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METAI-yOL. VU 

LIETUVOS PILIEČIU REGI
STRACIJA. 

Birželio 9 d. šų 1922 m. Lie
tuvoje buvo paskelbtas įstaty
mas, reikalaujantis, kad visi 
Lietuvos piliečiai, gyvenantie
ji svetur, užsiregistruotų ir iš
siimtų pasus savo krašto At
stovybėse — ne vėliau, kaip 
iki gruodžio 9 d. šių 1922 m. 

Kas gali save skaityti Lie
tuvos piliečiu, kaip ir kokio
mis sąlygomis bus vedamas 
registracijos darbas —- tie ir 
tiems panašus klausimai bus 
nušviesti eilėje pranešimų, ku
riuos Lietuvos Informacijų 
Biuras paduos mūsų laikraš
čiuose po vienu bendru var
du: 'Lietuvos Piliečiams." 
Prašytume tėmyti tuos prane
šimus. 

Liet. Inform. Biuras 

•=*. ± ^ 

BUS PAKELTAS VILNIAUS 
KLAUSIMAS 

PREZIDENTAS LIEPS 
ATIDARYTI KASYKLAS, 

LONDONAS, liepos 18. —fdentaa Pilsudskį grūmoja re-
Tautu Sąjunga vakar čionai j zignuoti, kuomet seimas parin-

WASHINGTON, liepos 18. 
— Čia pasitikimuose rateliuo
se vakar po pietų kalbėtasi, 
jog vyriausybė imsis kuoašt-

bv. Jokūbo rūmuose pradėjo; ko premieru jam P"™^'Hmsių ^ ^ ^ ų zu tikslu &n 
™ * . limom: ghų kasyklas atidaryti ir dar

iąja sesija ypatingai uzm-| Tie -{vykiai, be abejonės, pa-r f e u s p ^ į y 

MONARCHISTAI PAŠALI
NAMI IŠ VOKIEČIŲ 

ARMIJOS. 

Svetimšaliai apsunkinami mo-
kestimis. 

teresuota Anglija. Nes bus; skubins ^atnaujinti Vilniaus Prezidentas Hardingas, sa 
aptariamas klausimas manda-! klausimą Tautų Sąjungos s u - j ^ ^ p a s i m i g ę s ^ v a J a j l d u 

tu Mažojoj Azijoj. važiavime. i; ^ p a p ė d y t . u ^ 
e Vilnių Taipat bus aptarti ir kiti 

svarbesnieji reikalai. 
Nes lenkai šia 

laikosi neteisotai. Tai men-

LIETUVA - PASAULINĖS 
PAŠTU SĄJUNGOS NARĖ. 

AVASHTNGTON, liepos 14 
d. (Elta) . — Užsienių Reikalų 
Ministerija pranešė savo ats
tovybėms užsienyje, kad sulig 
pranešimu Tarptauainio Biuro 
Pasaulinės Paštų Sąjungos 
Berne, Lietuva priimta į Pa
saulinę Paštų Sąjungą nuo š. 
m. sausio mėn. 1 d. ir priskir
ta prie V T rūšies dėlei nešimo 
piniginiu išlaidu pasauliniam 
Biurui išlaikyti. 

Sarvšv su šiuo Lietuva, kai-
po pilnataisė Pasaulinės Paš
tų Sąjungos narys, pildant są
lygas Madrido Konvencijos, i-
veda apsimainymą siuntinių ir 
įvertintų laiškų su Vakarų Eu
ropos valstybėmis. Toksai ap-
simainymas pirmoj eilėj Įve
dama su Latvija, Estija, Vo
kietija, Prancūzija, Anglija. 

Vokietijos priėmimo (Tautų kos svarbos daiktas, kad keli 
Sąjungon klausimas bus iš-i bajorpalaikiai reikalavo Var-
spręstas plenarėj sesijoj mie- savos seimo Vilnių prijungti • 
ste Geneva ateinantį spalio Lenkijai ir seimas tą reikala-
mėnesj. vimą išpildė. Visiems aišfcu, 

Lenkų valdžioje Įvyksta at
mainos. Pranešta, kad prezi- pasielgė. 

kad lenkų seimas neteisotai 

ninkams atidaryti kasyklas 
tuoj aus. 

Kasyklos, sakoma, bus sau 
jojamos federalės kariuome
nės. Prie įėjimų į kasyklas bus 
išskleistos amerikoniškos vė
liavos. 

KRUVINA KOVA ANGLIŲ KASYKLOSE VIRGINIJOJ 
WELLSBURG, W. Va., lie-. kasykloje nuo artimų kalvų, 

pos 18. — Už dešimties mailiuj Pennsylvanijos šone, streiki-
nuo čia, palei Pęnnsylvaniaįjninkų minia ėmė šaudyti. Jai 
valstijos sieną, vakar anksti 'atsakyta šaudymais. Šerifas 
rytą įvyko kruvina kova šeri- su asistentais patraukė su sa-
fo su asistentais iš vienos pu- vo Vyrais ant kalvos. Saudy-
sės ir streikuojančių anglęka- mai patankejo. 
sių iš kitos. > , . Streikininkų minia išblašky-

Tai buvo šalimais Clifton ka- ta. Bet pirm negu tas įvyko, 
syklos, prigulinčios Richland i žuvo šerifas su vienu asisten-
Coal bendrovei. Toj kasyk-1 tu. Iš streikininkų žuvo apie 

i 

loj dirba neunistai darbiniu- 12 Vjrrų. 
Keliolika sveiku suimta. 
Atsitikimo vieton tuojaus 

pasiųsta valstijos policija. 

BERLYNAS, liepos 18. — 
Pagaliau vokiečių vyriausybė 
pradėjo valyti savo regulerę 
armiją (reichswher) nuo mo-
narebistų, kurie nuo karo pa
baigos armijoje dominavo. 

Kelių pulkų karininkai, ku
rie prisidėjo prie filmos " F r e - . 
, . -r. ,, . . i kai. Streikininkai tad megi-
dericus Rex' pagaminimo, pa-1 , , , _ 7~ 
,. ,. -v i i • no kasvkla užpulti, 
liuosuoti iš tarnvbos, kaipo j \ i 7 7 / .. v .„ ^ . . . . . Kasvkla saugojo šernas l)u-perzengę prisiegą respublikai.' '""T . 

m .. ' ' . . . . į vali su keliolika asistentų. Nes Nužudytų skaitlius pilnai 
Toji krųtamųjų paveikslų' . * • *• n i u * ' , 

, l buvo jis painformuotas apie nežinomas. bus žuvę dai 

Lenku Valdžioje Kilo Betvarkė 
PRANEŠA, PILSUDSKĮ NORI REZIGNUOTI 

PARDUOS RUSIJOS CARŲ 
KARŪNAS. 

• 

Į Sako norį pagelbėti badau
jantiems. 

LONDONAS, liepos 18. — į 
Iš Varšuvos pareina žinių, kad 
lenkų valdžioje kilusios nepa-

Iprastos suirutės, taip Kad yra 
pavojus visai Lenkijos stipry
bei, jei kokią ji šiandie turi. 

Kilo kova lenku nacionalis
tų partijos su provizionaliu 
prezidentu Pilsudskiu, sociali-

I stn. 
Nesenai Pilsudskiui reika

laujant atsistatydino premie-
ro Poniko\vskio kabinetas. Pil
sudskį į premierus pašaukė sa
vo šalininką Sli\\inskį. Šis 
suorganizavo kabinetą. Te-
čiaus seimas nesutiko su nau-jtą 

Tomis dienomis seimas ma
ža balsų dauguma išrinko Kor-
fanty, kurs vadovavo lenkų 
sukilimams Aukštojoj Silezi
joj. 

K or f anty yra Pilsudskio 
gyvas priešas. [Taigi, Pilsud
skį šiandie nesutinka su tuo 
išrinkimu. Ir jis šaukia, kad 
jei '*Korfanty bus prefnieru, 
jis rezignuoja iš užimamos 
vietos. 

Apie tai Pilsudskį pranešė 
seimui. 

Tuotarpu Korfanty apsiėmė 
organizuoti ministerių kabine-

filmą per keletą mėnesių 
įrodoma visose Vokietijos da
lyse . Tai gyva monarchistų 
propaganda. Kai-kur sukur
styti socialistų darbininkai del 
to kėlė riaušes. 

I r tik šiandie vokiečių vy
riausybė sugalvojo karininkus 
bausti. 

rengiamą užpuolimą. 
Prieš prasidėsiant darbams 

giau. Sunku veikiai surasti 
po kalvas. 

•r 

LIETUVOS UNIVERSITETO 
KATEDRAI KONKURSAS. 

WASHINGTON, liepos 14 
d. (Elta). — Lietuvos Respub
likos Universiteto Medicinos 
Fakultetas skelbia tarp kitų 
konkursų ir — 

Odontologijos skyriuje — 
Dentiatrijos ir Stomatologi
jos katedrai konkursą. No
rintieji užimti minėtąją kated
rą privalo atsiųsti Universite
tan Medicinos Fakulteto De
kano vardu ne vėliau, kaip iki 
rugsėjo 1 d., šių 1922 metų, 
savo pareiškimą (pridėjus 40 
a. žyminio mokesnio), curricu-
lum vitae ir mokslo darbus. 

Nemokantieji lietuvių kalbos 
privalo pasisakyti per kiek lai-
ko galėtų pradėti dėstyti lie
tuvių kalbą. 

ju kabinetu. Išreiškė nepasi
tikėjimą. Seimo daugumai 
buvo gaila Poniko\vskio kabi
neto. 

Kuomet tomis dienomis nau 

Sunku pasakyti, kokios bus 
tos kovos pasekmės. Tečiaus 
Pilsudskį turi daugybę savo 
šalininkų. Pasitraukdamas is 
užimamos vietos vargiai jis 

BERLYNAS, liepos 18. -
Iš Revelio pranešta, kad Rusi
jos carų karimas bolševikai ža
da parduoti Londone ir Pary
žiuje. Gi gautus pinigus pa
vartoti badaujančius šelpti. 

• 

Bolševikų valdžia pardavu
si tuos visus įbrangumynus ir 
pagrobtas iš Cerkvių ir bažny
čių savastis, tikisi surinkti iki 
300 milionų d*4«(ių. I r tais 
milionais sušelpti badaujan
čius rusus valstiečius. 

(Tuotarpu badas Rusijoje 
nepaliauja. Žmonės nei mu-
sios krinta. Bolševikų -pasi
gyrimai, kąd javų derlius bu
siąs puikus ir tuoiui badas bu
siąs nuslopintas, yra tušti. 

Reikia ne bolševistinių gal
vų ir pastangų išnaikinti Rusi
joje badą. 

v 

Žinios is Lietuvos 
Kova prieš mokestis. 

Versailleso taikos sutartimi 
uždraudžiama 'vokiečiams sve-

VIETOJ GEGUŽINĖS MUŠ
TYNĖS. 

šiems grįžti tuoj į namus. 
Girdėt buvo kalbama, kad 

dieną buvo suareštavę keletą 
girtų, vakare gi jų sėbrai rei-Birželio 23 į 24 — Joninių 

naktį Kauno Šaulių Sąjungos I kalavo paliuosuoti suimtuo 
timų šalių piliečiams s p a u s t i ; b u y o rengi|Ulia g e g u ž v n e N t l_[sius, bet susilaukę atsakymo, 
didesnėmis mokestnnis ^ P . ^ ] ^ J a u t i e n ą pa-j kad ir jie busią į Nemuną su-
vokiečiai moka. fmm k a l n o ^ ^ b u v o igke,_ j g r u s t i ) p r a dė jo šaudyt į prie-

Nežiurint to, vyriausybė į- t a a n t $ma\m 4 bačkos sma-^us , kurie m a i š ė š l a r p publi-
vedė speciales svetimšaliams l og> k a d degdamos nakty su ! kos. 
mokestis. ,Tam tikslui išltfs- darytų daugiau įvairumo; bu-j Labai gaila, kad mūsų gegu-
tas įstatymas, kuriame pasą- f e t a s b u v o j r e n g t a j 5 be svaigi-i žynės, ekskursijos pradeda 
kyta, kad visi svetimšaliai mo
ka penkis kartus aukštesnes 
mokestis kaip patys vokiečiai. 

Sakysime, jei šiandie ameri
konas viešbuty už kambarį pa
roje moka 1,200 markių (pa
gal šiandieninio kurso $2.76), 
tai prie to turi pridėti dar 900 

jas Klivvinskio kabinetas atsi- paliks sveiką šiandieninę Len- UŽPUOLĖ PROTESTANTUS 

statydino, Pilsudskį sutiko, Į ki ją. 
kad seimas išrinktų naują pre-Į Prancūzai susidomavę tąja 
mierą. [lenkų kova. 

STREIKININKAI SULAIKO 
PAŠTį. 

"Railway Service Mai l" 
biuro viršininkas Ohicagoj va
kar pranešė paštų sekreto
riui Work Wasbingtone, kad 
Iowa valstijoj nušoko nuo bė-
'gių vienas traukinis. Kuomet 
geležinkelio bendrovės pasiųs
ti darbininkai mėgino apvaly
ti bėgtus, streikuoją angleka-
'siai ir dirbančių prie prekių 
'krovimo darbininkų simpati-

zuotojai neleido darbininkams 
apvalyti bėgius ir tuo būdu 
sulaikė pastos siuntimą. 

Paštų sekretorius apie tai 
tuojaus painformavo generalį 
prokurorą. Pranešta, kad ton 
vieton kuoveikiaus bus pasių
stas S. V. maršalas su buriu 

LOS ANGELES, Cal., liep. a s i s t e n t " -
18. — Lakūnas Robinson su" Traukinis nuo bėgių nušo-

Savo keliu, taika su strei
kuojančiais geležinkeliečiais 
dar nepramatoma. Yra žinių, 
kad •prie streiko nori prisi
dėti dar daugiau darbininkų. 

VOKIETIJA SUSPENDUO
JA PRIEŠKARINES 

SKOLAS. 

TRYS ŽMONĖS ŽUVO 

dviem žmonėm žuvo, kuomet 
aukštai ore skrindant užsiliep
snojo lėktuvas ir krito ant že-J Burlington & Quincy geležin-
mės. ' kelio. 

PARYŽIUS, liep. 18. '+» O-
ficialis vokiečių vyriausybės 
atstovas, Dr. William Mayer, 
painformavo prancūzų vyriau
sybę, kad Vokietija suspen
duoja prieškarinės komercines 
skolas, kurios siekia 600 milio-
1111 auksinių markių, ir ku-
rioms šįmet baigiasi terminas. 

Tos skolos nieko bendra ne
turi su karo kontribucija. 

MISIONORIUS. 

MEXICO CITY, liepos 18. 
— Joseph Bautista ir David 
Cervantes, amerikonišku pro
testantu misionoriu, kaip tik 
negavo geros pirties mieste 
San Pablo, Tlaxacala valstijo
je. Jiedu kėlė kampaniją 
prieš katalikus. 

Kad ne policija vdrgiai< jie
du butų išėjusiu sveiku ar gy
vu. Atimtos nuo jų biblijos 
ir protestantų propagandos 
raštai už miesto sudeginti. 

namų gėralų, naktis kaip ir 
tyčiomis pataikyta — giedri ir 

virsti chuliganų sueigomis, o-
vis per girtybę ir tvarkos ne

nešalta. Tat atrodė, kad visa dabojimą. Tiesą " pasakius, 
bus "kuopuikiausiai. I **» (lūkinėjimas naktimis po 

Bet deja, ne taip išėjo, kaip j pakrumius visai nepritinka 
daugelis tikėjosi ir norėjo. j padoriems, kultūringiems žmo 

Jau saulei b e s i a r t i n a n t į 1 1 ^ ' todėl geriausiai butų 
naktimis sueigų, kad ir " J o -

1 • 1^0/.;^ i^ri tnntnv laidos, iš visu kraštų minios1 . . ,, . . . . . ^ . .. 
markių mokesčių, kad tuotai- <* f mmų" visai nekėlus. Gi lie pu vokietis mokesčių moka vos .plaukė X. kalno link. Visi 
180 markių. 'linksmi juokauja. Bet vos 

kalną priėjus, lyg kokia šmėk-
* * , 

AUTOMOBILIŲ VOGIMAS 
S. VALSTIJOSE. 

Svetimšaliai protestuoja. 

Amerikonai, anglai, prancū
zai ir italai verteiviai Berly
ne sujungtomis spėkomis pro
testuoja prieš tokį parėdynią. 
Misijų nariai ir koresponden
tai apeliuoja į savo ambasa
dorius. Pažymi, kad taip elg
damosi Vokietija peržengia 
Versailleso sutartį. 

aKdangi Amerika neratifi
kavo Versailleso taikos sutar
ties, tad amerikonai tame klau
sime neturi balso formaliai 
reikšti savo protestą. 

PIENU UŽSINUODIJĘ 
DARBININKAI. 

ko ties miesteliu Lovilia, Mon 
roe apskrity, ant Chica^o 

o " » 

NEŽUVO NEI VIENAS 
LAKŪNAS. 

WASHINGTON, liep. 18 — 
Pastos departamentas paskel-

NEW YORK, liepos 18. — 
Automobilių vogimas S. Val
stijose virsta, tikra epedimija. 
Susiorganizavusios vagių gau
jos miestuose daro gražų pel
ną. 1921 metais visoj šaly 
pavogta 100 molionų dol. ver
tės automobilių. 

5 ?UVO SU LĖKTUVU. 

PARYŽIUS, liepos 18. — 
Strausbourg-Paryžiaus oro li-

bė, kad pereitais metais ve -Jos lėktuvas krito žemėn arti 
žiojant oru pasta nežuvo nei Suverne. Lakūnas ir keturi 
vienas lakūnas. keliauninkai žuvo. 

/Chicago, Milwaukee & Sr. 
Paul geležinkelio įstaigose 
streiklaužiai aną dieną, užsi
nuodijo vartodami pieną. 

Geležinkelio bendrovė mai
tina apie 300 darbininkų ir 
iš jų apie 70 susirgo. Susir
g o nuo to pieno vartojimo ir 
7 policmonai. 
. Policija žino bendrovę, ku

ri pristatė pieną. Šiandie ieš
komas ūkis, iškur pienas pa
ėjo. ; * 

Spėjama, kad pienas turėjo 
*but užnuodintas. Policija pasi-
ketino susekti pačius piktada
rius. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ." 

la pasirodė. Netoli prie plen
to keletą dešimčių šautuvų su
ramstyta, sakau, ar tai šaudyt 
mano ką — jis man taipat juo
kais atsako: taip 12 valandą 
šaudys. — Slinkom toliau dai-
rydanuesi. Publikos daug ir 
įvairi. Bet ūpas kaž koks šal
tas. Pasirodo publikoj daug 
esą apygirčių ir visai girtų. 
Vienur, kitur matyt pulkais 
sustoję ginčijasi, keikiasi ir 
vos per ausis nesidaužo. Kaž 
kaip nejauku. Kas kart vis 
įtemptesnis stovis jaučiamas 
— pakyla triukšmas ir vėl lyg 
sumažta. Jau netoli dvylik
tos, staiga iš vietų, kur* buvo 
sustatyti šautuvai, pradėjo 
šaudyti plento link, kur ir bu
vo veik tirščiausia publikos, 
nes čia pat stovėjo bufetas su 
limonadu ir arbata. Iš kar
to manyta, kad jau dvylikta 
valanda ir, šaudoma aukštyn, 
bet staiga pasigirdo klyksmas 
— "sauja tiesiai į žmones,'• 
ir vieni pradėjo griūt ant že
mės, kiti bėgt kur išmanyda
mi. Pasirodė keletas sužeis 

tuvių ^organizacijoms darant 
gegužynes, ekskursijas, reikė
tų labiaus apsižiūrėti ir neįsi
leisti savo tarpan skandalnin-
kų ir girtuoklių, kad jie neter
štų lietuvių vardo ir nedarytu 
mums viešai sarmatos. 

V I L N I U S , NUO birželio 13 
d., streikuoja mieste vežikai, 
kurie reikalauja 50 nuoš. prie
do prie algos taipat jau apie 
savaitė streikuoja darbininkai 
audimo dirbtuvėse. 

"Vidurinė Lietuva' ' likvi
duojama. 

—Lenkų delegatas įsako iš
braukti storasto išduodamose 
legitimacijose ir liudymuose 
žodžius. "Vidurinės Lietuvos 
piliečiai. >* 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie gra

žus oras; vėsiau., Saulė te
ka 5:29, leidžiasi 8:23., 

i i " 

PINIGŲ KURSAS. 

- , 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 doL 

ttj (rodos yra ir visai mirti- l i e P 0 S 1 7 d " b u v o t o k i a P a ^ ' 
Merchants Loan & Trust Co. nai). Pakilo didžiausias triu

kšmas! Publika bėgo į vi
sus kraštus ir kur išmanyda
ma slėpėsi. Netrukus pasiro
dė rai,ta milicija su vadu prie
ky, kur rasdama pašaliais už
sislėpusios publikos įsakė vi-

Anglijos sterl. svarui 4.50 
Pranei jos 100 frankų 9.12 
Italijos 100 lirų 5.24 
Lietuvos 100 auksinių . 2 2 ^ 
Vokietijos 100 markių .22į£ 
Lenki} 100 markių .02 
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TOSIĮĮ PATARIMO SKY
RIUS PAK ATSTOVYBĖS 

WASHIN6T0NE. 

\ 

Manome busią naudinga mu-
visuomenei arčiau susipa

žinti su įvairiais skyriais Lie
tuvos Atstovybės darbuotos 
Washingtone. Tai bus naudin
ga žinoti ir visiems lietuviams, 
o ypač tiems, kuriems prisiei-
ua turėti su Atstovybe šiokių 
ar tokių reikalų. 

Pradedame nuo Teisių Pa
tarimo (juriskonsulto) Sky
riaus. 

Nuo liepos pradžios pereitų 
1921 metų iki liepos mėn. šių 
1922 metų to skyriaus dar
buotė ėjo šiomis.vagomis: 

1) Pataiįmai Atstovybei 
tarptautinių teisių klausiniais, 
ypač tais„ kurie liečia Lietu
vos piliečių reikalų. 

2) Informavimas įstaigų ii* 
jnionių ieškančių žinių apie 
veikiančius Lietuvoje įstaty
mus. Į 

3) Pagelba Atstovybei iš 
juridinės pusės prie sustaty
mo įvairių oficijalių aktų, 
raštų, notų. v 

4) Suieškojimas turto lietu
vių, mirusių Amerikoje teisė
tiems įpėdiniams, gyvenan
tiems Lietuvoje. 

menkos valdžios ir pati per
siuntė Lietuvos žmonėms per 
Ministeriją $5,571.10. Be to 
Amerikos Valdžia, mūsų; at
stovybei įteikus visus doku
mentus ir pasidarbavus, iš
siuntė betarpiai — $60,000.00, 
ir be to dar trijų mirusių ka
reivių tėvams atlyginimo po 
$30.00 į mėnesį iki gyvos gal
vos (vienam mirus, kitas be-
gauna po $20.00 į mėnesį). 

Be to buvo užbaigtos 5 by
los su Apdraudos Kompanijo
mis (Insurance Co.) ir iš jų 
persiųsta Lietuvon $1,492.3L 
Taipat biuro užbaigtos 8 bylos, 
ėjusios per Administratorius ir 
Lietuvon iš to persiųsta $6,-
581.86. 

Daug daugiau^yra dar tebe
vedamų bylų. Ir taip: 

Mirusių kareivių apdraudos 
(War Risk Insurance) dar 
vedama 19 bylų išviso ant 
$173,000.00. Del visų tų bylų 
Atstovybė laukia dokumentų 
iš Lietuvos; jos bus teigiamai 
išspręstos, kaip tik bus tie do-
kumentai gauti. 

Yra vedamos 6 atlyginimo 
bylos mirusiųjų kareivių tė
vams (po $30.00 į mėnesį a-
biems, arba po $20.00 į mėne
sį vienam). Yra •"vedamos 5 
bylos su apdraudos kompani
jomis išviso ant $2,400.00. Do
kumentų laukiama iš Lietu-

LIETUVIU MENO KURDį) 
DRAUGIJA. 

vos. Be to dar 5 bylos su ap-
Šis pastarasis teisių patari- | d r a u d o s kon.pamjomis iš ku-

mo darbuotės skyrius vraVie-
nas iš svarbiausių ir, žinoma, 
lietuviams naudingiausių. Jisai 
dalinasi į tris darbo grupes: 

a) Išieškojimas kareivių po
mirtinės (War Risk Insuran-

mų, yra administratorių ran
kose, del kurių taipat laukia
ma dokumentų iš Lietuvos. 

kitokio atlyginimo Sumos nežinomos, nes paliki-

L. M. K. D. visuotiname su
sirinkime gegužės 27 d. ir bir
želio 7 d., apsvarsčiusi meno 
kėlimą ir tolimesnį jo ugdy
mą Lietuvoje, nusistatė, kad 
Draugija butų reorganizuota 
sekmingesniam ir tikslesniam 
darbo vykdymui sekcijų pama
tais, kurios veiktų kiekviena 
autonominiai savo srity. Sek
cijas sudarys: plastikai, mu
zikai, literatai ir dramatinin-

it 

kai. Tas visas sekcijas turės 
v • 

jungti bendron vieton draugi
jos valdyba, kurią sudarys: 
visuotinojo susirinkimo ren
kamas draugijos pirmininkas 
ir visų sekcijų atstovai. iTe-
čiaus veikiant dar seniems 
draugijos įstatams, šis visuo
tinas susirinkimas rinko naują 
valdybą po senovei iš pasių-
lytų visų sekcijų^ kandidatų. 
Valdybai be kitų darbų, pa
vesta paruošti naujus draugi
jos įstatus ir rudeniop sušauk
ti naują visuotiną susirinki
mą. Naująją draugijos vai-
dybą sudaro: Stasys Šimkus 
(muzikas), Mykolas Sangaila 
(prof. archit.). Justinas Vie
nožinskis (tapytojas), Kazys 
Binkis (literatas), Vytautas 
Bičiūnas (tapy tojas-litera-
tas), Kazys Puida (literatas), 
Vilius J.oinantas (tapytojas) 

18 bylų, Atstovybės veda-; ir kandidatas Juozas Vaičkus 
(dramininkas). -

Valdyba birželio 9 d. šiap 
pasiskirstė pareigas: Draugi-

VISUOMENĖS ŽINIAI. 

rių dar negauta galutinų ži
nių apie apdraudos sumą* 

(Compensation) tėvams, arini 
kitiems artimiems giminėms, 

b) Suieškojimas palikimų 
šiaip jau žmonių mirusių A-
inerikoje kurių įpėdiniai yra 
Lietuvoje. 

c) Bylos sužeistųjų Ameri
kos pramonės įstaigose. 

Visas šitas darbas suieškoji
mo lietuviams priklausančiu 
pinigų jau davė gražių ap
čiuopiamų rezultatų ir atei
tyje duos dar daugiau, nes 
darbas nuolat plečiasi,- ir tik 
svarbu, kati lietuviai žinotu 
savo teises ir galimybes, ir 
kati reikale kreiptųsi kur rei
kia. 

Per tuos metus (1921 — 
1922) , Atstovybė gavo iš A-

mai dar nesutvarkyti. 
Yra 17Nbylų administratorių 

rankose, kurių įpėdiniai gy
vena Lietuvoje, viso sumoje 
$37,444.21. Laukiama doku
mentų iš Lietuvos. 

Be visų tų buvo dar 4 by
los del sužeistųjų pramonėj?, 
iš kurių trys jau sėkmingai 
i šr iš tos . 

Kituose straipsniuose skel
biame teisių patarimus vi
siems, turintiems reikalų, pa
našių vingiau išvardintiems. 

Liet. Informacijų Biuras. 

Jeigu yra daug remtinų įs
taigų, organizacijų, tai pas 
mus jų siela yra geras laik
raštis. 

jos pirmininku išrinktas St. 
Šimkus, vice-pirmininkas proL 
Sangaila, sekretoris Binkis, 
draugijos iždininkas ir reika
lų vedėjas Vyt. Bičiūnas. 

Valdyba be kitų sumanymų 
jau dabar ėmėsi reorganizaci
jos darbo ir sutvarkymo drau
gijos reikalų. Literatų sekci
ja kartu su muzikininkais or
ganizuoja folkloro rinkimų, 
dainų ir jų melodijų. 

Plastikai tęsia pernai pra
dėtąjį darbų tyrimo mūsų tau
tinės architektūros ir rinkimo 
įvairių liaudies kūrybos pa-
vyzdžių. , * N 

Dramos sekcija žada netru
kus imtis įvairių aktualių dar
bų* 

Lietuvoje, Kaune, 1906 m. 
įkurta^ Šv. Kazimiero Drau
gija išleidinėti ir platinti nau
dingas knygas, laikraščius ir 
kitokius raštus, lietuvių kal
boje, ypač tikybiniai — doriš
ko turinio. Šv. Kazimiero Dr-
jos garbės nariais vra Lietu
vos J„ E, Vyskupai; beveik vi
si kunigai ir tūkstančiai lietu
vių katalikų, netiktai Lietu
voje, bet ir Amerikoje, €ana-
doje, Anglijoje ir kitose pasau
lio dalyse. Žodžiu, kur tiktai 
randas lietuvių, ten Šv. Kaz. 
Dr-ja turi, garbės, tikrųjų, 
amžinųjų ir metinių savo na
rių, i 

Visi nariai kasmet gaima 
iŠ Dr-jos knygas, bet karas 
pertraukė Lietuvos susisieki
mų su pasauliu, todėl nariai, 
garbės, amžinieji ir tikrieji per 
kelius metus negalėjo gauti 
knygų. Per tuos kelerius me
tus dauguma narių permainė 
savo. antrašus, persikeldami 
kitur gyventi; tokiu būdu ir 
po karo senais antrašais siun
čiamos knygos daugumoje ne
suradę adresantų grįsta Kau
nan. Kad ,to išvengus, Šv. Kaz. 
Dr-jos valdyba, nuolankiai 
prašo visų narių Amerikoje ir 
kitose šalyse, kurie prieš, arba 
po karo įsirašė į Šv. Kaz. Dr-
ja ir negauna knygų, kuogrei-
čiausiai pranešti savo pasku
čiausius i r tikrus antrašus. 

Visiems Šv. Kaz. Dr-jos na
riams, kuriuos įrašė generalis 
įgaliotinis Amerikoje, knygos 
siunčiamos Šv. Kaz. Dr-jos 
globėjų, gerb. klebonų arba 
Šv. Kaz. Dr. skyrių antrašais. 
Todėl nariai negavusieji kny
gų meldžiami minėtuose punk
tuose pasiteirauti. Jų ten ne
radus meldžiu kreiptis į Šv. 

keliolika metų profesorius, J. neša, kad įsteigta prie Šv. 
E. Vyskupas J . Skvireckas bai 
gia versti visų Šventą. Raštą 
lietuvių kalbon su labai gra
žiais ir plačiais paaiškinimais. 
Šv. Kazimiero Dr-ja apsiėmė 
tų taip garbingų ir mūsų kal
boje didžiausių veikalų išleisti. 
J au atspaudino I, I I ir VI to
mus. I I I spaudihamas, tik IV 
įr V. tomai lieka ątspaudinti 
Šv. Kaz. Dr*-jos valdyba pra
neša, kad 1923 m. visas Šv. 
Raštas bus pabaigtas spaudin-
ti. Todėl Šv. Kaz. Dr-jos ;yal-
dyba kviečia visus Amerikos 
lietuvius maloniai prisidėti 
prie Šv.- Rašto išleidimo savo 
aukomis. Aukas galima si įš t i 
ir per Šv. Kaz* Dr-jos Įgalio
tinį arba tiesiai Kaunan. Tai
pogi prašomi visi Šv. Rašto 
prenumeratoriai ir tie kurie 
dar norės užsisakyti Šv. Raš
tų, pranešti Šv. Kaz. Dr-jai, 
savo tikruosius antrašus. 

Šv. Rašto kaina Amerikoje 
ta pati kaip ir prieš karų, bū
tent $3 tomas. 
Šv. Kazimiero Dr-jos garbės, 

amžinieji, taipogi ir tikrieji 
nariai, jei pastarieji pareikš 
raštų, kad savo narinių mo
kesčių neatsiims. pareikalavę, 
gali gauti Šv. Raštų be mo
kesčio, kaipo nariai. Todėl ge-

Kaz. Dr-jos katalikiškos spau
dos brolija, tuo tikslu statomi 
čhet namai. 

Džiaugias lietuvio — katali
ko širdis, matant, kad Šv. 
Kaz, Dr-ja atlieka taip šven
tų, prakilnų ir neapsakomai 
naudingų Lietuvos apšvietimo 
darbų, galingai platindama 
geras knygas ir laikraščius. 

Todėl mūsų visų, kaipo ka
talikų ir Lietuvos mylėtųjų 
yra priedermė, Šv. Kazimiero 
i>r-ja palaikyti ir remti, tan*-
pant jos nariais, nes Šv. Kaz. 
Dr-ja savo raštais gina tikė
jimų ir Lietuvos nepriklauso
mybę nuo skaitlingi^ priešų. 

Centralė, šįmetinė Šv. Kazi
miero Dr-jos valdyba: Tiesio
ginis ir vyriausis globėjas 
Žemaičių Vyskupas Pr , Kare
vičius; pirmininkas, žymus 
mokslininkas ir rašytojas pre
latas A. Dambrauskas; vice-
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IŠ KATALIKU GYVENIMO, 
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Dar atsimename jo įstabia pra-
pirmininkas profesorius P. k a l b ą k u r i j i s s a k ė chicago-
¥~* 1 t l • V 1 • • 1 T * J S Penkauskas; iždininkas, Liet. 
Universito profesorius kun. 
A. Alekna; sekretorius, kun. 
J. Bikinas, ir valdybos narys, 
Liet. Universito profesorius 
kun. D-ras A. Maliauskas. 

Visi Šv. Kaz. Dr-jos nariai 
Amerikoje prašomi atsiliepti 

riausia proga gauti visa Šv. ir tarti savo žodį katalikiškoje 
Raštą ir per gyvenimą kasmet 
gauti labai gerų knygų, įsi
rašant į viršminėtus Šv* Kaz. 
Pr-jos narius. .Garbės nartys 
įmoka sykį heatimtinai $lpO. 
2) Amžinasis įmoka sykį vi
sam amžiui $35, 3) Tikrieji į-
neša $50v ir naudojasi narių 
teisėmis kol tų pinigų atgal 
neatsnhia, ir 4) Metiniai moka 
tik $2 metams ir gauna viso
kių knygų. 

Švento Kazimiero Dr-ja ir 
Amerikoje atidarė savo kny
gyną " D r a u g o " ofise, 2334 S. 

Mirtis vienuoho-mokslinciaus. 

31irė žinomas poetas, kom
pozitorius ir įžymus kalbėto
jas, #tėvas M. Ward, Pasionis-
tų kongregacijos vienuolio 

Kaz. Dr-Įįą Kaune arba į mą-jOakley A ve., Chicago? 111. Ja-
ue-laišku. Iki šiol mes lietu- me galima gauti visokiausių 
\ iai-katalikai neturėjome, viso lietuvių kalboje knygų. Lietu-
?*ventraščio arba Biblijos, iš
verstos lietuvių kalbon. Todėl 
visokie klaidatikiai, lietu
viams išeiviams ir bruko sa
vųjų sudarytųjų biblijų neti
kusius vertimus. Dabar gi visi / ' Melski mes" ir daugybę ki 
* "" J ¥"% V J 1 • i • • 1 * J i " ¥"\ • * 1 1 J_ * 
Švento Rašto mylėtojai bei ty
rinėtojai gali užsisakyti ir įsi
gyti Šv. Kaz. Dr-joje visą Šven 
tą Raštą lietuvių kalboje. 

Gilus (žinovas Šventraščio i r 
lietuvių kalbos, to dalyko ^per 

vos plačiąją istoriją su 4 žem-
lapiais, visokių moksliškų kny
gų ir rankvedžių, gražių poe
zijos leidinių, jaunuomenei 
mažo formato maldaknyge, 

tokių. Dievui padedant ii 
mūsų broliams ir sesutėms A-
rnerikoje paremiant, Šv. Kazi
miero Dr-ja Kaune stiprėja ir 
žymiai auga narių ir įstaigų 
skaičium. Šv. Kaz. Dr-ja pra-

spaudoje apie gautąsias kny
gas iš Kauno, kaip tai padarė 
vienas jaarys iš Kingstono, Pa. 
Kiek (žinau visi nariai yra la
bai patenkinti knygomis1. 

(Visokiais reikalais į Šv. 
Kaz. Dr-ją meldžiu rašyti Dr-
jos pirmininko sekančiu ant
rašu: Prelatas A. Dambraus
kas, 34 Didžioji Vilniaus g-vė, 
Kaunas, LiŲiuania. ^ 

Į darbą, broliai ir sesutės, 
už tikybą ir brangią žemę Lie
tuvos f Nesigailėkime Tėvynei 
nieko, o įos vaikams teikime 
doros apšvietos. 

Kun. Petras Kaščiukas, \ 
Šv. Kazimiero Draugijos Ge

neralis Įgaliotinis Amerikoje. 
207 York Str., Brooklvn, N. Y. 

Labai prašau ir visų kitų 
laikraščių atsispaudinti. 

Kun. P. K. 

Laikraštis yra didelė galy
bė, nepaprasta veikimo prie-
'monė kuria mes ir nemokame 
ir nenorime rimtai pasinau
doti. 

je didžiosios parodos metu. 
Kalbų žinovas kun, Driscoll, 

Didelis orientalių (rytų ša
lies) kalbų žinovas, universi
teto Columbia i r New Yorko 
universiteto profesorius kun. 
J. Driscoll mirė. 

220 asmenų dvejuose šeimy-
nose. v 

.— ' • 

, Boston'as. — Nortli Attle-
boro turi dvi katalikų šeimy-
• 

ni kurios, kaip sako vietos is
torikai, nebeturi sau panašiu 
visoje Naujoje Anglijoje ir 
kurios yra gražiausias pavyz
dys akyvaizdoje žmonių gimi
nės žudymo. Precourt šeimyna 
skaito 125 asmenis, gi Cliabot 
šeimyna 95. Kiekviena šeimy
na skaito tris kartas. Šių dvie
jų šeimynų galva gyvena Nor-
tli Attleboro 35 metai. 

Vakar įdėta žinia apij^Tau-
tinę Kat. Gerbūvio Tarybą. 
Trečiame straipsnely prade
dant /žodžiais "'Tautinės K a t 
Gerbūvio Tarybos panaikini
mui pasipriešino ir t. t. įvyko 
korektūros klaida. Vieton pa
naikinimui, privalo būti palai
kymui pasipriešino dr t. t , 
nors yra dvasininkų, kūne 
kreipiasi į Šv. Tėvą prašydami 
reviduoti Tarybos veikimą ir 
ji^užgirti. 

" « **m 
r l " i n ^ n i _ i . 

KAIP JURININKAI PRIĖMĖ SAVO 
IŠGANYTOJA, 

' 'E ik i t čion, jųs kieto sprando, ir išpa-
žinkit savo nuodėmes!" Šitie žodžiai plau
kė nuo žemesniojo deko (laivo lubų) ku
nigo ausysna, kuomet prasivėrė durys, Ir 
vienas vyras išėjo, o kitas įėjo į radio pa
lapine (bevielinį kambarį),, kur kunigas 
klausė išpažinčių. 

Buvo tai graži diena Solomonuose, Md., 
ir rodos niekuomet blizgą melsvi vandens 
neatrodė kada nors taip didingai, žavė< 
janti, nei oras nebuvo taip tyras ir kve
piantis, nei saulutės veidas nespindėjo to
kia skaistybe, kaip tą sekmadienio rytą, 
kuomet didelis Suv. Valstijų anglekasyklų 
laivas "Comorant" ilsėjos ant gilių Pa-
tuksento vandenų. Kaip koks neišmatuo
jamas, slaptingas milžinas butų nukritus f 
iš kokio kito pasaulio; jis stovėjo ant van
dens paviršiaus, į o didelės, balzganos sie
nos atrodė lyg butų kokia tvirtovė, juodi 
durnai kilo iŠ aprūkusių kaminų ir raity-
damies ore, tarsi džiaugėsi įg^ta laisve. 

Buvo tai sekmadienis, Marijos — Jurų 

Žvaigidės Bažnyčioj, Solomonuose, Md., 
prieš pat Mišias, kuomet da kunigas sėdė
jo klausykloj. Jo akys išvydo atgailojan
tį; jis pažino kad tai keleivis iš svetur 
atsiklaupė-šaly jo. Buvo tai Jonas nuo 
laivo "CoWra j& , \ Kaip tik brangi Dievo 
malonė ir meilė atgaivino ši© jaunuolio 
sielą, kunigas ir atgailą darąs kalbėjosi. 
Kas gali suprasti, atjausti saldų kunigys
tės pašaukimą — širdies paslaptys jam 
atsiveria. Po daug gražių kalbos žodžių 
Jonas sušuko: 

' 'Tėve, o kad tu būtum girdėjęs mano 
draugus ant laivo kuomet aš pradėjau 
keltis kraštant J ie žinojo kur aš ėjau, ir 
girdėjau išjuokiant if keikiant mane! 

" Ana va Popiežius eina bažnyčion, žiū
rėkit, žiūrėkit! Popiežius — Popiežius ei
na bažnyčion''. Jų pajuoka mane nuo 
kelio neatitraukė, kaip matai, nes esu čia 
priimdamas Atgailos Sakramentą ir da di 
dėsnį Sakramentąs— tikrą Kūną ir Kraują 
Jėzaus, esu Naujojo Įstatymo dieviškos 
Aukos dalyvis j Bet, Tėve, ten laive yra to
kių kurie turėtų but čion, o jų čion nėra P ' 

Prasidėjo šv. Mišios ir u£ trisdešimts 
minučių pasibaigė! 

Tuomet kunigas ir jūreivis kartu nuėjo į 
prieplaukos krantą. Nedidelė laivo valtis 
ten stovėjo ir laukė visų, kurie ko

kiais nors reikalais buvo išėję krantau, 
kad vėl persikėlus laivan "Comorant". 

"Šta i ateina karininkas, ' ' sušuko jūrei
vis. '*Taip, Tėve, ten yra užtektinai vie
tos. Aš esu tikras k&d jis tave priims lai
van, jei tu jo paprašysi ' ' . , 

Netrukus, valtis įrėši vandeniu, gi dide
lės "Comoraift" sienos kas kart vis di
dėjo, pakol galutinai neįlipome kopėčio-
mis ant laivo deko (lubų). 

Kapitonas sveikino kunigą mandagiai; 
ir kaip sužinojo jo apsilankymo tikslą, 
maloniai priėmė. 

"Kapitone, aš noriu aprūpinti tavo lai
vo katalikus, jų sielas pagydyti, grąžinti 
jiems amžinos laimės viljtį. Taniista su
pranti, kad aš turiu omeny išpažintį! 
Tamistai leidžiant aš norėčiau pasikalbėti 
su kiekvienu kataliku jūreiviu . \ 

Kapitonas buvo patyręs žmogus. Be 
maž apie dvidešimts penkis metus jis jau 
buvo ištarnavęs laivyne ir buvo dalyvavęs 
pavojingose ir žiauriose pasaulinio karo 
kovose. J i s suprato šio reikalo svarbą. 
Visuomet trokšdamas viską daryti kas 
butų naudinga jo vyrams — viską kas 
juos padarytų geresniais ir linksn^esniais, 
jis noriai' sutiko su kunigu. • 

Už, valandos kunigas jau buvo pasiren
gęs kopėčiomis lipti nuo laivo. J o sieloje 

įstabi muzika skambėjo. 
"Kuomet Taniista galėsi juos išklausy

t i ^ išpažinties f" paklausė Kapitonas. 
"Šeštą valandą — rytoj vaka re ' i 
"Labai gerai. Aš nusiųsiu motorinę valtį 

prie įplaukos krašto ryt šeštą po piet ." 
Kapitonas buvo lygiai geras kaip ir jo 

žodis; šeštą valandą vakare, kunigas ir 
vėl skubiai plaukė melsva jura prie di
džiulio laivo ir įkopė laivan. > 
^ Ant viršutine deko, nuošaliai ki-
tų ausų, kur niekas nevaikšto/ kunigas 
prirengė vietą išpažintims klausyti. Be
vielio telegrafo kambarys, ižinomas kaipo 
"Radio stotis", jam buvo*leista užimti. 
Jaunuoliai buvo tuojaus į eiles sustatyti, 
tai yra jų dauguma. Uolesni katalikai ra
gino savo draugu^ atšalėlius: 

"Eiki t čion, jųs kieto sprando, i* iš-
pažinkit savo nuodėmes!" Tokie garsai 
palietė kunigo ausį kuomet prasivėrė du
rys, ir vienam išpažintį atlikus įeidavo 
kitas. Angelai, rodos, galėjo sudrebėti iš
girdę šį, rūstaus balso, šauksmą, ir jū
reivius padrąsinti prie atgailos. Už •va
landos visi buvo išklausyti, ir kunigas 
grįžo į Solomonus. 

JCuomet vanduo plakės į plaukiančios 
motorinės laivės šonus, j is mąstė apie 
kitus jo nedidelio būrelio asme

nis, gyvenančius toli nuo bažnyčios 
už miškų kalnų -— kitus, kurie buvo para
lyžiuoti ir Jergą, kurie atvertomis širdi-
mis laukė ateinant Kristaus. Jei jis" bent 
mažą motorinę valtį turėtų, jis juos dažnai 
lankytų, nuneštų jiems Angelų Duonos, 

* kuria pasistiprinus, ir pragaro galybės nu
galimos. Kaip linksmas jis butų, kaip 
džiaugtusi jo nedidelis tikinčiųjų būrelis 
nors ir retkarčiais priimdamas į savo šir-

%dis Išganytoją. 
Bet kaip nusipirkti nors ir pigiausią 

motorinę valtį. Visas"Calvert apskritys 
apie keturias dešimts amerikoniškų mylių 
ilgio (įėmus Chesapeake uostą) pavedė 
jam kaipo katalikų kunigui save globoti, 

*o nei šimto katalikų ten nebuvo. J^u taip 
maža parapija, mažiausia dejecezijoj, ir 
begalo neturtinga — neturtingiausia toje 
apielinkėje,. kaip tad butų galima prasi
manyti motorinę valtį, kad net jo asmens 
reikalams neištenka įeigų. Be pagelbos iš 
šalies nėr ko nei svajoti! 

Ryto metą. išaušo graži, graži dienelė. 
Marijos Jurų Žvaigždės bažnyčioj — prie 
Dievo stalo kuopa jūreivių su žydriais 
drabužiais. Tai vaiadas gal but Solomo
nuose nematytas! O kaip giedi-ųs ir skais
tus buvo ją veidai! 

• * > 

fc> 



H.00 

ienos 
mai-
uustl 
iusia 
prese 
p i l i . 

O. 
ago. 

uiua 

KO, 
aus. 

Lom-
»ėto-
>nis-
oU .̂ 
pra-

ago-

;oll. 
v 

6U-

j r k o 

kun. 

my-

Ute
nu y-
s is-
ašių 
e ir 
vyz-
;imi-
į v in i 

abot 
imy-
ivie-
Nor-

Antradienis, 
U f f S 5 

Liepos 18, 1922 DRAOCAS S 
>>.JLJKM.M-M 

rau-
ybą. 
ad*-
K a t 
vini-
yko 
pa 

aJai 
i, 

urie 

lami 

g. i r 

cios-

«ara-

irdi-

f>ent 
žnai 
nos, 
nu-

<aip 
ivli.s 
s ir

u s i <• j . 

• 

ylhj 
edė 
>oti, 
taip 
i, ir 
toj': 
asi-

s iš 

ielė. 

prie 

iais 

HIO-

Bi*-

< 

9 
9 f 
# I 
0'. 
M* 

DR. A. r, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS BR CHIRURGAS 

4443 So. Western Avenue 
Telef. Lafayette 41M t •- t 

% Vaandoe: 1-11 rytais, 1-3 p o j 
gpietų ir 7-8 Yakarala. Nedėldie-# 
|niais tiktai po pietų 2 iki 5 val.& 
K ją; B B B iilWHHHNMI 

• • • 

Tol. Canal 257. Vak. Canal 2118f 

DR. P. Z. ZALATORtS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

> Chirurgas 
1821 South Halsted Street " 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki • 
po pietų: 6 iki 9 vakare 

TeL Blvd, 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS D E \ TESTAS 

4711 8 0 . ASHLAND AVBNl 
ARTI 4 7-tos Gatves. 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 TSJC. 
Seredomis nuo 4 iki • 

Rja*» TeL Cicero 8650 
Ofiso TeL Oloero 

DR. J. SHINGLMAN 
1325 So. 4 t OouPt 

H. B. Cor. 40 Court ir I I Btr. 
• ant viršaus •alstynlčlos. 

r 
J. P. WAITCHES 

Lawyer 
LIETI 

Dlen.: R. 
Tel 

Vakarais: 
Roseland 

511-127 lf. Dearborn 
Dearbora 6098 

™ 5 t 
i 

Si. 

10736 S. Wabash Ave. 
Tel. Pullman 6S77 

IŠ KAT. VARGONINKŲ 
SEIMO. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4621 So. Ashland Are. 
TeL Yards 904 
Tel. Yards 0004 

OFISO VAL.: 
S—10 • . ryto, 1—3 ir 7—9 v. v 

cdėliomis: nuo 10 y ryto iki 
vai po pietų. 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Dr. A. A. R0TH 
RUSAS GYDYTOJAS ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriško, Vyriško 
Valkų Ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3354 S. Halsted S t. 
Vai.: 10—11 ryto; 2—3 po 
piet, 7—8vak. Ned. 1 0 — 1 2 d. 
Res. 1139 Independence Blvd. 

Chicago. 

DR. S. NAIKELIS I 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS j 
Telefonas: Yards 2544 

3252 South Halsted Street . . 
Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

> 2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 
\ Nedėliomls nuo 10—2 

Oofisas ir gyvenimo vieta: 

DR. CHARLES SEGAL f 
ePerkėlė savo ofisą po numeriu, 

4722 SO. ASHLAMD AVENUE 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligo. 
fVaL: ryte nuo 10—12: nuo t—U 
Ipo pietų: nuo 7—2:12 vakare.^ 
[NedėHomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880-\ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos — 8 iki 11 i* 8*88 
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomis 
ofisas uždarytas. 

Am. Liet. Rym.a Kataliku 
Vargoninkij Sąjungos Seimas 
įvyko birželio 13 d., 1922 in, 
Brooklyni, N. Y. 

Seimą atidarė pirm. J . Ode
lis, o vai. p. p. Svečias L. Ši
mutis " G a r s o " redaktorius, 
sveikino susivažiavusius var-
goninkus nuo " ( Ja r so" redak
cijos. 

Paskiau skaitė pasveikini
mus; / j 
• Posėdžiams vesti valdyba 
išrinko: vedėju Praną Odelį, 
rast. A. Visminą. Nauji nariai 
įstojo: Rapolas Juška i,r R. Ne
krašas. , . • •- Ą 

(Sekė raportai. 
Iš protokolo svarstė apie iš

leidimą bažnytinio giesmyno. 
Komisija paaiškino jog buvo 
kreiptasi į kompozitorių J . 
Naujalį tame reikale. J i gavo 
paaiškinimą, kad dabar y r i 
išleistas naujai perspausdintas 
p, Naujalio gicsinvnėlis su da-
dėjimu 17 naujų giesmių. Pa
tarė liglaikinai pasinaudoti 
juomi, o vėliaus bus ruošiamas 
naujas gieam} nelis išleisti. 

Iš naujų nutarimų. 

Nutarė sudaryti ^sp^ynis 
apskriėius ir išrinko apskričių 
organizatorius bei gaivintojus 
sekančiai: New York ir New 
Jersey apskričiu rūpinsis J-
Jankus Brooklyn, N.-Y.; Pen-
sylvanijoje, apie Wilkes Bar-
re, J . Stulgaitis; apie Pitts-
būrgh, Pa., V„ Modoms; Con-
neetieut apskričiu rūpinsis A. 
Visminas, Waterburv, Conn.; 
Mass. apsk., M. Karbauskas ir 
A. Stanšauskas, Lawrence 
Mass.; apie Mahanoy, Pa., J. 

'ŽaliKMaitis; Cbieagoje, A. Po
cius ir Daukša. 

Nutarta sumažinti metine 
mokestį, vieton 3 dol. palikta 
1 tloj. Nauji nariai įstodami 
mokės 1 dol. įstojimo ir antrą 
dol metinės mokesties. 

Antrą sesiją pradedant atsi
lankė gerb. komp. J . -Naujalis, 
kuris tapo priimtas džiaugs
mingai su delni>plojimu, (ierb. 
J. Naujalis pasveikino A.. L. 
R K. Vargoninkų susivažiavi
mą. 
Paaiškino Lietuvos vargonin

kų padėtį ir podraug apgailes
tavo, kad jau Lietuvoje-Varg. 
Są-ga, vardu ftv. Grigaliaus, 
nebegyvuoja. Žiaurusis karas 
i.Vklaidė ir sunaikino visą 
pradėtąjį darbą, kurio jau 
buvo nemažai nuveikta. 
• Po karo dar neatgaivint t 

8v. (Jrigaliaus varg. Są-ga, de-

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. HaUted Str., 

TeL Ganai 2112 
jTalandoa: l t ryto iki 1 vakare 
B lyvaaimas: -— 2211 W. 62rd Sti 
2 Talr Prospect 1441. 

K a W o ^ r r a W B W * 3 r ^ ^ 

lei sunkios1 gyvenimo padėties 
ir mažo apmokėjimo, iš ko ne
galima pragyventi. 
Geresnieji vargoninkai aplei

dę vietas ir stoją prie valdžios 

me susirinkime galutinai išri
šo jį. Klier. M. F. Daumantas 
ir moksl. Stigmontaš tam tiks
lui daugiausia pasidarbavo pa 
imdami u Fie ld" , vieta dėlei 

darbo, kur turi geresnes gy-žaidimo baseball. Centro rast. 
veniiųo sąlygas ir neprilygi-
namai didesnę algą. ' 

Pačiame Kaune vargoninkų 
yrą"40, kurie tarnauja valsty
bės įstaigose. O parapijose la
bai mažai kur randasi geras 
vargoninkas, daugiausia senu
kai bei vaikėzai. Prieš karą 
vargoninkų sąjunga buvo, užsi
brėžusi daug ko atsiekti ir jau 
pasekmingai darbas ėjo. Leido 
savo žurnalą, vardu Vargonin
kas, kur buvo rašoma apie var
goninkų reikalus, muziką, jojs 
kritika ir t.t. kas atnešė daug 
naudos. Be nuolatinės vargo
ninkų mokyklos buvo steigia
mi vasariniai varg. kursai, kur 
suvaliuodavo keletą dešimčių 
vargoninkų, ir tokie kursai at
nešdavo daug naudos. Mokyto* 
jais būdavo be paties prof. 
Naujalio dar Kačanauskas, 
kun. T. Brazis, J . Starką ir ki
ti. , 

Toliaus aiškino apie bažny-
tinę muziką u* chorų vedimą.. 

Gerb. komp. J . Naujalio pre-
lekcija tęsėsi a'pie" vaj. \y pusę. 

Knygyno komisijos išrinko 
J. Jankų Lr J. Odelį. 

Toliaus paaiškėjo jog gerb. 
J Naujalis turi parašęs ket
verias Mišias, dviem, trinjs, 
ir keturiems maišytiems bal
sams. 

\ arg. 

3 Fel. Boulevar IKOįO 

1 DR. A. J. KARALIUS 
LEETUYIS GYDYTOJAI 

3303 8. Morgan Str. 
CHICAOO. IbUZ 

PRANEŠIMAS. 
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe

reina į rankas Dr. Chas. Segal, 
žento ir partnerio. Viai senieje 
pažįstami ir draugai aplaikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir 
nuo paties Dr. G. M. Glaser. 

3140 So. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki 'i po piety, nuo 5 iki 7 vak. 
Ned. nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Yards 687 

Są-gą nutifrė juiremii 
gefb. Naujalį išleidime tų Mi
šių, įteikdanu $200.00, o gerb. 
J. Naujalis už tą pasižadėjo 
prisiųsti gaidų tos sumos ver
tės, Varg. Są-gos naudai, ku
rias galės išparduoti. 

Nutarė Varg. Są-gai pasilai
kyti 4 tGarsą" sau už organą. 

Vietą Vargoninkų seimui ki
tą metą paskirs Centro val
dyba. Parinks parankiausią 
vieta, 

A. L. U. K. Vargoninkų sei
mas pakėlė į garbės narius 
geri), komp. J . Naujalį. 

Centro valdybon kitiems me
tams išrinkta šie: dvasios va
du užgyrė tą patį gerb! kun. 
K. Urbonavyčių (So/Boston, 
Mass.); pirm. — J. Jankų 
(KrooklyHj Nj Y.); vice-pirm. 
— R. J ušką (Prvidence, R. I . ) ; 
rast. — A. Z. Visminą (Wa-

'terbury, Conn.); ižd. — J. Stul 
gaitį (VVilkes Barre, Pa.);Kny 
gium — X. Strumskį (Brook
lyn, N. Y.). 

A. Z. Vismiilas. 

ŽINIOS IŠ DETROITO. 

Iš L, Vyčių Veikimo. 
Detroit, Mich. —'Liepos b 

j u. L. Vyčių 79 kuopą laikė su
sirinkimą. Susirinkimas buvo 
Į rimtas ir daug svarstė kaslink 
busiančio L. Vyčių Seimo, ku-

' ris įvyks rugpjūčio 21, 22 ir 
23 d. 

r 
P R A N E Š I M A S 

DR. P. ŽILVITIS 
Parkelė savo ofisą po niiiu. 

3241 — 43 So. Halsted btreet 
.Naujam** Juciaus Ręst. 2 lubų. 
l*i-iima Ligoniris nuo 9-12 A. M. 

6-8 F. M. 
Tel. Boulevanl 7179 
Besidėtu-ijat> TeL rairtas 5574 

Pastaruoju laiku visų kuopų 
jaunimas daugiausia interesuo
jasi sportu — baseball. Tadgi 
L. Vyčių Centro Valdyba ii 
Seimo renginio komisija pagei
dauja, kad Jubiliejiniame Sei
me L. Vy«rų atletų rateliai pa
žaistų basebalL Per kelis mė
nesius šis klapsimas buvo gvil-
d^naanas ir, pagaliau^ pereita-

Į). V. Rukštalis rekomendavo 
baseballininkus iš Springfiel-
do, 111., kaipo įžymiausius 
svaidininkus Vyčių organiza
cijoj, kad žaistų su Detroi te 
baseballninkais bei iš kitų ar
timesniųjų kolonijų. Iš M. Dau 
manto raporto apie baseballi
niukų veikimą paaiškėjo, kad 
Detro i t e j o k i u b ū d u n e g a l i m a 

gauti baseballininkams vietos, 
kur butų galima padaryti į-
žangą. Kadaise buvome nužiū
rėję vieną iš didžiausių vietų 
Detroite kur žaidžiabaseball už 
įžangą, bet ten seikalauja $500 
garancijos ir 75% nuo įeigų. 
Komisija išruokavo, kad toji 
vieta Vyčiams nėra prieinama, 
o antra, permatoma milžiniška 
skola, nes nei Springfieldie-
čiai^ nei kitų kolonijų svaidi-
ninkai nesutiktų žaisti ir ap
mokėti savo keliones lėšas. To
kiu būdu detroitiečiai žada pa
kviesti vietinį svetaimtaučių į-
*žymiausį ratejį, ir su tuo ra
teliu žaisti bole laike Šeinio. 
Žinoma tik jeigu neatsiras 
Vyčių iš 'ki tų kolonijų, kuiie 
statys prieinamas sąlygas. 
Vieta jau paimta Bell Isle. 
^Mums detroitiečiams Bell Isle 
gal but paprasta vieta, bet at
važiavusiems, tikiu, kad pa
tiks, nes Bell Isle yra viena i s 
gražiausių parkų Detroite. Va
saros metu iš tolimųjų miestų 
atlanko tą vretą ir negali at
sigėrėti gamtos gražumu. 

Rengiamas Milžiniškas Kon 
v certas. 

Detroito Vyčiai laikome sau 
už didelę garbę, turėti savo 
tarpe įžymiausią Amerikoje 
muziką gerb. kun. J . Čižaus-
ką, kmrii deda visas ipastan-
gas surengti tokį koncertą, 
kokio dar L. Vyčių istorijoje 
nebuvo. Ir, tikiu, kad gerb. 
kun. Čižausko noras išsipildys, 
nes detroitiečiai turi vieną iš 
didžiausių ir geriausiai išla
vintų Amerikoje chorų. Sulyg 
išsireiškimo mūsų tautos įžy 
miausio muziko p. Naujalio1, 
laike savo koncerto, kad kiek 
jam tekę laikyti koncertų A-
nierikoje, jisai dar pirm i 

'tokį chorą girdi kuris butų 
taip išlavintas. 

Prakalbos. 

Kitose kolonijose, laike Sei
mo lig šiol paprastai būdavo 
statomi veikalai. Bet šįmet Sei 
mo rengimo komisija sumanė 
naują dalyką,, būtent, rengti 
prakalbas, kad nuodugniai iš
aiškinus Detroito jaunimui ir 
visuomenei L. Vyčių organiza
cijos tikslą. Komisijos nuomo
ne, prakalbos su pamargini-
mais atneš daugiau naudos L., 
Vyčių organizacijai nei veika
las. Ypatingai Detroite, kur 
randasi susuktas lizdas supu
vusios, dvokkinčios dvasios, 
kur daugiausiai randasi įvai
rių gaivalų, kurie tik tykoja 
praryti prakilnesnį jaunimą, m 
plėšti iš jaunimo dorą ir kas 

!!!AMERIKOS JAUNIME!!! 
Ar esi matęs ir skaitęs Lietuvos katalikų jaunimo 

Pavasarininkų organą ' ' PAVASARI'' ? 
DRAITGfcS IR DRAUGAI. ' 

Nors su jumis plačiomis juromis atskirti esame/ 
vienok musiL Lietuvos pavasarini rikių ii pavasr.n-
ninkų, širdys nuolat su jumis. Mus gaivina bendri 
troškimai, bendros idėjos — Dievui ir Tėvynei. 

Mes norime ' užtat su jumis kuodažniausiai pasi
tarti, pasikalbėti. O mūsų kalba tai mūsų laikraštis 
"PAVASARIS". Todėl, sesės ir broliai, išsirašykite 
mūsų1'PAVASARĮ"! * 

"PAVASARIS" jums tekainuos vienas doleris me 
tams. 

"PAVASARIS" jums atneš iš mylimos Jūsų Tė
vynės Lietuvos brangių žinių ir kilnių, kraštų Lietu
vos jaunimo troškimų, idėjų. 

"PAVASARIS" jus ir mus padarys vieną Lietu
vos dukrelių ir sūnų šeimyną. 

T a d , D r a u g ė s ir D r a u g a i ! s i ų s k i t e po v i e n ą dolerį 
š i u o a d r e s u : 

LIETUVA, (LITHUANIA) 
Kaunas, Ožeškienės g., 12 nr. 

> "Pavasario" Administracijai. 

KALTUOS-v 
U LINIJA 9Broadvay, Nev\ork.NY 

S E I L I E T U V ^ V , 
VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 

TIESIŲ KELIU 
Lietuviai važiuojant J Plllavą aplenkia 

Lenkų juostą (karulorių) 
Visa Trečia Klesa Padalinta Į Kambarius 

Ant 2-ju, 4-riu, 6-šių ir 2-nJq Lovų 
Llty'ANIA Liepos 26 
POLONI A . ' . . . . K'. '. : .„ ... .,n Rugpj. t 

Trečios Klasos Kainos | : 
t£ HAMBURGĄ $108.59 *— PIMAVA 9 W2.59 
'* ' M£ML^Li ir LIEPOJU 2107.00 
i>e,lel Untakor. lr flaltj kreipk, prta aaro a|ian-« 

v* * " • f 
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ir tamsumo, geriausias vaistas 
butų prakalbos ir agitacija 
laike Seimo. 

Nauja svetainė. 

brangu ir šventa. 
Tiems įvairaus plauko gai-

. r 
Detroitiečiai tiesiog didžiuo- j 

jasi ir negali atsidžiaugti tu
rėdami didelę, gražią, ruimin 
gą svetainę. Manau, neklysiu 
pasakiusi, kad nei chieagie-
čiai neturi tiek laimės turėti 
tokią puikią svetainę kaip kad 
detroitiečiai turi. 

Toje svetainėje L. Vyčiai 
laikys Seimo posėdžius ir pas
kutiniame vakare, rengiama 
puikią puotą. 

Iš parašytos L. Vyčių De
troito darbuotės, galima spręs-
ti, kad busiantis L. Vyčių 
Seimas bus gražus ir įspūdin
gas. •, \" • 

Tikimės daug delegatų-čių iš 
plačios Amerikos. 

Rūtelė. 

mės net ausįs pradėjo drebėti 
— baisu, kad Bridgeporto 
"Vežimas" nenusijjaladotų į 
Cicero. -; , 

K. i 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
Į S T A I G A S . , 

C H I C A G O J E 
BRIDGEPORTO ŽINELĖS. 

Nepaiso. 

S. Valančauskas matyt vi
siškai nepaiso, kad jisai balan
džio 24 d Mildos svet. skau
džiai įžeidė katalikus. Ar tik 
kartais jis ^nepriklauso * prie 
"Holsterio štabo"? Žinoma, 
tas "b izniu i" ant naudos. 

"K ibu r i s " patėmijo, kad 
'Bridgeporte eina kova tarp 
" A š " ir "Mes" . Ag dar pri
dėsiu, kad už " A š " ir " M e s " 
netik Bridgeporte kovojama, 
bet toji kova tęsiasi toli'.už 
Bridgeporto rubežių. 

K. 

. Baimė. 
" I š Slabados" pranešė, kad 

Jis linksmas, nes tur i 

BAMBIN0 
Vaiibaienklis Rcg. S. V. Pat. Biure 

Kadikiai 'mėgsta j į ! 
Jie prašo daugiau! 

Bambi u o y va geriausia gy
duole uuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas. 

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiuučiame tiesiai is labara-
torijos. 

F. AD. RICHTER A CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y. 

iš Chicagos tiek daug žmonių 
tik katalikiškam jaunimui yra nori Ciceroje apsigyventi, 

kad ten, girdi, nėpaspeama 
j iems nei senų taisyta nei nau-

valams, parodymui įų ažlumo jų namų^ statyti. Man iŠ bai~ 

REIKALINGI 
karių taisytojiai ant medinitj 
freight — karty. Darbas pastovus, 
duodama nuo štukio darbas. 

THE STREETS CO. 
West 48 & So. Morgan Strs. 

^ REIKALINGAS 
Staloriaus pagelbininkas. 
Atsišaukite ' 

2322 So. Hoyne A ve. 
Ghicago, IU. 

t . 
REIKALINGA 50 merginų del len

gvo fabriko darbo. Darbas nuo šlu-
kij. Gera mokestis. Atsišaukite: 
AML1UCAX 1BFSI LATED WIRE CO. 

954 21st St. 

AMT PARDAVIMO 
4 lotai krūvoj, parduosiu pigiai 

yra verti $1600.00 dabar parduosiu 
už ll.10D.00 randasi ant 95,-th ir 
Bįshop Str. Priežastis pardavimo va
žiuoji Lietuvon. Atsišaukite 

ST. V1RKUTIS 
5567 So. Hobey Str. 

Chicago. 
* W | W » I »i i i . i f m . . . . n i . ..iimmitm***wrm*mmrmmBmmw 

Šiandie Pinigų Kursas 
Siunčiant Lietuvon otr mm: 
25 centai už 100 Auksinų 

arba —„ ̂  
400 Auks. už vieną Dolerį 

Pigesnis kursas siunčiant 
didesnes sumas. 

Pristatymas Užtikrintas 
Trumpam* laike. 

Centrai Manofacturing 
Districl Bank 

State Bank—Clearinf House 
Bank. 

1112 West 35-th Street 
Turtas $6,000,000.00 

Delefonas Yards 11S8 

, STANLEY P.; 
MAŽEIKA 

GRABORIUS IRI 
Balsamuotojas 

Tūrių automo
bilius risoklems 
reikalams. Kaina i 
prieinamos. 

3319 Auburn 
Ave. ChieagoJ 

I V. W. RUTKAUSKAS i 
| ADVOKATAS I 
= Ofisas Didmlcstyj: 
| 29 South La Salle Street | 
p Eambaris 5H0 
ĮJ Telefonas: Central 6390 
= —HHHHĮaattBBBBBB ! ! • • • — S 
| Vakarais, 812 W. 33rd St. | 
i=j .TeJlefonas: Y a r d s 4 6 8 1 

&IIUIIIIIIII£j|lillllllllll7]Ullllllllll^Q 
- t — " ^ g - - ' - • 

Tel. Cratral 1280 
HAROLD O. MULKS 

ABVOKATAS 
Veda; bylas visuose teismuo

se. Egzaminuoja abstraktus. 
Duoda patarimus. 

Rooms 1611 — 1812 
155 No. Clark St. Chicago. 

Kalbama Lietuviškai. 
VAL: 9 ryte iki 9 pakarę 

g 

Tel. Raudolpb 4758 

{ A. A. S L A K I S 

I ADVOKATAS 

Ofisfta vldumiestyje 
A S S O C I A T I O N B I D G . 

19 South La Salle Street 
Roora 1301 

! Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

jNamų Tel. Hyde Park tt9&~ 

lIUIHIUIIIIIIIHIIUIIHIItlIlHIIIIIIIIIimiNI 

g S. D. LACHAWICZ i 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- £ 
Sgiausia. Reikale meldžiu ataišan-a 
Skti, o mano darbą besite e i ga -S 
Snėdlntl. . 
=2114 W. i l i i PL Chicagn. DLS 
= Telefonas Canal 1271—2109 3 
iTiiiiiiiiimiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu S Valentine Dresmaking | 

College 
2407 W. MadL^on Street 

187 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

pimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
JDiplOmal. Mokslas lengvais at-J 
mokėjimais. Klesos dienomis ir< 
vakarais. Reikalaukit knygeles.) 
|TeL Seeley 1648 
i SARA FATEIL, pirm.] 
:^«^^e^^ee<a^'a«^e'^ee^sys>f^evt>3 

K * 
I 

II 
TeL Lafayette 4223 

P L U M B I N 6 
-:•: 

Kaipo lietu vys, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia. 

M. TUSIA 
8928 W. 88-th Street 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAiSKIS 
Generalis Kontraktoriua, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ava., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

> i t » i » t » » » » » i i » e > i > » » » » » a 3 » 3 » | 
^Telefonas Boulevard 4188 

A. Masalskiu 
Graboriua 

Patarnauju lai-W 
dotuvėse, ves-^i 
turese, krikš
tynose lr kitee-į 
še reiksdaoeej 
Kainos prleisMS-
most 

^3307 Auburn Ave. Chicagt. ioagi.i 
C C S S S * 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 
I Š T A I G A S . 

http://ll.10D.00
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CHICAGOJE. 
« * • • 

NIEKO NAUJA. 

I> 
Yakar gatvekarių darbinin

kų unijos viršaičiai tarėsi su 
gatvekarių bendrovės prezi
dentu Blair. Nieko nenutarta. 
Šiandie ryte įvyksta dar vie
na ir, matyt, paskutinė konfe
rencija. Sakoma, bendrovė 
tars paskutini žodi. 

Ž. 
Bus šį vakarą, liepos 18 d. 

TRYS NUSKENDO. 

Vakar Ja<*kson parko kūd
roje nuskendo William O'-
Brien, 12 metų. 

Arti Lemont, 111., vienoj" 
kndroje nuskendo Ernest Fel-
dhausen, 17 m. 

Michael Kozlowski, 27 m., 
sekmadieni nuskendo Miehi-
e;an ežere. 

IŠ KAT. SPAUDOS DR-JOS 
VEIKIMO. 

MAŽAI ANGLIŲ CHICAGOJ. 

Chicagoje jau gana mažai 
anglių. Yra pavojaus, kad a-
teinaneią žiemą anglių pada
linimui reikės administrato
riaus. 

Tuo tarpu streikas kasyk
lose nežinia dar kuomet baig-

NEBUS DARBININKŲ 
JPARODAVIMO. 

Chieagos Darbo Federacijos 
susirinkime nutarta įimet 
"Lab'or d a y " šventėje neda
ryti jokio darbininkų paruda
vimo. Nes, girdi, darbininkai 
mažai tuomi interesuojasi. 

TĖVAS PAŠOVĖ SUNŲ. 

Aleksandras Santueei, 74."> 
Forquer st., susibarė su savo 
jaunu, bet vedusiu, sūnumi 
F i l i pu už pijantį i r sūnų pa-
šovė. Simus paimtas ligoninėn, 
gi tėvas uždarytas kalėjimam 

FEDERACIJOS DARBUO 
TOJAMS. 

Kviečiame visų A. L. R. K. 
Federacijos Cbic. Apskr. sky
rių valdybų nors po vieną na
rį į labai svarbų susirinkimą 
šį vakarą, liepos 18 d.. Aušros 
Vartų para p. svet. (West Si-
de) pasitarimui apie Kat. Fe-
der. Chic. Aps. rengiamą pik
niką ateinantj sekmadieni. Jei 
niekas iš valdybos negalės at
silankyti, lai įgalioja kitą at
stovauti skvriaus valdvba. 

Pikniko reng. lom. 

West Side. — Sekmadieny, 
liepos 16 d., Aušros Vartų pa r. 
svet., Įvyko Katalikų Spaudom 
Dr-jos 15-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Pirmiausiai bu
vo išduotas raportas iš įvyku
sio bazaro. Pasirodė, kad ba
varas davė gana gerą pelną — 
$182. Po tam buvo išduotas ra-
portas iš rengiamo vakaro 
' 'Draugo ' ' naudai, kuris įvyks 
rugsėjo 17 d., Aušros Vartų 
par. svetainėje. Komisija pra
nešė, kad jau yra užkviesta 
Moterų Są-gos 5-ta kuopa iš 
Xorth Sidės atvaidinti veikalą. 

Toliau, buvo svarstyta apie 
4 'Draugo" pikniką kuris įvyks 
rugpjūčio 6 d. (August), Nat
ional darže. Kuopa pasižadėjo 
veikti visomis jėgomis, kad 
kuodaugiausiai pelno pada
rius. Kat. Spaudos Dr-jos 14 
kuopa nutarė " D r a u g o " pik
nike užimti restoraną. P-ioms 
K. Šiaulienei ir D. Casparkie-
nei pavesta suorganizuoti vi
sas šeimininkes ir darbinin
kes. Manome, kad jos tą darbą 
atliks kuogeriausiai, nes jos y-
ra vienos iš uoliausių darbuo
tojų. 

šiame susirinkime prie kuo
pos prisirašė viena nauja na
rė, M. Peštininkienė. 

Apsisaugokite. 

Čia po West Sidės koloniją 
vaikščioja kokia tai mergina 
ir renka, aukas kokiam tai 
"vienuolynui" AYasliingtone. 
Tai yra apgavystė. Jeigu ji 
kur atsilankys, tai tamistos pa 
reikalaukite nuo vietinio kle
bono paliudijimo. Sako, kad 
nemažai žmonių prigavusi. 

Žvalgaitis. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

A- f A. 
JUOZAS KURAUSKAS 
Mirė 14 d. liepos, 7 vai. 
vakare, Washington Park 
ligonbutyje. Nabašninkas 
buvo 35 m. senumo. Pa
liko Lietuvoje motiną ir 
keturias seseris; Amerko-
koje paliko vieną, brolį, 
dvi puseserį ir vieną pus
brolį. 

Lavonas pašarvotas po 
num. 4347 So. Talman 
a ve., Chicago. Laidotuvės 
įvyks utarmnke, liepos 18 
d., Nekalto Prasid. Pane
lės šv. bažnyčioje, iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Visus gimines ir pažy
stamu širdingai kviečia
me dalyvauti ladotuvėsė. 

Nuliūdę giminės, 
Zigmantas Lakauskas. 

(Jauta žinių, kad mūsų gerb. 
klebu kun. Ig. Albavičius su 

Town of Lake kleb. kim. A. 
Skripkum jau yra Vokietijoje. 
Matė "Passion P l a v " arba 
Kristaus Kančios vaidinimą, 
Oberammergau mieste. Vieta 
labai grači ir įspūdinga. 

Marijonos Gilvidaitės Laido
tuvės. 

Ketvirtadieny, liepos 13 d., 
įvyko p-lės Marijonos Gilvi
daitės laidotuvės. 

Į namus nuėjo pasitikti 
gerb. tėvas P. Andziulis. "Kū
ną atlydėjo į bažnyčią 9 vaL 
ryta. 

Atgiedojus ekzekvijas šv. 
Mišios buvo laikomos prie tri
jų altorių. Didysis altorius bu
vo gedulingai papuoštas. Po 
"Liberos" gerb. kun. Andziu
lis pasakė trumpę, bet turinin
ga pamokslą. Per pamokslą, 
visi žmonės bažnyčioje verkė. 
Butų gera išgirsti daugiau 
gerb. misijonieriaus kun. J . 
Andziulio pamokslų. 

Velionės kūną nulydėjo į Šv. 
Kazimiero kapines* 

A. a. Marijona atvyko iš sa
vo Tėvynės Lietuvos į šią auk-

so šalį, pas savo sesutę Oną, 
turbūt laimės ieškoti, tik tris 
mėnesiai atgal. Atvykus, papa
sakojo baisių nuotikių kuriuos 
reikėjo jai perleisti laike di
džiojo karo, nuo lenkų, vokie
čių ir kitų Lietuvos priešų. Ne
atsidžiaugė Amerikos mies
tais, parkais ir tvarka, bet, de
ja, neilgai jai teko čionai pa
gyventi, tik pasiviešėjo ir nu
keliavo į Amžinąją Tėvynę, 
neturėdama dar nė 26 metų 
amžiaus. 

Ne vienas laimės ieškau 
'tis šioje šaly randa tą ką 
Marijona — baltą karstą ir 
kapus. Žinome kad šis pasau
lis niekam nedavė ir negali 
duoti pilnos laimės^ ir jos nie
kas ant žemės nerado. Laimę 
nelaimę — karstą, visi rasime. 
O kad ji butų žinojus, kad jai 
reiks čia tuojaus mirti, kad tą 
baltą leliją išraus ir įsodys į 
kitą darželį, niekuomet ji ne
būtų apleidus savo Tėvynės, 
ji butų džiaugęsis "savo šalie.-
žemele. Jai ten ant kapo butų 
pražydusi Lie t laukų graži 
lelija ar mirta a r rūta; jos ka
pą tenai butų šildžiusi Lietu
vos šiltoji saulutė, naktelėj da
bojęs tinginys mėnulis; o čia 
jai-viskas svetima. 

Marijona norėjo prisirašyti 
prie vyčių, Moterų Sąjungos 
bei kitų katalikiškų organiza
ciją, betgpirmiau paskubo į sa
vo nariu* įrašyti — mirtis, ku-

DRAUGAS 'Antradienis. l i e p o s 18. 192i 

LIETUVIAI SVAIDININKAI 
SUPLIEKĖ SVETIM

TAUČIUS. 

Brighton Parkas. — Penkta
dieny, liepos 14 d., ant 42-ros 
ir California Ave. įvyko rung
tynės tarp L. Vyčių 36 kuopos 
ir svetimtaučių Mercers A. C 
s valdininkų. Žaidimą pradėjo 
7 vai. vakare. Išviso žaidė 7 
inningus. 

Lietuviai laimėjo. Jie gavo 
7 punktus, svetimtaučiai tik 1. 
Vyčiai gavo 7 progas išmušti 
svaidinį, o Mercers A. C. tik 3 
progas. Iš Vyčių St. Pieža ga
vo net 4 progas išmušti svai
dinį. Kazys Ivinskas pasižy
mėjo svaidinio metime, o P. 
Čapauskas gaudyme. 

Žmonių pasižiūrėti atėjo pu
sėtinai. Atletas. 

ŠV. JURGIO PARAP. PIK
NIKAS. 

NAUJAS BIZNIERIUS. 

Brighton Parkas. — šiomis 
dienomis, Jonas Klimas, įžy
mus darbuotojas, atidarė biz
nį -Rieal Estate ir Insurance, 
po No. 4414 So. California Av. 
Taipgi jis parduoda laivakor
tės ir siunčia pinigus į Lietu
vą. Jonas Klimas yra dirbęs 
keletą metų įvairiose bankose 
ir turi biznyje gerą patyrimą. 
x\fanom'e, kad jam 'biznis sek
sis gerai, • 

J . Klimo ofise galima gauti 
užsiprenumeruoti ir nusipirkti 
dienraštį "Draugą' ' . 

Žvalgaitis. 
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I KAS NORITE GAUTI GERŲ 0 
| MUZIKANTŲ, KEIPKITES PRIE | 
I L. KREKŠČIUNO | 

PRANEŠIMAI. 
SUS. AUKSO-SID. FONDO 

REIKALE. 

s 

Bridgeportas. — Liepos 16 
<1. Bergman's darže, įvyko Šv. 
Jurgio para p. piknikas. Pikni
kas nusisekė visais žvilgsniais, 
žmonių minios privažiavo, ge
riau sakant visas Bridgeporta^ 
atvažiavo, profesijonalai, biz 
nieriai ir visi. 

Šv. Jurgio parap. eboras, va
dovaujant gabiam varg. p. J . 
Sauriui, sudainavo J . Nauja
lio "Mūsų Dirva", "Jaunimo 
giesmę" ir dar keletą liaudies 
dainelių, kurios žmonėms taip 

ri buvo nelaukiama. Susirgo I**&0> k a d reikalavo atkar 
>>stadieny, gi sekmadieny, ap
rūpinta šv. Sakramentais, ta
po nuvežta į Šv. Bernardo li
goninę, kur pirmadienio rytą 
mirė. Paliko dideliame nuliū
dime Amerikoje sesutę Oną, 
Lietuvoje senutį tėvelį, kelis 
brolius, gimines ir visus savo 
draugus-es,. 

Lai buna lengva Mariute, 
tau šita visai svetima žemelė. 
Ilsėkis ramiai. Alfa. 

\oV\.p Parapijai pelno liks ga-
Buves. na daug. 

PRIE BRIDGEPORTO 
ĮVAIRUMŲ. 

Klaidos atitaisymas. 
" D r a u g o " minu 165 buvo pa

rašyta, kad Vanagas maiše at
skrenda ant bulvaro. Turėjo 
būti ant Auburn Ave., o ten 
žydelis jį nupešęs išgirsk i na.. 

Vanago f rentas. 

Gazalino 
Rezervą 

. 

"Yra papras ta žinia kad Sis metas atgaivins 
(gazolinos) sunaudojimą kuris apsunkins fizine re
zervą aliejaus industrijos iki didžiausiam laipsniui," 
taip rašo Petroleum Age savo numeryj Balandžio 
15, 1922. 

Dabartinis stovis pilnai patvirt ina sakini balan
džio 15 dienos, Apskaitliavus automobily registra
cijas valstijose patarnaujamose Standard Oil C?om-
pany ( Indiana) 1922 sieks arti 500,000 padarant 
pina suima registracijos apie 3,850,000 kary. 

Raportai parodo kad per pavasarj 1922 dideli sto-
ck'ai gazolinos tapo surinkti krūvose, iš vriežasties 
dviejų principalių faktorių; pirma nepaprasta pro
dukcija Mexia ir Haynesville laukuose, produkcija 
kurj puse savo vertės nupuolus ir kasdien vertoj 
eina žemyn; antra, tai didelis ir nuolatinis lietus 
kur is važiavimą padare beveik negalimu. 

I • , 

Gazolinos res&ervos visuomet prilaiko marketa pa
stovių. Didelis sakičius automobilių, pasidaugi
nimas jais važinėjime greitai tuština rezervos stoc-
kus. 

/ 
The Standard Oil Company ( Indiana) sekdama 

savo pri tyrimus reikale patarnavimo, padidino įs
taigas kad butų galima kaip reikiant žmonės patar
nauti nežiūrint kur jie gyvena. 

Visa organizacija persistato sau kad jį veikia su 
produktais būtinai reikalingais suteikimui links
mybės ir gerovės žmonių, daro visokias pastangas 
kad turėjus užtektinai tavoro reikalui priėjus. 

Comp; Standard Oil uompany 
(INDI AHA) 

910 So. Michigan • Ave., Chicago 

Tovvn of Lake. — L. L. Pask. 
'Stotis šaukia viešą visų Town 
of Lake lietuviu susirinkimą 
Aukso-sidabro fondo reikale, 
pasitarimui kaip pasekmingai 
užbaigus šį vajų. 

Susirinkimas bus antradie
ny, liepos 18 d., ftv. Kryžiaus 
parapijos svetainėj, 7:30 vai. 
vak. 

Visi malonėkite ateiti. 
Valdyba. 

NORTH SIDE. 

A. L. R, K. Federacijos 23-
čio skyriaus svarbus mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį vakarą, 
liepos 18 d., šv. Mykolo par. 
svet , 8 vai. vak. Valdyba. 

2833 

P A T A R I M A I 
Kada siųsi pinigus į Lietu

vą, ir ką^da prisieis reikalas 
greitai priduoti pinigų Lietu
von, tada siųsk per Federal 
Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija geriausiai ir 
greičiausiai priduoda pinigus 
adresantams Lietuvoje auksi
nais ar doleriais ir kursas y-
ra žemiausia ir visi pinigai y-
ra užgvarahtuoti Amerikos 
doleriais. 

Jeigu kada norėsi atsikvies
ti savo gimines ar pažįstamus 
iš Lietuvos į Ameriką, tai pirk 
laivakorte ir darvk visus at-
kvietimui reikalingus doku
mentus per Federal Bond & 
Land Company, nes šioji kom
panija turi geriausius sutvar
kymus budink išgavimo pas-
portų ir kelionėje niekur ne
trukdoma. 

Kada pats važiuosi į Lietu
vą, važiuok per Federal Bond 
& Land Company, dėlto kad 
šios kompanijos linijų laivai 
yra parinktinai geriausi ir nie
kur nereikia persėsti arba 
mainytis ant traukinių ar lai
vu. ( ' 

Jeigu nori investuoti saiv 
giai ant didesnių nuošimčių 
pinigus, tai pirk Federal Bond 
& Land Company real estate 
bondsus. 

Jeigu nori pirkti žemės u-
kei arba gatavą ūkę, ar namą 
mieste, tai pirk nuo Federal 
Bond & Land Company, nes 
šioji kompanija turi daugiau
siai žemės, farmų ir namų ir 
parduoda pigiai ir ant leng
viausių išlygų. 

Jeigu nori žemės, farmą, na
mą ar kokį gerą biznį, del grei
to pardavimo, kreipkis prie 
Federal Bond & Land Compa
ny, nes šioji kompanija grei
čiausiai nuperka ar kitam 
greitai parduoda. Kada bus 
reikalas gauti visuose reika
luose teisingų informacijų ar 
legališkų patarimų kreipkis į 
bile katrą šios kompanijos o-
fisą. 

FEDERAL BOND & LAND 
COMPANY, 

666 W. 18th Street, ' Chicago. 
1439 So. 49th C t , Cicero, Ui. 

602-604 Association Bldg., 
Chicago. (Apg.) 

Ofisas atdaras 

nuo 5:30 iki 10:00 | 

vai. vak. 

1447 So. 50 Ave. | 
Cicero, UI. 

Tel. Cicero 8003 = 

1335 So. 49 Court 

Cicero, 111. 

Tel. Cicero 8059 § 
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Anikščių Šilelis. — Vysk. Ant. Baranausko eilės 10c. 
Apaštalystės Maldos Statutas. — Vertė kun. Saurusai-

ti« ' ^ e 
Aureolė. (Oratorija) — M. Gustaitis 15c. 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios. — Vertė J . Gerutis 60c. 
Apie Kristaus Sekimą $1.20 
Apie Apšvieta. — Parašė kun. prof. Bučys 125c. 
Ar Yra Pragaras? — Parašė kun. Pr. Schouppe, vertė 

kun. Pel. Martišius 30c. 
Aušrelė. — Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Pa

rašė Pranas. Kaina 10c. 
Amerikos Dovanos Lietuvoje. — Komedija penkių aktų 

iš naujausių laikų. Parašė. V. K. Kaina 20c. 
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų? . .• 50c. 
Ar Esi Čia Mano Jėzau? — Drama. Parašė V. K 10c. 
Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Kaina 5c. 
Apmąstymai Visiems Metams. — Dviejose dalyse. Kaina $3.00 
Atstovas Ralys, Apysaka. — Vertė Nemunas 40c. 
ABC Pradžiamokslis. — Kaina N . . 30c. 
A. Skech of Lithuanian Natiom, — Parašė J. Gabrvs 10c. 
Botanikos Vadovėlis. — Vertė V. Vilkaitis. — Jame 

telpa 136 piešiniai. Kaina 50c. 
Biblijos Tiriuėtojai. — Vertė M. M. T. Kaina 10c. 
Blogi Kūdikių Papročiai. — Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas 20c. 
Bro l i a i P i r m y n Tiesos Kel iu . — P a r a š ė Uosis 10c. 
Braižinėliai. — Parašė Skrusdė 45c. 
Dvasiškojo Gyveninio Malonumas. — Vertė kun. V. 

jvuiiKausKas 20c. 
Dvasiško Gyvenimo Vadovėlis. — Iš Francuzų kalbos 

vertė kun. A. Staniukynas 75c. 
Duonelaičio raštai $1.00 
Fabijole. — Audeklo apdaruose $1.50 
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AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą, Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

• 
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| Išleist; Liet. Katalikų Spaudos Draugijos 
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JAME yra 150 su viršum pavekislų a) pavienių 
darbuotojų b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lie
tuvio astronomo kun. A. Petraičio observatorijos jo 
prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių 
parapijų, draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; 
ir išaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių tel-
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. J is 450 pus
lapių. Turėdami tą knygų jūsiškiai Lietuvoje netik 
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuvų, kaip mes ma
tome. 

Kaina: Apdarytas $1.00 
Neapdarytas 50c. 

Je i norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite 
prieminėtos kainos da 18c. persiuntimui ir paduo
kite gerą adresą, kam norite siųsti į Lietuvą. 
, Užsisakydami adresuokite: • 

"DRAUGAS PUBLISHING CO. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, IHinois. 


