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PAKILO REVOLIUCIJA VILNIAUS SRITYJ 
Valstiečiai Zudc Zeligowskio 

Kareivius 
PRIEŠ LENKUS SUKILO 

VISI GYVENTOJAI. 
gudams ir kitiems pakilti 
prieš amžinus savo skriaudė
jus ir lenkintojas. 

Valstiečiai revoliucionieriai 
s a Zeligovvskio spėkomis pa
sekmingai kovoja aplink Aš
meną, Valažnus ir kitur. 

Pranešta, kad Guduose ir 
vvvTmA* r 11 Vilnijoje gyventojus suprovo-
BERLYNAS, liepos 11. - ^ V0JtMi zeUgowski. Jis 

Naujas karas pakilo būvu- | p a s k e l b ė ^ ^ i r B t o j a u . 
nimo mobilizaciją. Mėgino va-

EINA KRUVINA KOVA SU 
ZELIGOWSKIO KAREI

VIAIS. 

šiame vokiečių rusų fronte, 
Gudijoje ir Vilniaus srity. 

Gudai savanoriai, apsigink 
lavę šautuvais ir kulkasvai 
džiais. užėmė buvusio vokie
čių rusų karo ligšiol nepanai
kintus apkasus ir k i tas stra-

ru priversti jaunus vyrus tar
nauti savo karuomenėj. Gy
ventojams užteko to Varšavos 
berno jungo ir jie pakilo re-
voliucijon. 

Gudų misija turi žinių, jog 

reiškė, jog sulaukęs laimin
giausios dienos savo gyveni
me. Nes taika Airi jos su 
Anglija esąs t ikras daiktas. 

Tuotarpu de Valerą mušė 
telegramą Anglijos premierui 
Lloyd George. Pranešė , jog 
j is pr i ima premiero pakvieti
mą konferencijon Londone. 

Konferencijos metu per vi
są dieną priešais Mansion rū
mus liūliavo minios žmonių. 
Nebuvo ar t imais nei vieno 
anglų kareivio, nei policianto. 
Nepakilo jokia betvarkė. 

Minios kėlė ovacijas gene
rolui Macready, de Valera i i r 
kitiems sinn-feinerių vadams. 

BEGAILESTINGA KOVA 
SU BOLŠVIZMO PRIEŠAIS 
TAIP SAKO RUSIJOS A U 

TOKRATAS LENINAS. 

GAL BUS DOMINIJA. 

Londonas, liepos 11. — Pa
t ir ta , jog gen. Smuts, lordas 
Mkįdleton i r Lloyd George 
studijuoja pienus, kokia val
džios forma Airijai butų tin
kamiausia šiuo kartu. 

Kalbama, jog Kanados val
džios forma t inkanti . Bet daug 
domos kreipiama ir į Pietų 
Aprikos Uniją, kuri irgi yra 
svarbf Britanijos dominija. 

AIRIŲ ANGLŲ TAIKAI SĄ 
LYGOS. 

teginęs pozicijas ir pradėjo ^ ^ V i ] n i a u s įT G a r d i l l 0 

kovą su Zeligowskio karuome 
ne. Pastaroji gudus atakuoja 
su šarvuotais automobiliais. 

i 

Apie tai čia gavo žinių Gu
dijos respublikos misija. 

srities gyventojai didžiai ne
rimsta. Kas momentas ir jie 
gali pakilti prieš Zeligowskį 
ir, abelnai, prieš lenkų valdžią. 

Gudų revoliucijos svarbiau-

Ryga, liepos I I . — Rusijos 
bolševistinis autokratas Leni
nas paskiausia kalbėdamas 
Maskvoje j sfrvo šalininkus 
pranešė, kad fįroletariato dik
ta tūra Rusijoje žut-but turi 
but palaikoma. Tuo tisklu ne
sigailėti nei žmonių gyvasties 
nei kitko. 

Bolševikų valdžia, sakė, jis, 
negali niekam žadėti jokios Scuth Bend, Ind., liepos 11. 
laisvės, nei demokratijos. Nes — Buvęs Notre Dame univei 
po tikrosios demokratijos ve- siteto profesorius kun. John 
liava šiandie grupuojasi visi ICavanaugh, kurs \Yasliingto-
kontr-revoliucionierių elemen-ine gyveno be jokio ypatingojo 
tai. užsiėmimo, ir vėl atšaukta* 

Notre Daine universitetan 

Trečioji L Vyčiu Seimo Diena 
v 

(Paba iga) . jčinškas — pirm. pag., Pr . Sa-
Reikale mantikių kaikurių viekas — ras t . 

KtfN. CAVANAUGH AT 
ŠAUKTAS PROFESO

RIAUTI. 

Londonas, liepos 11. — Du
blino militariai autori tetai o-
. . . . . . , t1 . . . Be jokio pasigailėjimo tur i 
ncialiai paskelbė sąlygas, ku - , , , ^^ - - v v . * 

^ : . ,. . i but kovojama prieš monscvi- i profesoriauti, 
nomis .parodomos šiandie ai-,1, 1C, • en • ^ „ ^ i ; < • • 

, ,. , _ . . ĮKUS i r socialrevoliuelonierius. 
rių-anglų paliaubos. Štai losiį™ , * . . . . „ J i i * . • , . 

* n * *™ TT , .• Boknevistme valdžia visas lai-
hamonn de Valerą, sutikęs I, nc, Smmm ^nA-^ .. .. . . . . . . . . įkas tur budėti. 

priimti minis teno pirmininko 1 

Lloyd, George pakvietimą Lon 
Misija tvirtina, kad prieš isias tikslas atgaivinti savo res 

lenkus, taigi ir prieš Zeligow- j publiką ir valdžią ir praginti 
skio spėkas, sukėlė revoliuci- j visus lenkus kolionistus, ku-
ją visi gyventojai ir Vilniaus riems Varšava dalina Gudijos 
srity, kurią okupuoja Zeligo- žemes. 
wski. Daugel mažesniuose mieste-

čia kalbama, kad lenkų ne- liuose revoliucionieriai išžudė 
pa vykimas su maištais Augs-1 Zeligowskio kareivius ir po 
tojoj Silezijoj davė įkvėpimo liciją. 

j _ ^ — — — » . — — — — m m m m m m m . ^ — f i • 

Taikosi Anglija su Airija 
Padarytos Paliaubos; Nežinia 

ką Laimes Airija 

. . 

AIRIAI NEPASIDUODA 
GRAŽIUOJU. 

De Valerą keliaus Londono 
konferencijon. 

Dublinas, Airi ja, liepos 11. 

—Airi jos su Anglija taika y ra 
t ikras daiktas . Perei tą penk
tadienį čia Mansion rūmuose 
įvyko airių vadų konferencija. 
Konferencijon atvyko i r vy
r iausias anglų mili tarių spėkų 
vadas , gen. Macready. J i s pa
da rė pal iaubas su sinn-feine-
r ia is . Pal iaubos ims veikti 
šiandie pusiaudieniu. 

Anot paliaubių sąlygų, sinn-
feineriai neatiduos savo gink
lų anglams. Tik bus per t rauk
tos kovos i r laukiamos taikos 
tarybų pasekmės . . 

•Ilga konferencija. 

Pal iaubos padary tos po il
gos ištisos dienos konferenci
jos . Konferencijoje la lyvavo: Dublino lordą majorą : " V i s -

tuojaus po 4:00 ir tęsėsi ligi 
!):00 vakare. 

P radė jus antrąją sesiją, iš 
anglu vyriausios kvateros at-
vyko palydovas. J i s atvežė 
depešą ir tuojaus buvo įleis
tas konferencijos salėn. Vei
kiai su atsakymu ir vėl iške
liavo. 

Atvyko gen. Macready. 

Truput į prieš 5:00 į konfe
renciją atvyko pilnoje unifor
moje, be jokios sargybos, vy
r iausias anglų karuomenės va
das gen. Macready. J i s inėjo 
konferencijos salėn i r išbuvo 
apie valandą. 

Apleizdamas konferenciją 
j is pareiškė einąs tiesioginiai 
telegrafu susinešti su Anglijos 
premieru Lloyd George. 

P raė jus valandai gen. Mac
ready i r vėl grįžo konferen
cijon. Šiuo ka r tu apleizdamas 
Mansion rūmus j is prabi lo į 

dono konferencijon, savo šali
ninkams skelbia įsakymų: » 

1. Pe r t r auk t i visas a takas 
prieš anglų spėkas i r civilius 
žmones. 

2. Nevartot i ginklų. 
3. Pe r t rauk t i visokios rų 

sies militarius judėjimus. 
4. Susi laikyti nuo maišimo-

si | viešąsias ir privatines nuo 
savybes. 

5. Saugoties visokių žygiu, 
kas galėtų pakenkti taikos ta
ryboms arba kas galėtų vers
ti militarę valdžią įsimaišyti. 

Anglija iš savo pusės pas 
kelbė tokias sąlygas: 

1. Militariai i r policijos už
puolimai i r kratos per t rau
kiami. 

2. Militaris veikimas susiau 
r inamas ligi reikiamos pagel-
bos policijai jos normalėse 
pareigose. 

3. Šviesų gesinimo įsakymai 
panaikinami. 

4. Siuntimas daugiau ka
ruomenės iš Anglijos sulaiko
mas. 

5. Policijos funkcijas Dub
line atlieka Dublino metropo
lijos policija. 

Tes paliaubų sąjygos ima 
veikti liepos 11 d. pusiaudie
niu. 

PERDAUG AUKSO SUV. 
, VALSTIJOSE. 

TAS TAI UŽDIRBO. 

Nellisville, Wis., liepos 11.— 
Vietos barzdaskutis Floyd 
Hanson padarė laižybas su 

JAugust Haugen. Hanson tvir-
VVashington. liepos 11. — i t i n o , kad kumštynėse laimė-

Paskelbta, kad, šiandie Suv. Jsiąs Carpentfer. Haugen stovė-
Valstijose suvežta viena tre- ;jo už Dempsey. 
čioji dalis viso pasaulio auk- , Hanson pralošė. Padary ta 
so. Auksas čia sugabentas sutart imi jis per penkerius 
svetimų šalių monetomis ir metus turės barzdą 
plytomis. - skusti ir plaukus kirpt i Hau-

Ve kodėl šiandie čia neat- genui, kada tik šis panorės, 
pinga visokie daikta i . Be to, per 3 mėnesius kas sek-

kunigų klebonų su L. Vyčių 
kuopomis gerb. kun. Dr. Ig. 
Česaitis pasiųlė šią rezoliuci
ją, kurią Seimas pr iėmė: 

IX-tasai Vyčių Seimas pa
geidauja i r prašo, kad gerb. 
kunigai klebonai nesusiprati
mams prašalinti teiktųsi krei-
pties į organizacijos dvasios 
vadovą, kurs pasitaręs su Cen-
ro valdyba rainiu susitaikymo 
keliu likviduotų visus nesusi
pratimus.. 

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja išdavė savo raportą. Ta
po pri imtas. 

Priei ta prie rinkimo Cent
ro vaklybos'. Rikimai greitai 
atlikti . Išr inkta šie: kun. Ig. 
Albavieius — dvas . vadovas, 
Pr . M. J u r a s — pirmininkas, 
Zof. Mastauskaitė — pirm. 
pag., V. Rukštalis — raštinin
kas, Pet. Varakulis — iždinin
kas. ' 

Iždo globėjais: Al. M. Rač-
kus, St. Šimulis, Kuprienė, A. 
Rubliauskaitė, A. Šlapelis. 

« 

Literat inė komisija: Kaz. Jo 
naitis, A. Aleksis, A. Linkus, 
kun. A. Tamoliunas, E. Sul-
čiutė. 

Atletų skyriaus valdyba: J . 
Milleris — pirm., V. Abra-

Išr inkti Vyčių organizaciją 
ats tovauti A. L. R. K. Federa
cijos Taryboje: kun. Karal ius 
ir A. Aleksis. 

Nubalsuota sekantį „ Seimą 
laikyti Detroite, Mich. 

Pe r valdybos rinkimą Sei
man atsilankė keletas tauti
ninkų—liberalų pasižiūrėji
mui. 

Seimas buvo gyvas. Dides
nį dalyvumą svarstymuose ė-
mė studentai ir įvairių kolio-
nijų vietiniai veikėjai. Tik 
stambiuose, opiuose klausi
muose žymesnieji inteligentai 
pagelbėjo svarstyt i . 

Net t rys "Draugo* ' redak
cijos nariai ėmė dalyvumą 
Seime užimdami vietas komi
sijose, 

Nors Chicagos angliški laik
raščiai yra labai sunkus pr i 
eiti, vienok jie kai-kuriose sa
vo laidose vis šį bei tą patal
pindavo apie Vyčių Seimą. 

Seimas d a u g ką svarbaus 
nutarė ir dabar belieka visus 
tuos nutarimus inkunyti. Ta» 
padarys X-tąji, jubiliejini 
Seimą Detroite, prie organi
zatoriaus šios organizacijos, 
gerb. kun. F . Kemėšio, t ikrai 
maloniu i r įspūdingu. Pr . 
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PLINTA CHOLERA RUSI
JOJE. 

madienį automobiliu pavežios. 

, 
Ryga, liepos 11. — Mask-

BOMBOS SKEVELDA PA 
KLIUDĖ ANGLŲ DIPLO 

MATA. 

C H I C A G O J E , 
NEPAVYKO BANKOS API 

PLĖŠIMAS. 

vos laikraščiai patvi r t ina se-iRitz viešbučio var ta is nežino-
niau praneštas žinias apie, pa- j i n į piktadariai pametė bombą. 

Pereitą šeštadienį šeši plė
šikai užpuolė Clearing State 
banką, 5607 West 63 gat. Tr is 
banko* darbininkus ir tr is 
interesantus uždarė į vaul t 'ą 
ir pasprūdo su keliolika tuks-

Madridas, liepos 11. — Tiesj tančių dol. 

Uždaryti veikiai pasiliuosa-

DE VALEROS MANIFES 
1 Ab. 

de Valerą i r A r t b u r Griff i th; 
tai sinn-feinerių reprezentan
tu. Ulsterį a t s tovavo: Middle-
tono grafas , S i r A. Woods, 
S i r Maurice Dockrell i r And-
rew Jameson . 

Konerencijoje nebuvo nei 
Ufsterio premiero Jameso 
Craig; nei gen. Smuts . 

P i rmoj i konferencijos sesi
j a pe r t rauk ta 1:00 po pusiau-. 
(lienio. K i t a sesija p radė ta 

kas pabaigta . 

P o to iš Mansion rūmų iš
ėjo Ulsterio atstovai . Middle-
tono grafas padėkojo lordui 
majorui už jo pas tangas tai-
kos klausimu. 

• 

De Valerą telegrafuoja 
P o konferencijos Dublino 

lordas majoras sakė kalbą į 
skaitl ingas žmonių minias, su
sir inkusias aikštėje. J i s pa-

Dublinas, liepos 11. — Ai
rių republikonų vadas de Va
lerą paskelbė manifestą į Ai
rijos gyventojus. 

J i s visus airius kviečia tai
kos tarybų metu, saugoti tau
tos garbę nuo visokio sute
pimo. Tur i but vienybė ir pa-

Jklusnybė tautos vadams. Te
gu visi žino, kad airių tauta 
yra st ipriai organizuota ir 
visais laikais pasirengusi gin
ti savo teises. 

Šiandie t au ta tur i pertrau
kti kovą ir laukti teisybės. 

San Francisco, Gal., liepos 
11. — Šis miestas liepos 9 d. 
paminėjo savo 75 metų sukak
tuves. 

kilusią cholerą Rusijoje. 
Maskvoje užregistruota 123 

susirgimai., Visoj Rusijos res
publikoj — 8,210; Ukrainoje 
— 300; Simbirske — 48; As-
traclianiuje — 900. 

IŠKELIAUJA NAUJAS AM 
BASADORIUS. 

Bomba eksplioduodama su 
viena skevelda pakliudė trio 
metu praeinantį Anglijos am
basadorių Ispani jai ; Sir Esme 
Howard. Truput i pažeistas j 
petį. 

New York, liepos 11. — Nau
jas Suv. Valstijų ambasado
rius Italijai, Richard Wash-
burn Child, iškeliauja Itali
jon laivu President "VVilson. 

Petrogradas, liepos 11. — 
Vietos vyriausioji gatvė " N e -
vskii p r o s p e k t " bolševikų 
užvardinta "Okt iabrski i pro-
spek t . " 

VOKIETIJA GAVO TAIKOS 
REZILIUCIJĄ. 

Berlynas, liepos 11. — Suv. 
V. komisionierius Berlyne Vo
kietijos valdžiai inteikė taikos 
rezoliucijos kopiją. 

CHOLERA KAUKAZE. 

Konstantinopolis, liepos 11. 
— Iš Batumo depešoje sako
ma, jog Kaukaze gyventojus 
smaugia cholera. 

SUSPENDUOTAS POLIOI- ne tik neraportavo policijos 
JOS KAPITONAS. 

Chicagos policijos viršinin
kas suspendavo New City 
(Tov/n of Lake) policijos nuo
vados kapitoną Dennis Ma-
lloy. 

Suspenduoto vieton laikinai 
paskir tas leitenantas Egan. 

Kapitonui Malloy -užmeta
ma visa eilė prasižengimų. 
Svarbiausias iš tų — tai alaus 
pavogimas nuo Garden City 
Brewing Co. vežėjo birželio 
23d. 

Apie tą vagystę kopitonas 

viršininkui, bet nepasidarba
vo tuojaus surast i piktada
rių ir t t , i r tt. 

Kapi tonas Malloy policijoje 
tarnauja 27 metus. Septyne
rius metus jis išbuvo leitenan
tu. 1918 metais pakeltas į ka
pitonus. Būdamas policijos 
tarnyboje jis .išėjo advokato 
mokslus i r gavo leidimą but 
advokatu. 

Policijos viršininkas pareiš
kė, ka<l jei kapitonas bus kal
tas, be jokio klausimo bus 
pašalintas iŠ policijos tarny
bos. 

vo ir pranešė policijai. Būrys 
policijos iš Chicagos dūmė 
ton pusėn greituoju automo
biliu. Apsupta visa apylinkė. 

Ties- Leniont, III., pastebė
ta automobilius su piktada
riais. Policija tuojaus puolėsi. 
Piktadar ia i pametė automobi
lių, ir pakriko. 

Du pagauta ir pas juos at
rasta dalis bankos pinigų. 
Kiti keturi pasprūdo. 

Detektivų viršininkas tvir
tina, kad ir tie veikiai bus su
imti. 

Suimti yra jau buvę kalėji
me už panavšius prasižengi
mus. 

šininkai tvir t ina, kad parėdy
mas yra priešinga!"* konstitu-
eijai. 

POLfCMONAS PAPUOLĖ 
KRIMINALIN TEIS

MAN. 

Policmonas Graliam susi
valdė gatvėje su Emil J . Oss-
man ir šitą be niekur nieko 
nušovė. Policmono pareiga bu4 
vo Ossnianą areštuoti , jei tas 
prasikalto. Bet vietoje to pa
vartojo ginklą. 

Graham suspenduotas ir a-
tiduodamas kriminalin teis
man. 

IŠ NORTH SIDE. 

ŠIUO KARTU PRIEŠ POLI
CIJĄ. 

Mot. Są-gos 4-tos kp. prieš-
šeiminis susirinkimas įvyks 
antradieny j , liepos 12, 1921 
m., paprastoj vietoj, lygiai 
8:00 v. v. 

Tikiu, kad sąjungietės netik 
skaitlingai, bet ir punktualiai 
atsi lankys šian svarbian susi-
rinkiman. 

Tai-gi nepamirškite atsilan
kyti , nes reikia prisirengti 
prie ateinančio Seimo ir yra 
labai daug dalykų svarstymui. 

Ona R. Paliuliutė, 

Policijos viršininkui reko
menduojant miesto ta ryba ne
senai pravedė parėdymą, i-
dant visi automobilistai poli
cijoje užsiregistruotų ir su 
savimi turėtų policijines re
kordų knygeles su fotografi
jomis. 

Prieš tą parėdymą pakėlė 
kovą Illinois automobilių kJiu-
bas. Prieš tą parėdymą nori
ma gaut i " i n j u n c t i o n " ir tuo-
rni neleisti policijai areštuo
ti automobilistų, neturinčių 
tų policijos knygelių. 

Tas klausimas bus paves
tas rišt i teismams. Kliubo vir-

ORAS. 
CHICAGO. — Šiandie gražus 
o ra s ; vidutinė temperatūra . 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų Salių pinkų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, liepos 9 
buvo tokia pagal Merchanta Lo» 
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 3.71 
Prancijos š imtu i frankų 7.94 

Italijos šimtui Urų 4.80 
Vokietijos šimtui markių 1.33 
Lietuvos šimtui auksinų 1.33 
Lenkijos šimtui markių .05 
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Kun. Prof. Pr. Bučio Išleistuvėms Paminėti. 
* » - » ^ ^ ^ ^ » — • » < 

Pranciškus Bučys. 
Neperskait l ingai umsų tau- lietuvių ta rpe ras t i kitę, kuris 

t a į tiek amžių prislėgtai ir verčiaus t a s ypatybes atsto-
persekiotai, maža tebuvo pro- vantų. 
gos pasigaminti atsakantį švie- P r i e t rumpos Bučio pavar-
suolių būrį. dės daug titulų pridėt ina. Tei-

I r moralė pajėga — ištau- swg*i, užpelnytai i r su pagar-
tėjimo dvasia i r fiainė—prie- t>a j isai y r a : kunigas, prof e-
sų pr iespauda, šluote nušluo- šorius, kapelionas, redakto-
davo t rap ius diegus šen bei r ius, apologetas, publicistas, 
ten prasimušusius p ro sutrem- beletristas, diplomatas, lietu-
pta. tautybės pluta , vių visuomenės vadas, vienuo-

I r tik r e t a s kuris tautos lis. 

kj 

žvelgsime į a tsk i ras kunigo] 
pr iedermes; katecheto, pamo
kslininko, šv.Aukos-Mišių at
našautojo, sakramentų dalin-

Į tojo, ligonių lankytojo, sielų 
ganytojo, Švenčiausiojo Sak
ramento sargo, al toriaus, kie-
likų, arnotų bei šventyklos 
prižiūrėtojo, — ta i lengvai] 
pastebėsime ne yien jo rūpes
tingumą einant tas , ta ip didės 
atsakomybes prieš Diev$ i r 
žmones pareigas , bet i r uolu
mų tas pr iedermes atliekant, 
a r ta i jo klebonavimo metus, 
a r tai nuošaliau nuo parapi 
jų esant. 

Profesorius. 

Erudici ja , dvasios pakilimu 
j a m esant žymiai aukščiau už 
papras tas minias, Apveizdos 
paskyrimu j a m tenka užimti 
aukščiausios katalikų mokslo 
įstaigos šalyje, Dvasinės Aka
demijos, profesoriaus kated
ra . I r čionai j isai žodžiu ir 
raš tu skleidžia meilę: Dievo, 
žmonių, tėvynės. Dvasinė K a - | 

kot, ypač nepermatydami švie
sesnės " Draugui *' ateities. 

T-odelei, nors tiesa, kad Tė-

tvirtesnis augalas, nuolatos su • Kiekvienoje tų profesijų ji-
priešingomis audromis besika sai pasižymėjo netik sųžinin-
nauodamas, kadir aplaužy- jgu pareigai nešimu, bet i r jų 
tas, sut ramdytas , vis-gi a ts i - ! žinovu, 
laikydavo prieš t i rš tas priešų 
eiles ir užaugdamas į didžiu
lį —Č platų medį, savo šakniT 

mis išpurendavo žemę aplin
kui ; stambiu-gi savo stuome
niu, bei plačiai išskleistomis 

vų Marijonų " D r a u g o ' pa.ė-
mimas su jo skolomis buvo i? 
vienuolių pusės didis pasi
šventimas, kadan-gi sutrukdė 
vienuolijos plėtojimąsį ilgai-
ilgam laikui, pečiaus katalikų 
visuomenė laimėjo išgelhėdu-
ma vienatinį savo dienraštį. 

Tėvai Mari jonai perėmę 
• 'Draugą , " pačią svarbiausią
ją ir atsakomingiausiąją re
daktor iaus vietą, skiria savo 
vyriausiajam Amerikoje na-

]riui mūsų aprašomam vyrui. 
J o redagavimo nuopelnus 

lengva patėmyt i palyginus pa
starųjų laikų " D r a u g ą , " su 
keletos metų atgal, kuomet ta
sai dienraštis turėjo šauktis j 
Tėvų Mari jona pagelbės. Tiek 
laikraščio turinys, tiek jo to
nas, tiek pagerėjo, kad jų 
ski r tumas matomas kaip t a r p 
saulės i r mėnulio. 

Po mūsų akimis Amerikos 
laikraštininkų tarpe, " D r a u -

tę jas iškalno išmoko niekinti. 
Klausyt i bažnyčioje pamok
slų, mūsų beūsiams "mokslo 
v y r a m s " atrodė nuobodu i r 
nereikalinga. 

I r t a ip augo mūsų mokslus 
einančioji visuomenė, Lietu
vos ateit is , didžiausiame t a m - | 
sume, svarbiausiame kiekvie
nam žmogui moksle, religijo
je. J j vadinamų "bed i ev ių" 
tamsios Įjangos ėmė plėstis 
šalyje. P r i eš tikėjimą net pir
mųjų klasių gimnazijos vaikė
zai pliauškė 

Su t a ta i naują liga pąkUo 
kovotį mūsų filozofai bei apo
logetai. J ų tarpe , pačioje vir
šūnėje, randame apologetą 
Bučį. P e r Seinų savaitraštį 
" Š a l t i n į , " pe r mėnesinius 
žurnalus " V a d o v ą " ir nūnai 
Amerikoje pe r " D r a u g ą " ei-

papras ta i prakilnios širdies, Marijonai juos dėvėdavo i r 
jo dvasios kilnumo žymiai t a r p žmonių buvo žinomi kai-
aukščiau daugumos. ;po Baltieji Tėvai, gerbiamas 

Trumpu, sulyginant, laiku vienuolis man paaiškino, kad 
j isai čionai pasižymi kaipo vy-, Marijonų Kongregacija reor-
riausias, lietuvių katalikų pa- j ganizavusi Rusų laikais, kuo-
stovus vadas . l m e t vienuolijos Lie tuvoje bu-

Daugiau nuo Sutvėrėjo ta- j v o draudžiamos. Kaipo ant 

talikų Akademija Petrapi lyje , I g a s ' ' išnaujo užima vadavau-
sulig liudijimo jos buvusių j jaučią rolę. Skaitytojų skai-
auklėtinių, neturėjo gabesnio j čius daugiau negu dvigubai 
teologijos aiškintojo už profe
sorių Bučį. Ilgainiui-gi pave
dimas jam, da-gi lietuviui 

. užaugo. Lietuvių katalikai 
dienraščio pozicija užtikrinta, 
jo ateit imi nustota sielvarto-

inspektoriaus vietos, buvo v i e - į t i : prįe ' * D r a u g o " vėl grįžta 
šu pripažinimu jo profesoria- j a tgras in t i bendradarbiai , prie-

lentų gavęs, žymiai savo pri
gimtus gabumus išauklėjęs, 
matyt, jautėsi tur įs i r dides
nių pare igų : nesišykšti taip 
j am apriboto laiko, nei vie
nuolyno neskaitlingų skati
kų nei įtemptos sveikatos, nes 
per tą penketą jo gyvenimo 
su mumis Amerikoje metų, 
begu buvo nors vienas svar
besnis lietuvių suvažiavimas, 
kuriame jisai nebūtų dalyva
vęs; ir tai, visuomet punktu
aliai, aktyviai dalyvaudamas 
visose sesijose. Seimuose jis 

na iš t i sa eilė jo apologetiniu P būdavo vadovaująs asmuo, ne 
straipsnių ir atsakymų į pa- Į įg pirmininko vietos, kurios 

jis vengdavo, bet papras to su-

vimo gabumų. 

Kapelionas. 

Grynai lietuviškoji, šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolija t 'hi-

teliai, rėmėjai, platintojai . 
Beabejo, tam pasisekimui 

daug prisidėjo darbš tus 
4 * D r a u g o " adniinistratorius 
Kulikauskas ir kiti kunigai ir 

eagoje, dideliai buvo nusinu- .broliai Marijonai, tečiaus ne
imsi, Dievui atšaukus pas sa- 'gal ima nepripažinti svarbiau-
vę jų tėvą a.a. kunigą dr . An
taną Staniukyną. Tik Dievo 
Apveizda, kuri sau ištikimai 
pasišventusių sielų neaplei
džia, skirdama kunigą Bučį 

Kunigas. 

Augšeiausiasai šitąjį dva 
šios galiūną išskyrė iš tuks- j 
tančių, jį paskirdamas Savo j 
Dvasinės Viešpatijos žemėje vieauoHjps kapelionu, naują 

. ^Kovojanč ios Bažnyčios v a - i i m l o u 6 s ' apsireiSkima sutei-
šakonus dengdamas nuo a u d - , d u ; į r k a i { ) 0 K r i s t a u s k u n į g a s | k ė . J o kapelionavimo metu 
rų, mūsų tau ta i davė progos t s k e l b t u D i e v o a m ž į n a , l l e s i k e i . ; vienuolija žymiai paaugo : ir 

čiamą 'tiesą, šviestu. I š g a n y t o - 1 i m r i u skaičiumi, ir užimtu mi-
jaus darbų pavyidžiu i r ve s - ' ^ " - ^ k y k i ų , ir padidėjimu 
tų žmones iš vargo, ašarų-klo- į nMrtiitfkojo namo, ir net vie-

4gyti žymų būrelį jaunų, uo
lių, tėvynei i r žmonijai pasi
šventusių veikėjų. 

•Didžiai gerbt inas kun. pro
fesorius Pranciškus P . Bučys, 
• ' D r a u g o ' ' . buvęs redaktor ius , 
ir y r a vienu iš tų pačių stam
biųjų lietuvių tautos augalų, 
pasižymėjusiu žadintoju sū-
snudusios tautos, kelio tiesėju 
mūsų jaunesniesiems tautos 
darbininkams. 

Ka ipo ištikimas*, pasišven
tęs, ta lentuotas tautos i r Baž
nyčios sunūs, da r gimnazijos 
bei seminarijos, suole, pasi
rodė pragiedruoliu Lietuvai 
nušviesdamas, keldamas nu
skaustą tautą pr ie šviesesnės 

- ateities, tiek gyvu žodžiu, tiek, 

nio, iš silpnybių bei nuodėmių 
vergijos, į tobulą laisvę, pr ie 
negęstančios šviesos, pr ie tik
ros laimės — Dievo. 

Uoliai j isai skleidžia ir pra
ktikuoja du didžiausiu dieviš
kojo Mokytojaus įsakymu: 
Dievo ir ar tymo meil£. Rasi
me žmonių, kurie su jo nuo
monėmis nesutiks, sakysiu at
eistai ar socialistai, bet nera
sime, kurie jį galėtų pavadint i 
savo asmeniniu priešu. Visus, 
uors i r priešingai nusistačiu
sius, j isai gerbia kaipo žmo
nes; jų esybę myli kaipo Die
vo padarą i r iš klaidingų nuo
monių jiems padeda išeiti, kad 

nuolijos šakos persimetimo 
anapus okeano, būtent, at ida
ryme šv.- Kazimiero Seserų 
novicijato Lietuvoje, Pažais
lyje. 

Redaktorius. 

sią tame darbe nuopelną re
daktoriui Buč iu i 

Apologetas. 

Mūsų tautos nelaimei, dėlei 
Kusų trukdymo apšvietos ir 
Bažnyčios Lietuvoje, lietuvių 
tarpe priviso daug tamsuoliu 
religijos srityje. 

Žmonės, net pasiekę gydy
tojaus a r advokato laipsnį, ti
kybos mokslo turėdavo daug 

klausimus. 
Skyrium išleisti, man žino

tai, jo apologetiniai veikalai: 
M Apsireiškimas švč. Panelės 
l ^ u r d e s , " " Tikėjimo daly
k a i , " ir "Ka ta l ikų Moks la s" 
( " D r a u g o " leidinys). " D r a u 
go skaitytojams lengva buvo 
patėmyti, ka ip inusų apolo
geto s traipsniai būdavo to 
dienraščio popuošalu. 

Publicistas ir Politikas. 

Apologetika nėra Bučio vie
natinė rašliavos pasisekimo 

važiavimo nario teisėmis tik 
toli gražu ne paprastomis sa
vo pastabomis bei argumenta
cijomis, 

Šiame momente, kuomet iš 
vienos pusės jau paskelbti mū
sų svarbiųjų organizacijų me
tiniai atstovų suvažiavimai, iš 
kitos-gi pusės j au aiški žinia, 
kad mūsų visuomenės Vadas 

|—Bučys grįžta Lietuvon, ma
ne ima šiurpuliai... Kį la klau-

rą-gį priežastį j isai pakarto
jo seną lotynų priežodį*: " H a 
bitus non facit monaliurn." t. 
y. "Drabuž i s nepadaro ' vie 
nuol io ." 

Męs galime ginčytis apie 
abito, t. y. skirtingo viršutinio 
vienuoliams apsivilkimo pri
imtinumą, bet negalime ginčy
ti Bučio vienuolio tikrumą. 

J e i mes pavadintume vie
nuoliu žmogų, kul isai atsiša
lina nuo svieto ir pasaulio va
dinamųjų * * Ii nksmybių, ' ' kad 
arčiaus atsidavus savo Sut
verto jui, Visagaliui Viešpa
čiui Dievui, per atsakomesnį 
J o Dieviškos valios .pasisavi
nimą — užlaikymą. Jan i pa
našesniu tapus , ta i tas apta
rimas lengvai pr i ta ikyt inas 
vienuoliui Bučiui. Ne metas, 
jam gyventojų ta rpe esant, 
toje srityje gilintis, bet bai
giant aš noriu tiek pažymėt i : 

Kuomet aš gerbiu Bučio 
aukštą mokslą, kuomet di
džiuojuos jojo l i teratiniais ga
bumais, kuomet stebiuosi jo 
politiniais pasižymėjimais, aš 

siinas, kas mums kata l ikams. užvis labiau j ame branginu 
nūnai vadovaus?!.. . Papra to-

dirva. J o aktualiai s t ra ips-- S J i y a ž i a v i m u o f i e v a d a _ 
niai gyvenimo iškelti parodė ^ m k t y t i > kad j a u t e m e i y g 

jo nepapras tus gabumus poli-1 ̂  t a i b u t a p ^ g ^ s v a r b į a . 
tikos srityje. llfo* rezoliucijas pagaminti , 

Is tor i ja j au spėjo p r i rody t i ; pairusiuose dalykuose mintį 
jį nesykį teisingai politinius j n U 8 t a t y t i , tamsias jėgas par 
įvykius pramąčius, įmouiet <Jį- Uokšti. , ,f 

dėlė dauguma klaidingai bu- S u r u p e s č i tai-gi, dairau-
davo priešingos nuomonės. 
' • D r a u g e " tie mums skaudus 
faktai buvo pažymėti. 

Beletrist ikai Bučys neskyrė 
daug laiko. Suprantama, ją 
skaitė mažesnės vertės. Bet 
ir tie žiupsneliai, kuriuos pa-

daug mažesnį supratimą, ne- .gamino " Š a l t i n y j e " ir " 
iru uaDrastos iokiu mokslu ne- | g e " įvairiuose kalendori 

tuomet da r uždrausta spauda, ir jie pažinti] vyriausią Tiesą, 
Begu mes galėtume savo, kuria y ra Dievas. — Je i pa-

Dideliai apverkt iname sto
vyje buta vienatinio Amerikos 
lietuvių katalikų dienraščio 
1 "Draugo , " jįjį per imant Tė
vams Marijonams. Dienraš
čio skurdus tur inys j a m buvo 
pakirtęs gerą vardą skai tau 
čioje visuomenėje, finansinis- »a net pačios bedievybės, uz-

gi padėjimas buvo aiškus ban-
krutas . Uolesnieji Amerikos 
kunigai, kurie jo užlaikymui 
d a u g savo pinigų išleido, jau 
ir tie buvo pailsę toliaus au

gu papras tos jokių mokslų ne-
ėję dievotos Lietuvos moterė-
les 

Kuomet tos pras tos moterė
lės religijos' pasimokindavo 
klausydamos tikybos aiškinto
jų bažnyčiose, tuo t a rpu jųjų 
vaikai patekę į mokyklas, gy-
vendauu toliau nuo namų ir 
likdami be tėvų priežiūros, tie 
musij studentėliai Rusų val
diškose mokyklose skiepijami 
katalikų tikybos paniekos ar

tą, kad j isai savo prigimtą 
žmogaus esybę patobulino, pa-
jmo'šdamas skaitlingomis ir 
augšto laipsnio dorybėmis, sa
vo geismus j is suharmonizavo 
sulyg aukščiausios evangeli-
nės normos. Ypač tuomi j is 
ir palieka ilgų, malonų atmi
nimą Amerikoje. 
Birželio 30, 1921. 

Jonas J. Jakaitis. 
si ieškodamas jo įpėdinio. 
Naturalė niusų suvažiavimų 
siela, turėtų l ikti prof. Bučio 
pavaduotojas pr ie " D r a u g o , " PARDAVIMUI 
būtent Dr. Ignas Česaitis. Rei- lubų mūrinis narnąs, 5 ir 6 kam-

— 
naujas dviejų 

kia tikėtis, kad naujam mūsų 
publicistui nepri t ruks noro i r 
laiko taip-pat uoliai mūsų sei-

jmuose lankytis ir dirbti . 

Vienuolis. 

augdavo jie be jokio religinio 
išsilavinimo. 

Rimtų religinių knygų nebū
davo galima gauti , o jei ir 
butų kuriems buvę jgalima 
gauti , ta i nei skaitę, nei ma-

Drau 
įvairiuose kalendoriuose, 

rodo, kad jo plunksna tur i pa
sisekimo ir dailiosios l i teratū
ros srityje. 

Katalikų Vadas. 

Apvaizda Bučiui skyrė sa
vo pakilios dvasios vaisius 
skleisti ne vien gimtiniame 
krašte — Lietuvoje. Rusija, 
Francija, Šveicarija, I tali ja, 
net tolimoji Amerika, kame 
žymus jo tautiečių skaičius 
vargą vargsta , i r toji šalis 
jam pasirodė ar t ima. 

Ypač, mes Amerikos lietu
viai, kurių ta rpe j isai keliais] 
pastarais iais metais savo*pa
jėgas aikvojo, esame liudinin
kais jo didelių gabumų, jo ne- kuomet senieji Mariampolės 

- t , • , r 

Kunigas Bučys žemiškųjų 
patogumų nepaisydamas, save 
savyje išdildydamas, visa-gi 
jėga atsidavęs savo pašauki
mui, gelbėdamas besikanki
nančią silpnybėse žmoniją ir 
ją vesdamas p r i o tikslo^—Die
vo, j isai randa galimu dar 
šuolį žengti p i rmyn : kunigas 
Bučys padaro vienuolio profe
siją. 

Kar t ą tfian jo užklausus, ko
dėl reorgoniznotoji Nekaltai 
Pradė tos Marijos Vienuolių 
Kongregaciją, kurios j isai yra* 
vienuoliu, nebenešioja abitų, 

barių pagyvenimais, garu apšil
domas, geriausios mados įtaisy
mas. Namas vertas $13,000.00 Par
duodama už $11,500.00. Namas 
randasi po numeriu 5134 So. Sa-
wyer Ave. 

• 

Kun. Profesorius Bučys. 
Kilnoji genijaus siela, 
Didybėj savo užsidarius, 
Slapt inga yr kaip gilios marios. 
Mums nesuprantama tyla 
Veikimą jos apsiaupia platų. 
Akis t ik pasekmes pamato, 
Bet priežastis jai užslėpta. 

• • • 

J i s visažinantis žmogus! 
Enciklopediją suvalgęs! 
I r koks prieinams, mandagus. 
Bet, — kuomet logikos jo dalgis 
Minties klaidas kapoti ima, 
Pelus numesdamas šalin, 
O varpas k raudam's į klojimą, 
Tuomet jis a u g ' didyn, didyn, 
Kol uenuvyksta ton sritin, 
K u r jo žmogus negal pasiekt i : 
J i s ten sau vienas pasiliekti. 

• 

I 

I r kaipo aras virš kalnų 
Pažiūr i į klaidas žmonių. 

« * # 

IJet jis nesipučia kaip aras , . 
Kurs viską smerkia išdidžiai. 
Ne, ne! J i s toks švelnus i r geras, 
Į klaidą žiuri nuolaidžiai, 
Toks sušnekamas ir toks lėtas, 
I r t a ip begalo išauklėtas, 
Kad moka lygiu prisimest 
Net tiems, kuriems tik gali šviest! 

• • • 

Dabar padangėj Lietuvos 
Naujų žvaigždžių nemaža spindį, 
Bet t ik ant jo vienos galvos 
Apvainikuotą matom mintį. 
Pirmoji Dvasios dovtfna 
Ten įsikūrė savo sostą: 
Minties grožė žavėtina 
Apvainikavo jojo skruostą. / 

J 

rf—-^*, - .m. n p * i * * 

Turėtų but mums pavydu 
Del jo perdklelių gabumų. 
Bet ne. J o džiaugiamės vardu, 
Nes jis tuščių neieško durnų. 
J i s nor gyvent su žmonėmis. 
I r prisiart inęs pr ie jųjų, 
J i s nusižemin' ištikrųjų 
I r dirba darbą tylomis. 
Siela jo tuomet t ik pasilsi, • 
Kajl kelią išt iria tiesos; 
J o mokslas sako: tad* pakilsi, 
K a da prieisi prie šviesos. 

• • # 

J i s prie švįesos Tėvynę veda, 
Nepaiso vargo nė kančių. 
Turėdami tą didį vadą, 
Mes nesibaidome kliūčių. 
Teisus pagils , sugrįž paklycfes 
Del mokslo jo ir del doros. 
Mums laimė, kad jo protas didis 
Yr nuosavybė į i e tuvos l 

Jonas Kmitas . 

PARDAVIMUI naujas dviejų 
lubų mūrinis namas, du pagyve
nimai, vienas 5, kitas 6 kambarių, 
maudynės, elektros šviesa ir visi 
kiti naujoviniai įtaisymai. 

Kaina$8,500; įmokėti $1,500, 
likusius kaip randa. 

HALSTETINE BIZNIO 
NUOSAVYBE. 

DVIEJŲ LU3U mūrinis na
mas, elektros šviesa, aukštas, ce
mentuotas mūrinis beismentas, 
-puikiausia ir geriausia vieta viso
kiam bizniui. Parduodama dviem 
tūkstančiais pigiau negu vertas. 
Namas yra prie 35 ir Halsted 
gatvių. 

PARDAVIMUI mūrinis trijų 
pagyvenimų namas, pagyvenimai 
po 4 kambarius. Namas parduo
dama už $2500.00, įmokėti $500. 
00, likusius kaip randa. Namas 
prie So. Morgan gatvės. 

PARDAVIMUI dviejų lubų 
mūrinis namas Brighton Parke, 
2 pagyvenimai po 4 kambarius, 
maudynės, elektros šviesa ir kiti 
naujausi įtaisymai. Kaina $6700. 
Namas randasi prie 42-ros ir Ca-
lifornia Ave. 

M. J . KI&AS, 
3331 So. Halsted sir. ..• 

Ant randos kambarys geroje vie
toje. Atsišaukite tuojaus. Galima ma
tyli po 6 vai. vakare. 

ANTANAS feALTENAS. 
MiS Emerald Avt. 
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Kelionės Tėvynėn Lietuvon! 
- K 

ATIDĖLIOTI 
(Kun, pro f. Pr. Bučiui kolegijos 
idėją auginusiam, šį rašinį skiriu). 

Prieš aštuonis metus Fede
racijos Kongrese Pittsburgh, 
Pa. praskambėjo obalsis: 
steigiame lietuvių kolegiją A-
merikoje! Jeigu ligšiol mes 
dar neturime čia aukštosios 
lietuvių jaunikaičių mokyk
los, jeigu kolegijos fonde tesi-
randa apie $3.000.00, — tai 
ne dėlto, kad musii visuome
nė nebūtų šio reikalo už jautu
si, bet dėlto, kad nuo rudens 
1914-tų metų ir iki šių 1921 
n*etų pirmoji išeivijos energija 
turėjo būti ir buvo kreipiama 
i kovą. už lietuvių tautos gy
vybę ir laisvę. Teikėme pirmą
ja pagelbą Lietuvai, ištiktai 
Įvairių nelaimių ir priešų, gy
dėme jos žaizdas. Bet reikia 
pagalvoti ir apie tolimesnę tau 
tos ateitį. 

I. KODĖL REIKIA 
KOLEGIJOS? 

Nemanau varginti skaitytojų 
nudėvėtais argumentais. Rei
kalui Įrodyti lai bus man leis-

Washingtono nei Lincolno 
dvasios juo labiau visi biznie
riai rėksniai už 100% Ameri-
kanizmo. 

Tos skolos neatsiteisime vie
nais — kitais metais. Tam rei
kės darbo ištisų kelių kartų. 
Mūsų ainiai tada tegalės pasi
justi liuosi nuo tos skolos, ka
da matys Lietuvoje laisvę ir 
krikščionišką kultūrą, pilnai 
užtikrintą. 

Tautybės pavojai. 
Bet numirėliai skolų nemoka. 

Jas moka gyvieji. O mūsų, kai
po lietuvių gyvybei čia gresia 
rimtas pavojus. Tą pavojų čia 
nudaro ir katalikų veikėjai, 
norintieji kuogreičiausiai į-
traukti į savo sūkurį katalikus 
ateivius ir juos savaip sugro-
muliuoti, ir įvairios visuome
ninės organizacijos ir įstaigos, 
is, svarbiausia mūsų pačių tau
tinis silpnumas ir neatsparu
mas. 

Tasai mūsų neatsparumas 
nebuvo taip jaučiamas pakol 

ta tik vieną-kitą mintį išreik-Jm u s l* ^ s l o s maitindavosi ™* 
v, • I jai atplaukiančiu Lietuvos 

Priešai grūmoja. 
Lenkai drąsiai užsimotų ant 

Lietuvos laisvės, (taip kaip jie 
užsimojo mūsų sostinę paverg
ti) , jeigu jie, nežinotų, kad, 
Amerikoje yra arti milijono 
lietuvių, pasirįžusių Lietuvos 
laisvės ginti. Bet ne vieni len
kai yra priešininkai mūsų tau
tos skaisčios ateities ir gero
vės. 

Tą gerovę griauna iš pama 
tų visi Kristaus priešininkai, 
kurie Lietuvoje sėkmingai bu
riasi ir savo pajėgas augina — 
tėvynės pražūčiai. Jiems eis Į 
pagelbą kitų tautų bedievija, 
socijalizmas, masonerija. 
• Lietuvos katalikai tą at-

pl ilstančią pražūties bangą 
Leabejo stengsis sulaikyti ir 
atstumti, bet ar išteks jie pa
jėgų? Tr ar nėra šventoji A-
merikos lietuvių katalikų 
priedermė sudaryti čia nuola 
tinę ir pastovią pa ramą ka
talikiškai Lietuvai? 
Tautinės Skolos atlyginimas. 

Juk toji Lietuvai parama 
— tai tik skolos savo motinai 
grąžinimas, — skolos už gy
vybę ir kraują, už visas pajė
gas, tenai gautas ir išaugintas, 
o svetimon šalin atvežtas ir 
atiduotas. Tos skolos grąžini
mui negalėtų priešinties nei 

krauju. Bet tasai gyvybės šal
tinis užtruko ir vargu, ar be-
atsidarys iš naujo. Mūsų vi
suomenę tolyn vis labyn apima 
nelemtas jausmas, — jausmas 
žmogaus pradedančio skęsti. 

I r ištikrųjų, jeigu į gana 
trumpą laiką mes nesukursime 
čia nuolatinio gyvybės židjnio 
kolegijos pavydale, mes į ke
liolika metų virsime į bedvasei 
tešlą, išmėtytą kitataučių tar
pe, su didžiausiu gniužulu, te
kusiu airiams, su užsilikusio
mis dar tam tikromis lietuvių 
tradicijomis bet jau be gyvojo 
ryšio, be lietuviškos kalbos. 

Neišgelbės mūsų nė Šv. Ka
zimiero vienuolynas su mer
gaičių akademija. Tą vienati
nę oazą Amerikos Sacharoje 
netruks užnešti vėjai smilti
mis: beįsigalint vienuolyne 
asmenims grynai Amerikoniš
kos kultūros — ir ten pavojus 
lietuvių kalbai pasidarys neiš
vengiamas. 

auginę savą inteligentiją •*- ir 
liaudis galės būti gyva. Be va
dų — netruksime pakrikti 4'' 
pražūti. Visa tai supranta ir 
atjaučia tie mūsų jaunuoliai, 
kurie vargingiausiose aplinky
bėse siekia čia mokslo, kad 
jo vaisius paskui sudėjus ant 
Lietuvos aukuro. 

- Moksleivių skurdas. 

Išsisklaistę mažais būreliais 
po svetimas įstaigas, niekina
mi ir engiami kitataučių, am
žini kovotojai už duonos kąsnį 
ir už galėjimą mokinties, am
žini lopinių lopytojai — mūsų 
moksleiviai nekartą ir teisin
gai nusiskundžia ant savos vi-
suomenės del jos šaltumo, už
uojautos stokos, o net i r del 
menko apsisvarstymo. 

Ir ištikrųjų, mes juk ir-gi 
ligšiol daugiausiai lopymais te 
užsiimame, siųzdami jaunuo
lius į svetimas mokyklas, o 
našlaičius į svetimas prieglau
das. 

Ar negeriau butu naują nuo
savą švarką pasisiūdinus, su-
kuriuo nebūtų gėdos ir kaimy
nui pasirodyti. Katalikiškoji 
Lietuva taip ir daro. ' 

Pozityviu keliu. 

Užuot bergždžių peštynių 
su bedieviais spaudoje ir sei
me, Lietuvos katalikai jau šį 
rudenį steigia Kaune filosofi
jos ir teologijos fakultą. Tam 
tikslui, žinoma, šaukiasi savo 
išeivijos pagelbos. Ir mes, ži
noma, neatsisakysime pagel
bėti. 

Tautos vadų oaza. 
Reikia sukurti dar antrąją, 

gal dar stipresnę lietuvystės 
oazą, lietuvių kolegiją, reikia 
padėti susidaryti šimtams ir 
tūkstančiams lietuviškų inteli
gentiškų ir dorų šeimynų, ku
rios gaivintų netik lietuviškas 

Tik štai kas reikėtų atsi
minti: nemaitinama karvutė 
greitai užtruksta. Jeigu mušą 
pačių niekas čia negnivins, ar 
ilgai begalėsime mes gelbėti 
savo brolius Lietuvoje? Savo 
mokslą, prityrimą ir dolierius 
mes Lietuvai tik tiek ilgai te
galėsime teikti, iki kol patys 
busime gyvais lietuviais, tebe
vartojančiais savo bočių kal
bą. I r mes drąsiai galime sa
kyti visiems Amerikos patri-
jotams: Amerikos kultūra — 
tai sudėtinė brangenybė. Daug 
tautų ir rasių krovė ir kraus 
jos turtus. Pirmieji kultūros 
nešėjai susitepė čionykščių 
krauju ir ašaromis. Amerikos 
kultūrai reikia naujų švarių 
ir sveikų elementų. 

Jeigu bent menka dalelė 
skirta bus ir mums, lietuviams 
įnešti, tai lai bus leista mums 
pirma savo dvasią pilnybėje 
išvystyti. Tai mes padarysime 

tradicijas, bet ir kalbą. Išsi-(savoje kolegijoje. 

II. KOKIA KOLEGIJA; 
, REIKALINGA? 

Reikalą nurodžius, reikėtų 
dar atsakyti klausimus: kokio 
tipo kolegija mums reikalin
ga ! Kaip ją įkūrus? Kaip ją 
išlaikius? 

Ivad į šiuos klausimus tin
kamai atsakius, reikės specia
listų, reikės laiko, reikės su
gebėjimo taikinties prie sąly
gų ir aplinkybių. 

Specialistu nebūdamas, pra
našystėmis užsiimti nenorė
damas, aš čia pasitenkinsiu 
tik iškeldamas klausima 
ir nurodydamas kai-kuriuos 

[principus, kuriais remian-
ties reikėtų tuos klausimus 
rišti. 

Projektuojamoji programa. 
Ir taip: kokia-gi kolegija 

mums reikalinga? Mūsų kole
gija turi būti realių mūsų gy
venimo sąlygų ir reikalų pa
daras; ji turi būti visos mūsų 
mokslo ir auklėjimo sistemos 
dalis, organiškai surišta su 
kitomis musii mokymo įstai
gomis. 

Išeivijai reįkia gydytojų, 
advokatų, kunigų, inžinierių ir 
kitokių profesijonalų ir speci-
jalistų. (Čia turime omenyje 
vyriškąją lytį). 

Reikia, kad mūsų žinyboje 
esančios mokyklos visiems 
tiems vyrams į galimai trunv 
piausį laiką ir galimai priei
namiausiomis sąlygomis su
teiktų tokį mokslą ir išauklėji
mą, kad jie bereikalautų pri
dėti tik 3—4 metus mokslo by 
kokiame Universitete, ar se
minarijoje, į kurias tai mo
kyklas jie įeitų tiek stiprus 
tautiniai ir tikybiniai, kad a-
nos augštosios mokyklos ne
beįstengtų jų nutautinti ar nu-
krikščioninti. 

Tą mintį vykinant gal jau 
į aštuntą skyrių mūsų parapi
jinių mokyklų reikėtų įvesti 
vieną — kitą naują dalyką, k. 
a. algebrą., lotynų kalbą, fizijo-
logiją, — kaip tai yra daroma 
įvairiose kitataučių parapinė
se mokyklose. 

Tokią pradedamąją mokyk* 
lą baigus, butų labai paleng
vintas mokslas pirmuose 
4-iuose kolegijos skyriuose 
(higfr shool. course), kuriuos 
baigiant juo labiau galima 
butų prisiruošti prie augštes-
nių kolegijos klasių (Fresli-
man, Sophomore, Junior, Se-
nior. 

Šias augštąsias klases rei
kėtų taip sutaikinti, kad į du 
metu butų pereiti visi tie da-

Grįžk į Tėvynę. 
(Skiriu didžiai gerbiamam kun. Prof. Pr . Bučiui, grįžtančiam 

į Tėvynę) . 
« 

Paties Aukščiausio buvo skirta 
Atvykt į tolimą šį kraštą, 
I r savo mokslu, valia tvirta 
Padėt mums nešti sunkią naštą... 

Ar buvom mes suspausti vargo, 
Ar slėgė mus sunkusis darbas 
(Kitiems tik velkant naštą vergo). 
Mųs raminai, Veikėjau garbus! 

Raštu mus gynei nuo piktųjų 
Doros naikintojų ir priešų, 
Vedei prie siekių mųs tikrųjų 
Žodžiu ir darbu gyvu, viešu. 

Svetur išsklydę, išblaškyti, 
Paklydę daugelis jau buvom; 
Pavojun buvom išstatyti, 
Daugybė manė: — " tauta i žuvom". 

Bet Tu buvai žvaigždė šviesioji — 
Parodei klaidžiojantiems taką; 
Vedei kur laimė yr tikroji, 

* . 

Nepaisei, ką kiti Tau šneka.. 

Nors kliudė darbą Tavo šventą 
Piktosios dvasios įkvėptieji... 
Bet... kuomet saulė rytą švinta 
Visuomet slepiasi piktieji... 

I r Tavo pastangos pajėgė 
Tamsybę, piktą nugalėti, • 

•Nors tankiai širdį skausmas diegė, 
Reikėjo daugel iškentėti. 

Važiuoji tėviškėn, kaip girJįis, 
Apleidi mus, palieki vienus... 
O skauda, skauda mūsų širdis! 
Visij mųs dvasios buvai tėvas. 

Tėvynėj saulė šviesi teka; 
Nutrukę ^pančiai jau vergijos, 
Laisvi, laimingi žmonės šneka — -* 
I r laukia grįžtant išeivijos. 

Toli už jūrių — marių gaudžia 
Varpai — tai šaukia į tėvynę... 
Dainelę sesės savo graudžią. 
Dainuoja — džiugina krutinę. 

Tad grįžk, vade mųs numylėtas — 
Tėvynė — močia tavęs laukia; 
Pamiršk skausmus čia iškentėtus, . 
Nes vėl tauta prie darbo šaukia. 

lykai, be kurių užbaigimo ne
prieinami yra medicinos, juri
dinis filozofijos, fiziko-mate-
įnatikos, teologijos*)fakultetai. 

Tokiu būdu moksleivis išėjęs 
pradedamąją parapijinę mo
kyklą, pasimokinęs lietuvių 
kolegijoje 6 metus, turėtų sau 
atidarytas duris į universite
tą, ar seminariją. 

Lenkai savo kolegijoje ,Or-
chard Lake sugeba į 5 metus 
šiaip taip prirengti jaunikai
čius į teologijos kursą. Bet jie> 
vadovaujasi klaidingu princi
pu, kad kunigams užtenka 
mažiau, pasaulinių mokslų, 
kaip pasauliniems profesiona
lams. Bet tai tik lenkai ir ži
noma, pavyzdys negali būti 
sektinas, kaip neseka ir kitos 
katalikų kolegijos Amerikoje. 

Mūsų kolegija turėtų būti 
steigiama internato pamatais 
ir tvarka, t. y. mokiniai turėtų 
netik mokinties, bet ir gyventi 
kolegijoje, kad butų galimas 
jų netik mokymas, bet ir tin
kamas auklėjimas. 

Kad išvengus miesto tvirki
nančios įsravos, kad, užtikrinus 
sveiką maistą ir tyrą orą, kad 
pigiau atsieitų kolegijos išlai
kymas, — reikia ją kurti so
džiuje, netoli nuo gelžkelio, 
gamtos numylėtoje vietelėje. 
Prie kolegijos turi būti gero
kas žemės plotas. 

m . KAIP JĄ ĮKŪRUS? 

Kolegijos įkūrimas tai milži
niškas darbas kuris galės būti 
padarytas tik suvienytomis ir 
įtemptomis pajėgomis niusų 
visuomenės visų mūsų koloni 
jų. 

Ne vienų metų darbas. 

Ne vienais metais Roma pa
statyta nevienais metais iš-
augs ir mūsų kolegija. 

Pirmais metais pasistengki-
me įsigyti žemės (turėsime pa
matą) ir nustatyti planus. Vė
liau eisime toliau. Bet nors ir 
visi Amerikos lietuviai katali
kai butų linkę pasidarbuoti 
kolegijos naudai per keletą, ar 
keliolika metų, ji, vis viena, 
neatsistos, jeigu neatsiras vie
nas žmogus, kurs sugebėtų 
visus įjudinti ir vesti visą dar
bą. , 

Tokio vieno žmogaus ligšiol 
neturėjome. Šįmet tą vieną 
žmogų būtinai turime surasti 
ir įgalioti veikti. Turėdami va
dą, visi imsime smarkiau veik
ti. 
. Reikės ieškoti žymesnių au
kotojų, bei fundatorių, reikės 
kolektų po bažnyčias, po sve
taines, po namus. Jeigu šią 
žiemą, atsiliepdami Lie
tuvos katalikų balsan, 
darytume kultūros vajų kata
likų universiteto pradžiai, iš
mintingai padarysime, jeigu 
sutarsime pridėti prie ano 
svarbaus reikalo dar ir mūsų 
svarbųjį reikalą — lietuvių 
kolegijos reikalą, taip kad vi
sos aukos butų skiriamos per 
pusę: pusė Lietuvai, pusė mū
sų kolegijai. 

Suprantama, kad aukos ski
riamos tik išimtinai vienam 
reikalui, turėtų būti tik tam 
reikalui ir sunaudotos. 

Šiai žiemai galėtume pasis-. 

- • " • • • • • • * • < 

moksleiviai? Šimtai mokslei-1 kun. prof. P. Bučį. 
vių, Kalėdų atostogoms paleis
ti, veikdami pagal išdirbto 
Tautos Fondo Centre plano, 
galės patys vieni atidirbti di
džiąją darbo dalį. 

IV. KAIP IŠLAIKIUS 
KOLEGIJĄ? 

Tasai klausimas, žinoma, 
ankstyvas. Reikia pirma kole
giją inkurti, o tik paskui ją 
išlaikyti. Bet statau klausimą 
todėl, kad palengvinus pašali
nius abejojimus tų, kurie sako, 
kad jeigu mes ir pastatytume 
savo kolegiją, tai visvien neįs
tengtume jos išlaikyti. I r to
dėl, sako jie, neverta nė pradė
ti. 

Ne šventieji puodus lipdo. 
Jeigu savas kolegijas gali iš
laikyti ir airiai, ir lenkai, ir 
vokiečiai, ir čekai ir kiti kito-
Jrie, tai nejaugi4 tik viena lie
tuvių tauta bus toji iškeiktoji 
tauta, kuri jokio didesnės 
svarbos darbo negalės atlikti? 

Išlaikome parapijas, mokyk
las, išlaikome šv. Kazimiero 
Vienuoliją, mūsų sesutės be
veik stebuklus daro savo Aka
demiją beremdamos —išlaiky
sime ir savo kolegijų. 
Lietuvių tautoje slepiasi daug 

gyvybės jėgų, tik reikia jas 
iššaukti ir įjudinti. Reikės pa
sinaudoti ir kitų tautų patyri
mais. 
nių fundatorių, atsiranda ne
maža parapijų, kurios suren
ka stipendijoms net iki $5,-
000.00 ir daugiau; panašią su
mą įnešdamos parapijos, už
tikrina savo jaunuoliams apie 
10 stipendijų. (Penktoji dalis 
lieka, atsargos kapitalui, kiti 
pinigai išskirstomi studen
tams, kaipo stipendija — bour-
se — paskola, kurią baigus 
mokslą reikia grąžinti). 

Tėvai Marijonai parodė mu-Į 
su visuomenei savo nepalygi
namo pasišventimo jėgą, pa
imdami ir išvezdami iš pra
žūties bedugnės dienraštį 
"Draugą" . Kolegijos įnkurimo 
ir išlaikymo klausimas jiems 
prisidėjus, lengvai išsiristų ir 
iš svajonių tikrenybė pavirstų. 

Kun. F. Kemėšis.-

Paprastas Žmogus 

L. šilelis. 

tatyti sau tikslą padauginti 
kolegijos fondą bent dešimte
riopai, kad butų galima bent 
žemės užpirkti. 

Svarbiausiais veikėjais au
kų rinkime bus Tautos Fondo 
nariai ir ypač moksleiviai, nes 
kas-gi labiaus yra užinteresuo-
ti kolegijos reikalu, jeigu ne 

ir' 

"Didžiausios tiesos esti pa
prasčiausios; tokiais pat es
ti ir didieji žmonės". 

Didžiai gerbiamas kun. prof. 
P. Bučys apleidžia Ameriką. 
J is grįžta Lietuvon. Per kele
rius metus amerikiečiai lietu
viai turėjome savo tarpe vieną 
iš prakilniausių žmonių mųs 
tautoje. Ar visi jį tinkamai 
branginome! Ar mokėjome jį 
suprast! Tą dalyką lai išspren
džia mūsų sąžinė. 

Kun. prof. Bučys palieka 
žmonėse (ypatingai tuose, ku
riems teko garbės dirbti, arti 
jo visuomeninį darbą) malo
niausią ir gražiausią, atmintį. 

Mūsų rašytojai beabejo tin
kamai aprašys jo veikalus vi
suomenei bei tautai. Čia noriu 
tik vieną, kitą jo karakterio 
bruožą, pagauti. 

Pamenu gerai pirmą pažin
tį su kun. prof. Buvo tai 
skaudus laikai. Vienas moky
tas arogantas buvo suerzinęs, 
sudemoralizavęs katalikų vi
suomenę. 
Atvykus kun; P. Bučiui, Tau

tos Fondo sekretorius vieną 
gražų vakarą pareiškė, kad, 
mūsų namuose įvyksiąs svar
bus posėdis ir jis pakvietęs 

Išmėtinėjau T. F. sekreto-1 
riui. Beširdi, nebevesk pas 
mus profesorių. Jau atkando-
me mokyto N. N. 

Baisingai* laukiau kun. Bu 
čio vizitos. Sulaukiau. Atėjo-; 
paprastas žmogelis, tiesa ku- -
nigas, švelnutis, puikiai i š a u 
klėtas, be mažiausių pretensi-
jų, be šešėlio arogancijos. , 
Prasivėrė akys. Pasirodo ne.l 
visi Lietuvos mokslavyriai y- ' 
ra panašus buvusiam N. N. 

Jo malonų rimtumą net ir", 
namų vaikučiai pamylo. 

Kun. prof. Bučys su visais 
mokėjo būti paprasčiausiu 
žmogumi. Nė akies mirktelė-

Ijimu jis nė vienam nedavė su
prasiu, kad, jis į kurį nors iš 
aukš t į žiūrėtų. Pas jį to jaus
mo ir nebuvo. Jo nusižemini
mas nebuvo dirbtinas. Tai bu
vo paprastumas, (simplicity) 
tikrai didelio žmogaus. Savo 
maloniu švelnumu, mandagiu 
paprastumu traukte t raukęsis 
visus prie savęs. Nežiūrint di
delio mokslo ir tuomet užima
mos vietos — visus jo darbus 
karakterizavo nusižeminimas. 

Palaiminti tie, kurie gali pa
traukti žmonių širdis! Tai y-
patinga Dievo dovana. Tą do
vaną sudaro daug galybių, bet 
didžioji iš jų yra kitus supras
ti galia ir apibranginti jų 
gerąsias ypatybes įvertinti. 

Tą dovaną turėjo kun. prof. 
P. BuČys. Jis nemoralizavo,, 
bet savo tyliu pasišventimu',* 
savo gražiu darbu buvo ge-' 
riaušių pavyzdžių visiems. I& 
tie, kurie jo priešais buvo-' 
(menki butų kun. P. Bučio 
veikalai, jei jis nebūtų turė
jos priešų), ir tie kurie jo ne-" 
apkentė — neabejoju, kad savo^ 
širdies gilumoje jaučia jam. 
pagarbą. Savo visuomeninia
me gyvenime, jis visuomet bu/, 
vo džentelmonas visoj to žo -̂
džio prasmėje. 

Sunku butų. apibudinti visas-
gerąsias to didelio žmogaus 
ypatybės. Jam nėra pagyro 
žodžių. J is jų ir nereikalingas: 
Jis tikrai buvo "šviesos spin
dulių mūsų išeivijos tamsiuose^ 
skliau tuose". 

Jo vien pažintis tave geres
niu darė. Atsimink jį ir ne
užmiršk ! 

Amerikos lietuvė, r. 

ITALŲ KARUOMENĖ FIU 
ME. 

Fiume, liepos 11. — Čia 
nepasibaigia nerimavimai. Pri-
siųsta apie 15,000 daugiau fc 
talų karuomenės. Maištus ke-^ 
lia buvusieji d'Annunzio le
gionieriai. 

ATŠAUKTI KARO LAIVAI. 

Washington, liepos 11. — Iš 
Tampico uosto, Meksikoj, at
šaukta S. V. du karo laivu, 
Sacramento ir Cleveland. 

Pranešta, kad tenai ameri
konams ir jų reikalams nesa
ma pavojaus. 

TURKAI SU GRAIKAIS 
NAUJOJE OFENSYVOJE. 

Konstantinopolis, liepos 11. 
— Graikai evakuavo Yalova, 
pietrytiniuose pakraščiuose 
Marmora juros. 

Pranešta, turkai nacionalis
tai .pakėlė ofensyvą Yenisher 
ir Cemelic šone. Tenai jų ti
kslais — suvienyti savo spė
kas. 
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IŠLEISTUVIŲ VAKARIENE ŠVENTO KAZIMIERO VIENUOLYNE. 
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W. J. HTANKl NAS 
rhotocrtHihrr 

3315 So. Hultiteri M 
< HKAl.O 

GERBIAMAS IR BRANGUS TtVEtK. 

&į vakarą tenka man Kongregacijos vardu ištarti Tamis-
tai mūsų atsisveikinimo ir širdingos padėkos žodį. 

Per trejus metus savo žodžiais, darbais ir pasišventimais 
mųs gelbėjai. Mūsų sielas Dievap vedei Nazareto Mokytoją 
sektina mums paveiksle statei. Laikinus reikalus taip-gi vi
somis jėgomis stengeis gerinti. Už viską, šį vakarą reiškiame 
.tamistai, brangusai tėveli, širdingą padėką. 

Todėl ačiū, ačiū, ačiū. Iš savo pusės užtikriname, kad už 
visus del mūsų rūpesčius, ir už visas pagelbas mums gausiai 
suteiktas, netik šia valandą esaaie dėkingos, bet tas dėkingu-
mas pareikštas žodžiais, tap* iarsta malda prie Viešpaties. Jis 
vienas tegali Tau atliginti. Tamistos darbai lituvių tautai 
naudingi gražus, bet įvairus darbai Šv. Kazimiero Seserims 
vainikuoja penkerių metų darbuoto Amerikoje. 

Mums gaila kad. iš tų penkerių beliko mums vos treji, 
skaitltuojant tų laiką metais, jis yra gan trumpas, bet skait-
liuojant darbais ir vaisiais jis yra ilgas ir .pelningas. 

Taip, didžiai mums pelningas, nes Tamistos kasdienis 
pasišventimas, prakilnybė ir tėviškas rūpestis mumis, padarė 
mųs dvasiniai turtingesnėmis. 

Aukščiausias skyrė Tamistą sargu Dievui paaukotų sielų. 
Tamista, brangus tėveli, šventai savo uždavinį atlikai. Mo
kinai mųs žodžiu ir darbu kaip Visagalio mums suteiktas ma
lonės branginti ir jomis naudotis, kad jos pravertėtų dides
nei Dievo garbei ir žmonijos labui. Nors reikia atsveikinti su 
savo dvasios vadovu, teeiaus melšime ir lauksime kada vėl 
galėsime būti Tamistos globoje. 

Mūsų maldos seks Tamistą kasdien, kad Aukščiausias 
Tamistą saugotų sunkius tėvynėje darbus laimintų. 

KUN. PBOF. PE. BU IŠLEISTUVĖMS SUDIEV. 
• . 

visomis ramiai, tyliai plaukė dangaus erdvė, 
s į ją įsispytrejus pasirodė kas tai nepaprasto.'Jos 

(Kun. A. Petraičio kalba Vienuolyne Bi r i 30 d.) 
*» 

Nesenai mūsų padangėje užtekėjo balta, nauja žvai, 
Pirmu pažvelgimu ji atrodė paprasta švietėja. Nei aitri šviesa, 
nei mirgstą spinduliai neskyrė jos iš miriado kitų žvaigždelių. 
Ji kartu su 

Arčiaus 
minkšta šviesa ir švelnus spinduliai giliai įsiveržė į visuome
nės širdis ir jausmus. J i ten ilgai, ilgai švies, njiekad neužges. 

Tos žvaigždės daromą įspūdį pastebėjo ne tiktai geros va
lios žmonės, bet ir egoistai, vpasišiaušėliai aregantąi. Pasta
rieji šoko jos šviesa nustelbti $ %'& ' 

Nenuostabu. Garbingiausioj! pasauly žvaiigždė ir saulė 
jau pasakė savo Apaštalams:'Jumis persekios ir stums iš susi 
rinkimų, manydami Dievui tarnauja. 

Tasai apsireiškimas amžiais pasikartos. Jeigu tik vos į-
žiurimos žvaigždelės sugebėtų, jos savo silpna šviesa ir saulę 
užtemdintų. Bet veltui, veltui... 

Galop mums tai nesvarbu. Įdomu kad galingoji žvaigždė 
skrenda nuo mūsų padangės. Jeigu ji turėtų visiškai pra 
nykti iž dangaus erdvės, padarytų mums neapsakomo nuosto
lio. Bet ji išnykdama iš mūsų skliautų kelias į tėvynės padan
gę. J i ten yra reikalinga. Ši padangė mums svetima, anoji 
artina. Tėvynės — Lietuvos sunųs bus jai dėkingi. 

Todėl nuoširdžiai trokštame, kad ta garbingoji žvaigždelė 
laimingai perplauktų erdves ir sužibus ant Lietuvos skliau
tų, ilgai, ilgai savo darbais žibėtų. 

kun. profesorius buvo nepriei
namas asmuo, kadangi jis bu
vo visur žinomas savo moks-
lu. Kaip mes nustebome iš jo 
paties ištartų žodžių: aš kaipo 
bulvės žievė tarp aukso. 

Tie žodžiai buvo tarti Šv. 
Antano parapijos svetainėje 
Šv, Grigaliaus choro koncerto. 

Ar bent vienas iš mūsų bu
tų drįsęs tiek nusižeminti! Ar 
po tų žodžių bent vienas iš 
mūsų manė kad Gerb.'kun. 
Bučys buvo neprieinamas žmo
gus? 

Kadangi už visus savo nu
veiktus darbus, Gerb. kun. Bu
čys, nereikalavo jokio atlygi
nimo, todėl mes Amerikiečiai 
Lietuviai, bent jo paskutiho 
prašymo Ameriką apleidžiant, 
paklausykime. Jis atsisveikin
damas tarė: "pasimelskit už 
mane »» 

Akmenėlis. 

PLATINKITE "DRAUGĄ. » » 

• 

Vienuolyno Globėjas 
Švento Kazimiero Seserų 

Vienuolija gyvuoja Cliicagoje 
nuo 1911 metų ir jau buvo 
globojama dviejų kapelionų —* 
Gerb. "kun. A. Staniukyno ir 
Gerb. kun. P. Bučio. 

Pirmutinis, Gerb. kun. A. 
Staniukynas, davė pradžią 
vienuolijai ir pastate vienuoly
nų. Jo brangi atmintis pasiliks 
amžinai vienuolijoje bei vie
nuolių širdyse. 

Antras, Vienuolyno globėjas 
yra Gerb. kun. P. Bučys. Nors 
ne ilgai jis globojo seseris, bet 
daug, daug gero jis joms pa
darė, kaip jos pačios liudija. 

Prie jo, nauja namo dalis 
tapo pristatyta. Taipgi jo'pa
stangomis Šv. Kazimiero Sese
rų Vienuolijos šaka tapo įs
teigta Pažaisliuose Lietuvoje. 
Bet jo didžiausias veikimas 
vienuolijoje yra tobulybės dva
sios įkvėpimas ir jos sutvirti
nimas. 

Jaunutė lietuvių įstaiga rei-

i 

jai Dievo baimės ir artimo mei 
lės — J i s švies amžinai." 

Jam taip su visa širdimi be-
kalavo didelės priežiūros ir ru- j sklar buoįant' tenka palikti 
pesnio. Ir kas galėjo ta didį' darbų amžinai tveriančių. 
uždavinį atlikti geriau už • , . . . . 

Jei Amerikos Lietuviai skun-
ižias išleizdami kun. P. Bučį 

tai dar daugiau, apgailestauja 

Gerb. kun. P. Bučį F Kas gale 
• - i x - i -T i • dzias iš kuždami kun. P. 13uei, 
jo jkvepti prakilnaus pasauki-j^. ° *™ J _;„ „"„• / .':! 
IIK> da rbų dvasių į j a u n a s vie-..uolių sielas jei ne kun. Bu- l S v e " t o Kazimiero Seserys ne-

tekusios savo dvasios vadovo. eys! 
Jo dažnos konferencijos, pa

mokinimai kaip dangaus rasa 
gaivino jų dvasių. . Nevienų 
sielų jo malonus žodžiai kėlė, 
drąsino žengti tobulybės keliu. 
Ištikrųjų jis tvirtai surišo sie
lų grandinę, kurią kun. A. Sta-

Vienintelė vilties žvaigždelė 
beliko seserims. Jos tikisi glo
bos ir tėvynėje jam beesant. 

Ašarėlė. 

SOUVENIR. 

niukynas vos spėjo supinti. Nesenai, Chicagos Dailės 
Gerb/kun. P. Bučio tylus, [ M u z ė i u 3 e ; viename pasilsio 

kambaryje buvo pakabintas 
paveikslas. Žmogui pažiurė 
jus į šį paveikslų nematoma 
galybė graudino jo jaųsihus ir 
jie vienam ašaros byrėjo. 

Pranei ja. Didinga viduram
žio pilis. Vytis negyvas guli 
ant papuošto stalo. Jis pašar
votas karžygio rūbais, Užga
vo narsumų ir drąsa' jis griuvo. 

pastovus darbas Kristaus ^va
šios kėlimas. Dievui pašvęstų 
širdyse, galima, pritaikinti vie
no Amerikos garsaus • kalbėto
jo: — Jei dirbsime iš marmu
ro žmogaus paveikslų—jis ne
alsuos; iš vario—jis nebyliu 
paliks; įp.;.statysime rūmus 
jie sutrupės,, bet jei, veiksime 
•į nemirtinga* sielų,"kvėpdami 

Kardas prie jo šono. Šalmas ir 
geležinės į pirštinės ant stalo 
prie velionjes galvos. Šalia jo 
sėdi Šv. Bernardo šimelis. 
Liūdnai galvų pakėlęs žiuri į 
savo geriausių draugų. Ilgai 
ir meiliai su juo gyveno. Gi 
nun atėjo persiskyrimo valan
da. Vargšelis ašaruotomis a-
kimis laukia paguodos žode
lio. Veltui. Jo ponas — lavo
nas, i 

Kodėl šis paveikslas darė 
nepaprasto įspūdžio į žmonės? 
Gabi dailininko ranka visus 
jausmus į paveikslų išliejo. 

Nesavaip jaučiasi ir Ameri
kos lietuviai praradę didžiai 
gerbiamų kun. Prof. P. Bučį. 

Kas suskaitys jo nuveiktus 
darbus mūsų gerovei? Kas tu 
buvai, jo durys buvo tau visad 
adaros ir jis visad buvo pasi-
rįžęs tau tarnauti, savo moks
lu, patyra- dalintis. 

Nebūtų prasmės piešti ir at
pasakoti jo darbus. Jie žengia 
ir slenka negęstama ateiyijos 

*8Aa#ajtA#iiJUi#4*8*a <a#fi ta* i 
^Telefonas Boulevard 1199 i 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

BStl South Halsted Str. 
*Valandoa: 9—1« A. U. 

1—S; 7—8 P. M. J 
* &l£#«^4ttJtA*£Jt&*fi4ft#aJUS#i 

•aš&&£&&&Š&s&iiš££&9Š& 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

GHIOAfiO. IM-INOTH 
Telefonai Vania ROS* 

Valandos: — 8 iki 1) 18 ryto: 
S po platų lkl 8 vak. Nedėltn-
mta nuo 6 iki 8 vai. vakare 

t^^^r^g^šr^-^^^^r^r^^^!^^^^^ 

gyvenime I na. 

S DR. CHARLES SEGAL 3 
• Perkalė aeayo ofisą p o tuun f 

$4729 So. Ashland AvenueJ 
tifM**JfUiatM | 

aDMOVŲ, MOTERŲ ir V Y R Ų LIGI | 

jValandoBnuo 10 iki 12 iSryto; n a c i 
2 iki S po plotu; nuo 7 lkl 8 :891 
vatau* NaaMtomla 18 Irti 1 

Telefoną* Dieve! tftftf l 

Nevienas rnusų manė kad j 

VALKNTfKK DKCSMABING 
COLLEGES 

[8205 8. Balsted. 2407 W. Madlaor 
1850 » . WeUa Su 

187 Mokyklos Jongt . Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-< 

io, Desi^ning bizniui ir narnama 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai.* 
[Mokslas lengvais atmokėjlmai 
[Klosoa dienomia Ir vakaraia. P a -

relkalaukit knygelė*. 
Tai. Seeley 1648 

SARA. PATEK, p irmininkėj 

^Št 

+ 

Colnrabią Lietuviški Rekordai 
^ Ar tai ne srnagiausias j)asilir.'. --minimas sė
dėt savo namuose su savo mylima šeimyna 
ir geriausiais draugais ir gird?t žymiausius 
Lietuviškus dainininkus ir orkestras? Jie pa
dainuos ir pagrajins Jums tokias daineles ir 
šokius, kokius tik panoresit ir kada tik pa-
noresit. 

Toki dainininkai kaip Mikas Petrauskas, 
Jonas Butėnis, Juozas Plieniunas, Pius Lušna-
kojis, Jonas ir Mare Čizauskai, Stasio Šimkaus • 
choras ir kiti, tokios orkestfYML kaip Lietu
viška Šokiu orkestrą, Columbijos orkestrą, 
Militariška orkestrą ir kitos, visuomet pasi
rengę yra Jus puikiai palinksminti. 

Columbifos rekordai visuomet yra naujausi 
ir geriausi. 

Gražiausi Lietuviški Rekordai 
Kaina 85 c. vienas. 

Komiškos Dainos, Monologai. * I 
7092 
4237 
4646 
4716 
1170 
1248 
1249 
2342 
«343 
4180 
4535 
47U5 
4926 

2356 
2357 
2358 
2392 
2393 
2394 
3348 
3797 
3840 
4272 
4415 
4474 
3796 

3G25 
3842 

2223 
2224 
3798 

3190 
3244 
3192 
1247 

Pas Fotografą ir Jonas mokina kariauti . • 
Jonac Smikis kel iauna namo ir Mauso kelionė. 
Naujas kareivis ir pas profesorių. 
Laiškas nuo Barbutės ir P c r y b o a 
Smarkus vyras ir Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne boba; 2 dalis. 
Mano Palvys. tai geras arklys, ir Smarkus vyras. 
Siuvėja ir Po dvigalviu ereliu. 
Ant vienos galvos ir Zuavų maršas. 
Medžiotojai; 2 dalis. 
Jaunavedžių pasiskundimas. Pas tardytoją. 
Liūdnas Gyvenimas yra Hotelyjc 
Jaunikio Išsirinkimas ir Piršlybos, 

Įdainavo tenoras Mikas Petrauskas. 
Lietuva, Tėvyne Mūsų ir Tykiai Nemunė l i s Teka. 
Birutė ir Kur Banguoja Nemunėl i s 
Darbininkų Marsilietė ir Sukeikime Kovą. 
Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit svetel iai 
Saulelė Raudona ir Jojau Dieną.. , . 
Už šil ingėl} ir giu nakcialy. y**Ą :: 

Suktinis ir Valia Valuye. 
Jau kad aš augau ir š ią nedėlole. 
Ant kalno karklai siūbavo, š ią naktelę per naktelę. 
Spragilų Daina ir Strazdelis. 
Pavasaryje ir Piemenėl is . 
Mielaširdystė ir Vai verčia, laužo. 
Eisiu įnamei pasakysiu, Bernužėli , nesvoliok. 

Įdainavo Marė Karužiutė, sopr. 
Miškas ūžia ir Sudiev Lietuva. 
Ave Maria ( lotyniškai) ir Sveika Marija. 

Įdainavo A. Kvedaras. 
Pamylėjau vakar, pamylėjau šiandie. ' 
Mano laivas ir I sveikatą. 
Kur vėjai pučia ir Esu garbingas vyras. 

Įdainavo Marė ir Jonas čižauskas. 
Trys berneliai ir Vakarinė daina. 
Skambančios stygos ir Tu mano motinėle. 
Giedu dainele ir Gegužinės daina, 
O kur buvai dėduk mano ir Ungarų šokis. 

Įdainavo chorai S. Shimkaus, šv. Cecilijos ir etc. 
3905 Ant tėvelio dvaro ir Nesigraudink, mergužėle. 
3188 Ant kalno karklai s iūbavo ir Pasisėjau žalia rūtą. 
3189 OI Motinėle ir Motus", Motus. 
3242 Oželis ir Mes padainuosim. 
3290 Ko liūdi, putinėli, ko liūdi ir Loja š u n e s ' a n t kiemo. 
2226 Per girią girelę ir Linksminkimės. 
2227 Per šilą jojau ir Žydas statinėje. 
2228 Saulelė nusileido ir Parodos maršas. 
2340 Vilniaus Rūta ir Drinopolis. Maršas. 

Įdainavo Jonas Butėnas, basso. 
436 2 Kur upelis teka, Viltis i r 'Pasakyk, mano myl imas krašte. 
4914 Linksma diena m u m s nušvito, ir Pu lk im ant kelių. 
4925 Daržely Alyvų ir Jėzau Kristau maloniausias^ , 
7092 Viai lipo, visi l ipo ir Trepukas, šokiai. 
7026 Per virvutę ir Lietuviška Polka. 
4181 Alvito ežero bangos ir Pilvižkių valcas. 
4363 K a s Bubate* vakarą ir Jau saulutė leidžias. 
4717 Virbaliaus Po lka ir Sesutės valcas. 
4796 Nedėl ios Rytą ir Del mūsų jaunimo. 
2396 Našlys ir Lapunėlė. 
2395 Bum čik-cik (Mazurka) ir D ė d i e n ė ( P o l k a ) . 
2359 Nemuno Vilnys (va lcas ) ir Sudiev ( m a z u r k a ) . 
2530 Kregždutė (va lcas ) ir Ant bangų. ( v a l c a s ) . 
2531 Liupsnoris medėjas Maršas ir Vė levos nešėjas. 
2707 Kasėjas ir kaimiet is ir Teklytė Valcaa. 
2709 Ant Dunojaus bangų (va lcas ) ir Brangenybės Two step. 
26 53 Saulei nusileidžiant ir Mano mylimoji . 
2654 Onutė P o l k a ir Išreiškimas mei lės . 
3626 Ant Šešupės kranto ir Lelijos žiedas. 
3799 Vilniaus Polka ir Tamsioji naktis. 
2 58i pražioji Polka ir Pavasarip Rytas. • 
8317 Batų čystytojas ir Saldus bučkis. 

Naujos Lietuviikos' rolės del piano. Kaina $1. 
42127 Lietuviška muzika. 
6244 Žirgelis šokis. 
6318 Vengerka. 
6333 Suktinis ir Rūtų darželis. 
6245 Aguonėlė Mazurka. 
6186 Klumpakojis , ir .Pakeltkojis. 
10338 Noriu miego, saldaus miego. 
40404 Era mano brangi, Era mano miela; su žodžiais. 
40406 Meilė, su žodžiais. j' 
10405 Varpelis, valcas. 
40407 Ak myliu tave, su žodžiais. ( 

Didžiausia krautuvė Chicagoje: gramofonų, pianų, 
^armonikų, auksinių laikrodėlių, žiedų, lenciūgėlių, brit-
prisluntimą nieko nerokuojame^ 

' vų ir t. t. Tavorus pasiunčiame i kitus miestus. U i 

JUOZAS F. BUDRIK. 
3343 So. Halsted St. Cnicago, IU. 

L 

Amei 

JEmoniJ! 
tų spindi 
s to ja kov< 
klaidžioj-
dį. Dvasi< 
Dievo val| 
į amžiną 
saus prot< 
lią vedan| 
ir rūpesti 
darbuotoji 
be sargų, 

« paklysta, 
daryti, kla 
kinančių 

Kiekviei 
votinius }j 
ypatingus 
nove j OraJ 
filosofų, 
nas, vadini 
jĮunViie diel 
mės gyvei 
ir paaiškii 
nėms nežii 
tėmydavę 
tančius ari| 
tančius. 

Į tą Deli 
vesi visokį 
įvairiausia? 
damies pa| 
nimo. Kan 
dies vadai 
Pythia pas 
nėj. Kaip 
kandinus 
gyvenimą, 
žmogų, vyi 
tent Deul 
Juodu vai| 
tomis pak{ 
niusiu gal] 
apgyvendin 
nuėjusiu 
klaustų pa| 
išėjus iš oi 
ten gautą 
je prisiveisj 

&odmus 
iiers, Euroi 
žinyną. O 
thios patai 
duotą ženk] 
su daugyb ( 

jos žemę i] 
so sostapilę] 

Ceyx, Tli 
pakliuvęs 
Delfuso žin 
rimo. Epidi 
sukti nuo h 
rimus, krej 
kulą, Karv 
sunūs, Ore.̂  
klausineda^ 
fuso žinyne] 
eidavo laul 
mokinimų! 
buvo žinių 
mių sargas,] 
kykla. 

Tokių or 
Graikijoj, s 
tuvoj. Liet 
nynų, bet v 
šias žinyną, 
va. Ten gyv 
vaitis. Jis 
žmonėms di 
gi dnodavo 
ir pamokir 
tautos žm< 
prieš stosi 
klausdavo 
pasakys. J 
rinių klaust 
va-Krivaiti 
vairas lietu 

Detfus ir 
griuvo; Pyt 
vįiičio čia r 
ctten yra d( 
tos gyvybė 
kitaip saka 

Ką grai 
džiu 4'paid 
manitas", i 
me žodžiu 
ra proto, v 
bulybė, kui 

i ir 



* 

•> 

~ 
• 

. 

• 

* 4 * -

Amerikos Lietuvių Kultūros Vadui. 
Žmonija seka šviesesnių pro-1 individualio ir socialio gyvęni-

tų spindulius. Karuomenė ne
stoja kovon be vado. Keleiviai 
klaidžioj kelionėj seka keliaro-
dį. Dvasios vadas reikšdamas 
Dievo valių rodo tikrąjį kelia 
j amžiną Tėvynę. Kiti švie
saus proto žmonės šviečia ke
lią vedantį valstybę gerovėn 
ir rūpestingai sergėja tautos 
darbuotojų žingsnius. Liaudis 
be sargų, be vairininkų greit 
paklysta. Nebežinodami kas 
daryti, klausia ir laukia pamo
kinančių patarimų. 

Kiekvienas amžius turi sa-
votinius proto spindulius ir 
ypatingus žinių šaltinius. Se
novėj Graikijoj, be išminčių-
filosofų, buvo orakulas-žiny-
nas, vadinamas Delfus. Tame 
žinyne dievai pareikšdavę že
mės gyventojams savo valią 
ir paaiškindavę visokius žmo
nėms nežinomus dalykus; pa-
tėmydavę ir mokindavę klys
tančius arba gelbėdavę vargs
tančius. 

Į tą Dclfuso žinyną kreipda-
vęsi visokio luomo žmonės, 
įvairiausiais reikalais teirau-
damies patarimo bei pamoki
nimo. Karaliai, valdovai, liau
dies vadai domėjosi ką deivė 
Pythia pasakys Delfuso žiny-
nėj. Kaip va, Jupiteriui pas
kandinus žmoniją už nedorą 
gyvenimą, palikusiu t ik du 
žmogų, vyras i r moteris, bū
tent Deukalonas ir Pyrriha. 
Juodu vaikščiojusiu nuplau
tomis pakalnėmis ir susirupi-
niusiu galvojo kaip čia vėl 
apgyvendinti žemės rutulį. Ir 
nuėjusiu Delfuso žinynan 
klaustų patarimo. Juodviem 
išėjus iš orakulo ir išpildžius 
ten gautą įsakymą, vėl žemė
je prisiveisė žmonių. 

Kodmus ieškodamas savo se-
»iers, Europos ėjęs į Delfuso 
žinyną. O klausydamas Py-
thios patarimo ir sekdamas 
duotą ženklą, jis nukeliavęs 
su daugybe pasekėjų į Boeci-
jos žemę ir įkūręs ten Thebe-
so sostapilę. 

Ceyx, Thessalonos karalius, 
pakliuvęs nelaimėn keliavo į 
Delfuso žinyną klaustų pata
rimo. Epidus norėdamas išsi
sukti nuo bausmės už prasikal
timus, kreipėsi į Delfų ora
kulą. Karvedžio, Agamemono 
sunūs, Orestes keliaudavęs ir 
klausinėdavęs patarimų Del
fuso žinyne. I r kiek minių ten 
eidavo laukė patarimų ir pa
mokinimų ! Delfuso žinynas 
buvo žinių šaltinis, nuo nelai
mių sargas, liaudies vadų mo
kykla. 

Tokių orakulų, kaip Delfus 
Graikijoj, senovėj buvo ir Lie
tuvoj. Lietuvoj 'buvo daug ži
nynų, bet vienas buvo vyriau
sias žinynas, vadinama Romu
va. Ten gyvendavo Kriva-Kfi-
vaitis. J is netik apreikšdavo 
žmonėms dievų valią, bet taip
gi duodavo visokių patarimų 
ir pamokinimų visiems savo 
tautos žmonėms. Karvedžiai 
prieš stosiant į kovą pirma 
klausdavo ką Kriva-Krivaitis 
pasakys. Jo išminties ir pata
rimų klausėsi visa tauta. Kri
va-Krivaitis buvo ganytojas ir 
vairas lietuvių tautos senovėj. 

Delfus ir Romuva jau su
griuvo; Pythios nei Kriva-Kri 

nebodavo. Auksas, visur auk
sas. 

Kaip Deukalonas su Pyrrika 
norėdamu atgaivinti žmoniją 
klausė patarimo Delfuso žiny
ne, taip čia, paklydėliai, par
blokšti veikėjai, jei klausdavo 
mūsų kultūros vado, gaudavo 
netik pamokymų, bet ir para
mos kaip atgaivinti savo dva
sią ir kaip kurti žmonišką gy
venimą. 

* 

Kaip Kodmus ieškodamas 
sesers Europos klausė Delfuso 
žinyno balso, vėliau džiaugėsi, 
nes įkūrė garsų Thebes sostą 
pilį, arba kaip Gediminas pa
klausė Vaidelotos paaiškini-

vaičio čia nebėra; bet ir šian-'iho ir įkųrė Vilniaus miestą; 

mo sudaro civilizacijos pažan
gą) Kad žmonėse kultūra ne
sustotų, neapmirtų, o kiltų au
kštyn, reikia kultūros vadų. 

Nekalbėsiu apie visus mūsų 
tautoj orakulus-žynius, kultū
ros vadus, tik priminsiu apie 
vieną doros pavyzdį, tautos 
sargą, kultūros vadą, brangų 
šviesaus proto žmogų gyvenu
sį penkerius metus tarp lietu
vių išeivijos Amerikoj. 

Darbuotojų ir kulturizuoto-
jų yra daugiau, bet kad ir jie 
be vairo, be sargo gali pa
klysti arba darbuotis tam, 
Kas nereikalinga arba nelai
kąs. Amerikos lietuviai nuo 
1916 metų rudens, iki šiai die
nai turėjo tautos reikalų sar
gą, darbuotojams patarėją, kul 
turos vadą: Šis žmogus užsi
tarnavęs gerbimo, nusižeminęs, 
kantriai ir nenuilstančiai sa
vęs nesigailėdamas nuolatos 
pats dirbo ir kitų darbus vai
ravo, kad tie darbai butų nau
dingi Dievui ir Tėvynei. Apsi
niaukusiose ant lietuvių tau
tos cMenose, ir kuriantis atgi-
jančiai lietuvių tautos valsty
bei pasidarius ir susipynus 
problemoms, visi laukė, ką }įs 
pasakys, ką jis patars ką dirb
ti ir kaip dirbti. 

To garbingo ir brangaus 
žmogaus nusižeminimas pasi
liks gerbiamu pavyzdžiu ant 
visados; jo kantrybė tai ne-
džiustąs susivaldymo šaltinis; 
jo protas — dienos šviesa; jo 
širdy tėvynės meilė gryna 
kaip auksas. Kas tik pakvietė 
oy kada pakalbėti į Dievo na
mus ar į svetainę, niekam ne
atsakė ir nieko neapvylė. Daž
nai be jokių patogumų važiuo
davo su prakalbomis ar pas
kaitomis. Važiuodamas galvo
ja ir rašo. Da nepailsėjęs, vėl 
stoja ir eina net kelias atsa-
komingas pareigas. Negirdėsi 
iš jo nusiskundimų. Užmirš
damas savo asmenį; vis tik rū
pinasi ir dirba Bažnyčios ir 
Tautos naudai. 

Daug kartų; nevienas jam 
už gerą mokėjo karčia tulži
mi, bet jis malonia veido iš
raiška pasakė tik teisybę. Ir 
tie, kurie nenorėjo priimti jo 
pastabų, vienok perversmiu 
laikais, kaip tik apsiniaukdavo 
tėvynės padangės arba besi
darbuodami įklimpdavo į pink 
les, laukdavo ką katalikų vi
suomenės vairininkas pasakys. 
Dvasios ir idėjų priešai dažnai 
susitepdami netyra politika, 
bijodami kad tas Kriva-Kri
vaitis neparodytų jų dėmių ir 
netakto, paleisdavo ant to žmo
gaus nešvarių garų, bet jis to 

penkerius metus nepradėdavo 

nio darbo pakol neišgirsdavo 
nuomonės ramaus, bet protu 
galingo žmogaus. svarbes
niuose visuomeniuose susirin
kimuose, kur būdavo svarsto
ma tautos reikalai arba liau
dies kultūrinimo darbas visi 
domiai laukdavo ką pasakys 
tas Kriva-Krivaitis. O ką jau 
pasakydavo, tuomi dažniausia 
viskas ir remdavosi. 

Tas tai brangus žmogus, ku
ris ramiu-maloniu, bet tikru ir 
galingu būdu kultūrino lietu
vius išeivius ir vairavo lietu
vių visuomenės aspiracijoms, 
yra gerbiamas prof. kum. Pr. 
Bučys. Tai jis Delfuso žiny
nas, tai jis šių dienų Kriva-
Krivaitis. 

J o dorybių, nudirbtų dar
bų čia neišskaitliuosiu, tik 
kartu su lietuvių išeivija A-
merikoje reiškiu dėkingumo ir 
gailestavimo, kad netenkamo 
jo. Jis važiuoja Tėvynėn-Lie-
tuvon. Nebeturėsime čia taip 
brangaus ir gerbiamo kultūros 
vado. 

Jo penkerių metų čia gyve
nimas ir pasidarbavimas pasi
lieka ant visados neišdildomas 
ir gerbiamas lietuvių išeivijo
je. Gal nebus tokių liūdesio 
stebuklų kaip kad buvo Vytau
tui mirus Lietuvoje; bet žy
miai* ir ilgai jaukime kad ne
tekome savo tarpe brangaus 
žmogaus. 

Linkiu gerb. prof. laimingos 
grįžtant tėvynėn kelionės ir 
sėkmingos da ilgų metų dar
buotės Dievui ir Tėvynei Ne
priklausomoj Lietuvoj. 

Alkus. 

BrTKŪGAS 
1 « » • • 

Pirmadienis, Liepos 11, 1921 

kerėjusi. , Ją remia instrukto-
nevieno visuomenei syarbes- riujs i r gimnazijos mokytojas 

L. Abromavičius. 
Pavasaris Žemaitijoj gana 

sausas. Lietaus kaip ir nėra. 
Tik Birželio 5 d. kiek palijo 
tr tad maža. 
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TeL Off. Humboldt 4630 
Res. Humboldt 3893 

M.E. ZALDOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Milvraukoe Are. 

Chicago. 

TeL Canal 257 Vak. CanaJ SUS 

DR. P. Z. ZALATORIS 
.Lietuvis Gydytojas Ir 

. Chirurgas 
1811 8o. Halsted Street 

ralandoe: II lkl I I ryto; 1 lkl « 
po pint. t iki 9 u k i n , 
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7 DR.A.LYUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

— * - « 

Tel. Ganai SUS 
Valandoa: l t ryto iki 
Gyvenimaa: 

8 rakai* 

S811 W. «.Hrd 8 4 . 
Tel. Prospect I4f«. 

W. J. Stankūnas 

LIETUVIŠKI REKORDAI 
10 Inch — 85c. 

Muzika kaitina širdį, taip kaip saulė'kaitina žemę," versdama. žydėti 
medžius ir gėles.- Paaiklausykit šį mėnesį naujausios muzikos savo 
kalboj ant Oolumbia Rekordų^ kuriuos pripildė Lietuvių Orkestrą, 
Geležiūnas ir Bukšnaitis, Arjnonikų solistai, Butėnas, Komiškas Trio', 
Plieniunas, Lušnakojis, Petrauskas ir Columbios Benas. Paprašyk a r 
timesnio savo krautuvninko, kuris parduoda Columbios Rekordus, 
kad jis jums pagrajitu. 

« į . 

3315 So. Halsted St. 
Chicago, Illinois. 

Užlaikau studio pagal naujausius intaisynms. 
Paveikslus traukiu kaip dienį taip naktį. Kas uo

l i pasidaryti sau ar kitiems amžinai atminčiai gra
žų paveiksle, ateikite, o džiaugsitės iš savo pasiry
žimo ir mano darbo. . j 

Mes turime visų žhniausiųjų veikėjų paveikslus: 
Krupavičiaus, Dr. Basanavičiaus, B. Vargšo, Že
maitės, Kompozitorių, M. Petrausko, ir St. Šim
kaus, ir kitų žymių veikėjų. Visus originalus mes 
turime ir galime padaryti paveikslus. % 

I 

dien yra doros mokytojų, tau
tos gyvybės sergėtojų, žynių, 
kitaip sakant kultūros vadų. 

Kų graikai reikšdayo žo
džiu "paideda", romėnai "hu-
manitas", mes tą pati reiškia
me žodžiu kultūra. Kultūra y-
ra proto, valios ir jausmų to
bulybė, kuri pritaikinta prie 

taip paklausę lietuviai šio 
šviesaus proto žmogaus sura
do pamestą žmogui brangiau-
sį turtą ir daug prisidėjo prie 
Lietuvos valstybinės kūrybos. 

Kaip karo vadai prieš ei
siant į kovą klausdavo Kriva-
Krivaieio patarimų, taip Ame-

(Nuo mųs koresp. iš Lietuvos) 

Telšiai 6-VI-21. Visai nepa
našus yra dabartiniai rinkimai 
į rinkimus pernykščius j Stei
giamąjį Seimą;. Tada buvo pro
klamacijų pilni kampai, mitin
gai, agitatoriai. Dabar-gi pro
klamacijų nėrd ligšiol nei vie
nos, mitingų jei yra tik tam, 
kad savo sąrašus sudaryti. 

Praėjo Birželio 5 d. ir pasi
rodė, kad j Telšių miesto Ta
rybos rinkimams paduota 11 
sąrašų; šie visi sąrašai susijun
gė į tris grupes: penki sąra
šai žydų-viena grupė; krikšč. 
demokratą, bepartyvių, ukinin 
kų kuopa ir namų savininkų 
kita grupė ir profesinės dar
bininkų ir nuomininkų .sąjun-
bos-trečia. 

Rinkimams į Telšių vals-
čiaus valdybą paduota tik trys 
sąrašai (katal. ukininkų-dar-
bininkų, valstiečių ukininkų-
darbininkų ir bepartyvių), ku
rie susijungė į vieną bloką. 
Tad rinkimų į Telšių valsčiaus 
valdybą nebus, o taps Tarybą 
sudaryta iš šių sąrašu. 

Birželio 5 d. Telšių gimnazi 
jos mokiniai ateitininkai šven
tė savo šventę. Išryto ėjo iš 
pažinties ir prie komunijos; po 
pietų turėjo savo posėdi. 
Skaityta paskaita "Kris tus ir 
mūsų idealai". Telšių ateiti
ninkų kuopoj esama arti šim
to mokinu ir tad aukštesnių 
klasių iš trijų šinrtų mokinių. 

Tą pačią dieną įvyko ir Tel
šių apskrities JCat. Mokytojų 
susivažiavimas. Kadangi Tel
šių, apskrities valdyba yra nu
tarusi nebeduoti mokytojam iš 
valsčių be mokesnio pastočių, 
tad susivažiaviman atvyko 
nedaug. Tečiau Vydūnas skai- } 
tė paskaitą apie auklėjimą ir 
svarstyta ir ' priimta svarbių 
organizacijos stiprinimui nu
tarimų. 

Telšių apskrity Mokyt, pro-

GencmHuI Agentai Cratrnlt* ir Rytine* Kuropo* 
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ 
Voža tiesiai J I.lepojų via Danzig. 
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III l > s o \ I.ie»M 13. Kufpjucio 30. Spalio U$ 
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K-7092 
Jonas mokina kariauti. 

Geležiūnas ir Bukžnaitiš. 
Pas fotografę. 

Geležiūnas ir Bukšnaitis. 

E.7093 < 
Visi lipo, visi lipo. Šocas. 
Lietuviška Or. "Kaunas." 

Trcpukae. šokis. 
Lietuviška Or. "Kaunas." 

K-7020 J 

E-4916 

E-4914 

E-3291 

E-4717 

Lietuviška polka. 
Jgr. arm. čigonų Mika,^* * 

Per virvutę. Polka. -E-7025 
Jgrr. arm. čigonųs Mikas. 

f Jaunikio išsirinkimas. 
Sidabriutė, Geležiūnas, 
ir. Bukšnaitis. 

Piršlybos. • Ė-4362 
Sidabriutė, Geležiūnas. 
ir Bukšnaitis. 

i 
Pulkim ant kelių. 

Jonas Butonas, basso. E-3242 -> 
iLink. diena mums nušvito. 

Jonas Butėnas, basso. 
Plaukia sau laivelto. 

M. C'ižauskienė, soprano. E-4795 
Lopšinė 
. M. Č i ž a u s k i e n ė , s o p r a n o . 
V i r b a l i o p o l k a . 
Orkestrą. 

S e s u t ė s v a l c a s . 
Kvartetas. 

E-4716 •* 

Tlaukė žąselė per Nemun. 
Jonas Butėnas basso. 

Noriu miego, sald. miego. 
<> Jonas Butėnas basso. 

Kur upelis teka. 
Jonas Butėnas, basso. 

Pasakyk man mylimas 
krašte. 

Jonas Butėnas, basso. 
Oželis. 

St. Šimkaus choras. 
Mes. padainuosim. 

St. .Šimkaus choras. 
Liūdnas gyvenimas. 

Plieniunas ir Lušnakojis. 
Hotelyje. 

P l i e n i u n a s i r L u š n a k o j i s . 
J>aiškas n u o B a r b u t ė s . 

Plieniunas ir Lušnakojis. 
D e r y b o s . 

PlienKmas ir Lušnakojis. 

Žiūrėkit kad butų Co-
lumbia Vaizbaženklis ir 
paminėk numerius Co 
lumbia Rekordų— 

Columbia Lietuviški re
kordai yra stebėtini Lit 
tuviški Rekordai, pada
ryti Lietuviškų artistų. 

The Bridgeport Clo. Co. 
3246-48 So. Halsted St. 

LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 
Vyrų ir Vaikų Drapanų 

Čeverykų, Marškinių 
ir Skrybėlių. 

• • • • i 
TELEFONAS YARDS 1138 
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Stanislovas P. Mažeika. 
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Automobiliai ant visų pareikalavimų 

3315 Auburn Avenue Chicago, Illinois. 
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§ PHONE BOULEVARD 7314 1 

Stanley C. Lovick. j 
KVIETKININKAS . 1 

XU8KIXT08 KVIETKOS * | 
Veatuvėuis, Bankietams ir Pagrabams vainikai. 
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( PINIGAI, LAIVAKORTĖS, PASPORTAI. Į 
Pigus ir Greitas Pinigų Nusiuntimas 
Pigus ir Tikras Bagažo Apdraudimas 

Geriausias Važiavimas. 

Pasiunčiame pinigus greitai ir pigiausiomis dole
rio kainomis į Lietuva ir kitas šalis. 

Parduodame laivakortes didžiausių ir geriausių 
s Laivų Linijų per Hamburgą, Cremena, Liepoją ir visus = 
i kitus portus. . . 

Išrūpiname visus va/iuotei reikalingus popierius ir 
Pigiai apdraudiiame bagažą visos kelionės laikui. 
Šitie dalykai svarbus ir atmintini kiekvienam no-

1 rinčiam važiuoti Lietuvon, arba pinigų pasiųsti ten sa
vo giminėms ar draugams.. 

Mes taipgi padarome visokius teisėtus dokumentus. 
Parduodame nuosavybes mažais įmokesniais ir labai len
gvomis išlygomis ; duodame paskolas nedideliais palu-
kiais ir perkame pirmus ir antrus morgičius pridera
momis kainomis. Turime pasirinkimui daugybę namų ir 

E kitokios nuosavybės ir savo klientus lengvai galime pa-
S tenkinti. 
s s 

Ofiso valandos: Panedėliais, seredomis ir pėtnyčio-
mis nuo 8 ryto iki 6 vakaro; utaminkais, ketvergais ir 
subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro; nedėldieniais iki 2 
po* pietų. 

Kas turi kokio reikalo, prašome kreiptis šiuo adre-
£ E 
= su: 

f M. J. KIRAS & CO. f 
| 3 3 3 1 So . Hals ted Str. , Chicago, III. | 

| T e l . Y a r d s 6 8 9 4 | 
miii!iiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiin:>^] 

rikos lietuvių išeivija per tuosĮfesinė Sąjunga yra gana įsi- ^„„„„„(„„„„„„„„„„„„„„„HHnHUHninHHHHiiHiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiHii1 
3322 Sq. Halsted Str. Chicago, I1L j 

A r J u » Kankin* P ! « u k * n o » ? 
NAUDOKITE: Ruffles 
A r J U D U Gmlvo* O d į N i « l t i ? 

A U D O K I T E Ąoffies 
Ar J»HU Plaukai 3Uak»? 
NAUDOKITE ĄtiffleS . 
Jų« Norit* Ap««urfo*?Juo§? / 
NAUDOKITE įĮtįfflCS 

UHailęrmtu s e v o p l a u k n fraa'uu* ir tanloai* 
NAUDOKITE įĮtįffJeS 

Užlaikymui &Wo* odot tvetkai v Vnnm 
r N A U D O K I T E įjuffjes 

J! 

BnffiM galima ga*ti vi«o«§ aptickose po 65e. bonką, arba tiesiog 
ii iSdirbeju perpažtįi už 75c. bonkf. 

F . A D . R I C H T E R & C O . 
3 r d A v a & 3StH St. Brooklyn, K. Y. 

*'-, 
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CICERO, ILL. \ 

Atsisveikinam — bet musų 
dvasia pasilieka su jttomi. 

Kada žmogus pats save gi
ria, tuo pat jis pats liudija 
apie savo tamsumą ir pavojin
gumą kitiems. Kada žmogus 
save giria, kitus peikdamas 
(niekindamas), tai iš šalies 
žmogus girdėdamas bjaurisi. 

Juo aukščiaus žmogus paki
lęs moksle ir prote, tuo ma
žiaus apie save mano ir kihi 
gerus darbus tinkamai pager
bia. Tuos pavyzdžius liaudis 
(Žinoma katalikiška) moka ap-
kainuoti. 

Brangu katalikams sekti 
K r i s t a u s m o k s l ą , k u r i s s a k o : 
' 'Palaiminti nužemintos šir
dies* * ir tt. Gal nemažiaus 
brangu yra sekti ir mokslavy-
rius, sekančius Kristaus mok
slą. Brangu yra sekti moks-
lavyrius knygose. aprašytus. 
Bet nesulyginamai brangiau 
sekti mokslavyrius, sekančius 
Kristaus mokslą ir gyvenan
čius tarpe musų, kuris ran-1 
dasi asmenyje visų Cerb. j 
Kun. Prof. Pr . Bučio. Kita-1 
taučiai, sykiu ir Kristaus Baž
nyčia gėrisi neseniai mirusiu 
kardinolu Gibonsu. Mums lie
tuviams brangi proga gėrėtis 
ir didžiuotis dar. tarpe musų 
gyvenančiu mokslavyriu gerb. 
kun. prof. P . Bučio asmenimi. 
I r jis savo nuveiktus darbus 
nestato pirmoje vietoje, bet 
moka pagerbti kitų gerus dar
bus. 

Čia turiu pažymėti, kad tar
pe apšviestųjų asmenų, save 
giriančių, o kitus šmeižiančių 
nesiranda. 

Gerb. kun. prof. P . Bučys 
tarp musų Amerikos lietuvių 
neilgai gyveno, vos 5 metus. 

I r štai vėl palieka mus, nes 
Liepos mėn. 11 d. išvažiuoja 
Lietuvon, kuri l>e abejo jo lau
kia su ištiestomis rankomis. 
Neilgai jis ta rp mus tegyveno, 
bet mes Amerikos lietuviai ka
talikai daug išmokome iš jo 
žodžių ir jo redaguoto dienra-
ščio " D r a u g o . " 

Tiesa, liūdna yra skirtis su 
asmeniu, kurs sustiprino ir 
pastatė ant kojų Amerikos 
Rymo Katalikų Federaciją. 
Išmokino, kaip reikia pažinti 
katalikų priešus ir kaip jų ap
sisaugoti Rėmė Amer. Liet
i s Kat. Labdaringą Sąjungą i 

f Chicago je ir tt. ir tt. ir kur 
čia visus jo nuveiktus darbus 
i š p a s a k o s i . 

Atsisveikinimo vakarienė 
,Birž. 16 d., 1921 m., Šv. An
tano parap. svetainėje, Cice
ro, 111. surengta A. L. R. K. 
Federacijos 12-to skyriaus. 

Po iškilmingai vakarienei, 
pirmiausiai kalbėjo visų gerb. 
kun. prof. Pr . Bučis.! Kal
bėjo Uumpai ir rimtai. Maty
tis buvo, kad ilgiaus tęsti kal
bą neleido jam jo širdies jaus
mai. Nes jis su mumis jau 
buvo gana apsipažinęs ir jau 
turi neužilgo skirtis. 

Kalbėjo vietos klebonas 
gerb. kun. H. J . Vaičiūnas, 
kun. Pr . Vaitukaitis ir kun. 
Bučio vietininkas, (naujasis 
' 'Draugo ' ' redaktorius, kun. 
Dr. J . S. Česaitis. Kalbėjo ir 
daug svietiškių vyrų, moterų 
ir mergaičių iki 12 vai. nak
ties. Bet pas visus kalbėtojus 
taipgi matėsi skaudus jaus
mai dėlei netekimo žyniaus as
mens katalikų tarpe. Buvo 
vienas ir Chicagos Lietuvių 
(liberalų) Tarybos narys. I r 
jis pasakė gan karštą kalbą 

akyveizdoje katalikų. Bet už 
akių uoliai darbuojasi tauti-
ninkams-liberalams prieš ka
talikus. 

Ant galo .jauna mergaitė 
Rekašaitė, parap. mokyklos 
mokinė, tardama " S u Dievu" 
gerb. kun. praf. Pr . Bučiui 
įteikė didelį baltų rožių (ra
dastų) bukietą. Kun. Bučys 
priėmęs gėlių gražų bukietą 
padėkojo ir. giliuose širdies 
jausmuose vėl atsisėdo. 

Kadangi jau nebesirado 
daugi aus kalbėtojų, tada gerb. 
kun. Bučys pratarė sekančiai: 

** Vienas gabus inžinierius 
už savo nepaprastą gabumą, 
gavo dovanų aukso žvaigždę. 
Neužilgo jis užsipelnė ir antrą 
aukso žvaigždę. J i s tas abi 
žvaigždi nepaprastai brangi
no. Todėl jis jas abi nunešė 
bažnyčion ir su jomis papuošė 
didįjį altorių. ' ' 

Antras panašus atsitikimas. 
" Vienas admirolas užsitar

navo taipgi stambią dovaną. 
Kadan-gi admirolas turi teisę 

[priimti dovanomis aukso epo-
lietus,( todėl jam jie ir buvo 
įteikti. Admirolas, aplaikęs 
aukso epolietus taipgi nepa
prastai brangino. Bet jis juos 
taipgi nunešė bažnyčion ir 
jais papuošė didįjį altorių. I r 
vienam ir antram su gautomis 
dovanomis papuošti Dievo 
garbei altoriai atrodė gražu.' ' 

Kun. Bučys pasakė: " A š 
neturiu nei aukso žvaigždžių, 
nei aukso epolietų, bet šios gė
lės man yra taipgi nepapras
tai brangios. Todėl aš jas ne
šiu ant altoriaus ir tegul jos 

vo mokslavyriu. 
Skaudus .atsisveikinimas, 

bet visgi žinom, kad ir tėvynė 
Lietuva reikalinga tokių as
menų. 

i 

s 

Pasiliekam vėlindami gerb. 
kun. prof. Pr . Bučiui laimin
gų ir ilgiausių metų ir vėl ka
da nors pasimatyti Ameriko
je ar Lietuvoje! 

Atsisveikinam — bet musų 
dvasia pasilieka su juomi. 

J. Šliogeris. 

PALIUOSUOTAS PUGILIS 
TAS. 

Leavenworthe, Kas., iš fede-
ralio kalėjimo paliuosuotas ži
nomas buvęs pugilistas šam-
pionas Jack Johnson, juodo
mis. 

PLATINKITE ' 'DRAUGĄ/ ' 

Ant pardavimo grocerne su pro-
perte, parsiduoda iš priežasties l igos. 
Atsišaukite: 

4019 Ko. Hermi tapė A ve 
Trl Yunls 5024 

puošia altorių, iki jų gražybė 
išnyks. 7 

Kun. Bučiui nešant gėles, 
visi suėjome bažnyčion ir pa
simeldė atsisveikinome su sa 

Reikal inga mergina prie general io 
ofiso darbo, turi mokėti angliškai . 
Atsišaukite 

D R . C. Z. VEZELIS 
4712 S. Ash land Ave. Chicago. 

Tcl . 7043 

Pars iduoda biznio namas labaipigiai 
l ietuvių apgyventoje apylinkėje', 8 
metai kaip statytas, šeš ių pagyvenimų 
atsišaukite 

Jonas Pu lk i s 
4354 S. Wood St. Chicago. 

P. S, savininkas yra ant trečiu lu 
bų iš ga lo : 

P A R S I D U O D A Groserne ir bučeme , 
talp-gi dvieji kampiniai biznio namai 
abie namu, geriausioje Lietuvių a p 
gyventoje vietoje ant • West-Sides, 
priežastis senatvė ir nesveikata. 

Del platesniu žinių kreipkitės pas 
savininką 

^ ii, . A. W. Radomaki 
2257 West 23-rd P l a c e 

ATYDA! 

Parsiduoda pigiai rakandai tūrių 
jų labai daug, norių kraustytis j 
mažesnė randa parduosiųpigiai . At
s išaukite tuojaus. 
1521 E m n u Str. Chicago, m . 

Kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

. * 

Turtas Apie 

$3,000,000.00 
Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 

Metropolitan State Bank 
2201 W. 22nd ir Leavitt St. 

Turime už garbe priminti Lietuvių v isuomenėj , kad dabar geriausias laikas perkelti Jūsų pi-
nngus nesugadinus nuošimčių į valdiška Metropolitan State Banką; kuris yra netik po Valstijos 
priežiūra, bet dar paremtas šios bankos šėrininkų turtų viršijančiu daugiau kaip 12 Milijonų Dol. 

Kvieč iame visuomenė pradėti taupinti savo piningus arba atidaryti čekių sąskaita Šiame ban
ke. Mes lygiai busime dėkingi pradėjusiam taupyt ar tai didele ar maža suma pinigus ga l ima atsi
imti ant kiekvieno pareikalavimo. 

i 

MOKAME 3 c: c ĮMETUS 
Kelaujantiems j Lietuva parūpiname pasporta Skol iname piningus ant 1-mo Mortgage už 6% 

ir v i sa dykai, perkantiems pas m u s laivakorte. 
Parduodame draftus, ček ius pagal dienos kursą, kuriuos gal ima iSmainytl visose Lietuvos bankose 

Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoras iki 8:30 v. vak. 

« 
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Red Star Line 
NBW YORK — HAMBURG 

DANZIG — LIBAU 
SĄMLAND Liepos 16 

S-čia Kliasa Tiktai 

American Line 
Tiesos Patarnavimas 

NEW YORK - HAMBURG 
Parankiausias Kel ias R u s a m s ir 

Lietuviams 
Dideli ir Moderniški Twin-Screw 

Laivai 

MANCHURIA . . . . Liepos 14 
MONGOLIA Liepos 28 

S-čia Kl iasa Tiktai 
Atsišaukite | Kompanijos Ofisą. 

14 N. Dearborn St. Chicago. 
Arba pas Lokal ios Agentus . 

i l l l imi l l in i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l 

DID. GERB. PROF. KUN. PR. BUČIUI. 

-

• 

(Apleidžiant Ameriką.) 

.Mylėtojau mokslo, skelbėjau tiesos, 
Tautos ir Bažnyčios uolus apgynėjau, 
I r artimo meilės i-dėjos šventos 
Nuskriaustų vargdienių žmonių užtarėjau. 

Galingąja plunksna, gražia iškalba, 
Tu apšvieta sėjai išeivių dirvoje 
I r vaisiais darbų besidžiaug Lietuva — 
Į darbų pastojai svarbioj valandoje. 

Del Dievo, Tėvynės užmiršęs save 
Galvojai ir dirbai kų Kristus įsakė 
Akėji ir sėji dirvonus klane, 
Pereidamas kliūtis jei kas jas pastatė. 

Švietei musų tarpe kaip rytų žvaigždė, 
I r rodei laimingų mum takų teisybės; 
Pavyzdžiais mus mokei kaip puošni gėlė 
Nupuolusius kėlei kantriai iš tamsybės. 

Aukščiausi, Tėvynę pamylęs karštai, 
Kaip milžinas stojai už Laisvę į kovą; 
Pasaulij praplito tavieji raštai, 
Išvydo žmonija teisingų vadovų. 

Nerupi pasaulio tau turtai garbė, 
Bei tuščios svajonės laikinos linksmybės. 
Kaip aras skrajoji idėjų erdve 
Vedi savo tautą keliais tobulybės... 

Trumpai išeivijoj tu tegyvenai, 
Šioj aukso užburtoj šaly svetimoje; 
Bet kelių parodei, tiesos mokinai 
Kaip Kristų mylėti ir dirbti tautoje. 

Vienybėn sutraukei išeivių minias, 
I r įkvėpei meilę jiem Dievo, Tėvynės; 
Vienminčių surišęs į galę spėkas. 
Parodei kaip veikti del savo gimtinės". 

Apaštalas laisvos tautos kūrime 
Negriunantį pamatų trokšti padėti 
Naujojoj gadynėj, tautų ramume — 
Tėvynė, kaip saulė, galėtų spindėti. . 

Labai nemaloni išeiviam žinia, 
Kad juosius apleidi Tėvynėn jau grįžti 
J ie gailestį jaučia širdies gilume. 
Vienok jie negali Tavęs sulaikyti. Chicago 30-VI-20 

Nes motina mųs reikalauja sūnaus, 
Tokio kurs tarnautų kaip tikras jos sunūs, 
Kurs tautai vien skelbtų teisybę dangaus, 
Atgimstančiai šaliai gamintų galiūnus. 

Didieji vadovai skriaudų verpete, 
Kaip kirmėlės ėda ir pūdo žmoniją. 
I r maudo vargdienius nelaimių klane 
Jie rengias grąžinti stabmeldžių vergiją... 

Vergavp ilgai brangi Lietuva 
Bet šiandien liuosybės ji oru kvėpuoja; 
Nenor stabmeldystės visa mųs tauta • 
Netrokšta pakliūti į naujų vergiją! 

Nestinga i r Lietuvai tų gaivalų, 
Kurie savo tautą vis rengias žudyti 
Betrokšdami d.ėtis jai prie svetimų; 
Kiti bedievystės vargus paskandytif 

Vadove! Tau puola vialis tos naštos, 
Apsaugoti tautų nuo žudančio klano; A 

Štai balsas tautos mylimos Lietuvos: 
Sugrįžki uolusis gelbėtojau mano! 

Tu motinos balsą veikiai išgirdai 
Neši savo mokslą sunkioj valandoje; 
Paliek ir mumyse tavieji darbai 
Paslėpti ik ' mirčiai širdies gilumoje... 

Pagrįžęs kad siųsi Aukščiausiam maldas 
Sostinės Katedroj ant kalno puikioje 
Atminki ir tas išeivijos minias 
Kų dirba Tėvynei šaly svetimoje. 

Atminki i r tuos kurie drabsto purvais 
I r kala prie kryžiais tave už teisybę; 
Nežino ką daro; bedievių vergai 
J ie tapo, nusmuko per netobulybę... 

šventojo vainikas, didvyrio garbė 
Jau laukia tavęs musų brangus vadovė; 
Kantriai iškentėjai šventame darbe, 
Per jį išlaimėjai gyvenimo kovų! 

O nuopelnais tais pasidžiaugs Lietuva 
I r Kristaus įsteigta gyvoji šventykla; 
Laiminga ir tvirta bus musų tauta 
Jei tavo tik mokslas bus josios mokykla. 

Jonas. 

DR. G. M. GLASER 
rrakt ikuoja SO metai . 

Ofisas S140 (ta. Morgan M. 
Kertė SS-M> SL, Cklcago, UL 

8PECIJALI8TA8 
Moteriškų. Vyriškų, taipgi t i r o 

niškų ligų. 
OFISO V A L A N D 0 8 : N u o l t ryto 
iki I po pietų, a n o C Iki I valan
dą vakare. 

ffadėllomls nuo • Iki t po plot. 
Te le fonai Var ia t*7 

i -< 

——» 

Tel. Randolph S898 

A. A. ŠLAJOS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Baile St. 
Valandos: 9 ryto iki I po pietų 

Panedėl la is iki 8 vakare 
Nedėl lomia ofisas uždarytas 

\m m • » • • • • » • » » • » • » • » » • • • » • • { • ? 

VISI LIETUVIAI 
PRIVALO ŽINOTI, KAD PARANKIAUSIA, TVIR

ČIAUSIA IR GERIAUSIA VIETA LAIKYMUI 
PINIGŲ YRA 

Universal State Bank 
(Under State Government Supėrvision) 

Capital $200,000.00 
Surplus $50,000.00 

Banko turtas siekia $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . o o 
Čionasi visų pinigai randasi saugioj vietoj , nes tą saugrima užtik

rina Suv. Valstijų valdžia, kuri savo pinigus laiko š iame barfke. 
Pinigus i šmokame ant kiekvieno pareikalavimo. 

Iki 15 d. Liepos ant visų padėtų ir perkeltų iš kitų 
bankų pinigų mokėsime pilną nuošimti 

PINIGUS I LIETUVA IR KITUR 
GERIAUSIAI IR GREIČIAUSIAI PASIUNČIA 
UNIVERSAL STATE BANK 

PRISTATYME GARANTUOJAME. 
LAIVAKORTES parduodame ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lie

tuvos. PASPORTUS parūpiname greičiausiai. 

MUSŲ REAL ESTATE DEPARTAMENTAS 
Visados ir kiekvienam teisingai patarnauja pirkime ir pardavime 

namų ir kituose reikaluose. 
B A N K O V A L D Y B A : 

Joscph J. Elias. pres., W m . M. Antonisen, vice-pres . and Cashicr. 
Joscph J. Krasouski , vice-pres. , S. V. Valanehauskas , ass't Casli. 

BANKOS VALANDOS: 
Kasdieną nuo 9 iki 4 po pietų Utarninkais: Nuo 9 iki 4 po pietų ir 
vakare nuo 6 iki 8:30. Subatomis: Visą dieną iki 8:80 vaL vakare. 

Universal State Bank 
3 2 5 2 S0UTI HILSTED STREET CHICAGO, ILL. 

't Tel Yards 6666 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

lAeturim Gydytojas, 

* t S M S. Halsted St. OfetaMA 
Valandos: 10—13 i i ryto 1—I Ir 
« — t vakare Nod. 19—11 i i ryto. 

TdkfMM PnUmaa U»t 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistaa 

10801 Bo. Mlchigan Ai 
• • • • • •na. m . 

VALANDOSi 9 ryto Iki • 
Pu l lman 849 i* S1M. 

MONTREAL į 
HAMBURG, DANZIG ir LIEPOJU 

T H I R D 
CLASS M /, LINE T H I R D 

CLA&S 

Tiktai v ienas t i e sas kel ias i Ba l t iko Portus 
S. S. POLAND IŠPLAUKIA RUGSĖJO 10. 

Valgis labai geras. Pu ikus kambariai atsi lsiu! ir rūkymui . Yra 
daug kambarių dviem ypatom. 

Del platesniu informacijų ir ka inų ats išaukite j 
Romp. Ofisą, arba pas lokal ius agentus 14 N. Dearborn St. Chicago. 

\ 

Dr. L L MAKARAS ' 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michlgan Ave,. 
Vai. 10 iki 11 ryto; S iki 4 po 

plot, 6:8« Iki 8:80 vakaro 
f Residencija: 10583 Perry Ave. 

Tel. Pu l lman 841 

. — 
J. P. WAITCHES 

Lavvycr 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4001 South Hermitage Ave. 
Tel. Boulevard 6080 

11005 S. Michigan Ave , 
Rose land, I1L 

«iW.H>s.wjaj»jmjį.>»j.a.«-M.P. g w •>..• » 

m 
i 

Iš MONTREALIO TIESIOG I KAUNA TIK $113.50 
Sis yra tiesiausias Lietuvon kel ias . Lenkiją aplenkiant . Laivų rui

mai po 2, 4 ir 6 lovas. Tik 8 dienas ant vandens . 

Laivai išplauks Liepos 2,16, 23, 30. Rugpjūtis 6, 13 ir 27 
Pirkite Laivakortės pas Jūsų seniausia Chicagoje agentą 

A. OLŠEVVSKĮ 
3251 S. Halsted St. Chicago. 

Pašportus parūpina. 
Pin igams Lietuvon vežtis parduoda Draftus ant B a n k u Kauno . 

Šiaulių, Raseinių, Panevėžio , Marijampolės ir k i tų Lietuvos mies tų . 
Padaro Ingaliojimus (Doviernastis) 

(Amerikos valdžia leidžia gryžti atgal laike 6 mėnes ių p o i švaž imui) 
Naujas Olszevvskio Ofisas dabar n e B a n k e bet kitoj pusėj gatvės 
priešais Banką. 

S • 

• 

» 
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PirmavlienLs Liepos I i , 1021 
a m . .. •• . . 

\ BRAUSAS 

Kuo. Prof. P. Bučio Vardu Fondas. 
Mūsų didžiai gerbiamas V3i-1 Tuo būdu mes statydami at-

kėįas grįžta Lietuvon. Jo pen- minimo paminklą savo gerbia-
keri darbavimosi metai Ame mam veikėjui dėsimės prie Lie 
rikos lietuvių tarpe pasiiymė- tnvos valstybės stiprinimo, 
jo gražiais krikščioniškos kul-i Fondo suma palieka amžinai 
turos darbais. Jis tyliai, ra-1 prie Universiteto, o sumos 
iniai, nenuilstamai dirbo, pra- nuošimčiais gaminsime tėvynei 
kaitavo. Jo žodis ir kilnus pa vadų, šelpdami pašalpos roika 
vyzdys šviesiai spindėjo tam- lingus studentus, 
šiuose mūsų išeivijos sklia,u- Tariame širdingą padėką vi 
tuoBe. Visiems jis mums gerai šiems mūsų sumanymą remian-

pagyrimo žodžiii ne- i tiems. 

t 

reikalingas. 
Chicagos Federacijos Aps-

Chicagos Fed. Aps. Fondo 
Komisija. 

š 

i 

krities Valdyba reikšdama jam j P. S. Aukas prašome siųst J 
padėkos ir gilios pagarbos, su- j Draugo Rcdakcijon. Kadangi 
manė jo negęstančius žygius netrukus mūsų veikėjas išva 
paminėti. Tuo tikslu nori su- iiiuoja Lietuvon, prašome ne 
kurti prie Lietuvos Univer >i si vėluoti. Jam išvažiuojant no 
teto teologijos fakulteto $10,- retume įduoti čeki bent pusės 
000 fondą. fondo sumos. Kas aukoja grei 

Fondas arba bursa steigiama čiaus, dvigubai aukoja. Auko 
kun. prof. Pr. Bučio vardu. Su • tojų sąrašai bus skelbiami 
darytojo fondo nuošimčiai siu- j Drauge. Visi aukotojai gaus 
riami neturtingų studentų iš atsiminiman kun. prof. Bučio 
laikymui. fotografiją. Komisija 

= = = 3 = . • I^^T 35—- =2 
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PASERGĖJIMAS 
Prirengiame keliauti j Lietuvą, iries neleidžiame "palydovų ir mes Jieapgauliojam keleivių, mes žinome, kad 

palydovas negali apsaugoti keleivių, pertai, kad tie palydovai keliauja vieną kartą savo amžyj, kaip jie gali 
žinoti kilius ir apsaugoti keleivius. Patį palydovą kompanijos žmonės turi' saugoti kaip ir patį keleivį. Ucnd 
rovės norėdamos sugriebti kuodaugiausiai keliauninku ir paskelbė. Leisti palydovą (arba atstovą) mes neno
rime visuomenės apgaulioti, mes norim teisingai žmonė.ns patarnauti, mes per dešimtes metu potyrę ka'p ge
riau kefciv.his prirengti, kaip keleiviams gauti klirijans 'popieras, su Taksais apsaugoti mes su kompanijų pa-
siutltiriiais prireugiam kiekvieną keleivį ir duodam reikalingą patarnavime, taip, kad kiekviename žingsnyje ke
leiviai jaučiasi kaip namie ir yra apsaugoti nuo visokių išnaudotoją. Jeigu mūsų paaiškinimų netikite pasi
teiraukite tų, kurie su mumis yra turėję • reikalus, arba kurie keliavo per mus, visi atrašo laiškus ir liepia 
kreiptis pats mus. -Sis apgarsinimas daugiau netilps. Mes siunėiam pinigus ir pilnai užtikrinami4. Mes apsau
gomam nuo ugnies, namus ir rakandus. Jeigu Tamstos rakandai yra neapsaugoti, nelauk ilgiaus, nes gali ŠIĄ
NAKT sudegti, liksi labai nuskriaustas. 

Visada pąs nms jausities kaip namie. . .• 
Mes tikri esame, jeigu Tamsta turėsi reikalą su mumis vieną kartą, Tamsta visados kreipsies pas mus ir 

liepsi kiJiems. 

S 

• 

• 

. 

, 

ALEKSANDRA DAROS 
• 

' 

f 726 W. 18th Str. v 

• -
- Chicago, III. 

Paluknė, (Skuodo vals., K n1- Klaipėda. Vyriausias Klai 
tingos apskr.). Šiame kainu* pėdos krašto komisaras p. 
nuo 1D20 m. yra įsikūrusi Petisne, birželio 11 d., išvažia-
Ijaudies inakykla. Iš karto vai vo į Paryžių. Spėjama, kad p. 
kų pradėjo lankyti apie 70, iPetisne įneš ambasadorių kon-
bet valsčiaus tarybai atsisa- ferencijon sumanymą apie 
kius mokėti už mokyklos bu- Klaipėdos savarankumą sulyg 
tą, vaikų skaičius sumažėjo i Danzigo pavyzdžio ir remian-
ki 4b, nes beturėiams sunku tįs šiomis dienomis priimtu 
kiek nors mokėti. Kaip kitur, ! biudžetu, kuriame stengiamasi 
taip ir ėia dar žmonės gerai i^iodyti, jog Klaipėdos kras-
neapvertina mokslo naudingu- t a s g a l i m a ž a ž o m į u gluogsniai 
mą: gyventojai sale mokyk-;y r a p r i e S i n g i Klaipėdos sava-
los ūkininkai turi luinus vai- r a i l k u n m i i r p r a n i 0 n ė s preky-
kų, bet į mokykla jų »^^-j bos atstovai skaito tai pragaiS-
dzia. 

Po Kailiu Metu* mokvkmi 
buvo pargabentos malkos. Mo-

•,. . J ^ . . 

kytoja pastebimo, kad malkos 

guga politūra. .t 
Apie derybas su Lietuva 

lel ūkio ir prekybos konven
cijų, kol kas neteko gauti ži-vis .nvksta. Tuomet ji pasita-

A~ m , -A niu, bet nepaisant i Klaipėdos 
\ . r. komitetu, 

rusi u pa- savarankumo klausymo išriši-sikvietė seniūną, padarė kai-
mc kratą ir malku dalį rado »»» *ri™>i* ateityje, vutnk 
pas ūkininką Adom.-} Ažoklį. įteks d c l t o k i o s konvencijos 
Komitetas sustatė protokolą ir Į tartis. 
Ažoklį padavė teisman. Tai- Iš to matyti, kad negraitai 
kos teisėjas išnagrinėjęs by- šis kraštas susivienis su Lie-
la, rado Ažokli kalta esanti, tu va, nes vokiečiai ir suvo-

l l '^miHH^mHimi l ISHKUHmiH?];^^ 
_ _________ I / 

WESTPULLMANIEčlAIj 
Atkreipiame Jūsų arydų, 

<;w! pas Jus dienraštį '* Drau
gą7 ' atstovauja p. M. Kiupe 
lis 11940 So. Halsted St. 

P a s jį galite gauti kasdien 
Musipirkti ^Draugą", taip 
oogi galite užsiprenumeruoti 
3ARSINKITĖS "DRAUGE." 

~ 
t^ĮĮ 

i 

pasmerkė 3 mėn. kalėjimo. Šis 
ūkininkas turiporą arklių ir 
tingėjo parsigabenti malkų. 

kietėje lieutviai stipriai laiko
si ir nenori vienytis su Lie
tuva. 

A. f A. 
ANTANAS 

AŠMONTAS 
persiskyrė su šiuo pasau
liu Liepos 8d. 1921m. 7:30 
vai. vakare. Atsitiko ne
laimė — nuskendo ežere 
besimaudydamas. 

Velionis paeina iš Rau
kų sodos, Andriejavo vai. 
Kretingos par.. Kūnas ra
ndasi po numeriu 3121 S. 
Morgan St. Velionis buvo 
27m., nevedęs. Pragyveno 
Amerike 10 metų. Paliko 
nuliūdime brolį Juozapą 
Amerikoje. Lietuvoje pa
liko brolį Kazimierą ir 
tris seseris Emiliją, Bar
borą ir Pauliną. Ameriko
je paliko dėdę Kazimierą 
Liaudanskį.. 

Laidotuvės įvyks 12 d. 
Liepos apie 8-tą vai. išry
to iš šv. Jurgio bažnyčios 
į šv. Kazimiero kapines. 
Kviečiame gimines ir pa
žįstamus dalyvauti laido
tuvėse. 

Juozapas Ašmontas ir 
Kazimieras Liaudanskis. 

VYRIAUSIAS KATALIKU 
KOMITETAS. 

FEDERACIJOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FEDE

RACIJOS VALDYBOS 
ANTRAŠAI. 

Kun. Pr. Bučys, prezidentas, 
2634 W. 67-th str., Chicago, 
m. 

Kun. J. J. Jakaitis, vice-pre-
zidentas, 41 Providence str., 
Worcester, Mass. 

Kazys Česnulis, vice-pres., 
456 Grand str., Brooklyn, N. 
Y. 

Jonas E. Karosas, sekreto
rius, laikinas antrašas 381 
Westminster ave., Detroit, 
Mich. 

K. J. Krušinskas, iždinin
kas, 456 Grand str., Brooklyn, 
N. Y. 

Iždo globėjai: 
Kun. M. Pankus, 443 Park' Agitacijos Komisija: 

ave., Bridgeport, Conn. 
L. Šimutis, 456 Grand str., 

Brooklyn, F . Y. 

W5ė& 
VARSAVINGSSTAMPS 

ISSUZD UY T U E 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

* « 

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS 1921 METŲ 

CENTRO VALDYBA. 
Dvaa. vad., Prof. kun. P. 

Bučys, 2634 W. Marąuette Rd. 
Chicago, 111. 

Pirm., A. Nausėda, 1928 So. 
Leavitt St., Chicago, III. 

ViGfcjSrnv .,, J . Petraitis, 
1324 So. Campbell Ave., Chi-
'ago, 111. 

Nut. rast., A. Valančius, 
1511 So. 49th Ct, Cicero, EI. 

Fin. rast., B. Nenartonis, 
1442 So. Richmond St , Chica
go, 111. 

Iždin., kun. P, Kudirka, 2334 
So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Stef. Sakauskaitė, 1902 So. 

Union Ave., Chicago, III. 
J. Mikolainis, 1529 So. 50th 

Ave., Cicero, UI. 
Direktoriai: 

"j. 'Petraitis, 4324 So. Camp
bell Ave., Chicago, UI. 

B. Sekleckis 3427 Auburn 
Ave., Chicago, UI. 

Prof. kun. P. Bučys, 2634 
W. Marąuette Rd. Chicago, 111. 

Kun. I. Albavičius, 717 W. 
18 St., Chicago, 111. 

Kun. F. Kudirka, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, 111. 

A. Dargi s, 726 W. 18th St., 
Chicago, 111. 

A. Nausėda, 1928 So. Leavitt 
St., Chicago, 111. 

J. RupSis, 4013 So. Maple-
wood Ave., Chicago, 111. 

A. Valančius, 1511 S. 49 Ct., 
Cicero, III. 

S. Jucevičius, 726 AV. 18th 
St., Chicago, UI. 

B. Nenartonis, 4442 S. Riclv 
mond St., Chicago, 111. 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 

Ten yra viet inis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
/įsas Baltiko Valstijos tiesiai 

į Danzig. 

J >lefona& Ariuilaą» 9770 
MARYAN S. ROZYCKI 

M I Z V R O S DfKKiiTOJaU*' 
Mokytojai Plano. Teori*** «r 

RotniM>zJ<:Uo* 
W i l V. \Vcs«^ro Av* 

C'hicatro, 111. 

i 

v — 

SAX0NIA Liepos 21 

j V. W. RUTKAUSKAS į 
ADVOKATAS 
Oflma Didmiesty J: 

2 29 South La Salle Street į 
Kambarį* 194 | Kambarį* 194 

Telefoną* Central «300 

H AMUI KG 
OANZIG 

U Kl. U I K! 
$115.00 $125.00 

$200.00 $135.00 
Taksu $5.00 

P E R CIIERBOURG SOUTHAMPTO?! 

. \ L « A N I A .'/ . . . . Liepos 12 
MAUIIETANIA . . * , * — . L i e p o s 15 
COLUMBIA , ,n' Liepos 18 
CARMANIA Hei)OS 16 
AQITTANIA l i e p o s 20 

\ 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Į Lietuvio Gydytojas Ir Obirorgaa I 

Peoplt-a Teatro N a m e 
l « i $ W. 47 tb Str. T e t Boul. 1 6 © | 

f v a l a n d o s : fl Iki 8 vak. N«dėl l t l 
ki 12 ryte. 

Hm. 9 t l 4 W. 4Swl 8tree« 
Nuo ryto iki Diet 

j T e L McKinley 2«3 | 
1 

I 
* Vakarais, 812 W. 83rd 8 t * 

Telefonas: Yards 4081 

mwmmwwkmmmvt**mw>l 

S. D. LACHAWICZ 
I J E T U V Y S GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o roano 
darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23rd P lacc CbJcago, 111. 
Tel. Cnjial 2100 

U'JPhbne SeeJey T\Vi 
DR. 1. M. FEINBERG 

Gydo specljAlial rlsokiaa c y m 
moterį} h t i ika> H|ra* 

2401 MadlMm Str.. kampa* *v 
•tern Ave.. Chi*«|tro 

({(Valandos: 2—4 po plet 7—9 ra 

iiUllIllIliiiKIIIUlliillll l l i i i l i i iUlllilll l ltf 
Re*. 1130 Indepcndeiic«» Bt\ d. 

Telefonas Voo Bur^n I M 

DR.A.A.R0TH, 
Kn«»a>i Gydyto|as n Ghirnnma 
fipei<l>altetas Moterišku. Vyną*© 

Vaikg ir visa euroniskn Ilgu 
VALANDOS: 10—11 ryto 9 — • pu 

pietų, 7—8 vak. NedėUomts 1 0 — 1 9 # 
Ofisas 3354 Ko. Ralstffd KU, t9U«M^r 

Telefona* IVrover • * • ! 
• I I I I t l I l I l I l l I l I t l I l I l I l IK i iM l l l l t i t i i l l l I t l IM . 

t 

• GREIČIAUSIA 
K E L I O N E I 
L I E T U V A 

Ęuropean American Rureau 
Fabionas ir Micidevicz ved. 
buvę A. Petraitis ir fi. L. Fabionas 
Siuntimas tfinigij, laivakor-

tės, pašportai ir tt. 
N O T A R U U&AS 

Real E»tate, Paskolos , Insorteai 
Ir tt. 

809 W. 35th St., K a m p . Halsted 81. 
Tel. Boulevard 611 

Vai.: 9 Iki o kasdieną • 
Vak.: Utar. K e t ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki S po pietų. 

• . TURĖSIT VAŽI UODAMI PER 

II 
* 

• 

I 
1 • • 

Kanadą į Klaipėdą 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
Gydytojas ir Chirurgą* 
4442 So. Wcstcrn Ave, 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais 1-1 po 

pietų _ir 7-8 vakarais. Nedėldie 
niais tiktai po pietų 2 Iki 6. 

Prof. kun. P. Bucys, 2634 
,W. Marąuette Rd., Chicago, 
ni. 

S. Jucevičius, 726 ,W. 18th 
St., Cliicago, III. 

J. Šliogeris, 1508 So. 48th 
Ct, Cicero, IU. 

P. Vitkus, 1432 So. 49th Av., 
Cicero, UI. 

DR. S. MIKELIS 
ULMTDVI8 

GVDTTOJAS UI t l i i K f RQA» 
Ofinas ir Gyvenimo viets 

S253 South Halsted Stre«t 
Ant Tlrtons Untveraa.! StmU Baak 

Valandos nuo 14 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėl iomls nuo l t iki X 
TetafMMM Tnr*. MM 

TeL Drovsr 34ii\ 

Dr. C. Z. Ve?e!is 
LIETU VIS DEM TĮSTAS 

4712 SO. ASHLAKD A T O M U * 
arti 47-tos Gatves 

• ?»k-| B. Nenartonis 4442 So; Bich-į •?•*****: nuo t ryto iki 
^ T j j Seredomis nuo 4 11* 9 vakare 

mond bt., Cnicago, 111. , ^s^^rr^z Į..-Į,5s=y4"»ffy 

< 

8 
Keliaujant j Lietuvą šia linija per Lenkiją nereiks važiuot. 

Didžiausi ir Greičiausi Laivai iš Canados Išplaukia kas Kelinta Diena. 

TREČIOS KLES0S LAIVAKORČIŲ KAINOS iki KLAIPĖDOS $197.10 P 
" " KOMIGSBERG $107.16 
" " EITKŪNŲ $167.15 

LIEPOJAUS $114.66 »> 

9f 99 

99 

KAUNO. $117.00 i 
Iš Chicago's iki Montreal, Canadą . $35.28 

Karės Taksai . . . . $5.00 
LIETUVIŲ FBEKYBGS BEM>BOVĖ teip-gi parduoda laivakor
tes ir per visas kitas linijas. 
LIETUVIŲ PREKY1K>S BENDROVĖ siunčia pinigus perlaidomis, 
čekiais ir telegrafu. Mūsų perlaidas išmaino ant pinigu visoje Liję-

* « 

tuvoj. Teip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkti mūsų Bend
rovės draftą ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvažiavę pi
nigus gausite paetose arba bankose. 

Del tolimesnių informacijų kaslink laivakorčių, pasport(ų, income 
taksų ir kitų reikalų kreipkitės šiuo adresu: • . 

Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius 

Lithuanian Sales Corp., Lithuanian Sales Corp., 
3249 SQ. Halsted St., 300 Sayoy Theatre Bldg., 

Chicago, Iii. ( i Wilkes - Barre, Pa. 
Tel. Yards 6062 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
414 W. Broadway, Boston 27, Mass, 
PASTABA: Šiuomi pranešame visiems mūsų šerininkams, rėmėjams 
ir priefcelianis, kad Chicagos ofisas bus perkeltas į nauja vietą nuo 
July (Liepos*) 20 dienos, 1921, po sekančiu adresu: 3313 So. Halsted 
S i , Chicago, UI. 
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8 D R A U G A S Pirmadienis, Liepos 11, 1921 
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GVARANTUOTAS SIUNTIMAS PINIGU 
'S 

• • - { 
: n LIETUVON 

iiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimii P I N I G A I CIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII y 

. 

Siunčiame pinigus į Lietuvą saugiai, greitai ir pigiai, prisiuntimas Money Orderiu, Čekiu (Draftų) ir Kabeliu yra gvarantuotas. 

Pirmas Morgičius 
Parduodame 6 ir 7 nuošimčiu Pirmo Morgičiaus Aukso Bondsus. Nuošimtis mokamas kas pusmetis. Bondsai yra absoliučiai saugus nespekuliacijai. 

Laivakortes 
Parduodame ant geriausių Linijų į ir iš Lietuvos. 

(Insurance 
— 

Apdraudžiame: nuo ugnies — namus— rakandus — automobiliu?: teipogi apdraudžiame nuo audru ir gyvasties. 

amai ir Farmos 
Parduodame, mainome, namus, farmas, fotus perkantiems ir parduodantiems. Paskolas ant namu padarome greitai ir pigiai. Egzaminuojame abstraktus. Išdirbame legalius dokumentus. 

\ - . . . . 

Money Orders Ir Travelers Cheaues 
Parduodame Money Orderius po visa Amerika. Parduodame Travelers Cheqnes ir Letters of Credit keliaujantiems į Lietuva arba į kitas dalis pasaulio. ' 

Norėdami teisingo patarnavimo, visados kreipkitės j mušu raštinę. 

840 West 33-rd Str. 
and Pupauskas 

• 

w _ 

• 

- • 
YARDS 2790 

1 

Mušu ofisas atdaras kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vaka ro. Šventadieniais nuo 1 -mos iki 4-tos po pietų. 

-
• 

1 

• 

. 

r 

Chicago, III. 
• • 

: 

• • I 

j 
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GERBIAMA VISUOMENE 

Daug žmonių supranta biz
nierius neteip kaip tikrai yra. 
Nekuri dalis mūsų gerbiamos 
publikos padalina biznierius 
j kelias šakas. Vienus vadina 
vienos partijos, kitus kitos. 
Jeigu randasi tokie biznieriai 
kurie prisilaiko tik partyviškų 
pažvalgų, tai jie nepldo tei
singai savo užduoties nes ti
kras biznierius turi duoti do-
leriaus verčios patarnavimo 
arba prekių kiekvienam savo 
kostumerui. 

Kaipo faktas paimkit di
džiausias įsteigas pavyzdžiui 
ir persitikrinkit, jog tos įs
taigos neturi jokių skirtumų 
tarp savo kostumerių ir dėlto 
jos išauga tokiais milžinais. 

Atminkit, kad veršiu neblo-
v»cs, jaučiu nebaubsi.. 

Kiekviena iš tų milžiniškų 
įstaigų kada nors buvo mažos, 
bet vesdamos biznį ant tikrų 
pamatų turėjo djdelį pasiseki
mą. 

Iš Lietuviškų Biznio Įstaigų 
didžiausi pasisekimą padare 
European American Bureau 
kurios vedėjai S. L. Fabionas 

ir Ž. S. Mickevyčia yra žmo 
nes tikri žinovai savo užsiė
mime. Jie duoda kiekvienam 
atsilankančiam į jų Biurą žmo
gui teisingą ir mandagų patar
navimą. Ši įstaiga, jus visi ži
note, susitvėrė 1919 m. ir pra
lenkė visas kitas įstaigas tos 
Sakos arba rūšies net daug 
senesnes. Čia nėra* skirtumo 
b iednas , a r b a g o t a s , m o k y t a s 

ar nemokytas visiems vieno
das patarnavimas. S-ys 

(Apg.) 
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% NORITE 
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LAIMINGAI PARVAŽIUOTI I LIETUVA TIKTAI 5 DIENAS ANT VANDENIO 
, 

Jei Norite 
PARSIVEŽTI PINIGUS I LIETUVĄ BE SKRIAUDOJ IR RŪPESČIO ARBA NUSIUSTI SAVO GIMNEMS PINIGŲ GREITU LAI

KU PAGAL DIENOS KURSO. 

Jei Norite 
ATVEŽTI SAVO GIMINES Iš LIETUVOS PASEKMINGAI, TAI KREIPKITĖS \ 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
S. L. Fabionas.ir Z. S. Mickiewlcz, vedėjai 
809 W. 35th St. Kampas Halsted 35th G-ve Chicago, III. 

. 

• 
• -

• 

PASTAJJA: pudami laivakorčių biznije, mes gauname daug gėry namu ir farmu ant pardavimo už pigią kaine, nes tie 

žmonės, kurie nori išvažiuoti į Lietuvą parduoda už tokią kainą net stebėtina. 

Malonėkite atsilankyti į mūsų Biurą ir išsirinkti iš mūsų Bargenų sau namą ar farmą iš kurių tikrai busit užganėdinti. 

TAIPGI JUS GALITE GAUTI PAS MUS PIRKTI PIRMUS MORGEČIUS nuo 6 iki 8 procentu. Procentus išmoka kas pusę 

metų, o sumą už metų. 

Geriausias investmentas be jokios rizikos, nes pinigai bus visiškai saugiai. 

PAS MUS GAUSITE ATSAKANTI IR TEISINGA PATARNAVIMĄ-

Kreipkitės šiose valandose: Kasdieną nuo 9.ryto iki 6 po pietų 
J 

Vakarais: Utarn,. Ketv., Subatoj iki 9 po pįetų, Nedėlioję iki 3 po pietų. 
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