk be Imimės viena..

— tai sukonfiskuoti 
maistų ir pasiųsti 
ypač Petrogradan. 

parsikvietė keletu

Bavarija, alaus ir dailės ti 
vyne, visuomet būdavo labinu 
linksma negu pikta. Ji nuolat 
priešindavosi Prūsijos žiauriai 
politikai. Dabar Bavarija jm- 
sidarė pilna kraujų.

Kaikurie prancūzų laikraš
čiai, tarp kitų P<-tit Parisien, 
■ž Eisnerio nužudymų mcėr 
kaltę ant monarchistų. Bet 
grafas Ano Valley nepriklau
sė prie rimtų Bavarijos rno- 
aarebistų. žinia, kad jis pa
laidai gyveno. Pridečkas, kad 
pM jį atrasta monarchistiškų 
slaptų dokumentų, netikėtinas. 
Nei vienas teroristas, eidama.- 
žudyti politiškų priešų, nesine- 
in dokumentų. Čia yra kas 
nors kitaip.

Bavarijos visuomenė, mato 
mai, buvo nusprendusi smar 
Idai kovoti su sorijalizmu. Tų 
pajutusius trys socijalistų aro 
vės: didžiumos socrijalistai, ne- 
prigulmingieji ir spartakai 
padarė sutartį. Sutarusiųjų 
vis-gi nėra tiek, kiek yra cen
tro didžiumos, Tai-gi jiems 
roflda centrų suskaldyti

Centro partijos vyriausyb. 
paaimušė j politikų pripažįs 
tanfių Bavarijos respublikų 
Bet žmonių širdyse liko daug 
prisirišimo prie Vittelshacin 
karališkos giminės, kurios is
torijoje buvo ir poetams me
džiagų*.

Apskelbus, kad lijonarcbistn' 
sukilo, gal ir ištiesų sukilt.l 
tnonarchistiškni jaugiantieji m 
manys palikdami kitus giliau 
politikų suprantančius be pa
ramos. Sukilėliai nelaimės, ne* 
jie neorgnnizuoti ir neturi va 
dų. Pasekmė bus tik ci-utri 
partijos susilpnėjimas

Trijų socijalistiškų partijų 
sutartis Bavarijoje skiriasi 
nuo Berlyno ir visos Vokieti
jos socijalistų taktikos, kurių 
palaikė Eisncr. Eisnerio žuvi
mas išeina joms ant naudo.- 
Kitusyk Ketonas Bymų ;wk 
gęs, kaltę metė ant krikščiu 
nių. Mes nedrįstame tvirtinti, 
knd trijų socijalistiškų partijų 
sutartis nužudė Eisnerj ir kal
tę matė ant monarchistų.

Bet mat žinoma, kad Eisne
rio nužudymas išeina tik tai 
sutarčiai ant dvilinkos nau
dos, kad leidžiamosios ant 
mouarchistų paskalos neišlai
ko kritikos. Dėlto palauksime.

lomatai pakiš Amerikiečiams 
dešuntųjį, Tautų Sujungus 
punktų, kur parašyta: "Tbc 
high contracting parties skali 
undertake to reapcct and pre
serve as against ozternal ng- 
gression the territorial iute- 
grity and existing polttical in- 
dependenoe of all statės meni- 
bers of the leuguc." Tat reiš
kia: Augin sutariantieji turi 
apsimt gerbti ir užlaikyti kui
lio prieš užpuolimų iš lauko 
teriturijalę čielybę ir esančių 
]>olitikų, neprigulmyb? visų 
viešpatijų, esančių sujungęs 
nariais".

SKRISK, DAINA...

vienu diplomatiniu šnairavi- 
tuu.

Naujoji paliauba, 
lenk*! ir Lie

tuviai.

mų žemių čielybę. Tas punk
tas reiškia Anglijos čielybę su 
kurių nesutaikoma Airijos ne- 
pritrulmybė. .Iri tat paskundė- 
jo mums, tai dar daugiau su
kruvino Širdį airiams.

Airių susirinkimas.

nos ncpriklausoaiyb- s savo 
šaliai.

Ncpnguhnybė taisė lai ap
skelbta.

Tie teisėtai išrinktieji Airi- 
įjos utstovaa teisėtai apskelbė 

.-■avo tėvynės ncpr.gulmybę- 
, nuo Anglijos. Jie tn padare 
pasiremdami p rėžiu- nto Wil- 
eono apskelbta, kitų talkininkų 
užkirta, demokratijos tiesa ir 
teise, kad viena tauta negali 
valdyti kitos priešai* jos no
rų. Airija parodė savo norų, 
kad Anglija nevaldytų jos.

Pasaulis dabar turi susida
riusį faktų, kuris neliks be pa
sekmių. Tas faktas parodys n r 
talkininkai tikėjo į pavergtųjų 
tautų teisę būti liu<>M.niis, ar 
skelbt- tų teisę netikėdami | 
jų. Oficijnliai Anglijus asme
nys mažai ir atsargai kalbėjo 
apie visų pavergtųjų teises 
prie laisvės. Jie dažniausiai 
tik pritardavo Suvienytų Val
stijų prezidento skelbiamiems 
tautų laisvi* principams ir 
tuos principus siūlydavo sla
vų tiuitonis.buvusiom* ;k> Aus
trija. Anglų ministi.-.i nepris
kaito Airijos prie ;«i.<-rgtųjų 
tautų. D-llo Anglijo.- dipluiur. 
tai ; m rodo turį teisę nepripa
žinti airių reikalavimu.

Bet demokratijos principas 
yra aiškus. Isterija taip-gi 
netari dviejų nuomonių apie 
airius. Jie yra tauta atskira 
nuo anglų. Jie save pripažįsta 
airiais, ne anglais, jie nenori, 
knd Anglija juos valdytų.

Nedėlioję, 23 vasario, 1919 m., 
jie laikė didį susirinkimų Phi- 
ladelphijoje. Tame miesto gi
mė Amerikos neprigulmyhė. 
tame mieste ir kitos tautos ( 
išraiškia savo troškimus, be- 
siekdamos laisvę- Pranešimas 
apie tų susirinkimų jau tilpo 
"Drauge” pereito panodėlio] 
numeryje. Dalia r m«-s tik at 
kreipiame skaitytojų domų j j 
didelės vertės susirinkimų. Jo 
pasekmės gali būti miltinis-Į 
Iros. I

Airijos ir Anglijos taute

Nuujosiose paliaubos sųly- 
i gose talkininkai smarkiai už- 
' tarė nž lenkus, atiduodami 

jiems netik tas žemes, kur 
žmonės lenkiškai kalba, bet ir 
tas, kuriose kitados kalis-jo 
lenkiškai, o diiliar jau vokiš- inilCT* 
kai. Mums tose sųlygoee svar Džiaugėmės, kad mus Prezi- 
bi yra ta aplinkybė, kad leu- dentas skelbė pavergtųjų tau 
kai dabar prieina Baltosios t\t laisvų ir nuliudome patyrę. 
Juros, gaudami miestų Danzi- kad Viešpatijų Sujungs į savo 
g’ų, kurį jie vadina Gdansku, konstitucijų įtraukė Dešimių- 
Lenkai labai smarkiai varėsi, * Ji nunktų, apsaugojant; valdo- 

kad gautų Lieluvų po savo val
džia. Amerikai ir kitiems tal
kininkams jie prirodinėjo, kad 
tiktai per Lietuvę gali prieiti 
prie juros, o be priėjimo prie 
juros negali gyventi.

Smarkus lietuvių protestai 
padarė nors tiek naudos, kad 
talkininkų politikai surado 
lenkams priėjimų prie juros 
per Danzigų arba Gdansku.

Ix-iikai, žinoma, nesiliaus 
reikalavę Lietuvos po savo 
valdžia, nes jie uori užimti 
kuodnugiausiai. Prancūzai 
jiems pritaria dol priežasčių, 
kūrins seninu minėjome. Bet 
yra viltis, knd no visi talki
ninkai pritars Irnktuus ir pran 
euzarns. norintiems Lietuvę 
padaryti Įlenki jos dalimi.

Nors nei laikraščiai, nei ofi- 
cijaliai asmenys nepasakė kas 
pakraipė talkininkų politikų | 
šalį naudingų Lietuvai, tečiau 
me» sjiėjamo, lutu tai pndarė 
Suv :e-v‘ os Vai sijos. Wash- 
ingtono diplomatai, tiesa, tik 
mažytę dalelę išpildė i* to ko 
norėjome, bet santikinos*. jie 
mums parodydavo neoficija- 
liško širdingumo kuone dau
giau negu tankams, kurių 
nuomones atydžiau apavarsV- 
nėdavo. To širdingumo vaisių 
ieškodami, matome, kad Ame
rika pagerino Lietuvos būvį, 
nukreipdama kokus nuo Ne
muno prie Vilios angos. Ti
kimės toliaus susilauksiu dau
giau to prielankumo ženklų.



Lietuviai Amerikoje

L. Vyčių koncertu.

Gurbų balius.

». w. bjtuiisusJ

rv«» vJE

Dr. M.Stupnicki
«1(O 80 Moigar Bttve

rovoc (čekų) Žymų muzita). 
kurio paaidarhavimu G L. T. 
brau buvo žinoma* ne vien 
lietuviam*, bet ir svetimtau
čiams. Dirigentu to Beno yra 
p. Kazimiera* Buri*, taip-gi 
gabus muzikas, senai prie* 
kare atvykęs iš Lietuvos kur 
visą savo jaunystę buvo pa 
šventę* muzikai. Jis ir Ru
sijos kariuomenę atitarnavo 

' muzikališkamv skyriuje ir vė
liau buvo nariu garsios Rieta
vo kunigaikščio Oginskio or
kestras.

C. L T. buvo kasmet su
rengdavo po vienų koncertų, 
kurie visuomet pavykdavo 
k nepuikiausiai.

I* S. beuas, kaipo jaunesnis, 
nors žemiau muzikoj stovėjo 
nl. r. L. T. l>cnų. bet gražiai 
pagrieždavo visom- iškilmėse. 
To Beno mokytojom ir diri
gentu Buvo p. Juozas Maro 
zas, gerai prasilavinęs muzi
koje.

Tai tik truuųiai via pažy
miu apie tuodu Benu.

1 kilta r jiedu susivienijo, jų 
triubų garsai susiliejo j vienų 
akordų. Ch-velando lietuvius 
tas nemažai džiugina. Da
lia r galėsime dar lnbinu gar- j 
Miiotivs savo lienu. Jo triubų 
trenksmo nieks negulės nuslo
pinti. Jis kels muzikoje lie
tuvių tautų, žadins kiekvieno 
išeivio • lietuvio tautinius jau-

šmoteliai ir dainos. Taip-gi 
buvo dckleniacijų ir kitų pa- 
marginimų. Gražiai dainas 
(tadainavo vielinis bažnytinis 
choras.

Publikos atsilankė apie 400. 
Bene tik pirmų *vk tiek pub
likos atsilankė vakaran. Pol- 
no kuopai liko virš $50.00.

K'io|ta yra laitai dėkinga p. 
J. Stelmokui, vietiniam vargo 
nininkui ir aurengėjui šito 
vakaro. Binghanitunicėiai pa
geidauja daugiau tokių vaka
rų.

Nuo laiko, kada utvyko via 
ir apsigyveno gerb. kun. Ci
bulskis, Daytono lietuvių ko
lonija pradėjo kilti. Suorgani
zuota tapo daug draugijų bei 
organizacijų kuopų, pradėta 
rupinties Lietuvos reikalais ir 
pradėta rengti vakarai. Vie
nas tokių vakarų buvo sureng- 

• ta* vasario ifi d. Programas 
susidėjo iš kulbų. muzikos, 

-lošimo, dialogų ir tt. Gružių 
prakalltų pasakė gerb. kleb.. 
kun. Cihuskii*. )>. J. šeštokas 
iš Clcvelnndo su Italalnika gra
žiai padainavo keletu juokin
gų dainelių. Taip-gi šiame 
.vakare Daytono lietuviai pir
musyk užgirdo nesenai susi
organizavusio beno muzikų. 
Buvo lošimų ir dialogų.' Vis
kas nusisekė kuopuikiausūu. 

.* Publikom buvo pilna svetainė.
Daugiau tokių vakarų.

VYRUKŲ DRAPANŲ 
sarginai

KsaMmadiniai. daryli aat u

musų brolių. Taipgi nemažai 
pasidarbavo apvnikščiojim-- 
Spaudos Savaites.

Dar to negana. Alai nau
ja- jų sumanymas. Nutarė sa
vo susirinkime kreiptis į vi
sus Maukegauieėius su prašy
mus aukų dėl kareivių, kurie 
įstojo j kareivijų, pradėjus ka
rę Suvienytoms Valstijoms. 
Sumanymams puikiai pavyko; 
surinko daug aukų ir už tuos 
pinigus nupirko vilnų ir Vi
sos merginos su energija ir 
moterių pagalba nunėrė šiltus 
sveterins. Prie to darbo ne
mažai prisidėjo ir ponia A. 
Bukšivnė, nes ji būro kaipo] 
mokytoja, už kų mes. mergai ! 
tė*. jei tarinme širdingiausių! 
učių. Taipgi ačių visoms, ku
lias prisidėjo prie to dariai.

Nekurtoms kareiviams bu
vom išsiuntę Šiltus drabužius, 
kitus heneriant ir kari- pasi
baigė.

Bet sugrįžus musų narsiems 
kareiviams iš Prancnzijos, kas 
jiems Buvo žadėta. Bus atidno 
ta.

Katalikų Spaudos 
laikai. Taigi tame 
riceriečiai nei kiek 
kn.

Rodos, kad bu 
bendrovės skyrius 
rinko tam darbui

Kai. Spaudos Savaitė.

Stebėtina kaip čionykščiai 
žmonės nepailsta bedirbdami, 
veikdami dėl tautos ir bažny
čios laito. Dalia r artinasi

.'pakelti ryčių vardų, ikišiol 
• daugumo niukinamų.
I Rolea-gi i&pil-b sekančios y* 
' imtos: Našlutės — K. Tarno-
II liunaitė, Onos Braukė-nės, jos 

. moliuos — Z. Gislviliulė, Pet- 
'ro — A. Šlapeli*. Jono —
Krištnponis, Strijiavičio, raš
tininko--K. Kaziliunns. Drim- 

viršaičio — B. Stankus.
Po pr<'gramui seko duotas, 

kurį sudainavo -aio švelniais 
balseliais p-lėa K. V i ligi ut ė ir 
S. Navickiutė.

Ant galu pasirodė ir Vjr- 
ėijų parapijini* choras susiGe- 
dautis regia, iš 45 y;>atų, ku
ris saro išlavintai.- balseliais 
ir sutarėm pakelė dvasių alsi- 
lankiusiųjų dirbu Dievo ir tė
vynė* labui. Vilmigi- vakarė

li; himnu; •■Lietuva, tėvynė 
! musų.

■I.... ■ ■ ■ ■ —-u
------—
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PRANEŠIMAS.KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
A.

NEŽINĄS, KIEK TURIS
VAIKU

Iš CHICAGOS HETUViy ; 
KOLONUp.

Trečiadienis, vasario 26 
šv. Margaret.•> Korioniete.

Ketvimdunu va 27 
Iv. Leonarda:

P. Maskolaida. Joną*, Onos 
>. — J. žekaitis, Raš- 

Į rinkikas, — A. Kupris, Drim- 
ta, — J. Šlajus

Iš lošėjų, gminmm atliko 
savo roles: P. Kaminskaitė Ir 
E. Mnrtinkaitė. Kiti lošėjai 
ir gi retai lošė, tik kaikuriote 
vietose nelabai aiškiai kalbė 

1 jo. taip kad toliau sėdinčiam 
negalima buvo girdėti kalta* 1 
Aiaip ri«kn« gan.i gerai pave-1 
ko.

I'a-itaigus lošimui, choras, 
vislumas B. Lauraičio, sūdai- 
nnvo: “LZk sakulėli“ ir “Ei
na garsas”. Programą už
baigė su tautiniu himnu — 

i “Lietuva, tėvynė mu*ą”.
Pnskni prasidėjo šokiai, ku- 

' rie tęvėsi iki vėlumai. Mu
zika Imvo Rndtiko mkertrn.

Vakaro pelną- yra skiria
ma* Tauto* Fondui.

Reikia ištarti aėią virti 
ninm viiiguniidnkm už jo pas 
tango* ir paridtu tarimą ra 
rengime šito vakarėlio.

Dnngiau tokią vakarą.
Jaunutis.

Lietuvių Rymo Kataliku 
l-idid. Sajungu* Centro mėta 
inis -n*iriiikinuu> atsibus ra- 

’K-l-ijc. va .ano '.•(• d*. 191M m., 
17 '<» vai vakare, Apveizdos 
Ihevo parnpiji*- svetainėje 
prie lN4r»« ir rnion gatvių, 
< 'llidigiije. į

Visą kuopų atstovus mel
džiame skaitlingai atsilanky
ti. im*s yra svarbią dalyku dcl 
svarstymo.

Iš NORTH BIDE

GERIAUSIOS RŪŠIES

0LE0MARGAR1NES
tiotlob llifet *ui jo luoteli.! 

'.rtolim- <bv«‘ |“0 užmokėti 
aųiu noedimt) nuit-giėtą. 

Uit* r to nepadarė ir. tnrbuf, 
pinigus praleido.

Moteli- ji |Mitratikė teismuni 
itdurdnma, jog llifer nito pi r 
iiio-io- -avo moterie, turį- 
|M-nkis vaiku- Eunipoje. Su 

... . koma, dai tuii kita kukių ten 
rūkymą'’nbterj Californijoj. Ve lai 

kam. girdi, tuo* jam dnotusl 
pinigo* pavartoję*.

Jtifei tuojau- atiėiė. jog ji*J 
Hm opijų t iii į- tik keturis 
vaikus. l«-t ne |*-nki*.

Teisėja* licjiė jam pasakyti 
Ino* reikti- reniai*.

Pasirodė, kad ji* te|| tilt i- 
l*-nki* vnikii-. Pasisakė. j*.i- 
viena vaikų lmv»- |>miiirš«-*.

Apie luotelį <'lliforuijnjeI 
llifer visai užsigynė.

Teisėjas įsakė itifer'ini. 
knd ji* savo m<iten*i kn- sa
vaitė duotų $-10, kol tieĮinsi 
dni v- jo paimt i $7lt.

<! t

RŪKYMAS GATVEKAR1Ų 
PLATFORMOSE

Mifainikee tire. gatv«*kiiryj 
vakar -uareštuola- -aliiiiiiiiin- 
kas C. A. Mortin. 1520 We»t 
Divisio]i pat.. už. I . .
priešakinėje gal vakario plat
formoje.

Suarei! uotą-1- pažemėj* •. 
jog vešių* bylų "U t ik-du i*i- 
tirti, argi jau ant vi-iiom* t 
yra uždrausta rūkyti 
karių plot Tol um-,-.

•lis *ako. jog tu<> 
mieste negyvimja joki* 
to taryta* (mršdytiui-. Tai lik 
parėdymus sveikumo d.-pailt* 
mento infliienzo- siuntimo im
tu. Viri nepaprasti de| iu 
flnenzo- parėdymai tuo tur 
pu M-nni atšaukta Tad niky 
iiio uždraudimą- turi turėti 
išimtį .*

vutv«

tikslu 
mie--

B. -S. 2O-ta knojRi laike| L-
«Mra susirinkimų 23 d. rasa-, 
rio. tuojau* |mi pamaldą, Av. 
Mykolo Arkoiiiolo jmr. salėje. 
.*šu-irinkimm< buvo šauktu* su 
lik.-lii. kad butų galima suras
ti kokią nors |nigell>ų <Uil>ar 
-ll'eikllojlllttieins 
dnrliininkniiis 
Uiu ri-iu-e, M n-*.

A. Nausėda.

broliam* 
audiminėse.

Armonr'a Frriberi Margarine ir 
Nut-ola Margarine yra vianr pat
virtinto* kaipo geriausio* dėl te
pimo ir virimo. Abidvi yra iidir- 
buso* geriaurioM Otamaifarine 
fabrikams visam paraulyj, U <ri- 
niaurią dalytą, specialiai tiktai 
tam partektą ii gariaaataa rąUra. 
Geriausi ekspertai iiteoa visus 
dalyku* peržiūri.

Vtribcni Oleomargarine yra pa
dirbtas i* Oleo aliejaus, oocoanut 
ir peanut aliejaus, gerai viskas su
maišyta su geriausiu pienu ir ge- 
riaurio* rąšie* druska.

Nnt-ota yra padirbtas ii eocenui 
ir peanut alio jaus gerai sumany
tas su geriausio* rųšie* pienu ir 
draska. Pasirinkite kurį norite 
abudu yra gvarantuojami per Ar 
mour.

Ar Vrribr^l ar Nut-ola jums su- y 
uupys pinigus. Abudu yra ge
riausios rųšie*. o parduodami ui 
labai prieinamas kainas.

C’JEOMA’RGARmE

F

knlliėdiiinas 
tame reikale |iaaiškino. knd da- 
bni'liniii laiku prngyreninm* 
yru slinkus, y put ingai atrvi- 
kierutin- ir ragina dėti sulig 
išgalė* auka-. M. Mažeika tų 
ptiH-mė ir davė inešimų. kml 
iiiu-ų kuo|ia šiaip ar taip tu
ri ĄI<ni.<mi surinkti tam tikslui. 

Po to Imvo auką rinkimas. 
Aukojo: kun. F. Kudirka -" 
doL M. Mažeika 3 doL X 
Nausėda 2 d. ir 
dol.

Po 1 «lul.: K. Balčiūnas, 
Trečioką*. J. Naujoka*. 
Itacevičia. J. Petraitis, 
tiirdžiurui*.

Tai tik keletas narių susi
rinkę swh*jo 18 dol. Paskui 

.nutarta surengti prakalta* a- 
teinantį ketvergą, 28 d. vasa
rio. Av. Mykolo par. salėje. 
Kviečiame northsidiškius atsi
lankyti į šias prakaltas deiio. 
kad Ihis garsų* kallw*tojni 
atvelka reikaluose. Jau visi 
žino, kml L. II. & visumnet 
turi gerinusius kalliėtojus, 
kurie nušviečia krikščionių 
deiisikrntų gyvenimą ir ateitį.

Surinktos a u ko* bu* tuojau 
įasiųrto* j U D. S. streikierių 

j ' uulų. i* kurio Ims teikiama 
'P -.'elta streikuojantiems <iar- 
bii.ukmiis.

Todėl dar kartą primcnani, 
kad kožna* vienas nepraleistą 
šią |trakall»ą.

Iš WE8TSIDES.

S-kimidienvje, vasario
d.. Aušros Vartų | si ra piji nėję 

Į svetainėje įvyko Intai puikus 
ir |Kimokinantis pasilinksmi
nimo vukarns. Parapijos ko
mitetų. Kazimicrieėių Seserų 
ir klctano, gerh. kun. F. Meš- 
kauskio triūsą pustatyta sce
noje kom<*dijėlė "Nuo ausies 

A. Buski* 2 Į •*£ auates”, — Pantaminas 
” Į “Eikim prie kryžiau*”.

.. farsa “Vaiku išbudimas 
• ir monologas “Bernas”.

Visi reikėjai navo nždavi- 
nius išpildė labai gerai. Gi 
tarno rolą tik jau jok* net ir 
geriausias veikėjas tnrhut ge
riau neimtą atlikę*.

Žmonių buvo pilna raimin- 
ga svetainė. * Visi- jautėsi 
linksmi. nigaialdinti. Keta- 
ri* jaunučiu* ąBiuikorius 
rokai įvargino - atvejais 
kartojimu iššaukdami.

Prugratnui nMbaigu* 
švelnios 
žailė*.
karą.

Pirkite Šiandieną!<>ne-1o,

JOHNSON BUS PAKARTA8

MOKINO, KAIP IŠSISUKT' 
IŠ KARIUOMENES.

VĖL VIENAS ŽMOGUS 
NUŽUDYTAS.

PULMOTORIS IŠGELBĖJO 
VAIKUS.

SUTRUMPINTA DARBO 
VALANDOS.

PAVIETO TARYBA IŠLEIS
BONDBŪS.

ARMOUR^COMRANY

Tony Garripj*! ritbsinvyk- 
loj, 1610 Tavlor gnt.. atrasta 
nušauta* Alfon-o 
mechanika*.

Try* vyrai, kurie *u nužu 
dvtu gėravu. suareštuoti. .lie 
tvirtina, jog (Miesto pat* nusi
šovę*.

KALĖJIMAN UŽ VAIKŲ 
APLEIDIMĄ.

,Vw/ Mmgarittr

■

Araoeiation of We*t«tn Ma- 
nufacturer* uf Vnmrn’s (lot 
hing navų itarbininkam* iš ge
nus valiu* sumažino įtarta va 
landa* — ligi 44 valandą irt 
savaitę.

Vmlina*i.k;i*<li«n Im* diliui- 
lua po K vnlniitln*. gi šeštadie
niais tik 4.

Mt>. Mary llyan. 1217 Nu. 
Kiktan* are, išėjo gro***mėn 
palikusi namie vienerių metų 
Alice ir 3 mHi) Josephą.

Rugryžnsi įmuki m t rado vai
kiui pritroškuriu- nuo guzo, 
kuru liėgo iŠ jieriaiis virtuvėje.

Tuojau- |iašaukta (Milicija. 
Atvyko xn pulmotcriu ir nt- 
gaivino vaiku*.

Teisėju* Crovre atsisakė at
naujinti bylą nuteisto pakar
ti žmogžudžiu Jubnron. kuri* 
peruiai nužudė [Kilictuonų 
Corroran.

Jei gutanuitoriii* ne*ii»imy- 
lės, ntvrnniitĮ (M-tiktadiei.į 
žiiiogžudi* bu* nugalabinta*.

Kareivi* l.indn* Findrtsen i« 
Sfuirtanbiirg. S. ('.. kuri— -to 
vykios |iarąėė laiškų savo 
draugui Chii-agoje. Ijiišk* 
draugui (Mtlnri* naudotiem k<- 
kini* tai- •,llr. Cucber’io” 
milteliai-, knd nepatekti ka
riuomenėn.

Lirulsiseti buvo juirkelinvy* 
Chicagun. I'ž tuo* savo jmtnri- 
iiiu* suareštuota* ir pasiųsta- 
atgal kari-* rfovvklon.

Tuo tarpu, lurlad, viaoj

Ali Mindei- Skini ronski ir 
j«> moterį* Mnry turi 7 vaiku*. 
I>u iš tų vaiką yra pasitaisymo 
namuose. Vienu* yra žinoma* 
tamelte. Kiti keturi taippat 
turi polieijfains rekordus.

Anų dieną tėvų ir motiną 
(Milicija pristatė teisman už. 
rųjeiilimn raiką, už jų neauk- 
įėjimą.

Teisėjas Gvmmill vieną ir 
kilų niitamlė kalėjimu (m 30 
dii-ną.

Pavieto taryta nu-premlė 
ateinančiu!.* rinkimai* |mve*ti 
lulieėinm* nulmknoti samany- 
Iną išleisti $61111,1**1 vertė- 
l*nid*ų. I ž l*md*u* gauti pi
nigai busią pavartoti (nvieto 
laklinųjų ir imliegėlių žmoni.'! 
prieglaudos reikalams Onk Fu 
reri’e. Ten reikalingi nauji 
pataisymai ir |*>rtni*ymai.
•'SAUSIEJI" ' PASIDUODA

TEISMO NUSPRENDI- 
MUI.

“Na ilsieji“ Cliiragoje laimi 
pesnuarkavo. kuomet nugš- 
ėtau-ius lllinoi* valstijos teis
mas priėmė jų (įerieiją ir įsn- 
kė Cbimttnie svaigalų prolii- 
birijos klausimą paverti išri 
t i patiem* piliečiam*.

Iškarto “sausieji” pnskell**, 
jog jie (uit rauksią teintinn |m- 
vielo teisėją Nrully. kam ši* 
|M-rniai atmetė ją jietiriją. jei 
teisimi- datar jų pripažino 
teisuta.

Bubu r pniiii**«iiiiii. jog 
••*itu*ieji’’ lauk* pili<«<-ių Imi- 
-avimo. I'rndė-ių kampanija, 
kad piliečiai l<al»m>tų už (Iii- 
<ag*>* iip*aii»inimi>. Jiem* 
pageliu pažadėj<i žilumui* 
Blynu. Ji* ėin ntvažiu»*ią* -ii 
prakalbami*.

PAVOGTA SVAIGALŲ 
$4,000 VERTES.

.Muiuiii geležinkelio varduo
tu! aną naktį įsikraustė keli 
vagiliai. |mnaktiaį nuginkta- 
vo ir surišo ir iš vagonų |«a- 
siėinė degtinės vertės $4.<KM). 
Svaigalų tačka* automobiliu 
nusivežė.

Pastaraisiais laikai* kaip 
iš Miliūną, taip i* *nnkrovų 
reginiui svaigalai. Mat, labai

CHICAGO

Jutu Knntnvninkas Pristatys.

prie
mur-ikoa prašalėjo 

Bauginą tokių va-

NELAUKITE KOL

Av. Antano 
karta padarė 
tavaa laisvė* reitaianm. Ir dar 
suaukota 18 dol. SOe. Pini
gai perduoti Taątoa Fondo $9 
skyriaus iždininkai, J. Bal
nini.

Aukojo šios ypatus: B. Na
vickas 2 dol.

Po I dol.: K. Dnpševiėit», 
A. Mcėkauski*. M. Joniką*, 
N. Petrauskis, M. Damaika, 
A. Radaviėiu*. Ą. Urimtis, Pr. 
Aimktis. P. Jucius. Smulkiais 
sumesta 7 dol. 80c.

Tebūna garbė Av. Antano 
draugijai, kuri taip atjau
čia Lietuvų tr nori ją matyti 
neprigulining.'i šalimi.

PRADĖSITE SIRGTI
f I

STANOLAX
dėl Prieiearo

Senas Inikn* jau kaip Av. 
Mykolo |mrap. rlmra* gyvuo
ja. Tie*n. apie jo gyvenimą 
ikišiol nelaimi ka* ir žinojo. 
Kml |iuriNlyti vi*uotnent*i *avo 
gyvumą ir reiklumą, rliorn* 
nutari- rarengti vakarą.

Vakaras įvyko vasnrio 1<I 
d.. Artistai-inėgėjai sulužė 
••Nartlltę”.

lxdiiiK* dalyvavo M-knnėio* 
y|iato*: NnMiltė — I*. Kamins
kaitė. Onn Brnukienė, Našlu
ti** motina E. Mnrtinnitė. 
IMra*. Nastut'** mylimas. —

- -- ___ - -u-----r t

Keturi Dideli Koncertai
ŠĮ VAKARĄ, VASARIO 98 D. 1919 K.

M. Meldažio sveU 2244 W. 23-čio Ptfoe, 
RYTOJ, KETVERGO VAKARE. VASARIO 2? D, 1919 lt. 
Brolių 8trumilą svetainėje, 158 — 107 gatvės, Banetaad.

PŠTNYOIOS VAKARE. VASARIO 38 D^: 1919 1L, 
šv. Jurgio parap. svet, S2ros ir Auburn Ave^ 

8UBAT08 VAKARE, VASARIO 99
šv. Antano parap. svot. lStoa ir 49toe 

Pradlia 8 vaL vakare.
Sinose koncrrtumr dalyvauja tnuaų gabiau 

rienr. p4ė A. Pratiniakailė. pp. Antanaa Sodrika, 
J. Kudirka.

Tai ]mM>kniingiuuMM vaistas. Absoliutiškai nepa
vojinga*. Nepalieka skausmu po vartojimui. 8tanolax 
yra nespalvuotas, nekvepianti* mineralini* aliejų* kuria 
yra labai švaru*. Ji* savo dariai atlieka nckaipo papras
ta* vairia* bet kaipo mechaniška* fabrikantas kuri* 
greitai sujudina jura vidurine ir nereikalingu* dalyku* 
išvaro.

Klauskite STANOLAK Neimkite nieko kito.

8TAN0LAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu jura vaistininkas neturi tai parašykite 
mums o mes tuojau* jam dariatyaime.
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