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Ungarija Turi Dideles Bažnytines Iškilmes
MINIMOS 900 METŲ SV EMERIKO 

MIRIMO SUKAKTUVĖS
Kinijos Valdžia Atsisuka Prieš 

Privatines Mokyklas

SAKO, GANDHI PALANKUS INDIJĄ 
PAKEISTI DOMINIJA

UNGARIJOJ SEKA BAŽ
NYTINES IŠKILMES

KOVOJA PRIVATINES 
MOKYKLAS

BUDAPEŠTAS, rugp. 20. > NANKING, Kinija, ragp. 
— Čia seka didelės bažnytinės' 20. — Kinijos tautininkų val- 
iškilmės ,Šv. Stepono, Unga-įdžia paskelbė parėdymų, kad 
rijos globėjo, pagerbimui. Tai- ateinantį mėnesį visos priva
pat kartu minimos 900 metų 
sukaktuvės, kaip miręs Šv. Ste 
pono sūnus, Šv. Emerikas.

Į šias iškilmes atvyko spe-'klas turėti savo žinyboje, 
cialis Šventojo Tėvo atstovas.
Atstovo pagerbimui susirinko 
parlamentas į specialį posėdį.

Šventojo Tėvo atstovų svei
kino Ungarijos regentas ir 
ministeris pirmininkas.

tinės mokyklos Kinijoj įsire
gistruotų. Kitaipgi jos būsiu 
uždarytos. Valdžia nori moky-

GANDHI UŽ DOMINIJOS 
STOVYBĄ

i, LONDONAS, rugp. 20. — 
Iš Indijos pareina nedaug ži-

. nių ir tos supainiotos. 
Pumad.enį įvyko Buchans- , gian(Ife prane8ta, kad Ma. 

tinė procesija Dunojumi. Svar- hatma Gandhi . jimo ra_
blausios iškilmės yra Sv. Ste- šytam ]aiske Tice.karaliui su. 
pono bažnyčioje.

AR TEKS KARALIŪNUI 
OTTO SOSTAS?

MISSOURI UPEJE NUPUOLĘS VANDUO

Atvaizduojama, kaip dėl kaitrų Missouri upėje žemai nupuolęs vanduo. Taip ne
būta penkiasdešimts metų.

NEGRŲ KATALIKŲ FEDE
RACIJOS SUVAŽIAVIMAS

DAUGIAU ĮVELIAMA I 
ZUTOS REKORDUS

APIPLĖŠTA LIGONINE

Federacijos Seimas
NEWARK, N. J. (Telegra

ma). — Federacijos Seimas 
atidarytas iškilmingomis pa
maldomis. šv. Mišias atna
šavo Federacijos Pirminin
kas kun. Ig. Albavičhts. Gra- 

- žų pamokslą pasakė kun. N. 
Pakalnis.

h Į Seimo Prezidijumą išrin
kti: kun. švagždys, p. J. Ma

čiulis Ir p. Subatienė. 
Sekretoriais: kun. Karalius

ir p. Visminas.
Rezoliuciją Komisijom p.

L. šimutis, “Draugo” redak
torius, kun. D-ras J. Navic
kas ir D-ras Mendelis.

Atstovą virš šimto. Ūpas 
kilnus.

Šimutis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

kurios garbės nariu nabašnikė
I buvo, buvo atstovaujama tri- 
I jų atstovių ir korporacijos vė-

t ---------- i liavos. Giedrininkės tarė ir at-
Pasimirusi ilgai sirgusi ga- Į sisveikinimo žocįį. Vainikus 

rbingoji Lietuvos pedagogė ir j sudėjo: Lietuvos universite-

A. A. MARIJA PEČKAUS- 
KAITE PALAIDOTA 

ŽIDIKIUOSE

DETROIT, Mich., rugp. 19. 
— Amerikos J. Valstybių Ne
igtų Katalikų Federacija’ čia 
.turės šeštųjj metinį suvažia
vimų rugpjūčio 30 — rugsėjo 
1 d.
/ šeštadienį įvyks keli posė
džiai. Vienam tų bus svarsto-

Nužudyto gaujos vado Zu- 
tos rekorduose susekta, kad 
•Zuta kelis šimtus dolerių pa
skolinęs Evanstono policijos 
viršininkui Freeman, lygiai

tinkųs jau, kad Indijai būtų klausimas “Negrai pra- rastas Daily NeW Craig ne- 
monėje.”

Ant rytojaus Šv. Marijos
pripažinta dominijos laipsnis. 

Vakar pranešta, kad tas pat
iškeistas čekis 50 dolerių. Zu 
ta išmokėjęs 50 dolerių, gi Če-

Vakar anksti ryte du gink
luotu plėšiku užpuolė Chica- 
go Lying-In ligoninę, 426 E. 
51 gfct. Apmušė ofiso patar
nautojų ir pagrobė 100 dole
rių. Išeidamu paleido keletu 
šūvių į lubas.

gabi rašytoja beletriste palai
dota Židikų; kapuose, šalia sa
vo motinėlės. Nabašnikę laido

tas,' Dr. Tumas ir Dr. Biels
kus, “Ryto” ir “Aido” reda
kcijos ir daugybę gyvų gėlių

ti susirinko iki šiol Židikams ir vainikų vietos organizacijos 
nematytas būrys žmonių, visi ir pažįstami. Nabašnikės kar- 
apylinkėje begyvenantieji in- stas neužverstas žemėmis, bet 
teligentai, giminės iš toli ir talpinamas laikinai išmūryta- 
arti, nabašnikės kaip mokslo me skiepe ir užmūrijamas, 
taip ir vėlesnio gyvenimo drau žmonės dar ilgai nenorėjo

BUDAPEŠTAS, Ungarija, i 
rugp. 20. — Ungarijoj apta-1 
riamas klausimas, kokiu būdu 
sostan pakviesti mirusio im
peratoriaus Karolio sūnų ka
raliūnų Otto.

Ungarijos gyventojai nori jį, nemalonlBnus. Piniga.
•turėti savo karalium. Bet' . , . ... •. „ . . v. . [ms puola kaina užsienių mai-gneztai priešinas Cekoslova-i^
kija. šios pastarosios "Vnisteris pirmininkas gen.
stipriai stovi Lrancija. Čeko- „ ..., ... Berenguer ieško priemonių su-slovakija yra priešinga, nes'
ji šiandie valdo didelius se-

Gandhi stovi už’Indijos gy-:'p- bažnyčioje Detroito vysku- kl kaiP° lmdymų pasilikęs, 
ventojų apsisprendimų. jpas Gallagher atnašaus iškil- , Kaip paprastai, jie visi vi

eningas Pontifikales Mišias. saįp teisinasi.
Popiety įvyks negrų atstovų , ____________
■ir kitų susirinkimas, kuriame Į, Policija papirkimuose 
itarp kitų kalbės ir guberna-'

MADRIDAS, rugp. 20. - .torius Oreeu. ( ^bicijos agentai atliko
j Pirmadieny bus tęsiami su- Puolim“s galiūnams South Chi 
važiavimo posėdžiai.

PUOLA KAINA ISPANŲ 
PINIGAMS

Ispanijos valdžia pergyvena!

APAŠTALINIS DELEGA
TAS LANKO MISIJAS

cagoj. Trylika saliūnų pulta. 
Visuose rasta svaigalų. Are
štuota 15 žmonių.

Praneša, kad areštuoti įve
lia policijų papirkimuose.

niau Ungarijai prigulėjusius 
plotus. Franci ja yra priešin
ga Ungarijos sustiprėjimui.

Matyt, Ungarijos gyvento
jams bus leista formaliai ap
sispręsti karaliūno reikale.

....... .. LULUABOURG, Aukštes-laikyti pinigų vertes puolimų. . , __' . . .. . . . . (nysis Kasai Belgų Kongo. —-Pirmiausia jjs tarėsi su ka- .Naujai paskirtas apaštalinis
delegatas Belgų Kongo, Jo E- , . . „, , i-i t chigan ežere užsiliepsnojo mo-------------------------- k^encųa .rlnvy,kūpąs Jo-

VIETOJE DARBO PAKLIU- ras MlePianc 5‘0se “pyl“*6- įSoko j vandenį su kor. 
ižai eiikAAKT 1 se pradėjo lankyti misijas. / / . * 1VO KALEJIMAN m . .. .... : . . kų diržais. JuosJ įiTai jis atlieka orlaiviu.

ralium. Paskiau ministeriūs 
pakvietė į posėdį.

, Trys išgelbėti iš ežero
Už 10 mylių nuo krašto Mi-

KIEK ŽUVUSIŲ ŽEMES 
DREBEJIME?

ST. LOUIS, Mo., rugp. 19. ., , i , ... i v milionų gyventojų. Tame skai-— Šv. Mykolo katalikų baž- . , ri
„ , . /čiuje apie 800,(XX) katalikų,nyčioje vienas žmogus sutepe

ROMA, rugp. 20. — (Fašis
tų1 laikraščiai praneša, kad še
rnas drebėjime vidurinėj Ita
lijoj yra žuvę 1,475 žmonės.

UŽ RIAUŠES NUBAUSTA 
19 ŽYDŲ IR 421 ARABAS

vienų stovylų. Suimtas. Pasi
rodė yra artistas ir skulpto
rius J. Blase. Sakosi jis se
nai neturįs darbo. Stovylų su-

Kapit. Russell Gresham 
stoty

A ,.'
Buvusis Chicagos policijos 

viršininkas kap. Russell pas
kirtas Į Gresham policijos sto
ti.

gai, artimieji ir pažįstami.
i Pikelių klebonas kun. Mor- 
kys pasakė pamokslų, iškelda
mas nabašnikės nuopelnus. A- 
tgiedotos ekzekvijos ir atlai
kytos ketverios šv. Mišios. Po 
pietų kūnas palydėtas į kapus. 
Celebransas — kan. Dr. Tu-

skirstytis nuo nabašnikės po
ilsio vietos ir dažnai braukė 
nuo skruosto negalimas sulai
kyti ašaras. Židikų anvlinkS 
tuojau pajus ko neteko “R.”

KIEK LIETUVOJ SI 51- 
SIEKIMO PRIEMONIŲ

------------------ i mas. Jas asistavo iš plačios
Gary, Ind., uždaryta dar apylinkės suvažiavę kunigai Apytikriais daviniais, dabar 

viena banka. Pirmiau uždary-į įr klierikai. Kan. Dr. Tumas Lietuvoj yra tūkstantis ir ke
ta trys. Tai blogųjų laikų prie prie atviros duobės pasakė pa
žastis.

KITI KITUS IMA 
KALTINTI

mokslų ir atsisveikino su na- 
bašnike Lietuvos universiteto 
Senato, humanitarinių mokslų 
fakulteto, Dr. Basanavičiaus 
mokytojų sų-gos, prieškarinio 
“Tėvynės Sargo” ir Lietuvos• MEXIC0 CITY, ragp. 19.

— Buvusis Meksikos darbo Į vardu; kun. Dr. Bielskus — 
.departamento sekretorius ir Respublikos Prezidento ir sa- 
i organizuoto darbo vadas Luis vo, kaip jos mokslo draugas 
Morones nesenai viešai kalti- vardu, prof. Pr. Dovydaitis — 
no buvusį Meksikos laikinųjį Teolog.-Filosof. fakulteto, A- 
prezidentų Gil, kad šis šuo- j teitinink. Federacijos, katali- 

•kalbiavęs nužudyti šiandieninį kų moterų ir “Liet. Mokyk-
išgelbėjo prezidentų Rubio, kada jis la- los,’’ “Nauj. Vaidilutės,” 

“Moters” ir k. vardu; O. La-n • • m. Great Lakęs Training lakūnai, inkęs Amerikos J. Valstybes.Bclg, Kongo j yra ap.e 10,

Melavo apie plėšiką 
| užpuolimą

A. Yarc, North Chicago, po
licijai išpažino melavęs, ‘kad

Ii pirivatiški automobiliai, 
3,000 sunkvežimių, 746 moto- 
cikliai, 272 droškos ir 265 au
tobusai. Tie visi yra įregis
truoti, bet galimas daiktas, 
kad yrai kiek neįregistruotų.

“R.”

PASIKORĖ MOTERIS

Liepos 25 d. Subačiaus vai. 
Terpeikių k-mo daržinėje pa
sikorė Ona. Aleknienė pasitu
rinčio ūkininko žmona. į

Sn vyru sugyveno kuoge-
riausiai, nusižudymo priežas- 

banauskaitė — “Pavasario” įtis bus proto susimaišymas, 
s-gos ir “Ryto” redakcijos
ivardu; p. Nezabitauskas — 
i“L. Aido” redakcijos ir že
maičių studentų k-jos “Sa- 
mogitia” vardu; Krauza — 
žemaičių stud. Simano Dau
kanto D-jos vardu; mok. Gu- 
dynas — Viekšnių vasaros ku- 
;rsų mokytojų vardu > J. La
banauskas — vietinių organi
zacijų ir kun. Morkys — kaip 
netolimas kaimynas ir ilga
metis jos darbų liudininkas.
Šv. Kazimiero seserų kongre
gacija pagerbė nabašnikės at
mintį per atvykusias savo at
stoves, o studenčių ateitinin

riešai. Jis pareiškė, kad Mo
rones yra atsakomingas už O- 
bregono nužudymų.

4< R. »>

PLATINKITE “DRAifGA"
BAIGIAMAS STATYTI 

UNIVERSITETO BŪTAS
______ _____________ _____ PEKINAS, Kinija. _ A.;bflk plėšikai ii užpuolę ir a.tė-
tapęs, kad gauti užsiėmimo.'menkos kunigai Benediktinai 750 dolerių, kų jis iš ban- 
Bet vietoje darbo, jis uždary- baigia statyti naujų Katalikų ’to> išsiėmęs vedyboms. Tas 
tas kalėjimam Universitetui būtų buvusių'"”1“ 7™ s" vedybo-

princo Ts’ai T’ao rūmų plo-imi8‘
te. Tai bus pirmasis naujovi-Į 
nis būtas. Paskiau bus pasta-' 
tyta visa reikalinga šiai į štai

KETURI NUSKENDO SU 
PERVAŽŲ

SUŽEISTAS KANADOS 
KARDINOLASJERUZALE, rugp. 20. —

Už kruvinusi riaušes Palesti
noj 1929 metais buvo suimta; QUEBEC, Kanada, rugp. 
ir tieson patraukta 724 ara- 20. — Automobiliu važiuojant
bai ir 161 žydas. Iš to skai
čiaus nubausta 421 arabas ir
19 h , t i .Ii

nelaimingam įvyky sužeistas 
Jo Eminencija kardinolas Rou 
leau, vietos aridvyskupas.

gai būtų eilė.

Sugautas sukčius

Policija suėmė J. Kalasin- 
ski, 35 m., kurs apgaulingo-

Šis pirmasis Universiteto (mis priemonėmis iš Chicagos 
bankų išgavęs apie 15,000 Mo
terių, klastuodamas bankų

ibūtas yra 400 pėdų ilgas ir 
269 pėdų platus. Turi tris au
kštus.

WESTMORELAND, N. H., 
rugp. 20. — Connecticut upėje 
apsivožė pervažas. Nuskendo 
keturi suaugę ir vienas kūdi
kis. •

NEW YORK, rugp. 20. — 
Šio miesto išlaidų sųmata už 
1931 metus būsianti apie 600 
imilionų dolerių, arba 30 mi-

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nusakomas dailus o- 
ras; maža temperatūroje at
maina.

knygutėse įrašytas sumas. lionų daugiau negu šįmet. kų “Giedros” korporacija,

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litą >-.$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirą 5.23
Belgijos 100 belgą 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.3? 
Vokietijos 100 markią 23RB
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Redaktorius priims — nuo 11:W Iki Hite vai 
• > ,licn.

skelbimu kainos prisiunčiamos paretkalavua
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ta laimingiausia Šalis pasaulyje. Praėjusiam© 
mėnesyje buvo užregistruota tik 13,027 be-, 
darbiai, bet buvo sušelpta tik 1,484.

Olandijoje iš 399,000 apdraustą darbininkų KATALIKŲ MEDIKALINES 
69,158 buvo be darbo.

Rusijoje kaip apskaičiuojama, dabartiniu 
metu yra apie 2,000,000 bedarbių.

ĮVAIRU S STRA1PSMI Ai 1
MOKYKLOS.

tojų delegacijų pažymėjo, kad 
katalikų gydytojų pasauly y- 
ra permažais skaičius. Apgai
lėjo, kad yra apleista ši svar
bi profesija. Galimas daiktas,

Prašau Į Mano Kampelį
—— Rašo prof. Kampininkas.-------------

Amerikos katalikiški laik-
Vokietijoje kovo pradžioje buvo 2,313,000 raščiai iškelia katalikų gydy- urow81|a uailIIM18 uaiKtus , , m . . . . „

bedarbi,. i toj, reikalingu,„o klausim,. “‘J^i, Tbvas mZTu-
šie skaitmenys, kaip jau aukščiau buvoĮžyd, laikraštis “Je«ish iY»rk<> ~ P™ Flftl‘

nurodyta, nėra visiškai tikslūs, bet vis dėlto bune” apskaičiavo, kad Šioj
ir iš jų galima susidaryti ryškų didžiausios, Saly kas penkiems .medikali- 
dabartinės Europos rykštės vaizdų. jnioims studentams išpuola vie

nas žydas studentas. Žydai
NEVELTUI TOS VISOS KALBOS. l.šioj šaly sudaro nykių mažu-

-------------- mų, vos 3 nuošimčius. Katali-
Laikraščiuose Pittsburgh Press, New , kai sudaro kuone penktųjų vi- 

York Telegram ir kituose tomis dienomis pas- ■ sų gyventojų dalį. Kiek šioj 
kelbta tokia “United Press” žinia iš Berly- šaly yra
no:

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chieago' Varšavos laikraštis “Express Poranny
r5-5

OIENOŠ KLAUSIMAI

BEDARBIŲ SKAIČIUS KĮLA VISAM 
PASAULY.

“Iš Dr.” rašo:
Dabartinės ūkio konjunktūros dėliai pas

kutiniu laiku visame pasaulyje bedarbių .skai
čius nepaprastai pakilo. Oficialiai skelbiami 
skaitmens, kurie visados yra mažesni, kaip 
tikrieji, duodu šitokį nedarbo vaizdų didžio- 

. Šios pramonės šalyse. į
Anglijoje kovo pradžioje buvo 1,582,000 | 

bedarbių. Dabar tas skaičius yra kur kas , 
didesnis: visos darbiečių vyriausybės pastan-! 

gos nugalėt#" nedarbu Anglijoje teigiamų re
zultatų iki šiolei nedavė.

Austrijoje kovo pradžioje bedarbių bu- 
vd užregistruota 269,723, kas tokiai mažai 
Valstybei, kokių Austrija paliko po didžiojo 
karo, be abejo, yra didelė nelaimė.

Pramoningoje Belgijoje iš bendro 608,- 
f>§4 apdraustų <larbininj{ų bfcaiBiaus,^ vasario 

mėn. visiškai be darbo buW H,168, o 25,140

rėjo ir Am. J. Valstybių ka-iAve _ jig tūrį .sigiję8 nu0

Anglijos karalius Džior- davo arba i Varnius, visuo- 
džis, sakysiu, bus sumanin-į menės spakajui, nusiūsdavo. 
giausias iš visų šių dienų vai-! Savo ambasadas turėjo net 

keliose šalyse. (Amerikoj Vol 
demaro ambasada, nežiūrint, 
kad Lietuvoj jo karalystė jau

Amerikos katalikiški laik- 
šį klausimų dabar

savo bilidngą. Matot, pasaulis pasibaigus, vis da veikia
dabar yra kuku ir jau nebe-, Brooklyne ant Grand stryto). 
galima daugiau juo pasitikę-!O šiandie, veizėkit, pats ant 

svarsto ir tariasi ne tik 8Y-■ tį gian^įe esi valdovas, ryt(poselenijos į Platelius nusiu
stas, nes Kaune buvęs nera
mus ir rendos (savo bildin- 
go neturėjo) šteit.o bankui ne-

raščiai

vuojančias katalikiškas me-kalinys arba trenltinys. Ang.
dikalines mokyklai aukštai ,ijos Miordais pilnai mat ti. 
pakelti, bet sukurti daugiau H Amerikon, priežodžiui:

nėra žinoma. Bet žinoma, kadiga,imon)is prienMOT6inis bus 
išėjusių ir einančių mokslus :siekiama įsigyti kuodaugiau 

praneša, kad Vilniaus klausimu vedamos katalikų medikalinėse mokyk- katalikų gydytojų 1
derybos. Lietuvai ir Lenkijai tose derybos.? jlose yra nedaug, palyginus su'
tarpininkauja Vatikanas. Iškeliamas suma- 1 gyventojų skaičiumi, 
nymas, kad Lietuvai už Vilniaus išsižadėji- Didžiuma katalikiškų Uni- 
mų Lenkija grąžintų Seinus su aplinkiniais. versitetų turi medikalines mo- 
plotais. Jkyklas. Bet didžiuma tų mo-

PAsirodžius tai žiniai, iš Lietuvos atsto- kyklų savo išrengimais negali 
vybės Washingtone tas užginta. Pareikšta,' prilygti pasaulinėms 
kad tai paprastos lenkų intrigos. Į sies mokykloms. Šios pasta-

Bet štai dabar iš Paryžiaus pareina žinių, rosios yra aprūpintos milio- 
kad Vokietijos valdžia pradėjo darbuotis už nų dolerių fondais. Turi jos

katalikų gydytojų, t /?I!rUpi”t.1 at?'| “ safiety first”. Jeigu kaip— mokėjęs. Znočijas, didesnės ,
- 'rinkamais fondais. Visomis pa§mukgt į New Yorkų ir...!pajuokos žmogaus likimui nei 

ponas. už pinigų’ negalima būtų pirk-
Atsarga, mat, gėdos neda- ti.

ro. Kaip matot, čia yra dide

KAS BUS IŠSIBAIGUS 
ANGLIMS?

lis prikl das visiems šių die- 
Faktų tam juk nereikia su nų karaliams ir diktatoriams, 

i lempa ieškoti, Ana, kad ir p.! —---- ----
Šis klausimas yra tampriai Voldemaras. Koks tai buvo, j Sakoma, jog buvęs vokiečių 

surištas su žmonijos likimu, anot lenkų, “wielki” žmogus! kaizeris Viliu;; reikalauja pa
traukti atsakomybėn buvu io 
pasaulinio karo kaltininkus, 
kuomet 8,000,000 geriausių

tos rų- Ekonomijos ir pramonių pa- Genevoj su pasauliniais diplo- 
laikymui yra reikalinga ener- matais už vieno stalo sėdėjo, 
gija. Energijų sukelia jėga, su Pilsudskiu bučiavos, visam
gi pastaroji gaminama įvai- pasauly buvo žinomas kaipo į džiurmenų jau kapuose guli.

savo rytinių sienų atitaisymų. Ji turi visai prieinamesnes studentams mo- riausiomis supainiotomis ma- mažas mažos karalystės valdo-
kitokius sumanymus. Ji nori atgauti Danei- kslo ir praktikos sąlygas.!šinomis. Jėgai gaminti yra vas, portfelis ar ne penkių! Amerikoj yra tik
go miestų ir karidorių. Kad Lenkija negali Dėlto katalikai studentai dau reikalingas kuras. Šiandie svar ministerijų. Visi turėjo jam žmogus, kuris niekuomet ne
būt atvienėta nuo jūros, Vokietija savo su- giausia apsilenkia su nuosa- į blausiuoju kuru yra anglys, šlovę duoti, o jei kas to ne-
manyme turi Klaipėdą pavesti Lenkijai ir vomis mokyklomis. Eina ten, i Tad kokiu budu jėga bus dir- darė, tai arba vilkais užleis-
per Suvalkijų karidorių lenkams susisiekti su kur patogiau, kur pigiau. g-į bama išsibaigus anglims, ku? _ .......- ' 1 ■ ■ ---- —
Klaipėda. Lietuvai gi už Klaipėdos netekimų Tuotarpu katalikams žmo- į rių žemėje yra neperdaugiaū- durti su didelėmis gyventi į į tai galės atsakyti.

vienas

žir/B blogųjų laikų, nedarbo. 
Tai Pėdė Šamas.

Lenkija atlygina užimtais Vilniaus plotais. nėms yra reikalingi katalikai .šia? kliūtimis. Žibalas, kurs šiandie j Vienas daiktas aiškus: jei
Paskelbta, kad Vokietija tų savo suma- gydytojai. Toki gydytojai,1 Daugelis atsakys, kad van- visur iš žemės liuosai tryškadbua lemta žmonijai gyventi,

nymą formaliai jduosianti T. Sąjungos šuva- kurie yra ėję mokslus kata- dens puolimais, gal dar sau- greitai turės išsibaigti. Po to 
žiavimui. Ūkiškose mokyklose, kurie, lės šilumos priemonėmis. Tie- baigsis žemėje kasamos ang-

Pagaliau iš Paryžiaus dar praneša, kad katalikais yra n§ vien iš var-sa, Yra šalių, kurios išvagotos ]yS>
Lietuvoš valdžia išsprendusi T,-Sąjungos eu- do, bet giliai susipažinę su ti-Į didelėmis upėmjs, rtjtsagstytos Kas gi paskiau?
...  sux. jua-'u.—i. V.I xi_____ i/Ji Janiai* "Ut- ffcftfačfcfe .r.-* .'.-,__važtavftAe darAkartų iškelti^V^^s^taųsfr^kėjimo tieepniisa ĮCatalikaš yJdidesnia|p dr |ttažes^aas

Kadangi Lietuvoje nėra parlamentarinės kurie visais laibais praktikuo to visa trūksta, kur sausfne-
tną. ’

busimo? t kartės tų

tai Dievais teiks jai ir gyve
nimo priemonių. Apdovanos 
gilesne išmintimi.

Apskaičiuota, kad į 100 mė
lis- nebeteks anglių.

darbininkų dirbo tik dalį laiko. | .....
Čekoslovakijoje metų pradžioje bedarbių valdžios, tai lietuvių tauta nežino, kų vai- ja savo tikėjime ir prireikus mis isdziųsta upeliai ir eze- 

30,170, 6 dabartiniu metu, socialinės ap-' džia <kr0 Vilniaus klausiniu. Nežino, ar tos skelbia taip, kaip išpažįsta. Į reliai, šaltiniai ir šuliniai, 
ittifiištėrljos apskaičiavimu, yra jau a- visos žinios apie Seinus, Klaipėdų ir Vilnių Yra žinoma, kad sergąs! Kaip kas nori, bet jėgos ga- 

yra tik prasimanymai, ari gal ir vedamos ko- žmogus dažnai yra linkęs gy-įminimui anglių jokiu būdu
kios slaptos derybos tais klausimais. Tai vi- dytojui pasakyti" keletą savo’ negalima pakeisti kitokia mė
sa galėtų išaiškinti tiktai pati Lietuvos vai- paslapčių. Vienas — kitasi džiaga: nei malkomis, nei dur
džia, ne kas kitas. Tuo labiau, kad tomis ži- gydytojo žodis dažnai labai pėmis.

pie 70,000.
Danijoje iš bendro 288,000 darbininkų 

skaičiaus į vasario galų buvo 53,440 bedar
bių.

Italijoje vasario pradžioje buvo 406,230 
bedarbių. Tuo pačiu laiku praėjusiais metais 
jų buvo 461,889.

Japonijoje bedarbių apskaičiuojama apie 
800,000.

Jungtinėse Valstybėse tam tikros be- 
dartrtų Statistikos Dėvėdama. Todėl sunku 
tiksliai pasakyti, kiek ten barlarbių yra. Bet, 
ar HMp fit taip, minimaliniu skaičiumi žino- 

paduodama 3 milijonai, maksimaliniu —
6 milijonai. Še tau it laimės ir aukso šalis 1

niomis, gi ypač Vilniaus klausimu daug in- teigiamai atsiliepia ir į ser-i Galimas daiktas, kad pasau- 
teresuojasi ir lietuvių išeivija Amerikoje. gončio žmogaus sielą. Paga- lio mokslininkai išgalvos ar

Yra aišku, kad Vokietijos sumanymai pa- liau sergąs žmogus gydyto- (suras žemėje naują kurą. Gal 
taisyti rytines Europos sienas vaisių neduos, jui juk negali atvaizduoti vien jėgai gaminti nereikės van- 
Lietuva negali niekam paduoti Klaipėdos, kraujo, kaulų, raumenų ir nėr (dens puolimų ar krioklių, gal 
taip pat vienatinio savo uosto ir jūron išė- vų supainiotą mašiną. Jis tu-!jėga bus semiama tiesiog iš 
jimo, lygiai negali išsižadėti Vilniaus ir ki- ri dar be to atvaizduoti Die-: oro.
tų savo plotų, kuriuos lenkai turi užėmę ir vo paveikslą, turįs nemirtiną J Jei žemės atmosfera aplin- 
savinasi. Jei kas kitaip manytų, tas Lietuvai sielą. Nekatalikams gydyto- kui, kaip kas protauja, yra 
linkėtų ne kitko, bet prapulties. jams tai visa yra svetima ir apjuosta elektros tinklu (kaip

ir debesylu), tad gal bus su
rasta priemonių tąja elektra

Mums atrodo, kad tos žinios skleidžia- jie negali savo pusėn palenk- 
Kanadoje taip pat vasario pradžioje bu- ( mos ne veltui. Matyt, kas nors daroma, kas ti sergančio kataliko širdies, 

vo 7^% bedarbių daugiau, kaip tuo pačiu! nors planuojama Dancigo, Klaipėdos ir Vii- Nesenai Šventasis Tėvas(naudotis, 
laiku praėjusiais metais | niaus klausiniais. Tik tai visa daroma aklai Pijus XI priimdamas audien- Į Kaip nebūtų, bet žmonija

Prancūzija darbo atžvilgiu tuo tarpu v- uždarytomis durimis, ko neturėtų būti. cijon italų ir franeuzų gydy- netolimoj ateity turės susi-

AuctionSaleiAuctionSale!
?roga uždirbti didelius pinigus. Pamatykite 

tuojaus tuos namus. Parsiduos ant
AUCTION SALE, SUBATOJE,
RUGPIUCIO - AUGUST 23,1930

3-čių valandų po pietų
DU NAMAI 3339-3341 AUBURN AVĖ., Chieago, III. 

Vienas namas su keptuve. Biznis išdirbta per 20 metų, 
tik reikia tikram biznieriui užimti tų vietų. Galima nu
sipirkti tų namą ir biznį su mažai pinigų.

ANTRAS NAMAS, 3341 AUBURN AVĖ., trijų lubų 
aukščio, garu šildomas, 5 flatai, 2 po 5, 2 po 4, vienas 
6 kambarių, didelis, gražus štoras su grindims ttafr- 
raoUnių plytų, visas namas aržuolo vidus, ištaisytas, vi
si moderniški intaisymai, beamed ceilings, eonsoles, buf- 
fets, marble vestibules, dviejų karų mūrinis garadžius.

Tie namai randasi gražioj vietoj ant Biidgeporto, 
netoli Sv. Jurgio bažnyčios ir mokyklos, ir pusę bloko 
nuo Armour mokyklos. Visi geriausi patogumai. Mažai 
pinigų įmokėjus galima įsigyti vienų iš tų puikių namų. 

Minėtų namų Auction Sale ves advokatai Anthouy
A. Olis ir R. A. Vasalle, kurių ofisas yra, 11 So. La 
Šalie St. Auction sale įvyks prie parduodamų namų.

Mažoji Jėzaus Gėlelė 
ir Arkitektas

(Iš “Laivo”).

Šventoji Teresė, jaunutė šventoji va
dinamoji 1 'Mažoji Jėzaus Gėlelė,” pagit- 

visame pasaulyje ir dar eina garsyn.
Ji, gyva būdama, buvo tokia nusižeminu
si, menkutė, tikras kūdikis. Ant jos išsi
pildė JėzUūS Kristaus Žodžiai: “Ka9 nu- 
Mžemina, tas bus išaukštintas.”

Tik žiūrėkite. Ta kttri lėngvai tilpo 
mažutyje vienuolyno kambarėlyje, dabar 
jau netelpa erdvioje bažnyčioje. Jos gar
bei pradėta statyti didžiulė bazilika.

Bazilikos statymas neapsiėjo be jos 
prisidėjimo.

Štai istorija apie tai. Ją papasakojo 
garsus arkitektas, inžinierius Liudvikas 
Kotdonijer. Jis yra “Institute de Era- 
tlce” narys. Jiš darė planus “flotel de 
Vilk,” Punkirke, “BtotJk Exdiange” ra

riame pažymėjo, kad bazilika būtų at
vaizdas šventosios dorybių, garbės ir jos 
geradarybių ir atatinkama "maldininkų 
skaičiui, jų tikėjimui ir pagundai.

Prašė Šv. Teresės Pagalbos.
Kada aš suėmiau krūvon visas infor

macijas ir reikalavimus, kokia privalo bū
ti ta bazilika, tai pamačiau, kokių kliūčių,

mų Lille’je, “Taikos Rūmų” Hagoje ir 
daugiau. Jam pavesta padaryti planus 
Šv. Teresės bazilikai Lesieux Francijoje.1 
Jis taip nupasakojo:

“Man pavesta prirengti planus “Šv.
Teresės, Kūdikėlio Jėzaus” bazilikai Le- 
šieux. Dabar, kaip žinote, Karmeličių vie
nuolyne yra koplyčia, kurioje yra švento
sios kūnas. Koplvčia netalpina tų minių
žmonių, kurie atsilanko prie jos kapo? sunkybių susilauksiu. Tai mane nugazdi- 
Yra mieste katedros bažnyčia ir parapi-' no. Aš tupu padaryti tnobėsį erdvų tiek,
jos bažnyčia, bet, pasirodė, kad nebus 
tinkamas daiktas perkęlti vienon jų šven
tasis kūnas. Taippat tikintieji^reiškė di
delio pageidavimo pagerbti naujųjų am
žių šventąją atskira jos garbei pastatyta 
bažnyčia.

Šv. Teresės Seserys — (t. yra jos 
seserys vienuolės, karmelitės ir jos tikro
sios iš kraujo seserys, nes dvi dar gyvos 
ir yra tame vienuolyne) pageidavo, kad 
būtų statoma bazilika tai, kuri nusisku
bino į dangų, kad iš ten bertą malonių 
gausybes ant žemės.

Šv. Tėvaš, Pijus XI, palaimino jų su- 
fpAhyifią, parašydamas viešąjį laišką, ku-

kad jis talpintų visus maldininkus, kurie 1 
ten lankysis. Aš turiu padaryti triobėsį 
tinkamai kuklų, kad mažesnieji maldinin
kų būriai nesijaustų visiškai jUme pra
nykę. Aš turiu padarj’ti trobesį, kuris 
vaizduotų šventosios asmenybę, kuris ne 
būtų perdaug iškilmingas ir perrimtas, 
bet gražus ir linksmas, kaip Šventoji. 

Toki buvo reikalavimai.
Daug kartų aš klausiau karmeličių, 

vienuolių. Planams, kuriuos joms rodžiau, 
jos nuolatos rasdavo įvairių priekaištų ir 
užmetimų.

Netekau drąsos. Galutinai, vieną die
ną aš savo planus ir įrankius sudėjome

i - • '

prie Šv. Teresės stovylos kojų, sakyda
mas; “Štai, čia yra mano darbo įran
kiai. Aš tau juos palieku, kadangi man 
nepasisekė patenkinti norus tų, kurie tau 
trokšta bažnyčios. Aš daugiau jau nieką 
negaliu sugalvoti.”

Atėjo Įkvėpimus.
Tą pačią dieną pasitaikė man susi

tikti su vienu žymiu asmenimi iš Kambrė 
vyskupijos. Kalbant su juo, man staiga 
galvon atėjo įkvėpimas.

Pasibaigus pasikalhėjimui su tuo as
meniu, aš parėjau namon į savo darbo 
kambarį ir tuojaus ant popieros nupie
šiau planus, pagal tą vaizdą, kurį stiaga 
buvau gavęs. Dabar aš supratau, kaip 
tas planas Vystysis toliau ir aš dirbau. 
Aš dirbau nesustodamas. Po kelių darbo 
valandų žymiausios plano linijos jau bu
vo išbraižytos. /Aš nusiskubinau su jais 
pas karmeličių vyresniąją, jai parodyti.

Žiūrėjo šiaip, žiūrėjo taip, bet besu
rado jau jokių priekaištų. Planas tapo 
priimtas.

Papasakojęs istoriją apie gautąjį į- 
kvėpimą, tas garsusis arkitektas nusive
dė mane į tą vietą, kurioje dabar jau ei
na darbai ir išaugs bazilika, kurios pla
nus įkvėpė pati šv. Teresė.

-------- o-------- ’
Darbininkų minios dirba. Tiesiog iš

augo naujas miestas iš namukų, kurie 
laikinai pastatyti darbininkams, atkelia
vusiems dirbti iš toli.

Po kelių mėnesių darbo tapo pasta
tyti bazilikos pamatai ir padėtas kertinis 
akmuo rugsėjo 29, 1929. Aštuoniasdešimt 
tūkstančių kubiškų metrų žemės tapo iš
kasta ir išvežta. Kuomet pamatai bus 
visiškai baigti, tai tas skaičius pakils iki 
šimtui dvidešimt metrų.

Bazilika turės 75 metrus ilgio ir 50 
— pločio. Joje galės susėsti nuo keturių 
iki penkių tūkstančių asmenų. Taigi ma
žesnieji maldininkų būriai nesijaus visiš
kai pranykę bazilikos erdvumu.

(Daugiau bus).
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DRAUGO1UDENIN I
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įžanga 50c

ROSELANDAS ir WEST PULLMANAS turės 
labai giliukingy raty.

MELROSE PARKIEČIŲ jaunimas pagrąžins 
gėlėmis svečius.

AŠTUONIOLIKIEČIŲ Sv. Onos Dr-ja turės 
skaniausias dešrukes ir ju atsiveštos čigonės norintiems 
spės ateitį.

Bus daug svečiy iš visos Cbicagos ir apylinkės. At
važiuokite, pasimatysite ir kartu paremsite “Draugą”.

Visus nuoširdžiai kviečia

“DRAUGAS”

; t

" T'V
** ' T 5 *»

SEKMADIENYJE. RUGP.-AIIG. 24 D. 1930
Bergman’s Darže, Riverside, III.

Bus Graži Muzika, Skambus Radio, Šokiai, Žaislai, Daugybė Dovanų

Pradžia 11 vai. Ryto

4 . •NORTH SIDES vyrai troškulį numalšins sve
čiams.

*

WEST SIDES Aušros Vartų motery ir merginų 
draugija alkstančius skaniais valgiais pasotins.

z , / •

CICERO Labdanai pravėdins šaltakoše ir turės 
iš Kauno limonado.

TOWN OF LAKIEČIAI teiks dailias dovanas 
- lazdeles.

MARQUETTE PARKO ir BRIDGEPORTO 
vyrai darys tvarkę darže.

BRIGHTON PARKIEČIAI saujomis dalins lie
tuviškus saldainius. )

Panevėžiečiai su Že
maičiais jomarke šėką
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL

NAUJI RAŠTAI. C H I C A G O J E

Radio Stoties A J J.

įvažiavimas jvyks rugp. 31 d. 
į Labdarių ūkį.

I X Atlaikę “Draugo” pik
nikų, 24 d. rugp., vjei važiuo

ji Rugpiučio 13 d. tapo iš- bįme į Labdarių išvažiavimų
kilmingai palaidotas a; a. _  riešutauti
Kazimieras Kemtis, 20 metų! ____________
amžiaus vaikinas, kurį netikė 1
ta mirtis sutiko per nelaimin : 
gų. atsitikimų. 7 d. rugp. mau-, 
dydamasis šoko į vandenį ir, 
čia sutiko mirtį. •

‘ ‘ Vytautas Katalikas * \
Parašė prof. dr. J. Totorai

tis. “Šaltinio” knygynėlio N. 
20. Mariampolė, 1930 Vytauto 
Didžiojo metai. Pusi. 54. Kai
na 60c. (lietuviškų).

“Šiais Vytauto Didžiojo 
metais” — rašo autorius į- 
žangoje — “daug kas norėtų 
žinoti, kiek tasai didžiausias 
Lietuvos kunigaikštis buvo 
krikščionis katalikas ir kiek 
jo krikščionystė buvo pasi
reiškusi jo gyvenimo darbuo
se. Šis raštas į tų klausinių 
stengsis duoti atsakymų”. Ir 
prasideda skyriai: /“Vytauto 

“Vytauto krikš- 
Krikštas”

nę Lietuvų ir joje laimingai 
gyventi. •

Ch. raporteris.

X Lietuviškoj skalbykloj, 
Metropolitan Wet Wash 
Laundry, 6551-53 So. Kedzie 
avė., tarp išvežiotojų dabar 
eina kontestas, kuris tęsis iki 
rugsėjo 1 d., 1930 m.

yisi išvežiotojai kasdien 
gauna naujų kostumerių. Bet 
už vis labiausiai naujais kos- 
tumeriais yra pasivaręs Vla-

miteto narys, 21 d. rugpiučio! akomponojant, p-lė Ivinskai- jau yra padaryti. Norintieji ^as ’^J11 as’ . ^240 S. Artesian 
1 avė. Jo teritonjon įeina Bn-

dgeportas ir 18 Street.

ALEKSANDRO MOCKAUS 
I&LEISTUVIŲ VAKA

RIENE.

Prie stalų patarnavo dalinai 
, pačios virėjos, p-lės Mikužiu-

Brighton Park.
kus, žinomas kaipo darbštus 
ir energingas Nek. Prasid.

tės ir p-lė Gendvilytė. 
Protarpiais linksmino para- 

A. Moe-Įpijos benas p. Lebgaudo va
dovaujamas. Griežė 
kus šokius. Beto, muzikui

VYTAUTO MEDALIAI GA
TAVI.

Siuomi pranešame Vytauto 
lietuvis- Didžiojo Sukaktuvių Komite

to skyrių valdyboms, kad Vy-
Parap. veikėjas ir uolus ko- art. Justui Kudirkai pianu tauto . jubiliejiniai medaliai

l
išvažiuoja Lietuvon apsigy- fcė ir p-lė Anciutė padainavo:

SCRANTON, PA.
Linksma naujiena.

Jau pradeda žmonės plačiai
A. a. Kazimieras buvo stip-, kalbėti, jog anglies kasyklos 

raus kūno sudėjimo. Piknikuos i“Underwood” priklausian- 
visuomet išmušdavo streikerį. 'čios Pittston Coal Co. šių sa- 

Laidotuvėse žmonių dalyva- į vaitę pradės veikti, 
vo daug. Jaunuoliai, kurie jį i Žmonės per porų mėnesių
lydėjo, per gedulingas šv. Mi-;visai neturėjo darbo. Tikisi, jaunystė”, 
šias ėjo prie šv. Komunijos.'darbams prasidėjus,- bus ge- tas”, ‘‘Žemaičių 
Klebonas kun. H. Vaičiūnas riau.* ‘ I
pasakė gražų pamokslų baž- j 
nyčioje ir kapinėse.

Laidotuvėms patarnavo gra 
boriaus Syrevičio sūnus, ku
ris nesenai baigė graborystės 
mokslų.

venti. Tuja proga jo draugai 
ir parapijinio komiteto nariai 
rugpiučio 16 d., parapijinėje 
svetainėje surengė išleistuvių 
vakarienę. Žmonių prisirinko 
gana daug. Tarpe svečių ma
tėsi ir iš kitų kolonijų p. Moc-

“ Bernužėli nes'voliok ”, 
sodai”, “Anksti rytų” 
“Pupos ir senis”. Rodos p-lė 
Ančiutė pas mus scenoje re
tai rodosi, bet savo gražiu so
pranu žavėjo susirinkusius. 

Kalbėjo: gerb. kun. klebo-.

jų gauti, kreipkities į p. Joną 
“OilKrotkų, komiteto finansų ko

misijos iždininkų, Metropoliir
tan State Bank, 2201 W. 22 Re,nklte wos Profesionalus 
str., Chicagoį EI. Ir Biznierius, kurie garsinasi

V. K. Valdyba. dienraštyj “Dsauge”.

OETROIT, MCH.

Šv.
Remia seseris.
Pranciškaus Seserų

į “Medininkų vyskupija”, “Vy 
į tauto statytos bažnyčios fr 
j Lietuvos Metropolija”, “Baž 
nyčios unija”, “Vytauto san- 

’ tykiai
į tauto

kaus draugų, k. t. gerb. mū-įnas Briška, kun. Vaitukaitis, 
sų kun. Valančiaus tėvelis A.*kun. Valančius, dėkodami už
Valančius iš Cicero ir kiti. uolų darbavimosi parapijos

200 KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ras palengvinimo Gold Medai Haarlem Oil Cap- 
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

bandyk šiandie. Tri 
jų dydžių vaistinė-METŲdarė maloniomis ir 

lengvai vartojamo
mis. Greitai praša- _ _

Virėjos: vynėje. Be to kalbėjo ntuz. art. lins skausmą. Po antspaudaRLB AB II I EE
jūsų sveikatą apsaugos. Is-|W A> ^1^

Vakarienė atidaryta mal- naudai, linkėjo laimingos ke- 
da, kurių atkalbėjo gerb. Jionės ir gero pasisekimo tė- 

kun. ' Vaitukaitis.; ’ . . | XUlU- vaauK«u». virėjus. vyneje. ne 10 Kaioejo niuz. art.
i su popežium ir Vy- jpranckevitienė, Mikužienė, Ra Justas Kudirka, Vyčių 36 kp. j 

mirtls ’ , -kašienė, Gendrulienė, Andriu- ! darbuotojas K. Zeromskis, A.
—, • remėiai čia snarčiai darbuoia-' Patsgerb’ autorius Prof* šiunienė ir Nakrašienė labai, Valančius iš Cicero k kiti.
X Graboriai iSyrevičiai da- reiueJai čia sparčiai darbuoja- dr Totoraitis,

si, nors ir didelė bedarbė.bar turi Įsitaisę ir padidinę 
gražių “koplyčių”'ant 50 avė. 
prie 14 gatvės. Reikale vi
siems mandagiai patarnauja.

Ponas Syrevičia daug pa
deda darbuotis parapijos ir i' 
labdarių reikaluose.

X Rugp. 14 d. ponia M.
Masokas, V. Vilkantskaitė ir 
kitoms padedant buvo suren
gusios šaunias išleistuves p- 
lei A. Rubliauskaitei, Ciceros 
Community salėj. Kurie jose 
dalyvavo, visi stebėjosi, kad 
viskas buvo taip tvarkingai 
prirengta. Publikos dalyvavo 
nemažai, beveik visų kolonijų 
veikėjai. Taipgi dalyvavo Dr.
Račkus su žmona, Dr. Rakaus 
kas su žmona, “Draugo” re
daktorius p. L. Šimutis, kun.
H. Vaičiūnas, svečias kun. A.
Kvedaras ir kiti. Pasakyta 
daug kalbų, linkėjimų. Muzi- 
kalė programa taip-gi buvol 
daili: muzika, dainos. 1 vai. 
nakties visi gerame upe iš
siskirstė.

X Rugp. 17 d. svečias kun,
A. Kvedaras per sumų' baž
nyčioje pasakė pamokslų ir.! kalkln,° vandens prirengiant karvės

* r .... pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo
atsisveikino su ciceriečiais, o 
vakare p. B. Daukšienė savo 
namuose buvo surengusi išleis
tuvių puotų, kurioje dalyvavo 
gražus žmonių būrelis. Pasa
kyta kalbų, linkėjimų.

X Gerb. svečias, paviešė
jęs Ciceroje pas savo gimines, 
p. Daukšus, penkias savaites, 
dėkoje visiems, ypač kle
bonui, gerb. kun. H. Vaičiū
nui, kad taip maloniai jį pri
ėmė ir užjautė.

X Ciceriečiai visi sujudę: 
ruošias į dienraščio ‘Draugo’ 
pikniką, kuris Įvyks rugp.
24 d., Bergmans darže, River- 
side, EI.

X Labdarių 3 kuopos iš
rinkta šauni komisija, kuri 
“Draugo” piknike pastatys 
gerų užeigų — “Ice cręam
parlor”.Bus dailus staliukai,«
kiekvienas galės atsisėdęs pa
silsėti, lemonadų ir šaltų ko
šę išmėginti. Kurie dųrbuo- ....* kerėjusią. chronišką Ilgą, kurj n> 
sis “Draugo” piknike, radio ĮpMtdavė net gabiem želmynos «y.
... i iv i 4ytojul. neatldėiloklt neatėją p*»stotis visų paskelbs vardus, j 
IX Taipgi Labdarių 3 kuo

pa sujudo ruoštis į centro iš
važiavimų-. Troka jau turi pa
ėmę. O jei susirašys da dau
giau norinčių važiuoti, tai 
daiugiau bus trokų paimta. Jš-

_ .. damas žymus Lietuvos istori- kad n t • • „vp,,ini
Birželio 1j d. jie surengė 18- kas ir pasinaudodamas kitais__________________
važiaviln, į Birutės aarž4, .5 ,8torikaiS; sukaalp8 dattg

bn* gardžių pagamino vakarienę, prįeg pat pabaigą gerb.
klebonas kun. Briška da api 
budino p. Mockaus nuopel-

kurio liko gryno pelno $226.15'. apįe Vytautų "kaipo kata-1kuodaugiausia PaPlistų lietu-pus ir įteikė atminimui nuo 
Sesutės labai dėkingos Jviuose, ypač Amerikoj, kur komiteto dovanėlę. Po to pa

siems už duosnias širdis. I Knygutės kalba graži sti lbe(^ev*a^ Pr^ra^ ir Paspaus- į rapijinis benas pagriežė vi- 
ir pasišventimų, o atsilanku-„Abi dinę visokiU šlamštų apie tumiems sustojus Lietuvos liim-

Zl-

liūs lengvas. Be to, pradžioje 
įdėtas dailus Vytauto atvaiz-

Taipogi turime tarti širdin- ' 
gų ačiū vietinei mergaičių so- 
dalicijai už paaukojimų sesu
tėms $50.00.

siems už duosnas širdis.

Šv. Pranciškaus Seserys.

MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS

se 35c, 75c ir $1.50

Reikėtų, kad šios knygutės

ATIDAROMA

KROMEL’S PHARMACY
LIETUVIŠKA APT IEK A

Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
3902 Deodar St., Intl. Harbor, Ind 

Pildau receptus, užlaikau, visokių 
rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo
Ir soda Fotmtain parlorų. Kviečiu 
visus Indiana Harboro, East Chicago 
Ir Įlammondo lietuvius kreiptis su 
visais vaistų reikalais.

Kadangi Phillips 
ji Mllk of Magnesia 

gelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj Ir ge
rame upe, tai klek-1 
viena motina privalo 
apie jj žinoti.

Sis nekenksmingas 
'veik be skonio vais
tas geriausia padalina

vaikuose tuos sltnptomus, kurie pa
prastai k-Jla dėl surūgusių vidurių, 
vėmimo, karščiavimo Ir dieglio. 
Kaipo lengvai lluosuojantis, jis 
Švelniai veikia, bet tikrai, pasalin
damas sukietėjimą, slogas, valkų 
ligas. 1

Šaukštukas Phillips Mllk of Ma- 1 
gnesia - atlieka darbą pusės palntės

būdų yra lSaiSkinti knygoj “Useful 
Information”. JI jums BYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis 4 The Phillips Co., 
170 Varlck St. New York, N. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 
Phillips Mllk of Magnesia. Dakta-' 
rai j{ ligoniams skirdavo per 50 
metų.

“Mllk cf Magnestp.” buvo Chas. ' 
H. Phillips Chemical Co. S. V. re-' 
glstruotas vaizbos ženklas ir jos* 
plrmtakuno, Chas. H. Phillips nuo 
1875.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5,00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bot eikit pas 

tikrą specialistą, ne p&s koki nepa
tyrė I). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken- Į 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, i 
po pilno lfiegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to. kad Jie neturi reikalingo ysUyrl- 
mo, suradymul žmogaus kąnksmln. 
gumų.

Mano Radio — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškai bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras n? gero ves, tr jeigu «ž paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryt jums taip kaip buvę į 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. tarnų. Inkstų, odos, kraujo, nar
vų, širdies, reumatlsmo, kirminų, 
uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, jai

< DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TAB 

Inėjlmai Rūmas 1011
20 CT. JAOKSON BLVD. 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo lė; ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki f 

Miėėllocsėp nuo 10 ryto jhl I 
*• «*<« .. ,

mūs tautos didvyrį.
Per ruošiamus Vytauto sū

nų ir, atkalbėjus gerb. kun. 
Vaitukaičiui maldų, visi pa-

kaktuvių paminėjimus (Cbi-j tenkinti skirstėsi namo. 
cagoj ir kitur) reikėtų tuks- i Visų išleistuvių vakarienės 
tančius egz. tos knygutės iš--, tvarkų ve(Jė p. Enčeris, uolus 
platinti. i komiteto narys.

. ?==■-į Linkime p. Mockui laimin-
Į gai pasiekti brangiųjų . tėvy-ADVOKATAI

RADIO KONCERTAI
KLAUSYKITE LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMŲ
Nedėlioję iš WCPL 970 K.

nuo 1 iki 2 v. po pietų 
Ketverge iš WHFC 1420 K. 

nuo 7 iki 8 vai, vakare
Vasaros žemos kainos ant Radio

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUCKAS
'ADVOKATAS 

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

t

čferu/nsivick

rHOkOn* ą VH«

Atwater Ke<nt 7 tūbų su viskuo
U1 . 49.00

R. C. A. Radiola 10 tub,ų su vis-
kuo ui 49.00

Sparton 9 tūbų su viskuo
99.00

Victor 10 tūbų su viskuo
109.00

Brunswick 9 tūbų su viskuo
98.00

Brunswlck Radiola su Phonogra-
fu krūvoj, -už 49.00

Zenith Radio 9 tu- OO

Pirm negu pirkaite radio pama
tykite Budriko krautuvėse radlos 
visų Standard išdirbysčlų, kur pa
tys galite persitikrinti šalę prie 
šalies įvairių modelių.

JOS. F. RUDRIK INC.
3417-21 SG. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 4705

GENERAL MOTORS 
RADIOS

3343 »O. HALSTED ST.

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 VaJ. 9-5 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562 '
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telephone Randolph 8727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9809

JOHN UKSUS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Wect 22nd StrMt 
Arti Loavitt Street 

Telefonai Cansl 2552

Valandos 9 ryto, iki 8 :Q0 ya- 
kare. Seredomis įr Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 9Ž8 

Tel. Franklln 4177
Muo • Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlcblgan Ava 

TM. Pullmaa 8918
Kuo S fltl 8 vak. Ir Subatoai.

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

HAARLEM OIL

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
O V/ISSIG,

Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, už- 
nuodijlmą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 IVbst 20 St. kampas Kecler Avė., Tel. Crawford 5573

=

S fhNEŠINiS
Šiuomi Turime Garbės Pranešti, Kad

Anton Nosmowski
Senas Furniture - Baldų Pardavėjas

Statoje, Dugpin - August 23 d., 1930
TURĖS

99“GRANU OPENING
IŠKILMINGĄ ATIDARYMĄ

Furniture- Baldų Krautuvės 
1657 W. 47th STREET

To diliai, nuoširdžiai kviečiame visus savo kaip 
senus taip ir būsiančius Kostumerius, Draugus ir Rė
mėjus.

Kiekvienam atsilankiusiam bus duodama DOVA
NŲ. Atsilankykite!!!

ANTON KOSMOWSKI
-a 657 W. 47th STREET



Trečiadienis, ttugp. 20, 1030

Tel. Vlctory 9487 

U Res. Tel. Hemlock 2174
Ofiso

Šie asmenys, gyvenu Ame
rikoje, yra ieškomi;

Giač&s Pranas. 1928 metais 
gyveno Chiėagoje sulig ad
resu: 2457 West 46th Place.

Mackevičius, Vincas. Ka
daise gyveno Roselande, Chi- 
cagoje. i' &
Radišaiuskas Martynas. 1020 

metais gyveno sulig adresu:
228 West 21 St., Chicagoje.
Atsiliepė jo žmona, Viktė Ra- 
dišauskienė.

Rutkauskas Jonas. Kilęs iš 
Klepšių k., Panevėžio aps.
Pirm karo gyveno Chicagoje.' besueisime Amerikoj 
Atsiliepė jo žmona, Elena Niekad neužmiršiu 
Rutkauskienė. vių vakarėlio, surenp

Šlyžius Justinas. Buvęs A- 14, Cicero, III. Dėki] 
merikos jurininkas. Gyveno atsilankiusiam j tą 
Clevelande. [jaunimui, gerb. veik

Taujanskis, Mykolas. Ki-1 leistuvių rengėjams 
lęs iš Varnų vals., Šiaulių aps. į p-niai M. Masiokier 
1927 metais gyveno Detroit, taip brangintinas 
Michigan. l Tame vakarėly ]

Aukščiau išvardyti astnenys veikėjų, draugų ir dr 
prašomi atsiliepti. Ir kiek- bos mano adresu n 
vienas, kas ką nors apie juos gražios dovanos mai 
žinotų, prašomi suteikti žinių, mane labai sujaudin 
Bent kokia žinia bus brangiai nepajėgiau priderami 
įvertinta. šti savo padėkos ii

Kaščiukaitis Stasys. Pirm įvertinimo, 
karo gyveno Chicagoje. Keletos metų bėg

Levickis Rokas. Kilęs iš laimfe darbuofe * 
Šaukėnų vals., Šiaulių aps. Ilierl^op lietuvių vei 
Kadaise gyveno Dulutli, Min- se‘ augstų poza
nesota. ginau ir jai liksiu ‘S

. .v. _ Vyčių seime esu išrMankė virius, Leonas. Kilę3 ... ,. , T
•x r> * , m v pminkauti tarp L:iš Retavo vals., Telšių aps. . ... rr Amerikos veikimo. ’l 

Pševorskaitės, Elena, Zose biamieji, nors mus
► ’JUV,... .. - ..... ,

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė grali koplyčia dykai
718 WX8T 18 STREET

Tel. Roosevelt 7611

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2408 WEST O STREET 

Kertė 80. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt SI 
Tel. Canal 2820

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. 
NedėlloJ pagal susitarimą

J GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
'2433 W. MARQUETTE ROAD
■Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 
t 6 Ir 7 Iki 9 vai. vakares 
' Sertdomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutartĮ.

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS 3133 S. KALSTEI) STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. VaL- Nuo 8-6 po 
pieL Utarn. Ir Subat. Nuo 2-9 vak. 
Šventadieniais pagal, sutarimą.

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

X Lulevičius
oRABorars m 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltai.
BIOS 8. Halsted 
SL Chicago, III.

Tel. Vlctory III*

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois SUDIEV

Ofiso Tel. Virginla 0036
RezMencijOs: Van Buren 5858

Ofiso Tek Vlctory 9898 
Rezidencijos Tel. Drezsl 9191

Republio 8444

UHTUTOS GRABORIUS
Patarnauja MAlotuvėse kuoplglau- 

Bla. Reikalp meldžiu atsišaukti, c 
mano darbu bosite užganėdinti.

Tek Roossvelt 2516 Arba 2614 

2314 W. 23rd Place
Chicago. Ilk 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, UI
Tel. Cicero 6927

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102' So. Halsted St 
Kampas 21 Street 

VALANDOS: 1—8 po plet, 7-9 vak. 
Nedėliotais Ir šventadieniais 10-12

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

' u • jS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų

BARO OPERACIJAS

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
i' iki 4 ir 6 iki 8- v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Kranklin Blvd.

Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kkmpas 46th ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 5203 - 8413
l.lgonlus priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomld* Ir seredomls tik 

fškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0619Nubudimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllais 
Ir Ketvergais vakare

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

t
 Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- 
BSu prie grabų- lš- 
dirbystės.

6(8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6165 South Kedzle 

Rez. 6622 So. Whipple
iTal. 2-4, 7-9 v.- v. Išskiriant KetBUTKUS

UNDERTAKINO CO.
P. B. Hadley Llc.

' Koplyčia Dykai
WEST 18th STREET

Canal 8161

Tel. Lafayette 5798

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu —- viršuj Belakto-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette R d. 
Valandos: nuo 8 iki 4 po plet Teh 
Prospect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rez. <441 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1984. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vaJk.

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutartj.Phone Boulevard 4139

LIETUVIS GRABORIUS
Nauja graži koplyčia dykai

4256 SO. MOZART ST.
. Tel. Virginia 1290

GRABORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
r. So. Leavltt St. Tel. Carfal 6289 
ezidencija: 6640 So. Maplevvood 
Avenue Tel. Republtc 7868 
Valandos 1 — 2 & 7 — t V. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi- 
me išlaidų nžlaikymui HESISB 
škyrfų.

Nauja, graži ko- 
plyčia dykai. MRVr

3307 AUBURN AVENUE

GYDYTOJAS. CHIRURGĄ’* IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drezei <828 

Vai.: 8 iki 14 ryto 
4-9 vai. vakare

LIETUVIS GRABORIUS
O t i s a s

4603 S. Marshfield Avenuė
Tel. BouleVsrd 9277

Chicago, III,

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107 

\ Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Gydytojas
1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija <600 So. Arteslan Av«
Valandos 11 ryto iki I po pietų 

4 iki 8:20 vakare

PRANEŠIMAS
OFISAI 

4901 — 14 St 23
10-12, 2-4, 7-9 j
Tel. Cicero 662. Tel. K

Tel. Boulevard 7042

Pčrkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVB. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 14—19 nuo 2—4 m 

- pietų: 7—9:24 vakare 
Nedėliomis it iki 14,

Telef. Midway 2889

GYDYTOJAS ir Persikėlė i nauja vietą po num.
1545 WEST 47* STREET

Šalę Deposltors State Bank skersai 
Peoplės National Bank arti 

Ashland Avenue

PRANEŠIMAI. Rezidencija 
4729 W. lt Pi. 
Tel Cicero 2888

NedSllomlt
Susitarus

Humboldt Park Lietuvių P. 
klubtj mėnesinis susirinkimas 
bus ketvirtadieny, 21 d. rugp. 
1930 m., Almiras Simmans sve 
tainėj, 1640 N. Hancock str.,1 
Chicago, Ilk, 7:30 vai. vak.i 
Narius meldžiu dalyvauti.

A. Walskis, rašt.

AKIŲ GYDYTOJAI
Tel. Canal 6222

Ambulance Patarnavimas tel. Boulevard 1441
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Gydytojas, Chirurgas tr Akušeris
3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 p p. 
t—4 vakare

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.

Mūšy firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą. .

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7891Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir visiems čempionams 
per nosie duoda.

Taip Ir T. A. D. tonikas visiems 
seniems tonikams duoda Ir apgali.

T. A. D. dar tik kelių metų senu- 
mo,' o Jau turi tukstančlue vartoto
jų Ir nuo jų paflėkavonlų. T. A. D.- 
budamaš vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptiekos ar
ba lšdtrbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
8183 So. Halsted St. ChR-ago. IU.

DR. HERZMANPalengvins aklų {tempimą kuris 
esti priėžastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regyste ir tolimą 
rtgyst».

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Gerai lietuviams žinomas pėr 29 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias Ir chronllkas li
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prletaisua

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų l» 
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare.

LIETUVIS DENTISTASOfiso ir Res. Boulevard 6918

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ
Tel. Boulevard 7589

Įsitaisė modemišką ofisą po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero, 
III. Pirmiau Dr. Gussen turė
jo ofisą North Sidėj, o Cice- 
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 
roj susilaukė tiek pacientų, 
kad North Sidėj skyrių ūžda-

9484 80. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 9 po 

pietų ir 4 IMI t vai. vakare
Rea 2201 8. WALLACE STREET

. PAGRA9Ų VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS

Avenue

Tel. ofiso Canal 1110 Rea 80. Shore 
2228, arba Randolph 6800.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER,
lietuvis akių specialistas Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Dr. Gusseno , pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkią padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, par 
tarnavimą teikia už prieina
mą kainą. ._j.l.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. H 8t I aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas 
Vai. 9:80 ryt IKI 8:10 vak. Beredo- 
mis 9:80 iki ll.V. Nedėliomis nėr

, skirtų valandų. Roora 8 
Phone Canal 0528

Rezidencijos Tel. Plaža 2209

VALANPON:
NuO 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakaru 
NedžL nuo 10 Iki H diena

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampas Ualstod St. 

dandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Boulevard3201 Aubum
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C H I C A G O J E
PIKNIKAI.

Žodis piknikas reiškia link
sni# išvažiavimą. Tokius išva
žiavimus rengia draugijos, 
organizacijos, parapijos ir 
spauda — laikraščiai. Pana
šus išvažiavimai yra naudin
gi ne vien tam kas rengia bet 
ir tiems kurie'susirenka į pik

Į ganizuotai. Politiniai kliubaf 
tam turėtų pagelbėti.

X West Sidės moterys ir 
merginos žada pagaminti 
“Draugo” piknike tokių ska
nių valgių, kad visi su di
džiausiu noru valgys.

“Draugo” piknikas įvyks 
šį sekmadienį, Bergmans 
Grove, Riverside, III. į

X Aušros Vartų par. pik- 
“bi- 

J.

niką — išvažiavimą. Čia yra
geriausia proga susieiti su nike gerai veikė 100% 
savo draugais, pažįstamais ir shop”. Jam pagelbėjo
giminėmis, ir tuo pačiu at- Krūmas ir P. Šliogeris. Jiedu 
veju pasilinksminti ir tyru o-Į abu pasidarbuos ir “Draugo” 
ru pakvėpuoti. ^piknike.

Piknikai yra rengiami ge
riems tikslams, tai yra sus
tiprinimui pajėgų ar tai dr- 
jos, organizacijos, parapijos 
ar laikraščio. Ateinančiame 
sekmadieny, rugp. 24 d., Ber- 
gman’s grove, įvyks dienraš
čio “Draugo” piknikas. Ren
gimo tikslas aiškus — arti
mesnis susibendrinimas su 
katalikiška visuomene ir kad 
tuo budu gavus nuo jos tin- i nierius 
karną paramą. Atvirai kal
bant “Draugas” yra vertas 
paramos kaipo spaudos atsto
vas ir musų reikalų ginėjas. 
“Drauge” musų reikalai ir 
visuomeniškas veikimas yra 
plačiai aprašomi. Vietos “Dr
augo” skiltyse visuomet yra.
Tad įvertindami dienraščio 
“Draugo” padarytus mums 
nuopelnus, nepamirškime at
silankyti į pikniką.

Astros K. Petrukas.

RENGIA IŠVAŽIAVIMĄ.

Bridgeport. — Šv. Pran
ciškaus Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų 1 skyrius rengia išva
žiavimą rugpiučio 31 d., Mar
ąuette parke (71 Street ir Ca- 
lifomia Avė.).

Kviečiame visus lietuvius,

WEST SIDE ŽINIOS,

X Pirmadienio vakare su
sirinkę parapijos darbuotojai 
džiaugėsi įvykusiu 17 rugp. 
pikniku. Su noru ir išvien 
visiems dirbant galima daug 
padaryti. . j

VYTAUTO KOMITETO 
PRANEŠIMAS.

KORNŲ DERLIUS.
C .

f.'**-’*!
Chicagos Lietuvių Vytauto 

Sukaktuvėms Minėti Komite
to visų skyrių susirinkimas į- 
vyks penktadienyje, RUG
PIUČIO 29 DIENĄ, 8 vai. 
vakare, Dievo Apveizdos par. 
salėj (18th ir Union avė.).

Visos Komiteto valdybos, 
visų komisijų ir visų' skyrių 
valdybų bei jų atstovų pra
šau į šį susirinkimą atvykti, 
kad pasitarius svarbiais šių 
reikšmingų sukaktuvių pami
nėjimo reikalais.

Visa mūsų tauta iškilmin
gai mini Vytauto Didžiojo 500 
metų mirties sukaktuves. Nuo 
to nei mes, Chicagos lietuviai 
negalime pasilikti. Ir nepar 
siliekame. Komitetas ruošiasi 
spalio 26 d., kurioj bus Vy
tauto mirties sukaktuvės mi
nimos, padaryti iškilmingiau
sią dieną Chicagos lietuvių 
istorijoje.

Įėjusiųjų ar į Centro ar į

D R A U O A S

Delei sausos vasaros šįmet 
kaikuriose valstybėse komai 
visai neužaugo, bet kitose 
valstybėse jie užaugo net 5 
pėdas ir 4 colius, kaip pa
veiksle matome Merbącko 
farmoj, netoli Woodsboro, 
Md.

drųjų įstatymų galiojimo ir 
(skelbimų tvarkos įstatymas, 3) 
karo prievolės ir krašto gyni
mo Klaipėdos krašto gyvento
jams taikomasis įstatymas, 4) 
guberntoriaus statutas, 5) 
Klaipėdos reikalams Vyr. Tri
bunole ir k. centro įstaigose 
skyrių steigimo įstatymas, G) 
Centro valdžios tarnautojų 
Kl. krašte įstatymas, 7) Cen
tro įstaigų Klaipėdos kr. sky
rių veikimo įstatymas, 8) Klai 
pėdos krašte Įstatymas, 7) Ce
ntro įstaigų Klaipėdos kr. sky 
rių veikimo įstatymas, 9) Klai 
pėdos kr. laivininkystės, žuvi
ninkystės ir t.t. įst., 10) ak- 
čižės įst., 11) Kl. kr. tautinių 
mažumų teisių apsaugos įsta-

protestantų episkopalų vysku
pas Manning ir rabinas Wise. 
Vyskupas Manning paskelbė 
padėkos kardinolui.

SMARKIAI PALIESTA 
GUMOS PRAMONE

KANSAS CITY, rugp. 20. 
— Del gyvavusių didelių kai
trų pietvakarinėms valstybė
ms gali pritrūkti pieno. Taip 
bent tvirtina pieno gamybos 
reikalų vedėjai.

taip darbininkus, kaip ir b«- vaM’'bas * komisii<«.
prašau viską atidėti į šalį
rugp. 29 d. ir atvykti į susi
rinkimą, kad tinkamai pasi
dalinus darbais, kurių yra 
daug ir skubotų.

Centralinio Kom. pirm.

i tą išvažiavimą. Rė
mėjos stengsis visus kuoge- 
riausia priimti ir patenkinti.

Komisija darbuojasi, kad) 
kuogeriausiai prisirengus. Ko 
misijon įeina šios moterys:
Rimutienė, M. Mazeliauskie-
nė. Joms gelbsti Ručienė, mas ir prasiplatinimas man 
Auksutienė ir Kodienė. ,rupi ir atsisveikindamas su 

Komisija pranašauja gražų' savo giminaičiais ir draugais,
orą ir žada visiems “good ti-!pražau «ale kitl? sav0 darbų 

i tęsti šių laikraščių platinimo 
darbą.

Iš Chicagos išvažiuoju ket
virtadieny, rugpj. 21, 11:20 

kad piknikas 'vak vak. stoties laiku iš La 
Šalie stoties.

Tad sudiev, visiems.
• Aleksandras Mockus.

men
Ponia Rimutienė viena yra 

pardavus šimtą tikiėtų, taip
gi ir kitos jai nepasiduoda. 
Zęat ir išrodo,
bus sėkmingas.

Bus lenktynės moterų, vy
rų ir vaikų. Kas bus greites
nes, laimės dovanas.

Užkandžiui šeimininkės ža
da prikepti visokių pyragų ir 
gardumynų, kokių da niekas 

X Aušros Vartų par. pik-, neturėjo. Kas atvažiuos, pa
nikas 17 rugp., davė grynoj matys. Tie gardūs pietus bus 
pelno apie $240.00. Nuoširdi'duodami už 50c. (Įžangos ti- 
padėka priklauso par. Ko- kietus). f
mitetams, darbuotojams ir 
visiems atsilankiusiems.

PASTABA: Jei būtų lietus, 
piknikas bus šv. Jurgio par.

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas, (Chicago Lithuanian 
Women’s Club), man, kaipo 
vargšui, suteikė didelę pašel- 
pą, užmokėdamas visą skolą 
už mano apipirktą namelį ir, 
išrūpino visus dokumentus, 
rišančius pirkimą namo.

Už tokią didelę pašelpą ta
riam širdingiausį ačiū visam 
klubui. Ypač daugiausiai pa-

X West Sidės padykę vai-. svetainėje, 32 Place ir Au-( 
kad įvairiais popergaliais, ble- burn Avė. 
kinėmis teršia gatves. ■ Komisija.

Vertėtų išdykėlius sudrau-i ■ ■■ •
sti ir pasistengti savo apy- PADĖKOS IR ATSISVEIKL 
linkę palaikyti košvariausią. NIMO ŽODIS.

X Rugp. 18 d. par. pikniko 
darbuotojai, skaniai vaka
rieniaudami, prašyte prašė
septynių esančių komitetų pajūriais teko ilgai darbuo 
daryti rudeninį parapijos ba- • tis Bažnyčios ir Tautos rei 
žarą darže. '» ikaluose, teikėsi surengtu

X Rudeninis bazaras prasi1 tokias išleistuves ir įteikti! 
dės subatoje 6 rugsėjo ir .bus Į tokias brangias dovanas, ko- 
tęsiamas sekmadieniais ir su- kių visai nesitikėjau. Ta pra-I
batomis. Baigsis rugsėjo 27, mogėlė įvyko pereitą šeštadie- 
d. ! ' ,ni> Nekalto Prasidėjimo Pa-

X Par. Komitetai: Petras J neles Šv. par. salėj. Dalyva
vo daug parapijonų ir visi į 
vietiniai gerb. kunigai. Tai 

Urbanavičius, A. Vaitiekaus-, buvo man tikros laimės ir di- 
kas, L. Jesevičius pasiėmė delio malonumo valanda. Už 
patvarkyti Rudeninį Bazarą. tą viską esu giliai dėkingas'WHITE SOZ MOTOR SALES 
Brolis VIaxlas jiems žada žy-j visiems, o ypač gerb. klebonui '] 
miai pagelbėti, sakosi, d-ova-kun. A. Briškai, F. Mikužiui, 
nų surasęs — gerų bazarur p-nams Gemdroliams ir Bar-

Šliogeris, K. Kulbis, J. Vyš
niauskas, P. Fabijonaitis, B.

cigarų. Visos draugijos kvie
čiamos į talką.

X Kai kuriuos Aušros Var
toj

Man, išvažiuojančiam į Lie 
tuvą, brightonparkiečiai, su

borai Pranckevičienei.
Dievui padedant, apsigy

vensiu savo

AVASHINGTON, rugp. 20. 
— Nupuolus darbams automo
bilių pramonėje smarkiai pa- 

**! liesta gumos pramonė. Suma
žėjo' guminių lankų reikalavi
mai. Žaliąjai gumai kaina la
bai žema.

KOLUMBO VYČIŲ SU
VAŽIAVIMAS I

BOSTON, rugp, 19. — Šia-
tymas (čia, turbūt, eina kalba ndįe -ja praeidėjo Kolumbo
apie kalbų, teisių sulyginimo yygj^ organizacijos suvažia- 
įstatymų Eed.) ir 12) kredito vjmas Suvyko tflkstanf iai at. 
sureguliavimo įstatymas. ‘R.’ sį0Vų

Antrą aukštesniosios miškų 
mokyklos Alytuje laidą baigė 
32 nauji miškininkai. Jų išlei
stuvės buvo liepos 26 d. “R.”

Tikro, šviežio šilko (Real Šilk, 
Ine.) moterų, vyrų ir vaikų panie
kos, tiesiai iš dirbtuvės, žemos kai
nos. Užsakymus duokit bile kada. 
Rašykit John G., 718 W. 63 St. Rm. 
32, arba Tehefonuokit Randolph 3860. 
šitas skelbimas prisiųstas su jusu 
adresu jums vertas 10c, ir "Mila- 
dy’s Service Kit.”

MARQUETTE JEWELRY 
&RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukelnlų ir sida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra- 
41o, planų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8 380

KITATIKIAI AUKŠTINA
KATALIKŲ VEIKIMĄ» /

sidarbavusioms klubo na- ------------
rems, ponioms B. Pivariunas,• NEAV YORK, rugp. 20. —
Kelia, S. Martinkus, P. Ado- Jo Eminencijai kardinolui na
maitis ir Kliauga. yes reiškus noro, šiame mies-

Andrius ir Eleon. Bugeliai. ite katalikai iškėlė veikimą
_________ i prieš nepadoruosius teatrus.

“KAUNAS PROJEKTUOJA &į katalikų veikimą aukština kitus miestus. 
DVYLIKA ĮSTATYMŲ”

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra gi eitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į

Klaipėda. VII 28. M. Pas
kutiniame ‘Mem. Dampfboot’ 
numeryje su stambia antrašte 
išspausdinta iš Kauno žinia, 
kad Lietuvos vyriausybė ruo
šianti dvyliką įstatymų, lie
čiančių Klaipėdos krašto sta
tuto vykdymą. Toliau nurodo
mi šie: ruošiamieji įstatymai: 
1) bendras įstatymas Klaipė
dos įstaigų santykiams su ce
ntro valdžia normuoti, 2) ben-

Wm. J. Kareiva
Savininkai)

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389 

___________________________________

AUTOMOBILIAI

NAUJI STUDEBAKER
ERKE WHF.ELING IS HERE1 * 
Ateikite Ir pažiūrėkite Naujus STU

DEBAKER 1931 modelius, kurie 
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu 
neturi nei vienas kitas automobilis 
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KASULIS Savininkas 

4492 Archer Avenue
/-Telefonas Lafayette 7119

VVILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kalnų,

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės t mus

610 West 35 Street
Tel. Tards 0899

HU PMORILE
! Goriausi ir Stipriausi Automobiliai.

ffimtinėip Kaim Jel Tamista nori pirkti Automo- , gimtinėje, n. ai p bU} plpmlBUgtal p,raftome ateiti pas
per turtingesnius žmones čia taip ir ten Bažnyčios ir ’mus ir pamatyti hupmobile 1931 

... . , ■ 'm i iv v-J .. ! modelių, kurie tikrai Tamlstas nua
lma persekioti juodrankiai, tautos labas bus man arti sir-,tegins savo gražumu, greitumu, ir 

pinigų. Nieko ]dies ir tam labui darbuosius.' arčiau*’ Ka’n*reikalaudami
nelaukiant, reikia apvalyti .“Draugo”

-Hrilsų koloniją nuo tų ištvir- į tytoju buvau nuo pat jų įsi- 
,kdių. Gal vertėtų veikti or- Įkūrimo. Tų ląikraščių bujoji-

ir “Laivo” skai- BALZEKAS MOTORS 
6012 14 So. Kedzie Avė.

TeleL Republic 9004

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAMPAIGE
Kaina 1845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turima Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.
BRIGHTON MOTOR SALES

INC.
Savininkai: Vainoras, J. laukys 

Telefonas lafayette ««««
3962 Archer Avenue

DE SOTO IR PLYMOŪTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY- 
MOUTH Chrysler išdirbystėsi 
automobilių už labai prieina
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.

GAGI PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5626-27 S. W1STERN AVI. 

Telefonas Prospect 5669

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

R A D10
Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite

A. J. ŽVIRBLIS 
Lafayette 8227 Chicago, UI.

REIKIA VARGONININKO
Tuoj reikia vargonininko, 

g<?rai žinančio savo amatą.
-KUN. V. VILKUTAITIS 

6527 Superior Avė.
Oleveland, Ohio.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius’ namus prieinama
kalnM. w«s

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 652*

Tel. Lafayette 8662 Ofisas Ir Rcz. 
Ir 2384 4401 S. Mozart St.

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne

Reikia pardavėjų moterų ir vyrų, 
patyrimas nebūtinas. Daryk pinigus 
dabar. Dwight Kinder, Gary, Ind., 
tel. Gary 81473 — 26475 —. 26345.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Sald- štoras

Uniųn stoties.
134 So. Canal

vaisių stendas, arti 
gėra yifcta. Kreiptis 
St. Cfiicago.

J. C. ENCHER 8i CO .! reik penty t. Turim namų ant
generaliai kontraktoriai | pardavimo ir mainymo 
Real Estate Ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 

Kontraktorius 
4506 So. Rockwell Street

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

* GENE RALIS KONT RAKTO RIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kalflips prieinamiausios.
2452 WEST 69th STREET

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

SENIAUSIS LIETUVIS

ELEKTROS KONTRAK- 
TORIUS

t
Suvedu elektrų. Darbų garantuoju. 

W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.
2522 So. Halstcd Street 

Telef. V k-tory 7462

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

FOUR LEAT OLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlai, porčial

2 metų lakto l.^nokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus

na mus.

GERAS BIZNIS PIGIAI.
Parsiduoda gazolino stotis, 

garadžius ir štoras reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yra 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marąuette 
Parke arba Brighton Parke. 
Tą biznio šaką suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau.

Stanley Kanapackis
5158 So. Westem avė.

Tel. Prospect 8157
436 W. 45 St.

Arba
2100 W. 23 St.

Yards 2124

Canal 5065
REAL ESTATE

Tel. Lafayette 6719
Phone Republic 4949

PETRAS GRIRAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moll&vojlme, dekoruojame ir 
lšpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

AUG. SALDUKAS
real estate

Rendavlmas, Paskolos Ir Apdrauda 
<Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, UI.
Parsiduoda 8 kamb. plytų ree., lo

tas 62x125, labai pigiai. 2329 So. 
Central Pk. avė.

MORGIČIAI-PASKOLOS
Telefonas Canal 7233

PETRAS CIRULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVTTT ST. CHICAGO

A. M. BUTOHAS

Maliavų ir visokių geležinių 
daiktų (hardware) krautuvė.

Atliekame maliavojimo dar
bus iš lauko ir vidaus, taipgi 
plumerio^ taisome elektrikas, 
įdedame šilto vandens pečius 
ir tt. Kainos prieinamos.

4414 So. RockweU St. 
Tel. Lafayette 4689

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

ATMINK SAVO NAUDAI
(tad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
SO» West 35th St- Chicago 
Tel. Boulvd. 0611 arba 0774

Perkam MortglCtus Ir Kontraktus.
Skolinant pinigus ant n^mų.
Parduodam Ir išmainom visokį 

turtų.
Padarom davernastes ir pirkimo 

bei
Pardavimo Notarlališkus raštus.
Siunčiam pinigus Ir Laivokortes.
Atsakantis patarnavimas yra pa- 

nekmingumo. Mes Gvnrantaiojam sa
vo atliktų darbų.

šapos Telef. 
Hemlock 23(7

Namų Telef. 
Republic 3683

’ JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvi* 

KONTRAKTO RIU8 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON BC CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038


