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Dienraščio Svarba ir Jo 
Išlaikymo Sunkumai

buvo perkamas už pusantro sunkaus, bet nekuriems Ma- 
ar du tūkstančiu, dabar už rijonams, dirbusiems šapoje 
tiek pat. popieros teko mokė- ir ofise, kaip kuomet užtekda- 
ti. beveik šešius tūkstančius ir vo dviejų nakties valandų 
dar sunku buvo gauti. pasilsėti, gana dažnai — tri-

Ant žlugimo Briaunos

Dienraštis leisti — ne rie
šutas sugraužti. Jam išleisti 
pasaulin daug- ko reikia. Pir
miausiai reikia keletos gabiu 
asmenų jo redakcijon, kelių 
vikrių, nusimanančių apie biz 
nio reikalus ir visuomenės, į 
kuria su dienraščiu tenka eiti, 
psichologijų. Toliau reikalin
gi keli profesionalai darbiniu 
kai spaustuvėje, o jiems dirb
ti turi būti visa krūva įvai
rių mašinų. Gi tam viskam 
reikalinga stambi pinigų su
ma. Kaip motorų varo elek
tra, taip dienraštį varo pa
saulin pinigas. Be jo — 
piššš!! Nevažiuoja.

Dienraščio svarba

Dienraštis yra neapsakomai 
svarbus žmonių visuomenėje 
veiksnys. Šioje gadynėje gy
venti be dienraščio, tai vis 
tiek kų užsimerkusiam vaikš
čioti pilnu automobilių bulva
ru. Beveik stebuklo reikia, 
kad toks užsimerkėlis liktų 
nesumaltas.

Amerikos lietuvių katalikų 
vadai ir šiaip žymūs tos vi
suomenės nariai jautė, kad be 
dienraščio katalikų visuome
nė Amerikoje bus kaip aklas 
ant bulvaro: ji arba kliudys 
ir stabdys kitų judėjimų, ar 
ba jų. sumals kiti, kurie “gal
votrūkčiais šio pasaulio' gyve
nime lekia.

Tas vadų jausmas pribren
dęs davė Amerikos katalikų 
visuomenei dienraštį “ Drau-

i

Karštas troškimas aprūpin
ti katalikus, kaip galima grei 
čiau, dienraščiu,, neleido jo į- 
kū re jams atitinkamai prisi
rengti. Jie nesuspėjo sukelti

Tėvų Marijonų Amerikos Provincijos Taryba. Sėdi (iš kairės į dešinę žiūrint): 
kun. Jonas J. Jakaitis, M. 1. C., Provincijolas; J. M. d. g. kun. A. Cikoto, M.I.C.. 
Generolas; kun. Vincas Kulikauskas, M. L C., Marijonų Seminarijos Rektorius? 
Stovi: kun. A. Bublys, M. I. C., Marianapolio Kolegijos profesorius; kun. J. Ma- 
čiulionis, M. I. C., “ Draugo” administratorius ir kun. dr. Jonas Navickas, M. L C., 
Marianapolio Kolegijos Direktorius.

pakankamo dienraščiui pra- 
! dėti ir leisti kapitalo.

Noras padaryti dienraštį 
“ Draugų” prieinamesnį vi
siems pastūmėjo jo leidėjus 
pastatyti pigių prenumeratos 
kainų.

Kad pigiau pareitų spaus
dinimas, prisiėjo įsigyti nuo
savas mašinas. Tam reikėjo 
išleisti didelė pinigų krūva.

Kad turėjus savo pastogę, 
iš kurios niekas negalėtų iš
kraustyti (su dienraščio viso
mis mašinomis kraustyti — 
tai ne juokai), teko namas 
nusipirkti. Čia vėl gerokai pi
nigų prireikė.

Pirmosios Sunkenybės
Dienraštis “ Draugas” nuo 

pirmosios savo atsiradimo die 
nos gavo visų krūvų sunkių 
naštų ant savo jaunų pečių.

Pirmoji našta — stokavi- 
mas tinkamo dienraščiui leis
ti kapitalo.

Antroji našta — prasimuš
ti į visuomenę pro du lietuvių 
dienraščiu, kuriedu jau ėjo 
Chicago je.

Trečioji našta — smarkus 
išsiplatinimas dienraščio su 

tokia prenumeratos kaina, ku
ri beveik nepadengė būtiną
sias jo išlaidas.

Ketvirtoji našta — karas, 
dėl kurio smarkiai kilo dar
bininkų užmokesnis . ir brango 
spaudos visokia medžiaga.

Penktoji našta — dažnai be 
sikeič.ianti biznio administra
toriai arba “ manadžeriai.”

Buvo da ir daugiau šiokių 
bei tokių naštų, našlelių, ku
rios visos kartu susikabinu
sios dienraštį “ Draugų” slė
gė taip, kad jo kojos pradėjo 
linkti. 'Ėmė augti viena did
žiausia našta — skolai.

surėmė pečius Marijonų bro
liukai ir tėvukai ir, norsbraš 
kėdamas ir girgždėdamas, 
“ Draugas” pradėjo eiti.

Pasibaigė karas. Pasitaisė 
aplinkybės. Reikmenų bran- 

, gumas pigo. “ Draugo” vidu- 
I je dalykai persitvarkė. Visas 
I jo biznis tapo pakeltas ir 
įstumtas pirmyn. “ Draugas”
Į metė į šalį ramsčius. Pasvei
ko. Pradėjo eiti savom ko- pejo 
jom. Skolos tirpo. Kas buvo 
nebaigta mokėti už mašinas -- 
dabar jau baigta. Atsirado 
“ Draugo” spaustuvėje visa 
eilė naujų su naujausiais pa
gerinimais, mašinų, 
gui" visur atsidarė 
tas.”'

“ Drau-
“ kredi-

J. E. VYSKUPAS PETRAS PRANCIŠKUS BŪČYS,
M. I. C., dvejais atvejais buvęs dienraščio “ Draugo” 
redaktorium ir žymiai, prisidėjęs prie dienraščio išpo- 
puliarizavimo ir sustiprinimo.W ",..... ■■■■■-■ ■■■■■■■■— -............. ■■

Ji augo sparčiai. Ji slėgė . Uždūsta. Jau, jau, sako, g:iū 
dienraštį 'žiauriai. Jis prade- siu. 
jo šlubuoti viena. koja.

- Ne taip lengva, kaip parašyt.

5 Perskaitęs aukščiau pareik
štas mintis apie “ Draugo” 

l atgijimų, gali skaitytojas pa
manyti, kas čia per burtinin- 

i kai tie Marijonai. Jie moste
lėjo  kaip burtininko lazdele 
ir štai skolos pranyko ir be
ini rštųs “ Draugas” ėmė

' 'smarkiai eiti ir (vis da eina.

Ja! Lengva parašyti, b.'t 
nelengva buvo padaryti. Pa-

Daugiausia Chicagos kuni
gai davė jam gerų ramstį po 
viena pažasčia ir jis, nors 
šlubas, ėjo. Bet štai, apie 1917 
m., dėl pinigų stokos ir dėl 
esamų jau nemažų skolų, dien 
rastis' “ Draugas” netenka 
“ kredito” visokių spaudini- 
mo reikmenų kompanijose. 
Nuo to jau jis apšlumba ir 
antra koja. Jis vėl gauna ram 
štį ir į kitų pažastį.

Bet koks čia jau ėjimas a- 
biem kojom šlubam. Vienok 
vis da eina. Sunkiai pūtuoja.

i Pilni pasišventimo ir pasi- . .
. . .  . ... , sakoje viskas greitai pasida-i aukojimo katalikų spaudos , ° j

ro, bet pats darbas taip spar 
čiai neina.

Nuo 1918 metų Marijonai 
vedė visus dienraščio “ Drau
go” reikalus. Jų žmonių dir
bo redakcijoje, administracijo 
j e, šapoje ir ekspedicijoje. Ne 
be to, kad tuose visuose dar
bo skyriuose dirbo dar dau
giau ne Marijonų.

| Pradžioje, tik “ Draugo” 
'vedimų paėmus, neapsako
mas sunkumas sukrito, ypač

reikalams’kunigai supuolė ir 
sulaikė “ Draugų” nuo puoli
mo.

Tame laike iškilo nauja 
baisenybė. Dienraštinė popie- 
ra pradėjo taip brangti, kad 
kur pirmiau svarui kaina bu
vo 3c, tai dabar pasidarė 10c 
ir da. vis kilo. O dienraštis 
popierų ryja kaip koks aitva
ras. Kunigai pamatė, kad jie 
ilgai gelbėti netesės. Reikia 
rasti dienraščiui ‘‘Draugui’ ’ 
gydytojai ir atgaivintojai. 
“ Draugas” tenka Marijonams

Ligonis “ Draugas,” param 
stytas jau didelėmis skolomis, 
netekęs “ kredito,” stovįs ant 
kelio su L? ar eiti, ar griūti ii 
daugiau nepasikelti tenka vie 
nuoliams Marijonams.

Nebėgo Marijonai “ tų kry
žių” pasiimti; jie buvo, kaip 
Simonas Kvrenietis, beveik 
verste priversti pasiimti ir 
nešti. Marijonai gerai žinojo, 
kad ir jų pečiai neperstipri a i l 

si, kad jie gali netesėti, ir lik
ti “ Draugo” graboriais neno
rėjo.

Spaudžiami iš visų pusių;
' įvertindami dienraščio reika
lingumų katalikams, ramina- 

į mi, kad jiems bus teikiama
pagalba, pasiėmė leisti “ Drau 

go” B-vės vardu dienraštį;
pasiėmė kartu vilkti ir visų 
skolos naštų, kuri vėliau, kuo 
met jau viskas tapo sutvarky
ta ir atitaisyta, siekė vienu 
tarpu trisdešimt keturių tūk
stančių dolerių.

Tuomet skola buvo jau di
desnė negu visas bendrovės 
turtas.

Galima dabar suprasti, ko
ki pyragai teko Marijonams 
valgyti, pasiėmus leisti “ Drau 
gų.” Šalia to, dien raštinės po 
pieros kaina dar pakilo. Po
pieros vagonas, kuris pirmiau

Ai, sunki buvo naštelė. Bet jų, keturių valandų, o ;;au Ide.
penkias, šešias valandas j e i  

gaudavo silsėtis, tai jau bu
vo tikras “ liuksusas” — pra
banga. 1Tos, tų Marijonų, nedamie- 
gotos valandos nešė “ Drau- 

daug naudos, nes jamgui
jos nieko nekainavo. Niekas 
to visko neapskaitys pinigais. 
Pinigu tie darbininkai ir ne-
ieškojo sau. Jiems viena rū-| iajs<

— atlaikyti “ Draugų” 
nuo žlugimo ir pastatyti ant 
savų kojų. Tam jie nesigailė
jo savo rankų, kojų, galvos, 
akių ir visų savo jėgų.

Toks įtemptas darbas tęsė
si ne mėnesį, bot metus, nes 
tik 1922 metais teko laisviau 
atsikvėpti, kuomet krizis bu
vo galutinai pergyventas ir 
buvo jau aišku, kad pavojus 
tuo kartu jau praslinko.

Iš tikrųjų, galima buvo tuo 
met švęsti “ prisikėlimo” 
šventę.

Taigi po “ Draugu” per il
gų laikų nuolatos dundėjo 
vulkanas. Kas valanda buvo
laukiamas jo išsiveržimas, o į 
dienraštis “ Draugas,” kaip Marijonai “Dr.” darbininkai 
niekur, nieko, ėjo sau pašau-1 Marijonų vienuolija atit- 
lin kasdien, siekė lietuvių na’ rau]<ė daug savo narių nuo į- 
mus ir sveikino juos vis sn vairių' dėkingesnių darbų ir 
rimtais straipniaisw . davė juos “ Draugui.” Daug

Jis statė lietuviams prieš metų įr labai sėkmingai dir- 
akis kilnius idealus tik?- p0 dienraščio redakcijoje šie 
bų, lietuvybę, Lietuvą Te\ \ - y{arjjonaį : profesorius Pr. 
nę ir jAmerikų. ! Būčvs, dabar vyskupas, Dr.

Kurti žmonių širdyse mei- • R į k a i t i s ,  Dr. K. Matulai- 
lę tiems daiktams buvo didžiau česaitis; protai*
sias tuomet ‘ Draugo idea- pjajs? pritrūkus nekurį laikų 
las, dėl kurio jis pamiršdavo vįeno ar redaktoriaus, jų 
ir savo didžiausius vargus. | darbų dirbdavo V. Kulikaus- 

Griuvo šaly “ Draugo” du kas.
lietuviški dienraščiai. Jo prie
šai pasiilgę laukė, kuomet jis , nuo pat pradžios, kaip dieu- 

ant nekuriu Marijonų. Vi- kojas užvers, bet dar neįkū- raštis perėjo į. Marijonų glo-
siems jiems teko dirbti ilgas 
darbo valandas; ir tai darbo

nyti idealai kaip tik teikė bų, per daug metų dirbo ma
jam energijos ir gyvybės per (Tęsinys ant 2 pusk)

*

Tegyvuoja Mūsų “Draugas”
Mūsų “ Draugo” sidabrinio jubiliejaus proga sveikiname jį ir jo 

leidėjus bei vedėjus A. L. R. K. Federacijos Chicagos apskrities var
du ir nuoširdžiai dėkojame už nuolatinę, stiprių paramų, teikiama vi
siems tiems darbams, kuriuos dirbome per mūsų veikimo centro — 
Federacijos apskritį.

“ Draugui” padedant, Federacijos apskritys sėkmingai judino 
Chicagos lietuvių visuomeninį ir tautinį veikimų, organizavo ir kūrė. 
Dienraštis gelbėjo apskričiui sėkmingai dirbti Lietuvos nepriklauso
mybei iškovoti, rinkti.' parašus, siųsti memorandumus, protestuoti 
prieš Lietuvos priešus, reikalauti nepriklausomybės ir pripažinimo, 
pardavinėti Lietuvos Laisvės Paskolos lakštus, rinkti aukas ir tt. 
“ Draugui” padedant šimtai tūksančių dolerių Lietuvai duota.

Ačiū ir už tai, kad “ Draugas” padėjo apskričiui surengti visų 
eilę Lietuvių Dienų, kurios tūkstančius tautiečių sutraukė, jų tautinę 
sąmonę pakėlė, už pagalbų surengime milžiniško Vytauto mirties 500 
metu sukaktuvių paminėjimo, už paraginimų kas met apvaikščioti spa
lių 9 d. ir Vasario 16. Taip pat ačiū už paramų ir kitų visų mūsų dar
bų!

Tat, gyvuok, mūsų “ Drauge,” ilgus metelius! Tu su mumis ir 
mes visuomet būsime su tavimi!

ANTANAS ŽVIRBLIS,
A. L. R. K. Federacijos 

Chicagos Apskr. Firm.
ANTANAS BACEVIČIUS,

Vice Pirm.
ONA ALELIUNIENŪ,

Sek r.
BENED. NENARTONIS,

Ižd.

pačių mirti eiti pirmyn ir 
nešti savo pergalės vėliavų.

Didžius darbus dirbo 
4 ‘Draugas ’ ’ tame -vargingiau- 
siame savo gyvenimo perio-

Lietuva kovojo už savo ne
priklausomybę. ‘ ‘ Draugas ’ ’
ėjo su ja. Jam labai reikėjo 
piniginės paramos, bet jie, 
kaip įmanydamas judino lie
tuvių vsuomenę remti savo 
aukomis Lietuvos reikalus. 
Jis su ypatingu atsidėjimu 
rėmė visas organizacijas, ku
rios rūpinosi Lietuvos reika-

“ Draugas” , nors varguose 
skęsdamas, kėlė kitus iš var
go visur nešdamas sveikos 
švesos, tikrosios doros ir iš
ganingų nurodymų, kas vi
suomenei geriau už patį ma
terijai į turtų.

Ne mano dalykas šiame 
straipsnyje išskaičiuoti viską, 
kų “ Draugas” savo gyveni
mo laikotarpy gera padarė. 
Tai, manau, atliks kiti. Čia 
tik, praeinant, užkliudžiau ne- 

' kuriuos “ Draugo” darbus, no 
rėdamas pabrėžti, kad nors 
pats labai suvargęs ir skolų 
prislėgtas, o sugebėjo taip 

ražiai, kilniai dirbti.

Draugo’’ administracijoje
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25 Metu “DRAUGO” Sukaktuvėms

Jau dvidešimts penktas metų praslinko,
Kaip “ Draugas” po vėliava Kryžiaus, Vyties 
Sunkiausįjį kelią, kovos pasirinko 
Apgint’ lietuvius nuo tikros pražūties!

Nuo amžių jau pragaras griežia dantimis,
Aržiai besiryždamas Dievą, išplėšt 
Iš mūsų lietuvių širdies ir jaunimą:
Šlykščiausiais nuodais ištvirkimo užkrėst!

Amerikoj ypač gudriai jis tai daro!
Naudojas bendru lietuvių tamsumu!
Sukiriai, sumaniai agitaciją varo,
Svaigindami’s protus veidmainingu dūmu!

Jis o balsius savo triukšmingus pasiūlo, 
Žavinančius taip išviršiniais dažais;
Apvylęs, visa sunkenybe užgula 
Vargšus, surakin’, lyg gelžies retežiais!

Nemaža tamsių, lengvatikių lietuyių
Praryja jisai ir įvaro skurdan;
O ypač jaunuoliai spąsluosna pakliūva
Ir smenga šlykščiau bedievybės purvan!

Su šia bedievybje ir meilė tėvynei 
Išnykst’ iš užšalusios Dievui širdies:
Kas Dievo įsakymus yra pamynęs,
Tėvynės tam labas nė kiek nerūpės!

Krūvon prakilnusis būrys susispiečia
Pamylųsių Dievą, tėvynę žmonių!
Lyg kad pragiedruliais audroje prašviečia, 
Praskleidžia tamsybes niaurių debesų!

Jie lietuvius mato varguose bežlūgstant, 
Bebraidžiojau t po dvasios skurdo purvus; x 
Tad gailesiu širdys kraujais jų paplūsta!
Jie nuoširdžiai griebiasi gelbėt savus!

Po visą. Ameriką laikraštį “ Draugas”
Jie leidžia keliauti, kaip ilga, platu,
Lyg kad gailestingą, meilingąją slaugę,
Kad mūsų lietuviai sveiki išliktų!

Tikrai darbą draugišką “ Draugus” atlieka,
Tikram žmogaus draugui pilnai panašus:
Gerų patarimų visiems jis patiekia,
Įspėja prieš vylių tamsos pranašų!

Visiems jis nurodo, kas pikta, kas gera,
Kame glūdi laimė, ramybė tikra,
Tiesos žodžius gausiai lyg diementus beria! 
Aukščiausios Tiesos tai knyga atvira!

Nurodo tikrosios jis meilės galybę,
Baldu kaip čia y r ’ dėl tiesos j nukeli t.ėt,
Kiek Dievas patiekia varguoliams ramybės. 
Tėvynė kąip reik’ iš tikrųjų mylėt!

Gi pragaras niršta, prieš “ Draugą” kovoja,
Lyg siutęs seilėjasi šmeižto puta!
Šlykščiausių jų priemonių griebias, putoja,
Lyg kad krokodiliaus prisidengia pluta!

Gi “ Draugas”, štai, dvidešimts penketą metų 
Lyg milžinas laikos sargyboj tiesos!
Ir  ištvermę rodo žmonėse taip retą,
Nė kiek nenustodam’s pirmykštės šviesos!

Piktieji tik niekina jojo draugiją:
Jiems r tip’ palaikyti šlykščiuosius šlamštus;
Gi širdys prakilnios įvertina jįjį,
Kleiliai “ Draugą” kviečia į savo namus!

Tikrieji mylėtojai Dievo, tėvyųės,
Šiandien susispietę glaudžiausion krūvon,
Su džiaugsmu sušunk’ iš pilnos krutinės:
Valio, “ Drauge” mūsų! Tu vesk mus ties-on! 
Ilgiausius metus mums lietuviams darbuokis! 
Stiprėk tu kasdieną ir skleiskis plačiai!
Te pragaras niršta, ir šiepias, ir juokias;
Tu Dievą, tėvynę gink ištikimai!

Kas Dievui tarnauja, tarnauja tėvynei!
Kas paramos ieško pas Motiną Jo,
To priešai tur pragaro slėptis lindinėn!
Kryžių nugalėsi! Tad, “ DRAUGE”, valio!”

 - Snaudalis.

marijonus darbininkus “ Drau 
gui” gelbėjo1 marijonai broliu 
kai — Jonas Peldžius, spaus
tuvės piliorius; Ladas Cibuls
kis, ilgą laiką nenuilstąs pla
tintojas ; Stasys Montvidas, 
uolus darbininkas ofise; Jonas 
Saibutis, spaustuvėje ir pa
našiai dar kiti. Be Marijonų 
“ Draugo” redakcijoje, admi
nistracijoje ir spaustuvėje dir 
bo ir
ninku,

dirba daug kitų darb'i-

Redakcijoje .darbavosi Ju 
lius Kaupas, Dr. K. Pakštas, 
dabar Lietuvoje Vytauto Di
džiojo universitete profeso
rius; Pr. Zdankus.

Ilgiausiai “ Dr.” redakcijo
je dirbo ir dabar vis dirba — 
tai p. P. Tumasonis. Taip pat 
daug metų dirbo ir dirba p. 
Ig. Sakalas.

Na ir, galutinai, žymusis 
mūsų darbuotojas, lietuvių vi
suomenės gabus vadas, poetas 
— literatas, dabartinis vyriau 
sias redaktorius p. Leonardas 
Šimutis.

Taigi ne vienų Marijonų pa
daras yra “ Draugas” . Jame. 
dalyvauja ir eilių eilės visuo
menės darbininkų. Jie veikė 
ir veikia “ Drauge” savo 
straipsniais ir įvairiausiomis 
korespondencijomis.

J ie duoda ‘ • Draugui ’ ’ daug 
gyvumo. Kiekviena parapija, 
kiekviena lietuvių kolonija ir 
net organizacijos ir draugijos 
jų dėka yra gyvai nupieštos 
“ Draugo” špaltose.

Tuo būdu “ Draugas” yra 
viso Amerikos lietuviu visuo
menės gyvenimo' atspindys. 
“ Draugas” rimtai vadovavo 
ir vadovauja sveikiausiai tos 
visuomenės daliai ir atliko bei 
atlieka neapsakomai daug sta 
tančio ir tveriančio darbo, o 
ne griaujančio, kaip daro įvai
rūs jo “ kolegos.”

Linkėtina “ Draugui” gy
vuoti ir dirbti dar ilgus me
tus, kad jis gelbėtų lietuvių 
visuomenei apsisaugoti nuo 
klampynių, kuriosna ją tem
pia, apsvaigę nuo “ komunis
tinių garų,” nekurie jos sū
nūs.
Kun. V. Kulikauskas, M. I. G.

M

DIENRAŠČIO SVARBA IR 
JO IŠLAIKYMO 

SUNKUMAI

(Tęsinys nuo 1 pusi.) 
rijomi V. Kulikauskas ir J, 
Kazakas. Jiems teko praryti 
daugiausia kartybių: ir nuo 
prietelių ir nuo neprietelių. 
Kuomet tikroji nerimastis pri 
slėgdavo ir “ juodosios dū
mos” apsiausdavo, tuomet 
kartais, na žinoma, ne “ Drau 
go” ofise, tik savo kamba

riuose, tėvelis J. Kazakas už

traukdavo ‘‘dubinušką” arba 

“ Ach vi ciepi, moji ciepi, vi

želiezni storoža” (ai jūs grau 
džiai, grand mėliai, jūs geleži

niai sargai), o Y. Kulikaus
kas jam antru balsu pritar
davo.

Po to nusipurtę juoduosius 
slogučius, griebdavosi darbo. 
Darbas virė, kunkuliavo. Vis
kas, nors palengva pradžioje, 
vėliau sparčiai ėmė taisytis.

Vėliau administracijoje dir 
bo Dr. K. Matulaitis, L. Drau 
gelis ir dabar J. Mačiulionis. 
Visi jie daug kuo prisidėjo 
prie “ Draugo” gyvavimo iki 
šiai dienai .

Neinu čia į didesnes smulk
menas. Jos telieka “ Draugo” 
istorijai. Dabar jos, nors ne- 
kurios būtų įdomios, bet joms
dar nelaikąs iškilti viršun.

Nemažiau už minėtuosius

J. M. d. g. PRAL. MYKOLAS L. KRUŠAS, daug 
prisidėjęs prie “ Draugo” palaikymo. Ryt jubiliejinėse 
bažnytinėse pamaldose Aušros Vartų bažnyčioje sakys 
pamokslą.

LRKSA ir dienraštis ‘Draugas
Senesnieji Wyoming Valley palanki organizacijai pastaba: 

lietuviai, be abejojimo, darge-1 
rai atsimena, kada Wilkes- !
Barre, Pa. mieste 1909 metais 
pasirodė pirmasis “ Draugo” 
numeris ir ėjo iki kol 1913 
metais persikėlė į Chicagą.
Vadinasi, “ Draugas” pradžio
je informavo, švietė ir lietu
vių tautinę sąmonę kėlė ten, 
kur šiandien yra Lietuvių R.
K. Susivienymo Centro rašti
nė, iš kur eina į pasaulį mū
sų garbingosios organizacijos 
leidžiamas laikraštis “ Gar-
s as.

Praeityje LRKSA ir “ Drau 
gas” daug ką bendro yra tu
rėję. Pačiame pirmame “ Dr.” 
numeryje, kaippaukščiau paša 
kyta, išėjusiame 1909 m. lie
pos 12 d., raudame korespon
dencijų iš LRKSA kuopų vei
kimo ir net platų 24 seimo, į- 
vykusio Šv. Jurgio par. 
salėj, Cleveland, Ohio, aprašy
mą. Nors tuomet oficialiai 
“ Draugas” dar nebuvo orga
nizacijos organas, tačiau apie 
pusę laikraščio pašventė jos 
reikalams. Antrame mėnesyje 
tęsiama seimo aprašymas, o 
trečiame jau padaroma tokia

DRAUGO KALENDORIA11935  
METAMS GATAVI

NUOŠIRDUS SESERŲ KAZIM IERIEČIŲ 
SVEIKINIM AS

1934 m. lapkričio m. 9 d.
Gerbiamieji,

“ Draugo” laikraščio jubiliejiaus proga sveikiname 
“ Draugo” Vedėjus ir visus uolius darbuotojus. Jūsų pasi
šventimas visuomenės labui yra garbingas!

“ Draugas” vaidina svarbų vaidmenį Amerikos gyveni
me, pranešdamas svarbiausius gyvenimo įvykius ir parem- 
damas, viską, kas gPPb dora ir kilnu. Dažnai Jūsų spauda 
padeda mums ir kitoms įstaigoms stiprėti ir plėsti auklėji
mo darbą.

Džiaugiamės su jumis šioje sukakty ir trokštame jums 
didžiausio pasisekimo. Lai “ Draugas” , eidamas prie savo 
auksinio jubiliejaus, randa skaitytojų kiekvienoje lietuvių 
šeimoje. O “ Mažajam Draugui” linkime, kad vis'didėtų ma
žųjų skaitytojų skaičiumi.

Mūsų Kongregacija jums nuoširdžiai yra dėkinga už jū
sų nuolatinį duosnų parėmimą josios įvairių darbų jūsų laik
raštyje.

Pilnai išreikšimę sayo dėkingumą prie Išganytojaus ko
jų. Prašydamos palaimos visiems “ Draugo” darbuotojams 
ir dienraščiui “ Draugui” liekame,

Jums dėkingos, ŠV. KAZIMIERO SESERYS.

“ S. L. R. K. A. 24-sai sei
mas aiškiai parodė šios or
ganizacijos gyvumą ir rei-

Nors šių metų 
Susivienijimo istorija buvo 
gana liūdna, tačiau net tuo 
se išbandymo metuose ’na
rių skaičius nei kiek nesu
mažėjo, dar-gį — užaugo. Ir 

■ šioje valandoje prisidėjus 
Sandarai L. R. K. A., per- 
viršina 5 tūkst. Yra tai, be 
abejo, didelė galybė.

“ Dargi, selinąs parodė, 
kaip be pamato yra, kai ku 
rių mūsų pirmeivių spėji
mai, link lietuvių katalikų 
Susivienijimo turėsiąs su 
laiku pranykti” .

“ Pagalios, seimas parodė, 
kad tuodu žodžiu: katali- 
kas-lietuvis, yra drūčiai su
sipynę, susigiminiavę, kad 
visos pastangos tų, ką. no
ri sukelti, tarp tų dviejų, 
neapykantą — pasiliko be 
pasekmės. Lietuviai nieka
dos nepaliaus katalikais bu 
vę. ’ ’
Be to, lame pačiame nume

ryje ‘‘Draugas ’ ’ džiaugiasi,

kalingumą.

kad LRKSA rūpinasi, tautos 
reikalais, nes 24-sis seimas 
paskyręs 300 rublių mokslo 
vadovėliams leisti, 1000 rub
lių švietimo draugijai “ Žibu
rys” ir pastebi: “ Seimas nu
taria iš savo inicijatyvos: 
Atiduoti lietuvių dalei pasku-'

.« < • ; tinį tautišką centą. Ir atidue-
Gražus, spalvuoti su naujais paveikslais, ! Tau aa ” ... ir  taip per ištisus mė
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir g a lin tu s  “ Draugas” rašo apie L- 
ma erauti pas visus agentus. Kalendoriai labai ^tcsA, jį gina ir ragina ka- 

tinkama dovana paslysti i Lietuvę saviškiams. kmi .
Šįmet “Draugo” kalendoriy atspausdinta ap- jjimo, tautos ir savo narių rei- 

ribotąs kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę. ” 1935 m. 
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
jų Metu užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu- 
meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai
nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

kulnis.

Laukiant 25-tojo seimo, ku
riame minėta LRKSA. sidab
rinis jubiliejus, savo 1910 m. 
birželio 2 d. 22 nr. šiais gra
žiais žodžiais sveikina, jo de
legatus :

“ Lygiai 25 metai .suka
ko, kaip Plymoutlie, užsi
mezgė organizacija, kuri 
dabar vadinasi Susivieniji
mu Lietuvių Rymo Katali
kų . Amerikoje... Matėme, 
kad tai 25 metais Susivie
nijimas augo ir puolė, vie
nijosi ir dalijosi, kad per
gyveno įvairias pakraipas

ir audras, kad buvo ėda
mas ir griaužiamas įvairio
mis srovėmis... Lai jubilie
jinis seimas palieka, po sa
vim gerą atmintį, lai suvie
nija nesutinkančius, sustip
rina organizaciją...

Tegyvuoja delegatai ” 
Visas tas priešseiminis 

“ Draugo” numeris pavedama 
beveik vien Sus-mo reikalams.

Nuo 1910 m. birželio 16 d. 
“ Draugas” lieka LRKSA or
ganu, nes jubiliejinis seimas 
jį apsirinko. Tą darbą prade
dant pirmasis “ Draugo” re
daktorius kun. Antanas Kau
pas rašė: “'Reiškia, tatai, jog 
mūsų laikraštis nuo šios die
nos pradeda tarnauti drūčiau 
sios Amerikos lietuvių katali
kų organizacijos reikalams... 
‘Draugas,’ tapęs Susivieniji
mo organu, prisiima ant savęs 
priedermę vesti Amerikos lie
tuvius katalikus į vienybe, 
dm tint j. jų katalikiškąją 'dva
sią ir tobulinti jų medžiagiš
ką ir dvasišką, gerovę.” Nr. 
25-me “ Draugas” pasisako 
uoliai stovėsiąs sargyboje, per 
•sergėsiąs prieš pavojų ir ve
siąs Sus-mo narius prie tikro 
katalikišk o s u sip ra-t im o.

Iš tiesų, “ Draugas” LRK 
SA sargyboje stovėjo nuo 19- 
10 metų ligi 1917 metų, kol 
organizacija neišaugo prie to, 
kad jau galėjo išleisti savo 
laikraštį “ Garsą,’ kuris pasi
rodė 1917 metais, Brooklyn, 
N. V., kur buvo įsteigta spau
stuvė ir perkelta centro rašti
nė.

Čia, mano manymu, nebus 
pro šalį pabrėžti tą faktą, 
kad “ Draugo” leidėjai ir re
daktoriai, ne tik kad nesiprie
šino savo- laikraščio išleidi
mo minčiai, bet priešingai — 
jie energingai ragino LRKS 
A narius ir organizacijos va
dovybę, kiek galima, greičiau 
eiti prie to. Tuomet buvęs 
‘ ‘ Draugo ’ ’ redaktorius kun. 
E. Kemėšis daugiausia prisi
dėjo prie pravedimo seime 
nutarimo, kad būtų steigia
mas naujas tikybinės ir tau
tinės kripties laikraštis, kuris 
tarnautų išimtinai Sus-mo rei
kalams. To įrodymui čia bū
tų galima perspausdinti visą 
eilę vedamųjų straipsnių, ku
rie energingai ir nuoširdžiai 
ragino daryti tą žygį. Tuo no
riu pasakyti, kaip “ Draugas” 
brangino LRKSA, kaip nuo
širdžiai ir rimtai rūpinosi jo

, reikalais.
Kada organizacija buvo 

j dar silpnutė, kada jai gręsė 
Į visokie iširimo pavojai,
■ “ Draugas” jai padėjo, globo
jo , augino. Kuomet jau. pas- 
| tebėjo, kad ji išaugo, sustip
rėjo, pavojai pranyko, pagel- 
j bėjo nuosavą laikraštį įsis
teigti.

Bet ir po to, kai pasirodė 
‘ ‘ Garsas, ’ ’ santykiai tarp 
“ Draugo” ir LRKSA nenut
rūko. Sus-mo reikalai jam rū- 

f pėjo ir teberūpi. Mūsų vieniu 
,'tėlis religinės ir tautinės kry
pties dienraštis Amerikoje 

'neskundžia savo brangio,j 
’vietos garsinimui Sus-mo rei- 
'kalų ir paraginimui tautiečių
■ dėtis prie LRKSA, kuris šiau 
'dien yra sutvarkytas sulig 
! vėliausių valstybių apdrau- 
i do,s departamentų reikalavi
mų, savo finansais ir narių 
skaičiumi išaugęs į didelę jė 
gą ir nesugriaunamą lietu
vystės tvirtovę Amerikoje.

Už dviejų metų LRKSA 
minės 50 metų savo gyvavi
mo sukaktuves, o “ Draugas” 
šiemet mini sidabrinį jubilie
jų. Jis Sus-mą sveikino 1910 
metais 25 metų sukaktuvėse 
ir sveikins 1936 m. auksinia
me jubiliejuje, o dabar Lietu
vių R. K. Susivienymas svei
kina “ Draugą”, sulaukusį 25 
metų amžiaus. Žinant, kad to 
svarbaus įvykio paminėjimas 
bus. lapkričio 18 d., Lietuvių 
Auditorijoj Chicagoje, nno- 
širdžiai raginu LRKSA na
rius, gyvenančius Chicago j ii 
apylinkėse atsilankyti.

Baigdamas šiuos kelis žo
džius apie LRKSA ir “ Drau 
go” bičiulystę, sveikinu dien
raštį ir jo leidėjus ir ta pa
čia proga organizacijos var
du dėkoju “ Draugui” už pa
ramą ir pagalbą, kurią jis tei
kė LRKSA. per 25 metus. Pa- 
'sitikiu, kad tie nuoširdūs ių - 
šiai niekuomet nenutrūks. A* 
merikos lietuvių katalikų vi
suomenei yra reikalingas dien 
rąštis, taip pat reikalingas ir 
LRKSA su, savo leidžiamu 
laikraščiu. Kuo daugiau lie
tuvių priklausys prie LRKS 
A ir kuo daugiau skaitys mū
sų vienintelį dienraštį, tuo 
būsime stipresni religiškai ir 
tautiškai. Tat, ir dirbkime 
bendrai,

Leonardas Šimutisf
LRKSA Prezidentas.
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DIENRAŠČIUI “ DRAUGUI.”

Lai gyvuoja “ Draugas” su
laukės savo Sidabrinio Jubi
liejaus !

M. ČEMERIS
Grosernė ir Bučernė 
3317 Lituanica Avė.

f %
W. SADAUSKAI
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REV. J. ŠAULINSKAS

“ Draugas” — rimtas mūs 
vadovas,

Jubiliejų šiandien švenčia. 
Jis į šviesą Palydovas, 
Jis tamsybės neapkenčia. 
Lai gyvuoja jis ilgai!

G i ui Kazak evičienė 
Agnieška Kalašinskaitė 
Agniešką Alekniene 
Teklė Šimaitienė 
Ona Jackienė

Mūsų “ Draugas”
Y r’ švietėjas,
Į vairumų pranešėjas.
Mes jį sveikinam širdingai, 
Lai gyvuoja sau laimingai. 
Naujas skleizdams 
Mums žinias,
S ui domina minias.

Rozalija Čepaitė 
B a rb o ra Pipirienė 
Uršulė Gudjonienė 
Jadvyga Gricaitė 
L eokadi j a Vyšniau ski enė 
1) o m ic elė B a Isienė

Kas tik savo sielą 
Nori išganyti,
Katalikų spaudą 
Turi palaikyti 
Imkim visos “ Draugui” 
Ilgiausių motelių! 
Neaplenk lankvdams 
Nei mūsų namelių.

Antanina Leščinskien ė 
A ntanina Navikaitė

Ilgų ir laimingų metelių 
širdingai linkime “ Draugui”, 
sulaukusiam savo Sidabrinio 
Jubiliejaus!

Petras Rimkus 
Petras Juozaitis 
Stanislovas Pali j an ska s 
Joseph Kevelaitis 
Slanislovas Tamkevičius 
Jurgis ir Cecilija

Petraičiai
Kazimieras Jonikas 
Juozas Bubnis 
Motiejus Žičkus 
B. Gryb as 
Matas Čypas

B. STAPONAVICZ 
STAR BAKERY 

Orders For Weddings And 
Parties

Phone Calumet 2173
738 West 31st St.

BOUlevard 0530 
SŲAR RADIO DOCTORS

3324 S. Halsted St. 
Pataisome visokius radios.

Laikome tūbų ir visokių ra
dio dalių

JACK SHULTZ

Teko man būti artimuose 
ryšiuose su “ Draugo” įkūrė
jais. Visų katalikų širdis džiu
gino jo pasirodymas. Visi 
džiaugiamės “ Draugo” ištve
ri mu. Tai-gi dabar sulaukės 
savo Sidabrinio Jubiliejaus, 
lai jis gyvuoja dar ilgai, ilgai, 
po to, kai mes senesnieji nu
keliausime j amžinojo atilsio 
vietą.

Juozapas G a ruckas.

S V E I K I N A M E 
Dienraštį “ Draugą,” sulau
kusį Sidabrinio Jubiliejaus. 
Šia proga linkime geriausios 
kloties sėkmingai darbuotis 
lietuvių tautos labui.

A. BUDRIS 
Grosernė ir Bučernė 
937 W. 33rd Street

f

v

Pirkite Sau Čevervkus Pas
P E T E R S  

3401 S. Halsted St,
Žemiausios Kainos

Kaipo (’bieagos lietu
vių veteranui man yra y- 
patingai malonu pasvei
kinti “ Draugą” sulauku
sį savo Sidabrinio Jubi
liejaus.

K, S. JAKUBAITIS
Hardware, Paints, Wall

paper and Plumbing 
Supplies

3240 So. Halsted St.
Phone Victory 3399 
Biznis įsteigtas 1896

■%

Daug malonių mano gyveni
me dienų rišasi su “ Draugo” 
gyvenimu. Mat, teko man dir
bti “ Draugo” ofise. Tai da
bar “ Draugo” Sidabrinio Ju 
biliejaus proga sveikinu da
bartinius “ Draugo” vedėjus 
ir darbininkus ir taipgi bu
vusius bendradarbius, su ku
riais man teko darbuotis 
“ Draugo” reikaluose.

M. L. Gurinskaitė

Nuoširdžiai sveikiname dien 
rasti “ Draugą,” sulaukusį 
savo Sidabrinio Jubiliejaus.

CHAS. WERTELKA 
Distributors of |

High, Grade Chocolates
Candies, Ice Cream Cones i 

and Wafers I
Phone Lafayette 3713

4558 So. Washtenaw Ave. i

Visi susipratę’katalikai jau
čia ir privalo jausti, kad 
“ Draugo” Sidabrinis Jubilie 
jus yra. nepaprastas įvykis 
lietuvių katalikų gyvenime. 
“ Draugas” buvo ir yra mums’ 
kelrodis. Tad šia proga sa
kau: Lai gyvuoja “ Draugas,” 
j o' leidėjai, redaktoriai ir rė
mėjai.

S. Šlepavičius

“ Draugo” Sidabrinio Jubi
liejaus proga sveikiname jo 
leidėjus, redaktorius ir visus 
darbininkus.

P. DOMBRAUCKAS, 
Bučernė ir Grosernė

858 W. 33 St.

Sidabrinio Jubiliejaus pro
ga siunčiame geriausios klo
tes linkėjimus “ Draugo” lei
dėjams, redaktoriams ir jo vi
siems darbininkams.

Juozapas ir Barbora 
Naujokai

Dėjausi ir pagal išgalę dė
duosi savo aukomis prie tų 
darbų ir įstaigų, kurias “ Dra
ugas” remia. Einu tais ke
liais, kuriuos nušviečia “ Dra
ugas” ir mūsų katalikiškas 
tikėjimas. Tad “ Draugo” Si
dabrinis Jubiliejus yra man 
maloni valanda ir ta  proga 
sveikinu visus “ Draugo” lei
dėjus, redaktorius ir bendra
darbius ir linkiu jiems ge
riausios kloties.

Jonas Smilgius

%

STANLEY WAUGIELOVIC
3254 So. Emerald Ave.

CHICAGO, ILL.
Užlaikome ir patys gaminame šviežius ir padžiovintus 

sūrius, sviestą ir groserį ko kam tik reikia. 
Užprašome visus lankytis pas mus.

r#

rW
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STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems reikalams 
Kaina, prieinama

3319 Lituanica Avenue

CHICAGO, ILL.

A?
T elepsone  V ic to r y  3162

,Jūsu Artimiausia- NA TIO N W ID E  K rautuvė  
S. A. K A N A P E , sav.

LIETUVIŠKA BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
724 W. 31st St. Chicago, 111.

______  - - - - - - .......  ------ ------  f

Susipratę lietuviai biznieriai labai gerai žino 
lietuvių laikraščių svarbą biznio reikaluose. Ge
ri laikraščiai yra ne vien priemonė bizniui pa
sigarsinti. Geri laikraščiai yra biznierių talki
ninkai. Tokie lakraščiai nuolat kelia savo skai- 
tvtuojuose tą supratimą, kad remtume savus 
biznierius, iš kurių gauname aukų visuomenės 
reikalams. Geri laikraščiai primena lietuviams, 
kad savo brangių centų neneštume pas tuos 
biznierius, iš kurių lietuviai negali susilaukti 
savo reikalams jokių aukų. Tokios sveikos kry
pties yra dienraštis “ Draugas” ir todėl jo 
Sidabrinio Jubiliejaus proga jį sveikiname ir 
linkime jam stiprėti ir platintis lietuvių tarpe.

NEW PROCESS BAKING CO., Inc. 

3401 So. Morgan St.

Chicago, 111.

Sidabrinio Jubiliejaus proga linkime “ Draugui” 
GERIAUSIOS KLOTIES

ALEKSA S BAKERY

Tel. Yards 7258 3339 Co. M crgaa St.

Lietuviškos rupiosios ir plikytosios duonos kepėjai

Sveikiname “ Draugą” , sulaukusį savo Sidabrinio 
Jubiliejaus ir linkime jam geriausio pasisekimo

W. STASIULIS
BUČERNĖ IR  GROSERNĖ

3300 So. Union Avenue Chicago, 111.

AMERIKOS LIETUVIŲ AERO KLUBAS
A. Kiela, pirm.; W. Vilkas, vice-pirm.; L. Masalskis, ižd.; 

V. Urbonas rast.
3718 South Halsted St.

Klubo nariai gauna praktiškas ir teoriškas pamokas su
darymo ir taisymo aeroplanų ir motorų, ir skraidymo. 
Mokytojas yra gerai žinomas mekanikas V. Jesulaitis. 

Visi norintieji kviečiami prisirašyti prie Klubo
Z?

Gyvuok,
Informuok,

Šviesk!

Nuoširdžiai sveikinu savo ir savo šeimos vardu 
“ Draugą” , per 25 metus išvariusį plačią vagą mūsų 
tautinėje ir visuomeninėje dirvoje ir nuolat stiprinusį 
šūkį — savas pas $avą- Linkiu, kad “ Draugas” ir to
liau taip sėkmingai gyvuotų, informuotų ir šviestų.

JONAS P. EVALDAS

840 West 33rd Street,
CHICAGO, ILL.

<5

AM

AUDITORIUM TAVERN
JOSEPH RACHUNAS, Sav.

3137 S. Halsted St.
U/Jaikome visokios rūšies stiprių ir lengvių gėrimų 

pilname pasirinkime, ir gerų cigarų. Dar gi, turime gra
žią vietą jaunimui pasilinksminti, o seniams pasilsėti. 
Taipgi be to duodame užkandžių veltui. Mes laukiam 
tamstų atsilankant. Būsite pilnai patenkinti. Taipgi lin
kime dienraščiui “ DRAUGUI” sulaukti auksinio jubi
liejaus.

%:

Turime šviežią mėsą. Duo
dame gerus svarus. Turime 
didelę grosernę.

S. T. MELTNTS,

3404 So. Union Avė.

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3344 S. Halsted St.

JOSEPH P1KEL, Sav.

RUDENINIS IR ŽIEMINIS IŠPARDAVIMAS
Mes užlaikome įvairių aprėdalų: vyrams, moterims ir 

vaikams
Žemos kainos ir mandagus patarnavimas

HUPMOBILE PARDAVĖJAI

W HITE SOX 
MOTOR SALES

“ Važiuok ir N erėk” 
Duodame prielankiausią pa

tarnavimą visiems atsilankiu
siems. Turime visą eilę’ gra
žių akis, patraukiančių Hup
mobile automobilių. Kiekvie
nas pamatęs ir apžiūrėjęs Hu
pmobile automobilius be abe
jonės pripažins, kad tai yra 
pirmos klasės A—1 automobi
lius. Važiavimas Hupmobile 
automobiliu, tai nėra važiavi- 

-•m as, bet tiesiog poilsis. Tad 
'■^'ateikite ir apžiūrėkite mūsų 

Hupmobile automobilių rinką. 
Patarnaujame visuomet dieną 
ir naktį. Priimam ant storage 
pasižierinius ir didelius tro
lius. Užtik rinam geriausią 
priežiūrą ir palaikymą.

Be to, linkime dienraščiui 
“ Draugui” jo 25 metų sukak

tų tuvių proga. Lai dienraštis 
“ Draugas” sulaukia auksinio 
jubiliejaus%

A?
P lie n e  V ictory 4965

BRIDGEPORT TIN SHOP,
R O O F IN G

S teel ceilin g s , G u tte r in g , S m oke S tack s , S k y lig s ts  a n d  C o rn ice s 
F u rn ic e s  re p a ire d  a n d  in s ta lle d

CARU BIRNDORF 3216 S. Halsted St.
Aa\

WHITESOX 
MOTOR SALES

Sav. S. Rumchaks., 

Man, V. Rumchaks, 

Mec. Wm. Shultz

610 W. 35th St.

CHICAGO, ILL.
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Dievui padedant, sulaukiau Sidabrinio “ Draugo” Ju 
biliejaus. Kadangi “ Draugui” rūpėjo ir teberūpi lie
tuviu katalikiškosios visuomenės labas ir kadangi man 
tas reikalas ir-gi buvo ir tebėra arti širdies, tai man 
ypač malonu Jubiliejaus proga pasveikinti mūsų dien
rašti. Tegyvuoja “ Draugas” dar ilgai, ilgai.

JUOZAPAS GURINSKĄS

Kaipo laikraščių mėgėjui ir apšvietus šalininkui ma
lonu yra man pasveikinti “ Draugų,” sulaukusį Dvide
šimties Penkių metų savo gyvavimo. Linkiu geriausios 
kloties jo tolimesniame gyvenime.

FRANK VAIČKUS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

634 W. 35 St. Chicago, 111.

Geriausio pasisekimo linkiu “ Draugui” sulaukusiam 
savo Sidabrinio Jubiliejaus.

A. MASALSKIS
GĘABOEIUS

3307 Lituanica, Ava. Tek BOUlevaird 4139

CHICAGO, ILL. •

Siunčiu geriausios kloties linkėjimus dienraščiui 
“ Draugui” , sulaukusiam savo' Sidabrinio’ Jubiliejaus

KAZ. BEINARAUSKAS
BUČERNĖ IR GROSERNĖ

3301 Emerald Avenue Chicago, 111.

Linkime, kad dienraštis “ Draugas”, minėdamas savo 
Sidabrinį Jubiliejų taip sutvirtėtų, kad dar sulauktų 
savo Auksinio Jubiliejaus

MIKALOJUS IR ZOFIJA
RLATAKIAI

Draugystė Šv. Petronėlės
Sveikina dienraštį “ DRAUGĄ” su 25 metų 

Jubiliejumi
“ DRAUGAS” buvai draugu per 25 metus tarp 

mūsų visų.
Linkime, kad sulauktų auksinio jubiliejų 

Viso Gero linkime

SV. PETRONĖLĖS DRAUGYSTE
Bridgeport

=^1

= ^ ,i

CLARA MILLINERY 
3448 So. Halsted St.

Turiu gražios mados kepurių įvairios mieros 
Kaina $1.98

Taipgi turime eilę Bridek Veils ir kepurių

Phone Yards 5379

T A V E R N  
C. KASILIAUSKAS, Sav.

3364 S. Halsted St.
Užlaikome geriausi alų, stiprių ir lengvų degtinę. 

Taipgi laikome cigarus, cigaretus ir tabakų. Be to duo
dame užkandžių veltui. Visiems kuogeriausiai 

patarnaujame
Linkime dienraščiui “ DRAUGUI” ilgiausių metų

%:

NUOŠIRDŽIŲ LINKĖJIME DIENRAŠČIUI 

“ D R A U G U I ” IŠ PRIEŽASTIES

JO SIDABRINIO JUBILIEJAUS

We V. A, JUOZAITIS,

%

L“
B R I D G E P O R T

PAUL LEASIS MEN’S FURNISHINGS 
3427 So. Halsted St.

Shirts, ties, gloves to fit any size built. New line of 
men’s Fall hats and clips 

28th ANNIVERSARY SALE
Twenty eight years of good service

&

TALSKY’S DRESS LINGERIE SHOPPE 
3234 So. Halsted Gt.

Shop at Talsky’s for Best Values and Lowest Prices

DR. G. SERNER
LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS

756 W. 35th St.
. Sveikinu visus savo pacijentus, kuriems nuoširdžiai 

patarnauju ir dar visiems patarnausiu gydydamas akis 
ir priskirdamas akinius.

Taipgi sveikinu dienrašti “ DRAUGĄ” su 25 metų 
jubiliejaus linkėjimais. Ilgiausių metelių kaip savo kos- 
tumeriams, taip “ DRAUGUI.” Visados su jumis.

LA
J PTRM A L IE T U V IŠ K A  M E D Ž IO  Įg D IR B Y S T Ė  (L U M B E R  Y A R D ) 

S p e c ia ly b ė  la n g u , d u ry  i r  v iso k a j m edžio  n a m ų  ta isy m u  a r  s ta ty m u  
S pecia lia  Išp a rd a v im a s  ž iem ai (S te n u  W in d o w s)

2-2X 25-0 ......................................................................................................... U . .  $1.49
2-4X 6-0 ...................... ................................................................................................ $1.89,

Ž iem inės D urys (S to n u  D oors)
2-6X 6-9 .............................................................................. .........................................  $2.99,
2-8X 7-0 ..............................• ...................................................................................... S3.50

C om bination D oors 1 • • • ■
2-6XG-9 . . ......................................................• • ................................... .. $4.89

Ą žu o lin es g r in d is  (O ak  flo o rin g )  No. 1. 1000, k e tv r i ta in ių
p ėdu  (1000 sq. f t )  ....................................... , ........................ $75.00

P irk d a m i p a s  L ie tu v į su ta u p y s ite  p in ig ų  i r  g a u s i t  g e r ia u s io s  r ū 
šies ir  n u p ig in to m is  k a in o m is . A p sk a itlia v im a s  dykai.

M. Z O L  P
3553 So. H alsted  St. T elefon as B oulevard 8743

A td a ra  k a s  v a k a ra s  i r  N ed člio j ik i 1 vai. p. p.

4-
Tamstų Senas Pažįstamas 

Atsidarau bučernę ir gmsernę. Užlaikau šviežių
mėsų ir pigiausiai parduodu.
Užprašau visus atsilankyti.

JUOZAPAS KRIVICKAS
3157 So. Emerald Ave.

CHICAGO, ILL.

prieteliu, bičiuliu. Kiekvieno 
žmogaus gyvenime turėti tik
rų draugų yra labai svarbus 
daiktas. Pas draugų jieškome 
pagelbos nelaimėje, patarmės 
abejonėse, pasismaginimo lin
ksmose valandose. Kokia-da lai 
mė, kad tas draugas yra prie 
dams galingas asmuo, kad jo 
balso klauso šimtai ir tūkstan 
čiai žmonių!

‘ ‘ D raugo ’ ’ redakci j a mė- 
gins visomis savo spėkomis 
padaryti savaitraštį tikru, iš
tikimu katalikų draugu be 
padaryti savaitraštį tikru, iš
tikimu kataliku draugu; be 
pagelbos pats vienas neište
sės. Todėl išanksto meldžia 
raštininkų prisidėti raštais, 
vertimais, korespondencijo
mis, trumpų žinelių padaž
nėjimu. Žinoma, nuo “ Drau
go” nereikia tikėtis tokių 
daiktų, kurių n e g a l i  m a 
įvykinti. Tačiau leidėjų, re
dakcijos ir bendradarbių kar
štu noru yra padaryti “ Drau 
gų,” kiek galima, geresniu už 
’kitus Amerikos lietuvių laik
raščius.

Nors pats savaitraščio var 
das rodo, lyg laikraštis ture-; 
ti užsiiminėti vien katalikų 
reikalais, bet atsiminkite, kad 
neivienam katalikui nerūpi 
vien tik dvasiški reikalai. Ne- 

] užmirškime, kad ir katalikui 
norisi žinoti, kas darosi pa
saulyje: juk jisai gyvena krū
voje su visokiais žmonėmis — 
tai ir jam privalo rūpėti — be 
tikybinių, luominių, tautinių 
ir kitokių atskirų — visų 
bendri reikalai! Kų veikia 
kongresas, parlamentas, dū
mą? Dėlko reakcija, gavo vii 
šų Rusijoje, jai nepasisekė 
Turkijoje? Dėlko Prancijos 
krasininkai laimėjo pirmąjį 

straikų, bet sustraikavę antru 
kart, nerado užuojautas visuo 
menėje? Arba mokslo dirva! 
Argi neįdomu susipažinti su 
naujomis teorijomis astrono
mijoje, geologijoje ir šimtuo
se kitų mokslo šakų? Ir visuo 
menės klausiniai: visa pasau
linė ramybė,' tautiniai judėji 
Ynai, blaivybės reikalai ir t t .

ŲĄ ir tt. — ar nemalonu bent kam 
sueiti į artimesnę pažintį su 
tais dalykais?... Ar nesmagu 
matyti juos pilnoje šviesoje, 
regėti juos per kritiškų kata 
likų bažnyčios stiklų?

Gyvename svetimoje šalyje: 
amerikiečiai mus vadina “ fo- 
reineriais, ” žiūri į mus kai- 
kada net su paniekinimu. Iš- 
rodome jiems ir tamsūs, ir ne
suvaldomi, ir pavargę, ir ne
apsukrūs. Turėkime drąsybę 
prisipažinti, kad trūksta 
mums blaivybes, trūksta su
pratimo naujojo gyvenimo są
lygų, trūksta mokėjimo vers
tis medžiagiškuose reikaluose. 
Kur mūsų Carnegie’ai, mūsų 
Ryan’ai, Morosini’ai? Nėra 
jų! Ateiviai anglai, škotai, ai
riai, vokiečiai persiima ame-Į 
rikiečių gyvenimu ir vaidina |

P h o n e  B O U lcvard 1969
MALELO ELECTRIC COMPANY

E L E C T R IC A L  C O N TR A C TO R S
N ew  a n d  O ld H o u se  W iring-, M o to r installing-, F ix tu re s  a n d  S u p p lies
P. K. MALELO, Pres. 3336 S. Halsted St.

...... -  ..............  .......

HALSTED RADIO REPAIRS AND SERVICE 
3311 So. Halsted St.

P a ta iso m e  v isok ios išd irb y s tė s  rad io . Į ta iso m o  ra d io  a u to in o b iu ’jo se  
v isa i ž em o m is  k a in o m is . L a ik o m e  v isok iu  ra d io  tū b ų  i r  k i tų  d a lių . 

Savo d a rb ų  g v a ra n  tu o  jam e . V isa is  la ik a is  p a ta rn a u ja m e .

LIETUVIŠKA PIRMOS RŪŠIES 
VALGYKLA 

AGNES MISEVIC, Sav.
Švieži. Gerai Gaminami Valgiai

Prašome visus atsilankyti, o būsite sveiki ir 
stiprūs laikui bėgant

3206 Halsted St. Chicago, III.
- č

Linkiu “ Draugui” geriausios kloties tarp plačiosios 
Amerikos lietuvių

W. J. STANKŪNAS- Fotografas 
3315 So. Halsted St. Tel. YARds 1546

A_-

M R . & MRS. PARKER

SVEIKINA “ DRAUGĄ”, SULAUKUSĮ SAVO

SIDABRINIO JUBILIEJAUS

“ Draugo” Sidabrinio Jubiliejaus proga sveikinu Jo leidė
jus, redaktorius ir darbininkus ir visiems linkiu daug lai
mės ir ilgo amželio.

VINCENT RUKSTALIS
ONE NORTH LA SALLE STB,

Chicago, Illinois 
Telephones 

Bus. State 3380 
Bes. Hemlock 5219

Iš Pirmo “Draugo” Numerio 
1909 m.

Nuo Redakcijos
Jau pats laikraščio vardas , armėnai, italai, žydai, verčia 

— DRAUGAS — KATA]A Amerikos vyriausybę rūpintis 
KIŠKAS LAIKRAŠTIS — jų reikalais kitose šalyse — 
parodo, kad jisai bus, katalikų j bet kas kada girdėjo, kad to-

i būdu pagerinti savo būvį, 
i kaip taupti uždirbtų skatikų, 
kaip vesti “ biznį” , žodžiu, gal 
neesame apsipažinę su ekono
mija? Štai “ Draugas” bandys 
ateiti savo draugams pagel- 
bon, įvesdamas skyrių, pašvęs 
tų ekonomiškiems reikalams.

Beveik visi Amerikos lietu
viai nėra užmiršę senos tėvy
nės ir jautriai interesuojasi, 
kas darosi Lietuvoje. Turėsi
me skyrių apie Lietuvos rei
kalus.

(Tęsinys ant 5 pusk)

kia pat paguoda butų suteik
ta lietuviams? Dėlko?

— Na, gal dėlto, kad nee
same jos verti. Kažin! Gal ne
žinome, kaip galima pigiu—

B R I G H T O N  P A R K

f —

W. ROLINSKAS
GROCERIES and MEATS'

2611 W. 44th St.

Tel. LAEayette 7219

'SV <
. v .. - -- ----  - ----- --- -

L. ABARAVIČIUS

New York Life Insurance

Agentas

S v e ik in u  d i'on raštį “R raugą.7  š ia  S id a b rin io  J u b il ie ja u s  p ro g a
J. LIULEVIČIUS

Grab orius ir  Balsamuotcjas
4992 Archer Avė. . Tel. LAFayette 3572

f %
Sveikinu dienraštį “ DRAUGĄ” su sidabriniu 
jubilieju ir linkiu ilgiausių metų ir dėkoju už 
tai, kad mus apgina nuo visokių bedievių, mū
sų Tikėjimo priešų.

AGNIETE GILIENE
Bridgeport

F

%x?

Brighton Park
Sveikinu dienraštį “ DRAUGĄ” 25 metais jubilieju ir 

linkiu, kad stipriau gyvuotų.

E. STATKIENE

‘Y:
X ?

BRIGHTON PARK
Moterų Sąjungos 20-ta kuopa sveikina, vienintelį mū

sų katalikiškų dienraštį “ Draugų” minint jo Sidabrinį
Jubiliejų.

20-tos Kuopos Valdyba
Pirm. ELENA STATKIENĖ 
Prot. Rašt. M. PANAVIENĖ 
Finansų Rašt. M. ŠRLPŠIEN 
Iždininkė T. ŠATAS

e?Y:

svarbias roles Ji; gyvenime;jL.

%

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
VIRginia 0036
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IŠ PIRMO “ DRAUGO” 
NUMERIO 1909 M.
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(Tęsinys nuo 4 pusi.)
Neužmirštame ir mažutėlių 

-— jaunosios kartos. Priaugan 
ti jaunuomenė1 yra tikra mūsų 
Amerikoje ateitis. Steigiame 
jai mokyklas, rūpinamės, kad 

r ir ji išmoktų lietuviškai. Bet 
Y išmokusi, ką jinai skaitys? —

čia atsiranda reikalas įvesti 
“ Vaikų Skyrių.” Mums labai 
smagu pranešti, kad šitą sky
rių apsiima pripildyti p. Ksa 
veras Vanagėlis, žinomos dai
nos: “ Kur banguoja. Nemunė
lis” autorius.

Korespondencijų norime tu
rėti kuodaugiausiai, bet rei
kalaujame, kad visos jos bū
tų trumpos, visuomenei žin- 
geidingos ir pinu visko teisiu 
gos.

Šeip jau vėsime laikrašti 
katalikiškoje dvasioje. Mūsų 
obalsiu bus garsūs Linccoln’c 
žodžiai: “ Su piktumu nei vie 
nam, su meile visiems, su stip
rybe tiesoje, kaip Dievas duo
da mums matyti tiesą,” ir šv.

<3 Pauliaus padrąsinti patar
me: “ Stovėkite apsijuosę ant 
strėnų tiesą ir apsivilkę tei
sybės šarvu.” (Ephes. VI, 14).

Tel. Virginia 2481 Wedding Photographs a Specialty

PRECIN PHOTO STUDIO
PHOTOGRAPHERS OF HIGH QUALITY

4309 Archer Ave. Chicago, 111.
5 doors west of Albany

A

DVI GALYBĖS, BE KUBUI 
PASAULIS PRAŽŪTŲ'

MOTERIS IR  ORGANI
ZACIJA

Kiekviena protaujanti mo
teris supranta, jog -organizuo
tos moterys yra taip galingos, 
kad nėra pasaulyje jėgos, ku
ri galėtų joms prilygti.

Lietuvės moterys dažnai gė 
risi svetimtaučių organizacijo
mis, jų stiprumu. Mūsų, lie
tuvių katalikių, vienintelė or
ganizacija Amerikoje, L. R. 
K. Moterų Sąjunga, irgi ga
lėtų tapti pasigerėjimo objek
tu, jeigu kiekviena lietuvė ka
talikė moteris laikytų sau už 

: priedermę tapti jos nare.
Ypatingai Amerikoje gimu

sios mergaitės ir moterys tu
ri suprasti, jog lietuvėms mo
terims būtinai reikalinga su
siburti į vieną didelę -organi
zaciją, jeigu norime turėti į- 
takos Amerikos gyvenime į- 
,vairiose srityse, būtent: apš- 
vietoje, .labdarybėje, politiko
je  ir net dailėje.
' L. R. K. Moterų Sąjunga 
'per savo vajų ragina kiek
vieną inteligentišką mergaitę 
ir moterį laikytis obalsio: Bū
kime doros! Būkime organi
zuotos! Būsime galingos.

K. R.

NAUJA KNYGA
“Pašaukimas į Dvasinį 

Luomą’5
Kun. Pr. 4. Vaitukaitis

Knyga 95 puslapių įtalpom 
ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais Tvirtais popieri 
niais viršeliais tik 25 centai, 
vieną imant, dar reikia pridėti 
už persiuntimą 5c.; o gražiau 
audeklo viršeliais 50 centu.

“ DRAUGAI 
2334 So. Oakley Ave.,

Arba pas patį Autorių
8801 Saginaw Ave.,

ANTANAS BUTCHAS
HARDWARE and PAINT

4414 S. Rockwell St.

TELEPHONE LAFAYETTE 4689

A

Telephone LAEayette. 3572

J. LIULEVICIUS
GRABORIUS

IR

BALSAMUOTOJAS

Patarnauja Cbieagoje ir apylinkėje. 
Didelė ir graži koplyčia dykai

4092 Archer Avenue

J

V, P a u k š t is
Hardware Store

2738 W. 47th St. Phone LAFayette .1237
% ................. .................................-z- .....
f

Phone LAFayette 4961
S. CONRAD

Shoes For The Family 
4341 Archer Ave.

%

Tel. LAFavette 8227

%

Chicago
A

KAZ HEAT INTENSIFIER CO.
ANTANAS KAZLAUSKAS

2522 W. 44th Street Chicago, 111.

For a Big Stein of Beer and Delicious Sandwiches 
Stop At The

ARCHER BUFFET
4180 Archer Ave. Tel. LAFayette 3886
CHARLY WALANTAS
WALTER BROZOWSKI Chicago

rF
Tel. LAFavette 5499

ANTANAS RUPŠIS
Užlaiko Valgomų Daiktų Krautuvę

2438 W. 45th SL

%

-------------------------------------

...— — — ............

Phone LAFayette 5936 ICE, COAL, and WOOD

TONY TICZKUS

2743 W. 37th Place
MOVING

Chicago, Illinois

Dr. A. J. JAVOIŠ

2643 W. 47th Street

TELEPHONE LAFAYETTE 5793 CHICAGO, ILL.

4 ’ A'.w

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIŠ

KUS BONUS
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2608 West 47th Street Tel. LAFayette 1083

Tel. LAFayette 2077 W e Deliver
QUALITY MEAT MARKET

And Grocery
L IV E  A N D  D R E S S E D  P O U L T R Y

K . K U R P IU S , P ro p .
4311 Archer Ave. Chicago

%

s

v

F IN E  L IQ U O R S GOOD B E E R  j
RAINBOW TAVERN
ANNA K O IjE CH US, P ro p .

SA N D W IC H E S
4516 So. Washtenaw Ave.1 Chicago, 111. Jj

Tel. LAFayette 4639 Ben and Helen Murakas, Prop.

MIDLAND BARBER AND 
BEAUTY PARLOR

Permanent Waving
Marcelling, Shampooing, Manicuring, Facial,

Scalp Treatments and Finger Waving
4182 Archer Ave.

%:
Chicago

A
UŽSIMOKA GRAŽIAI ATRODYTI

J. KONCEVIC, U N IO N  B A R B E R  SH O PS 
Res. Phone Virginia 0590

2557 W. 43rd St. 2734 W. 43rd St.

JAMES TAURAS
SIUVĖJAS

4457 Talman Avenue
Chicago, III.

■4*

DOLLY’S BEAUTY SERVICE
S p ec ia liz in g  in  H a i r  D yeing , R e m a n e n t a n d  F in g e r  W av in g  a n d  

a ll B ra n c h e s  o f B e a u ty  C u ltu re
DOLLY’S BEAUTY SHOP

4143 Archer Avenue

% :

Phone LAFayette 7031

PETER BLUDZIUS
CANDY STORE

4545 So. California Ave.

N

A

MIKE BIAGO

4358 So. California Ave.

CHICAGO, ILL.

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE

2738 W. 47th St.
TELEPHONE LAFAYETTE 1237

MYKOLAS BAUZINAS

4440 So. Talman Ave.

CHICAGO, ILL.

PHONE LAFAYETTE 0457

ANTANAS DISHIS

4454 S. Rockwell St.
PIRMOS RŪŠIES-BI; OEENĖ Ilf GROSERNE 

Užlaikome Visokiu Daiktu

A

MOZART BEER TAVERN
GOOD BEER-WINES and LIQUORS

4356 So. Mozart St.

JOHN JUŠKA, Proprietor _

COMPLIMENTS OF

JOKANTAS BROS
4138 Archer Ave.

TELEPHONE LAFavette 3052

Tel. LAFayette 9467

GUST-GALIMSKI

CALIFORNIA TAVERN
4410 S. California Ave.

J

Joe Dish’s Tavern ■— J. Dišius, sav.
2259 W. 23rd Pl. CANal 7449

Duoba ir Brazaitis, Barber Shop
2209 W. 23rd Pl. CANal 0204

JULIUS J. STORGUL -  Plumbing
2240 W. Cermak Ed. CANal 4124
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Švietimo Keliais Ciceriečių Sveikinimai ir Linkėjimai
Ne taip jau seni laikai, kuo 

met lieuvių kalba raštai span 
sdinti , įgyti skaityti buvo 
draudžiama. Ir  tuomet, kas 
mokėjo skaityti, ne gi galėjo 
apseiti be knygų ir laikraš
čių; skaitė, tat, kas rusų, kas 
lenkų, ar kitų svetimų kalbų 
spausdinius. Paviršutiniai 
žiūrint, kai-kam rodytus, ras 

neturėjęs didelio skirtumo 
sudaryti, ypač turint galimy
bės pasirinkti skaitomųjų 
svetimų tautų raštų turim, 
tačiau istorija pažymėjo lie
tuvių tautos be galo skau
džių žaizdą: didelė mūsų skai
tančiosios visuomenės dalis, ! 
beskaitydama svetimų tautų ' 
bei klaidingoj tikybinių orijen j 
tacijų raštus, ilgainiui prisi
sunkė svetimomis lietuvybei 
bei tikrajai tikybai nuomonė
mis. Ir pasijuto tauta, kad 
lietuvių šviesuomenė nebekal
ba lietuviškai, bet neprieteliu 
gų rusų ar lenkų kalbomis; 
lietuvių gi bažnyčiose nebesi
matė pasaulinės šviesuome
nės, kadangi ji mirko tikybi
nio nepaisymo, ar materijaliz- 
mo klaidose. Tojo, mūsų tau
tos tamsaus perijodo išperos, 
lyg slogutis, slegia lietuvių 
tautos sąmoningą protavimą 
ir veiklą dar ir dabar. Jei 
šiandien yra lietuvių, kurie 
veikia prieš Kristų ir Jo įs
teigtąją Bažnyčią, jei Lietu
vos valstybei jau einant sep
tynioliktuosius nepriklauso
mybės metus dar esama lietu 
vių komunistiškų draugijų ir 
lietuvių komunistiškų laikraš 
čių, kurie gimtąją šalį sten
giasi atiduoti Rusijos vergu- 
vėn, jei daugelis Klaipėdos 
krašto lietuvių eina, prieš lie
tuvybę, tas rodo, kaip daug 
į žmogų veikia priešų spaudos 
skaitymas.

Nūn, esant lietuvių .spau
dos laisvei yra galimybės 
spausdinti bei skaityti švie
sių ar tamsių pažiūrų lietu
viškas knygas ir laikraščius. 
Nelyginant, kaip žmogaus žo
džiai ar darbai gali būti pra
kilnūs ar tamsūs, taip būna 
ir skaitomosios medžiagos pa
sirinkimas: gašlusis — skai
to vadinamas meilės apysa
kas, šlykščius juokus; pikta 
daris bei palaidų minčių — 
vengia tikybinių raštų, o grie 
bia už bedieviškų; tvirto ti
kybinio nusistatymo žmogus 
— biaurisi palaida spauda, gi 
skaito konstruktyvės minties 
raštus bei kilnių gyvenimo pa
vyzdžių aprašymus.

Žmogus, kuris pragaištingų 
raštų neima nė į rankas, gi 
laisvomis nuo tiesioginių pa
reigų valandomis skaito nau
dingas, pamokinančias knygas 
bei dorus' laikraščius, toksai 
tampa šviesių minčių žmogu
mi ir tokie tai žmonės sudaro 
tikrąją, tautos šviesuomenę. Ir 
kame tautos šviesuomenė yra 
gryna ir gausinga, toje šaly
je bujoja doringumas, ten 
klesti mokyklos, ten pilnos 
bažnyčios.

Gerą raštą branginti mus 
išmokė Dievas. Savo įsaky
mus Kūrėjas įsakė pranašui 
Maižini įrašyti ant akmens 
lentų. Dievo apreikštasiąs tie
sas ir Kristaus išganingąjį

(Tęsinys ant 7 pusi.)

f

I I.
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C I C E R O
Dienraščio “ Draugo” , Sidabrinio Jubi

liejaus Proga Sveikinu “ Draugo” įsteigėjus, 
dabartinius leidėjus Tėvus Marijonus, Visus re
daktorius, darbininkus, skaitytojus, Palaikyto
jus ir visus rėmėjus. Šia proga visus kviečiu 
į Šv. Antano Parapijos Metinį Bankietą Lap
kričio (Nov.) 25 d: 1934, Parapijos Svetainėje.

KUN. H: J. VAIČUNAS,

Klebonas.

s,

Sveikinu Dienraštį “ Draugą.” Jubiliejaus proga

DR. P. ATKOČIŪNAS
1446 South 49th Court

Cicero, III.

3147 South Halsted Street
Chicago, 111.

GRANT WORKS PHARM ACY
4847 W. 14th St.

Cicero, III.

Svei kiną m e ‘ ‘ Draugą ’ ’ 
Jubiliejaus Proga

GRANT WORKS 
COAL YARD

A. B E R N A D IšIU S , Sav.

Pirkite Anglis Dabar
16th St. a n d  49th  CL 

Cicero, Illinois 

Phone: Cicero 311

Dienraščiui “ Draugui” jo Jubiliejaus proga linkime 
geriausio pasisekimo, buvusiems ir esamiems jo leidė
jams ir darbininkams. Lai “ Draugas” gyvuoja per dau
gelį šimtmečių

O N A  RAŠINSKIENE

A. L. R. K. FEDERACIJOS 12-tas Skyr. 
Cicero, III. Vardan 18-kos Dr-jų

Sveikina “ Draugą” ir jo vedėjus proga 25 m. Jubilie
jaus sekančios dr-jos:

Dr-tė Šv. Antano, Dr-tė Šv. Dievo Motinos Sopulin
gos, Dr-tė Visų Šventų, Dr-tė Nekalto Prasidėjimo Švenč. 
Panelės, Dr-tė Šv. Grigaliaus Choras, Dr-tė Lietuvių Ry
mo Katalikų Susivienijimas, Dr-tė Šv. Antano-, parapijos 
Jaunamečių choras, Dr-tė Šv. Pranciškaus Tretininkų, 
D r-tė  A m žino R ožančiaus, Dr-tė- Jau n am ečių  S ąjungie- 
čių, Dr-tė Gyvojo Rožančiaus,, Dr-tė Apaštalystės Mal
dos, Dr-tė Labdarių 3č,ia Kuopa, Dr-tė Lietuvos Vyčių, 
14 kp., Dr-tė Šv. Vardo Jėzaus, Dr-tė A. L. R. K. Mote
rų Sąjunga, Dr-tė Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų, 
Dr-tė Šv. Kozimiero Akademijos Rėmėjų Jaunametės.

rz

S em 'ausia  i r  a ts a k o m in g ia ų s ia  v a is tin ė  šioj 

a p ie lin k ė j. V isu o m e t šą ž in n g a s  ir  m a n d a 

g us p a ta rn a v im a s . V isok i p a ta r im a i  kas 

lin k  sv e ik a to s  su te ik ia m i dykai.

K a lė d in ių  a tv iru č ių  A n g lišk ų  ir  L ie tu v išk ų  

ja u  g a lim a  p a s  m u s g a u ti. T a ip g i tu r im e  

d id e lį p a s ir in k im ą  K a lė d ų  do v an ų .

J . K E SER A U SK A S,, R. Ph. Sav.

1410 So. 49th  C ourt Cicero, 111.®

Telephone Cicero 2109

A. Petkus
G R A B O RIU S

Patarnauja Chicagoje ir apielinkėje 
Laidojam Pigiau Negu Kiti.

-’““V

LIBERTY RESTAURANT 
Sav. ONA V A L A N T IE N Ė  

ONA K R E N Č IE N Ė
4915 W . 14th S tree t Cicero, Illino is

Phone: Cicero 3564
Švarūs lietuviški valgiai. Mandagūs patarnautojai

WALTZU ŠOKIU VAKARAS
Rengia

Lietuvos Vyčių 14-ta Kuopa
PEN K TA D IEN IO  VAKARE,

LAPKRIČIO 30, 1934
ŠV EN TO  AN TAN O P A R A P IJO S  SV ET.,

15th  S tre e t  I r  49th C ourt, C icero, Illino is
Griež labai gera Bill Morey orkestrą, susidanti iš 8 muz. 

Visi yra nuoširdžiai kviečiami skaitlingai atsilankyti,
pasilinksminti, ir tuomi paremti Vyčius.

T ik ie tas  20c. P ra d ž ia  8 vai. v,ak.
K viečia  V a ldyba  i r  Rengim o K om isija,

A N T O N  LUKAUSKAS
L IE T U V IS  ŠA U ČIU S

FIRST CLASS SHOE REPAIRING 
:Iš Naujų Senus, O iš Senų Naujus Batus Padarome”

4830 West 14th St., Cicero, III.

GEORGE JAŠKUNAS 
TAVERN

1401 So. 48th Court, Cicero

UŽLAIKO TIK PIRMOS RŪŠIES GĖRIMUS

Dienraščiui “ Draugui” Jo Jubiliejaus proga 
Linkime Laimingos Ateities

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

4847 West 14th Street
Cicero, Illinois Tel. Cicero 1260

KAZIM IERAS BALČIŪNAS
GROCERY AND M EA T M A R K E T

5022 W . 16th St.

•\s

Cicero, III.
Pas mus kiekvieną penktadienį ir šeštadienį didelis iš

pardavimas nupigintomis kainomis 
Kam eiti kitur, jei galite gauti čia pat geras prekes ir

dar pigiau

NE

FAMILY DRUG STORE 
L IE T U V IŠ K A  V A IS T IN Ė

1446 So. 49th Court Cicero, III.

Phone: Cicero 2573
Užlaikome gerus vaistus ir pildome Jūsų receptus 

Patyręs vaistininkas Wm, S. Hayden, R. Ph. C.

<r
LINKIU “ DRAUGUI” PASISEKIMO 

J  UBILIE JAUS PROG A

J. KAIKARIS
R U G IN Ė S DUONOS K E P Y K L A

5008 W . 14th St. Cicero, III.

J. PATEREBAS
GROCERY AND M EA T M A R K E T

1538 So. 50th Ave. Cicero, 111.
Visados mandagus patarnavimas 
PIRMOS RŪŠIES PREKES

Ries. Phone: 
Cicero 3059

CHARLES GENIS
APDRAUDOS AGENTAS 

gaisrų, viesulų, automobilių ir langų.
Notary Public

Res. ,1611 S. 49th C ourt 4917 W . 14th  St.
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T IK Ė J IM O  P L A T IN T O JA S

Tikėjimas yra didžiausia . daugiau žmonių pasiekia. Be 
Dievo dovana. “ Be tikėjimo to, jis ne taip lengvai gali kū
gi negalime patikti Dievui,” 
rašo Šv. Povilas apaštalas 
(Žyd. 11, 6). Kristus pats pa
sakė: “ Kas tikės ir bus ap
krikštytas, tas bus išganytas; 
kas gi netikės, bus pasmerk
ta ^ ” (Morkus, 16, 16). Tikė
tinas, apie kuri mūsų Dieviš
kasis Iganytojas kalba, yra 
tikėjimas įš Dievo apreikštą
sias tiesas, kurias Jo įsteigto
ji Bažnyčia mokina, nes Jis 
jai pavedė tęsti Jo darbų, 

Be tikėjimo negalime įeiti į

ti iškreiptas ar blogai supras 
tas, kaip gyvas žodis. Užtat 
spausdintas raštas atlieka la
bai svarbų vaidmenį tikėjimo 
platinime ir palaikyme. Baž
nyčia supranta spaudos reikš
mę ir stengiasi, kad tikintieji 
ir gi jų įvertintų ir platintų 
kiek galima katalikiškų laik
raščių skaitymų, “ Veltui stei 
'gsite misijas ir statysite mo
kyklas,” sako Pius X, “ jeigu 
nesugebėsite pavartoti katali
kiškų spaudų kaipo puolimo

dangaus karalystę. Užtat Kri- B apsigynimo ginklų, 
stus siuntė savo apaštalus mo-! Buvo laiką;, kada žodis lie
kanti Jo mokslo visas tautas i tuvis, beveik be išimties, ga- 
ir žmones. Per dvidešimt am-Nėjo būti sujungtas su žodžiu
žiu Kristaus pasiuntiniai_a_ "katalikas. Taip buvo mūsų
paštalų įpėdiniai skelbė ir da- tėvų ir protėvių šalyje — Lie 
bar tebeskelbia tikėjimo mok- j tuvoje. Šiandien, ypatingai 
slų visuose pasaulio kampuo-1 išeivijoje, jau ne taip. Dauge- 
se. Tikėjimo skelbimas, tai'Nis nenori prisipažinti katali- 
misijonoriaus uždavinys. Ta ! i<â s — Be persisunkę indefe- 
paręigų Bažnyčios misijonie- ' rentizmo dvasia; daugelis tie- 
riai atlieka įvairiais būdais: siog užsigina katalikais esu 
žodžiu, malda, artimo meilės jar buvę — tai mūsų fcjedie- 
darbais ir raštu. Kunigai vie- ’ Tiesa, daugumas tebesi-
nuoliai skelbia tikėjimų' žo- paiko katalikybės ir tvirtai iš
imi u,, malda, ir gerais darbais, i pažįsta savo tikėjimų kaipo 
Seserys vienuolės, arba malda! didžiausį turtų — vienintelę

viltį. Tai džiuginantis reiški
nys. Bet kodėl katalikybė tu
rėjo pakelti nuostolį tarpe lie-

vienuolyno tyloje, arba savo 
pasišventimu ir nenuilstančiu 
veiklumu misijose, mokyklose, 
ligoninėse, našlaitnamiuose i r ’tuvių išeivių? Kodėl jų dalis 
tam panašiose įstaigose, sėja 1 išsižadėjo tos brangios tikė- 
tikėjimo dorybės mokslų arti- i Rmo dovanos, tos saldžios šio 
mo meilės darbais. Katalikiš-1 gyvenimo paguodos ir atei
ki laikraščiai uoliai prisideda pančio gyveninio vilties? Ar- 
prie tikėjimo praplatinimo į- S'i -Rusijos persekiojimai ir 

priespauda nebuvo užgrūdinę 
ir išmokinę juos įvertinti ir

nešdami rastu Dievo žodį po 
visus kraštus. Prie šių tikėji
mo skleidėjų priklauso ir dien! ’mylėti Kristaus mokslų?
rastis “ Draugas.”

Bažnyčia pradėjo vartoti
rašytų žodį tikėjimui platinti 
ir ginti nuo pat apaštalų lai
kui. Šv. Po vilo laiškai, didžiu
moje yra rašyti tuo tikslu, 
kad išaiškinti tikėjimo tiesas, 
kilus nesusipratimams ir prie 
šų užpuldinėjimams. Rašytas 
žodis, nors ir ne taip tiesio- 

'•g'iniai paveikiantis kaip kal-

Taip. Bet laisvoje Amerikos 
šalyje priešai puolę juos ki
taip. Tam jie nebuvo pasiren 
gę. A ieton grasinti kalėjimu 
ir ištrėmimu už katalikiškos 
maldaknygės skaitymų, nau
jieji priešai juokėsi ir tyčio
josi iš jų, sakydami, kad tai 
buvo gerai tėvynėje, kur val
dė priespauda ir slėgė užgro
bėjų jungas, bet Amerikoje,

ba, turi vis gi labai didelę į- laisves žemėje, nereikia ver- 
'tekmę. Jis ilgiau užsilaiko b gauti ne tik Rusijai, ' bet ii

ŠVIETIMO KELIAIS

(Tęsinys nuo 6 pusi.) 
mokslų Viešpats pavedė sura
šyti į knygas, kurios vertos 
pavadinimo ŠVENTASIS- 
SIS RAŠTAS. Uoliai Viešpa
tį Dievų išpažįstantieji moks
linčiai irgi prirašė knygų, ku
riose iškalbingai dėstomos 
Aukščiausiojo apreikštos tie
sos ir auklėjamas skaitytojas 
gilesniame tikėjime ir aukš
čiausiame doringume.

Šventojo Rašto bei kitų ti
kybinių knygų skaitymas mi
lijonams gelbėjo išvengti kū
no geiduliių ir pasaulinės nuo 
taikai verguvės; jų daugelis 
pasižymėjo karžygišku dorin
gumu ir pasiekė šventųjų švie 
sybės laipsnio. Kaip galinga, 

* tat, skaitomoji spauda! Bet 
begalo didelę blėdį daro blo
goji spauda, kuri daugeliui 
sumaišo mintis ir nuveda iš
tižimo, palaidumo, bedievybės 
keliais. Kaip, tat, yra didelio 
reikalo stiprinti konstruktyvę 
spaudų, kuri veda šviesių dar
bų keliais, skiepindama ir kel
dama doringumų žmonijoje.

Kristaus įsteigtosios Baž
nyčios galva — popiežius, vy

skupai ir kunigai, pavyzdžiu 
pirmųjų vyskupų — apaštalų, 
kurie ne tik naudojos, bet ir 
patys rašė išganingas knygas, 
nuolat ragina tikinčiuosius 
skaityti ir platinti gerųjų 
spaudų, gi šalintis blogųjų 
raštų.

Amerikos lietuvių tarpe 
naudingų knygų ir dorų laik
raščių leidimo darbų virš 20 
metų varo Marijonų Vienuo
lija. Nors šioje šalyje lietu
viškųjų knygų ir laikraščių lei
dimo darbas yra nepelningas, 
bet vienuoliai geros spaudos 
skleidime ne piniginio pelno 
'ieško. Kol, tat, tos vienuolijos, 
kad ir menkutis išteklius leis, 
kol Amerikoje bus žmonių, 
kuriems dorų lietuviškų laik
raščių leidiniu bus galimybes 
patarnauti jų tikybiniame bei 
tautiniame įsųmoninime, tol 
Marijonų Vienuolija leis 
“ DRAUGĄ” ir kitus perijo- 
dinius raštus, nepaisydami 
tamsybių šėlimo. Ir  tame jų 
darbe, kaip ir ligšiol, sąmo
ningi lietuviai katalikai dėsis 
į bendrų tautiečių švietimo 

i darbų.

Kun. Jonas J. Jalvaitis, M.1 ,C,

Bažnyčiai, pamaldumui ir pa
dorumo dėsniams. Lietuviai 
išeiviai mylėjo tikėjimų, bet 
jo pakankamai nepažino. Už
tat atsirado jų tarpe bailių. 
Nekurie, kurių tėvai ir kurie 
patys už tikėjimų ir taui^ 
Lietuvoje nesibijojo nei kalė
jimo, nei ištrėmimo retežių 
ir herojiškai stojo už bočių 
tikybų ir kalbų, čia pabūgo 
pašaipų, tamsuolių pasijuoki
mų ir atsižadėjo savo bran
giausios tėvainystės, savo di- 
clžiausio paveldėjimo — tikė
jimo. Bet ne tas vienas daly
kas čia kaltas. Daug daugiau 
galima būtų išskaity ti tų p ra 
gaistingų priežasčių. Išeiviai 
buvo iš visų pusių apsiausti 
ateizmui ir indiferentizmu: 
pasidavusiais protestantais 
Mokykloje, darbe, laikraščiue 
se, visur girdėjosi tikėjimui 
daromi priekaištai, pasityeio 
jimai, paniekinimai. Iš visur 
neramios ir apgaulingos ateiz 
mo vilnys juos plūkė iki dau
gelį nusilpnino ir paskandino. 
Nebuvo čia lietuviai, kaip tė
vynėje, viena didelė katalikiš 
ka šeimyna, kur bedievystes 
mintys juos retai arba ir ule 
kados nepasėkdavo. Nežiū
rint to viso, nelengvai būtu 
nekurie lietuviai atsižadėję 
tikėjimo, jeigu jiems nebūtų 
trūkę apsviltos.

Kad pasekmingai kovoti si 
tikėjimui daromiems priekai
štais, reikia tikėjimų geriau 
pažinti. Išeiviams trūko gi
lesnio persitikrinimo religi 
jos tiesomis. Jie tų jautė, bet 
nesistengė papildyti tos sto
kos, arba ieškojo tiesos be
dieviškuose" laikraščiuose ir 
knygose, kurios galutinai juos 
atšaldė. Jie pamiršo, kad nie
kas kitas jų atsakančiau pa
mokinti. negali kaip katalikiš
kas laikraštis, kas savaitę ar 
net kasdien lankantis jų na
mus - -  prinešdamas pamoki
nimų, perspėjimų, sveikų inin 
čių pajėgiančių išaiškinti ir 
išsklaidyti abejojimus, ku
riuos jų galvoje bedievių už
metimai galėjo sukelti. Geras 
laikraštis yra tvirtas ginklas 
kataliko rankoje. Ko jis neži
no — jam laikraštis pasakys, 
ko jis nemoka — jį laikraš 
tis pamokins. Tuo būdu prie 
naujos progos jam neberei 
kės, atsakymo nežinant, rau 
sti iš. gėdos kada kas jam 
prieš tikėjimų priekaištus da
rys. Jis drųsiai galės jam at 
sakyti ir teisingai užmeti nė

rimus atremti, ir tuo būdu 
ne tik save apginti, bet ir 
kitų prie tikėjimo patraukti.

Dienraštis ‘iDraugas’’ ap
art davęs mums naujienų 
apie pasaulio, Lietuvos, ir 
mūsų kolonijų padėtį, nuola
tos teikia žinių ir apie kata
likiškų j į mokslų, apie mūsų 
tikėjimų. Jo veikimo srityje, 
misįjonoriaus arba tikėjimo 
platintojo ir gynėjo darbas 
užima svarbių vietų. Ne šiton 
dalus, ne papiktinančius, ne 
begėdiškus ir tvirkinančius 
įvykius jis aprašo, bet kas 
svarbu, kas tiesa, kas pado
ru, kas pamokinančio. Per 
dvidešimt penkius metus 
“ Draugas” tų prakilnų dar
bų atliko, sėdamas mūsų pro
te apšvietus ir dorybės sėk
lų, ir mūsų širdyse Dievo ii 
artimo meilę.

Kler. K.

C I C E R O ,  I L L . C I C E R O ,  I L L .
..... . ~

Ilgiausiu metu dienraščiui “ Draugui” !
A. j .  JANUŠAUSKAS

1233 So. 49tli Court Cicero, III.
------------------R A ,.. ,

A

P. ŠEPUTIS
Daržovių iš vežioto j as

1526 So. 50 Ave. Cicero. 111.
Pristatau daržoves į namus visados šviežias ir nebran

giai. Pirkite nuo lietuvio pedlioriaus, būsite
patenkinti visados

A. F. POCIUS
Cicero’s geriausias Laikrodininkas Pocius. Pirkdami do

vanas, kreipkitės į krautuvę, nes ten atrasite didelį
pasirinkimų. Kainos labai prieinamos

4930 W. 14th Street), Cicero, III.

j

A :

O7 A i

LOG CABIN LUNCH
J. IR M. BUTKUS Sav.

1312 South Cicero Avenue Cicero, III.
Užlaikom didelę ir švarių valgyklų.

Gaminam skanius Lietuviškus kopūstus ir švarų mais
tingų valgį. Taipgi užlaikom šalto alaus, geros degtinės 

ir .skanaus vyno. Kvorta geros degtinės 100 proof
galima gauti tiktai už $1.50

f

%:

A

=a

KAZIMIERAS ANDREJAUSKAS
Kontraktorius ir mekanikas ant visokių darbų

1430 So, 48 Ct. Cicero  ̂ III,
Padarau naujus namus ir taisau senus. Suvedu centra- 

linę šiluma į namus. Gerai patyręs plumerystės
darbe

%

Phone Cicero 593 Frank Zajewski, Prop.

ZAJEWSKI’S TAVERN
GOOD B E  Kit, WINES & LIQUORS 

Ladies Invited

1444 So. 51st Ave. Cicero, III.

J
EDW ARD'S ELECTRIC SHOE REPAIR SHOP 

Edward Misius, Prop.
20 metų patyręs tame darbe

5018 West, 1.3th St. Cicero, 111.
L̂ - .................. ........... ..... ....... , p

J
MATUL PRINTING CO., 5013 W. 16th St. Cicero, 111.

Atlieku gerai ir greitai visokius įvairius spaudos 
darbus už pigių kainų. (Lietuviai už Lietuvį)

Tek Cicero 3128
Ji
A

Sveikiname “ Draugų” Jubiliejaus proga ir linkime 
geriausio pasisekimo

F. MILIAUSKAS
RUGINĖS DUONOS KEPYKLA

1425 So. 49th Court Cicero, Iii.

J
J. REMDŽIUS KRAUTUVE

4905 W. 14th St. Cicero, III.
Mums malonu bus išpildyti visus pašelpos orderius 

Kai kreipsitės dėl pašelpos, prašykite savo investigato- 
riaus, kad išrašytų jūsų orderį į Remdžius Krautuvę. 
Pirkite Kalėdoms dovanas pas mus. Jūs gausite pas mus

greitų ir malonų patarnavimų.

J i
A

Ji

CICERO PHOTO STUDIO — A. W. BARTUSH, Prop 
1435 So. 49th Cit. Cicero, 111.

Padarau įvairiausias fotografijas sulig Jūsų reikalavimo

A

J
%

AND. ZVALAUSKAS
Grocery, Candy, Notions, Cigars and Tobaeo 

1505 So. 49th Court) Cicere,. 111.
Pirmos rūšies prekės. Žemos kainos

- ......  #

f

to.

J. R U B I S
Meat M arket and Grocery 

1308 So. 49th Avenue
Visados žemos kainos

Cicero, 111.

rx
Phone Cicero 3760 Ladies Invited

SHAM ETS TAVERN
Hall For Rent For All Occasion;?

LUNCH FREE

1500 So, 49th Ave. Cicero, III.

A

PARKHOLME SUPER. SERVICE AND
GREASING STATION

Rhone. Cicero 635
JOS. SHAMET, Prep.

16th St. and 50th Ct. Cicero, 111.
J
A

. GRIGAS
Grocery, Fresh Fruits, Vegetables and Milk 

1417 So. 49th Court Cicero, 111,

J 1

H ELEN ’S BEAUTY SHOPPE
Helene Spitlis, Savininkė 

Plaukus sutaisome pagal Jūsų norų
4934 W est 15th St. Cicero, Illinois

A

CICERO MEAT MARKET and 
GROCERY 

J. NAVICKAIS, Sav.

1301 So, 50 Court Cicero, 111.
Pirmos rūšies prekės. Žemos kainos 

Jei netikite, ateikite pamatykite

%

JJ
A

TAD. STANIS
FIRST CLASS

MEATS AND GROCERIES

4828 W. 15th St,. Cicero. Tel. Cicero 95

POVILAS PUTRIMAS 
MEAT MARKET AND GROCERYJOHN’S STORE

JONAS BRAZAUSKIS, Sav.

1447 So. 50 Ave. Cicero A

1436 So. 49th Court
Pat ar nauja k u o ge ria us i a i 
Visiems vienodos kainos

Cicero, III.

Galima gauti: ice cream, saldainių, cigarų, cigaretų, vi
sokių angliškų laikraščių, “ Draugų” , vaikams 

žaislų ir visokių dalykėlių dėl mokyklos

A

F U R S 
Cleaning — Remodeling & Relining 

All work called for Phone Cicero 1674-J
BLOZIS TAILORING CO. 1411 So. 49th Ct. Cicero

A

Ji_
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T O L IM E S N I D IE N R A Š Č IO  
S IE K IA I

Matome ką padare “ Drau-1 listai nežada amžinos laimės,

: giau randasi einančių aukštos 
i nius mokslus. Kartu su mok- 
i siu turi kilti ir mūsų katali- 
1 kų spaudos reikalai. Žmonės

SVARBUS MUZIEJUS

Kaune vra įsteigta “ Moti-

gas” per 25 metus ir kaip bet prie kiekvienos progos jąj 
daug prisidėjo prie Amerikos pašiepia ir neigia. Apsišvie- 
lietuvių pakėlimo. Pradėjęs tusiems katalikams to užten-

didelius pinigus moka už mok
, slą universitetuose, bet spau- 
j da sulyginimai mažai kainuo-

savo darbą savaitraščiu Wil-lka. Bet gaila, kad pas lietu-, .ja, tik reikia ją Įvertinti ir

t?

nos ir Vaiko” muziejus. Ja 
me yra teikiamos motinoms 
reikalingos žinios, kaip elgtis

kės-Barre, Pa. persikėlė į Chi 
eagą ir tapo net dienraščiu, 
nešdamas visiems lietuviams 
paramą ir garbe.

Dauguma lietuvių juomi 
džiaugiasi ir visokiais būdais 
remia. Yra nemaža ir tokiu,

vius atsiranda tiek daug tam , 
šuolių katalikų, kurie pasiduo j 
da prieš-katalikų laikraščių' 
įtakai. i

Be abejonės, vien mūsų mo

ja pasinaudoti.
Kiekviena lietuvių parapi- 

• ja turi turėti vieną gerą ko
respondentą, kuris neapleistų

! jokių svarbesnių parapijos
i gyvenime įvykių. Jis privalo 

kuriam rūpinykios, ir musu bažnyčios ka-,,% ., ... v . , y Imti idealistas,talikų seimu nesulaikys nuo . L ... .v, , . ,.. .. - ' ' i . . .  ;katalikiškos akcijos pasiseki-mrie pakritikuoja. Bedieviai, nutolimo nuo Kataliku Baž-' ., ,c ■ mas. Alės tokių žmonių savo
. .. , . , , , t , -v, .. tarpe daug turime. Juk kuni-laikrastis | v°, katalikišką s---- ‘

žinoma, sako, kad jis yra nyčios. Reikia sustiprinti sa 
vien tik parapijų 
ir nesirūpina žmonių 
gyvenimo

kitais i rastis taip
aik- •

reikalais. Sociali-1 puola priešą, jį vejasi ir ji 
štai sako, kad jis biznierių nugaii-sunaikina. Jeigu šalis 
nepaiso ii jų neįvertina, kaip neturi gerai apginkluotos ar

gai ir seservs tai tik viena aip armija už-- , ,. . , ... " . . .• oalis kataliku, kurie daug au

socialistai.
Draugas,” beabejonės, r.ė jai.

iru jos, visur jai gręsia pavo-

ra taip išsiplatinęs, kaip tu
rėtų būti. Amerikoje yra tūk
stančiai katalikšikų šeimynų. 
Jeigu visos katalikų šeimos 
imtų “ Draugą,” būtų galima

Amerikoje lietuviai katali
kai priešų turi daug. Jie kol 
kas triumfuoja, dėl to kad 
katalikai iki šiol dar nebuvo 
sumobilizuoti kaip reikia —

jį padidinti ir pagerinti, k ie- neturėjo savo išplatintos Ra
toje šešių puslapių, galėtume ’ talikiškos spaudos.
išleisti bent astuonių kasdien. I

• -iv  I Dabar laikas pakreipti vi-Galnne, istikrųjų, pasidziaug- U _ 1 1
ti, kad “ Draugas” virto iš 'sas " g 8” katallklJ Pa^ as » 

., vv v vv. -į , spaudos reikalus. Katalikusavaitraščio dienraščiu, bet , x
.V -i spauda tai vra didis univer-dar musu džiaugsmas nepil- « ;

sitetas, kuri apima ir moki
na visko kas reikalinga ir 
naudinga žinoti gyvenime. Be 
universitetų pasauly būtų di

nas, nes ne visos 
šeimos įvertina 
kiško laikraščio

lietuvių 
savo katali- 
ir ne visos

skaito, kaip turėtų būti.
, r  n ' dėlių trukumų. Taip ir be kalsi* busimus 25 metus dirb ; ę - 1

talikisk-os spaudos pasaulvr t r p p  i z o n  i n u - n m c  11 m  i 11 \ ' i  11 s; x J-;ad įtikinus lietuvius 
katalikus, jog jų pareiga yra 
skaityt savo dienraštį. Šito 
darbo privalėtų imtis visupir- 
ma kunigai klebonai, kurie 
geriau supranta katalikiško 
dienraščio svarbą ir jo gerą 
įtaką parapijoje. Mokytojos 
ir mokytojai taip pat turėtų 1 
aiškiai nustatyti jaunuoliams 
gyvenini j ir pažymėti, kad 
visi sulig savo išgale darbuo
tųsi katalikiško dienraščio 
palaikymui, jį užsiprenume
ruotų.

Lietuviai katalikai į bažny
čias ir į mokyklas yra sud*‘- j 
ję daug pinigo Amerikoje. 
Tai mūsų patys didžiausi ir 1 
garbing’ cm darbai. Bet, man 
rodos, kad Amerikos lietuviai -i
katalikai pei'mažai dėmes? ) ( 
kreipė į savo dienraštį ir ben
drai į visus mūsų katalikų 
laikraščius ir žurnalus. Nuo- , 
tat kartojasi nusiskundimai, 
kad bedievių lietuvių tarpe 
kaip ir nėra, o jie išleidžia 
net tris dienraščius, du C’ni- 
cagoje, o tretį Brooklyne. So- i 
cialistai gyvuoja tik ant po- j 
pievos, jokių organizacijų ne- I 
turi, o ir jie išleidžia Chiea- į 
goję savo dienraštį. Kame y- 
ra pas mus priežastis, kad 
bedieviai L socialistai sugau 
do mūsų katalikų skaitytojus. 
Trūksta pas mus lietuvius 
katalikus tinkamo katalikiš
ko išauklėjimo ir katalikiškos 
akcijos. Daugelis mūsų kata
likų žmonių neatskiria bedie
vių nuo socialistų, o sociali
stų ir bedievių nuo katalikų. 
Daugeliui katalikų atrodo, 
kad čionai yra tik partijos 
kaip politikoje, respublikonai 
ir demokratai nuolatos vieni 
prieš kitus kovoja. Daugelis 
katalikų nemato, k&d kova ei
na ne kas valdys šią žemę, 
bet kas bus išganytas ir pa
skirtas į amžiną laimę dan
guje. NA bedieviai, nei socia-

negali būti pilnos gerovės. 
Lietuviai tik dabar pradeda 
suprasti ir įvertinti mokslą

kojasi tikėjimui. Nemažiau i 
tur būt ir pasaulininkų kata- j 
likų tarpe, kurie pasiaukotų,: 
jeigu tik jie matytų tikėjimui ; 
naudą iš jųjų aukos. Toks ko 1 
respondentas katalikų laik
raščiui tai būtų tikras ange
las. “ Draugas” tokių turi 
nemaža, tik toli gražu ne vi
sose parapijose.

Kievienas lietuvis katalikast
biznierius privalo savo pro
duktus garsinti katalikų dien 
raštv. Tuomi jis sau turės 
naudos ir parems mūsų kata
likų dienraštį. Kai kurie mū
sų katalikų biznieriai tur būt 
nežino, kad dienraštis be skel
bimui negali ekzistuoti. Tiktai 
su mūsų katalikų biznierių 
skelbimais galime išlaikyti 
savo dienraštį. Taigi kiekvie
nas katalikas biznierius turi 
nepamiršti savo dienraščio 
ir jį paremti skelbimais.

ir kasmet vis daugiau ir dau ' Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.

®  -
Ši Firma Sveikina “Draugę” ir “Draugo” 

Skaitytojus 25 Metų Sukaktuvių 

Jubiliejaus Proga

SEXTON SERVICE
offers you

▲ The only nationally advertised brand of foods prepared ex- 
clusively for the institutional market.
A The security of endorsement by all the leading trade asso
ciations in the institutional field in the United States.
▲ The facilities of the only wholesale grocery company oper
ating plants in the two principal American markets—Chicago 
and New York.
▲ As rendered by America's largest distributors of number 
ten canned foods, a distinctive service on a complete assortment 
of quality foods packed in this institutional size container.
▲ Home recipe pickles, relishes and conserves from Sexton 
Sunshine Kitchens— delicious and appetizing.
▲ Carefully selected coffees—blends resulting from years of 
careful study—roasted fresh daily at Chicago and Brooklyn.
A Special quotations based on major purchases of exclusively 
institutional merchandise—sharing with you the advantages of 
a greater buying power.

J™SEXTON
£rabliib«d 1083 

E d t lw tiu  Q u ality  Faadt

CHICAGO

fr'CO.

BROOKLYN

SVEIKINAME “ DRAUGĄ” SULAUKUSĮ 
SIDABRINIO JUBILIEJ AUS 

Dainininkė

Elena Rakauskienė
IR

Dr. A. G. Rakauskas

Amerikos Lietuvių 
Medicinos Mokslo 

Akademija

Sulaukusį Sidabrinio Jubiliejaus Vienatinį Amerikos 
Lietuvių Katalikų dienrašti “ Draugą” nuoširdžiai svei
kina :

DR. A. G. RAKAUSKAS 
DR. J. PAUKŠTYS 
DR. P. ATKOČIŪNAS 
DR. J. J. SIMONAITIS 
DR, A. J. JAVOIŠ 
DR. J. P. POŠKA 
DR. F. C. WINSKUNAS 
DR. BR. NAUSĖDA

%

%

su naujagimiais, kaip kovoti labai domisi. Vien tiktai šiais 
su girtavimu, džiova, veneri- metais “ Motinos ir Vaiko” 
nėmis ir kitomis ligomis. Šiuo' muziejų aplankė 15,000 žino- 
muziejum Lietuvos m-otervs niu.

Halsted Exchange National 
B a n k

LINK r IR SVEIKINA VISUS “ DRAUGO” 
SKAITYTOJUS ŠIOJ JUBILIEJAUS 

SUKAKTUVIŲ DIENOJ
Šis pastovus bankas padaugino savo depozitus ik i ' 

1200% per dvejus metus
Halsted Exchange National Bank apsaugoja visus 

depozitus iki $500 sumos per Federal Deposit 
Insurance Corp.

Ponas M. O. Lustig kviečia visus lietuvius kreiptis į jį 
su t isais financiniais ir biznio problemais

Halsted Exchange National 
B a n k

19th PI. and Halsted St.

i % :

Telefonas CANal 4124

FIRST CLASS WARK
J U L IU S  J. S T O R G U L

PLUMBING HEATING -
CONTRACTOR

Estimates Furnished on Request

SEWERAGE

DR. F. C. W IN S K U N A S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
LAEayette 7650

2136 W . 24th Street
CANal 0402

2240 W . Cermak Road Chicago

i ^

Linkiu “ Draugui” didžiausio pasisekimo
JIM  BARAUSKAS, sav. W EST SIDE HALL,

LR UŽEIGOS
2244 W. 23rd Pl. CANal 4305

%

J
J

Sveikinu dienraštį “D ranga” sidabrin io  jubiliejau

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

3319 Lituanica Avė. Tel. YARds 1138
~ .........................................  ' ------- f

proga

Linkiu “ Draugui” pasekmingos darbuotės lietuvių
visuomenėje

DOMINIKAS KURAITIS, sav. MILDA AUTO SALES, 
806-8 W. 31st St. V ic to ry  1393 

— ...................-  ■ — —

Užtikrintas darbas — prieinama kaina,

SIMON BALICKAS
LADTEfe AND GENTS TA T LOR 

FURRIER

2156 W. 23rd S . Chicago

Telefonas CANal 4532

X: 2^

Ilgiausiu metu dienraščiui “ Draugui” linki
DR. P. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
1446 So. 49th Ct. 3147 So. Halsted St.

CICERO, ILL. CH’CAGO, um.

Geriausias darbas — prieinamiausią kaina
STANLEY CLEANER

STANLEY ŠIMULIS, savininkas
2150 So. Hoyne Ave. Tel. CANal 5474

Custom Tailor — Cleaning and Pressing 
Taisome, valome ir prosiname vyrų ir moterų 

drabužius
Pertaisome jūsų senus drabužius taip, kad atrodo 

kaip nauji

Gardus gėrimai — Skanus užkandžiai

STORM’S TAVERN
ALEX STORM, sav.

2462 Blue Island Ave.
Telefonas CANal 4850

Užlaikome visų geriausių rūšių degtines ir skaniausio 
alaus. Kviečiame visus atsilankyti.

Y
DR. A. J. JAVOIŠ

2643 W. 47th St. Lafayette 5793
__  _  __ zu

Ogden Dairy Co’s.,
PRODUCTS

PERFECTLY PASTEURIZED 
MILK AND CREAM

CHEESE, BUTTER AND EGGS FRESH DAILY 
SERVED BY

WM. J. STANKUS 
1636 So. 49th Avenue

CICERO, ILL.


