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Talkininkai

VO POLICIJA

OEOUttS Si. 1919 M.

Viennol

vienas linčiuotojns 
areitnotaj

►g. 31.—Vakar 
»ic preridentns 
rinkusias karei-

Jus laiku-.

rimai, surišti su taikos sąlygo
mis. Tuo* klausimus išdeila 
not<MM> ir siunčia talkininkams.

Talkininkai svarsto vakMių 
kantr-paaiulymua.

Daugiau vokiečių iikdiauja 
iš čia Berlynan.

U ?UM, Tex.. geg. .11.—1> 
Bliu* tvirtumo* į Meksiko pa
sienį |m«ių>4a raitnrija. Tas 
yra surišta su naujai įsteigta 
respuldikn šiaurinėj Meksikoj.

Londonas, g«g. 31.— Pini- 
gyno niinislrris < IminlM-rlnin 
|uirlnn>eiit<- pranešė, jog Ang
lija Amerikai yra skolinga 4 
milijardus .Vi milijonų dole
rių.

ufftrijalių kinių. Tik pažymi, 
kad apsireiškimas yra lakai 
rimtas, ir su juo neikia rim
tai skaityti*. Tas gali paltai- 
gti Curranzos viešpatavimą.

VUudpef. Cnnada, geg. 31. 
—fSa imgnlians sustreikavo 
dalis policijos, kuomet polici
jos viršininkas |mgrumojo.

Manifeste imžymima jog 
: Meksikoje visi svetimšaliai 
gyventojai busiu a|isaugoti. 
<*i amerikonai turėsiu savo iri- 
sės sulig sotu įsidėjimu ir už
imamų vietų.

Mirties liniismė panaikina
ma, išėmus už gal važiai este* 
ir išdavystes. Bus gvnrantuo
jama žmogaus gyvybė ir *a-

KAINA o centai

VOSONAS 
satukoa- 
pataptoji

RAUGAS"

Paryžiui, p-g. 31. — Viena* mine arim Pamanius ir kižųa 
Suv. Valstijų atstovus Taikos provincijos, jei jos turi b*8 
Konferencijoje laikraščių ko- at|dėšiamos nuo Vokietijon 

[res|M»ndm1nms Paryžiuje |m- Atstovu Landsberg ir (■»•*- 
-akė. kad jei Taikos Konfe-' licrts iškeliavo lleilynnn.Grn- 
raneijoje m-įvyksiam'-ios kokios | fas liautum su keliavimu ui- 
nors svarbiu* atmainos, indi truku. Nes jam reikia paairn- 
taikos sutartis bus patrirtin- Jšyti po notomis, riunčiamomia 
ta anksčiausia birželio M d. | talkininkams.
Po to ir pmū<k-ntas IVilsonas, Jkujtrai gana (atarti, 
tnojaus apleisi,* Europą. AnMrijw flUlov,7^X »

i okiečių k<uitr-|Misiulyiiiiis -
talkininkai priėmė su didžiau- . į - ... '.7. ,3, ~ —T
siuojn indommnu. Ypač talki- i ja-.
ninku atstovui stebėjosi vokie- . . . -*
šių pareikalavimai*. kad Vo- " *" 7 ..
kietija tuojau. Imtų priimta 7“

raMtry arte tiannt j
tinkama* fra aplinkybe*.

Kuomet taiko* sutartis bu* 
patvirtinta, tuomet talkininku 
annijos skaitlius bu* snmažin-| 
tas. Paskui kas kartų tos ar-ji 
mijos bu* mažinamo*.

Anglijos vjriaosyhė* t ros i 
kinta*. sakė (liurvliilt. Busi 
ją |mdaryti d--mok rali m- šn!< i 
mi.

Penkios didžiulės valdyls-* 
nusprendė pri|mžinti priešbol- 
ševikiškų valdžią Kurijoje -u 
sąlyga, knd la valdžių kuo v vi- < 
kinu* sušauktų kurinninjį su- I 
si rink imą.

Bolševikinnn* turi išnyk4!. I

Balkanų tautų reikalu* at- 
idovuvii Kumtinijos premjera* 
Bratinno. Jo jiatarimu atidė
tas Milarties indavima*.

Taikos sutartis busianti X
--------a *1 Ja A patvirtnita apie wl Zv -

ninku atstovai turėjo pisamtų 
sesiją. Paaiškėjo, knd sutarti* 
austrams nepilnai prirengta 
Nebuvę |*iliaigti svarstyti 
Balkanų tautų troškimai ir

Bet yra žinių, kad Obregnn at
sisaką* teikti prie* Villn.

Juareze gauta žinių, knd 
VilU jnu pnrroą* Cbihnakua.

kava.
Buvo streikavę ir gaisrinin

kai. Bet jų dalis jnu sngryžo 
dariom.

Torontoj |iaskelbt.i gencrnlis 
streiką*.

iko* prezidentu. Anot manifesto įveikimo 
inskelbtns mani- 1K57 metai* padalyta kimšti- 
vivrin kopija ir tiicijn.

j Naujo* respublikos armijų* 
litlinga annijn vyriausiuoju vada Ims pulk. 
> |*nrral. jHlva, sako Villn. Padaryta
s vi-a Vilios »n- l,'l',u’* kuoveikintis (miluti ir 
pat revoliucijos I*“- n-spnblikos pi.iungti Ter- 
nuivo Vilios nr- . <1'il''mliua ir Jiinnzn.
artilerija- eks 1 vnl'l?i" '»'•> n

i tu* pat Angį- išdubsianti |ms|»rtu*.
ineįizains. kni|m T"*’ «•**• !»««•'•
tumi iri jos, jmr- l«>rnukli ir visų eilę kitų pro 
ų nuo ntiH-riko «y»n*ninjų žmonių.

Canrnia siunčia kariuomenę, 
ni-ksikonns pul t’armnz. ■ šalininkai, kaip 

,1i« Ind ir yra čionai, taip mieste EI Pa- ■ g? 
remto kopijų. Po veliantieji, -ako, knd Cnrrnn 
rašę 14 Mcksi- skaitlingą kariuomene, kn f 
•vvoliiicijouierių <‘*tninbo» dalis kariuomenės 

jau susirėmusi su rillistai* 
e ir keli šimtai l’nrml apylinkėse ir sekų* mu-

LITHUANIAN

li^KZ— 'm

81 ti vinį u krautuvė S v Kiuu

V

MMa»-nm»MMamti

ka«i < nrmn
*1114 •IV. KH
kat■hintmiM***
►n rillistaii



“DRAUGAS” PUBUSHING CO.

šitbii

apatinių

užtektinai 
siuntimui, 
Amerikos

•DRAUGAS’’

"— ——------
UKTI-V1V KATAUKV DILHlLUTtt 

t “DRAUGAS”

Draugijos ir Šven 
tpjų Vardai.

Ligbthouse IVashing l‘oTikri«. Jis 
yra gryno* muilą* tiktai )K>wderio 
formoj, ju sutaupys jum* pimpis, 
ne* jo galima vartoti tiktai tiek 
kiek nori, niekas nenueina už nie
ko. Ji* reikalauja daug mažiau 
darbo nuo jūsų.

Vartojama* taipgi dol plovimo in
dų, laimi lengvai tauku išima 
Lagfitbouse M'ashing l’ovdm*.

LIGHTHOISE \Va*liing IVmileris palengvina dnrlių skalbimo dienoj. Gryna 
uaplita gražiai išplauna ir išvalo čystai, tai kad nereikia vartoti Itorag ar 

ammonia. Kuomet ju plaunate drabužiu su l.ightlmu-e AVashing Poa-deriu jus 
gulite būti tikri kad jūsų drabužiai yra npraugojnmi. Užtat kad jame randasi tik- 

tai grynos sudėtinės dalį*. Jut) 
drabužiai paliks be plėtinį) ir nera- 
gadinti.

petnijimo”.
Pavienių žmonių ninigni ga

li būti siųsti pavirniiMiis ypa
tumui 1 Getu vėjo uadėtiaėse di- 

kystę Ekonominės Komisijos. 
Įteikimų pinigų ypatoms gva- 
rantuos Suv. Vab-t. valdžia, 
tirt laikų, j kurį pinigai bu* 
persiųsti, negalima gvaran- 
tuoti. Ekzokutyvis Komitetas 
gal žmonėms paailumaut šiuo 
laiku joekiriant atsakoma* 
bunka* ir j-taigas priiminėti 
uuu žmonių pinigu*, parduoti 
Kka. Kom. kuris taip greit, 

susirenka viė- 
paveda pini 
valdžiai dvi

Kaikurio* draugijos su šven
tais vardais, ardančio* Ekie- 
kutyvio Komitete autoritetų, o 
tarnaujančio* laisvamaniams 
verste verčia nariu* «inlyvuali 
seime, ėtai dokumentas:

konferencijos ra keliais ėraa- 
Į toriais ir Senato užrubetinių 
I reikalų komisijoje; taipgi at
silankyta Anglijo* ir Švedi
jos amliasadoM-.

Patirta, kad Valstijos Dė
davęs Amerikai Taikos Misi

jai Paryžiuje, tarp kitų valsti
jų pripažinti ir IJctuvos ne
priklausomybę.

Lietuvos ekonominiai*, ly
giai kaip ir ]»litiniaia reika
lais Eksekutyvis Komitetas 
rupime. Turėta keletas kon
ferencijų su galvomis Ameri- 
cun ■ Ib-lief Administration. 
Kaipo imsekmė šių konferen- 

Įeijų minėta valdžios įstaiga 
paskyrė vienų milijonų dolie- 

■ rių Lietuvai sušelpti. 
| Reikale Organizavimo Eko-1 
numinės Komisijos teirautasi 

|įvairiose valdiškose įstaigose: 
šiame reikale atsilankyta 
Valstijų* Departarm-pte-Fo- 
rvign Adviser, Federul Reser- Į 

,vv Iknrd. Defiartament oi PIRKITE KARES TAUPY 
Comnurce ir kituose šį rcika-!l(O ŽENKLELIUS (W4X).

Ptkib ir ruertŪM Beta rJI.78
luiloii gražiu modelių šlubes dėl pamergių. Jos padirb
tos iš gen* ryšius “"finos — Empire rtyliaus ii gero 
šilkinio md’o pasirinkime gražia spalvių iiiirt 

Čeverykai dėl Jaunosios
Musų ėevvryku skyriuje randasi in juipraidai gražios 
rųšie* luiltu ėeveryku dėl jaunosios. Ateikite ir pama
tykite kokio gražinus styliaus jie yra ir neįprastos 
vertėt.

Išpardavimas ŠIi ūbi n io Šilko 
fjibui di'leliatoe pavirinkime gnunumns Hiukinem* šie- 
l~ -.i l’nn lėlyj dideli- išpardavimai šio Sezono. 
N<midi irkite!

boa pavaryta, tfistematiškui 
sutvarkyta įvairus straipsniai 
ir straipsneliai fiadengenti vi
sus lietuvių laidus, |uiproėiii> 
ir visas I dėtu vos ir lietuvių 
yimtybė*. StraifMaiai noriai 
tal|iinaiiii dieniniuose laikraš
čiuose ir net kai kurie laikruš 
«‘iai ]mrašo cditorijulu*. Žy
mesni magazinai jau s|a-jo po 
keletu ilgokų straipsnių apie 
IJetuvų |iatiilf tini i. N«lėliniri 
laikraščiai butui užpildyti lie
tuvių ir Lietuvos įvairiai* jui- 
veikslais, iliustracijomis ir 
straipsniui*.

Ekaekutyvio Komiteto ra
portas išklausvtos ir firiiuita*. 

(Pnkiigu bus).

LIGHTHOUSE WASHING POWDER
Palengvina Naminius Rūpesčius

Nepribuvus reikalingam 
1 skaitliui Komiteto narių, nu

tariu ne foram lį jsisėd) luiky- 
1 U ir visi nutarimai bus pa

likta aeilalvvavusiųjų narių 
užtvirtinimui.

Posėdį atblarė pirmininkas 
Vinika.*. Raštininkauja Biels
ki*.

Kadangi praeito susirinki
mo |irotokobi* buvo išsiuntinė
ta* visiem* nariam* ir *pau- 

Idai. t<*b-l Ik- skaitymo šiame 

|M»>čdyjr liko užgirio*.
l’-as Vinilas išduoda raportų 

iš Ekarkulyvio Komiteto vei
kimo Wasliingtonr. IVr pasta
roji mėnesį dėta |M*tang»s 
gauti Suvienytų Valstijų pri- 
imžiuimų Lietuvos nepriklnu- 

' sotus bės. Tam reikalui turėta 
i kimfvreacijo* kuone visuose 
valdžios d<-|iartamrnti>o*e ir 
sulaukta džiuginančių pasek
mių. Išsiųsta Prezidentui 
\Vilsonui keletas memorandu
mų kalėegraiua ir per Valsti
jos Oc|«rtameatų. Karės Ib- 
partameatas, generaliame šta
be ypatingų domų atkreipė j 
IJetuvos armijos žygius prieš 
bolševikus, taipgi i Praaų Im* 
tariu a tai nešimų link Mato-



f

TIKRAS SUTAUPYMAS

nešiojasi, M padaryti ii stiprio,.

RENGIAMAS

Pradžia 10 vai. ryto

RurapijonyaS v. Petro ir Po- 
Vjio liaturių parapijos apgai- 
lcatauja darbštaus kun. J. 
Kaimelio, kprj dvasiškoji vai-

G*rb- Draugo
T> CTOB vyra ir MoteriB i

Draugyste Visų Šventu Moterių ir Vyrų 

Nedclioj, 1d, Birželio-June 1919REIKALAUJAMA M AINI E 
RIŲ IR KROVĖJŲ.

Or«« MM0 mi |r*ra ir
t elektra HrimuuMa. v«t r»M* 4i4»*

Co
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18 BR1L*G SPORTO.

FaMyb*.

IA ToWN OF LAKE.

1 Tautos Fondu 32-ro skyriaus 
Nutarta sutrinkima* įvyks panedėlyj, bir-

chorai

BAZARAS
(vyko Sv, Kazimiero Seserį) Vienuolyne

67t* ir Rockwell gatvės

Prasidėję Ned., 25 d. geg. ir tęsis iki 1 i birielit

Kvafiah dalykais* Japaaiika aitaUM, kar 
*, amdtaaa ataštf praeitį ir laimų HkurtaatiijL Ai

•ės* Restauracija, kur jinkala, taaaių valgių ir gėriau) paragavau.
Kitų nebeminėsime. Al važiuokite— pamatysite. Nori tyro oro! Miesto durnai įkirėjo! At

važiuok į BAZAR-S kasdien. Neapsirilni ir apsimokės.
Nori gerų darbų atlikti I Važiuok pas mus j KAKARĄ, žinant, knd visas pelnas eis Vie

nuolyno nauilau Kad ir pelno neduosi—ačiū už atsilankymų. Mes visus gražiai priimsimą. 
Nn. jei nenori šv. Kazimiero Seserų Vienuolyno pirmąjį BAZAltĄ atlankyti—visvien at

važiuok. 1‘asipažinsime.
Prašome! •
Rataraa atsidarys kiekvienų nedėldicnj ir šventėse (Aeštinių ir Deeoratioa Dayj

2 vai. po pietų. Kokiomis dienomis nuo 6 vab vakaro.
Visus kviečia nuoširdžiai AV. KAZIMIERO SESERYS

KATA U K ItKOB AVUTES, imu. raskutuua susirinkimą* 
_ .. ,--------  _, — . 'laikytas buvo trvs mėnesiai at-Mtadinii. Rita 31 d.. L

•v. Petronėlė. Antelė (Angda). ... ....
Itakmsd.en,, hirtalin 1 ri te ’• nlsisaklUSIO

Firma* ir Prokuli*. p-u-tarojo pirmininko, skyrius
Pirmadieni*, birželio 3 d. Av. - ki,4t ir

JtameiŽBaa. rijo dirbti. Itnšlininkn* iš sa-
_____ _____ v” I'Um‘s kiek relėjn, tiek ir

diliai. Ib-t Įu-rsikelu* jam gy
venti kiton kulonijon ir aplin- 

i ky lm. |iersikeitė.
M. Mažeika ntiilarė susirin

kimų. Paaiškinu susirinkimo 
tiial.*) ir praie išrn.k'r valdy- 
Isj.

Išrinlms vnldylu, prasidėjo 
svarstymai. •

Iš svnilnaiisių liuvo ėipnii 
I. Knmbimijo Klykiau*. Dau
giausia apie jį it kalbėta. Ga
irins rutvertn* f. K. K. šelpė
jų .--kyrins. kuria trauka nau-

programua surinkta yra $-'m<i. ju* narius, rinka drabužius ir 
Bet pasirodė, kad tikietų ko anka*.
Birijoa pirmininkas ir kasi-' Talnp nusirinkime primraM 
ašakas nevaikščioja į susirinki- įr utaimokėjo savo dnoHea ae- 
■■a. "Nežinia nei kiek ĮHiiigt) kautieji:

BIRŽELIO 8 D.? Skaityk

K CHICAGOS UETUViy

UBKRALŲ SEIMININKŲ
POSĖDIS

Gegužio 27 dienų V\ įsimano 
•vetaiuėje Luto pricNH'inuiiia 
seimininkų susi rink i man. Pir- 
■tainkas atidarė imtudį N :4Ū 
vakare. j Žangus kotniri jn. išdnu 
dama raportų pasakė, knd už

yra aariakta ai įžangos ženk. 
hitas. Lietuviško* spaudo* 
komisija labai gyrėsi savo 
utaktanra. Angliškos spaudo* 
komisija sakėsi bijanti garsin
tu, idant priešai nepatirtų ir 
nepakenktų. Geriausia ė*ą 
•markini gnrsiutis tik prieš 
pat Neima.

U reitaiurijų kouuMjus ne- 
buvo nei vieno. D-ras lira upe 
lis sakė, kad rytuose žmonės 
nutaisys rezoliurijų. Buvęs pir 
mininkas p. Butkus priešinosi 
tam. .lis sakė: “Mes rhieagie- 
ėiai rengtame seimų. » rytie
čiai gamins rrzolinrijn*. .lie 
mums neįtiks.’’ Pakilu įneši
mas išrinkti ‘langiau narių į 
rezoliucijų komisijų. Is-t Imsi 
rodė nesą užteki iimi mokančiti 
rašyti, p. Itagdžiiinas išreiškė 
savo smarkų nepasitenkinimų 
tuomi.

. Tada susirinkusioji knllsjo, 
knd pp. Ilertinnimviėiiis. 
inijonnitis ir dnr knž koks 
čia* ajisiitntų linosa valia 
minti rezoliucijas.

I'-uas K««Ii«. kuri, yra 
kę Vedęs, atgnls'lio Iri 
linrijaa. Imt m-žinta 
Kilo sumanymas sudėti rytie. 
eių bei eliiengieėių rezoliucija* 
ir pavartoti tą. kuri pn»iio<h» 
tinkamesnė. I 
vo. knd ryti” 
savos prii ši 
čtam*. Šio 
anie nežino ši

Tikrn* inm 
burniniu* >1 
Kn- 
I SI

Oll- 
trr.
m

Ii-ii.
H-ZO- 

kokias.

t

I

Į,

f

Ten Buvę

NORTH SIDE

Tautoi Fo v

V a ž i u o k 
LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO 

P I K N I K A N
National Darže Rivsrside, III

Viskas ant tyro oro.

minti, iki kojoms tamsujant
prisišokti; išgirsti koncertų ir
prikvėpuoti tyro oro — va
žiuok Apskričio pikninkan.
Gncž rinktiniausias Chicagos

; dainuos Apskričio ir

sos restauracija; taldvnio ir

lemonaibi ivalės. Piknikan ta
da atvykti svečių iš aidinki-
mų lietuvių kolonijų.

Pina. P. A. Kišaaas gUM. 
Kan. P. MdkamAaa «3M 
Po t dol.: Ant Maceika, P.

Neverauskas, A Aagaitin, P. 
Vnlaičiutč, J. Gerdžimta*, M. 
Barevičiutė. A. Bacevičius, K. 
Balčiunns. J. Martišius, J. 
Petraitis. A. Gerdžiuna*. M. 
Neveratiikicnė. J. Lisauskienė, 
ll. Naajukienė, K Aadrašta 
viėienė. J. Bcrkelia, M. Lasau 
skas, B. Tunui itė. M. Knrce- 
kienė, J. I sdicžinskns. J. Va
laitienė. A. Rugienis. P. Mu- 
reika. J. Sinkevičia. A. Marti
šius. O. Kavnliaiiskieoė. M. 
Mažs-ika ir Pr. J. Palinki*.

Northsidiečini gražių pra-| 
džią pndnrė. L R. K. šelpėjų ! 
skyrius jau turi .TO narių.

Nutarta susirinkimu* lni 
kyli nnlrą pelnyčių kiekvieno! 
mėnesio.

Kml dailins sparčiau eitų, 
išrinku komisijų iė vyrų ir mo
terių.

| komisijų Įinteko šie asme
nis: P. Vnlniėiutė, E. Andruš-- 
kivičienė, B. Nnnjokienė, M., 
Bnivviėiutč, B. Tumaitė, A. 
Mur<-ik:i. A. (Jenlžiniuis, A. 
Bau l ičius, J. Mat tįsius ir K. 
link" i mins.

Be to Tauto* l’i-ndo 4.1 sky
rius išnešė protestų prieš (Iii- 

lila-rnbj seimą, kuris jau 
tilpo “Driiuge.*'

Jaunuti*.

katrie nebuvota
jeigu atsitiktų koks negerumas 
arba didelės išlaidos iš kasos, 
reikėtų padengti. žinokite kas 
t< padarė. Karys.

iŠ DIFVO ArVF.IZDOS 
PARAPIJOS

Iii Av. .limo Evnngv 
ne m sinį susirinki* 

m l'."i <1. imrapijoa 
Sii-u iiikinina bu v** 

viltilinąns iš priežns- 
dnug na- 

i niktukus. 
idinti nnriai 
Ir mI-IImi.L-a

i

Gegužio 18 d. Dievo A|»veix- 
dos [uirapijoa svetainėje Ciii- 
ertgus Apskr. Blaivininkų įvy
ko susirinkimas. Atsilankius 
kelių kuo|ių delegatams skai
tyta visokie Blaivininkų rei
kalai. Danginusiai svarstyta 
kasi i lik einam'ių mokyklon vai
kučių, kaip nutvėrus jų kuo
pas. nrlia skyrius. I" _ ____
kreipties prie vietinių klebonų.,% j vakare, fiv. Jurgio 
Nes jeigu jauni vaikučiai susi- mokyklos kambaryj ant trečių lu- 
|utžins su ta organiiacija ir bų. 
prie jo* pripras maži Irmlami, Visi i 
tni ir išaugę vyrai* Itci mer-1 *irinkti. 
giriomis bus blnivųs. Tartasi 
ir apie Blaivininkų Apskričio' 
išvažiavimų. Galutinai nutarti i 
atidėta aekaiK-iam susirinki- r««7a« F«Wo n toriai sariria- 
mui.

Skaitytas laiškas it Blaivi-' Nedėlioję loridlo 1 d.. 5 vai. 
ninku Centro, raginantis tu nu P*"»- *’ KryHauv parapija* 
ibtnnėini ilnrbuoties Blaivybės 
dirvoje. Taipgi pakeltas kinu- 
rimas kaslink Cldr-ngo* liliera- 
l'i šaukiniuo m imo. Vienlialsiai l 
nutaria jame nedalyvauti.

Si knntis susirinkimas nutar. 
tn laikyti Av. Jurgio pnrnpi 
joj. Išlika* bus paskelbtas vė-1 
bau. o Vi—u

PRANEŠIMAI
JA VEST SIDES.

iii

SUSTOKITE MOKĖJĘ 
KITIEMS RANDAS!

tįsokite kad klčkrlcftai randa anie - 
' kaa rali teirrti !»»•< mt»« įtekami 

sami Mlr k««hi<M a|ri< ltnk> te
•u matu jmukiejiuiŲ Ir italmokHl ii 
raaAi aaa Rami.

Turima p»rdivim«l aokan/iua aa- 
B»tM F«<tei »r aut laacrii tAIyn*.

Parriduoda puiku noro 
nameli*

»» v--M. oUtara Ir lutai* evraeku. 
m*l. Iirlavy amoliak-)* ant lln.Kr- 
|M<t, |*r>U arrIUui ĮMfiiulul
tlIM.te reiki* |i_ck.U *3S»0l mu
aro* »• III.M I mla*M

Paniduoda dviejų pucyrenimų
Biure narna* <mm naAteJIme ir ar- 

I Ab c«ra« n*B«l* ir matnai r» r*« Ite- 
•1-rtaitteje Tinti** Fon<k» *'i9 AyriuB aHeliBk.te ant Hndr*r<.rto
. . I l’ral.f t?’.a*aa r* <kte j*M**k*tr
laikys suainiikimų. \i*i nartai e*a- |i»**»». i,s„»u. ramia* i*,nakM 
te kviečiami aluitlimtai susirinkti.Į _ 
tu** reikė* daug svarbių daly k )1 Parsiduoda beveik naujai 
apkallsti dviejų

Valdyba.

ŠV. Atfot.o motrrii) nwrraii*i<i 
draugija lail>t* *u«irinkinių orelė- 
lioje. birirliu I d.. 2 vai po pietų, 
fiv. Kryžiau* pnrapijo* svrtaiiujr 
Viu. narto t« Asilė* laiku *u*i 
rinkti.

Spau'ltMi «1 
•laibo*. nrdt 
4 vai po p„ 
rapi>M irvrt

r aurijo* susirinkimą' 
.|n,je. birželio I d 
•tu |kv. Kriiiuu* pa 

rta BUMr.itu 
nariai <*■ t k mV

DIDELI PIKNIKĄ
Nedello, Birželio-June 1 D., 1919

OltmE. KhrnUc. in.

NAUJA KAM PKAMA
TOMA.

dviejų
Mr>T»n|nu| mum aamųn mi gaaij. 
elrblr*. na ma tr lotai*
ra R Ii tipažą. 4i4«-tla )*4-ta K*l>-

I Irrltytl l rtMaa Ir Rur’MI
dar tania Nnhua raRrfati ! tat utį w a« 

| |Mrlilt||/>r uf krdvi* A*r . nrtnll BUA 
,ffaftrk ar 4« l'nkf frantam pardatl- 
i m ai !<?••»• p, ,k*ia !n»>h.1l 
I *iliMa*ii» fw» f?’- BA | tnrpr*

Ti.nme ir rMH*hlw ftamy
I |>ar«t'*biniul |»«« tina* |i#4wvtt|
l’llkra. kurtu* ta»B >am BRrduaaSaniB 
l'tar.ai ir atti irviarvtti itirmi

I T»» kurta Bmr'.lr t**'l 
VRAlBTlt lota aftt Mttin n| 
FTidi

' BJ •r
e. et .e

5114
A GRIGAS a CO
S Halrtcd St Cli□L

•nl

!<•

Jurgi* VariiingtnoM paimki*: 
"liuli Visminui pritartum* ka
riauti, y m viriui* i* tinkamiausiu 
budu užlaikyti taika". S'nuj* ka-1 
re <cl malnri: kare su pavasari-;

I litai* viduriu imrvvliiirmnaia. Die- 
t ta klaida. penaailim karšti, die
nos į šalta naktį |a*rmnin* vau 
■Jena ir tam pana faaiprtaidreta 
prie snttadminm viduriu, liuli 
j.nsirmtni* i tokia kare yra vic-

i na* i* gvriaiisiu bodu užlaikymo' 
! sveikata* šiam tikslui kaip Trinrrm 

Aiiirriran Etivir of Bitter Wtni* 
Ku paurllia šių gyduolių priversi 
savo vniūrios prie normaliu veiki-1 
mo n riki narna* bos kaip reikia ir|

Ymisjife Iriirnran l’lntr nf flilIrP

kuubjiaurianria viduriu. Daliau 
Kinti vimse vairtynyčioae

Jeigu tari koauli. ne* iiunar tu
kti. w <l*uciausia įmonė. skundžia
si Iii tuojau* rauk Trinario l'oufh 
fintai i ve.

Gaus riorne vautf nyėuae. 

Juarph Triner Pionpany
1.1.Š1 4.1 So Adiland Avė

Ap«

\W t* IM<>
KfauImt*' <••*>• rietą hriuviai Al-

O

♦

i


	1919-05-31-DRAUGAS-0001
	1919-05-31-DRAUGAS-0002
	1919-05-31-DRAUGAS-0003
	1919-05-31-DRAUGAS-0004

