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Šiandie gal bu* patirta 
jo likimų.

sužinoti, kodrt geni ratas Haig 
taip ignoruoja Amerikų ir jo. 
imsiųstas divizijas. kurio* pir
mu* sutraškino *uiarki*u*ia* 
vokiečių ofenzyvas laikoma* 
|ia>-ioti talkininkų širdin.

rg. 2H. — Vokie
tei Ktavt aiva- 
m* j virto, de- 
pažymėjo. kml 

uomel n«-pntvir-

BOSTON. MASS , geg 20 — 
Karosas gavo Suv Valiuj, 
pasporu It New Vorko Lie

i 24 d>e
Romam.

VOKIETIJOS NUOSTOLIAI 
KARES METU

SMIRNOJE ŽUVO 400 
ŽMONIŲ

KONGRESE PAKELIAMA 
KOVA PRIEŠ PRORT 

BICIJĄ

Žmonės perspėjami nuo de 
monstracijų prie* talki 

ninku*.

KAINA 9 CENTAI CHICAGO. ILLINOIS. ANTRADIENIS, GEGUŽES (MAY) 20 D., 1919 M.

tė. kad svetimo* 
l>rie*ininkni nai-

ammmmrt, geg. 20. — Pae- 
MMa įsakymo* & V. armijai 
pradėti reikalingu* jautiruoši
mu* apleisti Prancnzijų ir V< 
kirti jų.
Vtaietu* armijos dejtartamen- 

tam* įsakyta sugludenti visu* 
aavo rekordu* ir visu* daiktu*.

Aplink hiržrlio 15 diena 
Suv. Valstijų nrmija jmlik* tik 
savo pėdsakiu* Prancūzijoj ir 
Vokietijoj.

XC-X karį *a lakūnai* pa « 
valandų jmvyko surasti jūrėm 
tirti Azorų Milų.

Pražuvęs ir surastas laksty
tu vm. nuosaviomi, *|w-komi* j- 
plaukė Ponia IMgada uostau.

lakrtytuva* JK’-l, turbūt, 
Im* prašalinta* iš lenktynių. 
Nor* ji* laimingai jm*iekė A- 
zorų *ula*. liet .markini suga
dinta.. Pataisyti užims itaug 
laiko.

Nt’3 liiivo priklydę. tiršto.-*- 
miglose ui kokių 31MI mylių 
nuo Azorų Milų. Turėjo nurt- 
Iridi ant jūrių luingų ir van
deniu plaukti j lamkirta rie
ti.

Ir 1ni|> jūrėse maudėsi dvi 
dieni ir dvi linkti, kol nesulai
kė |umellio>. J j ru nusikama
vusiais ir nušalusiais lakūnai* 
-įimdo knn-* laivai.

> kerėto 
»•

viai ir jurininkai, katrie nori 
įsigyti forma*.

Tiem* kareiviam? ir jurinin 
kam* bu* duodama* užlaiky
mą* ir gera užmokesti* žemė* 
prirengitno turtu. Pankui jie 
turė* privilegiją pasiskirti ten 
fantui* ir ap-igyventi *u mivo 
įeini ynomis.

Sulig sumanymo tam tik- 
lui vyriausyla* turi skirti nm 
tinusia I0D milijonų dolierių 
Busimiem* fermeriam* |ui*kui 
duoti pinigų pasistatydinti 
n ikalincn- trolio- ir jrtgyti 
žemdirbystei įrankiu-. Paira 
liaus jmskirti lengva, -ąlygn* 
jiems išmokėti už. ta* farmn-.

Sumanymą- labai gražu* 
Sekretorių* l-nne pageidavo. 
v..t >> l.i.... i. -1lj.. i.

U pora fe BsaUikr. kadį' 
jiem* reiktų durti Įirigulintįj 
kreditų.

Sakoma. kati tų indoruų ra 
portų a|>tar* kongresas. ’**•

Waahin<ton, 3L — Britani
ja* armijų Prancūzijoje vy
riausias vada*, fieldmaršala- 
Ikongia* Ilaig. |Mgntnino pilnų 
kure* liėgMi raportų, To ra- i 

j Iširto vu-tui ku|uja ir ri* gnu- 
;ta.
j Visame nunirto gili. Ilaig 
, ignoruoja amerikonu*. Nei ke- 
I liai* žodžiais ji* neprisimena I 
' apie juo*. Tik palinigvje pažy- 
' tni. kad nrmistieijo* tortu ai.... ,
rikonų kariuomenė užėmusi 
('oMenzų. Tai ir viskas.

(t juk Imties generolo daigo 
k omu tūloje buvo daugeli* a- 
merikonų Įiulkų. kurio w put 
sėiau |m*ižyiiH-jo už kilu* 

t traškinant vokiečių pozicija*.

Gal kangram prabilt
« I

F'ieMmaršalo daigo raportas 
'tuo žvilgsniu laimi rodomus. ; 
Jis padarė siuqirizų visai A-

■ menkai.
IVisi žino, kad lu- auu-riko-, 

aiškų divizijų talkininkai ne
tartų įveikę vokiečių. liet a- 
aatvikuaų veikimą* užtylama*.

Reiškia. Trridmaroaki llaign j 
anoaooar, amerikonai katėje

OatatagtaMl, geg. 30. — 
Ihneitų sekmadimį anglų ka
rė* laivai per kokį pusvalandį 
buvo susirėmę su liolšcvikų ka 
rė* laivais Suomijos užlųjuji-.

Bolševikui |iagaliau* pabėgu 
KraaMadta*. kuomet anglai

r.rn i» ijw

bu

IKIM*nR rv*.
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DRAUGAS

Kelias j Sveikatą.

Lenkijos Ateiti*.

Lenkija. pmncuz.ų |K>litikų

Tikėjimas gyvenime

MRCVIV KATAUBV DUOnUI

“DRAUGAS

Dėl Tautininkų tauklamojt 
Seimo*

Ligos. Eik j*» ausų specija- 
listą. arba i ausų kliniką. Ne- 
atidėliok tokią dalyką, kurie 
Kali užkrėsti visas kitai kūno 
dalis.

Širdies murmėjimai. Širdies 
Ligos. Žmogus »u neveiku 
širdžia negali dirbti mukaus 
darlio. bet prisilaikant valgy-, 
tuo. mankštiiiimoe. darbo ir 
poilsio taisyklių jis gali su
laukti senatvės. Jei turi Šir
dies ligą, saugokis svaigalų ir 
tabako?, atsargiai vartok kavą 
ir arbatą, saugokis visokių su- 
eierrinimų. valgyk vidutiniš
kai, nevalgyk perdaug prieš 
einant gulti, alsuok pakanka
mai šviežians oru. mankštyki. 
kasdieną atvirame* ore, bet da
ryk tni atsargiai, kad perdaug 
rx*ivnrgintumri savo širdies 
ir kraujo cirkuliacijos. Pasi
vaikščioti ir išlengva laipioti 
p«> kalnus yrn sveika, bet tik 
netumnct. kuomet jauti skani 
nuj krutinėjo ar troškulį. Sau
gokis paleistuvystės ir perdi- 

io išdvkavimo. Jei turi

ir matė. KrtLgi kataliką veš- 
bėjai, piktai pasMkMami sa
vo Taryba, taippat tylėjo. Ir 
gerai darė, nes ant netinkamų 
f atmatų pastatyti namai anks
čiau ar vėliau turi griūti Ir

kioa ligos turi būti atydžiai 
gydomos gero gydytojaus arba 
kokioje nors nervą ligą ligoa- 
liūtyje. Kaikurioa dirkanią li
gos kįla iš negerą papročių, 
baimė*, ne.isteugiiuo pasiimti 
gyvybės pilnai į savo rankas, 
ir užmiršti savo vargus. Daug 
ilirksnią ligą |>a<*ina iš pavir
šutinių sąlygą, kurios su pa- 
geibu gero daktaro ir priežiū
ros turi ir gali būti surastos , 
ir prašalintos.

Įvairios Ligos. Nosie, ir p 
gerkles ligos, tulžies ligos, 
krotdškaa npendicitis, odos li
gos, visi tie dalykai turi būti 
greitai ir gerai daktaro ištirti.

is'iiei jimo fondas, ir su tuo tas |iats. 
vi-o- Vėliau vėl įsteigtas Ccutralis' 

> m*- Komitetas, kuris iš laikinos i

palikti paties kūdikio ružmoji- I 
tuui, jam užimtų visą jo gyve 
nitną. kol ją dalį sužinotą. Be 
to. kūdikiui augant, kasdieną 
rnndnsi nauji dalykai, kuriuos 
žmogui būtinai reikia žinoti. 
Kada jau kūdikis suauga į 
metus, yrn pilname protinių 
spėkų tvirtumoj, ir tai randa
si tūkstančiai dalykų, kurie 
n**atbutini tvarkos pnžinoji- 
Ine. Tų dalykų, tų tiesų jis 
negali - moksliškai ištirti: to. 
tiesos tari Imti priimtos tikš- > 
jinai paniniais. Jeigu jis ne-, 
priims tų tiesų žmonių liudi
jimo keliu, t. y. tikėjimo i»« 
matu. ji. ture, paminti po ko 
jų n*ą tą. kas y ta civilizuoto.

motinos Idau»larnai apie alfa
beto raide*.

Kų mes galina* pasakyti 
apie istorijos liudijimus? Mes 
galime (lasaltyti, kad istorijai 
tikėjimas yra draugijos pama
tas. Atimk tikėjimą, o |wwna- 
lysi. kad visas esantis civili
zacijos sun-dymas sugrius i*er 
vieną naktį! Tarptautiniai .an
tikini. kurio remiasi ant pra
eitie* rekordų, pasibaigs ir 
jau nebu. galima jų atnaujin
ti. Legaliai nutarimai, kurio 
yra užrašyti šiandien, rytoj 
jau virs nebegerais. Doku 
mentai. užrašai ir kontraktai dėlė 
nebus daugiau verti kaip pat i svaigulį, trošknlį nr esi supu 
]M>]n*ru. ant kurios jie yra pn Itę. turi atsiduoti daktaro ai 
tašyti Visas per ištyrimų pa sargiai priežiūrai. Visos ne
siekta- mokslą. Im. nušluotas sveikos širdy- turi boti dakta 
šalia. Dailė ir žmonijos išdir- ro tin/iui tarno. mažiausiu kar



IETIMIS

SERGĖKITE SAVO MUS.

parodyti ir daugiau* pararę 
po prarymo ncprigulmyhėe

auteikė: nu** radikalai tam 
■aa, kad c«MNlaia tarti, o

“W*KrtU"
parakė Kun. Prof. Pr. Bučy*. 
Kaina 25c.

Atgijo gamta. Atgija ir Tin
ka*. Atgijo ir didžiulė* par. 
kė„ apie didžiamųjį Amerikoje 
'■nde^motį. MMnmm* didi*. 
Tę margumynų didina ir judi
na keleiviai ii įvairių mieetų, 
kurie atvažiuoja pažiopsot i 
lie* rrovę milžiniėkai krintan
čio bedugnėn vandene, kuri 
npjuoria *kai*ti laumė* juo- 
rlu. Tuip tai apie vandenpuo- 
1|. Bet ka* daruai lietuvių tar
ia*! Kaip apie vandenpuo- 
Ij įvairu, taip pat ir lietuvių 
tarpe įvairu, (iratu apie van- 
denpuolį—gražnmo daugiau* 
viripatauja Ir lietuvių tarpe. 
Lietuviai čia n<-*nau<lžia, vei
kia. Turi *kyrių Lirtu vilkėjo 
Raudonojo Kryžiau*.—žmone
lei veikia, kruta, nei* ryiulin* 
di<lžiaų*iu* drapanų ruiel|Hi 
brolio* lietu roję. Jaunimo 
draugija Vyriai etato neužilgo 
veikalų "tlndri Naklė” birže
lio 1 d. Veikiai lo* 2 veiknlė- 
liu: ,‘.l<mnka» ir Marytė.” 
"(itimiaiai Batai ” ir lietuviu
ku* ėokiu* rody* ant areno*. 

I Palangoje gegužė* priei* prie 
I pirmo* .Kouiunijo. gražu, bu- 
Įry* vaikučių.

Erti ir mažų neparitekimų 
lamam* tėvučio tdnpo. Vie
na ėriinyna buvo užeikrrtu* 

! fri**l«<m laiavta mok*lu: ik 
Į įeik bažnvčio* m*i Pievo |m>-

i



PIRMĄ

NEPAPRASTOS ATVIRUTES

rimbu ĮEimatunnt r,maut
DISKOSUŲ VAKABE.

J j bnvo pašovus teisme jo mo
teris.

et-'.FSON Mist ligonine 
JE

Ik DIEVO APVIEZO0S
PARAFUOS

Sako, bolževikai Rusijai 
tikroji palaima

VAIKAI ATRADO DINAMI 
TO IR PATRONŲ

BIZNIERIAI GARSINKITES 
‘DRAUGE’*

SUVALGĖ ŠARMO MILTE 
LIŲ IR MIRĖ

ir “ri~p owy.” “Rurtinėnknl**, m Saiki atrit] praeiti ir feta* išariantieji. AiMg Mkfe. 
ura. Restauracija. kur Netaria jaukais, skanių valgių ir gėrimų paragavus.

Kitų nebeminėsime. A tvatinkite—pamatysite. Kori tyro oro! Miesto dūmai įkirėjo! At
vaduok j BAZARĄ kasdien. Neaprivilri ir apsimokės.

Nori perų darbų atlikti! Važiuok pas mus j BAZARĄ, žinant, kad visas pelnas eis Vie- 
nuolyao nnu<lni. Kad ir jwln<» neduosi—aėiu nt atsilankymų. Mes visus gražiai priimsime. 

Na, jei nenori Sv. Kaaimieru Seserų Vienuolyno pirmų jį BAZARĄ atlankyti—viavien at
važiuok. IhuiipažiiiMine.

IVaSome!
' Bara ras atridarys kiekvienų nedrldienį ir Šventėse (Aežtinių ir Decoration Day) nuo 

2 vai. po pietų. Komis dienamb nuo 6 vnL rak.

Viens kviečia nuoširdžiai ftV. KAZIMIERO SESERYS

NEMOKĖK PINOS BERHKALO i 
Musų krautuvė—viena it didžiausių Ohieagoja 
Parduodame už žemiausių kainų, kur kitur taip nesausi. 

Majunrlių talkams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios marka. Užtakotu visokius laikrvdžioa. žiedus, limbi
nius ir iJrimuitiniM; rramafouua lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prusiikų išdir
bi -ių Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugyatėma. taisome laikrodžius ir 
muukaliakus instrumentus alaakauėiai Kurie prisius trijų 
erotų krasaieuklj gaus kataliogų veltui.

Steponas P. Kazlawski
4632 So ASHLAND AVĖ.. CHICAGO. ILL

Tekfoaas: DBOVER 7309
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