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KUN. V. KULIKAUSKAS, vienas iš dau
giausiai pasidarbavusių dienraščio “Draugo” iš
laikymui. Jam teko vesti dienraščio reikalus sun
kiausiais jo gyvavimo metais. Jo sumanumu ir
kropštumu dienraštis išgelbėta nuo bankrutavimo.
Kun. Kulikauskas yra buvęs “Draugo” redakto
rium ir administratorium.
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Pirmas dienraščio “Draugo” redaktorius KUN. DR. AN
TANAS MALIAUSKAS, dabar Lietuvos Universiteto profe

sorius ir a. a. KUN. PRANCIŠKUS SERAFINAS (stovi),
ilgus metus buvęs “Draugo“ bendrovės direktorių sekretorius,
daug pasidarbavęs dienraščio išleidime. Bendrovės pirmininku
tada buvo knn. Antanas Ežerskis, kuris taip pat daug prisi
dėjo prie “Draugo” išlaikymo ir dienraščio išleidimo. Prieš
kun. dr. A. Maliauskų savaitinio “Draugo” redaktoriais buvo.
a. a. kun. Ant. Kaupas, kan. E. Kemėšis, prof. Pr šivicU
Julius Kaupas. Pirmutinis dienraščio numeris pasirodė 191b
metais, kovo 31 d.

Jo Ekscelencija VYSKUPAS PETRAS FRANCISKUN. BŪČYS, dviem atvejais buvęs dienraščio “Drau

go” redaktorium. Dabar J. E. Vyskupas Petras yra Ma
rijonų Kongregacijos vyriausias vadovas. Gyvena Romoje.
DIENRAŠČIO

kULŲ

GRUPE
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Iš kairės j dešinę žiūrint, matome kun. dr. J. Vaitkevičių, misinnie
rių, dabar gyvenantį Romoje; viduryje sėdi J. M. gerb. kun. E. Kildirk.
Marijonų Kongregacijos provincijo las Amerikoje, “Dr.” bendrovės i.
(liniukas,
savo rimtais patarimais
padėjęs dienraščiui išsilaikyti
ir aust
............. ’ .................
r* ‘
v...........
mėti; kun. dr. K. Matulaitis. Stovi: kun. L. Draugelis, dabartinis “Drau
go” manįdžeris ir bendrovės sekretorius, kuris daug pastangų deda,kad
dienraščio reikalus pasekmingai išvesti per šiuos ekonominės depresijos
laikais. Šalia jo stovi kun. K. Kulikauskas.

PROE. DR. K. PAKŠTAS, buvęs dienraščio redak-

daktoriuni. Kalia jo žmona.

ŽYMUS MOKSLININKAS

KAN. FABIJONAS KEMĖŠIS, buvęs savaitinio
“Draugo” redaktorium nuo 1913 m. pabaigos iki 1915 me
tų pradžios. 191S m. buvo ir diebraščio redaktorium. Da
bar yra Lietuvos Žemės Ūkio Akademijos profesorium.
Amerikoje būdamas jis daug pasidarbavo liet. kat. spaudai
ir mūsų organizacijoms.

KUN. DR. KAZIMIERAS

MATULAITIS

dienraščiui

sumaningai tarnavo per aš

KAUNO PAŠTO RŪMAI

vėl kitam pasikalbėjimo pun
ktas: antram aukšte korespo
ndencijai skirstyti patalpos,
raštinė; kituos ankštuos pašto
valdybos patalpos. Visas sta
tinys
moderniškai
atliktas,
daugely vietų įterpti lietuviš
ki motyvai.

Naujuose pašto rūmuose vi
sur erdvu, šviesu moderniškai,
higieniškai Įrengta. Bendroji
operacijų salė didelė, gražiai
dekoruota pašto ženklų kolek
cijomis, miestų herbais. Val
dininkams ir publikai bus
Centrinis Kauno paštas ga
daug patogumų: atskiruos ka lutinai persikėlė į naujuosius
mbariuos pinigų operacijos, rūmus gruodžio 30 d.

L

-

tuonerius metus. Savo laiku

buvo jo redaktorium, o ilgiau

šiai administratorium.

KUN. DR. IG. ČESATTTS,
redagavęs “Draugų” per pbrų metų. Jam išvykus Lietu
von, jo vietų užėmė prof. dr.
KAZYS PAKŠTAS, o po jo
“Draugų“ redagavo kun. B.
BUM&A. Kun. dr. Ig. Česai
tie dabar yra Lietuvos Uni
versiteto profesorium.

Jam

administruojant, įsigyta daug
naujų

spaustuvės

ma

Dr. Karolis C. Speidel darbuojasi savo laboratorijoj, ku

šinų, sustiprėta. Knn. K. Ma

daro tyrinėjimus, už kuriuos yra gavęs brangių do

tulaitis dabar yra. Londone

ris

(Anglijoj) liet. parapijos kle

vanų. Jis tyrinėja nervų ligas. Dr. Speidel yra Virginijos

bonu.

universiteto anatomijos profesorius.
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DRAUGAS

Minint dienraščio “Draugo

jubiliejų
(191 (i — 1931).
Spaudos reikšmė žmonijos
kultūriniame gyvenime visada
laivo ir yra labai didelė. Spau
da yra galingiausias mokslo
tarpininkas ir lobynas, kuriu
talpinami žmonijos dvasios tu
rtai.' Spauda tai stebuklingas
tiltas viršum laiko srovių ir
erdvės jūrų; tuo tiltu mus la
nko praeities ir šių dienų iš
minčiai ir mums teikia savo
žinias ir mokslų. Spauda tai
geriausias mokytojas ir ištikimiausias bičiulis, kurs nieką-i
da nesupyks ir neužsirūstins,
už apsirikimus niekada nepa

gaitėms ir bernaičiams; nuo
lat duodavo daug vietos lalidariškiems ir kitiems naudin
giems visuomenės reikalams.
Dėl to dienraščio “Draugo”
jubiliejus ne vien pačiam
“Draugui’’ yra svarbus, bet
jis brangus ir visai lietuvių
katalikų visuomenei.

Tačiau šiandien gal mes, ka
talikai, nesidžiaugtumėm dien
raščio “Draugo*’ 15 metų nuo
pelnais. Mat, dienraštis “Dra
ugas“ gyveno sunkų finansi-

ni krizi 1918 ir 1919 metais.

Tada jis jau beveik visai bu
vo suklupęs. Ir katalikiškojo
dienraščio
Amerikos lietuvių
šieps ir jj visada rasi nemiegantį ir pasiruošusi tau atsa visuomenė būtų netekusi, jei
gu jo nebūtų išgelbėjus tėvų
kyti į kiekvienų klausimų.
Mūsų laikais ypatingos sva marijonų kongregacija, jį pa
rbos jsigyjo perijodinė spau ėmusi j savo rankas. Kai jie
da, būtent laikraščiai ar dien dienraščio reikalų vedinių pa
raščiai. Daugeliui laikraščiai ėmė j savo rankas, pakvietė
atstoja knygas, duoda mokslo j garbingų j į savo kongregacijos
žinių, nustato politikų, Įsitiki-! narį prof. kun. Pranciškų Bū-

įvertinimas
Njpiilt nu is vienam savo lai
ške, rašytum vidaus reikalų
įhinisteriui,
yra
pasakęs;
“Buk tamsta atsargas su lai
kraščiais, ims vienas, turintis
daug sk iitytojų, laikraštis rei
škia tiek, kiek. du karinome
nes karpai.”
Tas did; is karo gi nijns ši
taip spaudų Įvertino dar prieš
šimtų natų, kada ji dar ne
buvo tokia galinga ir visieins
prieinania, uęs ne visi mokėjo skaityti, liet n gi ine siu
ndien iii;: tone
simi u.
peri jau
i
sunku sutik i žmonų. turis In!

kraščių neskaito. <) .'incriko ;<•
tuo labiau.
Bet kas gi yra toji spauda !
Argi ji yra taip jau visiems
naudinga ir rei kalinga, * kad
visi turėtų ja naudotis?
Pažiūrėkime.

Skaitymo reikalingumas

1!K”

Ikininkas Serakauskas, kuris
buvo rusų pakartas 1863 me
tais, yra pasakęs; “Kiekvie"a meilė yra žmogaus sielos
šventenybė. liet visų didžiau
sia šventenybė vra tėvvnės

GALINGOJI SPAUDA
LaikrašJ? skaitytojų

•>

____
i
tų-milijoiių katalikų! Be to
dar yra daugybė krikščionių
atskalūnų, kuri< uis krikščionybe skelbia Šventraštį snveP
meile
Ii paremta milijonais
kai supratę žim nės.
Kunigas ka.tien prie alto-1 kruvinų auku, milžiniškais daliaus < iua šv. Mišių laikyti, i rbais ir pasiaukojimu, tūkstaB"t jis niekad neina ten i(.d ličiais metų kovos ir darbo
storosios knygos, ii šventadie dėl jos.”
Taigi, matote. Tėvynės mei
niais indi pa Į amboną Lvangelė
verčia didelius žygius da
lijos skelbti be knygos. Ir pa
mokslus sako, tik šia knyga ryti. Dėl jos ir gyvybė mielai
aukojama, kad tik/tauta būtų
\ adovaudaniasis.
Tikintieji savo miklus ir laisva ii- laiminga.
B t niekas taip, kaip spau
prašymus į Dangų siunčia į
maldaknyges žiūrėdami. Ir čia da. nesugeba Įkvėpti žmonėms
iei '-a tarpininkauja tarp žino ir stiprinti tėvynės meilę.
ni'j ir Visagalio, žmonėms tro Spaudos naudojimas ge
kštant I>aug us palaimos į- riems ir blogiems tikslams
Spauda yra nekalta prienio
vairiems jų darbams, įvairie
rus reikalams bei sumanyma nė. .Ii gali būti naudinga
1-e'ikfminga, gera ir Idoga, ži
ms.
rint to. kieno ji rinkose. Spau /
\'iea; s įž. it ils v; ras pasa
da yra m* nelyginant ta gėlė:
kė: “Re!r : Įn yra tiesa ne dėl
iš vienos ir tos pačios gėlės
to, k ui jų šventieji žmonės
bitės medų ima, o vorai —skelbė, bet šventieji žmonės
nuodus.. Dabartinė spauda (lai
skelhe pi dėl to, kad ji vra tie-!
v
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, ikraseiai) vra, kaip musų bu
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Šiais tobulos technikos, radi si.” Kiekvienas žmogus turl,v . .
.. .. .
4. jeeriai sako, lvg ta dešra: nie,
jo ir cepelinų laikais kiekvie stengtis pažinti tų didžių tie-1
i
. ,
,
,
,
-i kas nežino, kas jos vidury yd
nas žmogus turi būti apsišvie sa, kuri be to dar veda sielų
ra.
tęs”. Tokiais laikais norom-ne-! į ramylię, į išganymų.
Taip ir su laikraščiais yra. A
Žmogaus protas reikalauja
norom negalima būti tamsuo
Į Spauda naudojama ir gerie
liu. Bet šviesuolius tik moks- plataus tikėjimo dalykų paai
ms ir blogiems tikslams.
^as Pa^aro- Kažkas pasakė; škinimo. Ir šiuo atžvilgiu be
Spauda yra nuostabus daly
tamsa yra pati iš savęs, o tikybinės spaudos neapseisi.
kas; moka žmogų prajuokinti
Taigi, spauda nemaža pata
,sva‘f'a J<*ikia įg>ti. Garsusis
ir sugeba sukelti jam įvairių
kompozitoiius Bethovenas pa- rnavo ir tebetarnauja ir pa
rūpesčių, Įkvėpti įvairių min
sa'x<‘"
l,u<)S*a »ia>io gal- čiai krikščionybei.
čių ir net siekimų. Spauda
n<’ kepurė, bet
Spaudos vaidmuo tautos I įstengia net kovų pradėti ir
O kas gi geriau smagenis imgyvenime
|ją laimėti. Tai yra nepapra

čį (dabartinį Olimpijos vys
kupų) redaktorium, dienraščio
LEONARDAS ŠIMUTIS, dabartinis dienraščio re
būtis visais atžvilgiais pradė
daktorius.
jo taisytis. Tėvų marijonų
kongregacijos nariams reikėjo ndeleinų, ir tas smarkiai ža- ntį patrijotizmų ir įvairių mydėti daug trūso ir nemaža lė- dino tėvus marijonus tolyn linios tautos reikalų supratišų, kol dienrašti “Draugų’ leisti dienrašti “Draugų”, i- mą; skiepijo ir stiprino tauišgelbėjo nuo visiškojo žlugi mant jį į savo globą ir atsako- tiečiaifts Tėvynės meilę; kėlė
mybę. Tada tėvai marijonai tautiškų susipratimų ir kreipė
mo.
jų energijų Į darbų Lietuvos
Kai kun. Būčys ėmė reda apsiėmė vesti dienraštį “Drau
ir jos išeivių gerovei. L. Šiguoti dienraštį
‘ ‘ Draugų ’ ’, gų” ir patys ėmė dirbti ir jo mutis,
sumaniai Įvertindamas P'"“’ •'”*
",<>kl,las ir 8Pau'
sta, galinga ir sėkminga kovos
tuomet jam tekt) veikti įvai redakcijoje ir administracijo
Kai Lietuvos priešai sudra
da?
įvairius gyvenimo reiškinius,
priemonė.
je;
jų
vienas,
būtent
kun.
V.
riose pareigose. Jam teko ne
skė Lietuvos valstybę prieš
autoritetingai aiškina ir duo-' Mokslas! Bet mokslas ne aKulikauskas,
išmoko
linotipu
Šiandien visi tai gerai sutik rašyti ir dienraštis tvar
daugeli metų, jie pradėjo įda
įkvėpimo
siekti
kilnių
šie^
us;
’
mrnon
neipnsi.
Mokslas
• • • i-j •
/ Ko įpranta ir ją panaudoja geriekyti, bet ir vadovauti visam net raides rinkti. Visi dirbo, kimų, gražių idėjų.
vainais budais persekioti lie- H
.
J h
reikia
įgyti.
Jis
įgyjamas
per
T ..
......
, ?ms ir blogiems tikslams.
viešajam Amerikos lietuvių kiek kas galėjo, bet didžiau
tuvius.
Labiausiai
bijojo,
kart
.
.
ilgą eilę metų. Jis įgyjamas
i-* • :
tll i Spauda naudojasi ne tik ka
katalikų veikimui. Mat, “Drau sia. darbų našta teko kun. Bu Ir ne be reikalo šiandien j* p(,pi(.rįniu lapu, kurie spau ili vergai .lietuviai
negautų
1 . .
'
, ,
•
±
. .Jtankai ir kitų tikėjimų zmočiui,
antrų
kartų
gavusiam
ve

go” redakcija yra lietuvių
*
, \ . . .
stuvių katalikų visuomenė iš- gtuv6j{? įgspausdinami. Žmo- mokslo, nesusiprastų ir po to!
sti
dienraščio
“
Draugo
”
re

’
i
•
•
n(
'
s
>
bet
ir
laisvamaniai
įvaidraugijų ir organizacijų cen
kilmingai
mini
dienraščio ^ls ų1()ks]us eįna paprastai nepradetų savo laisves pan-| _
■
A . .
1
z.
•
•
n
1
rus
tariamieji
“
svieto
lvgmiusijos
tras. Dėl to Jo Ekscelencijai dakcijų. Ir “Draugas” atsi Draugo 15 metų jubiliejų. į pk jaunystėje, o po to jau ji čius trupinti Canne Rusijos
...................'
. .
‘
tojai” socialistai ir komunis
laikė
nesubankrutijęs,
palen

lietuviams
teko dalyvauti jose ne tik su
Tai didis didžių nuopelnų lai- ąpaU(la mokina ir praneginėj~ valdžia
išplėšė
tai. Socialistai ir komunistai
gva
išsimokėjo
skolas
ir
da

paskaitomis ir prakalbomis,
mėjimas! Tai garbingos mi!-J jain apie viska? kag aplink - spaudą, nes laikė ją viena is
darbininkus pjudo ne tik prieš
bet ir įeiti į jų gyvuosius rei bar visai gerai gyvuoja.
žiniškų dailių minėjimo iškil-|jr plačiam pasauly darosi. Dėl svarbiausių priemonių į laiskapitalistus, bet ir prieš patį
kalus ir jų darbus dirbti. Ka Taigi, plačioji lietuvių vi mės! Tai Lietuvos išeivijos to žmogus turi skaityti laik-lvę išeiti. Bet lietuviai neišsiŽmonijos
Leidėją Dievą ir
sdien rašydamas “Draugo” suomenė yra dėkinga tėvų ma gražios ateities, kilnaus atspi-: ragtį _ tą įvairiu naujienų žadėjo gimtąja kalba spausdi
prieš visus šimtus milijonų 4
nto žodžio. Lietuvė vogtom
vedamuosius straipsnius įvai- rijonų kongregacijai už visus ndžio švente!
'jr jįiniij šaltinį.
žmonių, kurie reiškia pagar
riausiais klausimais ir įvairiau tuoš nuopelnus, kuriuos dien- Ir dienraštis “Draugas” lai 1 Dabartinio civilizuoto žmo- vogtom mokė savo vaikučius
bų ir meilę tam savo Kūrėjui.
,
...
, ,.
L , . !rastis “Draugas” padarė lie
iš elementoriaus ii" maldakny
so turinio, stebino skaitytoilguosius
"
ans
gyvenimo
aplinka
griežmingai tegyvuoja
Socializmo kūrėjai paėmė
gės lietuviškai skaityti. Kazo
jus savo mokslo gilumu ir ži tuvių katalikų išeiviams ir vi metus, garbingai vairuodamas
reikalauja
žinoti,
Icodėl,
krikščionybės tikslus, nupurtė
Inai Amerikos lietuvių visuo
sai lietuvių tautai.
kai ir caro žandarai nagaikonių gausumu.
Lietuvių
katalikų
visuomenę
i
ir
gyvena
iv
nuo jų tikėjimų ir artimo mei
menei ir visai lietuvių tautai
Per kelerius metus reda
mis daužė lietuvius švento
ir
visų
tautą
Tėvynės
Lietu-į
aplink
jį,
visam
jo
yyvelę, savotiškai perdirbo ir, rau
Cbicagoje yra didžiausia A- guodamas dienraštį “Drau
yra milžiniški. Tai gerai žino
riuose
ir
plėšė
iš
jų
rankų
lie

hvasfe iv net visame
donai nudažę, pakišo juos žino
visi tie, kurie seka dienraštį merikos lietuvių kolonija, jo gų”, dirbdamas draugijose ir vos džiaugsmui ir gerovei, a
tuviškas maldaknyges.
dedasi.
nėnis prakaituojantiems dėl "
“Draugų” ir visų lietuvių vi je yra dvylika lietuvių katali organizacijose visuomeninį da Visuotinosios Bažnyčios nau-,
Aušrininkai kėlė tautišką
į Mažuose knygos burnose ir
sunkaus darbo. Nežiūrint to
suomenės gyvenimų.
kų parapijų. Į jas visas ir į lbų, besilankydamas įvairiose dai ir garbei!
lietuvių susipratimų per spau
Samata. j dideliuose laikraščio lapuose dų. O knygnešiai slaptai jų visa, tuos tikslus plačiai
Kada kitų srovių lietuvių Chicagos apylinkes kun. Būčys Xkolonijose su paskaitomis ir
i jis kaip tik ij randa atsakv-Į parašytąsias knygas ir lietu skleidė vadinamieji “genijd
dienraščiai atvirai ėjo prieš važinėdavo paskaitų laikyti, o prakalbomis, kun. Būčys pale
tos tautos, kuri pagal KrisT
mus i tuos visus klausimus.
lietuvių tautos pastangas sau kur nėra kunigo, sekmadie ngva susigyveno sU Amerikos
viškus laikraščius nešiojo per
laisvę išgauti ir nepriklauso niais ir šventomis dienomis lietuviais ir juos pamilo.
mų valstybę sukurti, tada Mišių laikyti ir pamokslų sa Skaudu jam buvo su jais ski
“Draugas” visomis jėgomis kyti. Draugijų susirinkimuose rtis, kai 1921 metais gavo tė
rėmė nepriklausomybės idėjų, visur jis buvo laukiamas ir vų marijonų generolo įsaky
nori būti didvyriais ir net va
Mes esame tik milžiniška la-,da naudojosi, įrašydamas de
jai pats nuoširdžiai dirbo ir mylimas kalbėtojas. Šalia ši mų grįžti i Lietuvą?
niuose ir savo kaulus supūdė
||(, si|)irp Jj(,
||(„ ldovais, kas blogiausia, ne Pa
visų lietuvių visuomenę tam tų užsiėmimų jis dar buvo Šv.
Ir po-to įvairiais laikotar- ŠV daugybė.” Jei paklaustu- «u>,t Savo j^kyiin, u.iloje, ku-'
lestinoje, bet visuose kraštuo
n||i|ns jr ki|r||1
energingai ragino. Nebuvo to Kazimiero seserų vienuolyno piais dienraštį “Draugą” sė mėt katalikų dienrašti, kojrn,™ M„z<. perskaitė ir ku-,^^^
svarbaus tautinio reikalo, ku kapelionu. Bedirbant tiek į- kmingai redagavo kiti mari Jam Iš mūsv reikia, Ir jis pa-, mins mes dvidešimta,,,,. ,,'„- |il.tin’vį„..s. OnrW. ji(.llla visi„. se. Dar blogiau: jie įlekia per
m#, ,fi
.
• jn
......... marksizmų visa pasaulį užva
rio dienraštis “Draugas” ne vairių darbų, sveikata jam po jonų kongregacijos nariai; našiai atsakyty: “Man reikta ši,<j.' Hnoun, lik - deja
ldyti! Jų idėjos kai kam pa- «
būtų parėmęs. O kų jau be metų ėmė silpnėti, reikėjo po kun. V. Kulikauskas, kun. Ig. jūsų prenumeratos. Jūsų kl- nesivadovaujame didžiame gy-|rjkon paiM-lgo
tiko, daugelį sužavėjo ir net
kalbėti apie vietinius Ameri ilsio. Jis pasišalino iš didelio Česaitis, o kiek ilgesnį laiką Senėje — mano galybė.” Į veninio sūkuryje.
Bet jų pasėta sėkla nežuvo.
daugelį nesusipratusių krikš
kos lietuvių reikalus. Kada miesto triukšmo ir tolokai nuo sumaniai redagavo kun. d-ras
Kristaus laikais nedaug kri-1 Tautiškas lietuvių jaunimo su
visi kiti nekatalikiški laikraš Chicagos nuvyko į vienų mie K. Matulaitis.
DU NUBAUSTI MIR10P |ksčidnių buvo. Kuriems teko sipratimas nuostabiai augo ir čionių paviliojo. Deja — toje
raudonosios vėliavos vedamo
čiai tik griovimo darbų tedir stelį (Sheboygan, Wis.) kleNuo 1927 m. iki šios dienos
_________
istebūklingi
Kristaus darbai greitu laiku išaugo tiek, kad
je armijoje kur-ne-kur ir mūsų
bo, tai “Draugas” visomis bonauti. Paskui jis klebonavoj dienraštį “Draugą” garbin■matyti ir Jo pamokymai gir- netrūko savanorių tautiškai
Bo- (|^j |Įe tuojau įtikėjo ir liko lietuvių kariuomenei. Ši Lietu tautietį pamatysi. Tai vis ,sosavo išgalėmis rėmė visus ki \Yaukegan, III. Tuo tarpu die-1 gai redaguoja Leonardas Ši MASK\ A, saus. 21.
lnius, kultūrinius, tikybinius, nraštis “Draugas” ėmė ban mutis, kurs praėjusio lapkri Iševikų prekybinio laivo “Te. |il.ik5,-.i„„ilIlis. Pa!kiau likt„j vai laisvę iškovojo ir dabar cialistiškos sjiaudos darbas.
Leninas ir Trockis taip pat
tautinius, labdariškus ir kito krutuoti: nebuvo pinigų jam čio 22 dieną minėjo XX metų ret” Vladivostoke du jūrini- Kristal„ apa5la|ni žm,)nili mi. jų gina.
kius išeivijos reikalus.. Jis rė leisti. Akcijų pinigai buvo iš literatūrinio darbo jubiliejų. nkai nubausti miriop. Laivo ||ias . k,.ik5(..i()nvh,. atve,,|Bvo. Štai, ka patviotiškaji lietu per spaudą sugebėjo didžiau
flarbiĮ (fs(. sm.a-v ein spauda padavr. .Ii padarė sią pasaulyje kraštą užkariau
mė parapijas, tuos didžiau sibaigę. Nebuvo kas būtų no L. Šimutis, dienraščio “Drau kapitonai nubausta. U, mot,Į. T,)|jau
ti. Bet jie patys nekariavo;
Kva,w.h>; Ba5tas
sius mūsų centrus; rėmė mo rėjęs tolyn leisti subankruti- go” vyriausias redaktorius, o jo padėjėjas 5 metus kalė!,/
stebuklą lietuvių tautos gyve
kyklas, kongregacijas, organi jusį dienraštį. Tada buvusie per tą visą laiką visuose sa Tai esą už apsileidimą tar- do savo galią; Kristaus niok- nime. nes pats Lietuvos var jie per savo spaudą ir gudrio
zacijas ir draugijas; nuolat ii* ji jo leidėjai įprašė Cbicagos vo editorialUose ir kituose ra- nyboje. Minėtas laivas keturis slą paskelbia net visam pa das jau buvo bevi'ik uzmirš- mis knihomis sugebėjo karo
nukamuotus darbininkus sukękarštai visuomenę ragino kū arkivyskupą, Jo Eminenciją štuose augino ir plėtė lietu- kartus yra susikūlęs su kitais šauliui ir visų tautų kalbomis, tas visam pasauly,
rti aukštąsias mokyklas mer-Jurgį dabartinį kardinolį Mu- vii} katalikų visuomenėje žavi- laivais.
Juk šiandien yra trejetas Sint-į Lietuvos sukilėlių vadas pu(Tęsinys 3 pusi).

nimus ir pažiūras, teikia leng
vų skaitymų. Daugeliui laik
raštis pasidarė taip reikalin
gas, kaip kūnui maistas ir dra
bužis. Vienintelis Amerikos
lietuvių katalikų dienraštis
DTaugas’’ kaip tik ir buvo
lietuvių išeiviams tautinės ir
tikybinės dvasios penas. Dien
raštis ‘'Draugas’’ turi neap
sakomos reikšmės ir šių dienų
lietuvių tautos gyvenimui. Die
nraštis “Draugas’’ yra doro
vės ir artimo meilės gaivin
tojas, deda pagrindus pado
riai visuomenės tvarkai ir tau
tos pastovumui. Dienraštis
“Draugas” lietuviams išeivia
ms yra paguodos šaltinis, vil
ties davėjas, v.isuomeninių žai
zdų gydytojas ir krikščioniš
kos labdarybės žadintojas.
Dienraštis “Draugas” su
kako 15 metų amžiaus; mat,
“Draugas” dienraščiu pradė
jo eiti 1916 metų pradžioje. O
šiandien, minint dienraščio
„
, , .
“Draugo” 15 metų sukaktu
i pasakyti,
i
vkad
j •
tenka
jo nuope

Šeštadieni

1932

sausi n

3

GALINGOJI SPAUDA
(Tęsiirs iš 2 pusi.)

j gyvenimu ieškoti. Bet— deja
. i s — labai didelė jų dalis jau
ir ki- -v
y

žuvo. Kaip, dėl karo ar dėl
epideminių ligų kovo? Ne. Dėl
šių priežasčių ne taip jau da
ug; žuvo. Didelė jų dalis Lie'
tavai, lietuvių tautai žuvo. Jųl
. . .
. .
.. I

j

ll'ilI
žemes m-

šį i. kokią dvasių laikraš
čiai moka žmonėms sukelti.

L•' kryčio pasirinkimas
Matot', kikili laikraščių yTai yra ugnis,
prie kurios vieni šildosi, o ki
•;*.

"."šaulyje.

ti npsid'yga.

l'/.tnt atsargiai

■ m i*" i !
l)"l to, pndronkanf laikra
šti. ]■ ikių gerui pagalvoti ir
p -įžiūrėti.
Nežinau, knip jūs namu.
B >t aš manau, kad lietuvių ka
tulikų laik’-ašči i yra padores
ni, negu kiti. Jiems tikrai rib
pi tiesa, teisingumas, tintos
ir žmonijos gerovė. Kovoja su
piktu, kaip tas karžygis šv.
Jurgis. O jei 86 nuoš. lietuvių
yra katalikai, tai jų spauda
turėtų būti labai gausinga ir
katalikiškosios lietuvių tautos
dalies uoliai remiama.
Jei pasitiki savim, turi savo
pasaulėžiūrų, savo nusistaty• . • M. • ,
•
/ .
m» ir tvirtai o laikysies, tai
,
•
‘
,
busi tikras žmogus su stuburu.
I ada nebūsi
tokioj padėty,
, .
v
M

su

vaikai ir anūkai jau nebe ne-j
tuviai, su airiškomis ir net j
žydiškomis pavardėmis. Jie'
žuvo tik tų faktų, kad jų tė j
vi ar protėviai iš lo kio ten Į
Europos
krašto atvyko su
“leistomis” pavardėmis... Jie
net nesijaučia, kad jų gyslose
teka kraujas tokios tautos
žmo' in, kurie kadaise nuosta
bi . .stori,?ų sukūrė: ne vienų
k irtų Vakaru i*- Centrinę Eu
ropa ipgynė nuo totorių ant
plūdžio. o Rytų Europą kelis
šimtus metų gynė nito Vikin
gų, o paskiau švedų puolimų
ir nuo germanų kalavijo ir
ugnies. 1 dėtuvių tautos praei
tis didvyriška, didinga, graži.
B-t gaila ir liūdna, kad anmfikoreti sis lietuvišku krauju
to nežino, tuo nesididžiubj.i ir
.jau yra išsižadėję tos garbin
gos savo kilmės.

L. VYČIŲ DAINOS GARSUS CHORAS dainuos naujas ir gražias dainas. Be to, dainuos ČES
LOVO SASNAUSKO VYRŲ CHORAS ir geriausi mūsų solistai bei solistes.

Bet argi visi išeiviai iš Lie
tuvos tais keliais nuėjo? Nera*’nėjo ir kas jų skai- į kėlėte Amerikos Lietuvą-j to- šaulio ir Lietuvos gyvenimo. į štiš yra universalus, tarnauja “Draugas” tarnauja tikybismagu atsakyti i tokį klausi- terVls tle P^8 Lietuvos iš kių aukštybę ir* dabar leidžia- Jis duoda įvairiausių patari-j visokiausiems lietuvių išeivių I niains, tautiniams, visuomeniliet. parapijoms,' niams ir kultūriniams Ameriimi. Vieni nuėjo, o kiti dar eiViai’ lletuvlai- Ta spauda ta- te jai slysti Į Dėdės Šamo pra- mų lietuvybės, labdarybės, bi- • reikalams:
jznių, sveikatos, teisių, politi- liet. kat. organizacijoms bei i kos lietuvių visuomenės reikapatvs tebesirengia listi i kun- rtiaVO pa™ų Amerik°s lietuvių rajų? Kam ir kodėl?
kuluojantj katilų, kuris kitaip ™ikala">s ir « gerovei. Jų
Amerikos lietuvių organiza-i kos ir kitokiais įvairiais rei- draugijoms, liet. biznieriams Į lams. Iš savo pusės ši visuovadinjonac amortVnniSVn aini reikalai buvo lietuvių tautos toriai, vadai, lietuvybės žadi- kalais. Šitų laikraštį skaityda- ir t.t. Nuolat rūpinasi plačiau-Į menė turi remti savo dienraš'aiinanias amerikonišku atu.
vin tiinininm i-ntii,,
reikalai. Bet, svarbiausia, tai ntojai! kur jūs ? kur jūs da-į mas, kasdien daug naujienų šio masto labdarybe (Lietu- čio reikalus.
'nJ t'ipmnno katilu.
n n,
v.
,
,, visa buvo lietuvybės reikalas. bar? Žiūrėkite, jūsų pastaty-1 sužinosi. Taip pat galėsi nu- vos, Am. liet. švietimo įstaiTaigi, spauda yra labai gaD, Dieve! Kas eia darosi! TT. .
.
.
n,
. •
.
T• r
ilsiems tiems orgamzatoria- tose bažnyčiose jaunimas ne-! simanyti apie politikų, ekono- gų, vienuolynų, parapijų, šv. linga. Įtakingoji spauda didekaip ta vargše vėliavėlė, kuri Dai ne taip senai tie Lietuvos
.
j i , •
i •
. i
r • «s,~inūu i,- anuo.™ A™ .-i • ,nv’ Vddanis, redaktoriams, ra- lietuviškai meldžiasi ir neik mikų ir, kas labai svarbu, a- Kryžiaus ligoninės, beturčių ir liūs žygius atlieka ir savo ve
turi plevėsuoti
ta kryptimi, suims ir dukterys Amerikoje
šytojams,
korespondentams, Į tuviškai kalbasi. Kur gi ta lie-1 pie darbininkų gyveninių ir kt. reikalams). Kelia tautiškų damųjų visuomenę daro galikaip vėjas nori.
stebuklus darė. 19-tojo šinit- ,
. . .
. .
į jų reikalus. “Draugas” išaiš- ateivių ir ypač jų vaikų susi-1 ngų. Tokių savo galių ir
w
,
V
1 • • • • . . .
Udvasininkams,
V Clrll II11 I\C111
visai Amerikos tuvių jaunuomenė?
Šiandieninė spauda sugeba mečio pabaigoje sisteige be,
visuomenei vieningai
„
...
a -»i
,
.
lietuvių vis
Ta jaunuomenė išėjo iš lie- kiną dabartinio nedarbo prie- pratimų, įdiegia ir sustiprina j “Draugas” yra parodęs per
įkvėpti žmonėms įvairiu pa- tuviskų taiknaseių daugiau, _
,
.'
~
..
.. rūpėjo
ūpejo lieti
lietuvybė! Jie patys tuvių visuomenės ir jau nebe- žastis, jo sunkumus.
meilę Tėvynei Lietuvai, liv-ilo metų. Ateity jam te?
sauležiurų, nusistatymų, pa- negu visi Europos lietuviai
; Pagalvokite! Bet jums ge- tuvių tautai, lietuvių kalbai,! didesni uždaviniai įvykdyti.
sau išplėtė, gaivino ir stipri ,rrjžta
žiūrų. Bet, mano nuomone, to- turėjo. Ir skaitytojų žymiai
"
Tautiečiai!
ieškokime
ją,
pa-riausiai
seksis galvoti, tik savo artimui. Nepamiršta spo-' Geriausiai gali tai patirti tik
no ta lietuvybę.
Imliausių pasaulėžiūrų reiškia daugiau turėjo. O kiek orgaOrganizuotoji, sąmoningoji rveskime namo!'Amerikos lie- “Draugų” skaitant kiekvienų rto, sveikatos, teisių, ekonomi-1 visose Amerikos lietuvių komūsų popiežių enciklikos, ku- oizacijų ir draugijų įsisteigė
kos reikalų. Ragina lietuvius Jonijose gyvenantieji “Draurių p įtarimai visai žmonijai su daugybe kliubų, salių, rū- Amerikos lietuvių visuomenė tuvių jaunuomenė, pasirodo, dienų.
liko sužeista amerikonizmo ka“Draugas” yra vienintelis domėtis Amerikos gyvenimu,' go ” skaitytojai lietuviai, kupriimtini. Šiandien visuomenės nnJl Kokių gražių bažnyčių buvo ištikima lietuvybei.
lietuvių katalikų dienraštis vi- politika ir aiškina šio krašto rie gerbia Dievo įsakymus ir
O ka ji per didįjį karų pa tastęofoje...
dvasia nerimsta. Žmonės, sic- prisistatė! Kiek atskirų lietureikalus, klausinius. Tai visa brangina savo kilmę, lietuvy
Gydykime ja, slaugykim-'. soje Amerikoje“, kur yra apie
irdami gerovės, pagalvoja apie vbkų parapijų įsikūrė sveti- darė ir nuveikė! Alsiems skejuk yra labai svarbu šio kraš-ibę. “Draugas” neleis savo
l'ašizmų, socializmų, komuniz- mam krašte, dideliuose mies- P)(‘ lietuvių tautos reikalavimą atgaivinkime! Bet rūpestingai milijonų lietuviu. Mažiausia
to gyventojams lietuviams.
i skaitytojų masei taip greit
ma. Kų darai, visuomene! Juk tuose! Norėjo ir sugebėjo su- laisvės. Daug dirbo tam šve- tai darykime, kad jos lietuvi- trys ketvirtys šių visų lietuTaip pat nepamirštama ir žūti anglikonizmo bangose. O
tose enciklikose rasi tikriau- siorganizuoti. Nenorėjo ding- nciausiam tautos reikalui. Nė škas pulsas atsigautų ir pa- viii yra katalikais krikštyti. Ir
lietuvių Tėvynė tolimoje Eu- lietuvių išlikimas čia rūpi vi.
.
...
šių kelių j gerovę. Enciklikos ti įvairiausių tautų ir tikėji- sigailėjo aukų, energijos ir da mažu imtu lietuviškas krau- beveik visi jie prisidėjo prie! .
ibendram
,
i;liet.
a i a . . .a• . a • •
i ropoję.
Ir Lietuvos dabarties! sai mūsų
jas
tvinksėti
musų
kat.
parapijų
steigimo,
o
1
•
’
v tautai. P.Juraėla.
y
li,įrodo nekruviną gerovės pa
"ių mišinyje! Susibūrė ir vie- r'W) Lietuvos Nepriklansomyir ateities reikalai svarstomi Į----------------------------- ——siekimo būdų. įvykdžius enci- ningai susitvarkė, norėdami bes atgavimui ir jos stiprini- visų ir ypač Lietuvos džiaug- dabar tos visos parapijos su
smili!
i daugybe savo įstaigų tik jų “Draugo” skiltyse. Gerbiama- TĖVŲ MARIJONŲ MLSIJ03
klikų nurodymus, tautoš ir vi- lietuviais, su lietuviais, arti niui.
sis Lietuvos konsulas ČikagoGAVĖNIOS METU
Bet kokių vaistų reikia duo- išlaikomos. Tik tos parapijos
sa žmonija būtų patenkinta, vienas kito gyventi, gimtąja
Amerikos lietuviai suteikė
1 je p. Kalvaitis, kalbėdamas!
_________
Bet tos popiežių enciklikos sav<> lietuvių kalba melstis, lie Lietuvai neįvertinamos pagal ti tai sužeistajai jaunuomenei dar palaiko lietuvybę savo ribose ir ypač'jaunoje kartoje. apie ilgamečio “Draugo” re-! Nuo vasarip 14 d. ligi 21 d.
yra
perdėm krikščioniškos tnviškai tarpusavyje kalbėtis, bos. Ir nepaprastai daug dar- ir visai lietuvybei? '
daktoriaus p. L. Šimučio 20 New llaven> c
Kr>z1.
Tų vaistų vardas — lietu- Am. liet. kat. visuomenė turi
dvasios.
O norint enciklikų lietuviškas gegužines su lietu- bo padėjo, kol sukurė visas
m. veikimų spaudos srityje,
uuero par.
nurodytu keliu susilaukti ge- viškomis dainomis rengti, lie-’ savo organizacijas, draugijas, viškoji spauda. Ši spauda nu- daugiausia laikraščių ir tikpastebėjo, kad “Draugas” ka- XT
• nc, ,
. no
r<5|’ės, reikia to darbo imtis tuviškus laikraščius ir knygas Jia lapijas, spaudų. Tai buvo rodo gerų, senai išmėgintų re- tai vienų bendrų dienraštį,
.
' . .
, .
.
,| ^uo vasario 22 d. ligi 28 d.
rtais aštriai pakritikuoja da.. . , ..
,,
„
,
Kiekvienas iš tų laikraščių ta- ,
.
T. A
,,
Liiiladeiplua, Pa. Sv. Jurgio
su švaria sąžine. Bet pirmiau- skaityti, lietuvių tautos reika- milžiniškas darbas! Nepapra- ceptų.
kartinius Lietuvos valdymo
par.
Tad branginkime lietuviškų niauja tik siauram (jei taip
šia reikia krikščioniškos dva- 'a^s b' Tėvynės Lietuvos ge- stas sumanumas, nepaprasta
metodus. Bet p. konsulas taip
sios gauti. O ta dvasia
pada- rove rūpintis! Kiekvienas nau energija, nepaprastas pašiau- jų spauda, kuri
netolimoje galima sakyti) luomo reikalui,
Nuo vasario 22 d. ligi 28 d.
pat nurodė, kad tai yra neiš
rys stcbūklą.
.i:a atvykęs lietuvis tik prie kojimas! Istorija to neužmirš! praeityje tokiusdidžius darBet “Draunas'' vienintelis faElizabeth, N. Y.
vengiamas reiškinys, kad tarp
Mes, katalikai, esam
krikš- ^os ta>P gerai susiorganizųBet juk kiekvienas darlias, bus atliko. Bet ji ir dabar sto- ruoniu bendram risiĮ AmeriNuo vasario 29 d. ligi ko
kiekvieno krašto valdžios ir vi
čionys. Bet __ de ja __ nesam vusios
Amerikos Lietuvos kiekvienas biznis nuolat ploto-1 vi lietuvybės ir tautos sargy- los lietui iii kafalikiį vi.su'om'suomenės būna trynimos!, bū vo 6 d. Norwood, Mass. 6v.
ii
's
reikalui.
Lžtat
ši
visuome

susiorganizavę taip, kaip tu- glaudėsi ir kartu džiaugėsi, ja«i, daro pažangų. O kaip gi boję ir tebestovės, kol jų reni
Jurgio par.
na kritikos ir kad tai visa
nė
turėtų
apie
jį
telktis.
site
ir
kol
ja
naudositės.
lėtų būti. jei norime didžius kad jautėsi kaip savo Tėvynė- ku lietuvybe Amerikoje? Ar ji
N uo kovo 7 d. ligi 13 d.
išeina tautai į sveikatų. Tai
“Draugas”, kaipo dienrašLietuvoje dar ne taip sedarbus atlikti ir tikros gero- E Lietuvoje.
tokiu pačiu tempu plėtojasi?
yra labai reikšmingas ir tei "Paterson, N. J. Šv. Kazimie
nai,
jūs
tai
pamenat,
caro
žatis,
gyvuoja
jau
15
metų.
Jei
Kiek
tam
tikslui
jūsų
visų
Tenka
sunkiai
atsidusti...
ves s usilaukti. Mums pirmiausingas įvertinimas. Protinga ro par.
iš rankų per tų laikų jis nežlugo dargi
šiai reikia vieningo krikščioni- <larbo padėta!
.
Gražiai bujojusi lietuvybė iš- ndarai ir kazokai
Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.
kritika neturėtų ir negali pa
plėšė lietuviškas maldaknyges, j nepaprastai sunkiais šios dė
ško nusistatymo. Bet ir jis nėAmerikos lietuviai pirmi tremiama iš Amerikos...
triotizmų slopinti šio krašto Newark, Nl. J. šv. Trejybės
ra alus: j burnų neįpilsi. Jį net Lietuvos NepriklausoniyLabai įsigalėjusi ir pagar- kingas ir laikraščius. Vž lie-1 presijos ir didelio lietuvių išlietuvių visuomenėje. Jei pa par.
sudarys tuntas ir širdis. Bet Lės obalsį iškėlė ir jį garsino sėjusi Amerikos Lietuva, vos tuviškos spaudos platinimų tautėjimo laikais, tai tas reišNuo kovo 14 d. ligi 20 d.
prasčiausius smulkius bet kurodo, kad .
.
..
...
prie tokio vieningo ir galingo visiems lietuviams. Jie labai tik Lietuvai Nepriklausomybę daug knygnešių buvo ant vo-!kinys aiškiausiai
, . v.
•
.
.
,
L.ia
" a
•
» i: ;
r,os draugijos reikalus svars- Montello, Mass. Šv. Roko par.
sienos- pašauta,i“Draugas” turi savo sahninnusistatymo prives tiktai ka- ^veltai iš lenkiškų parapijų atgavus, tuojau suklupo, su- kiečm-rusu
tant, pasireiškia nuomonių aki (moterims).
talikiškoji spauda.
'išsiskyrė ir savas susidarė. Jų dribo vietoje ir bejėgė rengia- daug jų kalėjimuose ir šaltojo kų masių. O jeigu taip, t. y. rtumas, ginčai, tai kų jau be
Nuo kovo 21 d. ligi 27 d.
.
..
organizacijos ir draugijos ne- fi smukti į Dėdės šamo kati- Sibiro katorgoje žuvo. Lietu- jeigu jis tarnauja ne kokiai kalbėti apie valstybę! Svarbu Montello, Mass. Šv. Roko
PaUjx°^ /a mUO e UVOS paprastai greitai išaugo ir di- lų. Esame tos baisios tragedi- viai daug aukų atidavė ir ii- nors mažai lietuvių srovelei,
tai, kad Lietuvos gyveninio par. (vyrams).
iseiviv gyvenime
džiais kilniais savo darbais ..jos išvakarėse.
gai kovojo, kol spaudos lais- liet gausingai Amerikos lietu
kritikavimas eitų iš gerų no Be to, tuo pat gavėnios me
Prieš didįjį karų iš Lietu- garsėjo. Tai vis per lietuviškų
Tautiečiai! Kam jūs tų su vę atgavo. O jūs visi ne to- vių katalikų masei, tai gausi- rų, trokštant lietuvių tautai
tų bus laikomos šv. misijos:
VO s krašto kasmet iŠvažiuoda- spaudų padaryta. Ši spauda vo tautiškų herojiztnų rodėte? kiose sąlygose gyvenate. I ž ilgiausiai amerikiečių visuonmgerovės ir gražios ateities. O Athol, Mass. per dvi savai
\" svetur apie 20.DDD lietuvių, tuos visus reikalus iškėlė, ai- Kam jūs tų lietiny be kėlėte šešius dolerius jūs per metus nei, tai tas pranašauja jam il- “Draugas” kaip tik pasižymi
tės.
Beveik visi jie vykdavo j ,Ju- škino juos ir vertė fabrikuo- ir stiprinote? Kam jūs tiek galite kasdien lietuviškų dien- gų gyvavimų.
savo geraisiais norais ir susi AA’orcester, Mass. per dvi
į Tai vis ateities perspektyngtines .Amerikos Valstybes., se ir kasyklose sunkiai dirba- daug rūpinotės ir kovojote dėl raštį gauti prie savo durų.
rūpinimu Lietuvos nepriklau savaitės.
i
Čikagoje leidžiamas dienra- va. O kaip jo dabartis?
Lietuviai jau lnKii senai pra- ličius tautiečius tų didį tauti- savo tautiškų reikalų ir pačios

Maspeth, L. I. N. Y.
<lėjo keliauti į šį kraštų gėrės- škų darbų dirbti. O kas Rpau- Lietuvos laisvės? Kam jūs to štiš “Draugas” kasdien duo-! Iš “Draugo” 15 metų am- somybe ir kitais jos reikalais.
mo uždarbio, taigi, ir geresnio Idą sukūrė, kas jų tvarkė, vedė,|kiais sunkiais savo darbais iš- da naujausių žinių iš viso pa-1 žiaus matome, kad šis dienra- Bet svarbiausia tai, kad vieną savaitę.
Z
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A. Stulginskas

O. Rašinskienė

V. Stancikas

A. Gilienė

P. P. Petrauskas

1628 S. 50 Avc.
Cicero, III.

1639 S. 50th Avė.

1706 W. 47th St.

3131 S. Emerald Avė.

Cicero, III.

14 Johnson St.

Chieago, III.

Chieago, III.

Binghamton, N. Y.

M. Varkalienė
6315 S. Lincoln Avė.
Chieago, III.

■SS®
y

A. J. Janušauskas

M. Misiūnas

J. Aukškalnis

St. Stanulis

P. Pabiįonaitis

1301 So. 50 Ct

245 W. 108th PI.
Roseland, III.

1354 Harrison St.

6651 S. Talinan Avė.

Garv, Ind.

Chieago, III.

2320 W. 23rd PI.
Chieago, III.

P. Varakulis

A. Langman

J. Žvirblis

A. J. Sutkus

724 W. 18th St.

1334 S. 48th Ct.

1513 35th Avė.

V. Gaižauskas

Cicero, III.

Melrose Purk, Tli.

1007 Eight St.
\VaiiLegan, III.

148 E. 107 St.
Roseland, III.

P. Vaicekauskas

A. Žolynienė

J. Vaičaitis, Jn,

J. Šimulynas

4355 S. Mozart Avė.

4242 S. Maplewood St.

6709 Archer Avė.

242 Dean St.

1007 Eight St.

Chieago, III.

Chieago, III.

Chieago, Tll.

Seranton,

\Yaukegan, III.

Cicero, III.

Chieago, III.

F. Gubista

Pa.

A. Grybas

P. Kundrotas

815 — 45th St.

4356 S. Rockwell St.

2244 W. Adams St.

1706 E. Mayomensing a.

Justas Balsis
610 Wall St.

Kenosha, AVis.

Chieago, III.

Chieago, Tll.

Phila, Pa.

Rockford, tll.

A. Bacevičius

A. Valančius

K. Bugentavičius

Ip. Taruška

V. Mikalauskas

1850 Wabansia Avė.

1226 S. 50th Avė.
Cicero, Tll.

1616 N. Lincoln St.

2334 S. Oakley Avė.

4028 Brighton PI.

Chieago, Tll.

Chieago, Tll.

Chieago, III.

V. R. Mandravickas

Chieago, Tll.

O. Kazlauskiene

V. Rėkus
1850 \Vabansia Avc.
Chieago, III.

Šiandie kontestininkams didelių pa
stangų, o visiems ne
ramumo ir didelio
lūkesčio dideliu suprizų diena. Kurie
laimės? Būk Lietu
vių Auditorijoj, visa
sužinosi!

Visi kontestininkai-ės iki paskutinės valandos laikosi obalsio: Laikytis - Nepasiduoti! Padėkite jiems
paskutinę dieną nusverti laimėjimą savo pusėn, užsisakant metams dien raštį “Draugą.”
\ .

VISI KVIEČIAMI SAUSIO 24 D. Į LIETUVIŲ AUDITORIJA PASVEIKINTI SAVO ŪRAUGUS ES
LAIMĖJUSIUS JUBILIEJINIO “DRAUGO” VAJAUS PIRMENYBES.

KONTESTININKUS-ES

Sausio 24 d., Lietuviu Auditorijoj Koncertas, Bankietas, Šokiai
J

