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(1891 — 1931). moksliškų, st raipsnių, korospo- j

Šiandien Chicagos lietuvių. ndencijų ir kit. Tada Bemina-Į 
atstovai, susirinkę j Stevens rijoj lietuvių klierikų patrio- 
viešbutį, mini J. K. Vyskupo tų draugija pradėjo slaptai
Petro Pranciškaus Bučio 40 
m. visuomeninio ir literatinio 
darbo jubiliejų. Ta proga, pa
sinaudodami “Šaltiniu,” bent j vertė į lietuvių kalbų klierikų 
trumpai paduodame žinių a-! būrelio verčiamas dvasinio tu-

leisti ranka rašytų laikraštėlį,' 
kurio redaktorius buvo Pr. Bū iI
čys. Taip pat redagavo ir pats j

pie tų didįjį Bažnyčios ir Tau
tos darbininkų.

Lietuvių visuomenė pernai 
pasidžiaugė, kad šv. Tėvas la
bai reikšmingom pareigom ei
ti paskyrė mūsų garbingų tau
tietį, Marijomj Vienuolijos 
Generolų — pro f. kun. Pr. Bu
čį. Jis buvo pašventintas biza- 
ntijos-slavų apeigų vyskupu 
ir pasiirtas visų unitų Apaš
tališku Vizitatorium. Uždavi
nys — vienyti Rytų Bažnyčių 
su tikrąja Kristaus Bažnyčia 
— didingas. Ta proga apie 
šį pasiaukojusį Kristui darbi
ninkų buvo rašyta, ne tik Lie
tuvos, bet ir užsienių spaudoj.

Ir dabair džiugu mums pa
stebėti, kad šiemet sukanka 4(1 
metų, kai J. E. vysk. Būčys 
nepamainomai varo visuome
ninio bei literatinio darbo ba
rų. Tai brangi sukaktis. Gerb. 
Jubiliatas kaipo profesorius, 
visuomenininkas, pamokslinin
kas ir dabar jau vys-kupas ne
abejotinai daug nusipelnė ne 
tik Bažnyčiai, bet ir visai mū
sų tautai, plačiai dirbdamas 
jos kultūrini darbų.

Gerb. Jubiliatas plunksnos, 
o kartu ir visuomenini veiki
mų pradėjo vos tik įstojęs Sei
nų Kunigij Seminarijon. — 
Tada naujokui draugui Pran
ciškui Milukas (dabar uolus 
kunigas visuomenininkas Ame-

rinio knygas. (Tų vertinių kai 
kurie dar rankrašty.)

Baigęs seminarijų ir toliau 
eidamas aukštąjį mokslų, plu
nksnos darbo ne tik neapleido, 
bet dar padaugino jį. Iš Švei-! 
carijos rašinėjo į “Žinyčių,” 
į kai kuriuos laikraščius ir ki-1 
tus svetimom kalinau laikraš-, 
čius. Petrapilio Dvasinėj A - į 
kademijoj beprofesoriaudamas 
ir ten pat eidamas painias in- i 
spektoriau* pareigas, vis dėl - i 
to susirasdavo laiko ir rašy
mui. ,

Savajai spaudai atgavus lai
svę, Lietuvoje ėmė atsirasti

v , ... , . per radio kalbėdamas pareis-nemaza savu laikraščių bei 1 . ... ... .

J. E. OLIMPO VYSKUPAS PETRAS
BŪČYS, Marijonų Kongregacijos Va

dovas.

CHICAGO JE

BUS KALTI ĮSTATYMŲ 
LEIDIMO RŪMAI

Cbicago majoras Cermak

PATARIA EITI MOKSLUS

PREZIDENTAS TEISINA
SAVO NUSISTATYMĄ

i INDIANAPOLIS, Ind., bi-
i v'rž. 16. — Prezidentas IToover 
, čia vienam pokyly kalbėdamas 
; tarp kitko teisino savo admi-I .
nist racijos nusistatymų šiais 
blogaisiais laikais. Ir sakė, jog 
/‘mes šiandie daugiau kenčia
me dėl užšalusio savo pasiti
kėjimo, negu dėl užšalusio ap
sidraudimo.”

1 Toliaus: “Mes laimingai iš
ėjome iš kiekvieno seniau bu- 

ivusio ekonominio slėgimo ir 
įžengėme į didesnio gerbūvio 

i laikotarpį. Tų pat atliksime 
ir šiuokart.”

Atvykusį prezidentų žmonių 
minios pasitiko be didelio en
tuziazmo.

ŽUVUSIŲ BŪSIĄ 370 
AR DAUGIAU

Chicagos publiškų mokyklų 
viršininkas Bogan paskelbė
raginimų baigusiems moky- v
klas mokiniams, kad jie ir to- . . ’ y ,
,. i i . i j i i ,, blrz- 16- — Apsivozus vande- liaus lankytų ųaokvklas, kad1
neieškotų drtrbij, kas gauti

nyne laivui“^!. Philibert“ su

VOKIETIJOS KANCLIERIS BRUENING 
GRASINAATSISTATYDINTI

ISPANIJOS VYRIAUSYBĖ IŠTRĖMĖ 
KARDINOLĄ PRIMATĄ

MacDonald Neturi Noro Pasitraukti Nuo Val
stybes Vairo; Japonija Iškėlė Viešumon Savo 
Karo Jėgas

IŠ ISPANIJOS IŠTREMTAS 
KARDINOLAS PRIMATAS

MADRIDAS, birž. 1G. — 
Ispanijos respublikos laikino
ji vyriausybė ištrėmė gryžusį 
iš užsienio kardinolų Segura, 
Ispanijos primatų.

JAPONIJOS SAUSŽEMIO 
JĖGOS

TOKYO, birž. 17. — Japo
nijos karo ofisas viešai pas
kelbė savo sausžemio ir oro

KANCLIERIS GRĄSINA 
PARTIJOMS

savų
žurnalų, kuriuose profesorius 
Būčys mielai sutikdavo l>en- 
dradarbiauti.

Jo raštų randame: “Šalti
ny” (daugiausia), “Nedėldie- 
nio skaitymuose,” “Vilniaus 
Žiniose”, “Draugijoj,” “Va
dove” (pastaruose dviejuose 
ypač daug recenzijų). 1916 m. 
nuvykęs į Ameriką buvo paė
męs redaguoti vienintelį Ame
rikos lietuvių dienraštį “brau 
g<7
somoh tėvynėn. Prie kiti] tie- f

kė, kad jei valstybės įstatymų 
leidimo rūmai nepraveš įduo- 

i tų rūmams sumanymų patva
rkyti Cook apskrities finansus, 
už apskrities nelemtų finansi- 

i ne padėtį bus kalti pa.tys rū
mai.

I Majoras dar pareiškė, jog 
jis visomis galimomis prienio- 
nėmis darbuojasi už išlaidų 
mažinimų miesto administraci
joje. Ir pažymėjo, jog ateity

-v išlaidos dar daugiau bus sian-1921 m. grizo nepriklau-; . . . . .rinamos, jei nebus galimybės
. . . bankininkams parduoti mokes-sioginnj didelių pareigu vis .
v , , x • • x • garantų.”parašydavo dar tai į ntgai-,

vintąjį “Šaltinį,” tai į “Tie
sos Kelių,” “Židinį.”

Taip, nuo pirmutinio plun
ksnos darbo ligi šių metų į-

SAUSŲJŲ AGENTŲ 
“REIDAI”

Sausieji agentai kasdien 
atlieka “reidus” Chicagoj ir 
apylinkėse. Visur randama

rikoj) pavedė parašyti refera-, vairioj kat. periodikoj išspau- 
tų. Pranciškus parašė ir iš ka-jsdintų gerb. Jubiliato yra per 
rto laimėjo Miluko pagyrimų;*200 straipsnių, straipsnelių, i ‘ 
referatas buvo parašytas tu-į Kai kurie jų na8rinėja taip j 'r arp^no
riningai ir gera taisyklinga svarbius ir nesenstančius klai>- į’l^ariani,l-
sklandžia lietuviška kabia. Tai gimus, parašyti tiek turinin
davė Milukui teisės paskatin-1 gai ir moksliškai, kad visai 
ti jaunų savo draugų, kad pa

Užvakar agentai atliko kra- 
! tas Capitol užeigoje, Juštice

mėgintų prabilti per laikraštį.
Pranciškus paklausė; tai jam tik viena literatinio darbo pu

pravartu būtų surinkus juos'^*ar^ miestelio vienoj užeigų 
į knygas. Bet straipsniai tai " ®7._P^ «

patiko; ėmė jau gera valia ra-'sė. J. E. vysk. P. Būčys rašė 
šinėti daug referatų, skaityti ir knygas, kurių jau išspaus- 
jnos draugėje, o paskui kai dintų yra 15 (kitos rankraš- 
kuriuos siunčioti į laikraščius čiuose). Trumpam straipsne-

Rasta nemažai svaigalų. Are
štuota 6 asmenys

PAŠALINTAS POLIC- 
MONAS

ly su tom knygom skaitytojų 
supažindinti neįmanomo, Mes

, i ekskursantais yra žuvę apie šiandie yra nepaprastų sunkė- . .nvbi : 370 vyrų, moterų ij vaikų, jei
_____________ I ne daugiau. Tik vienų vaikų

žuvę apie 50.
NUBAUSTAS PUSEI 

meTų KALĖJIMU Skenduolių lavonai ieškomi 
'laivais, valtimis ir orlaiviais.

Julius Link, 29 m., teismas, Visus ilgus Biscay užlajos pa- 
nubaudė 6 mėnesiams kalėji-' kraščius apgulę gyventojai 
ino ir vienų dolerį baudos už laukia lavonų atradimo. Atra- 
įnėginimų grųsinimais išgauti sta apie 70,
10,000 dolerių iš negro kong-
resmono Oscar De Priest.

SUGAVO PLĖŠIKĄ

Išgelbėti 8 žmonės pasako
ja, kaip yra įvykus ši baisi 

• nelaimė. Kilus audrai, eksku
rsantai subėgę į vienų laivo
šonų, kada kitų šonų gkalandi-

Boston Oyster rūmų rūsy , T . . ..* \. no bangos. Laivas apsivoze
plėšikas parmušė nesančia a- , . ,• o™ J , • u t tt nuo ban^ ir zmonnl sunku-pie 200 dolerių Mrs. J. Hen-'. . mo.derson, 60 m., atėmė pinigus, 
ir leidosi bėgti.

Pakilusi moteriškė piktada
rį išsivijo gatvėn šaukdama ________
laikyti plėšikę. Jis sugautas.! n _ R
Pasisakė esąs Ehsha Moosbia.' . ,. , , . .1 vyriausybe labai pageidauja,

JAPONIJA ATSARGI KI
NIJOS KLAUSIME

idant Japonija savo atstovy
bę Kinijoj pakeltų ambasada.

Teisėjas J. Sabath po 40 Bet Japonija nelinkusi taip 
metų kalėjimo Joliete nubau- elgtis- Laukia tolimesnių Ki- 
dė tris plėšikus galvažudžius: n*.i°j galimų įvykių.
Zemart, Vollanl ir Goldsteiių gaĮ.oma, Japonija yra suta- 

riilsi. i

NUBAUSTI KALĖJIMU

PREZIDENTAS MIESTE 
MARION, OHIO

su Britanija šiuo klausi
mu neveikti atskirai, t. y. be 
bendrojo pasitarimo.

— (Kan. J. Tumas).
Pirmas gerb. Jubiliato spau 

sdintas darbeli, pasirodė imi tik parūpinom sudaryti j, sę- 
>». liaudžiai skiriamam Tilžės rn5’’ Stai ’18:
“Ūkininke” 8 nr. Po to tas 
pats “Ūkininkas,” “Apžval
ga,” “Vienybė Lietuvininkų”

1. Sw. Stanislavv, biskup 
Krakovski, Krakow 1902 m., 
196 j5usl.

ir kiti lietuvių kalba tada už..1 2 ftv- Pan0,ė8
sieniuoae leidžiami laikraš,-iai Liurd<>- S(“inai 1909 362
iš Pr. Bučio vis daugiau gan- P0’1' Rnofiiama "»"> '««>»-
davo ir spausdindavo įvairių m ____________________

religiškų, įdienos klausimais (Tąxa 2-rjune pusi.)

Teismas išteisino poliemonų 
E. C. Daliege už tariamąjį 
jo norėjimų grųsinimais iš
gauti 5,000 dolerių iš vieno 
vaistininko.

Bet civilinės tarnybos ko
misija jį pašalino iš policijos 
tarnybos. •

MARION, O., birž. 17. — 
Vakar čia atidengtas pamink
las mirusiam prezidentui Ha- 
rdingui. Iškilmėse dalyvavo 
prezidentas Hoover ir buvu
sia prezidentas Coolidge.

VELIUONA, Kauno apskr.

CHICAGO IR 
KftS. — Šiandie 
šilčiau.

APYLIN- 
saulėta ir

PABRANGINTA DUONA
ST. ĘAUL, Minn., birž. 16. 

— Čia padidinta 1 centas duo
nos kepalėliui. Pirmiau buvo 

šiandid — 6 centai.5c.,

karo jėgas, kas reikalinga ta
rptautinei valstybių nusigink
lavimo konferencijai, kuri į- 
vyks 1932 metų pradžioje.

Japonija nuolatinėje kariuo 
menėje išlaiko 231,600 karei
vių ir karininkų, 2,210 vyrų 
žandarmerijoj ir apie 20,000 
policininkų Korėjoj, Formosoj 
ir Mandžiurijoj.

BERLYNAS, birž. 16. — 
Vokietijos kanclieris Brueni- 
ng pranešė darbininkų unijų 
ir politinių partijų vadams, 
kad jei parlamento tarybos 
vyresnieji nariai išspręs su
šaukti parlamentų, jis su ka
binetu tuojaus atsistatydins.

, Vyriausybės paskelbti nepa
prasti mokesčių padidinimo ir 
užmokesnių mažinimo įstaty
mai yra kartūs vaistai, sa; 
kanclieris. Bet šiuos vaistus 
Vokietija turi būtinai prary
ti. Nėra kitokios pagelbos.

MacDONALD NENORI 
ATSISTATYDINTI

LONDONAS, birž. 16. — 
Nežymia balsų didžiuma va
kar parlamente nugalėtas mi-

Lakūnybės šakoje yra 623 |"iat<“rio pirmininko MaeDona- 
orlaiviai ir keturi lakūnų pul-!^° kabinetas. Bet MacDonald 

I atsisakė atsistatydinti ir grei-kai (regimentai).

1 KAREIVIS MIRĖ, KITI 
SUSIRGO SAULĖS 

KAITROJE

tai po to tai pat balsų mažu
ma laimėjo pasitikėjimų.

I 1
Tai įvyko balsuojant žęmęs 

projekto klausimu, kada par
lamento rūmai buvo apytušti. 

NANCY, Francija, birž. 16. Tuomi pasinaudojo kbnserva- 
— Oficialiai paskelbta, jog tistų vadai.
netoli čia pėstininkų lavinimo 
metu saulės kaitroje 1 karei
vis mirė ir 6 susirgo.

Kilę gandų, jog 2 kareiviu
mirę ir 10 susirgę. Be to, kai-PARYŽIUS, birž? 17. —' 
bama, kad keletas pablūdę ir !čia atvyko Olandijos karalie-

OLANDIJOS KARALIENĖ 
PARYŽIUJE

pulke pakilę maištai.

PATAISYS “NAUTILUS” 
INŽINUS

nė ^Vilhelmina su dukterimi 
Juliana. Kai-kas sako, kad joa 
atvykimas esąs koks nors po
litinis žygis. . ,

_ __ t * • , *
ISLANDIJOJ LAIMĖJUSI 

VYRIAUSYBE
CTIERBOURG, Francija, 

birž. 17. — Pranešta, kad ka- 
pit. ^Vilkins, išsprendęs savo
nardančio laivo “Nautilus” REYKJAVTK, Islandija, bi- 
inžinus pataisyti ir visvien lei- rž. 1G. — Skelbiama, jog par-
stis į šiaurinį žemgalį narstyti

Gegužės 6 d. naktį dėl nežino- po ledais.
mos priežasties užsidegė Gys-1 Laivo inžinai sugedo Atla- 
tėnų kaime Veliuonos viršui- ntike vykstant į Europą, 
čio Kučinsko gyvenamieji na
mai. Begelbėdami iš ugnies
turtų smarkiai apdegė patys Į 
šeimininkai, ypač viršaičio 
žmona. Sudegė daug turto. 
Nuostoliai dideli. “M

ITALIJOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS

ROMA, birž. 16. — Balandy 
R.” pravestam gyventojų surašy

me rasta, kad Italijoj gyvena
PLATINKITE “DRAUGĄ” 41,145,400 žmonių.

lamento atstovų rinkimuos© 
laimėjusi vyriausybės partija.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91> 
.Vokietijos 100 mrk 23.M 
Šveicarijos 100 frankų 19.2U
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Uksini pakto lenkių. , g Jai.'
Redaktorius priima — nuo 11:M iki ll:M Mi

■keitimų kainos pristunMamoa partikalema

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai po piet 
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AdvertieUų U "DRAUGAS" trinas beet reoulte,
4-dTertieios ratee on appllcatioa.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
J. X, VYSKUPAS BU6YS.

lą jis tepripažįsta, amžinosiomis Apreiškimo 
tiesomis pagrįsti); politinį ir visuomeninį vei
kimą tik sutinkantį su visuotinės Bažnyčios, 
kurios Galva — Vadas yra Rymo Popiežius, 
taktika.”

Kada Lietuvoje buvo minėta Vyskupo 
Petro 35 m. literatinio ir visuomeninio darbo 
sukaktis, kan. Tumas pasakė: “Krikščionys

ŠIANDIEN MINIME J. L VYSK. PETRO BUČIO 40 
METĮĮ KŪRYBINIO DARBO

(Tąsa nuo 1 pusi.)
3. Tikėjimo dalykai, Kaunas 

1913 m., 112 pusk
4. Apie apšvietą, Chicago

Chicagos lietuviai katalikai džiaugiasi 
savo tarpe turėdami aukštą svečią J. K. Vys
kupą Petrą Bučį, o. ypatingai šiais metais, 
nes šie metai yra Jo Ekscelencijos jubilieji
niai metai. Ir dėl to šiandien renkamės į Ste- 
vens viešbutį ne vien tik pagerbti kaipo vys
kupą, taip aukštai ir kilniai misijai paskir
tą, bet renkamės, kad tinkamai paminėjus to 
didelio ir uolaus Bažnyčios ir Tautos darbi
ninko visuomeninio ir literatinio darbo 40 
metų jubiliejų. Tuo mes esame labai laimin
gi, kad minėdami tą jubiliejų, patį jubiliątą 
savo tarpe turime, nes Jo Ekscelencija ilgoką 
laiką yra dirbęs, daug ir nuoširdžiai dirbęs 
mūsų tarpe ir sėkmingai vadovavęs mūsų vi
suomenei. Ypatingai mes, dienraščio ‘“Drau
go” darbininkai, džiaugiamės galėdami bent’ * ' *truputėliu prisidėti prie buvusio redakto
riaus pagerbimo ir jo didelių visuomeninių 
ir literatTnių darbų paminėjimo.

J. E. Vyskupas Petras visuomeninį ir li- 
teruriaį darbą pradėjo 1891 m. Šimtais origi
nalių straipsnių ir vertimų yra parašęs lie
tuvių laikraščiams, parašęs daug Įmygu ir 
per 40 pietų nenuilstamai dalyvavęs visuome- 
niniame darbe. Jis ne tik rašo, bet ir veikia. 
Jį matome dalyvaujant Vilniaus Lietuvių 
Seime, organizuojant universitetą, profeso
riaujant akademijose, universitetuose, akty
viai veikiant įvairiose lietuvių religinėse ir 
kultūrinėse organizacijose.

Vyskupas Petras Būčys yra mokytas te
ologas — apologetas, visokiausių klaidžių

Katalikai, tie turi džiaugdamies konstatuoti, į m , gQ pUgj 

jog dabartinė aiškiai krikščioniška didžiumos 
mūsų inteligentijos nuotaika yra pamažu sm 
sidariusi per šiuos 35 metus, daugiausia vei
kiant raštu prof. Pr. Bučiui. Tai daugelio da
bartinių mūsų valstybinio gyvenimo pasi
reiškimų p/adžios gauname paieškoti Pr. Bū- 
įčio asmenyje”. . i

Taigi, Vyskupo Bučio nuopelnai mūsų 
tautai yra milžiniški. Visa lietuvių visuome
nė jais gėrisi ir didžiuojasi.

Bet iš J. E. Vyskupo Petro dar daug 
daugiau darbų susilauks Bažnyčia ir mūsų 
tauta, jei Dievas palaikys jį sveikatoje. Kad 
jam bent maža dalelė pasisektų įvykinti tų 
darbų, kuriems Popiežius Vyskupą Petrą pas
kyrė, ir Katalikų Bažnyčia daug laimėtų ir 
mūsų tautą aukštai iškeltų viso krikščioniško 
pasaulio akyse. Ir žinant, jog mūsų jubiliatas 
yra be galo ištvermingas, uolus, didelio moks
lo ir gabumų vyras, o be to siekiant savo užr 
brėžtų tikslų, nedaro nei kompromisų, nei nu
sileidimų, daug nudirbs toje dirvoje, kuri 
jam paties Popiežiaus yra pavesta. Iš to bus 
ir mūsų tautai didelė garbė.

5. Tikėjimo kriterijus, Chi
cago 1919 m., 31 pusi.

6. Žmogus ir gyvulys, Chi
cago 1920 m., 63 pusi.

7. Katalikų tikyba, 1 tomas, 
Chicago 1921 m., 215 pusi. 
Kaina 6 lit.

Tat, švenčiant šį J. E. Vyskupo Petro ju
biliejų, prašome Aukščiausiojo jam sveikatos, 
ilgo amžiaus ir nuoširdžiai linkime pasiseki
mo jo aukštuose ir kilniuose darbuose.

PASTABĖLĖS.

škumo. Atvirai žiūrima į gy
venimą, matomi visi jo reiški
niai, bet viskas peržiūrima plu 
sų autoriaus raštų dvelkte dve- 
eiu sintetiniu žvilgsniu. Iš vi
lkis ne vien aukštas moksliš-

nos darbu neatskiriamai susi
jęs ir platesnis visuomeninis 
veikimas. Apie tai dedame 
Gerb. Jubiliatui artimo drau
go atskirą straipsnį.

Vieno lietuvių koresponden
to paklaustas, kokios naujo
sios Ekscelencijos pareigos,

sakytį ir dėl vyskupų direkty 

vų Katalikų Akcijai.

Nors atrodo, kad naujosios 
pareigos gerb. Jubiliatą nuo 
mūsų nutolino, tačiau J. E. 
ne tik jaučia savo gintosios 
šalies gyveninio pulsą, bet, 
matyt, jos ir ilgisi. Viena pro-

kuinas, bet taip pat didelė dva'vo Dirbu
sius kultūra. Net ir taila, kailtal’ kus V
taisydavo 'klaidas, ar susidur- šv- T4v0. »
davo su idėjinio priešo puoli-

Gerb. Jubiliatas atsakė: — Ašiga rašė; — man daug geriau 
tik titularinis vyskupas ir sa-Į susitikt su kaimo artojais, ne

gu su aukštais didelio miesto

mu, jis visuomet rodydavo 
aukštą žmoniškumą bei arti
mo meilę. Pagal šv. Augusti-

8. Rekolekcijos kunigams,' no taisyklę: mylėti priešus, 
Kaunas 1925 ui., 73 pusi. , neapkęsti jų klaidų.

9. Teologijos enciklopedijos j 
kursas, Marijampolė 1925 m.,
246 pusi. Kaina 7,50 lit.

10. Trumpa apologetika (tie 
čia pataisytą laida), Marijaui-

a- 
ap-

lankiau septynių valstyhių ru
sų katalikų kolonijas. Tos val
stybės buvo: Prancūzija, Bel
gija, Liuksemburgas, Vo&ieti- 
ja, Čekoslovakija, Austrija ir 
Pietų Slavija. O grįžęs pas
kui pakviečiau Romon visu 
kunigų, kuriuos buvau aplan-— Prof. Pr. Būčys tiek vie

ntisas rašytojas, pastebi kan.! kęs> ~ uvažįavįmą> Tame suva- 
J. Pumas, kokio kito vargu! žiavime daug kalbėta dėl a- 
rasti mūsų literatūroje. \ įsai peigų suvienijimo. Rytų apei- 

tiks-i- i.uin ir-- nedideliu kriptelėjimu Į pa-pole 1926 m., 190 pusk Kama į, ... ,, „į , saulinių reikalų sritis, Pr. B.
dideliuose ir mažuose savo da-5 lit. 

11. ... . .uiueuuose ir mažuose savo dali. Tėvu teise ir pareiga! , . , , ..... irbuose vis tas pats religines 
auklėti vaikus mokykloje irt.. . n.... # * iU morales tiesos skelbėjas.

Vokietija šaukiasi pagalbos. -Sakosi esan-1

namie, M»ri>.Wl* 1928 u..,'Tl)u,s vlMlluw, reljgin(,ms tie. 
35 pusi Km «# «t Kuuiui-' arU žmo,lijos
ma naujas leidimas. t
, 12. XXIX Eucharistinio Ko
ngreso įspūdžiai, Chicago 1928 
m.

13. Rapukus kaupiant, apy
saka, Marijampolė 1928 ui., 52 
pusk Kaina 50 et.

14. Pasikalbėjimas apie sie
lą, Marijampolė 1930 m., 85 
pusi. Kaina 75 et.

15. Jėzus Kristus (Katali
kų tikyba II tomas), Chicago 
1930 m. 515, pusk

Dangaus Karalijai jis tėra gy
vas nuo to*pat laiko, kai 1890 
—91 mok. metais išsirinko 
dvasininko karjerą, kiti liudi
ja tos krypties jis esąs buvęs 
ir gimnazijos mokiniu būda
mas; vadinas, jau tada reiš
kėsi jo pašaukimas, kuriam 
jis paliko ištikimas ir paklus
nus iki pat šių dienų. Nei ko
mpromiso, nei nusileidimo. 
Mokslą jis tepripažįsta amži
nomis Apreiškimo tiesomis

gose nėra tokio griežto 
lumo, kaip vakarų. Yra daly
kų, kurie nėra aiškiai nusta
tyti, kurie daromi pačių cele- 
bruojančių nuožiūra. Šiuo 
klausiniu dabar nutarta įnešti 
daugiau vienodumo. Sudaryta 
komisija, kurios esu pirminin
kas? Darbas didelis ir užtektų! 
dešimčiai metų dirbti dešim
čiai žmonių. Daug, be to, laiko

ponais. Bežiūrėdamas į žvil
gančius, puikiai iškaliuėtus, 
brangius marmuro rūmus, aš 
išsiilgstu medinių trobų, šiau
dinių stogų...

Kristaus ir tautos darbuo

tojui, buvusiam vyriausiam 

mūsų beudradarbiui, šių švie

sių sukaktuvių proga, linkime 

nenuilstamai atlikti Aukščiau

siojo skirtą didingąją misiją.

Kz. Čib.

SVETIMOMIS IDLJOmS.

Žinomi Amerikoj Hearsto 
laikraščiai skelbia, kad tasai 
leidėjas, Heąrstas, andai per 
radio kalbėdamas padavęs 
puikų sumanymą šalies ger
būvio atgaivinimui. Tas jo su
manymas esąs tai paragini
mas, kad šalies vyriausybė

, j išleistų penkių bilionų doleriųpaima korespondencija su ap-,, , . *
tj- ' bonų laidą ir tuos pinigus palaikytais kunigais. — Pirmai ‘ . , . . ,®, . .. ,. I naudotų visokiai valdiškai stalaisvąjį nuo savo kaip genero-l ....... . .

. . , . itybai ir kitiems viešiesiemslo pareigų laiką sunaudoda- '
vau rašyti straipsniams į lai
kraščius, o dabar jį painia 
nauji darbai. Nuo šio reikėjo 
atsisakyti.

Jo Ekscelencija esąs įsiti-

darbams. Tuo būdu būtų žy
miai sumažintas nedarbas ir 
šaliai grąžintas gerbūvis.

Parduoti penkių bilionų do
lerių bonų laidą, anot šių lai------- --  . , p rtorki vniniknnin tik i OO ^Ksceiencija esąs jsm- * '

ti ant bankrutavimo kranto. Ateinantį rudeniu “ J ‘ UK pagrįstą; politinį ir visuome- , . .. kit k -t krašeių, kaip bematai žmonės
. . .. . ten. ns Knandns nasirodzms v- •  i .• .... KIII“b» Kau KaiP R aiaavų, i .ką iš spaudos pasirodžius y 

“Jė-
Kristus”, Katalikų tiky-

jai reiks mokėti karo repėracijų mokestį. To. ...
padaryti jokių budu nebepajėgsianti. Toks Į Patin^°® .V6;, eS„ n^a
Vokietijos ekonominis susmukimas atsiliepia,, TT . . ,. .
„ . „ ... . TJ.. 1 bos II tomas, apologetinio pone vien ant Prancūzijos ir Did&oHios Brito- ,.,-- , ,.. .v . . budzio stambiausias indelisrnjos. Jei Vokietija negali išmokėti jai pas
kirtų abligacijų Didžiąjai Britanijai ir Pran
cūzijai, tos nemoka skolų Jungtinėms Vals
tybėms. Taigi, vienos valstybės ekonominis 
krizis daug kitų valstybių apima. To viso 
didelė kaltė yrą Versalio sutarties, amerikie
čio Young’o plano ir pagaliau Tautų Sąjun
gos, kuri tik kelių didesnių valstybių gero
ve tesirūpina.

ninį veikimą tik sutinkantį su 
visuotinės Bažnyčios, kurios 
Galva — Vadas vra Romos

taigi ir Lietuvos visuomenės 
pareiga remti Šv. Tėvo parei
gas Bažnyčios suvienijime.

Popiežiui tskfik#..- KrikMio.- LieWvo> 5^
---- katalikai turi džiaugda-I , T ••” voslavų. Jų prijungimu prienys
miesi konstatuoti, jog dabar
tinė aiškiai 'krikščioniška did
žiumos mūsų inteligentijos 
nuotaika yra pamažu susida
riusi per šiuos (40) metų, dau
giausia veikiant raštu prof.

!išpirktų dar ir su, kaupu. Ka
dangi žmonės turi pinigų. Juos 
laiko bąnkoge, bijo jų įdėti į 
privatinius “biznius”. Bet jie 
mielai pinigus skolintų vyriau 
sybei.

Visose Lietuvos vyskupijose ąiemet į- 
vyksta Eucharistiniai Kongresai, kuriuose da
lyvauja tūkstantinės žmonių minios. Skaitlin
gi ir iškilmingi Eucharistiniai Kongresai pa
rodo, kad katalikybė Lietuvoje yra gyva ir 

nuomonių taisytojas. Kito jam lygaus tuo at- i kad jos nenugalės nei dabartinė tautininkų 
žvilgiu neturime. Anot kan. Tumo: “Moks- ' vyriausybė, nei kitos kokios galybės.
—B—tBRUIIR—i1 mMIHA.JggMagĮMMBagBgagi. I I ■ I ..............................................

Kat. Bažnyčios reikėtų pasi
rūpinti. Pas mus jau yra ir Ir štai už tą sumanymą auk

štinamas ne tik Hearstas, bet 
ir tas sumanymas. Tik nuty
lima, iš kur Hearst yra paė
męs tų bilionų dolerių bonų lai 
dos idėją.

Šį penkių bilionų dolerių 
bonų sumanymą jau gana se
nai iškėlęs Nacionalės Katali
kų Gerovės Socialio Veikimo 
Departamento direktorius ku
nigas Dr. J. A. Ryan, įžymus 
amerikietis sociologas. Apie 
tai yra daug rašę katalikiški 
laikraščiai. i

darbo pradžia, nes Lietuvoje 
„jau yra per 700 rusų katali
kų. Reiktų tik šį darbą išplė
sti ir planingai dirbti. Lietu
vos visuomenė, imdamosi šio 

darbo, darytų didžiausią iš 
jos laukiamą Bažnyčios pata
rnavimą.

,, v Paklausta Jo Ekscelencijoskiu atžvilgiu dar nėra įvertini . . , ,. ,° , nuomones apie dabartinę ka-

mūsų literatūron. (Katalikų 
tikybos III tomo dvi dalys 
“Šventoji Dvasia” dabar 
spaudoj). z

Koks Jo Ekscelencijos raš
tų pobūdis ir jų reikšmė? —
Religija — Kultūra — gyvo- pr Bučiui. Tai daugelio dą 
nimas, tai vis gerb. dubiliatoii^ąptjpį^ mūsų valstybinio gy- 
raštų temos. Koks biidavo sva- veninio pasireiškimų pradžios 
rbiausias Bažnyčios ‘rūpestis, gauname paieškoti Pr. Bučio 
koks iškildavo visuomenėj sta- asmenyje. Jis ir jo darbas jo- 
mbesnis klausimas, tokiom te
mom Gerb. Jubiliatas rašė. 4 „nVaZinn or vūiin™', . * . •Stovėdamas an.žinyj,, tiesy P"e * a ta.ifcy būkly Lietuvoj.

....................... .. . v . teks prieiti, taip teologams, .
sargyboje ir rase viską jų svie . . i — Galite numanyti! As vi
soje. Jo straipsniuose nėra: P lr P° ltl'aras* ; 8a širdimi pritariu vyskupų

dienos karščio, nė paviršutini-! Su gerb. Jubiliato plunks-1 žingsniams. Tą patį reikia pa-
&=«9

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.

dešinioji ir kraštutinė kairioji tarė savo pėdas seka ištisas speciališkai G, P. U. , riame jie valdžios jėga uždaryti. Be to, dar daugelyje kitų tarptautiškų įstaigų ir

(Įvedamąjį žodį parašė prof. Dr. A. 
Makauskas).

AUTORIAUS 20019.

Štai jau kelinti metai, kaip Euro
pos knygų rinkoje kai kurios knygos apie 
Rusijos būklę dabartiniu metu turi lyg 
ir pirmąją vietą. Įvairių tautų darbininkų 
delegacijos važinėdavo į S. S. S. R., visa 
pasaulinė spauda siųsdavo savo bondra- 
datbius nešališkai ištirti šio krašto vi
daus būklės, turistai, kaip dideliausi įvai
rių kelionių mėgėjai, taip pat aplanky
davo -šį kraštą. Ir visi, aplankę Rusi ji), 
savo įspūdžius aprašydavo įvairiuoee Eu
ropos laikraščiuose. Reikia pastebėti, 
kad tokių aprašymų autoriai yra įvairiau
sių visuomenės klasių nariai: jiradedant 
nuo pačių įžymiausių mokytų žmonių iv 
baigiant paprastais darbininkais. Taip 
tad šiuose aprašymuose yra įvairiausių 
politiškų pakraipų nuomonių: kraštutinė

žodį šiame ginče. Vieni susižavėjo komu
nizmo idėjų gražumu ir įgyvendinimu, 
kiti, priešingai, tvirtino, kad sovietų res
publika žemės rojuje sauvaliauja ir kad 
tame rojuje jokiu būdu negalima žmo
niškai gyventi, mąstyti, ir vieni ir antri 
manosi tiesą saką... Bet galų gale visi 
abejodami klausdavo: bet kur ji, toji tie
są? Konservatoriai ir nuosaikieji, garbin
gi ir atviraširdžiai komunizmo priešai 
visai netikėtai pripažindavo, kad bolše
vikų projektai ir pažadai netrukus turė
sią įvykti, ir tai jie‘tvirtino remdamiesi 
tuo, ką patys savo akimis matė. Atsaky
dami į šiuos tvirtinimus, kai kurie dar
bininkai socialistai įrodinėjo visai prie
šingai: patys savo. akimis jie matę, kaip 
vaitoja rusų liaudis po baisia komuniz
mo priespauda. Šių viens kitau i priešta
raujančių tvirtinimų prasmė labai lengva 
ątspėti. Kada sovietų valdžia kviečia 
svetimšalius aplankyti jų respubliką, tai 
ji niekada neleidžia jiems apžiūrėti lais
vai pasirinktų krašto vietų. Atsižvelgiant 
į šiuos svečius, pavartojama arba slaptas 
arba viešas jų sekimas, kurs nė vienai 
minutei ueparstoja. Tam tikslui svečių

griežtos disciplinos išdresiruotų ir išau
gintų “gidų” būrys. Šitie gidai (vado
vai, vertėjai) labai maloniai su mielu 
noru parodys keleiviui, ką'jis “turi ma
tyti” ir, vaidindaini dvejopą vaidmenį, 
paskum vergiškai papasakos tiems, kurie 
jį pasiuntė, kaip sve (įRfs elgėsi ir reaga
vo šio apžiūrėjimo metu. Komunistai 
svetimšaliams parodo ypatingą Rusiją: 
prirengtą, išpuoštą ir šiems vizitams spe
ciališkai sutvarkytą. Visa, kas sov. val
džios nuožiūra nejiageidautina parodyti: 
ar dėl to, kad tai prieštarautų pagrindi
nei doktrinai, ar dėl to, kad tai parody
tų perdaug apgailėtiną krašto būklę,—. 
yra pašalinta nuo garbingų svečių akių. 
Šie pastarieji dažniausiai nemoka rusų 
kalbos, nuo pat pradžios jie susitinka su 
įbaidytais žmonėmis, kurių burnos bai
mės užčiauptos, kurie gerai žino, kad ma
žiausias neatsargumas jiems kaštuos bai
siausiais persekiojimais, kuriuos .jie jau iš 
anksto jaučia virš savo galvų kabant.

šie amatą ir naudojasi kiekviena proga, Į draugijų.
kad caro laikų įvairios senas įstaigas už- } Tokiuo būdu man buvo ypač geros
rekomenduotų kaip sovietų darbą: klini
kas, universitetus, sanatorijas ir t t.

Kad būtų galima aiškiai suprasti šių 
liolševikų tvirtinimų melagingumą, reikia 
būti gerai susipažinusiam su visomis įs
taigomis, buvusiomis prieš revoliuciją, o 
svetimšaliui tai yra negalima.

ir palankios sąlygos ir aplinkybės ištir
ti sov. režimo kasdienio gyveninio visus 
užkampius ligi pačių smulkmenų. Aš turė
jau pilną laisvę persikelti iš vienos vietos 
į kitą (tokia laisvė S. S. S. R. yra ypač 
labai reta). Prie to dar pridėkite tą dau
gybę pažinčių, susidraugavimų, tarpusa
vio. bendravimus, kuriuos aš sudariau vi- 

Bet vis dėlto būtinai reikia atskleisti suose rusų gyventojų luomuose dar gero
kai prieš revoliuciją, ir jūs, Brangūs
Skaitytojai, suprasite tas sąlygas, kurių 
dėka aš galėjau sekti visą komunistiško

sios Rusijos gyvenimą visose jos slap
čiausiose ir atviriausiose smulkmenose,

tą tamsią uždangą, kuri slepia tiesą nuo 
Europos, taip blogai informuotos. Ir štai 
ąš, belgas, gyvenęs Rusijoj 35 metus, ge7 
rui moku rusiškai, sn daugeliu įžymių as
menų buvau ten pažįstamas, ir todėl drį
stu manyti gerai pažįstąs tą kraštą. Re
voliucijos metu Rusijoj aš buvau belgų 
konsulas. Nue susikūrimo sovietų val
džios paeiliui man teko būti nariu prof. 
Nanseno (Tautų Lygos vyriausio sekre
toriaus) misijom gelbėti pietų Rusijos ba
daujančius, buvau-tos misijos įgaliotas ir 

JSvotinišaliai, ąpsuptl ištisu būriu vi- | pasiųstas į sovietų pietų rytų teritoriją,
ramybės agentų, kurie zuja ap- Rostove bnvau “de la Missiofi Pontificu-

lįttk juos kaip musių spiečius, jokiu bū- t le” direrktorias, “de .1’ Europen Student
du negali išeiti iš šito izoliuoto rato, ku- I Relief” įgaliotas ministeris ir dalyvavau 1

ir aš galiu tvirtinti, kad aš iš tikrųjų ma
čiau visą namo vidų, o ne tiktai fasadą, 
pagražintą ir apšviestą įžymiesiems sve
timšaliams. Leisdamas į visuomenę šiuos 
savo užrašus, aš atlieku savo pareigą 
doro ir teisingo žmogaus atžvilgiu į savo 
tautiečius ir į viso pasaulio žmones, pri
pažįstančius teisingumą ir tvarką.

(Bus daugiau)
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SIEK TIEK APIE J. L VYSKUPO
p. būcio veikimą

Kun. P. Būčys yra ne tik'ir Vilniaus seminarijose tėvy-

nkų studentų draugijos, kurios 
buvo buvę nariais, ir paskui 
buvo susidarę savo grynai lie
tuviškų draugijų “Rūta.” At
siskyrė dėl to, kad nevienoki 
buvo patriotiniai idealai: Be

buvo diena. Ten atsirado sep- galėtų būti redaktorius kata-ldavo lietuviškus, lenflcams le
tyni minėtojo vyriausio Komi-Į Ūkiško laikraščio Tilžėje. Kų lukiškus pamokslus. Buvo Pe- 
teto nariai. Jie prižadėjo pri- buvo pasiryžęs daryti dar Sei- terburge mergaičių slaptų vie-pn-
pažinti lietuvių kalbų ir tau
tinį judėjimų, liet einantį iš
vien su lenkais. įstojusius į

pasiryžęs dar)’ 
nų seminarijoje būdamas, to 
neužmiršo

nuolynų; joms tvarkytis jis 
eidamas mokslus padėdavo ne tik pamokslais,

rnsytojas, )x*t ir veikėjas. nės meilės yra daug mažiau,
Toks jis ėmė rodytis jau Sei- kaip Seinuose. Dėl to vienus 
nų seminarijoje, dar klieriku metus buvo sutarta per atos- 
bfldamas. togas siųsti kelis seiniškius

Šeinių seminarijoje profeso- klierikus susižinoti su vilniS- 
riai, kai jis ten mokslų ėjo, kiais ir kauniškiais ir paža- 
buvo visi lietuviai, pirmus dVe dinti juos prie karštesnės tė
jus metus seminarijoje esant, vynės ir gimtosios kalbos mei- 
tik vienas rektorius ar regen- lės. Vienas tų siunčiamųjų bu- 
sas, kaip tada jį vadino, bu- vo P. Būčys. Sugrįžę po atos- 
vo lenkas. Nė vienam jų, nei togų jie pasakojo, suradę ke- 
rektoriui, nei profesoriams, lis klierikus, kurie lietuvystę 
tautinės, ar lenkų ar lietuvių, karštai ėmė į širdį ir žadinsiu 
politikos klausimai nerūpėjo. tarp savo draugų.
Tarp savęs jie šnekėjo lenkis-Į Vienas labiausiai rūpimųjų 
kai, bet lietuvių kalbos nenie- klausimi) buvo spauda, kny- 
kino. Klierikams liepdavo ka-’g08 ir laikraščiai. Niekas ta, 
Ibėti tarp sa\ęs lenkiškai, kad ja nesitikėjo, kad Rusijos va, 
išmoktų tos kalbos, ir kad ji ldžia greit panorėtų grąžinti 
reikalinga. Šiaip jie buvo pil- lotyniškas raides. Buvo pagei- 
nai ir karstai atsidavę savo daujama, kad ir lietuviai ku- 
pašaukimui, visi pamaldūs, ge^nigai sykį turėtų tok| lai. 
ro būdo, savo auklėtinius už- kražtį, kaip knkaį. p. Būčys 
jaučių, tikri Dievo tarnai. Jų šnekėdavo, kad baigas moks- 
vienas Elizėjus Strimavičius, ‘ 1q jis apsiimtų važiuoti į Til- 
vice-regensas, pilnas Dievo žę ar Leipzigų ir ten redaguo-

tuviai žiūrėjo į Lietuvų, len-ijų draugijų .narius lietuvius., 
kai traukė į Lenkiją. Bet san-| žadėjo visur remti aukštose 
tykiai tarp vienų ir kitų visaip rusų valdžios įstaigose, nes 
nebuvo sutvarkyti; visi draugei jie turi visur aukštose vietose
lankė vienų skaityklų, į kurių 
eidavo laikraščių skaityti arba 
daryti savo atskirų susirinki
mų. Lietuviai savo susirinki
mus darydavo vienų arba du 
kartu mėnesyje, skaitydami 
juose savo rašytus straipsnius 
arba svarstydami įvairius klau 
simus. Labai veiklus tos lie
tuvių draugijos narys buvo P. 
Būčys. Lenkai kyiesdavosi lie
tuvius į savo susirinkimus. Bū 
čys ir tarp jų veiklus būdavo 
ir skaitydavo lenkiškai rašy
tų straipsnių.

Studentai lenkai turėdavo 
savo patriotinių iškilmių ir 
švenčių. Lapkričio mėnesyje 
darydavo paminėjimų lapkri
čio mėnesio sukilimo, pavasa
ryje — trečios gegužės mėn. 
konstitucijos. Į tas savo iškil
mes 'kviesdavosi ir lietuvius. 
Kad santykiai neatrodytų vi
sai sutraukyti, lietuviai, nors 
nenoroms, jose dalyvaudavo,

dvasios, sau aštrus asketas, ti laftraštį ir leisti knygas, 
darė daug įtakos ir auklėjo lgis geidavimas iškėlė kitų rei- 
ne tiek iškalba, kiek savo šve-‘ka]ą. įvykdyti tiems geriems 
ntumu ir prakilnumu. Tų vi- sumanymams reikia pirma į-
sų vardus dabar jau senyvi ji) gyti mokslo./Iš to kilo noras __ o______r____
auklėtiniai kunigai mini visa- ’ eiti aukgtus mokslus Peterbur- beta, kad veiklesnieji lenkai 
dos su didžia pagarba ir ste-!g0 dvasinėje akademijoje, ar- lietuviams yra labai manda- 
bisi vice-regenso šventumu; jeį gįa kūtų negalima, nes gūs ir norėtų turėti ir artime- 
jis dėl susilpnėjusios sveika- mažai kas į galėdavo įsi- snių santykių. Vienas jų ėmė 
t°g pasišalinęs iš seminarijos gaufį, tai važiuoti į užsienį, dažniau susieiti su k. Būčių 
mirė in odore sanctitatis. Vienas iš uoliausių tos min- ir kalbinti į ji) slaptų draugi- 

Seminarijos klierikai dau ties žadintojų buvo P. Būčys. jų, turinčių diaug narių visose 
guma buvo lietuviai, lenkų bu- Peterburgas, kur buvo cPvasi- buvusios Lenkijos šalyse ir 
vo tik keliolika. Jų užsiėmimai nė akademija, ir iš kur ėjo suorganizuotų taip, kad pa
buvo dvasios lavinimas ir mo- Lietuvai priespauda, jaunų prasti nariai vieni kitų neži- 
kslas. Šalia to, klierikams lie- vaizduotėje baisus atrodė, y- no. Tai buvo “Liga narodo- 
tuviams rūpėjo tėvynės meilė, pa£ dėl Mickevičiaus aprašy- wa.” Pasitikėdamas, kad pa, 
lietuvių kalbos meilė taip, kaip TOų esančių jo “Dziaduose,” slaptis bus laikoma, jis davė 
jų buvo ėmusi gaivinti ‘ Auš- tai noras mokytis krypo į už- plačius smulkiai apdirbtus jos 

ir ” gienį ‘įstatus.
Kad šitie geri norai nepas-j “Rūta” savo posėdžiuose 

kęstų kasdieninėje gyvenimo jUOs skaitė ir svarstė. Pasi- 
prozoje, P. Būčys, baigdamas rodė, kad, priėmus juos, lie- 
seminarijų, savo draugus ža- tuviams reikėtų išsižadėti sa- 
dindavo prie labai sutvarkyto Vo tautinių siekimų ir dėl to 
dabštaus gyvenimo, įsišventi- jie nepriimtini, ir stojimas į 

. . . ,nUs kunigu. Viena priemone^ draugijų negalimas. Lenkai
kų knygynelj, kuriame buvo tokiam gyvenimui turi būti vi-' pažadėjo nusileisti, tik susi-

i* 8iška T* R tarti apie tai reikia su vyriau-
karštai teikė savo draugams. Lįu Ligos Narodovos Komite- 

Peterburge, eid'amas mokslų tu.

ra" ir “Tėvynės mylėtojai. 
Klierikai lietuviai tarp savęs 
šnekėdavo labai daug lietuviš
kai, taip, kad net kits kitų kar
tais drausdavosi ir ragindavo- 
8i kalbėti lenkiškai, kad išmo
ktų ir tos svetimos kalbos. 
Buvo įsitaisę slaptų lietuvlš-

lenkmetį spaustų ir dėl to ru 
sų valdžios neuždraustų kny
gų ir lenkiškų ar rusiškų, a-

savi) įtakingi) žmonių, galin
čių užtarti, kur reikia, ir pa
dėti. Prie tų jie statė dar ke
letu sąlygų, kurias pildant lie
tuviams reikėtų persiimti tau
tiniais lenkų idealais, tautine 
jų ideologija ir pasiduoti jų 
visos kultūros įtakai. Viena 
tų sąlygą reikalavo, kad lie
tuviai, versdamiesi knygas sa
vo reikalams, versti imtų ne iš 
kitų kalbų, tik iš vienų lenkų 
ir kad savo mokslinimui nau
dotųsi tik lenkų literatūrų. 
Kun. Būčys su tomis sąlygo
mis sutikti negalėjo ir į tai 
atsakė, kad mokslas niekad 
negali tenkintis vienos kalbos 
raštais; čia lietuviai galėtų 
padaryti tik tiek, kad neturė
dami puikių iliustruotų leidi
nių savo saliono stalui papuo
šti, galėtį imtis lenkiškus. Kad

nei akademijoje nei Šveicari
joje. Iš Friburgo sugrįžęs į 
Seinų vyskupijų, prašė Seinų 
vyskupų Baranauskų, kad lei
stų važiuoti į Tilžę ir leisti 
katalikiškų laikraštį, kurį re
daguoti jis taip ilgai buvo be
sirengiąs. Vyskupas griežtai 
uždraudė jam tai daryti, turė-

bet ir įvairiausiais patarimais.
Jam vis rūpėjo ir bendrieji 

Lietuvos reikalai, kurių tada 
pirmutinis buvo, tai pastan
gos spaudai atgauti. Prie spau 
dos atgavimo jis buvo ir pri
sidėjęs. 1903 buvo jaučiama 
valdžios sferose, kad lotyniš
kų, raidžių draudimas

damas minty du motyvu: iš- nepasiekė ir kad jau reikėtų 
važiavus į Tilžę redaguoti lie- tas draudimas atšaukti. Vi- 
tuviško laikraščio rusų vald- daus dalyki) ministeris vis dar 
žia grįžti atgal niekados ne- norėjo stumti tai j tolegnę a.
leisianti, o jo darbas ir čia 
Lietuvoje reikalingas; ir, be

į teiti. Tam tikslui jis sugalvo
jo šiokią priemonę. Jis gerai 

to, rusų valdžia, knygų drau-l žin0j„, kad lietuvių kalbos da- 
dimų ilgai laikyti negalėsianti lykuose didžiausias autorite

dieną įsileido k. Būčį ir jo p< 
rrašytų atsakymų ėmė taisyti 
taip, kad’ ųei vienos raidės k 
Būčio parašytos nepaliko ne 
išbraukęs. Pataisytų atsakymų 
k. Būčys davė perrašyti Jau
niaus mokiniui (dabar jau mi
rusiam) Būgai. Kitų dienų ne
šė jau nevienas Būčys, bet 
drauge su profesoriais Macu
levičium ir Dambrausku. Jau
niui ir dar netiko. Kai taisy
ti nedavė, jis teisinosi, kad 

tikslo • nūnisteriui netinka siųsti sve
tima ranka rašytas raštas. 
Kun. Būčys paaiškino, kad ga 
Ii prieraše pasiteisinti savo li
ga. Jaunius visų trijų profe
sorių prašomas tai padarė ir 
pasirašė, bet siųsti norėjo 
pats. Kun. Būčys to nedavė 
daryti. Paėmė atsakymų, pats

ir netrukus leisianti lietuviams tas ir žinovas yra kun. Jau- nu®i° i P^tų ir apdraustu lai-
lotyniškas raides, kas po pus-i 
ketvirtų ar trejų metų įvyko.

Peterburge, būdamas dvasi
nės akademijos profesorius, 
ėmė kreipti daug dėmesio į

mus, ir kad tas profesoriui* 
niekam į jokius laiškus neat
sako. Tikėdamasis negauti at
sakymo ir per tai lietuvių spau 
dos reikalą vėl nustumti tolyn,

vienų dalyką, į kurį iki tol ne-;jjs liepė sekretoriui Liubimo
buvo gana atsižiūrima, būtent, 
kad akademikai gerai išmok
tų mokslo metodų, kad baigę

vui parašyti Jauniui ir pa
klausti jo nuomonės, įdėdamas 
visų eilę klausimų. Jaunius

galėtų mokslo darbų dirbti ir gavęs ministerijos raštų pasi- 
mokslo veikalus rašyti; tam|dėjo ir nieko nedarė. Po kelių

Būčys iš savo pusės paklausė,
jei nevisi, tai bent viens ar du kaiP Pe man0 sPr?sti lietuv^ 

reikalų mišrose parapijose, 
kur lenkų maža saujelė nenori 
įsileisti į bažnyčių lietuviškų 
giesmių, nors visa parapija 
beveik vieni lietuviai. Šis klau

atstovai. Palengva buvo paste-

seminarų, kur studentai mok
slo metodų gauna praktika 
mokytis.

Šalia profesoriavimo Peter
burge k. Būčys buvo nuolati
nis narys ir veikėjas įvairių 
draugijų ne tik lietuvių, bet

simas tada buvo labai gyvas | ir lenkų ir net rusų, veikda-
Seinų vyskupijos kai kuriuose1 
miestuose ir pakraščių para
pijose. Į tų klausimų vienas 
komiteto narys atsakė aiškiai: 
“Užimtų vietų neapleisirae” 
(Zajętych placowek nie opus- 
cimy).

Iš to tarimosi nieko neišėjo.

mas jų valdybose, vesdamas 
susirinkimus, skaitydamas pa
skaitas įvairiausio turinio. Ei
davo , į studentų kuopeles, ir 
lietuviu ir lenkų, jose skaity
davo apologetines paskaitas, 
nagrinėdavo priekaištus, da
romus religijai, aiškindavo ti
kėjimo dalykus. Gvildendavo 
įvairius tikėjimo klausimus ir

dvasinėje akademijoje, laiš-
pie Lietuvų rašančių, raštų. kais arba per atostogas pasi- * paskirtu laiku nuvažiavo j 
Vakarais, turėdami daugiau matydamas, savo seminarijos Rappersvilį tartis. Tame nedi- 
kaip pusvalandį laisvo laiko, draugug žadindavo neapsilei- deliame mieste prie Ciuricho 
dainuodavo lietuviškas dainas ;'gti einant savo pareigas, įkvė- ežero ant gražaus kalnelio se-
taip pat darydavo ir išėję liPdavo drųso8 ir ištvermės. poje mūro pilyje buvo Lenkų 
ginų pasivaikščioti (eidavo po Akademiją baigęg su magis- muzėjus, kur surinkta daug 
piet u tu savaitėje). Ke- tro kun Būčys nuvy- lenkams brangių daiktų ir do-
etų artų metuose darydavo ko rudenyje 1899 į Šveicari- kumentų. Didesniam slaptin- 

visuotinį įetuvių klierikų su- jQg Friburgą. Lietuviai stude- gurnui ir gilesniam įspūdžiui
sinn ų, unuose ū avo tenai tais pačiais metais padaryti, kun. Būčys buvo į- 
skaitomi įvairūs “referatai,” 
gabesniųjų klierikų rašyti

“Rūtos” vardu k. Būčys

“Rūtos” nariai nenorėjo at
sižadėti savo tautinių idealų, 
o lenkams per sunku buvo jie tarp rusų, slapta perėjusių į 
pripažinti, ir niekas į jų per- katalikus. Dalyvaudavo su fi- 
šamų draugijų neįstojo, nors (losofinio turinio paskaitomis 
dar jie ir kitų kartų buvo be- ir rusų mokslininkų draugijo- 
sitarių su k. Būčių. se.

Tuo laiku kun. Būčys tarp ' bažnyčiose, kada
įvairių patriotinių gražių sva-kvi"srtav,b ^tuviama šaky- 
jonių vienų turėjo tokių, kuri į
kaip tik lenkų siekimams bu
vo priešinga. Lietuvos padė
tis jam atrodė panaši į Belgi- 
jų, esančių prie jūros tarp 
dviejų didelių valstybių. Kilus 
karui tarp didžiųjų valstybių, 
jos imsiančios Lietuvų varžy
tis ir nenorėdamos jų viena 
kitai atiduoti, paliksiančios jų 
neutralę, kad būtų tarp dvie
jų didelių laisva ir nepriklau
soma.

Į Friburgu mokytis kun.

[savaičių apie to laiško siunti
mą kun. Būčys sužinojo iš po
no Volterio, girdėjusio apie 
jo tikslą ministerijoje. Profe
sorius Jaunius nieko pas save 
neįsileisdavo. Kun. Būčys pa
saugojo tarnų, kai neša pie
tus, drauge su tarnu neprašo
mas įsiveržė į kambarį ir pa
klausė, ar atsakęs ministeri
jai į laiškų. Jaunius teisinosi, 
kad negalįs rašyti, nes turįs 
gulėti ir laikyti iškeltų skau
damų kojų. K. Būčys pasakęs, 
kad ne su koja rašo tik su ra
nka, pats pasiūlė rašyti atsa
kymų. Jaunius norėjo dar pa
galvoti. Bet Bučiui nenusilei- 
džiant ėmė sakyti, kų turi ra
šyti. Būčys išbuvo pas jį ke
lias valandas, nenorėjo svečio 
išleisti, nes sykį priėmęs il
gai neišleisdavo. Būčys susi
derėjo, kad kitų dienų ryte aš
tuntų valandų įsileistų jį jau

šku nusiuntė vidaus reikalų 
•ministerijai. Po dviejų mėne
sių ministerija paskelbė, kad 
spaudos draudimas atšaukia
mas.

Kun. Būčys, būdamas Pe
terburge rūpinosi Būgos mok
slu. Prikalbino kun. Strakšų 
paaukoti moksleivius šelpian
čiai draugijai “Motinėlei” 
10,009 rublių. Motinėlė tada 
Būgai mokytis paskyrė stipe
ndijos po 40 rublių mėnesiui, 

(Tąsa ant * pusi.)

KELIONi PO EUROPĄ.

arba
su perrašytu atsakymu. Kitų'tus.

TT3T

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvų. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai Indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
sidėjimo Panelės Šv. par. vi
karas. Jo knyga vadinasi “Ke 
lionė po Europų ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
autorių, “Draugo” knygyne,

per “Draugo” agen-
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DR. A. J. BERTASH
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipyi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS 

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: 1—3 po pietų ir 6:30—8:30 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. S. NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street [
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną.
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v., ; 

Nedėlioj pagal sutartį.
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straipsniai apie lietuviškus da
lykus, skaitomi užsienyje lei
džiamieji lietuviški laikraščiai 
ar svarstomi šiaip koki lietu
viams rūpimi klausimai.

P. Būčys šituose klausimuo
se ne tik savo raštais dalyva-' 
vo, bet ir mėgo svarstyti, įro
dinėti, diskusuoti. Buvo susi-; 
daręs paprotys, kad kiekvie-. 
nas klierikas parašytų kas mc- Į 
tai bent "vienų lietuviškų strai- i 
psnj. Kad ne visi uoliai tai 
darydavo ir būdavo linkę ' 
sileisti, tai P. Būčys savo drau 
giskais įkalbinėjimais žadinda
vo rašyti.

Seinų seminarijoje klierika- 
buvo žinoma, kad Kaunom«
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ŠIEK TIEK APIE J. B. 
VYSKUPO P. BUČIO

VEIKIMĄ

(Tąsa nuo 3 pusi)

1 baigiančiu, nykti Marijoną 
kongregacijų, kun. Būčys buvo 
pirmas, kuris įstojo į tų at
gyjančio vienuolijo' ir pats 
parašė naujus jos įstatus, ku
riuos po Kalėdų 1910 m. Ma-

klebonauti. Bet ir čia jis ga
vo ne tik vienas klebono pa
reigas eiti. Amerikos veikėjai 
buvo jį jau gerai pažinę, bran
gino jo nurodymus ir patari
mus, ir dėl to nuolat pas jįo kun. davė jam pas save vai- .% , x. ... . .m- . • vi- v • rnampolėje skaitė k. genero- ėmė lankytis su įvairiausiaisgį. Būga taip šelpiamas bai-. . „ „ w „ ... . . , .n..-. c—t* 1 kiausymais rr reikalais.

Klebonavo jis metus išsyk 
minėtam miestely, paskui ar

ge gimnazijų ir universitetų 
eidamas buvo Jauniaus moki
nys.

Būdamas labai užimtas Pe
terburge įvairiais darbais, nie 
kad neišleido iš akių ir to vis
ko, kas darėsi Lietuvoje. La
bai veikliai dalyvavo 1905 Vi
lniaus Seime, kur buvo jis iš
rinktas į prezidiumų. Prisidė
jo prie steigimo lietuviškų lai
kraščių. Atvykdavo iš Peter
burgo i Kaunu dalyvauti Žy
mesniuose draugijų susirinki
muose. Kai Kaune buvo su
rengti pirmi sociologijos kur
sai, jis dalyvavo juose kaipo 
vienas iš žymiausių prelegen
tų.

Jo draugas, taip pat akade
mijos profesorius, k. J. Matu
levičius (Vėliau arkivysku
pas, dabar jau miręs) ^pirmas 
pradėjo Žemaičių vyskupijoje 
kunigams lietuviškas rekolek
cijas laikyti 1911 m.. Tas re
kolekcijas Kaune vedė kun. 
Būčys, paskui Vilniuje ir Pe
terburge.

Kai k. J. Matulevičius su 
paskutiniu generolu kun. V. 
Senkum sutarė slapta atnau
jinti rusų panaikintų ir be

lui V. Senkui, P. Andriuliui, 
k. A. Ciyinekui ir k. J. Toto
raičiui, šiems trims pesižadiė-

’jusiems stoti į jų. Marijonų ti Chicagos kitoj vietoj (Wau 
kegan, III.). Tuo tarpu dien
raštis “Draugas” ėmė ban
krutuoti: nebuvo pinigų jam 
leisti. Akcijų pinigai buvo 
išsibaigę. Nebuvo, kas būtų 
norėjęs leisti tolyn subankru
tavusį dienraštį. Tada buvu
sieji jo leidėjai įprašė Chiea- 
gos arkivyskupų, ir tas smar
kiai žadino Marijonus tolyn 
leisti dienraštį imant jį į sa
vo globų ir atsakomybę. Tada

NEDARBAS, KAS DARYTI čiau jie bus priimti į darbus, Įsegtas į penkių dienų darbo, N<w Jersey valstybės kelių
kada laikai ims gerėti. Bet 
tie visi, kuriuos iš darbo iš

savaitėje įsttymų.

Legaliais penkių dienų dar-
valdjbos vyriausio inspekto-' 
riaus žiniomis, Amerikos 
Jungt. Valstybėse per vėliau

sius 18 mėnesių žuvo 50,-

BE KO NEGALI BOT 
DABAR.

kongregacijos atnaujinimų jis 
buvo sugalvojęs drauge su k. 
Matulevičium.

Kaip rimtai kun. Būčys bu
vo užsiėmęs Marijonų kongre
gacijos atgaivinimu, galima 
matyti iš šie dalyko. 1910 m. 
per atostogas Žemaičių vys
kupas Girtautas pasiūlė jam 
būti Žemaičių vyskupijoje vys 
kupu — sufraganu. Kun. Bū
čys tada jau buvo įstojęs į 
Marijonų vienuolijų, dėl to pa
dėkojo už propozicijų ir atsi
sakė.

Per karų pasišalinęs iš aka
demijos šalia Maskvos vasar
namių kolonijoj Izmailovskaja 
Rošča k. Būčys mokino kate
kizmo Lietuvos lenkų pabė
gėlių vaikus. Labai vargin
gas gyvenimas tad įvarė jam 
ligų. Peterburge darė jam o- 
peracijų Maksimiliano ligoni
nėje. Kiek pagijęs vasarų 1916 
“Lietuvių Komiteto nuo ka
ro nukentėjusiems šelpti ’ ’ 
siunčiamas per Švediją, Ang
liju ir Praneuzijų nukeliavo į 
Romų. Neilgai ten buvęs, tais 
pat metais per Neapolį išplau
kė į Ameriką ir nuvyko į 
Cliicagų, kur atgijusioji Ma-

stume masinos, pasiliks nuola- , ..... .... . . . . , .. ,bo savaitėje Įvedimas yratinrai bedarbiai. Tik tada jie . .
gu os gaut, darbo, je. bus ,s- di<wi5 užsiluojiluas. Nei kon_ «W tuo tarpu Amerika karo 
keltos bent kok.os naujos pra- gM8#8j nei vyriluMyb6 neteko 50,510 žmonių. Tik

liesti 5ių klausimų. Mažesnes I"™* New valstybė-
svarbos klausimais greitai už-p“ ““‘"‘"obdiais užmušta 1,- 
siimanm, bet darbo klausi į žmogus.
mas, anot vyriausybės, esąs; — ■
daugiau privatinis klausimai;

mones.

Šį svarbų klausimų ilgas 
laikas visi visaip sprendžia.
Bet pastaraisiais laikais vis 
daugiau šalies vadų įsitikina, 
jog nedarbo nebus galima 
panaikinti kitokiu būdu, kaip
tik įvedus penkių dienų dar- Nuolatinių bedarbių yra 
bų savaitėje visiems darbi-. Salyhės ir jiems nėra pagel- 
ninkams visose pramonėse, daugeliui tečiaus ga-
Bet tas penkių dienų darbas,lima Pagelbėti į visas pramo- 
turi būti legaliai, ty. įstaty- jnes lvedus Penkių dienų darbą 
mų keliu, įvestas. Jei nebus savaitėje. lada pramoninkai
tai visa paremta įstatymais, 
daugelis pramoninkų nenorės 
džiovinti savo gaivu. Nes kas 
jiems rūpi nedarbas!

Be kitko, vis aiškiau ir

turėtų imti didesnius skaičius 
darbininkų.

Jei įstatymais būtų įvestas 
penkių dienų darbas savaitė
je, suprantama, prisieitų skir-

Taip elgiantis, žinoma, patai
kaujama vien turtuoliams.

Darbinin.

Be daugelio dalykų negali 
būti. Bet čia kalbėsime tik a-

vaizdžiau įrodoma, jog šioj I kokių komisijų nūs-
šaly nedarbas savo didžiunio- ^aVti darbininkams ir atly-
je yra kilęs dėl įvedamų vis

Marijonai apsiėmė vesti “Dr- j naujų mašinerijų ir įtaisymų 
augų” ir patys ėmė dirbti ir į dirbtuvės. Mašinerijos įve-
jo redakcijoje ir administra
cijoje; vienas jrj, būtent, kun.

V. Kulikauskas, išsimokino 
linotipu net raides rinkti. Vi
si dirbo, kiek kas galėjo, bet 
didžiausia darbo našta teko 
k. Bučiui, antru kartu gavu
siam vesti “Draugo” redakci
jų. “Draugas” atsilaikė nesu
bankrutavęs, palengva išsimo
kėjo skolas ir dabar visai ge
rai gyvuoja.

Per ketverius metus k. Bū
čys, beredaguodamas dienraš
tį, bedirbdamas draugijose vi
suomeninį darbų, besilankyda
mas įvairiose vietose su pas
kaitomis, palengva susigyve
no su Amerikos lietuviais ir
juos pamylėjo. Skaudu jam 

irijonų vienuolija jau treti me-Kuvo su jais skirtis, kai 1921 
tai buvo įsikūrusi narna. įgavo Marijonų generolo įsa

kymų grįžti į Lietuvą.

dainos, kad papaginti ir pa
greitinti visokių gamybų. Ma
šinerijos dešimtis tūkstančių 
žmonių išstūmė iš darbo. Ka
da mašinos iš darbo pašalino 
daug darbininkų, gi masinė 
mašinomis gamyba’ pastūmėta 
pirmyn visu smarkumu, kilo 
gamyboje taip vadinama virš- 
gamyba, ty. perdaug buvo vis
ko pagaminta, taip kad netu
rėta kur dėti. Tad suturėti 
darbai ir mašinomis. .Atleisti 
darbininkai padaugino be-z
darbių skaičių.

Del šios viršgamybos atlei
sti darbininkai yra laikinieji ‘ 
bedarbiai. x\r vėliau ar anks- j

ginimus. Organizuoti darbi
ninkai yra nusistatę kovoti 
atlyginimų mažinimų. Nemaži
nus gi darbo dienas savaitėje, 
pramoninkai imtų mažinti ir 
atlyginimus. /Tada kiltų nau
ji nesutikimai, streikai ir ne
darbas. Dėlto atlyginimij klau 
simas taip pat turėtų būt į-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 rak.
Telephone Roosevelt >090 

Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9601

SKtN ITCHIIG ENBS
tvften Motoing Žemo fa uudl

Right from the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takes the itchmg 
misery out of raosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflietions. Try 
it also for itehing, pėeling toes. 
Bathere and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimplės and dandruff fade whensafe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 

Žemo nearby wherever you go. 
' “ $1.00.

have
Anydruggist, 35c, 60c,

įsikūrnsi namų. 
Chlcagoje kun. Bučiui teko

Radio programai iš sto
ties WCFL 970 Kil. Skam
ba Lietuvių dainos ir muzi
ka kas nedėldienį nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas viduriu iestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDO.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madiscn Sts.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Jos Nieks 
Nekviečia

Iki 8 vai. kortuose — nuo S iki 9 
Bubėtomis nuo 9 Iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ava 

Tel. Pullman 6950—namų Pull. 6877 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai .uždarytL

Ar žinot, kode! jos nieks 

nenori T JI pati to nežino. 

Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia Išgarga- 

liuodaml su Listerlne, Išva

lysime burną ir užmušime 

Ilgų perus. Vartok kas

dien.

pie vienų.
Praėjo gegužės — Panelės 

Švenčiausios garbinimo mė
nuo. Pamaldus žmonės kas va
karų lankėsi bažnyčion pa
garbinti Dangaus Karalienę.

Dabar prasidėjo birželio 
mėnuo. Tai laikas, kada pa
maldūs ižmonės garbina Šven- 
Čiausiųjų Jėzaus Širdį. Dauge
lis norinčių tų pareigų atlikti 
stokuoja gero vadovėlio.

Taigi ir primename tokiems 
žmonėms, kad jie be dvasiško 
vadovėlio šiame mėnesyje ap- 
seiti negali. Galime pasidžiau
gti, kad tinkamo vadovėlio lie
tuvių kalboj netrūksta. Yra 
tai dailiai išleista knygelė iš 
po plunksnos mylimo misijo 
nieriaus kun. J. Vaitkevičiaus 
vardu Introniaacija. Yra tvir 
tuose viršeliuose, 92 puslapių, 
kainuoja tik 30c.

Knygelės pradžioj yra Šven
tojo Tėvo Benedikto XV laiš
kas, paskui seka paaiškinimai 
apie Viešpaties Jėzaus Širdies 
garbinimų, apie Intronizacijų 
ir kitokie paaiškinimai musų 
tikėjimo tiesų. Galop seka rei
kalingosios tam tikslui mal
dos. Taigi šioje knygelėje ra-

veikti visai kitokiose sąlygo
se. Nuvažiavęs ten, tuojau ap
sirgo ir vėl jam buvo daryta 
operacija. Kiek pagijus, pa
kvietė jį redaguoti Amerikos 
lietuvių katalikų dienraštį 

Draugų”. Čia jam teko dve
jopas uždavinys: ne tik rašy
ti ir tvarkyti dienraštis, bet 
vesti visas Amerikos lietuvių 
katalikų viešas veikimas. “Dr 
augo” redaktorius yra lietu
vių draugijų ir organizacijų 
centras. Per tai jis gavo daly
vauti jose ne tik paskaitomis 
ir prakalbomis, bet ir įeiti į jų 
gyviausius reikalus ir jų dar
bas dirbti. Rašydamas kas
dien į “Draugų” įžengiamuo
sius straipsnius įvairiausiais 
klausimais ir įvairiausio tu
rinio, stebino jis skaitytojus 
savo mokslo gilumu ir žinių 
gausumu.

, Cbieagoje yra didžiausia 
Amerikos lietuvių kolonija, 
yra joje dvylika lietuvių pa
rapijų. Į visas jas ir į Chica- 
gos apylinkės kun. Būčys va
žinėdavo paskaitų laikyti, o 
kur nėra kunigo, šventomis 
dienomis mišių laikyti ir pa- 
mohsėo sakyti. Draugijos su
sirinkimuose visir jis buvo

Senojoje tėvynėje, Kaune 
gyvendamas, iš arti gavo ma
tyti besikuriančių valstybę ir 
kartais savo darbu prisidėti 
prie jos kūrimo. Daug jis pri
sidėjo prie Lietuvos universi
teto organizavimo ir ypač prie 
Teologijos Filosofijos fakulte
to; vedė ir toliau organizavo 
Marijonų kongregacijų, veikė 
katalikų organizacijose, kaip 
tai visiems žinoma. Dabar 
Gerb. Jubiliatas jau vyskupas 
ir, kaip Marijonų Vienuolijos 
Generolas, gyvena Romoje.

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI >5.00

8 P»CXALIS TAS
Talei nenusiminkit, bet eikit pas; 

tikrą, Specialistą, ne pas kokį nepa- | 
tyrėlj. Tikras specialistas, arta pro
fesorius, neklaus jūsų kas junu ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lSegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jumr 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
lytimo, surėdymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radto — Scopo — Itaggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlškos egzaminavo 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
nimas sugryš ūme taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstą, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, stipau plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjnslą, Iš
kerėjusią, chronišką Ilgą, kur} ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjteaos Rūmas 1016 
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto tkl 

1 pc plet Vakarais nuo t iki 7 
Nedėllomis nuo 10 ryto iki 1 

po plet

Naujos radios. Didelis 
pasirinkimas įvairių išdir
by ščių už pavyzdingai žemų 
kainų. Electrikinės ledau^ 
nes. Parlor Setai.

Lengvas Išmokėjimai.

ios. f. m
INC.

3417-21 S, Halsted 
Str., Chicago

Tel. Boulv. 8167—4705

Telephone Dearborn. 0057

F. W. GHERNAUCKAS LISTERINE
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 
Tel. Roosevelt 8710 

Vai., nuo 6 iki 9 Vai. vak. 
(Išskiriant Seredas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La Šalis Street .
’ Room 1701 Tel. Randolph 0831
Į Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 

į 8241 S. Halsted St Tel. Vlctory 066J

Valandos — 7 iki t vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

G. V. CHESNIIL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Į Trečiadieniais Ir Penktadlsnlab 
vakarais namie-pagal sutartį.
6603 So. Campbell Aveaue

Telefonas Republlo 4499

Bite peno »vo protui ir buvo ir lnylinB8 ka|bė.
širdžiai.

Nebūkite be šios knygelės!
Reikalaukite jos pas “Dr

augo” agentus, ižaešiotojus, 
arba, kreipkitės tiesiai į

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So, Oaklcy Avenue 

Clicago, UI.

Prierašai. Per paštų užsi
sakantieji mokestį (30c.) ga
li atsiųsti pašto ženkleliais

toj»s.

Šalia šitų užsiėmimų jis dar 
buvo kapelionas šv. Kazimie 
To seserų vienuolyne.

Bedirbant tiek įvairių dar
bų, sveikata jam po metų ė- 
Ulė silpnėti, reikėjo poilsio. 
Jis pasišalino iš didelio mie
sto trukšmo ir tolokai nuo 
Chicagos į vienų' miesteli 
(Sheboygan, Wis.) nuvyko!

BULL RUNN
•v CMM. GI

SotnefiiME 
h Do«fri 
* te Farade 

1» Frent «l Yoar 
Ftiends 
h An

ftotonroMe 

Yrt, Sometimci!

Buy gloves wWt who1 
it suves

Nerelk mokėti 60c. už 
dantų mostj. Listerlne To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai Jt vet- 
kla. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai |3.00.

.LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25'

RINE.

MurauCo., Dp«. H. 8., 9 B. OhioSt., Ctuciso

Tyros, Aiškios, 8\-elkos

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas

Murino valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba "Eya 
Beauty” ant pareikalavimo.

A. A. S L AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlesiyje 
Room 1502

CHICAOO TEMPLE BLOG 
77 West Washington St.

Cov. Washlngton and Clark 8ta
Ofiso Tel. Central 2978 

' Namų Tel. Hyde Park 8396

/
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LIETUVIAI AMERIKOJE [lojai yra: Dr. A. .T, West (Vys BRANGUS AMERIKOS LIE-

PITTSBURGH, PA.

niauskas), Chirurgijos profe-

--------- j sorius Middlesex College, Ad-
Pįttsburgh’o apielinkės lietu- vokatas H. P. Lesburtas, A.

TUVIŲ JAUNIME! D A K T A R A

Pranešimas Šv. Kazimiero 
parapijos ir visos apie

linkės lietuviams 
katalikams.

Kaip jau žinoma iš laikraš
čių, kad yra atvažiavęs į A- 
nieriką iš Romos J. E. Vysku
pas Petras Būčys, kuris lanko 
Marijonų Vienuolijas ir kai 
kurias lietuvių kolonijas.

Nemažesnė garbė teikiama 
ir Pittsburgh’o lietuviams ka
talikams.

Šiomis dienomis gauta ol'i-

vius katalikus atsilankyti ir 
dalyvauti J. E. Šv. Mišiose ir 
išgirsti jo pamokslų.

K. M. J. K.

SO. BOSTON, MASS.
Inkorporuota nauja lietuvių 

draugija.
Kadangi kaikuriuose mūsų 

laikraščiuose tilpo įvairių pra 
nešimų apie naujai susitvė
rusių organizaciją, Lithuanian 
Professional and Commercial 
Assoeiation, Ine. (Lietuvių

J. Kupstis ir kiti.
Lietuvių Profesionalų ir

Pramonininkų Sąjunga yra 
grynai bizniško nusistatymo 
draugija, o šalę savo pamati
nio tikslo — teikti visokių pa
minų nariams — dar dirbs ir 
apšvietos kultūros srityje. Da
bar jau ruošiamos sveikatos 
klausiniais prelekcijos, kurio-

Mums, Lietuvos šauliams, 
kartu ir visiems Lietuvos sū
nums suteikė didelio džiaugs- 
mo žinia, kati šiais metais ren
giasi atvykti Lietuvon kelios 
jaunimo ekskursijos.

Jau .penkti iš eilės metai, 
kaip Lietuvos Vyriausybė 
musų brolių Amerikos lietuvių 
sutikimų ir priėmimų paveda 
Šaulių Sąjungai. Lietuvos Šau

Tel. Ganai 67<4 Telefoną* Grovehlll >262

DR. A. RAČIUS DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigiau Ir chroulškaz Ilgas 
vyrų, moterų ir valkų

* DARO OPERACIJAS

se žodžiu ir judamais paveik- lių Sąjunga deda visas pas- 
skiis bus aiškinama anatominė langas, kad mūsų brangiems

Llgonlus priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais Ir seredomls tik 
Ukalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CH1CAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE RGAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 ir 4:80 iki 8 vai. vakare. 

Seredomls nuo 9 — 18 vai. ryto
Nedfillomls pagal sutarti.

Ofiso Tel. Vlctory 6898 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU

cialus pranešimas, kad J. E. Profesionalų ir Pramonininkų 
Vyskupas Petras Būčys atva
žiuos į Pittsburgh’a birž. 20,
tai yra šeštadieny ir Šv. Ka

Sąjunga) ir tie pranešimai, 
matomai, buvo paduoti va
duojantis tik gandais bei spe-

žmogaus sudėtis, būdai apsi
saugoti nuo ligų ir kiti svar
bus sveikatos dalykai. Tokios 
rūšies prelekcija yra neįkai
nuojamos vertės, nes niekad 
piimiau nebuvo naudoti juda
mieji paveikslai ir todėl bus

svečiams į savo brangų kraš
tų įžengus, būtų jauku, ma-
lonu. Šį naudingų Lietuvos
kraštui darbų, šauliai dirba 
su pasišventimu, prisiminda
mi 1919 metus, kuomet vos 
atgimusį kūdikį Lietuvą iš

zimiero parapijoj praleis sek- liejimais ir ne pilnai supuo- 
madienį. Pirmadienį apleis la su teisybė, todėl šiuomi

didelė naujiena mūsų visuo- visų pusių puolė pirešai, lie

menei. Užtai padėka prilcauso rėdami jų užgrobti, pavergti.

Pittsburgh ’ų.
Sekmadieny, birž. 21, 9 va-

oficialiai suteikiam tikrų ži-
gerb. Dr. A. J. West, kurio 
rūpesniu ir pastangomis pa-

landų ryto, J. E. laikys šv. ta ši draugija.
nių, kaip ir kodėl tapo sutver- vyko išgauti šie judamieji pa-

[veikslai parodymui mūsų žmo-

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

1637 AVEST 51 STREET

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vale.

Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d- Nedėllomis ir Šventadieniais 10-12

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St.
Tel. Canal 288*

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v. 
NedėlloJ pagal susitarimų i

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 3 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vaM.

Office: 4459 S. Caiifornia Ava. 
Nedalioje pagal sutartį.

j

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8193

Mišias Rytų apeigomis ir 
10:30 “in Pontificalibus” sa
kys pamokslų. Taip-gi vaka
re dalyvaus Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos mokslo 
metų užbaigoje ir tų mokslo 
metų užbaigą apvainikuos J. 
E. tartas garbingas žodis.

Tai pirmutinis toks įvykis 
Šv. Kazimiero parapijos isto
rijoj, kad savo tarpe tenka 
turėti tokį garbingą svečią — 
J. E. Vyskupą Petrą Bučį. 
Nuoširdžiai tat kviečiame 
kaip vietinius, taip ir visos

Keletas mėnesių atgal Bos- nėms, o iki šiol juos tegalėjo 
tono ir apielinkės rimtesni 
profesionalai ir pramonininkai
suorganizavo savo draugiją 
minėtu vardu ir šiomis dieno
mis jau gautas Massachusetts 
valstijos čarteris. Tikslas — 
savitarpinė pagelba nariams, 
bendro pelno pamatais. Bus 
teikiama nariams teisių ir eko 
romijos reikaluose patarimai, 
bendras garsinimasis ir vi
sokia moralė bei medžiaginė 
parama sulig išgalės. Sąjun
gos viršininkai ir inkorporuo-

paniatyt tik aukštus medici
nos mokslus lankantieji stu
dentai. Pirmoji šios rūšies pa
skaita su paveikslais įvyks 
trumpoj ateity ir spaudoj bus [;

Amerikos lietuviai siuntė au
kas, už kurias šauliai ir par
tizanai pirko šautuvus, kul- 
kasvaidžius ir mušė lenkus 
ir kitus Lietuvos priešus.

Lietuvos Šauliai džiaugiasi, 
kad nors šiuo menku darbu 
gali atsilyginti jums, mieli

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
1 — 4 v. v. Ir 6:30 — 9 t. v.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS

OR. H. BARTOM

Vai.

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndale 1342

DR. A. T. KING
D E N T I S T A.S 

4930 West 13 St. Cicero, III. 
Gas ir X-ray

. . _ v . i Val.: 9-11:30; 1-5; 0:30-9broliai ir seses, UZ jūsų taipįNej įr Ser. po pietų pagal sutartį 

Lietuvaididelę pagelių ir

STANISLAVA
STASIULIENĖ

pranešta laikas ir vieta.
J šių organizacijų gali pri

klausyti tik lietuviai profe
sionalai, pramonininkai ir 
aukštesnius mokslus lankan
tieji studentai.

Norintieji platesnių i n foru įa 
ei jų kreipkitės šiuo adresu: 
Lithuanian Professional and 
Commercial Assoeiation, Ine., 
332 W. Broadvvay, So. Boston, 
Mass.

Lietuvių Profesionalų

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po nurn. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So, Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 SO. HALSTED S*]

VaL: 2-4 ii 7-9 vai. vakare

Rea. Phone
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone! 
Wentworth 800*

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

(Po tėvais Jogminaitč 
mirė birželio 14. 9:30 vai. ry
te 1931 m., sulaukus 39 metų 
amžiaus, gimus Tauragės apskr. 
Laukuvos parap., Sarvlėlų kai
me. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrą, Joną, tris dukteris— 
Oną, Stanislavą ir Eleonarą 
ir sūnų Joną, o Lietuvoj sese
rį Aleksandrą tr gimines.

Kūnas pašarvotas, 4600 So. 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
birželio 18 d., 8:00 vai. ryto
15 namų į šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Stanislavos Stasiu- 
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarnavi
mą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Hunus

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 
I. J. Zolp, tel. Boulevard 6203

PAULINA
JANUŠIUNIUTĖ

Į Pramonininkų Sąjunga 
(Pasirašo)

A. J. West, M. D.,
(Vyšniauskas).

šventai vykdo tas malonias s 
pareigas. Atsilankymas Lie
tuvon jaunimo yra begalo 
svarbus dalykas ir todėl jo 
sutikimų — priėmimų šauliai 
ypatingai vykins.

Programa maždaug numa
toma tokia: iškilmingas suti
kimas Klaipėdos uoste, lan
kymas karžygių kapų Klaipė
dos kraštų vaduojant, pasis
tiprinimas Viktorijos viešbu- 

įr ty, apžiūrėjimas miesto, va-

ilinksminimas su Šaulių Są
jungos choro koncertu ir t. t. Te* 

Antrų dienų, važiavimas 
garlaiviu Nemunu iki Veliuo
nos, kur yra Gedimino kalnas, 
gražių Nemuno krantų ir Rau
donės pilies apžiūrėjimas. Ke
lionių metu gros kariškas dū
dų orkestras.

Trečių dienų išvažiavimas 
autobusu į pademarklinijų, 
kuri skiria mus nuo mūsų 
brangios sostinės Vilniaus.

Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0814

OFISAI:
4901 — 14 St >9>4 Waahington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-4. Blvd.J
TeL Cicero 682 Tel. Kedzie 2450-2411

M,

DR. B. ARON
OR. S. A. DOWIAT

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6166 South Kedzie 

Rez. 6622 S. Wlhpple 
Vai. 2-4, 1-9 v. v. Išskiriant Ket

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo >888

Nedėlios 
Susi tania

A. L. DAV1D0NIS, M. D,
4919 SO. MICHIGAN AVENUH 

Tel. Kenweod 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo t Iki 8 valandai vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenuo

Vai.: 11 ryt-o iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.

kare traukiniu išvykimas j j Pakely apžiūrėjimas gražes- 
Kaunų. jnių Lietuvos vietų. Tokia nu-

Kaune pirmų dienų iš rytovina^oma mūsų brangių svete- 
iškilmingas sutikimas stoty, lių sutikimo ir priėmimo pro- 
poilsis, apžiūrėjimas miesto, U’ama.

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio Nedėllomis nuo 10 Iki 13 ryt**.
t Cl

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. tr Rez. T61. Hemlock >874

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0034

DR. J. P. POŠKA DR. S. BIEZIS
mirė birželio 16, 1931 m. 8
vai. ryt. 5 metų amžiaus. A. 
u. Paulina gimė Chicugo, Iii. 
šv. Jurgio par.

Paliko dideliame nulludimc 
motiną Mortą po tėvais Va
nagaitė, tėvą Joną, dvi seserį 
Kotriną ir Stellą, krikštatėvius 
Stefanija Sležiutę ir Juozą Mi
kulskį, ciocę Anastaziją Mąs- 
tavičienę, draugus drauges ir 
gimines.

| Kūnas pašarvotas 821 W. 
33 1*1. Laidotuvės įvyks pėtny- 
ėloj birželio 19. Iš namų s 
vai. bus atlydėta į Šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę;
Tėvai, Sesytės Ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja g-ab 
Mažeika, Tel. Yards 1138.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus barbenus

apielinkių ir muziejų, vaka
re, saulei leidžiantis, iškilmės

Tad iki pasimatyme, širdin
gai Jus laukiame.

ir įvairius išpardavimus. |Karo Muzejuje ir po to pa- Lietuvos Šaulių Sąj. Vad.

GRABORIAI: AKIŲ GYDYTOJAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LAGHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DBL ŠERMENŲ

~ t
'"'f

;. i\ i

S

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramų] 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage. Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

OF. >133 8. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-4 po piet. Utarn. Ir Subat. 
8-8 vak. šventadieniais pagal sutarti

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. VAITUSH, OPT. DR. G. Z. VEZELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 623] 
Rezidencija: 6628 So. Riohmond Avė

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vaL

NedėlloJ pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 666]

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dirbystės.

OFISAS
468 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
8KYRIUS: 8238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GUABORIU S

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 So. Mąrshficld Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

J/

4443 So. Talmani Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Tardi 1138
Chicago, Hl.

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, III. 

Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Iii.

S. M. SKUBĄS
LIETIVIH GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STRIKT 
Tel. Roosevelt 7583

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VKDlJAS
1650 West 46th St.

Kampas 44th Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 6843 - 8411

Nullndlmo valandoje kreipkitės 
prie man»a patarnausiu si m patu
kai. mandagiai, gerai Ir pigia* 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2615 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kurte 
erti prležabtim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervnotn- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regye- 
tę ir tolimą regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro 
mos su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

OR. P. Z. ZALATGRIS
Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Canal <231

DR. G. I. BL0Ž1S
DENTI8TAS

2201 AVEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt Bt)

Valandos Nuo 9 Iki 13 ryte 
nuo 1 Iki 9 vakare

I Beredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 13 
I>o pietų.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsilikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ,
Tel. Boulevard 7589

TeL Tardz 1829

DR. G. SERNER
UBTUVia AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtnvš
756 West 35th St.
Kampas Halated St. 

Valandoe: nao 19—4; nuo
Nedaliom!*: nno 10 iki 12.

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avė 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. COPIER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakiey Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1713

Valandos: 2 Iki 4 p. p. PanedėUake 
Ir Ketvergais vakare

DR. A. P. KAZLADSKIS DR. CHARLES SEGAL
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 SO. ASHLAND AT
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Tel. Cicero 1849

DR. GUSSEN
VaL: ryto nuo 10—12 nuo >—4 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomis 10 Iki 1>

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 19 v. ryto Iki t 

vai. vakare
Nedėllomis pagal sutartį 

4847 W. 14 ST. Cicero, Hl.

Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHK
Tel. Lafayette 6820

Rez. Grovehlll 2940

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AT

DR. J. A. PAUKŠTYS
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos TeL Plaaa SMO

DENTISTAS 
X-Ray & Gas

4193 ARCHER AVENUE
Vai.: 9-9 NedėlloJ pagal sutartį

VALANDOS:
Nuo 1» Iki 12 dieną 
Nuo > Iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
NedėL nuo 10 Iki 13 dtaoa
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LIETUVIS PAS LIETUVĮ.

Marąuette Park. — Kodėl 
šiomis dienomis daug bankų 
užsidarė?

Kodėl darbininkus atleidžia 
iš darbo?

Kada ateis geresni laikai?
Tais klausimais pereitų tre

čiadienio vakarų įvyko pra
kalbos Gimimo Panelės Šv. 
parapijos salėje. Prakalbas su
ruošė šios kolonijos lietuviai 
biznieriai.

Vakaro vedėju paskirtas p. 
Al Dargis, žymus real-estate 
brokeris, kuris įžanginėje sa
vo kalboje pabrėžė susirinki
mo tikslų. Jisai sakė, nors 
darbai ir sumažėjo, bet yra 
da ir išeitis, jei mes, lietu
viai, susijungę darysime biz

rininkų” naujos 
bus.

X Buvę westsidieČiai, gyve
nų dabar Cieeroj, Marąuette 
Parke žada skaitlingai suva
žiuoti ir, kaipo Aušros Vartų 
parapijos olil timeriai, parem
ti piknikų. Dėkojame iš ank
sto ir už jų sveikatų piknike 
kelsime taurę.

X Šv. Kazimiero draugijos 
rinktiniai vyrai jau pasiruošę 
svečius maloniai, su šypsena 
prie geitos priimti.

X P-as Pabijonas jau ke
lios dienos treniruoja savo 
rankų, kad stiprūs West Si- 
de vyrai nesumušti} rekordo 
prie straikerio. Pamatysim.

mados dnr-

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTŲ.

Gerb.
Labai nesmagių žinių išgir

dome, kad tamistos paliausite 
davę radio programus nedėl- 
dieniais.

» Aš, mylėdamas klausyti to
bulesnes mūsų dainas, ir ne- 
siveldamas į partivinius pa-į 
linkimus, visuomet mylėjau 
klausyti tamistų radio pro
gramus, nes jie buvo pilni, 
žavėjantieji klausytojo sielų. 

Kų padaryti, jūsų valia. 
Ačiū labai, ačiū. Klausysiu 

Peoples kompanijos programų 
ir lauksim rūdens, kuomet vėl 
tamistos sykiu pradėsite mus

dio programų dideliu džiaug
smu. Labai jie patiko ir gerė- 
jamės jų išpildymu

4 d. piknikų, kuris bus Maži
nąs parke, Waukegan, III. 
P-as Krikščiūnas padarė pra
nešimų, kad busai, kurie vež 
žmones į \Vaukegan, III., lie
pos 4 d., kainuos tik $1.35 į 
abi pusi. Daug narių čia pat

Labai esam dėkingi už tuos j^zslreKlstravo basais važiuoti, 
programus, kad ir toliau ga
lėtumėte tokius leisti.

Su gilia pagarba 
Bakaičai ir Pet. Vaitekūnas,

Chieago, III. poros
P. S. J. R. vysk. Petrui, išoktL 

Pranciškui Bučiui velinam ii-; 
gos ir sėkmingos darbuotės 

Studentas.

Taipgi daugelis mūs drau
gijų žada sykiu važiuoti.

Beje mūši} 4 kp. liepos 4 d. 
turės flotų. Taisoma šešios 

lietuviškiems šokiams

Vyčių Karvelėlis.

PRANEŠIMAI

X Šeimininkės iš Aušros džiuginti iš AVBBM stoties.
Vartų m. ir m. dr-jos sako pa
luos tokių restorane patrovų, 
kad iš tolo kvepės ir visus vy-nį lietuvių tarpe.

Karštais aplosdismentais lios.
publika sutiko perstatytų kai- X Parapijos choras išrinko 
bėti teisių studentų Stasį Pie- gabiausias merginas aiskrimi- 
žų, kuris nuodugniai aiškino nėj dirbti.
šių laikij padėtį. J x Mūsų biznierius p. DobT

Jis sakė, kad šį sunkų žino- rovalskis (nuo Oklės) ne tik 
nėms periodų reikia optima- pats žada daug aukoti raš
tiškai priimti. Susikrimtimas toranui, ale ir iš įvairių olse- 
duoda blogus rezultatus. Jei lininkų doneišinų gauti. Pa-
darbo netekome, tai tik lai- vyzdis visiems.7 I
kinas reiškinys. Darbas vėl J x Visi West Side ekspre- 

bus. Tada būtų galas egzista- ^minkai veltui aukoja trokus

• t

Jums dėkojantis .
Petras Krauklis,

Chieago, III.

Gerb.
Visi mes klausome jūsų ra-

dauskas, kuris prisižadėjo dar
buotis.

Į sjis-mų atsilankė gerb. 
kun. Gasiunas, kuris kvietė 
kuopų atvažiuoti į parapijos

Gentįemen: ' ,
We feel tbat we owe you

great appreciation for your 
wonderful radio program tbat 
you were giving every Sun-
<lay. We enjoyed it very n.ucli kaimyna7 atsilankyti 
Sorry to hear that yon pos- b|Į susirinkim9. Bus 
ponded. We will wait pacient
Iv until fall.

J. Pilkus Family,
Chieago, III

pirmiausia mūsų kolonijon 
visi Chicagos ir apielinkės 
Vyčiai tų dienų suvažiuos, o 
iš čia vyks į piknikų.

Koresp.

Miškas mieste.

.Vienas didžiausių pasaulyje 
parkų yra New Yorke. Par
kas suskirstytas visokiais ta
kais ir takeliais. Parke pris
tatyta visokių statulų. Nese
nai iš Egipto atgabentos dvi 
statulos — Faraono ir Kleo-i

, patros, kurių atvežimas ir 
pastatymas kaštavo 1,000,000 
dolerių. Jokia kita pramonė 
Vanderbilt.

Astrauskaitė, A. Laskaitė, Se 
reikaitė, Papuckas, Žalnierai- 
tis, Gedraitis, Badžius, Petro
šius, Bruknis, Frankevičius.

Mr. Bohack pranešė, kad 
mūsų kuopa turi gerų bėgėjų,

Šilališkių svarbus susirinki
mas bus šį vakarų, 8 vai. p. 
Budrio namuose, 3465 S. Au- 
burn Avė. (Bridgeport).

Kviečiami visi šilališkiai ir 
į svar- 
pasita-

rimas apie rengiamų šilališkių 
išvažiavimų.

šilališkių Rast. A. J. J.

Dievo Apveizdos Parap. —
Labd. Sųj. 4 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks pirma
dieny, birželio 22, š. m., 7 v. i teresuojatės 
vakare knygyno kambary.'mo idėja,

Gen. C. A. De Saussure iš 
Memphis, Tenn., metiniam J. 
Valstybių Konfereracijos Ve
teranų suvažiavime, Montgo- 
mery, Ga., išrinktas vyriau- 
su vadu.

Federacijos vietinio skyriaus 
susirinkimas įvyks šį vakarų 
7:30 vai. Visur draugijų atsto
vai malonėkite dalyvauti, nes 
yra keletas svarbių reikalų 
svarstymui. Taipgi malonėki
te ateiti ir visi tie, kurie in- 

Vilniaus vadavi- 
šiame

Telefono ir telegrafo industri
ja pirmoje vietoje.

Bell 55 metai atgal išrado 
telefonų. Iš mažyčio dalyko 
šiandien telefonas išsivystė j 
didžiausių organizuotų biznio 
organizacijų. Šiandienų ji vei
kia Amerikos Telefono ir 
Telegrafo Co. vardu ir jos 
turtas viršija 5,000,000,000 
dolerių jokia kita pramonė 
to nesiekia.

Ar. V-kas.
nes susirm-

Kviečiame labdarius skait- kime bus svarstoma V. V. Sų-piknikų, birželio 14 d., Berg .... ....... ....
man’s darže, ir parašė dešimts kurie ėjo lenktynii} su kitais, in^ai a ei u svar rei* Jun£°s mūsų kolonijoj skyrio
..... t, , . vl . . .................. .v .kalų svarstymui. ----- —darbininkų. Paskui pranese, senesniais bejegajis, ir musis steigimas.

vimui, jei Sutvertojas panai
kintų miškus, anglių kasyk
las, derlingus laukus. Dabar
tinis blogmetis yra tiktai re
zultatai blogo1 ekonominio vai- 
dymo mūsų turtų. To ekono
minio valdymo vaikai yra— 
masinė produkcija, blogi in- 
vestmentai ir tt.

Ypač p. Pieža kėlė obalsį 
“Lietuvis pas lietuvį’’! Lietu
viai tegul remia tik lietu
vius profesionalus, lietuvius 
biznierius.

“Paimkime pavyzdį”, jisai 
tęsė, “mūsų lietuvių įstaigas 
— bankas. Kai svetimtaučių 
bankos krinta, kaip rugiai 
po dalgiu, mūsų Metropolitan 
ir Universal bankos tvirtos 
kaip Gibraltaro uolos. Jei lie
tuviai palaikys šias lietuvių 
bankas, tai jų stiprumas bus 
da didesnis.

Kitas kalbėtojas buvo p. 
Laucaitis iš Universal State 
bankos. Jisai aiškino bankų 
susilpnėjimų. Gyrė lietuvių 
bankines įstaigas, kurios sa
kė yra tvirtos, kaip uolos.

Po jo kalbos, vakaro vedė
jos prašė publikos duoti pa
klausimų. P. Bakutis klausi
nėjo apie bankų žlugimų. Į 
klausimų atsakė išaiškino p. 
Laucaitis.

Sis susirinkimo rezultatai, 
buvo tokie, kad visi priėmė 
lietuvių obalsį — “Lietuvis 
paR lietuvį.”

Rap.

darbininkams ir žmonėms 
į piknikų nuvežti. Parapijie
čiai, įsidėmėkit, kas mus ra
mia. Savas pas savąjį.

X Visko vienu sykiu nega
lima nei surašyti. Sekite 
“Draugų” ryt, po ryt ir kas
dien. Pamatysit kas bus.

DIEVO APVEIZDOS PARA- 
JOS VYČIŲ ŽINELĖS.

Lietuvos Vyčių 4 kuopa lai
kė mėnesinį sus-mų birželio 
11 d., parap. salėje. Sus-mų 
atidarė pirm. malda. Rast. ne
atsilankius, jos vietų užėmė 
p. Varakulis.

Vice-pirm. išrinktas A. Var-

WEST SIDE ŽINIOS.

X Pas mus dabar žinios 
tokios: Visi parapijonai, visi 
West Side lietuviai tik kalba, 
tik teiraujasi apie parapijos 
piknikų, kuris bus ateinančių | 
nedėlių, Vytauto darže.

X Pereitų sekmadienį Auš
ros Vartų draugija savo su
sirinkime nutarė išrinkti ga
biausius vyrus bufete — už | 
baro dirbti. Sako, teatvažiuoja 
cieeriečiai ir pamatys “auš-

kad jau paskutinį sykį su mu- kiai laimėjo. Linkėjo laimė-!
mis dalyvauja. Kuopa ap
gailestauja netenkanti jauni
mo prietelio.

Mergaičių baseball žaidimas 
įvyko Grant parke birželio 12 
d. su West Side kuopos tymu. 
Mūsiškės laimėjo. Ateinantį 

J penktadienį loš su Brigbton

Valdyba. Valdyba.

ti sidabrini vara Vyfi, Die-j flu Park u p _
noie, liepos 4 d. Track mectL,,. , ... . ., . J, , , y. _ , „ Kliubo mėnesinis susirinkidalyvauja šie Bekcnaitis, Bru- • . , . ,. , _ ,, . J, , ’ .mas bus ketvirtadieni, 18 dknis, Frankevičius, Petro- ,. - /T , ., . ‘ .birz. (June), Almiros Simmasius. Mr. Bohacb yra bėgėjų 
“coach”.

Birželio 28, Bergmans dar
že įvyksta L. Vyčių Chicagos 
Apskrities piknikas, kuriamePark.

Musų vaikinai baseball loš bus mergaičių baseball. 
su Marąuette Park. Be to, Ateinančiam sus-me bus 
pirm. pranešė, kad Westville renkami darbininkai pikni- 
Vyčiai nori lošti su mūsų ty- kui. Todėl visi kviečiami at
imi. Valio mus Vyčiams. Pa- silankyti.
sirodykite kų galite. 

Pasidarbuoti parapijos pik
nike apsiėmė p-lės Buchiutė, 
A. Šimkiutė, H. Šimkiutė, A.

PRANEŠIMAS
Dr. Susan A.

Slakis
ATIDARĖ NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER AVENUE
(Kampas Francisco Avė.)

Dr. S. A. Slakis yra specialistė vaikų ir moterų ligi} 
Priėmimo valandos: nuo 10 v. iš ryto iki 12-tos 

dienų; nuo 4 iki ‘6 vai. vakare 
Seredoms ir nedėliomis pagal susitarimų

Ofiso tel. Lafayette 7337 Res. tel. Hyde Park 3395

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už $100.00 $80.00 
už 50.00 40.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU

John J. Zolp
4559 South Paulina Street Chieago, UI.

no svetainėj, 1640 N. Han
cock st. 7:30 vai. vak. Mel
džiu narius nesivėluoti.

A. Valakis, rašt.

pos susirinkimas įvyks 17 d. 
birž., parapijos svetainėj. Vi
si nariai malonėkite dalyvau
ti, nes Vyčių Diena jau neto
li. Tad reikia gerai prisireng
ti, o ypač mūsų kuopai, nes

North Side. A. L. R. K.

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Regnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 8399 

Res. Tel. Yards 3408

Paskui kalbėta apie liepos
'i

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųėles 
Ir patarnavimo. Aau-mot uit

OREET VAl.LEY 
PRODUCTS 

OlMlls Šviežių kiauli
nių, sviesto Ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 118*

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokiu 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė 
Maustos mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos instru 
mentua

2650 Weat 63rd St. Chieago
Telefonas HEMLOCK 8888

"I

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktorius 

8totau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 85S8

Telef. Republic 8181

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražių užeiga, užlai

komi skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai
kams palakstyt, arkliukai pa- 
jodinėt. Turim tourist camp, 
kur galima pernakvot.

Dėžių dirbtuvė alulo malkų po 14 
už vežimą..

■ Varde BO55

REAL ESTATE

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir s
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentlnlų žiedų dėl sutartuvių — 
pngjgement. Turime gražaluslų 
laikrodžių, karolių, fontanlnlų 
plunksnų, burkfttlnų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklą. Musų kainos 
dabar yra specialiai nupiginto*. 
Naudokitės proga!

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuotas.

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. Halsted St.

Telef. Boulevard 4811

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET 

Phone Vlrglnl* S0I4

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. R0CKWELI; ST.

M. YUSZKA 
Plumbing & He&ting

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuogerlauala.

4426 So. We8tern Avė.
Tel. Lafayette 8227

Aapos Telef. 
Hemlock 1187

Namų Telef. 
Republic 8881

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotos 

Kainos prieinamos 
2422 W1ST 69th STREET

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų mnro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduota pigiai, arba pri
ims morgičius ar lotų į mai 
nų. Namas randasi arti Mar
ąuette Parko.

Tel. Republic 5551

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kalną. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės ) 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanlkas X MENZOR
White Sox Motor Sales

A. Ankaitle pardavėjas 
8. Rumchaks savininkas

610 WEST 35 STREET
Tel. Yards

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. ftlrdlngal 

pražau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1881 NASH automobilius su vė
liausios mados automatlftkals įtai
symais. sport Royal tekiniais Ir ki
tais Ižtobullolmals. kokius tiktai 
NASH taip gali Jrengtl už tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette IŽU

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničiu8 ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei

tas, geras ir nebrangus.
i

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ

) AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paltu 1 dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome JgalloJtmus Ir visus 

legaliftkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčių.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tornado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu ir nuožlrdžln patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chieago, UI.
TeL Yards 4669

■M
$$$ DOLLAR SAVINOS,

BUILDING & LOAN 
ASS'N $$$

“LIKTUVIV BPCLKĄ”
MIS So. Weetom Avenne
Įmokėti pinigai ant knygučių 

neką nemažinus kaip. 8% ant 
pareikalavimo 4% J metus.

Pradėki t touplntl pinigus da
bar saugiai Ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spulkoa sekretorius Ir Vie
las Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
•kollnlmo notas, ilsus, kontrak
tus Ir kitus Ilgai Ūkus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

ApdraudŽIam (Insurance) na- 
mua fornlčlus, stiklus Ir au- 
totnoblltus tvirčlauslose Kom- 
penljose.

Kviečiam peraitlkrinll.

i' ,

t




