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Prieš kelis metus Lietuvoje silieka užfiksuotas tolimes

NAUDA
“Draugo” Redaktorius p. 

L. Šimutis pakvietė mane pa
rašyti j Jubiliejinį “Draugo’’ 
numerį straipsnį apie katali
kišku spaudą. Buvęs kurį lai
kę paties “Draugo“ vadovy
bės priešakyje ir vėliau ad
ministravęs jo reikalus ir lei
dinį}}, arčiau pažįstu tą dide
lę naudą, kurią neša kiekvie
nas katalikiškas laikraštis ir 
šiame atvėjv dienraštis “Dr
augas.“

Redakcija nuolat gauna pa
dėkos laiškų, kai, “Draugui“ 
tarpininkaujant, susiieško sa
vo gimines, draugus ir pažį
stamus. Nuoširdžių ir iki aša
rų jausmingų padėkos laiškų 
susilaukta, kai buvo plačiau 
gvildentas kuris nors paines
nis socialis, ar tikybinis klau
simas. Daugybei žmonių “Dr
augas“ pasidarė • mylimas 
šeimos svečias. Savo gražia 
kalba, giliai religine nuotai
ka, meti} metais “Draugas“ 
sėjo gerą mokslo, tikybos, 
doros, labdarybės, darbo ir 
meno sėklą-<grūdus į derlias 
skaitytojų širdis. Ir jie atne
šė vaisiaus. Tą liudija tie, ku
rie pradžioj vos-ne-vos pa
jėgdavo lietuviškai išreikšti 
raštu savo mintį, o dabar yra 
įgudę rašytojai ir visuome
nės veikėjai.

Apčiuopiamai didesnės nau
dos iš “Draugo“ turėjo mū- 
sų draugijos. Jų veikla mie
lu noru buvo pažymėta, dar
bai užrekorduoti, sumanymai 
paskelbti, narių vajai, išvy
kos, piknikai, pramogos bei 
šventės skelbiama.

Katalikiškos draugijos ne
beitų nei pusės nudirbti} dar
bų padariusios, jei nebūtų 
joms pagelbėjęs katalikiškas 
dienraštis “Draugas.“

Svetimieji mokėjo mūsų 
draugijas pašiepti, nekartą 
bandė griauti, pavergti, su- 
likviduoti.

Didesni “Draugo“ nuopel
nai yra mūsą lietuviškumo ir 

į katalikiškumo tvirtovėms —•
I parapijoms. Per JO metų 
i “ Draugas“ laikėsi teigiamo
sios linkmės, nuoširdžiai reni- 5 
damas kiekvieną parapiją ir I 
jos vargus savais padarvda- j 
mas. Jei kur kildavo neesmi
nių nesusipratimų bei ginčų, 
jis stengėsi visa teigiamai iš- 

j aiškint, išrišti, į vienybę su- 
|vesti ir nauju darbo entu
ziazmu uždegti.

Amerikoje turime įvairių 
lietuvių. Yra tokių, kurie gy
vena katalikų uždirbtais pini
gais ir kartu griauja, kur ga
li, kataliką parapijas, drau
gijas, šeimas ir atskirus žino
mos veda iš tiesos kelio į do
rinio purvo klampynes bei ti
kybines abejones, tamsumas. 
Jie yra “gudrūs kaip žal
čiai.“ Įslenka nejučiomis. 
Nuodija aplinką pamažu vi- 

Įsais būdais; šmeižtais, pašie
pimais, faktų suklastojimais, 
provokacijomis. Jie labai drą
sūs. Savo drąsa nustebina ne- 
supratėlį lietuvį kataliką, pa
gauna jį, it žuvį ant meške
rės, įbruka prieštikybines 
brošiūras, knygas, savo prieš-

J. M. prelatas Mykolas Krušas, šv. Jurgio parapijos, Čhi- 
cagoj klebonas, didis Bažnyčios ir visuomenės darbininkas. 
Visados nuoširdžiai ir artimai remiąs lietuviškąjį-katalikis- 
kąjį darbą. Ir “Draugas“ visados susilaukia (malonios ir bra
ngios ne tik moralės paramos, bet ir materijalės.

sakoma “juos prikalė prie ir padėkos. Amerikos katali- 
gėdos stulpo.“

Taigi, “Draugas“ čia

buvo minima 100 metų sukak
tuvės nuo pirmojo lietuviško 
laikraščio pasirodymo. Pa-

tangas sukurti bent pradžios}skirta keletas premijų, kas
mokyklas, kai prieštikybines Į sugalvos gražų spaudos šūkį, j kas tave domina, žavi, kas pa
krovęs veikėjai tą darbą kiek J charakterizuojantį šių laikų kelia nuotaiką ir pataiso ūpą;

“ Draugas” nuoširdžiai rė
mė kiekvienos kolonijos pas-

niems laikams, istorikams ge
ra medžiaga.

Spauda šiandien tave uži- 
ima liuoslaikiais, patiekia tau,

įmanydami kolonijose kliudė. 
Jie savo vaikų (jei kuris tu
rėjo) nesiuntė į lietuvių ka
talikiškas mokyklas, todėl da
bar jie nė savo jaunimo nebe
turi, — jis laimi ištautėjęs.

Greta su lietuviškumo dva
sios palaikymu “Draugui“

| rūpėjo duoti išsamių straip
snių religiniais, socialiais, do
ros klausimais. Tai jis darė 

■ per 30 metų, įsivesdamas pro
tarpiais net atskirus tais

reikšmę. Pirmųjų 
laimi šis raseiniškio

spauda taip put tau padeda 
profesijoj, teikdama reikiamų

spaudos 
p rėmėją
šūkis: “Laukinis /.mėgus Įnik-(žinių tavo specialybėje, tave 
varčių neskaito.“ TninijgmJmoka šios srities padarytas 

bet reikšmingas posakis. Ke-jpažangas; spauda siekia viso- 
novėje laikraščių visai neži- keriopų žinių.
nojo. Ir dabartiniais Lukais Siame šimtmetyje spauda
Afrikos negrų grupės, necivi
lizuoti juodukai, puslaukiniai

valdo pasaulį: nuverčia nuo 
sosto karalius, iškelia, išauk-

žmonės neturi jokių laikraščių. >įjna kįįus visai nežymius bu
vusius asmenis, priverčia at-Šio posakio esmė — kuo 

žmogus labiau susipratęs, kuo 
jis kultūringesnis, tuo dau-

sistatvdinti ministerių kabine
tus. Per spaudą patiekiami 
vairių socialinio ir politinio 

reformų planai ir
, , , . . jie sėkmingai pravedami,rie nemoka skaityti, kurie ir i ’ ,

.................... Spauda suformuoja žmoniųmokėdami skaityti visiškai! ,
.. . , , ipasaulėziūras, ias tobulina, onesidomi kultūriniais daly-1, . . . . ,kartais ir visai pakeičia.

klausimais skyrius. “Drau- giau prenumeruoja laikraščių.p
-f.rmln 5.. .lz—U.S l. VT • , .• 1 ' ii1 gui 

, medžiaginė
rūpėjo ir rūpi dorinė ir į Neprenumeruoja tik tie, ku- 11111,0

lietuvių gerovė 
pažanga. Jis turi visą gra- 

' žią pagelbininkų—rašytojų ei
lę. Jie gvildena pastoviai kais, kurie nuo pasaulio pa- 
sveikatos, labdarybės, juridi- įžangos yra atsilikę, kuriems 
nius, apšvietos ir jaunimo Imedžiaginis pasitenkinimas y- 
klausimus. Moterų katalikių i ra svarbesnis už kultūrirų n 
reikalai, šeimos problemos, |dvasinį, 
menas, blaivybė, darbas, — 
tai vis gausios sritys mūsų 
visuomeninkanis pasireikšti.

“Spauda šiandien virto to
kia galybe“ — sako Juozas 
Iveliuotis — “su kuria visi 
turi skaitytis. Ji turi mirties 
jir gyvybės, taikos ir karo tei-

Kas gi naudos is tų laikras-: Prieš ją visi turi nusileis-
čių -----  teisindama.-is misi- kas neįstengia jos pačios

j skundžia nevienas. Taip, ma-13au palenkti. Apie jos nepa- 
iterialinės naudos negauni, pras^ jėgą‘‘Raugas“ tai darė ir,rei-,tpriannes naafl0>, negauni, prasti} j^gą iškalbingiausiai

kai šiuo laiku yra keleriopai '1<l 1 z*en'^S pirmyn. ne.^ 2jnOgUį negana vien [įfįdija. ir tas faktas, kad jos
esamų darbų verta Drau- materialinių gėrybių, dar rei- pa]ankumui iaimėti dažnai ne_ 

palinkėti ztavo stangesni, prieš 30 ar
net prieš 25 metus. Prieštikv- 
binė srovė su visais Šliupotikybinius laikraščius, paima tiesos gynėjas, klaidų aiškin-

• • • • , I . . v uiuc oi ou. viorua »oiiLipvjo pinigus ir liepia save “pa-itojas ir Kristaus Bažnyčios . , .
v . .v . . I , .. , . ,<T. ,, bezdziomninkais susikraustė įžangiais vadinti. Deja, jų palaikvtojas. “Draugas nuo- .....
pažanga veda į 
barybę, į stabmeldiją, į sugy- 
vulėjimą.

Šiai didelei prieštikybinei 
purvo srovei, pasidalinusiai 
įvairiais požvilgiais socialiu 
klausimu į mažesnes sroveles, 
bet bendrai kovojantiems 
prieš Kristų, prieš Bažnyčią, 
prieš lietuvių katalikų pa
rapijas, pasipriešino “Drau
gas.“ Šimtus kartų “Drau
gas“ atidengė prieštikybines, 
antikrikščioniškos lietuvių 
srovės, klastą. Jų melus ne
kartą viešai paskelbė, kaip

i
, v iv • , v • • i • » archyvą, jie slenka į praeitį,tamsa, bar- širdžiai globojo ir kiek gale- v, . , . . . . ,, ,. ... . . užleisdami vietą jaunai kata-

damas padėjo sustiprėti don- . *. . ....... _ . likų kartai, ejasiai pradžios ir
mai ir dvasia musų parapi- * ,

.... .. aukštesnių mokslą savose De
joms bei kolonijoms. , , , ... , ,.

tuviskose katalikų mokyklose.
Todėl visai nesistebiu, kad Mes turime kuo pasidžiaugti, 

susipratusių, apšviestų ir pa- Mūsų darbų vaisiai visiems 
žangių tiesoje katalikų eilės matomi ir suprantami. Ir ta- 
gausėja, kad “Draugas“ su- me yra tam tikroji dienraščio 
silaukia visuotinio pritarimo “Draugo“ nuopelnų dalis.

Spaudos Pareigos

gui

1. kad

■

Vienintelio lietuvių katali- kiti bijojo tais klausimais 
kų dienraščio Amerikoje “Dr- prasitarti, 
augo“ pareigas galima suim- “Draugas“ įdėjo daug jė- 
ti į du žodžius: Lietuvybė, gos, kad išjudinus lietuvių vi- 
Katalikybė. “Draugas“ drą- suomenę aukotis Tėvynei, at- 
siai kovojo už Lietuvos sava- statyti ją iš pelenų, kai prieš- 
rankiškumą ir pilną nepri- ! tikybininkai skelbė “nė cento 
klausomybę tais laikais, kai I Lietuvai.”
X

kia gana daug imaterialiniiy gailima įr milijonų. Su ja
gėrybių. Dvasinių ir kultūri- 

pintų kunigo parašytą trum- Jnių gėrybių žmogui daug duo- 
pą pamokslėlį, Evangelijos į Ja spauda. A isas naitjausias lybėms.

pasauly kilusias idėjas, visas
Politikai ir ekonomistai, 

rbu+mrnkftT-ir literatai, dvasiš
kiai ir mokslininkai dreba 
prieš jos įvairiaformę galybę.

kas šeštadienį tal tenka ir bendradarbiauti ir 
kariauti visoms pasaulio ga-

paaiškinimą; 
r2,- kad daugiau praplėstų 

beletristikos (lengvų pasi
skaitymų) sritį;

3. kad tampriau suorgani
zuotų kolonijų koresponden
tus ir kad jie greit praneštų

4. kad skelbiamąjį “Drau- 
'go“ skaitytojų vajų pravestų
planingai, neapleidžiant (lient 
Chicago j) nė vienos lietuvių 
šeimos. Laikas visiems liet. 
katalikams suprasti, kad tik 
remdami, skaitydami katali
kišką spaudą, pajėgs išlaikyti

senovės filosofijas, visas nau- 
jenybes, visus moderniškiau- 
sius išradimus patirstame ir 
net išmokstame iš spaudos.

Kas tik tolimiausiame pa
saulin krašte beįvykstą, tuoj 
sužinome iš spaudos ir tas pa

juk ir jiems neša garbę ar 
prakeikimų, džiaugsmą ar pa
niekinimą, gyvybę-ar mirtį.“

, .'z. A. Skirtus.

daro gyviausią katalikų tar
pe gausią šeimą. “Draugą” 
skaito patys geriausieji lie- 

dorą ir dvasią. Kas mūsiškių tuviai, kuriems brangi yra 
remia prieštikybininkus, __ tas! Lietuva ir Katalikų Bažny- 
bailys ir atžagareivis ir de-Įčia. Kilusiais visuomenėje 

i zertyras. į klausimais patyrę šviesos, ją

Skaitytoju Pareigos
“Draugo“ skaitytojai su- neša kitiems. Tuo būdu pasi

daro tiesos skleidėjai.
Žinant, kiek daug yra lietu

vių katalikų, kurie arba visai
nesinaudoja katalikiškos spau
dos su “Draugu“ priešaky

(Tęsinys 2 pusi.)

“DRAUGO” 30 METŲ SUKAKTIES PROGA

t '■ ■ -■■■

■ -i.;

Kun. H. J. Vaičūnas, ftv. Antano parapijos, Cicero, klebo
nas ir nuoširdus lietuviškai-kalnlikiškojo visuomenės darbo 
ir spaudos rėmėjas. Negalėjo ir “Draugas“ jo paramos ne
susilaukti. “Draugas“ už gausią moralę ir materijalę para
mą tik nuoširdžiai gali savo brangiam prieteliui padėkoti.

nuoširdžiai sveikina “Draugę”, leidėjus Tėvus Mari

jonus, Redakciję, Administraciję ir visę “Draugo” 

personalę.

Tėvų Marijonų Rėmėjų 

Chicagos Apskritis
Gerb. kun. Ignas Albavičius, Dievo Ap- 

veizdos parapijos klebonas, “Draugo“ ben
drovės pirmininkas ir bendrai aktyvus lie
tuvių kultūrinio darbo darbininkas ir nuo
širdus lietuvių katalikiškosios spaudos rė
mėjas, pašvenčius tam reikalui ne tik pini
go, liet ir nemaža laiko ir jėgų. “Draugo“ 
sukakties proga jis gelbėjo moraliai ir 
materialiai.
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| Lietiniu Katalikiskaja Visuomene Dieni. .Drago’ Trisdelimts Meti Pr«ga Besidarbuojant ir bekovo
jant už Kristų, už Jo- Bažny.

. .. )us|. - čių, už savo Tautos skaisčių j
• Buvo laikai, kad lietuvis Amerikoj jautėsi lyg plačių- Į t T*?/*?* arba'net savoi^V “1)raagui ’ prenumeratos ateitį, lieka palinkėti dienraš-

jų Lietuvos lauky zuikis uždarytas narve. Visur ir viskas 1. . . , i pinigus iš anksto. To reika- čiui “Draugui” įeiti į visas
svetima. Nieko savo, nieko artima. Tačiau tai buvo se- l>,n,ga18 renna savus pi ies .,ilauja Vulstybęs įstatymai irt lietuvių katalikų šeimas, įne- 
nai. Upėmis daug vandens nubėgo, daug lietuvių j šiąsusipratusieji, gyvĮeJ\8ka^ kfttalikiškoji sąžinė. Neapsun- gint į jas taikos, Šviesos ir 
šalį atvyko, daug gimė ir mirė. Susidarė didžiulės gru- .tytojai turėtų padėti tiesos ..nkim saviesieni8 spaudos !„ieįiės spindulių
pėfi - draugijos, klubai, organizacijos ir parapijoj. spinduliams prasiskverbti j laukflanii> ka(la prisių8l F

. Susikūrę pajuto aiškų spaudos reikalą. Juk tai zy- atitolančių nuo Dievo ir Tau- - - ... . Ir
minusias kultūrinio progreso faktorius. Tai kultūrinio ir tos geį,nas 
tautinio gyvenimo gaivintojas ir palaikytojas. Be spau-1
dois žūtų visi kilni užsimojimai, nyktų kultūrinis ir dva- Jei mes remiame misijas 
sirtis gyvenimas. Ypač šiais laikais katalikams svarbu; svetimuos kraštuos pinigais, 
savoji spauda, kuri kovotų už katalikiškąsias idėjas ir [darbu, malda — paremkime 
PrĮncipus, nes šiandie labiau negu kada. nors žymu vi- jnuoHl.llžiai ..’Uraug0., Inisij 
šokių laisvių skelbėjų darbas. Idarba ta

• Todėl ir džiaugiamės mes šiandie kiekvieno lietu- **' ><J p
viško katalikiško laikraščio laimėjimais. .

- “Draugas” šiuo laiku švenčia savo gyveninio 30jr?sime> surasti bent vienų 
metų sukaktį. Mes nuoširdžiai tikėdami, kad lietuvių naujų “Draugui” skaitytojų.

savųjų žmonių. 
IJuk nėra sunku, jei tik pano-

kačtalikiškoji visuomenė aiškiai supranta vienintelio lie 
tujzių katalikiško dienraščio vertę ir įvertina jo praei
ties ir galimus ateities kultūros darbus, skelbiame š»a’S 
matais “Draugo” skaitytojų vajų.

Tą vajų paremti yra ne tik kiekvieno kataliko rei
kalas, bet ir būtina pareiga. Nes juk kiekvienas gerai 
žinom, kad laikraščio išsilaikymui ir gerėjimui neužten
ka vien gerų norų — reikia paramos, reikia skaitytojų. 
Tuo tikslu šis vajus ir skelbiamas.

• Kiekvienos parapijos klebonai ir kunigai arčiausiai 
sugyvena su savo parapijiečiais ir geriausiai juos pa
žįsta. Todėl mes ir kreipiamės į juos nuoširdžiai pra
šydami ir žinodami, kad jie šiam “Draugo” platinimo 
darbe mums padėtų paragindami ir patardami savo 
ždiones skaityti ir remti “Draugą.” Žinodami, jog 
neatsiras nei vieno, kuris atsisakys mus paremti — ta
riame nuoširdų ačiū.

; Kiekvienam platesniam darbui, ypač kultūriniam 
darbui, reikia ir darbininkų. Reikia jų ir “Draugo” skai-, 
tjjtojų vajui. Mes žinom, jog tai nėra lengvas darbas. į 
Nes čia reikia daug laiko ir darbo pašvęsti, todėl ir skiria- i 
me savo kontestininkams gausių dovanų. Net $1,500.00! 
Šalia to už kiekvieną naują prenumeratą duodamas ir 
komisas. Štai, brangus lietuvi, proga pasidarbuoti Ka
talikų Akcijai ir bendrai lietuvių kultūrinimui ir pasida
ryti sau gražų pinigą. Nuoširdžiai kviečiame visus pri
jaučiančius lietuvius stoti į šį kontestą.

I Del platesnių informacijų prašome kreiptis:
t*
: Kun. J. A. Dambrauskas, Vajaus Vedėjas
‘ 2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, Illinois.

Be to, nepamirškime pasių-
Jr
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SVEIKINAME

GRĮŽTANČIAM VILNIUI
Ta rudenio diena — pilka, liūdna, šaltoka,
Ir debesys žemi su vėju iš rytų.
Taip kažko neramu, taip kažko širdžiai stoka,
Kaip paukščiui, pasiilgu šiam šiltų kraštų.
Tokių tai durnų, Vilniau, Trijų Kryžių soste,
Tu mums pro ūkanas iš tolo sušvitai,
Knip kokiame keistam rūstaus likimo moste,
Km temsta vakarai ir blaivosi rytai.
Tu šiandien mums grįžti, kaip mūs jaunatvės aidas, 
Knip amžiaus sutemoj mūs pagrobta dalia. 
Klausyki: su varpais dar senos raudos sklaidos,
Ir kapinynai šlama aimana tylia.
Tu mums grįžti ne taip, kaip grįžt turėtų vadas. 
Krūtinė žaizdose — erškėčiuose galva,
O pakelėj iŠ lūšnų tiesia rankų badas.
Ir skalina praeiviui alkanas šuva.
Tu mums grįžti liūdnai, palikdamas anapus 
Dnug sutremptų laukų ir Lietuvos dirvonų. — 
Paveju nušvilpė nuplėštas klevo lapas,
Ir paukščiai svetimi praskrido šonu...
0 Vilniau! Lietuva tau naujų buitį žada —
Esi naujos buities naujieji Aušros Vartai. 
Sutinkame tave, kaip senų žygio vadų 
Ir laukiame, kad naujo amžiaus žodį tartai.

mūs’ir tiesasviesa
r>1 . ..... A. . . žingsnius telydi.”
Blogiausiai elgiasi tie, kurie į__ __________
ržsisako Draugų ’ barganir, i<as Šliaužioja po žemę, kag 
metų metais neprisirengia at-! žemėje knaisiojasi, kas‘med 
siteisti. Juk pastas, popiera, žiagų myli, tas yra gyvulys; 
darbas kaštuoja. Tiesa, tokių kas gyvena žiūrėdamas į dan-

už laikraštį suskaitę -- bylų.

yra labai nedaug, bet yra. gų, dangaus ilgėdamasis, auk-
Linkėtina, kad po šiam 30 me- lėdamas viltį amžinai apsigy-
tų Jubiliejui nė vienas “Dr- venti danguje, tas yra 
augo” skaitytojas neliktų kai 
tas už laikraštį.

Religiniai Tautinės Sąmonės Gaivintoje, 
Švietė je, Mokytoje, Vadę, Mūsų 

VIENINTELĮ KATALIKIŠKĄ

DIENRAŠTI “DRAUGĄ

Išeivijoj Trisdešimties Metų Jubiliejaus 

Proga Nuoširdžiai Sveikinu
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Dr. A. G. RAKAUSKAS
\

2415 W. Marųuette Road,
Chicago, Illinois

Tel. Hemlock 6286

L. R. K. Federacijos 12 Skyrius Cieeroj

Nuoširdžiai Sveikina

; DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ” DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”

Švenčiantį 30 Metų Sukaktį 

• Linkime jam visados sėkmingai gyvuoti

lietuvybės ir katalikybės labui.

ŠV. BARBOROS DRAUGIJA

Švenčiantį 30 Metų Sukaktį
1 i■ ■ • j .

Pirm. Marijona Vaičiūnienė 

V. Pirm. Juoz. Motekaitis 

Rašt. Anastazas Valančius 

Iždin. Adomas Stulginskas

šven
tasis. Didesnė žmonių dalis 
yra gyvuliai: Jėzus trokšta, 
kad gyvuliai taptų šventai 
siais — O. Papini.

Netiek darbai kiek mintys
i

parodo, kur gali nueit: — ar j
į piktų, ar į gerų - T. Faber,

1
Prieš didelį džiaugsmų vi

sada esti sunku. — Sv. Augus
tinas.

A. L. R. K. Federacija ir Draugas

A. L. R. K. Federacija — mūsų veikimo centras suorganizuotas 
1906 m., Wilkes Barre, Pa. Federacijos iniciatoriai, matydami, kad 
be laikraščio bus 3unku sukti sudaromo centro ratus, sugalvojo pa 
daryti ir kitų žygį — įsteigti religinės ir tautinės minties visuome
niškų laikraštį. Dėl to, po trijų metų, būtent 1909 m., tame pačia
me mieste išleido ‘ Draugą) ', kuris per 30 m. sėkmingai tarnauja 
Bažnyčiai, tautai ir organizuotai mūsų visuomenei. Tad, Federaci
jai ypač yra smagu sveikinti “Draugų” reikšmingos sukakties pro
ga ir palinkėti, kad ir ateity, taip kaip ir praeity, tarp jos ir “Drau
go” pasilaikytų glaudūs ir nuoširdūs ryšiai ir artimas bendradarbia- 
vimašUkatalikiškaan ir tautiškam veikimui stiprinti ir palaikyti,

Ilgiausių “Draugui” metų!

DR. ANTANAS RAKAUSKAS,

A.L.R.K. Federacijos pirm.,

■ y •-.-•V.., ;:r LEONARDAS SIMUTIS, 

sekretorius

30 METŲ JUBILIEJAUS PROGA SVEIKINA

DRAUGĄ 99

L. A. ”)

“Drauge” 30-ties Metų Jubiliejaus Proga

SVEIKINA

ANTANAS IR ALEKSANDRA 

JONAIČIAI,

DUKTĖ ONA IR SŪNUS VINCENTAS

Sveikiname “DRAUGĄ” 30 Metų
I

Jubiliejaus Proga

Marquette Park Lietuvių Piliečių Kliubas
Kliubas yra bepartyvas, jis darbuojasi apylinkės page
rinimui ir gina Lietuvių garbę. Kliubas jau gyvuoja 
per 13 metų. 1

VALDYBA: t

GEORGE’S METROPOLITAN 
HARDWARE & ELECTRIC 

SHOP

6743 So.-Rockwell St.

Chicago, Illinois

A. J. Malinskas, Pirm.
John D. Simans, V. Pirm. ir

Pildomojo Kom. Pirm. 
Edw. Birgelis, Nut. Rašt. 
Adomas Oskieliunas, Fin. R. 
Vilimas Birgelis, Iždininkas

Kliubo susirinkimai laikomi kas mėnesį, paskutinį Sek
madienį, 2-rų vai. popiet.
Visi kviečiami įstoti į Kliubų.

GEORGE NEVADOMSKIS, Sav.

2215 West Cermak Rd. Phone Canal 2591

J?
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DIENRAŠČIO DRAUGO JUBILIEJAUS BANKIETAS

DAIN. ONA JUOZAITIENĖ

t

fr

m

MUZ. KASTAS SABONIS

Nuoširdžiai kviečiame, visus daly
vauti ‘Draugo’ Jubiliejiniam ban
kiete ir pasigrožėti lietuviškuoju 
menu.

Teneatsiranda nė vieno lietuvio kataliko, ku
ris nenorėtų kartu su ‘Draugu’ pasidžiaugti 
30 metų kultūrinio darbo vaisiais!

MUZ. L. SABONIENĖ

■u e •

SHORELAND HOTEL
55th Street at the Lake
Lapkričio-Nov. 19d., 1939

ELEONORA KANDRATAITĖ

BIZNIERIAI,
Lapkričio 18 d. išeina “Drau

go” istorinis padidintas nume
ris.

Prašom Biznierius šia proga 
pasinaudoti ir priduoti savo skel
bimus NE VĖLIAU LAPKRI
ČIO 17 D., 2 VAL. PO PIETŲ.

Skelbimų kaina 50c už vieną 
colį.

Su kiekvienu #5.00 skelbimu 
gausite vieną tikietą į bankietą.

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS RINKTINIS CHORAS

PROGRAMOJ:
Komp. A. Pocius
Eleonora Kandrataitė
Muz. L. Sabonienė
Dain. Ona Juozaitienė 
šv. Kazimiero Akademikes

TIKIETAI:
Jubiliejinio Bankieto tikietų 

kaina #2-00. Jų galima gauti 
“Draugo” ofise arba TELEFO
NU CANAL 7790.

Užsisakyti prašome ne vėliau 
LAPKRIČIO 18 d. 4 VAL. 
P. P.

VIETA:
Shoreland Hotel, 55th St. at the 
Lake.
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KATAilKISKAS LAIKRAŠTIS - KATALiKiŠKŪj SEiMŪi
Rašo A. P. Sandys

|Kai kurie žmonės iš nusiže- žiaus Leono XIII, yra sakyk- privalo rūpintis savo vaikų
minimo neužrašo savo geni los pagelbėtoms. Beatėjo, dvasiška glolm. šiųdienam
Idarbų ir nuotykiu. Bet rei- laikraštšis niekados neužimsi jaunimui neužtenka vien tė
kia atsiminti, kad neužrašyti kunigo arba gerų sesučių vie- vų paskatinimų ir mokyklos.
|faktai, ar tai bus didvyriški nuolių vietos, bet jis dėl to (Prie tų dalykų reikia ir
nuotykiai ar šiaip pamokinu moraliai pagelbės tikinčių- spausdnito žodžio. Kaip gi

Ipavyzdžiai, dažniausiai išnyk- jam užlaikyti tikėjimų, para- jaunimas palaikys savo tikė-
Įsta iš žmonių akių su žmo- gins jį j doros gyvenimų. jimų gyvų? Tėvų paragini-
Igaus mirtimi. Gyvenime, pa- Į Katalikiško laikraščio skai- mais? Pasakytu sekmadieny-
Iprastai, jei norima kurį nors tytojas gerai supranta spaus- je pamokslu? Tas girdimas
■dalykų ilgiau išlaikyti imasi dinto žodžio vertę. Bet iš ki- ^sekmadienyje pamokslėlis
Itam tikrų priemonių tų daik- tos pusės yra tokių asmenų, (dažnai tiktai dešimts minu-
Įtų palaikyti. Taip ir su žmo- kurie neturėjo progos tų Zių ilgio) daug nepagelbsti.
įgaus gerais darbais. Atitin- spaudų arčiau pažinti. Mes Jaunimas laukia stipraus gy- i“ . v.
lė , • • i • »• 11 • • i i- v -. , ... . įstatymus liečiančius spaudųIkaimausias ir bene geriausias kaip tik šiuo klausimu ir pa- vybes nesančio dvasiško gai- * ' ,. , .. ,, , , , ... , . . ... . ... Sis kitos pusės kiekvienas ti-Ipannnklas žmogaus darbams studijuosime. Supraskime vie valo, kunuonu galėtu sustip- , . , . , , ,
r . ... .. , ... . . - . ... . . J . , . ». . kmtvsis supranta (nebent ne-
Ipanuneti vra “spaudos pa- nų de&ių:— jei mes katalikai rmti dvasia ateinančiai sa- ! .* , .,| . v . . - , ,. I .a . T. , , . . , nori) palaidos spaudos žalų.Imuiklns.” Jei sakysime, žino- neįprasime skaityti ir platin- vaitei. Jis laukia vieno arba . '
Įgaus darbai nešė ypatingų ti katalikiškų spaudų, nėra kito klausimo išrišimo; jis! ^vennno 1,10 ' a 
Įgarbę Dievui, kėlė tikybos prasmės ir jos turėti. Jei pa- ieško būdų atsakyti į savo
Įvertę, išaukštino Bažnyčių ir vyzdžiui, kas šiandien pas draugų bendradarbių priešti- 
ĮTėvynę, kodėl neužrašyti mus ateitų ir sakytų, kadlkybinius priekaiščius. Tų pa- 
šiuos karžygiškius darbus, mes katalikai be reikalo stei- fį galima pasakyti apie kiek- 
kad ateinančios kartos jais giame savas mokyklas, kad jdenų eilinį katalikų. Kaipgi 

Įgalėtų pasidžiaugti, pasekti, užtenka vien valstybinės mo- šioje mūsų mechaniškoje ci-

jam tokie laikraščiai n:ken
kia. Greičiausia toks asmuo 
.nė nežino kų tai reiškia pa
saulėžiūra, nežino kas jaut 
kenkia. Jei jau tokio plauko 
laikraščiai nekenkia, tai neži-
nia kodėl Bažnyčia po mirti
nos nuodėmės tamsine drau
džia kiekvienam tiMneiųjam 
tokius skaityti ir tik su Jos 
ypatingu leidimu juos gali 
ina skaityti. Dasiprotėjame, Į 
kad tie įstatymai nebuvo iš- j 
leisti orui. Bažnyčia jau žino į 
iš devyniolikos šimtų metų 
prityrimo kas žmogui gera 
ir kas jam kenkia. Ji dėl to 
savo kanonuose ir įdėjo tuos

veikiau
siai mus tame atvejuje pa
mokina.

[jų garbe gyventi? tykios, mes palaikytume to- vilizacijoje, kuri pašėliškų
Steigdami ir palaikydami į dus asmenis protiniai ne- polėkiu viskų daro, galime

|katalikiškus laikraščius mes'sveikuojančius. Nes mes ge- | visais klausimais užsiimti? 
kaip tik palaikome ir pager- rai suprantame kų tos moky- 
biame tikinčiųjų didžius dar- klos mums reiškia. Mes ge

ibus ir Bažnyčios pažangų, rai suprantame išauklėjimo
platiname ir giname savo li

nkėjimų, kultūrėjame. Apart 
to, tose vietose kur dvasinės

vertę. Mes žinome, kad vai-

Pasimokysime iš pasauli-,, 
nės spaudos. (Čia imu domėn 'Į8^1 
prieštikybinę spaudą.) Žiūrė bw,,evlsk’'
kime kaip įsitempusiai, kaip

Paprastai, mažųjų miestu
kų laikraščiai daug Tikėji
mui nepakenkia. Bet kuomet 
kajbame apie didmiesčių 
laikraščius, čia jau paukštis 
visai kitos spalvos ir mar
gesnes. Jame, ypač gi sek
madienio leidinyje, randame 

laisvėj pažiūrų, 
žmogaus dorų 
straipsnių, ku-nuodijančiej

kas lankas katalikiška moky- ... ....... , . irie paveikia silpnavalius irryžtingai ji darbuojasi. Jei ! . f
klų išmoks savo tikėjimų, sa- kartais net užnuodija gerų.mes katalikai idėtume tiktai

pagėlbog pristinga, ten kata- vo kalbą, ir dar pne to, is- 8avo pastangflj pašiūrą asraen.s
likiškas laikraštis atlieka ti- .auklės savo būdą. Tad ir,stebfl|i|us nllveik(ura(,t ir lna.

ižai pėdsakų' liktų šios atska-
. ... Į ingos spaudos. Dėja, kurie

kodėl kiekvieno kataliko šei- Bet ar čia baigtas, krekve- (gMa pri8ipažinli) pa.
moj turėtą būti katalikiškas į no tėvo ar motinos pareiga lgelbstil„e j spaudi| platinti. 
ląikraštĮS, kuris, anot popie- i Aišku kad ne. Tėvai ir toliau Bfl|d|ne atvjri „aoge|vje

vėjų patys katalikai lieveik 
ir užlaiko prieštikybinę spau-

kėjimo misijos darbų. Čia 
kaip tik ir glūdi priežastis

eiunčįame savo sūnus ir duk
ras katalikiškon mokyklon.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ 

DRAUGIJA

SVEIKINA

DIENRAŠTĮ * DRAUGĄ
Su Jo 30 Metų Sukaktimi

Ir Linki Ilgiausių Metų!

DR. A. J. GUSSEN, Sekretorius

Jr

SVEIKINU

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ
30 Metų Sukakties Proga

M. BIAGO, Savininkas

CALIFORNIA INN

dų, ar tai prenumeratų keliu, 
ar tai skelbimų būdu. Dabar 
ir mūsų pačių lietuvių tarpe, 
ir neva katalikų eilėse, rasi 
kad prenumeruoja visų eilę 

j katalikiškų laikraščių, bet 
^neužmiršta socialistiško plau- 
.ko ir komunistiško gaivalo 
laikraščių. Paklausi tokio as- 
mens, kodėl taip yra? Atsa- 
’kvs, — reikalinga mat turėti 
plačių pasaulėžiūrų, ir be to,

Nesakome 
kad negalima pasaulinius, 
laikraščius prenumeruot, t.y., 
tuos kurie tiesioginiai ne
prieštarauja tikėjimui ir do
rai, bet taipgi neraginame, 
kadangi turime savus kata
likiškus. Kai kurie pasakys 
kad katalikiški laikraščiai ne- 
visados paduoda vėliausias 
žinias. Tas kartais atsitinka. 
Bet iš kitos pusės juose ne
randame to šlamšto, kuris 
suteršia žmogaus sielų. Be 
to, mes katalikai turime siek
ti aukščiau. Jei sakykime, 
kaip jau minėjome, įdėtume 
.tiek pastangij kiek prieštiky- 
binė spauda įdeda savo dar
buotėj, tikrai pralenktume 
savo konkurentus. 

Įsižvelkkime į savo parei

gas. Kiek mes katalikiškų 
spaudų platinam ? Kaip mes 
jų palaikome? Pradėkime 
nu«) pačios dvasiškijos.

Bendrai kalbant, kiekvie
nas dvasiškis, ar tui pats re
daguodamas, rašydamas, iš 
sakyklos ragindamas, arba 
kaip vienas iš. mūsų gerai 
žinomų lietuvių dvasiškių, 
kun. J. Karalius, mokėdamas 
premijas už raštus, atlieka 
savo dalį katalikiškos spau
dos akcijoj.

Pasaulionių veikimas kata
likiškoj spaudoj kiek silpnes
nis. Kartais tas veikime ap
tingimas plaukia iš nenoro, 
kartais negaunama ganėti
nai paskatinimų. Aišku, čia j 
reiškiasi jau trūkumai. Kaip ' 
reikia šiuos trūkumus prašu-| 
lint? Kad pasaulionys išga 
li darbuotis • katalikiškos 
spaudos darbe yra visiems 
aiški išvada. Kaip dabar tas 
darbas turi vystytis?

Visų pirma, reikia gerai 
įsisųmoninti, kad katalikiški 
laikraščiai reikalingi; kad 
katalikiški laikraščiai yra to
limesnis mūsų tikėjimo ap
gynimo ginklas, kad yra pa- 
gelbstančioji mūsų būdų iš
auklėti priemonė, kad yra 
tas gyvybę nešųs gaivalas- 
rašvtas žodis mūsų tautinėj 
sųmonėj. Gerai apsvarstę ir 
supratę šiuos katalikiškos 
spaudos vyksmus galėsime 
tada leistis į gyvų akcijų, 
veikimų.

Tas veikimas šioje srityje 
yra neapribotas. Jei tiktai 
vienybėj darbas vykdomas, 
milžiniškos pasėkos seka.

Savo laikraščių redakcijo
se turėkime sųmoningus, uo
lius, aukštų idealų ir gerui 
savo tikėjime pagrįstus as
menis. Mūsų šiųdieniai kata
likiški laikraščiai tuo gali pa
sidžiaugti. Paimkime savus 
lietuviškus laikraščius. Kas 
gali peikti sveikų dienraščio 
“Draugo” protavimų? Kas 
gali už akių užeiti trum
piems, akį veliantiems, prie
šams kartais skaudantiems,
‘* Darbininko ’ ’ editorijalams ? 
Arba “Studentų Žodžio” 
idealumui? “Amerikos” laik
raščio žinių sukaupimui? Ir 
taip su kiekvienu mūsų kata
likišku laikraščiu.

Sustokime prie mūsų lietu

J

f

J

“Draugę” 30 Metų Jubiliejaus Proga 

Sveikina

STEPONAS IR APOLONIJA 

BALČIŪNAI,

• dukterys

BRONISLAVA IR ELENA

ir sūnūs

VLADISLOVAS

6441 No. Bell Avenue Chicago, Illinois

Vynas, Degtinė, Geras Sieben’s Alus, 

Užkandžiai

4358 So. California Avė. Chicago, III.

Jr—-----------------------------------------------------—------------------------------ -

Sveikiname “DRAUGĄ” 30 Metų

Jubiliejaus Proga

MR. J. & MRS. T. KIKAI 

644 West 18th Street Chicago, Illinois
j-—- i, .i,,.,!--, c=

viškos spaudos katalikiškų 
veikėjų ir šiaunių idėjų pla
tintojų. Visų pirma kiekvie
nas asmuo gerai žino kiek 
Tėvai Marijonai reiškia kata
likiškai spaudai čia Ameriko
je. Po jų globa dienraštis 
“Draugas” išleidžiamas, vie
nas žurnalas ir savaitraštis. 
Sustokime prie atskirų asme
nų: p. L. Šimutis, vyriau
sias “Draugo” redaktorius, 
aukštų idealų ir savo tautai 
pasišventęs asmuo; p. I. Sa
kalas, antrasis “Draugo” 
redaktorius, mūsų Profeso
rius Kampininkas, turįs vie
nų iš sųmojingiausių protų

(Tęsinys 5 pusi.)

“Draugų” 30 M. Gyvavimo 

Proga Sveikina

JURGIS IR DOMICĖLĖ 

GASPARKAI

2318 So. Oakley Avė . Chicago, Illinois
J?

%

“DRAUGĄ”

30 METŲ SUKAKTIES PROGA

SVEIKINA

BEN. J. KAZANAUSKAS

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2202 W. Cermak Rd.

Tel. Canal 8887

30 METŲ SUKAKTIES PROGA “DRAUGĄ” 
SVEIKINA

ANTANAS VANAGAITIS
MARGUČIO RED. LEIDĖJAS

J
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KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS KATALIKIŠKOJ ŠEIMOJ ”
(Tęsinys iš 4 pusi.)

žurnalistikoj; p. Tumasonis, 
trečiasis laikraščio redakto
rius, kurio keturiosdešinits 
metų darbuotę, rodos, pernai 
minėjome. i\as nepažįsta 
“Darbininko” vyriausio re
daktoriaus kunigo Urbonavi- 
čiaus-Kmito? Kas neskai
to mūsų garsaus publicisto
editorijalų?! Visi yra susi- Įvadų ir pagelbėkime 
pažinę su p. Kneižio, taipgi dirbti jų darbų.

Antras gi būdas pagyvinti“Darbininko” redaktoriaus, 
darbuotę katalikiškoj spau
doj. Visiems yra žinomas p. 
Zujus “Garso” redaktorius; 
advokatas J. Laučka, “Ame
rikos” redaktorius; p. J. Pi- 
lipauskas, “Studentų Žo- 

t------

SVEIKINA

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”
30 Mėty Sukakties Proga

TEISĖJAS JONAS T. ZURIS

džio” redaktorius. Kas dau
giau pasidarbavo istoriniu 
atžvilgiu, statistikomis, už. 
kunigų Milukų, “žvaigždės” 
redaktorių. Ir taip paeiliui. 
Nekalbame apie praeityje pa
sidarbavusius ir savo gyveni
mų pašventusius asmenis. Jų 
nuopelnai kiekvienam žino
mi. Tadgi .jau šioj srityje ne- 
siskūskime, nes turime gerų 

jiems

šį katalikiškos spaudos vei
kimų yra rašymas. Šioje sri
tyje taigpi gerai esame aprū
pinti. Rašytojų turime tarpe 
senų ir jaunų. Tikybos Srity
je turime savo dvasiškijų, ku-

z?

aprūpina mus šiame atve- ir, kas svarbiausiai, palaiky- 
juj; įvairūs profesijonalai tum savo kalbų, 
parašo savo linijomis straip- Mes galim ir turime turėti
snius; jaunieji taipgi neatsi
lieka, ar tai rašydami į lei
džiamuosius laikraščius, arba 
tiesiog įsteigia savo žurnalus 
ir laikraščius. Kiekvienas ga
lįs šioj srityje pasidarbuoti 
asmuo neprivalo pašykštėt 
savo pastangų; g,erų norų ne
užtenka.

Trečiasis būdas yra pinigi
nė parama. Tas vyksmas vy
stosi trejopais būdais. Pirma, 
tiesiogine pinigine auka; skel
bimų būdu; ir trečia, prenu
meratais. Antrasis būdas, sa
kysime, yra laikraščiui svar
biausias ir praktiškiausias. 
Dažniausiai laikraštis skelbi
mais gyvuoja. Tadgi, juo 
daugiau mes šiuo būdu pa- 
gelbstim, juo pastatydinam 
jį ant stipresnių finansinių 
pamatų, juo daugiau duoda
me priemonių pagerinti jo 
mechaniškų sudėtį, žinių šal
tinius, ir algų apmokėjimų.

Prenumeratų rinkimas taip 
gi daug prisideda prie laik
raščio paramos.' Čia, žinoma, 
darbas gali pasidalinti. Ka
talikai bendradarbiaudami su 
redakcijomis per savo orga
nizacijas gali nuveikti milži
niškus darbus. Sakysime, jei 
kiekvienas tos arba kitos or
ganizacijos narys pasisteng
tų įgyti nors vienų prenume
ratų katalikiškam laikraščiui, 
koks tai būtų nuopelnas Ti
kėjimui, nes tuomi išplatintu
me tiesų ir dorų; koks nuo
pelną^ tautai, nes tuomi pa
gerbti} aukštus tautos sie
kius, užlaikytų jos tradicijas

gerus, turiningus laikraš
čius. Jei kiti gali, kodėl ii 
mes f Jei ne, tai dėl to kad 
nenorime. O jei nenorime ko 
panašaus įgyvendinti, nesi- 
skųskime kad mūsų laikraš
čiams to ariat kito dalyko 
trūksta. Trūksta dėl to, kad 
neduodant kas jam privalo
ma, jį skriaudžiame; atiduo
dam savo jėgas, savo pini
gus, savo pasišventimų sveti
mai spaudai. Kas mums drau 
džia turėti turiningų laik
raštį J Žinių, korespondencijų, 
aprašymų, pamokinančių str
aipsnių, į d o m i ų įvykių 
kupinų laikraštį? Jei neturi
me panašių laikraščių, tai mū 
sų pačių kaltė kad neįdedam 
užtektinai jėgų, dariai ir pi
nigų. viskų kraujam ant sa 
vo vadų pečių. Vadinasi, jūs 
vadai dirbkite, žiūrėkite kad 
visas tvarkoj būtų, o mes 
kaip koki Molio Motiejai tik
tai lauksime iki kol kepti kai 
vėliai kris į mūsų burnas. 
Tokia nuotaika niekur nenu
eisime.

Laikas atsibust! Jei nori
me gerų laikraščių, darbuoki
mės juos užlaikyti ir platin
ti. Nebūkime čigonai, kurie 
nori vieniems ir kitiems tar
nauti. Gaivinkime savųjų sp 
audų. Kiekvieno kataliko na 
muose privalėtų būti lient 
vienas katalikiškas laikraštis; 
gi lietuvio kataliko namuose 
bent vienas lietuviškas kata
likiškas laikraštis!

Žinių ieškančiam, ir šiaip 
jau visokiais klausimais —

dienraštis “Draugas.” Darbi

ninkui žmogui, kaip tik savo 
raštais ir nuotaika pasitar
naus laikraštis “Darbinin
kas.” Laiko stokuojančiam ir 
sudėtingo tuiinio ieškiančiam 
asmeniui patiks laikraštis 
“Amerika.” Prie LRKSA 
priklausančiam patarnaus ku 
riose srityse šios organizaci
nis laikraštis “Garsas.“ Ti
kybiniai nusiteikusiam, dva
siškos medžiagos ieškančiam 

sėkmingai pasitarnaus savait

raštis “Laivas.” Statistiškai 

ir istoriškai nusiteikusiam pa

tiks kun. Miluko leidžiamoji

“DRAUGĄ” 30 METŲ JUBILIEJAUS PROGA

SVEIKINA

JONAS IR AGNIETĖ KULIKAUSKAI; 

DUKTĖ AGNIETĖ 

IR

SŪNUS JONAS

2322 Wets 24th St.

“Žvaigždė,” ir pastarų die
nų “Pasiuntinys.” Lietuviš
kų dirbantį jaunimų suįdo
mins žurnalas “Vytis” ir 
“Garso” skiltys. “Studen
tų Žodis” pritiks profesiona
lams ir mokslo siekiančiam 
jaunimui. “Moterų Dirva” 
ras vietos pas kiekvienų šei
mininkę.

Paminėjome tadgi visų ka
talikiškų lietuviškų laikraščių 

i maštabų. Kiekvienas iš jų 
I savo srityje patarnaus pagal 

! reikalų. Pasistatykime, ant 

tvirtesnių finansinių pamatų; 
paremkime savo spaudų skel

m
a&c

bimais ir prenumeratais. Mū
sų šūkis tebūna:— Katalikiš
kas laikraštis — katalikiškoj 
šeimoj! ir lietuviškas katali
kiškas laikraštis kiekvienoj 
lietuviškoj šeimoj!

“O tylusis, ramusis kryžiau, 
kaip neapsakomai daug tu 
moki pasakyti, kuiip galingai 
tu pradedi 'mokyti, kada nu
tyla visi mokytojai ir pasi
baigia visų išmintingųjų iš
mintis” (Fr. Foersteris)

Visa pasaulio didybe nega
li su'silyginti su gero draugo 
vertybe. Voltaire

Chicago, Illinois

GREITAI
PIGIAI

IR
S

DUODAMOS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ

NUO 5 IKI 20 METŲ MAŽAIS MĖNESINIAIS ATMOKĖJIMAIS, ARBA 5 METAMS BE MĖNESINIŲ ATMOKĖJIMŲ

įmano Daukanto 8
FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2202 West Cermak Rd. Chicago, Illinois
DIVIDENDAI išmokami Sausio ir Liepos Mėnesį. Dabartinis Dividendas 31^°

S
S

Kiekvieno Taupytojo Taupiniai Apdrausti Iki $5,000.00 Per 

FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORPORATION WASHINGTON, D. C.
t?

i

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas TELEFONAS CANAL 8887
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Dogmatiško Tikėjimo Prasmė
čionybę; mat, dora apčiuo
piamai reikalinga, be jos neį
manomas socialinis gyveni
mas, o dogmos, tikėjimas yra 
ne žemės reikalams, todėl su- 
materialistėję žmonės nemo
ka dogmų suprasti ir Įver
tinti.

Tikrumoj yra taip, jog 
be minimalinio šventumo ne
galima kaip reikant tikėt, o 
be tvirto tikėjimo negalimus 
pastovus ir tvirtas moralu
mas, taigi dogmatiškas tikė
jimas nėra be įtakos žemiš
kam gyvenimui, nors mate
rialistiškai nustatyti protai 
nenori to suprasti.

“Tikėjimas yra vartai, pro 
kuriuos žmogaus siela išsi
veržia iš žemės orbitos, iš 
žemės gravitacijos dėsnių lė
mimo. Paaštrintas asmens re
liginis stebėjimas nuveda 
žmogų į Dievo karalystę,” 
sako Dr. D. Jasaitis.

“Kai išnyksta“ gilūs Įsiti
kinimai, bendros nelvgstan- 
čios idėjos, tai ištuštėja išvi
dinis pasaulis ir netenka sa
vo grožio išorinis pasaulis. 
Beveik kiekviena die.na atne
ša mums realių įrodymų, kad 
žmogus yra dviejų pasaulių 
būtybė, kuriai grynas dvasi
nio pasaulio eteras taip pat 
būtinas jos gyvenimui. Kai 
žmogus atsipalaiduoja iš visų 
besųlygiškų pradų ir siekimų 
ir palinksta į praktikos rei
kalų sritį, tada jam greit pa
aiškėja ta paradoksali tiesa, 
jog visi malonumai ir papra

Į laisvamanybę palinkę 
žmonės dažniausiai stengiasi 
save ir kitus įtikinti, jog dog
mos nesudarančios krikščio
nybės esmės, nes krikščiony
bė — tai ne kas kita, kaip 
grynas žaitoniškumas, altruiz
mas.

Iš tikrųjų krikščionybėje 
yra neatskiriamai sujungta 
moralė su tikėjimu bei dog
momis,:
nei be dogmatiško tikėjimo 
nei be doros žmogus negali 
būti išgelbėtasf negali laimė
ti amžinosios laimės Dan
guje.

Evangelijoje aiškiai pasa
kyta, kad kas Kristumi neįti
kės, nebus išgelliėtas; o Kris
tus liepė ne vien gyventi 
evangeliškos etikos normo
mis, bet tikėti visu tuo, ką 
jis yra sakęs ir padaręs; Jis 
liepė ne vien mylėti savo ar
timų, kaip pats save, bet lie
pė krikštytis, daryti atgailų, 
stiprintis Jo Kūnu bei Krau
ju, klausyti Jo Bažnyčios.

Taigi kas stengiasi krikš
čionybę redukuoti vien į 
“grynų žmoniškumų,” tas 
darko Kristaus mokslų ir 
stato jį į vienų plotmę su 
budizmu ir stoicizmu. “Gry
no žmoniškumo” skraiste pri
sidengę “evangeliškos mora
lės” skelbėjai yra “vilkai 
avies kailyje,” kurie skaldo 
krikščionybę, skirdami joje 
neskiriamus dalykus — tikė
jimų nuo doros. Tuo būdu 
įnešama utilitarizmo į krikš

30 Metų Sukakties 

Proga

“DRAUGĄ”

SVEIKINA

JOHN B. BRENZA, Pres.

D R A TT G A R

Gerb. kun. Jurgis PaskausLus, Visų Šventų parapijos! 
klebonas, žymus lietuvių kultūrinio darbo ir nuoširdus ka-) 
tahkiškos spaudos rėmėjas. “Draugas” per ilgus metus) 
susilaukė juo nuoširdžios moralės ir materijalės paramos. 
Nepamiršo jis “Draugo” ir sukakties proga.

sto gyvenimo džiaugsmai, 
kurie atrodo tokie ypatingi 
ir švarūs, tikrumoje tėra 
reikšmingi tik prie ko ^nors 
kito, tik kaip materialinis pa
grindas, išorinė kito aukštes
nio gyvenimo aplinkuma. Pa
tys iš savęs negali pasidary
ti tikslu, nes jie neturi tei
giamo turinio ir neduoda ra
dikalaus pasitenkinimo. Kas
dieninio gyvenimo vertybės

tam, kad po mirties meilės 
ryšiais susijungtų su Juo 
(Dievu), tad suprattuna, ko
dėl Kristus tikėjimui skiria 
tokių didelę reikšmę.

Tikėdamas Kristaus žo
džiais, žmogus galvoja taip, 
kaip galvojama metafizinia
me pasaulyje, galvoja taip, 
kaip galvoja Dievų pažįstan
čios ir Jį mylinčios dvasios 
danguje. Kol žmogus suvar
žytas žemiško gyvenimo pa
žinimo priemonėmis, tol jo 
dogmatiškas galvojimas tėra 
įvadas Į tobulų dangiškų gal
vojimų, prieinamų grynoms 
dvasioms, bet Dievas nori, 
kad jau šiame gyvenime smo
gus prade t ii bendrais bruo
žais galvoti taip, kaip galvo
jama Danguje.

Tokia yra Kristaus dogmų 
prasmė. Jei Kristus būtų 
žmonijai palikęs tik etikos 
normas, tai tarp Jo ir Bud- 
dos esminio skirtumo nebū
tų. Budda žmogaus minties 
neišvedė iš žemės orbitos, jis 
nepaliko jokių religinių dog
mų, nes jis buvo paprastas 
žmogus ir jo minties nebuvo 
Dievo šviesa apšvietus.

yra tik tuomet brangios, kai 
už jų slepiasi besąlygiškas 
turinys, o viršum jo — abso
liutinis tikslas,” sako VI. 
Solovjovas.

Dora yra. kasdieninė gyve
nimo vertybė, o Kristus no
ri, kad žmonės veržtųsi iš 
kasdieniškumo į Amžinybę, į 
Dievų.

Kas be religiško tikėjimo 
myli savo artimų ir saugo 
savo asmenį nuo moralinių 
dėmių, tas yra simpatingas 
žmogus, bet vis dėlto kasdie
niškas, nes jo mintys neišei
na iš šio žemiško gyvenimo 
sferos.

Kristaus dogmų tikslas iš
kelti žmogaus mintį iš žemiš
ko į antžemišką gyvenimą.

Dogma — tai Dieviška tie
sa; krikščioniškai tikėti reiš
kia savo mintimi dalyvauti 
aukštesniame pasaulyje, o ka
dangi žmogus yra sutvertas

Tikras dogmas tegalėjo pa
likti Kristus, specialiai atė
jęs iš Dangaus žmonių min
ties apšviesti ir jas nukreip
ti į aukštesniųjį pasaulį, to
dėl Jo dogmos yra absoliuti
nės vertės ir jų negalima pa
keisti “grynu žmoniškumu.”

Iš “P. Garso.”

Tvarka Nuo Pirmos 
Dienos

VILNIUS (E) — Paskuti 
nėmis savaitėmis Vilniuje bn
vo nepaprastai daug plėšimų 
ir vagysčių. Dar mūsų (kariuo
menei tebeįeinant, mieste pa
sitaikė nemažai vagysčių. Vil
niaus policijai nuo įpirmos die 
nos griebusia energingo dar
bo, buvo sulaikyta eilė nusi
kaltėlių ir vagysčiij skaičius 
žymiai sumažėjo. Taip pat 
pradėta tvarkyti maisto par
davimų, kuriame rasta daug 
'spekuliacijos reiškinių.

J

Šeštadienis, lapkričio 18, 1939

Gerb. kun. Aleksandras Baltutis, švč. Panelės Gimi
mo parapijos klebonas, žymus visuomenės darbininkas ir 
ypač nuoširdus katalikiškosios spaudos rėmėjas. “ Drau
gas’’ nuolatos susilaukia jo gausios moralės ir materija- 
lės paramos. “Draugo 30 metų sukakties proga nepamir
šo jis “Draugų” maloniai pasveikinti ir mnterijaliai 
paremti.

Dėdė Kastukas Sako:
Rašo

Adv. K. J. Savickus

Šv. Antano paveikslas

Aušros Vartų bažnyčioj, 
Chicagoje, randasi originalus 
paveikslas Šv. Antano Pad- 
vos. Tai yra piešinys lietuvio 
menininko Antano Skupo.

Šv. Antanas gimė 1195 m., 
Lisbon mieste, o mirė 36 me
tų amžiaus. Būdamas Pran- 
siškonu jis įgijo misijonie
riaus dvasių nuo paneš šv. 
Pranciškaus, kuris tuo laiku 
dar buvo gyvas. Šv. Antanas 
skelbė Dievo žedį Italijoj. Is
panijoj ir Prancūzijoj.

Piešinys rodo šv. Antanų

kalbant rąžančių ir beregint 
kūdikį — Kristų. Spalvos pie
šinio yra tykios ir nielanko- 
liško tono, kurios duoda di
desnį dvasinį pareiškimų, o 
ne grožio išraiškų. Nesiranda 
užfiksuotų jausmų veiduose. 
Viskas natūraliai ir teisingai. 
Šv. Antano veido bruožai turi 
drųsumo ir gyvumo, palygi
nant su jo gyvenimu, kuris 
buvo energingas, kai raginda
vo nusikaltusius grįšti Dijvo 
keliu. Piešinys daro gera į- 
spūdį.

Priežodžiai
Ne tas gražus, kas gražus, 

bet — kns kam tinka.
Vargsta, kaip pelė parū

gtuos.
============= ^

“Draugo” 30 Metų Sukakties Proga

A. L. R. K. Susivienijimo Chicagos Apskritis Sveikina

METROPOLITAN 
STATE BANK
2201 West Cermak Road

CHICAGO, ILLINOIS

Direktoriai:

Joki B. Brenza Dr. Sylvester A. Brenza

Steven S. Tyrakowski, Julius C. Brenza 

William S. Brenza

Buvusį A.L.R.K. Susivienijimo oorganų 'Draugų’, 
Redakcijų, Administracijų, visų Personalų ir Bendra 
darbius, kurie per 30 metų skleidė Lietuvių tarpe kul
tūrų ir apšvietų.

Nuoširdžiai dėkojame už mums teiktų per visų 
Apskričio gyvavimų paramų, nes ‘Draugo’ skiltyse 
nuolatos rasdavom pritarimo mūsų veikimui.

VALDYBA

Dv. Vadas KUN. J. PAŠKAUSKAS 

V. Pirmininkas K. D. RUBINAS 

Sekretorius IGNOTAS SAKALAS 

Iždininkas A. BACEVIČIUS

KUOPŲ, PRIKLAUSANČIŲ APSKRIČIAI,
VALDYBŲ VARDU:

15 kp. finansų sekr. P. NAUJOKAS, 3334 So. Par- 
nell Avė., Chicago, Plinois.

16 kp., fin. sekr. A. BACEVIČIUS, 1850 Waban 
šia Avė., Ohicago, Illinois.

33 kp. fin. aekr. K. D. RUBINAS, 10512 So. Wa- 
bash Avė., Chioago, Illinois.

39 kp. fin. sekr. O. ZAVECKIENĖ, 5932 So. La 
Šalie St., Chicago, Illinois.

48 kp. fin. sekr. B. JONELIENĖ, 1524 So. 50th 
Avė., Cicero, Illinois.

85 kp. fin. sekr. adv. J. J. GRISH, 4831 Sc. Ash
land Avė., Chicago, Illinois

100 kp. fin. sekr. IG. SAKALAS, 2317 So. Hoyne 
Avė., Chicago Illinois.

101 kp. fin. sekr. J. ŽEMAITAITĖ, 1711 So. Union 
Avenue, Chicago, Il’inois.

117 kp. fin. sekr. I. LUKOŠIŪTĖ, 7011 So. Arte
sian Avė., Chicago, Illinois

151 kp. fin.’ settr. M. BENDIKAS, Jr., 314 Vic
tor St., Westville, Illinois.

160 kp. fin. sekr. SALOMĖ GUDONIS, 4403 So. 
Rookwell St., Chicago, Il’inois.

163 kp. fin. sekr. J. A. MICKELIŪNAS. 747 So. 
Artesian Avė., Chicago, Illinois.

177 kp. fin. sekr. A. J. SUTKUS, 1007 Eighth St., 
Waukegan, Illinois.

181 kp. fin. sekr. T. POCIUS, 4519 3. WeUs St,
fChicago, Illinois.
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TIRSUOSS
30 METŲ JUBILIEJAUS 
PROGA

Dienraštis “Draugas” yra 
pergyvenęs 30 sunkiausių me
tų. Tie 30 metai vien tiktai 
pasilieka kaipo istorinis įvy
kis mūsų gyvenime. Suvieny
tos Valstijos yra viena iš 
jauniausių sausžemių pašau 
lyje. Columbus atvažiavo į 
Suvienytas Valstijas 1492 
metais, tai . yra 447 metai, 
kaip ši demokratiška šalis bu
vo surasta. Kas gulėjo tikė
tis, kad lietuviai atvažiuos į 
tų tolimų šalį ir apsigyvens 
taip, kaip savo tikroje tėviš
kėje, arba gimtoje šalyje.

Praeitis žmonių gyvenimo 
sudaro istorijos lapus, o atei
tis yra nustatyta pagal pra
eities mokslo ir kultūros pa

žangų. Dienraštis “Draugas” 
yra vienintėlis Amerikos lie
tuvių laikraštis, kuris palai
kė lietuvių kalbų, dailę, mu- 
tūrines institucijas Amerikoj, 
zikų, religijų ir visas kitas kul-

Per 30 metų “Draugas” ir 
jo bendradarbiai kirto kenk
smingus medžius, rovė jų 
šaknis ir lygino dėl ekonomi
jos ir kultūros dirvų; kada 
prirengė, sėjo mokslų ir lie
tuviškų kultūrų šioje šalyje.

Kam nuveikti naudingi ir 
kultūringi darbai priklauso! 
Mes turime būt įsitikinę ii 
sąžiniškai pripažint šį faktų; 
jeigu nebūtų Suvienytose 
Valstijose sukurta lietuviška 
spauda, būt galima pasakyt, 
kad mes neturėtumėm tokios 
margos istorijos bėgiu 30 me
tų dienraščio “Draugo” gy
venimo.

Kiekvienam žmogui, teisin
gai pažiūrėjus į savo istori
jų, yra labai žingeidžių ir 
margų įvykių savo gyvenime. 
Dienraštis “Draugas,” per
gyvenęs 30 metų, drųsiai ga
li žengti tolyn savo užaugin
tam, išmokytum ir suorgani
zuotom jėgom.

Kada istorinis įvykis esti 
gaminamas, jis figūruoja 
taip, kaip medis sodinamas į 
naujų vietų. Pirmiausia; iška 
sa duobę ir parūpina trąšų, 
o vėliau sodina. Pasodintas 
medis turi du kelius: augt

pagal savo jėgfts, o antra? 
kelius, nuo pat dienos paso
diniam, jis, gal, nepajėgiu 
įsigyvent ir neturi užtekti
nai jėgų augti ir leisti šnk 
nis. “Draugas” irgi buvo to
kiu pat pienu pasodintas. I r 
jam buvo du keliai. Bet, ačiū 
tiems “Draugo” didvyriams, 
kurie jį pasodino į tinkama 
dirvų, o pasodinę dabojo. 
“Draugas” augo ir plaėiai 
išleido savo šaknis, prie ku
rių šiandien plati visuomenė 
glaudžiasi ir reikalauja, kad 
jis kovotų už jos teises, lais

tė

vę, religijų ir tautų.
Lietuvių priešai dabojo ir 

troško, kad “Draugo” šak 
nys pradėtų džiūt, o šakos ir 
lapai pradėtų linkti ir kristi. 
Bet jėga, vienyl»ė, dvasinė ir 
tautinė galybė pergalėjo vi
sas sunkenybes ir šiandienų 
mes matome, kad “Draugas” 
juu via vienas stipriausių 
laikraščių Amerikoje.

30 metų jubiliejaus proga, 
sveikinu dienraštį “Draugų” 
ir linkiu toliau būti švyturiu 
Amerikos lietuviams ir švies
ti visuose jų reikaluose.

Adv. C. P. Kai.

f

MIDWEST SERVICE 

STATION

VIC. JUKNIS, Sav.

2335 So. Westea*n Ave.

Telefonas CANai 3764

Chicago, Illinois

f

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS
ir

BALSAMUOTOJAS
718 West 18th St. Tel. Monroe 3377

Patarnauju simpatiškai, mandagiai ir pigiai 
Automobiliai vestuvėms, krikštynoms ir t. t.

20 metų patyrimas graborystėje

f

“Draugų” 30-ties Metų Jubiliejaus Proga

SVEIKINA

JURGIS IR ALEKSANDRA PŪKELIAI, 

Jų Sūnūs

STASYS IR EDVARDAS 

ir jų dukterys 

EDVINĄ IR VALERIJA

6447 So. Washtenaw Ave. Chicago, III.
J
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MES DIDŽIUOJAMĖS tuomi, kad 
visuomet išpildome Receptus są
žiningai, suiyg Gydytojo reikala
vimų; kad vaistus naudojame ge
riausius. Jaučiame ir suprantame, 
kad ligoniui reikia 'suteikti kuo- 
geriausį patarnavimų, — ir mes 
stengiamės visuomet tų’atlikti. — 
Mūsų Receptų Pildymo Kambarys 
atdaras kiekvienam Gydytojui per

sitikrinimui, kad mes atliekame darbų sųžiningai, ir už- 
alikome geriausius vaistus.

MES,SUPRANTAM“, kad reikia didžiausio atsar
gumo Receptų Pildyme, nes nuo tų vaistų priklauso ligo
nio sveikatos pagerėjimas, — todėl:

MES VISUOMET SAKĖME ir atkartojame, kad 
ištyrimas ligos priklauso Gydytojui. Gydytojas turi iš
tirti ligų, o ne Farmacistas.

FARMACI'STO PRIEDERMĖ yra, sųžiningai išpil
dyti Gydytojo Receptų bei reikalavimus. TĄ MES SĄ
ŽININGAI DAROME.

ATNEŠKITE SAVO RECEPTUS PAS MUS, o mes 
užtikriname ikuo’sųžiningiausią patarnavimų.

IZABELE A. VAIŠVILAITĖ, R. Ph. G., B. S. C.

Registruota Vaistininkė ir Savininkė

FAMILY PHARMACY
1446 S. 49th Court Cicero, Illinois

Skersai gatvės nuo Šv. Antano Mokyklos.

Aukso Grūdeliai
Tiktai tuomet pakilsime; 

aukščiau kultūroje, kuomet iš
naudoti.

Nereik norėti ilgo gyveni
mo, jei Aukščiausiojo akyse 
jis trumpas. •

Nesunku tiems nugalėti ki
tus, kurie yra nugalėję save.

Kas kryžių sutikęs malo
niai apkabina, tas nesuklups 
nė po sunkia gyvenimo naš
ta.

Kompozitorius ANTANAS POCIUS, žymus lietuviškojo 
muzikos meno darbininkas ir kūrėjas, nuoširdžiai mokus su
derinti meno pasaulį su praktiškuoju gyvenimu. Todėl jam 
artimas visas lietuviškasis gyvenimas ir jo reiškėją spauda. 
“Draugas” nuolatos susilaukia jo moralės ir matelijalės 
paramos.
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Apaštalystes Maldos Draugija Sveikina 

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”

30 Metų Sukaktį Minint ir Linki, kad 

“Draugas” Būtų Skaitomas ir Remiamas 

Visų Lietuvių

rf

•ar;

Pirm. Adomas Stulginskas 

Rašt. Vikt. Petrauskiene 

Kas. Ona Reikauskiene
f*

CICERO, ILLINOIS

Moterų Sųjungos 48-ta Kuopa Sveikina 

Vienintelį Mūsų Katalikiškų

DIENRAŠTĮ AMERIKOJ “DRAUGĄ” > 

Minint Jo 30 Metų Jubiliejų

Lai gyvuoja “Draugas” Visados ir Lanko 

Kiekvieno Lietuvio Namelius

Pirm. P. Zakarienė 
Rašt. Olga Husorik 
Kasier. St. Baltikojutė

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Jūsų 30 Metų 

Sukakties Proga

KEISTUTO LOAN į BUILDING 

ASSOCIATION No. 1

m

3236 S. Halsted St. Phne Calumet 4118
Chicago, Illinois

JOSEPH M. MOZERIS, Secretary

Visos Šv. Petronėlės Draugystės Narės Sveikina

DIENRAŠTĮ DRAUGĄ’
,1 -

30 METŲ SUKAKTIES PROGA 
IR LINKI JAM GYVUOTI DAR GERESNIU 

PASISEKIMU IR SEKANČIUS *

30 METŲ

Rožė Mazeliauskienė, Pirm. 

Ona Laurinavičienė, Rašt.

-m
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nas mūsų tautai. Jis sako, 
kad mes turime vieni kitus 
sušelpti ir atsistoti gerai ant 
kojy prekyboje nors čia, Ame 
rikoje, ko mes neturėjome 
progos padaryti prie caro 
būdami Lietuvoje.

Budriko įstaiga, Jos. F. 
Budrik, Ine. yra korporacija, 
kurios vedėju ir pirmininku 
yra jis pats. Jo didžiulė ra
kandų, radijų, elektrinių šal
dytuvų, muzikalių instrumen
tų ir graznų krautuvė yra 
Chicagoje. num. 3409-11 So.

IIalsted St., kurių apsčiai 
lanko lietuviai ir svetimtau
čiai, nes joje randa teisingų 
patarnavimų, geras prekes už 
visiems prieinamas kainus.

Kadangi Budrikas per tiek 
metų jmlaikė ir palaiko savo 
programines valandas per dvi 
galingas radio stotis, \VGFL 
ir WAAF ir svetim
taučių garsinimų nepriėmė ir 
nepriima, tai jo krautuvė ir 
yra verta parėmimo. Todėl 
daliniai ji ir yra lankoma 
gausiai lietuvių.

I PAMOKSLŲ
i Kunigai turėtų įsigyti į
i Vyskupo Petro Pranciš- J 
{kaus Bučio, M.l.C. para-j 
jšytą
| 400 puslapių knygą.

Kaina S1.75
i “DRAUGAS”! 

2334 So. Oakley, Ave. ’ 

Chicago, Iii.

GARSINKITE “DRAUGKAM

%

Jos. F. Budriko didžiulė krautuvė po num. 3409-21 So. Halsted Street-
Juozas Pranciškus Budri- proga verstis šiomis naujeny- 

kas atvyko į Arnerikų 1910 bėinis ir pelno iš to turėti, 
metais. Nuo pat atvykimo jis Budrikas buvo pirmutinis 
pradėjo verstis knygų prekv-i tarpe lietuvių, kuris sekmin- 
ba ir pardavinėjimu visokių gai vertės gramafonai s ir re- 
smulkių daiktų per paštų, kordais. Rekordus jis .ne tik 
Kadangi jis nuo pat savo ma-1 pardavinėjo, bet ir dirbdino 
žų dienų turėjo patyrimų pre įjuos. lietuvių dainos ir šo- 
kybos užsiėmime Lietuvoje,! kiai skambėjo visuose lietu-

mūsų išeivijoje Amerikoje. Ir 
ši įstaiga niekuomet neatsili
ko, bet vis augio1 ir augo. At
siradus radijoms, jis parda
vinėjo jas kaip karštus bly
nus. Prie jų pridėjo visokius rėmimu 
kitus muzikalius instrumen
tus, gaidas ir rakandus. Da
bar jo didžiulė krautuvė yra

įstaigų parduota daugiau ra 
dijų, kaip per visas kita* 
Chicagos lietuvių įstaigas su
dėjus į krūvų.

Budriko įstaiga pasižymi 
lietuviškų laikraščių

— ir didumu savo garsinimų 
juose. Budrikas yra ypatin
gai pasižymėjęs leidimu lie-

tai ir čia Amerikoje jam bu
vo lengva verstis prekyba. 
Apie tų laikų gramafonai ir 
rekordai buvo didelė

vių namuose. 

Toliau prie gramafonų ir 
rekordų jis pridėjo dar pia- 

naujie-lnus pianus grojiklius savo 
na. Budriko versliskas pro- krautuvėje, kuri greitu laiku 
tas tuojaus pastcliėjo gerų tapo viena pirmaeilių įstaigų

sausakimšai prikimšta radijų, jtuviškų programų oro bango- 
užėmė vietų išėjusių iš'mis iš galingos WCFL» sto-kurios užėmė vietų išėjusių iš imis iš galingos 

mados gramafonų ir pianų, .ties per devynis metus ir vė- 
elektrikinių šaldytuvų, skai- ! liaus iš kitų stočių: WAAF.
biamu

SVEIKINA

mašinų, prosmamų 
gazinių, elektrikinių 

ir anglinių pečių, elektrinių 
šaldytuvų ir visokiij kitų na
mams reikmenų.

Budriko įstaiga visuomet

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ

30 Metų Sukaktą Švenčiantį

ADV. C. P. KAL

J?

Jr

SVEIKINAME

ir WJLFC.
Tenka pasteliėti, kad Budri 

kas garsina per radijų ne tik 
savo verslų, o ir kitų lietu
vių, bet jis atsisako garsinti 
per radijų kitataučių verslus. 
Iš to yra nauda visiems lie-

>uvo pirmoje vietoj. Per šių 'tuviams. Tr tai yra jo nuopel-
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DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ”

Švenčiantį 30 Metų Sukaktį.

ŠV. KAZIMIERO AKAD.

RĖMĖJŲ 10-tas SKYRIUS

(West Sidėj)

Wm. A. Lewis
Sveikina

DIENRAŠTĮ “DRAUGĄ 

Jo 30 metų sukakties proga 

Visados “Draugo” Rėmėjas

5?

Wm. A. LEWIS
4716 S. Ashland Ave. Chicago, III-

Geri Drabužiai Išmokėjimui Vyrams ir Moterims

30 METŲ SUKAKTIES PROGA SVEIKINA
DIENRAŠTĮ DRAUGĄ

JUSTIN MACKIEWICH, Pres.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
and

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

4192 Archer Avenue Chicago, Illinois
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