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PAIMTA $8 015 BOND8Ų IR 
KARES ŽENKLELIŲ

tiepe sutikinti 
Krnnžtadto tvirtovę

Ui Dono kazokai, kurie 
hriaujasi šiaurioosna, paėmt- 
1*SOO bolševikų ir 3 šarvuotus

SENATAS IR AIRIJOS NE
PRIKLAUSOMYBE

Kusy generolas Ih-nikinns 
►u savo armija kariauja prieš 
ru»y iKilševikus.
Prieš rūsy bolševiku* Jai ka

riauja: rūsy Omsko valdžia 
(adm. Kolėakaa); talkinin
kai; suomiai; vokieėiai ir kito* 
viso* Rusijoj gyvenusios tau
to*, išėmus lenku*.

Toluma kariauju:
Pernai mi kurdai-: Afganis

tano gyventojai *u linginis; 
rgiplėnai -u anglai*; airiai mi 
anglai-: rokai -u ungury luti- 
Streikai*.

Londonas, liepo* I. — Ang
lijo* parlamentui užsienių rei
kalų ofiso pa«ekrotorių* Harm- 
mrortli pranešė, jog talkinin
kai parviknlavę Olandijos nie
kur neišleisti ii savo šalie* 
buvusio vokieėiy kaiierio.

H Rrusselio ir vėl praneša
ma apie buvusio vokieėiy ma
to įpėdinio |ml>ėgimi) ii Olan
dija*.

rūtose diatrikt Kai-kurie
nuotnoaianja, kad gėralai »u 
23-4 n uos. alkoholio nėra 
svaiginantieji. Tad kol triu
mai apspręs tą klausimų. lei
džiama maliunaui* panin vinėt i 
alų ir vyn< *u Įmini m-t o alko
holio nuoėinu’io kiekybe.

Bet podraug teisdary-tės 
deĮmrtamentns Įiaskelbė, kad 
degtinė ir kitokie aitrieji gė
ralai niekur nebūty pardavinė
jami. Ne* prasi žengti* ir ji už 
ty aštriai bu* liaudžinmi.

••Sausieji” tuo depnrtiunen 
to nusprendimu nepatenkinti. 
Jie tvirtina, knd tebdarysth* 
departamentas neteisingai imi

dobiau, i iepo* L — Čia pa
naikinti kai-kurie karė* meto 
suvaržymai amerikoniškoj o- 
kujmcijinėj armijoj.

20 mnerikonišky ofieiery ir 
kareivių su vokietėmis pas- 
Injs’ia buvo susižiedavę. Da 
bar leista susižieduoti viešai.

I’unaikinta uždraudimą- 
broliiioti<— su vokieėiai*.

Wa>hington, birt. 30. Kena 
r ruošiama rcaoliueija su tik 
Ju pripažinti Airiją nepri

Raanažja ir ungury bcUevtkai

Rumunija kariauja prie* un
gury bolševikus. Taiko* kon-

Londonas, birž. 30. — .’ 
io* styrini- orlaivis R 34 
lirėtnn im Akuti akri.
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tarto*. B*v. E, L. Killiam*

Ir «aų* taipgi W te ji* 
Mūvi šoferų Wošfe.

AMna kdT^mta^^kad^ 

' Dnar Ir Bev. E. L. Killiam* 
buvo katalikai, kad I)e*r pri
ėjo išpažinties, o nuodėm- 

i Haa*i* paskui liudijo ui jo

Tai-gi reikia žinoti, kad 
Bev. E. L. Killiams nėra ka
talikų kunigas, o metodistų 
dvasiškis ir I)<-ur taipgi ne- 
Auvu katalikas. Tokiu budu 
katalikiško* išpažinties pas
laptį* nei mažiausiu krašteliu 
■erasisickia su Drar’o gyveni- 
mn ir mirtimi.

Katalikų kunigam* t alio. 
Į kartai* ir reikia, dvasiškai pa

tarnauti suimtiems prasikaltė
liam*. Bažnyčia m-draudžia 
savu sakramentų nei žmogžu
džiui, jei ji* gailisi už savo 
žmagžudv.tę.

Paprastnvsc atsitikimuose 
jei žmogus priėjęs iš|i*žiiitics, 

•įgalioja kunigų viešai jms- 
kelbti savo pnsakyniu*. tai 
kunigas wnu>-id<<d* prie* sa
kramento sla|ityl>ę. paskelbda
ma* tų, kas nėra nuodėmė. 
' » E. 1- \Villinm* neskells-
Dear’o nuodėmės, <> tik jo ne 
kaltybę. Greičiausiai tat buvo 

n-u paltas Di ar’o žinia ir noru.
Bet išpažintis žmogau*, tai

komo kalėjime ir nuteisto 
mirtyii, yru ypatinga nepnp 
rasta priedermė. Jei nuodem- 
klausi- galėtų Indi nekaltybės 
liudininku už tų. kuri teis-

pariangn* , I^IĮ11 1 

įrašo, knd viri gittemni dvn- 
riškio šodžiai rina a DrarM 
pasakymo, todėl ir ji*n>* ne
pripažino daugiau verte*, negu 

, tam, kų Dear’as buvo sakę* | 
1 teisme. Pasirodė, kad guber- | 
' natoriua neklydo. Prieš pat

mirsiant K. Dear prisipažino | 
r nušovę* šoferų VVolfe.
i Ta* prisipažinimą* yra *var- 1 

bus bet ir jo negalima vadinti i 
visiškai neaU-jotinu. E. llart- 
nett, su kuriuo drauge Dear'-

> a* vogė auloututalį, tebėra gy- 
' va* kalėjime. Kitada* D*nr'n* 
, sakė, knd llartnctt’as nušovę* 
1 šoferų. Dabar prieš mirsiant 

įtvaru* permainė žudžius, gal 
deM* kad jte būva našriringi,

1 o gal delta, kad, negalėdama* 
pat* ištrukti nuo. mirtie*,

' lamdė |>alvngvinti likimų nor* 
’ nuodėmės draugui. Sunku su

sekti žmogaus širdie* depi-
1 nius.
' Katalikystė* yra Dievo įs

teigta religija. Ji taip-gi yru 
ir sena, visokio prityrimo pil
na. Dėlto ji reikalauja, kad 
teismo valdžioje esančių nusi
kaltėlių nnodi*nkl*n*i*i a**i- 
kištų nei į jų apkaltinimų ari 
j nuteisinimų. Metodistų ba
žnyčia dar. matyt, neturi ra- 
formulavus te prityrimo.

Nešinam* ar Dear’a* per iš
pažintį teisinosi savo nuodėm- 
ktaariaa, ar tiktai taip randa-

‘ Metodistų episkojialų tikėjime

tankiai vartojama, kaip Kata-
. likų Bažnyčioje.

Trijų valstijų seimą* įvy
ko birželio 22 ir 23 <L, Vandnr- 
bilt teatre, 4Hth ir Broadvray. 
Birželio 22 d. buvo surengtas 
koncertas ir prakalbo* išneši
mui tam tikrų nonUadjų Un- 
lovos ncprigulmybė* pripaži
nimo reikale.

U lietuvių kalbėjo adv. Ma- 
stauakaa, A. L. Tarybos pir- 
raniaka* (ju kalbėjo *ugit*-

paai&ino) ir kun. J. UB— 
Vakarų atidarė adv. K. Cesnu- 
11*. Vakaro vedėju ir rezobu- 
(įrii*y^ZkT*»lrlfu)- 

Gerk J. Banio vedamas skait
linga* choras, susidedanti* iš 
apie 100 dainininkų, ndaina- 
vo Lietum* ir Amerikos him
nu*, "Lietuviai* esame mes 
gimę," “Me* padainuosim,'’ 
"Lėk, aakaMl" "Karvelėli," 
"Kur bėga Betapė" ir keletu 
kitų. Koncerte dalyvavo p-lė* 
Karaliūtė*; data*i, kvartetai,

gia ^reikšti prcp^to 

srityje. Jie duoda proga* priei 
Amerikos visuomenę pastatyti 
konkrečioj formoj lietuvių as
piracijas ir troikimus. Čia pa
sitarnauja Amerikos spauda.

---  l_ *!-■»--- ?- ——Hm) IF KUO
seimų pasekraingesniu skaity
ti galima.

Tvatijant spaudoje publika
cijų. reik pripažinti, kad New 
Yorko rajono seimas daugiau 
jo* gavo, negu Cliicago* tauti
ninkų seimas. Tuo budu Nevr 
Yorko seimų gulima skaityti 
labiau nusisekusiu, nes apie jį 
ir jo rezoliucijas uugliškoji 
apnikta plačiai rašė.

Kuomet gi iKilygini iškai
čius. kokius suėmė iš lietuvių 
New Yorko ir Cliicago* tauti
ninkų seimas, skirtumą* dide
lis. t'liicngos seimas tautinin
kams atsiėjo kelius sykiu* 
daugiau už. New Yorkinį nei
mu, o naudos tiek ne|iadari-.

SlS-TAS-

RmHmui, H V. pr—,4—b>> I ^^**1 ***?.
Vįl-U Hgfti, tl.įttĮ.įfLS' 

tmtkrra* flMBnoi ntfTaUii i ■_. * m*. «

IA Aate AaMtta ____ ________________ -d
šrilsaA if A*. HmU^«**«********

fterių rrnte

GALIMA GAUT NUSIMBKT
Gavom* naujai išleistų Lie

tuvos žemlapių (mapų). Kiek 
rimas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietų, -omatyti 
naujas Lietuvos ribas.

Zcmlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio

KAINA—41.00.
Turime taippat knygelių "In 
dcpcndence for the Lithuantan 
Netion" (angliškai).

KAINA 50c
Užsisakymų siųskite 

DRAUGAS PUB CO .
,S00 W 46th St.. Chicago, IU.

Atsiknojau, nors neoficija- 
liai, kirk tautininkams Cliicu 
gu* seimas atsiėjo. Lėaavo nei 
maliau, nei daugiau kaip 
|3^77.7tL luplauke gi B16MLU5 
Reiškia, trūksta $2,719.71

Kas |>adcngs tų veik trijų 
tūkstančių skolų? Aišku, kad 
ne seimo sumanytojai. Jie ga
li dotierj. kitų primesti, be* ne 
tris tuksiančius. Aukos, ku
rios seime suplaukė, nukeliavo 
į fondu* — Neprigulmybės, 
varpui ir kitur. Kas apmokės? 
Žinoma, katalikiškos draugi
jos. kurios tautininkų klauso.

Draugijos! Atidarykite savo 
iždus, >>r* tautininkam* pini
gų reikia.

'ko* išlaidas imdengs. Kodėl 

Įtaipf

Man rodos, kad Nev Yorke 
viename ir kitame seime savo 
pasišventimų pridėjo katali
kai Bengėjai-katalikai ui 
durlių nieko ne roką vo, kuomet 
tautininkai- Ji* biznieriai 
Tąutos labui ir garbei jie ui 
pinigų darbuojas.

• a

Paatarųjaase *av* (nurinki
me Ameriko* Lietnvių Tary
ba nutari-, ka<l jeigu tautinin
kai toliau laikyria politikoje 

■ tokio* etikos ir taktikos, ko- 
' kios ligšiol pi rodė. A. I-. T. 
, skaitys negalimu laikyti* pir- 
t misų iM-ndrni piiintos taisyl'- 
i lės apie lieiidių atstovų Ua- 
I -liingtom- priinitinmnų.

Ziuriuos. “Lietuva"

r, ketui 
*, |*o vi'

>. Rengėjai 

Hclik V I* K Iš

tautiniu

I1N MMIIUU
ri>* *yki> 

Atuori 
jo >urir>
i-

metinė ja parsidavimų lenkam*. 
Kaip aau nueit, o k. b. T. 
garbinga įstaiga ir garbė* pa
jautimu turi.

• •
Kaip galima pavedi apie 

žmonių tinkamumų ar artink* 
munų spręsti tirui*, kurie 
ii uodam i krikiėionių demokra
tų programų. atsinešimų | 
Lietuvo* nepriklauaouiybę, sta
čiai be eglinė* meluoja, kad 
jų norima Lietuvai tankižko* 
vergijos pančiu* užtraukti f 
Ponai tautininkai! Pirma ap
valykite savo sųžinę ir dar
bai* parodykite. kad su jumis 
sugyventi galima, ėuoniet ne
reiks dejuoti apie Am. l-irt. 
Tarylių. Ji moka kitų įsitiki
nimus |*agerbti ir vienybės 

knd ir kiti

mijų ainio. Padarykime au 
taukais fifty-fifty ir te lietu
viai Lenkijai autonomijų pa
siūlo. Juk ir taip lenku* val
do Lietuvos bajore* Pilsuds
kį*.' •

i
-N*a ’l
ir Taa-
ijo taip f

tokį nor‘- ^uPr’*ekit«*.
A. L T. nutarimų apgailės ' garbės ^jautimo turi.
Intlja. Baku, taip negerai. Su 
linkt 
ria u.
kai.
neina
tautininką

su tuo. f>on* mis 
Žinau, kad ir A. L 

Rengėjai Aa tulikai 
linu apgailestavo.

»vo pasielgi
ngrnio prive<i

. T. 
ui 

kud
iii d

• •
Man vi* indomu: Kų veik* 

Blaivininkų Susivienijimo* po 
Liepos pirmųjaif Saliunai už- 
ridoro. ojv, Naujų Metų Bn-

km, kur svaigalo nš pinigu* 
nebegausi lodomu, oi, kaip 
induiuu. Kų ji* veiks f

• • . „■ | ———™. — 
Girdėjau nnų dienų kalimu kaipo toki savu* agentu* nu* 

tis — Zinai, Jonai, kati kaip tinėjo. Jie žinojo, kad A. L. 
Suvienytose Valstijose i neis T. g».r9 vardų turi, taigi ja* 
prohibicijos įstatymas j galę, vardų ir nuo|M-lnua jtaataavi- 
įmi trijų dienų visi S. V. ban no prieš svetimtaučius, ku
kai užsidaro f

Jonas p-rsigando.
— Kaip tai* Iš kur tu tai 

I žinai! — veide persimainę*
Jonu, nerimavo.d -Z.I

Ketvirto-

t rio lietuvių vidujinių santi- 
kių nesupaiso.

Išeina taip: A. L. T. nenori 
ir niekad nenore* imti atsako- 
tnybė* už Tautinra Taryho* 
darbus. Ji savo nuojielnai* gy
vena. Gi Tautinė Taryba, sa
vų nuo|M-lnų neturėdama, per 
gvolių Am. 
nuop-iuai- oangsloau, nes <1 
Imi tini v m ii n-, kad už A L

Liet. Taryh



ADVOKATAS

Dr. G. IL GLASER
Praktikuoja IT matai

Mee turime auorgaaisavf lie
tuvių skyrių ir reikalaujame 
keletu euergiugų ištikimų vy.

atlydėjo vyafcupų bafayfion. 
Žmonių uiiuios stovėjo prie

br.M.t.striuri
UCTVViS

mm ttMM, * Į6v. Kam
*12-64, V. Uscliutė—*1UOU, B. puisiiuiuo.

F. P. BRADCHULIS !
Lietuvis Advokatas 

AUorney ai Iaw

iMmnaaaua«iauui>uuiitiiiii'iiiiirv:

ERNEST WE1NER 
URY OOOD5 

1800 W. 47th kaup. Wood 8u 
Mw duodama drųrvbo mrnja»

Kattairr&ia tr •utolcruia
Vitai



vai į kleboniją, kur boro

CHICAGO. ILL

Darbininką reikale.

Aną vakarą |M-nki pičšikiti 
penktoje vonioje nžpnolė 
rvpubliktitiinj kliulių, ■ kuriam 
skaitlinga politikierių partija

laidyta.
Garbė p. A. Poetai ir p-niai 

O. Pocienei. vedėjams Beeitai 
vmo koneervalorijoa, už tokį 
ilnrltšluiną ir išlavinimą ją

kun nJtn* pirkimo ir pardavimo, įgaliojimų afidavilų konaulio paliudijimų, ete.
6) PADARYTA AUT ARTU U AŲLTOTA įĮmMI

Ir vtai ■taMI I UiMaą. UM !■ poa (taSini

laičią. ne* viena surinko 
*42.29. Taip-gi p-nta Tarvi- 
dienč pasižymėjo ir Kapinių 
dienoj, ne* nurinko auką dau-

pirkti migli*. Ne* jni-kui 
brangų* ir pritruk*.

Aiandta policija nr|*l<4džia 
nuo akių latlm-vikiakua lydo, 
riii*. Kiekviena* žingsnyj jie 
sekiojanti.

Pranešama. jog liepos 4 die
nai Cliicngojc nebusianti |si- 
ruoėta vatatijinė kariuomene, 
liet jei Imsiąs reikalas tuo
jau* galėsianti Imt pašaukta 
tarnytam.

GAISRININKAI NERIMAU 
l JA.

Kuru adminislrneija ir dai 
kartą [mragina žmones kuo- 
veikian* įsigyti anglių atei
nančiai žiemai.

Sako, jog ejiiH-t minkštųjų 
anglių pritruksią (kiJHMIJIlU 
tonų. Ik-I anglių trukumo tinti 
geli* įstaigų Imsią uždaryta.

Ttid žmonėms dnbnr yra lai 
kas 
Ims

namų 
rioie. 
k.-tj

B.-t 12.000 BARTENDERIŲ BE 
DARBO

Z. Ivanauskaitė . 
O. Gedgaudaitė ..
O. Gedgandienė .
A. Giliem- ..........
M. Vainauskienė 
A. Naruštanė .... 
t”. Preitikienė ... 
F. Drueaienė .... 
K. Binkienė........
A. Itamtar..........
K. ši.-k i u te ........
J. Kai raitė..........
M. Paulikaitė ...
P. Uridutė..........
P. Rraneslava ...
J. Martim ..........
K. Mcliniutė ....
B. Menekiutė ...,
D. Paičiavičiutė . 
R. Tarvidienė ... 
P. Radeskiutė ... 
A. Vei rialai tė ... 
M. Gedvilienė ... 
V. Vnikienė........
M. Zemgulnitė ... 
A. Antanavičienė 
K. Vasiliauskaitė 
O. Pauliukienė .. 
R. Kareiva..........
J. Dnlbnknitė ...
O. Antanavičienė 
M. Lukošiūtė ....
V. Palcikienė ..,
K. Gnrurkaitė .,
P. Antokanskaitč

I*. Vyčių (liieagos Apskri
čio Veikiančiosios Komisijos 
-ii'irinkinuis Įvyks šiamlie. t. 
y. liepos 1 d. Dievo Apveinlos 
(anapijos svet„ B vaL vakare.

Kuopų įgaliotiniai kviečia
mi suvažiuoti. Vaidyba.

• DRAUGO” PRIETELIAMB 
REIKIA ŽINOTI

Kad vietoje atsisakiusio p J. 
Moceno, dabar “Draugo” 
agentuyrap A. VALANČIUS, 
1442 SO 49th AVĖ . CICERO.

Aušros Vartą papuošimo drau
gijos. Matyti, kad West Ridėję 
yra moterų,, patišvenčiančių 
Dievo garbei ir žmonių gero- 
vėl.
kartą Maitota, kad ” jei tartą 
Kast Ridėję daugiau tokią pa
sišventusių moterių, tai netik 
jos altorius aprūpintų, bet ir 
naują bažnyčią galėtų pastaty
ti.” Tat-gi joms širdingai ta
ria ačiū.

U’estsidiečtai ir toliau padės 
jom* derlią pasekmingai vary
ti. Bandysimo vykinti klotame 
|mgeidavim t, tuipput ir |mra- 
pijonų. knd ircstsidėje bažny
čios reikalai butų pilnai aprū
pinti. M. J

Krautuvės buvo inėję už
pakalinėmis durimis.

Duagebi praeivių apiplėšta.

I
**- Plėšikai, ' daugiausia trau- 

kydamiesi su pavogtais aulo- 
■Šobiliais, kasdien daugelį pra- 

j eivių apiplėšia. Nilo vienų 
i žmoni ų jie |s-lnijn mažiau. 
; nuo kitų dauginu. Kui-ku 
*• rittoa žmones <lnr n|miuša. jei 
H klientuose iH-rnmln pinigų. 
1 Nako, kottal ta pinigų išeina 

gatvėn.
Ir taip kasdien. Ir tnip iš 

i dienos dienon.
Visokią galvažudžių tikro* 

gaujo* musų mieste, l’ž pri 
visimn jų negalima kaltinti 
|»lieijos. i’ž tą čia knita ir 
pati vaikų auklėjimo sistema. 
Kalti tėvai, katrie savo val- 
Yta. išauklėjo piktadariais.

Policijos viršininkas parkelia
vo iš New Yorko.

ftv. Antano dienoje. Lab. 
Nąj. rinkliavoj aukojo sekan
čios yftafos; V. Dobikevičius 
5 dol.. N. N. 3 dol. Po 2 dol.; 
T. Majus, K. K reineaslcaitė, L. 
dagelio. E. Grignvtč.

Po 1 dol.: A. Nausėda. J. 
(tanlžiunas. B. Tarnaitė. A. 
Knmoliti* J. Naujokas ir J. 
Dronsika.

Visiem* aukotojam* tnrin 
širdingą ariu.

Aukų toje dienoje surinkta 
3tt dol. 13e.

PADĖKA.

Visom* aukų rinkėjoms IjiIi. 
Sąj. viešoje rinkliavoje, birt. 
Iii d.: visiems |m*idarlmvn- 
•irtns toje dienoje našlaičių 
labui išreiškiame kuoėinlin- 
ginilsią palieką.

Lab. Sąj Centro Valdyba

Chieagns policijos viršinin
kas Garrity parkeliavo iš New 
Yorko. Jis ten laukėsi miestų 
policijos viršininkų konferen
cijoje.

Parsivežė jis visą eilę ins
trukciją policijai, kaip pasek- 
mingiau atlaikyti ir panai
kinti rniHbmiiiii raivata vrf. 
kimų. Ne*. kaip ziiiutna, tie 
raudonieji gaivalai liepos 4 
dieną rengia pakeiti priešval- 
diškas itamonstracijas ir riau
šes, ypnč didžiuliuose mirštuo-
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