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“Draugo” Gimimas
(Iš mano atsminimų)

Kasyti apie tai, kas buvo į- dalis ėjo nerangiai ir gan gra 
vykę 25 metai atgal, rėmiau- mozdiškai. Tiesa, 23 susibūru- 
tis vien atsiminimais — ne- šieji apie “ Draugų” kunigai 
lengvas uždavinys, "her tokį lėšų parūpino, bet nuolatinis 
likotarpį įspūdžiai palaipsniui j kamavimasi su spaustuvės 
išdyla. Tačiau vieno svarbiau darbininkais visiems ikirėjo. 
šio lakto užmiršti negalima: ,Kaip paprastai, labai trūko 
Kad tais (1909) metais buvo i įgudusio ir sumanaus admi- 
įsteigtas Katalikų laikraštis Į nistratoriaus. Bet. laikraštis 
“ Draugas,” kurs ir po šiai j vis dėlto pradėjo eiti. Pra- 
dienai gyvuoja ir ne tik gy-Aižioje buvo manyta jį užvar- 
vuoja, bet ir tarpsta, nes iš- di.nti “ Kataliko Draugas,” 
sivvstė į patį svarbiausių ir į bet paskui, po ilgai diskusijų, 
indomiausių dienraštį. įpirmasai žodis atpuolė ir pa

Laikai tuomet buvo sunkūs 
ir — Katalikų veiklos atžvil
giu — neaiškūs ir niūrūs. Pa
dėtis buvo tokia, kad būtinai

liko tiktai “ Draugas.” Jis i 
pradėjo eiti Wilkes-Barre, 
Pa. Mat, netoli to miesto 
(Pitstone) klebonavo redakto

reikėjo įkurti mažiausiai dar irius kun. A. Kaupas, tai jam 
vienas katalikiškas laikraštis, ■ buvo labai paranku redaguoti, 
nes spaudoje mes buvom ge- Keliems mėnesiams praslin- 
rokai nuo kitų atsilikę. Ka- kus, kun. A. Staniukynas pra 
talikai, jei neskaityti vieno- dėjo įrodinėti, kad “ Drau- 
kito periodinio lapelio, tik gas” reikia perkelti į Cliiea- 
vieną “ Žvaigždę” teturėjo, go. Jo argumentai: buvo svar 
Mūsų gi antagonistai, ar bent bus. Chicago didžiausia mūsų 
pasyvūs oponentai, turėjo jų išeivijos kolonija, ten dau- 
gan apsčiai. “ Lietuva,” ’giau intelektualinių pajėgių 
“ Katalikas,” “ Vienybė,” j ypač pasaulionių tarpe; ten 
“ Kova”, “ Keleivis,” “ Dar- ! platesnė dirva ir medžiagini n 
bininkų Viltis” ir kiti toli-' atžvilgiu laikraščiui geriau 
-gražu nebuvo katalikiški, (net I seksis; pagaliau, Chicago j jau 
“ Katalikas,” anot kun. Kau buvo įsikūręs Šv. Kazimiero
po, “ neina į bažnyčių), o Vienuolynas ir jos užvesian-
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kaikurie tai jau tiesiog vedė Anos aukštesnę mokyklų bei 
griežta kovų prieš tikėjimų, j Akademijų. Tie argumentai 
Kad tokiam oponentų būriui teigiamai paveikė į laikraščio 
atsispirti vieno laikraščio ne- į globotojus ir leidėjus, ir 
užteko — tai visiems buvo i “ Draugas” nusikraustė į Chi
aišku. Tuo būdu idėja įsteig- I cago.\ JA
ti naujų katalikų laikraštį jau į Cbicaginė “ Draugo” įsto- 
pradėjo bręsti pirmajam Fe- rija man kaip ir nežinoma, 
deracijos Kongresui susirin- į Tekdavo tik išgirsti dažnų 
kus (1906 m.). Kongrese, tie-Į nusiskundimų, kad jo finan- 
sa, dėl kaikurių susidarusi a ' sinė būklė labai prasta, kad 
aplinkybių, laikraščio klausi- reikia paramos, paramos, pa- 
inas viešai nebuvo pastaty- j ramos... Kadangi toji pa,ra
tas, bet kad tas sumanymas | ma krisdavo tik ant nedauge- 
jau pilnai buvo pribrendęs, į- į lio pečių (kiti sumaniai mokė 
rodo rašančio šiuos žodžius davo jos nusikratyti), tai j 
referatas, kurs “ dėl stokos
laiko” Kongrese nebuvo skai 
tytas, tik vėliau atspausdin
tas atskiroj brošiūroj,.. Tame ■ 
referate aiškiai ir nedvejojai!-| 
čiai buvo įrodinėjama, kadį 
katalikams būtinai reikalin
gas ,dar vienas laikraštis.

Tačiau reikėjo dar tris me
tus palaukti kol ta idėja įsi
kūnijo. Mat, susidurta su dau 
geliu kliūčių. Nieks neturėjo 
prityrrimo tame darbe ir ne
žinojo už kurio galo griebtis.
Su literatine dalimi daug rū
pesčio nebuvo. Redaktorius 
buvo visų nužiūrėtas — ga
biausias tų laikų publicistas 
a. a. kun. Antanas Kaupas.
Jis buvo ekspertas-sociologas 
ir nepalyginamas stvlistas 
Vinco Kudirkos tipo. Jų ta
lentai turėjo daug panašumo, 
išskyrus tai, kad kun. Kau
pas (Patrimpas) nerašė eilių.
Bet jo proza pati siūlėsi skai 
lyti ir kiekvienas jo straips
nis nešiojosi nepaprasto ta
lento antspaudų. Tokiam ra
šytojui būtinai reikėjo duoti Į 
dirvos jo talentui pasireikšti.
Jau tik tam vienam laikraštis 
buvo reikalingas, kad Kaupas 
— Patrimpas turėtų savo kū
rinius talpinti, nekalbant apie 
kitus tikslus.

Bet medžiaginė laikraščio
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United States of America

1811 Biltmore gat. 
Washington, D. C. 
December 4, 1933

The Rev. Joseph Maciulicnis, M. I. C.,
Manager of Daily Draugas,
Chicago, Illinois.
Reverend and Dear Father:

I wish to extend greetings and best wishes tc the supporters 
and readers of the Lithuanian Catholic Daily Draugas. The fact 
that this, Daily is now .in the twenty-fifth year of its publication 
is an indication that the Lithuanian Catholic people in the United. 
States realize the importance which the Catholic press enjoys in Ca
tholic life.

It serves not only to keep its readers informed on topics c’i 
Catholic interest, but it amplifies the instructions they have received 
on the principles and teachings of the Faith and defends and pro 
tects them against the oncni.es of eternal salvation.

May the number of your Catholic Daily readers multiply mani
fold.

Wishing ycu every blessing, I remain,

Sincerely Yours ir Christ,

f  AMLETO GIOVANNI CICOGNANL

Archbishop of Laodicea 
Apostolic Delegate.

A PA ŠT A LTŠKO JI  1) ELEG A (' IJ A 
J. Amerikos Valstybės

1811 Biltmore gal. 
Washington, D. C. 
Gruodžio 4, 1933.

Kun. Juozapui Mačiulioniui, M. I. C,
Dienraščio “ Draugo” vedėjui,
Chicago, Illinois.

Geidžiu pareikšti sveikinimui? ir geriausius linkėjimus lietuvių 
katalikų dienraščio “ D raugo” rėmėjams ir skaitytojams. Tik tas 
faktas, kad šis dienraštis leidžiamas jau dvidešimts penkerius metus 
yra vaizdus liūdymas, kad lietuviai katalikai- J. Valtybėse supranta 
katalikiškos spaudos katalikiškam gyvenime reikšmę.

Ši spauda ne vien patarnauja skaitytojams, informuodama juos 
apie įvairius katalikams įdomius dalykus, bet dar paduoda nurody
mų apie Tikėjimo mokinimo dėsnius, gina ir saugo juos nuo amžinojo 
išganymo priešų.

Tegul Jūsų katalikiško dienraščio skaitytojų skaičius daugerio
pai padaugėja.

Linkėdamas Jums visokios palaimos pasilieku,

Nuoširdus Jums Kristuje,

f  AMLETO GIOVANNI CICOGNANI,

Laodicea A rkivyskupas, 
Apaštališkas Delegatas.

D I E N R A Š Č I O
Sėdi iš kair 

M. I. C., administrator 
S. Mo-ntvidas, 
šoferis, br. V.
M. I. C., cirkuliacijos vedėjas, J. Naujalis, spaustuvės darbininkas. Stovi antroje eilėje,:, br. J. Peldžius, M. L C., spaustuvės vecejn 
br. J. Saibutis, M, I. C., spaustuvės darbininkas, br. K. Boguslovas, M. I. C., intertaipistas, J. Kulikauskas, intertaipistas, L. Lįhbaiiaus- 
kas skelbimų vedėjas, M. Pavilionis, intertaipistas, VI. Čeikus, presmonas.
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“Draugas” ir Mūsų 
Organizacijos

Kuomet šeimos galvų lydi 
pasisekimai, jis jaučiasi lai
mingu ir tuomi džiaugiasi. Jo 
laime ir džaugsmu džiaugsmu 
dalinasi visi tos šeimos nariai.Į

i “ Draugas” tikrai prilygstu 
'mūsų religiniai-tautinių orga- 
hiizacijų šeimos galvai. Jis dir 
’ bo be poilsio sunkų vadovy- 
• kės darbų per 25 metus su di
džiausiu pasisekimu. Šian- 

, dien ‘ ‘ Draugas ’ ’ 1 riumf uo j a 
'ne vien, kad jis išgyvavo ket 
įvirtų dalį šimtmečio, bet, 
svarbiausia, jis triumfuoja
kaipo lietuviu kataliku nenu- ! ., . *■ . . * i nstaiJrs r^bgmiai-tautinės 

•sąmonės žadintojas, jos skel
bėjas, ugdytojas, švietėjas, ti- 

- kybos, doros, Dievo ir artimo 
i meilės mokytojas, geros va
lios vadas. Lietuvių katalikų 
į visuomenė išeivijoj, susijun- 
1 gusi i. viena tvirta, skaitliu-! 1 . Y . . v v .gų organizacijomis seimų — 
A. L, R. K. Federacijų, da-

SIUNČIA LINKĖJIMUS

Jo Eksc. AMLETO GIO
VANNI CICOGNANI, ApaŠ- 

! tališkas Delegatas, sveikina 
“ Draugo” skaitytojus- ir re? 
mė jus.

linasi “ Draugo” Sidabro Ju
biliejaus džiaugsmu, karštai 
nuoširdžiai, su pasitikėjimu, 
viltimi ir meile lenkdami savo 
galvas, sveikina jo įsteigė
jus, leidėjus, redakcijos ir 
administracijos narius, bend
radarbius, skaitytojus, rėmė
jus, palaikytojus ir platinto
jus praeity ir dabar ir šia 
‘* 1D raugo ’ ’ Sidabro J  ūbi lie
jaus proga rįžtasi dar uoliau 
ir didesnėje armijoje negu 
iki šiol eiti “ Draugo” pras
kintu ir toliau tebeskinamu 
keliu, teikiant jam moralę ir 
materialę parama.

“ Draugas” daug prisidėjo 
prie mūsų organizacijų ir 
draugijų įsisteigimo ir jų au
gimo. Jų tolimesnė būtis taip 
pat nemažai remsis “ Drau
go” vairu. Jo skiltys ne vien 
buvo visuomet atdaros mūsų 
organizacijų reikalams, bet 
tose skiltyse “ Draugas” pat
sai nuo savęs kėlė jų reikalus 
viešumon, teikdamas moralės 
paramos ir pabrėždamas tų 
reikalų svarbų, ir reikalingu
mų jais rūpintis ne tik išim
tinai organizacijomis, bet ir 
visai visuomenei prie to dar
bo uoliai dėtis.

Vienybės obalsiui, jungiant 
misų organizicijas į vienų ga 
i ilgų, katalikiškai akcijai ir * 
etuvybei padirbėti tautinę 
ienetų, “ Draugas” pasitar- 
avo 100 nuošimčių. Šio di
lelio, atsakomingo ir reikš

mingo darbo vaisius yra da- 
artinė, gausinga dešimtimis 

Alkstančių organizuotų narių 
lietuvių katalikų tvirtovė — 
A. L. R. K, Federacija. Ne 
vienas svarbus mūsų visuome 
nei asmuo, ačiū šiam “ Drau 
go” darbui, praregėjo ir į- 
sitikino į vienybės obalsio į- 
gyvendintų tiesų ir šiandien 
eina sykiu su ja, aukojasi jos 
brangiems lietuvybės ir ka
talikybės idealams. Lietuvių 
katalikų visuomenės vienetą 
išeivijoj auga, tvirtėja. Ji ži-

i no, kur ji eina, ko ji siekia.

Yra neginčijamas faktas,
! kad “ Draugas” yra kūrybi- 
į niu šaltiniu, iš kurio per vi
sus 25 metus tekėjo grynos, 
išsikristalizavusios vado ypa
tybės formoje doros, tikėji
mo ir meilės principai. Tais 

! principais buvo ir yra grin
džiama mūsų organizacijų 

būtis, nes tik šios rūšies prin 
, cipai duoda aukščiausia ga- 
' ramtijų reikštis lietuvybei jos 
* pilname gyvume su prasis- 
Į kleidžiančio iš pumpuro žie
do grožiu. Tais principais į- 

j sąmonintos, sucementuotos, 
mūsų organizacijos šiandien 
pajėgia nugalėti įvairias ir iš 
įvairių priežasčių pasunkėju
sias gyvenimo kliūtis ir su 
viltimi ir drųsa žiūri ateitim

“ Draugo*’ Sidabrinio Jubi 
liejaus proga valio! “ Drau-

dėl “ Draugo,” už
‘ ‘ Draugų! ’ ’

T) r. A. Rakauskas,
Federacijos pirm.

oncni.es
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Intelektualai Kreipiasi Prie 
Kernos

(J)ranw kiški aprašymai Arnold’o Lunn’o ir 
G. K. Chesterton’o)

Rašo Dr. J. P. Poška
Ieškojimas tiesos žmogaus nuo tėvų anglikoniško tikėji

mo, priimdamas Romos tikė-gyvenime yra pagrindinis da
lykas. Gilus ir nuoširdus mo
kslas labai d?ug prisideda 
prie suradimo tiesos, be ku
rios žmogaus nei protas nei 
siela negali nurimti ir tik 
tuomet tenurimsta, kuomet su 
randa tiesą ir /"Ina tiesos ke
liu, kuris veda tiesiog į Ro
mą.

Kun. Jonas A. O’Brien Ph.
D. katalikų studentų kapelio
nas Illinois Universitete, gra
žiai ir aiškiai 0 prašo apie pro 
to galiūnus, kurie atsikreipė 
prie Romos. Kuomet Jonas 
Henris Newman’as baigė sa
vo tyrinėjimus apie religijos 
tiesų ir tikron1 bę ir pabeldė 
į Romos duris 1845 m. spalių 
mėn. 9 d. William’as E. Ha- 
dstone, pranašaudamas, paša 
kė: “ Anglijos bažnyčia gavo
toki smūgį, nuo kurio ji. svy-takais į Romų prie, žvejo Pet
ruos per pusę šimtmečio.’ f ro.

periodas,

jimų, kuriame rado ramybę ir 
tiesų, Anglijos intelektualai 
pradėjo: nerimauti. ‘‘Ar visi 
studiozai ir mokslininkai slen 
ka Romos link?” Klausimai 
kilo iš visų pusių.

Vienas iš iškalbingiausių 
sakykloje ir mylimas minis Le
ris Dr. William E,. Orchard 
ir ligi vėlesnių laikų pasto
rius King’s Weigh koplyčio
je, per ilgus metus kariavo 
’su „tamsybėmis, ieškodamas 
daugiau šviesos, daugiau už
tikrinimo susijungti su Kris
taus Bažnyčia, savo veikale 
“ From Faith to Faith” ap
sako apie savo dvasinę kelio
nę, kuri baigėsi Romoj. Tai 
pogi Dr. Vernon J ohnson’as, 
žinomas anglikonų studiozas, 
nuėjo Dr. Wr. C. Orchard’o

Gerb. KUN. VINCENTAS KULI
KAUSKAS, M„LC., buvęs dienraščio 
“ Draugo” administratorium ir redak
torium keliais atvejais. Tai yra ne tik 
iškalbingas 'misionierius, gabus rašyto
jas, bet ir apsukrus administratorius. 
Jis daugiausia yra prisidėjęs prie dien
raščio išgelbėjimo. Kada “ Draugui” 
gręsė rimtas pavojus sustoti, ėjus, jis 
dirbo dienomis i r naktimis, dirbo net 
spaustuvės darbus ir dėl to, ačiū jam, 

Draugas” ne tik išsigelbėjo nuo žiu
rėjo.g lino bet visais žvilgsniais

Arnold’u Lunn’u. Galėjimas Įg PIRMO “DRAUGO” NUMERIO 1909 M.
logiškai protauti privertė Lu-;

Tas atsigaivinimo
Limn’s nuleido kardąapie kurį premieras kalbėjo, 

buvo per trumpas. Vėlesnių Gyvas ir draugiškas A t
laikų įvykiai Anglijoje taipinold ’o Luini ’o pasielgimas at 
.parodė. > kreipė dėmesį ne tik Anglį-

G. K. Ciiesterlon’as ųuste- angliškai kal
bino visų Britanijos tauta, 
kuomet jis priėmė Katalikų 
tikėjimų C. C. Martindale’as 
atgaivino intelėktualę tradi
cijų įsteigtų kardinolo New
man’o Oxlordo Universitete, 
paimdamas dovanų beveik už 
kiekvienų mokslo šakų Oxfor- 
d ’o Universitete. Tai yra re
kordas, kurį yra labai šunim 
sumušti. Kuomet tas mokslo 
vyras (Martindale) atsikrei
pė į Romų, tai Anglijos inte- 
lekualai nusiminė, kuomet 
Ronald’as Knox’as, anglikonų 
vyskupo sūnus ir gabiausias 
satiristas Anglijoje, atsisakė

bančių žmonių. Mat, jis bu- 
Vo vienas iš gabiausių ir su
maniausi 11 anglikonų ■ tikėji
mo vyras, kuris padėjo . savo 
kardų ir prisidėjo prie tos 
procesijos, kurių pradėjo 
Newman’as ir nuolatos eina į 
Romų. Kas per magnetizmas 
toji Roma? Koks tai nepap
rastas patraukimas, prieš ku
rį negali pasipriešinti nė ge
riausi Anglijos išminčiai, ku
rie eina prieš savo viso gyve
nimo išlavinimų, nustebinda
mi savo šeimynas bei drau
gus. Gal būt, kad atsiverti
mas Arnald’o Lunn ir G. K.

Chęist&rtono nors biski nuš
viesėtų misterijų? Gal jie nu
rodys protavimo linijų, isto
riškus apsvarsymus, objekty
vius įrodymus, kad jie nesis
lėpdami visiškai pasidavė 
Bažnyčiai.

Lunn’o dešimtys prirašytų 
tomų davė jam gero atsižy- 
niėjimo rašytojo vardų. Vie
name tome jis vaidina Bažny
čios kritiko rolę. Tie, kurie 
skaitė jo veikalų “Roman 
Converts”, niekuomet nema
nė, kad pats autorius už de
šimts metų eis tūbini pačiu 
keliu, kuriuomi ėjo jo pirm- 
takūnai, priėmę katalikystę, 
kurios jis nesuprato. Vėles
niame veikale “Now I  See”
'Lunn gražiai aprašo savo 
dvasinį Odisėjų nuo agnosti
cizmo' į katalikystę.

Dean Inge’s pranešimai
Lunn gimė Madras’e, Indi- 

1 joj, kur jo tėvas tarnavo kai
po metodistų misijonierius.
To motina buvo duktė Canon 
loore ’o metodistų dvasinės 
įžvaizdos pirmininko Midd- 
eton kolegijoje. Mažas Lunn 
įuo ryto eidavo į anglikonų 
lainaldas, o< po pietų eidavo į 
.įetodistų. Nepaisant tokio 
amaldumo. jis neprisirišo 

įei prie vienos nei prie ki
ls bažnyčios. Suprasdamas, 

tad dvejopos pamaldos buvo 
chizmo padaras jų šeimyno- 
e; jis pradėjo galvoti, kad 
uenybė yra svarbiausia tik- 
o tikėjimo dalis.

Jis mokinosi Harrow’e i r
lalioi’e kolegijoj , Oxford’e,
ur jis parodė savo protinius i,1 , kas jo nemponavo.
a bumus tose šakose, kurios 
am buvo žingeidžios. Jis per 
kaitė modernistų francūzų, 
nglų ir vokiečių veikalus 
šilimo James ’o progmatiz- 
įas jam labai patiko. Pamy- 
ijęs modernizmų, jis manė, 
ad ortodoksų krikščionybė 
eįmanoma, o į katalikus žiū- 
5jo kaip į žmones, kurie iš-

ųio, visgi priėmė Romos Ka
talikų Bažnyčios mokslų. Jis 
studijavo istoriškus faktus, 
pirmųjų Bažnyčios tėvų raš
tus, kurie aiškino apaštališ
kų mokslų, tomistines ekspo
zicijas, filozofiškus katalikys
tės įrodymus, kurie priėmė 
Romon atsivertusių mintis, 
taip kad jie nerimo, kol ne
pasidavė Romos globai. Vė
liau jis parašė “ Plight from  
Reason.” Jo tėvas pasiuntė 
šio veikalo kopijų Dean’ui 
Inge’i, kuris pasakė : “ Pažy
mėk mano žodžius, tavo sū
nus taps fanatišku popistu.” 

Šalta, skaisti šviesa
1930 metais Lunn’as pra

dėjo susirašinėti su tėvu Ro
nald Knox’u Oxford’e apie 
katalikystę. Pasikalbėjimų vei 
kale “Difficulties” Lunn’as 
pareiškė stipriausi priešingu
mų katalikystei, užmesdamas 
kų tik jis galėjo. Bet tėvas 
Knox sutriuškino jo visus už
metimus. Laike tų susirašinė
jimų, jis pradėjo svyruoti. 
Parašiau gerų laiškų tėvui 
Knox” jis pareiškė savo mo- 
terei. “ Geriau parašyk gera 
laiškų tu pats sau, jeigu nori 
pasilikti protestonu,” karštai 
atsakė jo moteris.

Inge buvo gera pranašė. 
Kuomet jo visi užmetimai li
kosi atsakyti, Lunn’as pasiju
to protavimo varomas imti 
tuos pačius žingsnius, už ku
liuos jis kitus taip kritikavo. 
Kelis kartus savo gyvenime 
tebuvo išklausęs šv. Mišias.

i nn’ų, kaip ir Chesterton ’ų, pa- 
' švęsti visas priešginystes ir 
j peržengti ne tik Bažnyčios 
! slenkstį, bet nueiti ir prie al- 
| toriaus.i

Jeigu kada žmogus buvo 
protavimo nuvestas į Katali
kų Bažnyčia, tai tas žmogus 
— buvo Arnold Lunn’as.

Keistas vidaus jausmas
Atsikreipimas katalikų apo

logetų prie objektyvių įrody-1
mų, palyginant su modernistų' . . . . 1tendencijomis nukrypti nuo iš 
laukinių įrodymų ir kreipma- 
sis prie asmeniškos intuicijos, 
padarė gilų įspūdį į Lunn’ų 
kuris ieškojo tikėjimo tiesos 
ne jausmais, bet protu. Protą 
vime Lunn’as buvo taip seno 
viskas, kaip Šv. Tomas akvi 
nietis, kuris turėjo įdomų pa 
protį demonstruoti savo tezes, 
atsikreipdamas prie išlaukiniųA
įrodymų, atsiskantant su pro 
tu. Vietoje imti moderniu^ 
priemonę ir nurodyti į subjen 
tyvius įrodymus — vidujin* 
prityrimų, kurį žmogus, sako. 
turįs, bet kurio nė vienas as 
muo pasaulyje negali patikliu 
ti. Lunn’as suprato, kad vie
na. Katalikų Bažnyčia teturi La 
viduramžių galę atsikreipti 
prie proto vietoje jausmo R 
pareikštos intuicijos įrodymui 
savo tikėjimo tikrumo1. Ji vie
na kariauja prieš plačias lie- 
rezijas, kurios sutaria tiktai 
bėgime nuo protavimo ir ieš 
kojinio apsaugos tamsiame su

Pasveikinimas ‘ ‘ Draugui ’ ’
i

Senoji mūsų motinėlė
Tiek amžių vargus Lietuva,
Jau galvų iš miegų pakėlė,
Ir darbu knibžda jos dirva.

Yertoivis, kurpius ir artojas, 
Stiprion vienybei! telkiasi,
Išpradžių nelabai jiems klojas,
Bet jų kantrybė y r ’įk a ls i.

Jau naudų skaityme atrantįJ
Ir ūkininkas ir pirklys,
Ir  piemeniuks, kų gano bandą,
Be mokslo būti negalįs

Jaunimas meta girtuokliavęs,
Prie knygos, rastq griebiasi,
Seniejie nepažįsta savęs —
Taip tamsūs būdavę visi !

Ten viskas auga ir atgyja...
Jiegų neilstančių krūva
I vienų telkiasi draugijų,
O josios vardas .Lietuva!

Gražu žiūrėt į mūs tėvynę 
Iš tolo — mums, jos išeiviams, 
Kurie svetimtaučius pažinę, 
Paveizdan stato lietuviams

Bet broliai .mūs’ anapus jūrių 
Jau visame pranoksta mus:
Męs jaučiamės esu už durių,
Nors matome svetimtaučius.

Vienok troškimas mūs įvyko, 
Troškimas metų kele-rių;
Ir širdis doro kataliko
Jau sudrebėj’ džiaugsmu tikru.

Jau leisti pradedame “ Draugų,”
Tų sūnų mūsų rūpesčiu.
Tegul jis didis mums užauga 
Nors gimęs žemėje svečiu.

Tegul kiekvieno grįčių lanko, 
Ramybę nešdamas visiems:
Jis draugas didelio ir menko, 
Kiekvienų linksmins,, stiprins, rems.

Gyvuok, tada tu kuoilgiausiai,
Tu, drauge ir vadove mūs’!
Ir platinkis visudaugiausiai,
Lai tavo vardas nepražus!

J. K.

vo neklaidingas, kaipo Dievas,
bjektivizme, kuriame herezijot , , , • r  j •,J ’ J bet klaidingas kaipo žmogus.

dėl to, kad A* , , /  . 7 .’ Jis buvo tikras Dievas ir tik-randa apsaugų, 
niekas negali surasti kas ir 
kur jos yra.

Nauji moraliniai kodai, ku 
rie yra siūlomi suirusiam ii 
nuvargusiam amžiui visi yra 
paremti ant. intuicijos auto r i 
teto. “ Visi tie moderniniai 
pranašai,” sako Lunn’as “ at 
sikreipia į keistų vidujį jaus
mų, jaučiantį, kad jie visi tu
ri tiesų, o kiti daugumoj klys
ta.”

Bažnyčia panaši į Kristą
Lunn ’o ieškojimas tiesos 

prasidėjo ir baigėsi Kristumi. 
Kartų jis surado teisingų at
sakymų į klausimų: “ Kas, 
jūs sakot, aš esu?” — kili da
lykai jam buvo lengvi. “ Kai 
tų aš persitikrinau, kad ICris 
tus yra skirtingas nuo kitų, 
vyrų, nes Jis yra Dievas, ne
reikėjo man toli ieškoti baž- 1 
nyčios, kuri skiriasi nuo kitų 
bažnyčių, nes yra dieviška. ' 
Bažnyčia yra vienintelė taip 
pat, kaip pats Įsikūnijimas.”

Prabėgus kelioms savaitėms 
po priėmimo į Katalikų Baž-

ras žmogus, o tikras žmogus 
turi reprezentuoti žmogaiū 
prigimties pavyzdį. Dabar 
žmogus iš prigimties yra klai
dingas, tokiu būdu Kristus

būdamas žmogus, galėjo klys
ti.

1 amu’as paprašė savo 1110 
dernistų draugų patiekti kr; 
terijų. Tarpe tiesų, kurios Kri 
stus mokino kaipo Dievas ir 
klaidų, kurias Jis skelbė, kai-

(Tęsinys ant 3 pusk)

J Bažnyčios liturgijoj jis neina- nvčių, Lunn buvo pakviestas
i tė nė kokio patraukimo. Nie- 
, /o neinponavo. Kuomet 
tėvas Knox priėmė- jį (Bu
rma), jis pasidavė tiems pa
tiems įrodymams, kuriems pa
sidavė Ne-wman’as, Maiming 
ir pats anglikonų vyskupo sū
nus, kuris, jam atidarė Romos 
vartus. “ Šalia, skaisti švie
sa,” jis rašo, viskas kų pro
tingas žmogus reikalauja su
rasti, tai takų į Bažnyčių. Gai 
vinanti tikėjimo šiluma yra

Du buvę dienraščio “ Draugo” šulai: sėdi KUN. DR J. 
ALVLIAlkSKAS, Lietuvos Universitete profesorius, pirmasis
“ Draugo,” jau kaipo- dienraščio, redaktorius. “ Draugų” re- 

iniK 1 m a ini<7 -m ~ iz n vdagavo 1915, 1916 ir 1.917 metais. Šalę jo stovi 
P. SERAFINAS, M. 1. C., ilgametis “ Draugo’

KUN 
bendrovės

direktorius ii nuolatinis bendradarbis. “ Draugo” reikalams 
jis yra pašventęs daug energijos ir laiko.

monė privertė jį prie lyrinė 
jimų, kaip gali būti, kad to- i paĮaup >>
.ne išminti ogi anglai, Jmip j Iiepnpjau daugiau įdė-
Aevirnm as, Maiming, Knox ;-jos j-ap - kataliku, kaip tapti 
ir kili, nepaisant angiikoniš-| žmogėdžiu, ” sako G. K. Che- 
ko išlavinimo ir draugingu- sterton’as. Tas. pats buvo ir su

paaiškinti savo atsivertimų 
inteligentų draugijoje, kurie 
specializuojasi tokiose disku
sijose.

Jojo protavimas ouvo šioje 
silogizmo formoje: Kristus 
buvo neklaidingas. Tikroji 
Bažnyčia mokina Kristaus ne
klaidingumų. Nė kokia kita 
bažnyčia, bet tik Katalikų Baž 
nyčia aktualiai mokina Kris
taus neklaidingumų ir pasi
rengusi imti disciplinuotų ak-

“ SENOVĘ” PRISIMINUS

: gerumas, kurio jis negali rei- cijų prieš narį, kuris užgina 
Kristaus mokslų. Tose disku
sijose kraštutinis’ modernistas 
dignitatorius Anglijos bažny
čios pasipriešino Lunn’o logi 
kai. Jis sakėj kad Kristus bu-

Šis atvaizdas yra imtas 1916 metais birželio mėnesyje, 
L. Vyčių organizacijos seimo metu, Wilks-Barre, Pa. Iš
skyrus komp. A. Aleksį, visi šiame atvaizde matomieji y 
ra buvę “ Draugo” redaktoriais. Bet ir komp. Aleksis 
buvo ir tebėra artimas “ Draugo” bendradarbis. Iš kairės 
į dešinę žiūrint, sėdi: Julius Kaupas, buvęs “ Draugo” re
daktorium 1914 ir 1915 m. (antru atveju 1919 m.), dabar 
Lietuvos valstybės banko direktorius, kan. F. Kemėšis, 
užėmęs redaktoriaus vietų netrukus po a. a. kum A. Kau
po mirties, Jonas Karosas, buvęs redakcijos narys. Stovi: 
A. Aleksis, prof. K. Pakštas, buvęs rędaktbrium 1924 m. ir 
L. Šimutis, dabartinis redaktorius.
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KUN. DR. KAZIMIERAS MA
TULAITIS, M. I. C., gana ilgus 
metus išbuvęs dienraščio adminis
tratorium (iki 1931 m., rudens), 
daug pasidarbavęs dienraščio sus
tiprinimui, parašęs ir išleidęs ke- 
Mą vertingu knygų, buvęs “ Lai
vo” redaktorium. Dabar redaguo
ja “ Šaltini” ir yra Marijampolės 
M a r i j on u v i rš i n i n k a s.

INTELEKTUALAI KREIPIASI I ROMA
(Tęsinys nuo 2 pusk)

Chestertono atsivertimas |
Lunn’o atsivertimas prime- I

na jo žinomo draugo K. (k j
Chesterton ’o atsivertimą, nes j
jiedu turi daug bendro. Abu-į
du nuėjo tais takais per logiš-!
ką protavimą ir objektivius !
irodvmus. Abudu geri litera- ;

i
tai ir gerai pažino Europos 
kultūrą. Abudu yra buvę Baž 
nyčios kritikai. Abu perėjo; 
augnostieizmą, angiikonizmą > 
ir, ieškodami tiesos, baigė sa-j 
vo tyrinėjimo kelionę Romoje.!

Pažiūrėkime i tuos žings- | 
nius, kurie privertė Chester- | 
ton’ą studijuoti Kristaus Baž- j 
nyčios patraukimus ir miste- j 
rijas, kurie traukia prie sa- , 
ves ne tik Anglijos išminčius, 
bet ir visų kitų tautų išmin
čiai ieško pastogės ir ramy
bės po ramia Bažnyčios ' glo
ba. Nes šiandien daugiau ne
gu kada nors pirmiau Mykole 
Angelo bokštas ant žvejo Pet-

D R  A Ū  G  A S

džiO'S formos prabėgo tame 
peri jode prieš Bažnyčią. Iš 
savo sosto ji mato tą visą ki- 
lant ir griūvant per šimtme
čius. Ji gali gyventi po bile 
kokia valdžios forma, nes jai 
rūpi tik žmonių sielos ir dva
sinė karalija.

Bažnyčia yra namas, turin
tis šimtą vartų, sako Chester
ton’as, ir niekuomet du žmo
nės neįeina į tuos namus vie
nodu būdu. Taką, kuriuomi 
apdovanotos mintys eina, yra 
objektyvūs įrodymas ir logiš
kas protavimas. Misteriškas 
Bažnyčios patraukimas bety
rinėjant, yra randamas tame, 
kad ji yra, tiesa. Tas ir buvo 
ilgo tyrinėjimo objektas. J m 
sutiko Bažnyčią, kaip pakly
dęs sūnus sutinka savo moti 
ną, nuo kurios jis buvo ats^ 
kvręs, bet kurios jis nebuvo 
nr stojęs mylėti. Jos maloniam 
prieglobstyje jis randa poilsį 
ir ramybę. Tokiu būdu kaip

KUN. L. DRAUGELIS, M. I. C., 1931 ir 
1932 m. buvęs “ Draugo” administratorium 
ir “ Laivo” redaktorium. Dabar gyvena Ro
moje.

Kwi. P r. J. Vaitukaitis

po žmogus. Tš jo pasiaiškina
mo Lunnu surinko, kad Kris
tus kalbėjo- kaip Dievas, kuo
met Jis susitiko su vyskupu 
Barnes ir kaip žmogus, kuo
met Jis susitiko su Popiežium

-  i
Kas traukia prie Romos?
Lunn’as raportuoja Į d omui 

atsitikimą apie savo modemus 
tą draugą, kuris tiki i Kris 
taus dieviškumą, bet atmeta 
nekurias Kristaus doktrinas 
“ Aš sakysiu pamokslą apie 
tai, kas traukia prie Romos, 
sako per telefoną jo modernis
tas draugas.” Kas tu manai 
yra Romos svarbiausias pat
raukimas?” , klausia jo Lun
n ’as. “ Ak, tai autoritetas ir 
vieningumas ir svarbios tradi 
ei jos.” Taip, taip, sako, Lu
nn’as, tikrai, tamsta sakysi

“ Ak, aš žinau, kad tamsta ro kapo stovi pasaulio sumiši- 
kalbėsi apie tai,” jo draugas T ne, neramume ir pasidalinime 
nekantriai atsako,” bet tikrai kaipo vienintelės ramybes sim 
tamsta negali tikėtis, kad aš ' bolis, jungdamas visas tautas 
gilinčiaus į tą visą dalyką.” ' kultūras j vieną (3001/Į

Ant to Lunn’as užbaigė, sa
kydamas: “ Aš bijau, kad ne, 
arba geriau pasakius, aš neti
kėjau, kad mano draugas ar
ba kitas protestonas gilintus 
i tą visą ir pasiliktu protesto- 
nu.”

Lunn’as baigia savo aprašy 
mą apie savo dvasini Aenei- 
d ’ą Hilaire Bellaeo žodžiais, 
kuris pirmas nuėjo Romos ta 
kais: “ Tai yra Dievo miestas 
Nėra tokių dviejų miestų pa
saulyje. Tik yra vienas. Ade
nas dalvkas tėra skirtingas

KUN. D R. IGNAS ČEPAI
TIS, buvęs “ Draugo” redak
torium, Įnešęs daug gyvumo 
Į dienrašti ir visuomenini 
gyvenimą. Dabar gyvena ! magnetas traukia plieną, taip
Kaune ir profesoriauja Vy- I Bažnyčia traukia prie saves iš
tauto Didžiojo Universitete. , C .*' i minti ilgiausius protus, kurie

Eucharistija ir Šeima
Jei šiose dienose tikintie- tini kartą Romoje atnašautu 

ji iš dėkingumo džiaugsimu- ' Šv. Mišių Auka, krikščioni?,i- 
gai kartoja: “ Ačiū Dievui, kos šeimos aukavo savo na

£ , x Pųlbėti tikA'imo reikaluose 1 ^ esos’ neS'a^ Pasi-|kad esu katalikas,” tai iš mus, kaipo pirmąją pastogę
trijų šimtų ir pusė milijono va/ ) ’’ ’ priešinti jai. Ir taip tie ismin- mūsų širdžių turėtu ne iria- Švenčiausiajai Eucharistija
nariu arm ija nesuariaunanm i ka'P J’e ka!ba Pc'lltlkos relka' čiai viens po kitam eina x
tikėjimo ryšiu. I,lose> 3* a,škiai alsako su Jo ’ .mi tiesos taku i Roma.

, ... , , , . bo knyga: “ Kur jūs buvot,
Anghja buvo laba, s.purtm Į |;uomet pasauliui pamatas bu. Mūsų tarp

ta, kuomet G. K. (besierton, padėtas!” Europos va- Mūsų tarpe ir randasi at
sivertimų. Tik ir nenoromisgabus parodoksų rašytojas 19 

22 metais paskelbė savo nu 
krypimą prie Romos. Canon 
Ileadderly pareiškė, kad “ iru.- 
bekritikuodami Bažnyčią, yra j 
radom geriausi apologetą ( hę 
sterton’o asmenyje. Bažnyčia 
tebevargsta puritarizmo pries
paudoje; Chesterton’as būt 
mus paliuosavęs, bet mes ne

dalus (dabartiniams) labai tin 
ka šis paklausimas: “ Kur jūs prisieina pastebėti, kad tie at
buvo!, kuomet pamatas Bažny- ^vertimai nėra tokie nuošir- 
čiai buvo padėtas?” “ Labai-1 tokie atviri bei majesto- 

! absurdiška yra užmiršti, sakm iški, kaip paminėtų asmenų
Chesterton’as, “ kad Bažnyčia 
pati gavo pirmą lojai iškurną 
nuo žmonių, kurie jokio sup-

šiame straipsnyje. Ras mus at 
sivertimai dažnai pasitaiko ne ! 
dėl kokio o-ilaus mokslo. lociš i

žian kaip 95 nuošimtis skani-' Taip darė Šv. Praksedis i c 
bėti: “ Ačiū Dievui, kad ma- Šv. Prudencijana. Taip pai 
no tėvas ir motina išauklėjo ir Šv. Anastazijos bažnyčia 
mane kataliku.” j Romoje iš buvusio gyvenbu*

Jei Eucharistijos dienų čio perstatyta i puikią bazik-
priėmei Šv. Komuniją ir pa
tyrei, kad esi katalikas, dėl 
lo turi būti dėkingas savo tė- 
tui ir motinai, kurie dvasio
je visada yra su mumis, nors 
jie būtų jau mirę.

ka. Tuo būdu šeima susigy
veno su Švenčiausiąja Eucha
ristija.

Mūsų šv. tikėjimo kiekvie
na. dogma turi didelės svar
bos ir gilios reikšmės. Tu » 
atžvilgiu ypatingai yra Šven 
čiausios Eucharistijos dog
ma. Kaipo viena iš jos pa
laiminimų, Jėzus Kristus kar
totinai nurodė Švenčiausiąją 
Eucharistiją, kaipo “ pasaulin 
gyvenimą,” ne vien amžinąjį 
gyvenimą, bet taip pat ir pa
laimintą laikinąjį gyvenimą, 
palaimintą šeimyninį gyveni
mą. Kurs' pažįsta tikėjimo 
paslaptį, kad Dievą pažinti, 
po duonos pavydalu, pas to
kį yra tikėjimo galybė, kad 
pripažįsta moterystę, kaipo 
Kristaus vienybe su Bažny

Eucharistija ir šeima yra.
ratinio neturėjo apie atskirą p<0 Pr°tavhno arba įsitikinimo, tarsi, susigyvenusios. Senojo 

įstatymo velykinė šventė, prie 
kurios mūsų Išganytojas pri
jungė Paskutinę Vakarienę,

tautystės valstybę; kad tikė- bet daugiausiai dėl kokio tai 
. klausomo jo, „ mes ir dabar , jjn|as ti|.rai bnY()‘n„ tik tik6_ socijalio, politinio arba. biznis-

šiame pasaulyje m o Alsų ki- j tebesiginci jame apie mokslą i r '• • _ i , - , -° 1 *- i,pinas musų tėvų, bet musu to-
stebuklus, nieko nenuveikda- I’ . . ..vii tikėjimas pirmiau negu jie

tų. Ji turi personai iškurną ir 
jėgą. Ji yra pripažinta ir (kuo mi.

ką nors apie tai, kas yra svar į met pripažinta) labiausiai inv
blausias Romos patraukimas; 
juk tai yra faktas, kad Kata
likų Bažnyčia vienintelė fepn- 
siliko ištikima Kristaus min
čiai.”

įima arba nekenčiama. Ji yra 
Kataliku Bažnyčia. Tame na-

Cliesterton’as apleido angli
užvardino musu tėvvne.”

Katalikyste yra teisinga
Chestertono plačiai ir gi

ko išrokavimo. Apie tokius at 
sivertimus mažai kas težino, 
bet visi žinojo, kad tas asmuo 
arba asmenys buvo atviri Baž 
nyčios priešai. Jeigu žmogus 
per ilgus metus viešai ėjo 
prieš Dievą ir Jo įsteigtąją 
Bažnyčią, tai tas pats žmogus 
norėdamas grįžti į Bažnyčią 
arba tapti kataliku, turi vie
šai prisipažinti prie savo klai 
dų ir viešai priimti Bažnyčios 
mokslą ir praktikuoti jį taip, 
kaip padarė Arnold’as Bunn 
Chesterton ir kiti. Al ūsų senes 
niųjų inteligentų tarpe atkak 
lumas, apsileidimas ir nesuge
bėjimas arba nenorėjimas ieš 
koti tiesos, palaiko juos Baž
nyčios priešų tarpe. Be to, ran 
dame ii- tokių, kurie norėtų 
būti Bažnyčios s ūmais bei dūk 
terimis, bet nenori persiskirt, 
su tokiu gyvenimu, kokį Baž
nyčia griežtai draudžia Ši 
paskitinė bene Ims svarbiau
sia priežastis, kuli palaiko
mūsiškius atstu nuo tikėjimo. - 
Atsiskirti nuo savo palaidaus 
gyvenimo, nuo bedievybės ir 
atšaukti savo paskelbtas klai
das reikalinga daug drąsos, 
gilaus įtikinančio mokslo bei 
logiško protavimo, o labiau
siai Dievo palaimos, be kurio 
žmogus nei sau, nei žmonijai 
nieko gero negali nuveikti. To 
gilaus mokslo, logiško protavi 
mo bei ieškojimo tiesos mū
siškių tarpe mažai tėra. Ūžta. 
ir atsivertimų mažai teturim. 
Rankpelniai greičiau pamato 
ir pamyli tiesą negu apšvies- 
tunija. Gal būt dėl to, kad 
rankpelniai lanko misijas ir 
seka katalikišką spaudą, kuri 
gelbsti žmogui surasti tiesą ir 
nustatyti gyvenimo taką, ku
ris veda į Romą.

buvo šeimos šventė, šeimos 
pamaldumas. Šeimos tėvas pa 
dalindavo ATdykinį Avinėli ir 
kiekvienam duodavo taurę 
gerti. Taip pat ir Kristus pir 
mą kartą ATikarienbūtyj da
rė, pasiimdątnas šeimos tėvo 
dalį, kai Js šventė Pascbą su 
savo mokytiniais, kurie buvo 
susėdę apie . stalą, lyg šeimos 
nariai. Ir kai iš A'akarienbū-
čio Agešpaties galybės skept-čia, ir tuo būdu nuo pat. pra
ras ėjo į pasaulį ir kai pirmu (Tęsinys ant 4 pusk)

koriu bažnyčią ne del kokio 
nemalonumo arba. susijaudini

me žmogaus dvasia turi pas- 111O. Jis nuėjo Į Katalikų Baž iIiai išlavintam protui, kuris 
logę ir židinį. Lauke tik nak- nvėja (j(->1 to, kad ji vra Kris- sllI)rat° Bažnyčios gražumą ir 

J taus Įsteigta ir kad ji turi vi- 
j sus reikalingus įrodymus apie 
Į Dievišką pradžią ir1 autoritetą 
i skelbti įsteigėjo Evangeliją 
I visai žmonijai. Bažnyčia turi 
visas tas gėrybes, kurias Cbes 
terton’as greit pamatė ir greit 

1 pamylo.
Bažnyčia yra didžiausia kcu 

servatinė jėga pasaulyje. Ji 
turi dvieju tūkstančių metų 

! pribrendusią išminti ir stiprų 
i jaunystės entuzijazmą. Ji per-į 
i gyveno erezijas, kilusias prieši 
I penkioliką šimtmečių. Jinai 
šypsosi žiūrėdama į mirtinai 
rimtas nacionalistų pastangas, 
kurie turėdami gale savo ran

li s suprato piibrendusią išminti, 
kuri gelbsti jai suprasti nau
jo vinių s ir gryniausių sektų 
tikėjimus, jos įrodymai impo
navo jam. Adenas faktas dau
giausiai demonstravo- jam tai, 
kad katalikystė yra teisinga.

“ Sunkumas išaiškinti, sako 
! Chesterton’as, kodėl aš esu ka 
1 taiika.s yra t anie, kad tūkstan 
čiai įrodymų veda prie to pa
dės protavimo, kad Katalikyi 
te yra teisinga.”

“ Tiesa Katalikų Bažny- 
nu;odo Chester! on’as, 

“ yra kaip magneto pritrauki
mo ir atstūmimo jėga Atstū- 
nimo jėga kįla iš to, kad kai 

koše mano pertvarkyti pasam j kas ka<) “ papu lt,, Į t,}
Ii. .Ii Šypsosi dėl to, kad ii ma- ! t,nkl«- Bftt tas tmklas V a tie 
tė kaip nacionalizmo dievai -sa' ka iP tlk
čiai, tai}) kaip ii kiti, kįla ir 
vėl griūva. Kuomet Edith Co
ved, viena iš garhin giausių

K AN. FABIJONAS KEMĖŠIS, buvęs “ Draugo” redak
torium dvejais atvejais — 19P3, 1914 ir 1918 m. Dabar jis 
yra Dotnavos Žemės Ūkio Akademijos profesorius. Jis 
daug prisidėjo prie “ Draugo” išpopuliarizivimo. Suorga
nizavo L. D. S. ir pradėjo leisti “ Darbininką.” Kan. Ke
mėšis yra. labai daug prisidėjęs prie mūsų organizacijų iš
judinimo ir tautinių darbų.

mūsų moderninio nacionalizmu 
tikėjimo kankinių buvo pasta 
lyta prieš vokiečių kareivius 
sušaudymui, užtai, kad norėjo 
patarnauti savo tėvynei, jinai 
sušuko: “ Aš dabar matau, ka 
vieno patrijo! Izmo neužten
ka.” Jos šauksmas supurtė 
Angdjos protestam s taip, kad 
bėdų jie ką nors svarbaus iš
radę.

Bažnyčiai gi tas buvo taip 
senas, kaip senas yra antras 
didis įsakymas: Mylėsi savo 
artymą kaip patsai save.

Nacijonalistams, kurie savi
nas! visišką valdžios autorite-į tatų diktatoriai, visokios vąl-

n stojo
kariavę prieš Kataliku Baž 
nyčią, jis sako, pajunta trau
komą prie jos; kuomet jie nūs 
tojo šūkauti prieš ją, jie pra 
deda klausyti jos su malonu
mu. Kuomet jie pradeda ati
duoti, kas jai priklauso, jie 
pradeda mylėti ją. Bet tan> 
laipsniui prabėgus, jie prade
da 'mylėti Bažnyčią.

Visų tiesų surink-mo vietą
Ten yra kas tokio majesto

tiško tame, kaip Bažnyčia iš
silaikė prieš visokias erezijas 
ir visokias žmogaus .minties 
svajones per šimtmečius. Pa- 
gonizmo, biblijalatrijos abso- 
liučio imperijai izmo, monar- 
kijos, demokratijos, reprezen-

DR. KAZYS PAKŠTAS, buvęs dienraščio “ Draugo” 
redaktorium. Dabar jis yra Lietuvos Univesiteto pro
fesorius ir žymus Lietuvos katalikų visuomenės veikė
jas. Šalę stovi jo žmona, kuri taip pat darbuojasi ka
talikų visuomenėj.
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EUCHARISTIJA IR ŠEIMA
(Tęsinys nuo 3 pusi.)

d ž iu kuria šeimų pašvęstais 
pagrindais. Kurs tvirtas tikė
jime, jam užtenka savi vai
kučiuose pripažinti Dievu pa 
laiminimų, tai]) pat pripažin
ti, kad jie yra broliai ir se
serys Dieviškojo Kūdikėlio iš 
Betliejaus. Kurs gyvena tikė
jimu galingas, jis pagerbia 
moteris, nes jos reikalingos 
krikščioniškus šeimos gyveni
mui, nes tikras krikščionis 
vyras savo moteryje mato 
Dievo Motinos -seserį. Tvirto 
tikėjimu žmogus nenusiskuu- 
džia dėl sunkaus darbo, nes 
tikras krikščionis pripažįsta, 
kad tai yra pareiga, kurią 
jam Dievas paskyrė tiksliai 
atlikti, kad pelnytų duonų gy
venimui.

Mūsų laikms duonos pelny
toji) yra keli milijonai be 
darbo,. Daugelis iš jų nusis
kundžia, sakydami: “ Jau il
gas laikas, kaip nuo rytme
čiu iki vakarui ieškome dar
bo ir nesurandame.” Toks 
reiškinys be galo yra sunkus 
šeimos tėvui, nes jis žino, 
kad yra jo pareiga -lipintis 
pelnyti duonų sa\o šeiniai. 
Ta pareiga yra pašveneiamo- 
ji, jei jis pats ateina prie 
Viešpaties Stalu, kad priimti 
Gyvenimo Duonų. Švenčiau
sios Eucharistijos malonės y- 
ra neįkainuojamos krikščio
niškos šeimos gyvenimui. Čia, 
Ju n g tin ėse  V alstybėse, B až
nyčia ir Valstybė nepriklauso 
viena nuo kitos, tačiau, šei
ma liekasi suvrenyta tikybi- 
škais pagrindais. Tų tvirtų ti
kėjimų namams ir šeimos gy
venimui duoda pats tikėjimas
i Švenčiausiųjų Eucharistijų.

Tie, kurie nepriėmė pakvie- 
timo į vestuves ir į jas neno
rėjo ateiti, Evangelija sako, 
kad jie davė įvairių priežas
čių išsikalbinėjimui. Adenas 
sakė: 4 4 Pirkau ūkį ir (turiu 
eit| j° apžiūrėtų.” Kitas ta
rė: 4 4 Pirkau penkis jungus 
jaučių ir einu jų išmėginti.” 
A'ėl kitas sakė: “ Vedžiau 
Žmonų ir todėl negaliu atei
t i ” i(Lnk, XIV). Taip pat y- 
ra ir mūsų dienose, perskyrų! 
laikuose. J r daugelis iš jų ne 
gali eiti prie Šv. Komunijos, 
nes jie yra persiskyrę su tei
sėtomis savo žmonomis ir y ra 
susituokę su kitomis. Tačiau, 
ties ■Švenčiausios Eucharisti
jos Stalu, motinos ir tėvai 
turi išmokti ir patirti pasi
aukojančios dvasios atsižadė
jimo ir kenčiančios meilės, be 
kurių nė vienos krikščioniš
kos šeimos gyvenimas negali 
būti įkurtas. Kai]) praeitame 
šimtmetyje Europos misijo- 
noriai, būtent, Pranciškonai, 
Jėzuitai, Redemptoristai ir 
seserys, kai atvyko į Jungti
nes Valstybes, tai Naujame 
Pasaulyje pirmasis jų žygis 
visada būdavo įsteigti altorių 
savo naujuose gyvenbūviuose. 
J  r iš to Aukos altoriaus jie 
•išmoko ir patyrė pasiaukoji
mo dvasios, reikalingos sėk
mingai nuveikti didelius ir 
sunkius misijonoravimo dar
aus.

Švenčiausioji Eucha rišt i j a 
yra šeimyninio gyvenimo pa
šventimas, nes per Šv. Ko
munijų pats Kristus yra šei

mos Svečias, Prietelis ir Tė
vas. Mūsų laikais Šventoji 
Bažnyčia tėvams davė teisę 
nuspręsti kartu su klebonu, 
kaid vaikučius prileisti prie 
ankstyvos Šv. Komunijos. K a 
talikų Bažnyčia, duodama tų 
teisę tėvams, jiems davė di
delę eucharistinę privilegijų. 
Todėl, tėvai ir motinos prie- 
dermingai vykdykite jums 
duotų šventųjų teisę.

Kai nuo Viešpaties Stalo 
tėvai iš bažnyčios grįžta i sa
vo namus, jų mažutėliai turė
tų taip eilgtis, kaip darė ma
žoji Mariutė Magdalena de 
Pazzi. Jos motina į namus 
grįžo iš bažnyčios, kur ji bu
vo priėmusi Šv. Komunijų. 
Mažo šešerių metų sūnelio t i 
kėjimas motinos širdyje ma
to Viešpatį Jėzų ir pusryčių 
metu jis kalba: “ Motule, leisk 
man sėdėti šalia tavęs, nes ta
da aš būsiu labai arti Jė 
zaus.” Kaip kilnu — šalia 
motinos ir labai arti Jėzaus 
O mažoji jo sesytė, būtent. 
Mariutė Magdalena, klausia: 
“ Motule, o kur tėvelis eina?” 
Motina atsako: “ Mano dukre
le, tėvas eina į bažnyčių, kad 
priimti mūsų brangiausių Vieš 
patį Jėzų.” Mažoji Mariutė 
Magdalena plačiai atidaro sa
vo akutes. I r  kada tėvas grįž
ta iš bažnyčios į namų židinį, 
ji. žiūri į jį su pagarba. Ji 
mato Kryžių, kurį Išganyto
jas įžymėjo tėvo kaktoje. Tai 
visa rodo tėvo didelę įtakų ii 
galingų reikšmę vaikučiuose. 
Tai visa nurodo tikybiškojo 
auklėjimo neįkainuojamų ver
tę.

Kai tėvai kartu su vaikais 
artinasi prie Viešpaties Sta
lo, tada paprastos dienos per 
simaino sekmadieniais, namai 
pasidaro bažnyčia, Eucharis
tijos atmosfera perima namų 
židinį. Pagaliau, kai tėvai pri 
ima paskutinį Šv. Viatikų, ii 
miršta, kad apturėti amžinųjį 
užmokesnį pas Dievų, tada, a 
not Šv. Kašto, yra, lyg jie ne
būtų mirę. Pas mūsų bočius 
buvo įsigyvenęs kilnus pap
rotys, kad vaikai, kuomet su
kakdavo jų tėvų mirties me
tinės, tų dienų ar sekantį sek
madienį už juos priimdavo 
Šv. Komunijų. Tuo būdu Šven 
čiausioji Eucharistija panai
kino persiskyrimo sienas tarp 
laiko ir amžinatvės, ir vėl su 
jungė šeimų, kuri buvo niro jų 
atskirta per mirtį.

Taigi, katalikai, tvirti ir 
galingi tikėjime, turėtų gai
vinti tų kilnų paprotį. Ir prie 
kiekvienos progos, stengtis 
taip gyventi, kad visada bū
tumėte verti sutapti ir gyven
ti Švenčiausioje Eucharistijo
je, kuri mus jungia su Dievu 
ir duoda amžinųjį gyvenimų 
Dangaus Karalystėje. Dėl to. 
Švenčiausios Eucharistijos T- 
kūrėjui turime būti be galo 
dėkingi, ir karaliaus Dovido 
lūpomis jį išpažinti ir garbiu 
ti,: 4 Aš išpažinsi u Tave, Vieš
patie, visa mario širdžia, nes 
Tu išklausei mane... Aš giedo
siu Tau angelų akivaizdoje; 
aš Tave pagarbinsiu Šventoje 
Bažnyčioje, ir (amžinai) gar
binsiu Tavo vardų.” (Ps. 1.3,7 
1- 2 ) .

’ GARSINKITE
“ D R A U & E ”

Aušrininkai, Jų Frazes ir 
Parafrazes

(Iš kun, ;A. Miluko paskaitų Cbicagoje)

KUN. J. KAZAKAS, M. L 
I. C., buvęs 4 4Draugo” re
dakcijos nariu. Dabar gyve
na Marijampolėj ir mokyto 
jauja Marijonų gimnazijoje.

Negalima ginčyti, mūsų au
šrininkams prigulinčios jiems 
garbės. Kiekvienas lietuvis su 
pagarba klauso jų pareiškimų, 
ypač tųjų gerai apgalvotų pa
reiškimų, tų kalbų, kuriomis 
jie kaipo organizuoti mūsų tau 
tos atstovai per 44Aušros” lai
kraštį budino užsnūdusius tau 
tiečius, ragino juos nusikraty
ti svetimas užnašas, o pirm 
visko mylėti Lietuvą, kaip ra
šė didis mūsų tautos bičiulis 
aušrininkas Dr. Saervein (vo
kiety s)

4 4 Lietuva ant visados
Tarp palaimos, tarp bėdos!
Lietuvą aš vis mylėsiu 

Savo meilę n ’užtylėsiu,
Lietuvos vis atsimįsiu 

Prieš visus jų apginsiu.
Jei visi manęs n ’apkęstų, 

f Lietuvos dėl jei numestų,
Tarp palaimos, tarp bėdos 

Lietuva ant visados!”

1883 melais (su “ Aušra” ) 
Lietuvos apšviestunija prade
da sųmoningai organizuotai 
gintis nuo kenksmingos sve
timos įtakos, šaukti visus, no
rinčius tėvynę mylėti į talkų 
merdėjančiam lituanizniiii.

Pasak 44 Lietuvių Tautos Is 
torijos” autorių (Dr. Jusaitį) 
to negalima vadinti tautos at- 

i budimu, nes mūsų tauta nebu- 
j v o užmigusi nei apmirusi, sų- 
inonė lietuviškumo ir skirtu
mo nuo kitų joję tebebuvo. 
Vien ta tautinė sąmonė buvu
si pasyve, tauta nesigynusi, jo
je nebuvę susipratimo sveti
mas įtekmes esant pavojingas 
Tik XIX šimtmečio viduryje 
labiau į s i vyra v us L i et u vo je 
lenkiškumui ir atsiradus lietu 
vių kalbos išnykime pavojui, 
aiškesnieji protai pamatė pa
vojų pačiai tautos gyvasčiai. 
Tada atsirado tautoje susipra 
timas, kad iki toliai ji buvusi 
klaidingame padėjime, ir enev 
giškesnieji asmenys ėmė orga
nizuoti. tautos išgelbėjimų. 
Pradėta tik apginimu lietuviš
kos kalbos, — vėliau prieita 
prie kitų apleistų tautos rei
kalų. Pirma tautoje buvo pa
syve tautinė sųnionė; dabar at 
sirado susipratimas, ir prieš 
pavojų pastatyta pelitinė pro 
grama, pozityvia darbas ir or
ganizacija (p. 66).

Dėliai Rusijos valdžios už 
sikirtimo, 44Aušra” turėjo iš
eiti Prūsuose. Ta pati valdžia 
visai lietuvių tautai užsikirtu 
ir nepaliovus kovoti per 4ū 
metų už savo tautine sųnionė 
ir jų išreiškiančius lietuviškus 
raštus, turėjo atšaukti savo 
“ prisukus nedorus,” kaip juos 
teisingai pavadino tautos pa
siryžimui mokėjęs surasti žo
dį įkvėptas dainius. Bet kolei 
kova laimėta, mūsų tautinės 
idėjos kareiviams, lietuvišku, 
raštų rašytojams ir platinto 
jams šimtų šimtais prisiė.i- 
kentėti, kalėjimuose ir Šiaurė 
Rusijos kraštuose — Sibvre

4 4 Anei rašto, anei druko, muim 
turėti neduoda,

j Sako, tegul bus Lietuva ir 
1 tamsi ir juoda.
Kad tu gude nesulauktum, m

taip kaip tu nori 
Bus, kaip Dlevs prisakė, ne

i kaip tavo priesakai nedori.”
' Paskui Baranauskų giedo
jo visa Lietuva ir aid savo 
pastatė.

; Veteranas mūsų universite
to profesorius E. Vote ris, tų 
mūsų kovų žinovas (ii- jose 
didis mūs bičiulis buvęs) 
1923 metais tikrų tiesų pareiš
kė,*) 44jog neturint lyg šiol ,
44Aušros” archivo ir visų au
šrininkų korespondencijos ’ ’ 
negalima tikrai įsivaizdinti, 
kokį įspūdį padarė šitas laik
raštis Lietuvos užkampiuose ir 
ypač inteligentų tarpe. Lietu-Į 
vos nepriklausomybės proble
ma ir kova už jųjų artimiau-1
siu būdu surišta su 44Aušra” !

1. ir aušrininkų veikimu. Tikta.'
Jonas Jablonskis-Kygiškių Jo-
nas-Obelaitis aušriškai supran
ta šitų uždavinį. Kalbėdamas 
apie Aušros armijų, jos karei
vius, stengiasi charakterizuoti
“ Aušros” veikėjus, sųdarbinin

j kus ir literatus tokiais žo- ( 
įdžiais: 44Daug kas tais karei ! 
,viai.s laiko tik žmones, kurie1 
yra į jos skiltis rasinėje, tam ! 
tikrais slapyvardžiais prisi- Į 
dengdami. Ne, toji armija, 
kad ir nedidelė, buvo daug di
desnė už tų rašytojų būrelį: ją 
sudarydavo daug įvairesni 
žmonės.. Joje daug dirbdavo 
knygnešiai, ‘4Aušros’’ platin
tojai, įvairiausi, dabartine ka; 
ba kalbant, kurstytojai ir ža
dintojai, žmonės, kurie de:
44Aušros” susisiekdavo su Bi 
tėnais, Ragaine, Tilže ir ki 
tais 4 4 Aušros” nervais, s t. 
Prūsų spaustuvėmis ir tai.: 
Prūsų žmonėmis, be kurių nė 
pati. “ Aušra” negalėjo imti 
aušti tam Lietuvos kraštui, ki, 
rianie ji smarkiai buvo vai 
džios atstovų ginama.”

Laikraštis “ Aušra” atspau 
diuo 1,000 knygelių; nemaž jų 
žuvo besiskverbiant pro Rusi
jos sargus pro sienų; daugel 
tų knygelių sunaikino patys 
skaitytojai iš baimės, ka’d ne 
papuolus į žandarų nagus. Iki
mūsų dienu išliko tik visai • . 1mažas jų skaitlius.

Antrasis jos redaktorius Dr. 
Šliupas pirui dešimties metų 
savo paskaitų laikraštininkų 
kursuose Kaune galėjo prade

*) “ Aušros” 40 metų Su
kaktuvių” knygose (Philadel
phia) p. 67.

ADVOKATAS 
J. P, WAITGHES

praneša į
Atmaina ofisų valandose. Į
Dabar valandos šiokios: į

MARQUETTE PS, OFISE:
2403 W EST 63rd STREET į

Kampas Western ir 63rd St. 
i Telefonas PROspect 1133 
Panedėlio, Utarninko, Ketver- 

j go ir Pėtnyčios vakarais nuo 
7 iki 9 vai.

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950 
Kas popietų nuo 3 iki 6,

Seredomis iki 9 vak.
Sukatomis visų dienų iki 9 v. v.

ti tais žodžiais: “ Vos 40 me
ti) tepraėjo 44Aušrai” iš spau
dos išėjus, o jaunesnioji karta 
jų vos iš vardo- tepažįsta; dan 
guma jos nė matyti nematė 
To dėliai aš čion atsinešiau vi 
sus 4 tomelius, kad bent pas 
kaitos metu jų pavartyti gale 
tumėte ir pamatytumėte jos 
išvaizdų...”

4 4 Quads rex tai i s grek” sa 
kvdavo senovės romėnai. Ma
sių indiferentizmu serga dar h 
mūsų šviesuomenės vadai. Ir 
šiandien galima, pakartoti, ne 
apsilenkiant su teisybe, ką 
prof. Volteris pareiškė pirm 
10-ies metų, beje, jog ikišioi 
“ vienintelis darbas literatiš
kai isteriško apvertimam 
(“ Aušros” ) padarytas P r. To 
toraičio jo straipsniuose “ Va
dove” (1911—12), pavadin
tuose 44Lietuvos atgimimo pa 
veikslai.” Vadinasi, visi mes 
gerbiame, aušrininkų veikliu 
bet ir pusei amžiaus sukakus,

Te). L A F a y e tte  3057

DR. A. RAJAUS
G Y D Y T O JA S ir  C H IR U R G A S

X—SPINDULIAI 
3051 W est 43rd Str.

( P r ie  A rc h e r  AVe. n e to li K edzi'e) 
V a lan d o s: nuo  2 ik i 8 vai. v a n aro  

s e re d o ih is  i r  n ed ė lio m is  p a g a l 
su ta r tj

O fiso T el.: L A F a y e tte  3650
R ez. T ek : V IR g in ia  0669

OR, V, E. SIEDUNSKIS
D E N T IS T  AS

G A S X - R A Y
4143 A R C H E R  A V E N U E  

K a m p a s  F ra n c is c o  Ave.

DR. VAITUSH, OPT.
L IE T U V IS

OFTO M ETRICALLY A K IU  
. specialistas

Pat:engvins a k ių  į te m p im ą , k u ria  
e sti p r iež a s tim i g a iv o s sk a u d ė jim o  
sv a ig im o  a k ių  ap te m im o , n e rv u o tu -  
mo. sk a u d a m ą  a k ių  k a rš tį,  a ti ta iso  
tru m p a re g y s tę  i r  to lire g y s tę . P r i r e n gia te is in g a i a k in iu s . V isuose a ts i t i 
k im u o se  e g za m in a v im a s  d a ro m a s  su 
e le k tra , p a ro d a n č ia  m a ž ia u s ia s  k la i
das. S p ec ia lė  a ty d a  a tk re ip ia m a  j 
m o k y k lo s  v a ik u s . K re iv o s a k y s  a ti-  
taU n rao s. V a lan d o s  nu o  10 iki 8 v 
N edSlfoj n u o  10 ik i 12. D au g e ly  a t 
s i t ik im ų  a k y s  a ti ta iso m o s  b e  a k in ių , 
K s iu o -  p ig ia u  k a ip  p irm ia u .
4712 SO. ASHLAND AVE. 

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių del viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

OPTOMETRISTAS

1S01 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

neįstengėme dar, kaip pride-, 
ra, su jais ir jų 44Aušra” pa
sipažinti.

Tadgi šiemet,, minėjant 
30-ies metų sukaktuves spau
dos atgavimo, kurį tai laimė
jimų įgyti padėjo ir 44Aušra” , 
toms sukaktuvėms paminėti į 
leidžiamose knygose pritinka 
padaryti pradžių tai pažinčiai.

Jau septintas mėnuo, kai]) 
man teko' raginti per laikraš 
čius mūsų išeivijos švieses
niuosius, kad labiau susido- 
mintų 44Aušros” gadynės; vei
kla. Mano straipsnius apie 
“ Draudžiamos Spaudos Įkū
rėjų” ir 4 4 40 Lietų D raudų” 
patalpino visi Amerikos lietu
vių laikraščiai, išskyrus kai
riųjų partijos organus. Tad 
šiandien nėra reikalo pakarto
ti, kų kiekvienas skaitėte.

Tiems nors plačiai paskleis-

L I E T U V 1 A I  D A K T A R A I ;  
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI;

| DR, P. ATKOČIŪNAS
D E N T IST A S

1446 SO. 49 (h CT., CICERO, ILL.
U ta t.,  K etv . ir  I’ ė tn  10— 9 vai.

3147 SO. H ALST ED ST., CHICAGO
P a n e d . S ered . i r  S u b a t. 2— 9 vai,

D ienom s Tel. L A F a y e tte  5793 
N a k tim is  Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
V a i.: 2 ik i 5 p o p ie t, 7 ik i 9 vak. 

N ed ė lio ję  p a g a l s u ta r t į

O ffice  T el. R E P u b l ie  7696 
R es. T el. G R O v eh ill 0617

7017 S. F A IR F IE L D  A V E.

OR. J. J. SIMONAITIS
į 2423 W . M A R Q U E T T E  R O A D
' G Y D Y T O JA S i r  C H IR U R G A S
! V ai. 2-4 Ir 7-9 v ak . K e tv . 9-12 ry to

N ed ė lio j su s ita ru s

ŪR.G. I. BLŪŽ1S
T el. C A N al 6122

D E N  T ĮSTA S

2201 W. Oermak Road
( K am  pas L ea  v i Lt S t . ) 

V a lan d o s ; N uo  9 ik i 12 ry to

N uo 1 ik i 8 v a k a ro  

S e red o j p a g a l ’s u ta r t į

fe l. C A N al 6122

DR. S. BiEŽIS
G Y D Y T O JA S ir  C H IR U R G A S

2201 W. Cermak Road
V a lan d o s  1— 3 ir  7— 8 vak.

S e ręd o m is  ir  N e d ė lio m is  p ag a l s u ta r ti  

R E Z ID E N C IJA

6631 S. California Ave.
T e le fo n a s  R E P u b l ie  7868

O fiso : T el. L A F a y e tte  4017 
R es.: T el. H E M Jock  6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
G Y D Y T O JA S Ir C H IR U R G A S

O fiso v a la n d o s : 2-4 ir  6-8 vai. v ak  
R ezid en c ijo s  O fisa s : 2656 W . 6 9 tb  S t

V a lan d o s : 10-12 ir  8-9 vai. vak. 
S eredom is i r  N ed ėlio m is p a g a l su ta r ti

L ie tu v is  C h iru rg a s  i r  G y d y to jas
2515 W EST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141
V a l a n d o s ;

2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
O R .  T. DUNDULIS

G Y D Y T O JA S IR  C H IR U R G A S
4157 ARCHER AVENUE

T el. V IR g in ia  0036
O fiso v a k : 2— 4 ir  6— 8 p. m.

N edS liom is p a g a l s u ta r t į

O ffice  T ek  W e n tw o r th  6339

R es. T ek  H yde  P a r k  8396

DR. SUSANA A. SLAKIS
M O T E R Ų  I R  V A IK Ų  L IG Ų

I S P E C IA L IS T Ė
CBOO SOUTH HALSTED ST.
« .I l ia d o s :  1 ik i 4 po  pfe tų , 7 ik i g vak.

Fel. O fiso  R O U L ev ard  5913— 14
Rex. V ic to r y  2343

DR. A . J ,  RERTASH
O fiso vai. nu o  1-3; n u o  6 :30 -8 :80

758 W. 35th Street

Į V A I  S  Ū S D A K T A H A I :

DR. CHARLES SEGAL
O FISA S

4729 So. Ashland Avė.
2 lu b o s

C H IC A G O . ILL.
O F ISO  VA LA N D O S:

N uo  10 ik i 12 vai. ry te , n u o  2 ik i 4 
vai. po p ie tų  f r  n u o  7 ik i 8:30 vai. 

v a k a ro . N ed ė lio m is  n u o  10 ik i  13 
v a la n d a i d ieną .

T e le fo n a s  M iD w ay

DR. MAURICE RAHN
G Y D Y T O JA S ir  C H IR U R G A S

4631 SO. ASHLAND AVE.
T ek  Y A R d s 0994

R e z .: T el. P L A z a  2400
V a lan d o s :

N uo  10-12 v. ry to ; 2-3 ir  7-8 v. v. 
N e d ė id ien ia is  n u o  10 ik i 12 d ien a

tiems raštams nepasisekė pat 
raukti pilnai mūsų visuome
nės domų. Mūsų Susi vienyj imu 
ir kitų organizacijų seimai, 
svečių iš Lietuvos žygiai Vil
niaus vadavimo reikalu, o v- 
pač skridimo per Atlantikų 
ruošimas užtemdė spaudos at
gaivinimo sukaktuves, kuriui 
žymesnį paminėjimų darant 
mūsų laikraščiai patėmyjo 
vien Csieagoje dienraščio 
44Draugo” rėmėjus ir New 
Yorke “ Žvaigždės” bei Rūtų 
Ratelio b ič i uolius.

Bijodamas, kad mūsų skai
tančioji visuomenė nepasiųstų 
nirvanon spaudos atgavime 
sukaktuvių knygų, pasiryžau 
atlankyti su paskaitomis apie 
aušrininkus toliausiai viena 
nuo kitos esančias naujokynes. 
Pasisekė gauti joms pritarėjų

(Tęsinys am: 5 pusi.)

T el. C A N al 0257
R es. P R O sp e c t 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
G Y D Y T O JA S ir  C H IR U R G A S

1821 SO U T H  H A L S T E D  S T R E E T  

R e z id en c ija  6600 So. A r te s ia n  A ve. 

V a lan d o s ; 11 ry to  ik i 3 p o p ie t 

6 ik i 8 v. v a k a re

Tel. L A F a y e tte  7650

DR. F. C .WINSKUNAS
G Y D Y T O JA S Ir C H IR U R G A S

4140 Archer Avenue
V ai.: 2— 4 i r  7— 9 v a i. v a k a re

Res. 2136 W. 24th St.
T el. C A N al 0402

O ffice  P h o n e  R es. a n d  O ffice
P R O sp e c t  1028 2359 So. L e a v it t  S t

CA N A L 0706

D R .J .J . KDWARSKAS
P H Y S IC IA N  a n d  S U R G E O N

2403 W. 63rd St., Chicago
O F F IC E  H O U R S :

2 to  4 a n d  7 to  9 P . M. 
S u n d ay  by A p p o in tm e n t

DR. STRIKOLTS
G Y D Y T O JA S ir  C H IR U R G A S

4645 So. Ashland Avė.
O F ISO  V A LA N D O S:

N uo  2 ik i 4 ir  n u o  6 ik i 8 v ak . 
N ed ė lio m is  p a g a l s u ta r t į

O fiso  te le f. B O U lev ard  7820 

N a m ų  T el. P R O sp e c t 1930

Tel. RO ULevard 7042

. C, Z. VEZEL'IS
D E N T IS T A 9

4645 So. Ashland Avė.
a r t i  47 th  S tre e t  

V ak : n uo  9 ik i 8 vakar®  
S e red o j p a g a l s u ta r t į

DR. J. RUSSEU.
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Šeštadienis, Lapkr. 17, 1934

AUŠRININKAI, JĮI FRA
ZĖS IR PARAFRAZĖS

i (Tęsinys nuo 4 pus].)
Chicagoje, Pittsburge ir Bos
tone, tad ir lankausi čia pas 
jus, iškeldamas aikštėn, ką ži
nau apie juos ir norėčiau su
kelti pas jus, o per jūsų laik
raščius, ir kitose naujokynėse 
kuodauglausiai sveikos kriti
kos ir gauti galimybės išleisti 
kuogausiausios informacijos 
knygas apie “ Aušros” fazę 
mūsų kovose už lietuviškas

n r a u  a  A s
s-o riaus Volterio pareiškimą, 1 niekinamą tautystės idealą, (anūkai, vaikų vaikai). Jei kož
jog, kol kas turime tik vieno 
Dr. Totoraičio moksliškai pa
rašytą vienintelį darbą lite
ratiškai istoriško apvertini- 
nio. Ką rašė pirm dešimties 
metų prof. Volteris ir dabar 
galime pakartoti, nes vis dar 
nesusilaukėme nuo mūsų mok 
alininkų platesnių studijų a- 
'pie “ Aušros” gadynę. _

Aušros Programa
(Sulyg Dr. J. Totoraitį)
Kovo mėnesyje 1883 m. Ra

gainės mieste iš Albano ir Ki-
raides. Savo paskaitas užvar- į belkos spaustuvės pradėjo ei- 
dinau “ Aušrininkai, Jų Fra- , ti mėnesinis laikraštis, mažos 
zės ir Parafrazės.” Labai ma- knygutės formate (in8°): Au- 
lonu man būtų, kad iš šio pa-, šra, laikrasztis iszleidžiamas 
siryžimo ir jo sukeltos kriti- ■ per Dra. Bassanavieziu . A ar 
kos išaugtų gražus darželis Į das kiekvienam lietuviui, ypač

5

Aušros idealas — tai atgijusi (nas geras ir patogus sūnūs 
laiminga ir susipratusi lietu-' godoja savo tėvus ir tėvų tė- 
vių tauta. vus, tai ir męs, lietuviai šios

Bet Aušros įsteigėjas matė,1 gadynės turime sekti pavyzdį 
kati tokis idealas sunkiai pa- 1 gerų sūnų senovės Lietuvos; 
siekiamas, galės įvykti tiktai podėliai pirmų pirmiausiai tu- 
labai tolimoje ateityje. Todėl i rime pažinti jųjų senovišką 
pakėlęs į jį akis lyg į ž,vaigž-į gyvenimą, būdą, dabą ir tiky- 
dę tamsoje, iš tolumos sping-įbę, jųjų darbas ir rūpesčius: 
sančią, pasistatė sau artimes- į nes jų gyvenimą pažinę, paži
niu ir įvvkodomu tiksli tai-{ sime geriau juos, o juos pa
šyti ir tiesti į jį kelią ir sta- žinę ir patys pasipažisime.” 
tyti tautą ant kojų. Aušra pa- Taip augštai pastačiusi se- 
sistatė sau tikslu tautiškai neinovę ir garbingus seūtėvių 
susipratusiems ir miegantims { darbus, ypatingai gerbia Au- 
lietuviams įkvėpti meilę tė-į šra ir visa, kas su ta senove 
vynes ir drauge su ja surištą > rišasi ir ją atmena: visokius 
meilę prigimtos tėvų kalbos, praeities paminklus, liekanas, 
Meilė tėvynės ir lietuviškos dainas, pasakas ir žada jiems

literatiniu studijų apie “ Auš- nakties tamsoje keliaujančiam ‘ 
ros” gadynę, taipgi ir tuos {ir neramia širdžia laukiančiam 
pamirštus dvasios įųilžinus, ryto išauštant, gražiai skam
bą ir prieš “ Aušros” išauši - bantis ir suvargusiai jo dva-

kalbos išreiškia Aušros dva
sią. Visą savo gyvavimo lai
ką tą meilės ugnį, kiek galė-

Seminariją ir Petrapilės D va 
sinę Akademiją, kur drauga
vo su kauniškiu Jaunium ir 
vilniškiu Gimžausku, nuo 18- 
81 iki 1887 m. jis buvo toje 
pat Marijampolės gimnazijo
je lotynų ir lietuvių kalbų 
profesorium. Greta savo pa
reiginių pamokų tas didis lie
tuvis, atsidėjęs mokino, ypač 
aukštesniųjų klasių mokinius 
meilės Lietuvos, jos žmonių, 
kalbos ir visa, kas lietuviška. 
Kraučuno fpamokos, tai buvę 
agitatorių kursai. Jis rūpino
si netik mokinius, bet ir apy
gardos lietuvius suburti vie
ny bėn, kad galėtų atsispirti 
prieš lenkinimą ir skleistų 

valdžios draudžiamus lietu
viškus raštus: “ Aušros” kny-

ama. stengėsi sukurti Retu

mą dirbo ir kentėjo už musų 
tautos milijonus.

Reikalingumą prielankios 
kritikos, padedančios geriau 
visuomenės labui padaryti, pa- 
tėmyta ir pas mus nevien pas
kutiniais metais. Pasigedo ir 
jos ieškodami skundėsi mūsų 
visuomenininkai dar prieš Lie 
tuvos valstybės pasiliuosavi- 
mą iš slavų jungo.

šiai teikiantis paguodą ir ge
resnės ateities viltį. Taip mei 
liu vardu pasivadinęs laikraš
tis Didžiajai Lietuvai, kini jo
kių laikraščių savo kalboje ne 
buvo turėjusi, dalykas buvo vi 
sai naujas ir negirdėtas, o Fru 
sų Lietuvai, kur jau nuo kelių 
dešimčių metų buvo ėję gotiš
komis raidėmis spausti lai
kraščiai, naujas buvo tuo, kad
jis kreipėsi į visus lietuvius, 

19U3 metais, minšjant 20-ies kaipo į tautų, huvo s|)iluz.
dinama lotyniškomis, Didžio
jo je  L ietuvoje nuo 300 m etų 
paprastomis, raidėmis.

Žiūrėkime, ką nori duoti lie 
tuviams ta mažytė, vos 24 pus 
lapius turinti knygutė, kuri 
save laikraščiu vadina ir kas 
mėnesį žada išeiti.

Pirmutinis straipsnis yra 
Basanavičiaus parašyta prie
kabia. Ta prakalba — tai Au
šros programa. Ką nori jinai 
įvykdint Lietuvoje?

metų “ Aušros” sukaktuves, 
•tų metų “ Varpo” X. 3 F iam e, 
kur tilpo daug raštų apie 
“ Aušrą” ir jos įtaką mūsų 
tautai, vienas rašytojas savo 
straipsni, užvardintą “ Pasi- 
klbėjimas” baigia tais žo
džiais : ; fei : .

“ Stokos darbininkų tikrai 
išsilavinusių ir tikrai deran
čių tokiam darbui, kaip aprū 
piniinas skęstančios tautos 
reikalų, trūksta mums dar 
kritikos, kuri padėtų subręsti
vos dygstančioms spėkoms ir, “ Lietuvių tauta, kuri seno- 
sulaikytų krypstančias iš ko- vėje buvo didelė ir galinga, 
lio. Gyvenimas be kritikos 1 dabar (Aušrai pasirodant) y-
mus tik troškina. Kritikos, ra labai sumažėjusi, sunykus 
kritikos reikia mums! Viešos įr vis mažyn eina, nes lietu- 
kritikos viešų darbų ir tikrai viai parubežiuose, savo kalbą 
broliškos kritikos kasdieninės ! paniekinę, užmiršta, pasisavų

vių širdyse. Jau nuo antro 
numerio Aušra sakosi esąs 
laikraštis, išleidžiamas kelių 
Lietuvos mylėtojų, o nuo tre
čio ir kol ji ėjo1 — Laikraštis, 
Išleidžiamas Lietuvos Mylėto
jų ” . Tie karšti tėvynės my
lėtojai, leisdami Aušrą, ir pa
tys savo meilės jausmą joje 
išreikšdavo, ir ugnia kaitino 
atšalusių savo tautiečių širdis.

(Priemone tai prakilniai tė
vynės ir prigimtos kalbos mei
lei išplatinti bus apšvietimas 
lietuviškoje kalboj)*. Aušros į- 
steigėjas viena iš didžiausių 
p riežasč ių  L ie tuvos sunykim o 
mato tame, “ kad apie lietu
vių apšvietimą per lietuvišką 
kalbą tą apšvietimą nešti į

vietos duoti savo laikraštyje...

Pasistačius sau į akis tau
tystės idealą, Aušra turėjo ne
žiūrėti ir į tautos reikalus. 
“ Pasakodami apie praeitinę 
senovės, męs nepraleisime pro 
gą nepasikalbėję su skaityto
jais apie reikalus musų tau
tos šioje gadynėje” . Iš-tų rei
kalų įžengiamajam straipsny
je tik vienas yra arčiau pa
žymėta, kad Lietuvoje lietu
viai mokslą ir apšvietimą lie
tuviškose mokslinyčiose gau
tų. Šiandien męs visi gana 
gerai numanome, jog iškalos 
(šildės) su svetimomis mok
slo kalbomis daugiausiai Lie
tuvius paverčia į svetinius ir 
atskiria vaikelius nuo jų gim
d y to jų ’’...

Tokia yra. Aušros progra
ma, kurią. piriname numeryje 
D-ras Basanavičius savo prie-

Lietuvą, Aušra apsiima užsto- j-alboje yra padavęs. Jis yra
ti apsileidėlių vietą. Apšvieti
mą Prūsų lietuviams nešė ke
li lietuviški laikraščiai. Bet 
jie, kaip iš vienos pusės buvo 
skiriami Prūsų lietuviams pro-

atsargus, smarkių reikalavi
mų nestato. Kalbos tonas ro
do, kad, prie Kykdymo savo 
tikslo eis tiktaiS^amiu būdu. 
vengdamas ka nors užgauti.

mokykloje: “ Žinios apie lie
tuvių atbudimą.”
“ Jis mums dargi paskaityda

vo gautuosius laiškus, kad ten 
ir ten atsiradęs lietuviu rašy
tojas arba rašytoja... Mūsų 
vaizduotė buvo sužadinta, k i
lo įvairių paveikslų atgyjan
čios Lietuvos, kuri išrodė kaip 
kokia pasakų karalaitė, gro
žės, galybės, stebuklų pilna. 
Paties mūsų mokytojo1 gyvas 
žodis, karšta kalba, neabejoja
ma Lietuvos meilė ir drąsa 
žadinte žadino mūsų jausmus, 
kurstė, kūrė mūsų širdyse tė
vynės meile.

Drauge su Lietuvos meile 
atsirado taip pat meilė prastų 
žmonių sodiečių. Aštuntoje kla 
sėje būdami, jau nebesigėdy
davome susieiti su sodiečiais 
ir viešai su jais kalbėtis. Su
tinki būdavo kokį elgetų už

(Tęsinys ant 7 pusi.)

gėlės, kalendorius, “ Lietuvis 
ką Ceitiingą” ir k.

Marijampolėje tuomet buvo 
įsivyravę lenkų idealai. Inteli
gentai kalbėjo lenkiškai, skai
tė lenkiškai, mąstė lenkiškai, 
jautė lenkiškai...

Kraučūnas drąsiai stojęs 
prieš tą srovę, stojo prieš vi
sus vienas... Lietuvių kalbos 
mokymas buvo varžomas, bet 
Kraučuno pamokos, tai buvo 
giesmės senovės Lietuvos ga
lybės, didybės, grožybės, lie
tuvių kalbos turtingumo, jos 
senumo, gražumo... Tokia pro
fesoriaus Kraučuno drąsa bu
vo negirdėtas ir mokinius ža- 
vėtė žavėjo. Pačioje pradžioje - 
tarp mokytojo ir mokinių su-1 
sidarė pasitikėjimo ryšys, kon j 
spiracija.

“ Labiausiai mus interesą- | 
vo” — rašo jo buvęs mokinys1 
Arminas 1921 m. Lietuvos

“ Nieks liepajiegs užginti, kad 
tuometinė jaunoji kunigija 
ąpsiša rvav usi semina ri j oje 
mokslo žiniomis ir užsidegu 
si tėvynės meile, ėjo brolių 
artojų tarpan ir, kur mate 
spragas, jas taisė, lygino, kac 
sveikas kūnas ir sveika sie
la lietuvio būtų, kad- turėtą 
knygų pasiskaityti ir mels
tis... Dzūkija buvo sulenkėju
si, tai kunigai maišais vežda
vo lietuviškas maldaknyges, 
kaip antai: Antanas Kudirka, 
Slabados vikaras, Vincas Jm 
gila (Metelių), Matas Dabri- 
la ir Simanas Račiūnas, Lei
palingio kunigai... Tuomet ne 
buvo Dzūkijoje nė vieno ku
nigo, kursai būtų nešvietęs, 
nelietuvinęs liaudies... Buvo 
tai pirmieji prisiruošimo žin
gsniai prie “ Aušros,” “ Švie

sos,” “ Apžvalgos,” “ Var
po” bei “ Tėvynės Sargo” ir 
kitų raštų-raštelių, keliančių 
tautiškąjį susipratimą žmonių 
tarpe ir nejuntamas žengi
mas prie nepriklausomos Lie 
tuvos. Atsiminkime tiktai
Bartininkų vikarą, vėliau 

Punsko kleboną, kliu. Simaną 
Norkų, kursai su Ožkabalių 
Jonu Basanavičium, tuomet 
studentu, labai didėj sąntar- 
vėj gyveno, viens kitą paži
no, viens kito tėvynės meilės 
jausmus atjautė, galop viens 
kitą, vaikščiodami ar viešėda- 
miesi ar Bartninkuose ar Ož
kabaliuose, žadino prie rašy
mo. S. Norkus rašė trumpas 
eiles ir “ Margerį” vertė. Ba
sanavičius straipsnius dėste 
ir rengėsi prie busimojo lai'-.< 
raščio, kas neužilgo ir Įvyko 
1883 m. kovo m. ,(“ Apie kun. 
A. Grinevičių” p. 89).

Linkėjimai 
M. J. KIRAS

%

AUGUST SALDUKAS
LOANS — INSURANCE

4038 Archer Avė. Telefonas LAFayette 6719

Išpil’dome visokius dokumentus

&
PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ

MILDA AUTO SALES
id - ; h  . * -

DOM IN ĮKAS KURAITIS, sav.

BUICK IR PONTIAC
automobilių pardavėjai

806-8 Wc 31st St. Telefonas Victory 1696
Rezidencijos telefonas V ic to ry  3654

Ateikite pažiūrėti ir pasivažinėti šiais geriausios iš- 
dirbystės karais. Pasivažinėję, patys persitikrinsite, kad 
geriausi karai.

testantams ir duodami žinių ųk)kj0 veikimo priežastis yra 
iš \ išimtinio mokslo, platino Įajko sąlygose. Kad tik to

kiu būdu gailina buvo veikti 
ir ši-tą pasiekti, rodo Šliupo 
elgimasis.

Čia išdėta Aušros progra- 
kreipdamasis į visus lietuvius, L rodo? kokios idgjog jai ru. 
be skirtumo jų tikėjimo, ir ne į p-j0> ir dlI()da paj usti truputį 
norėdamas kliudyti jų dvasiš-,|.og dvasįos, )<urį gaivino ir 
kij dal\kų, pažymi, jog jo Įeiti ku,.į j aį ypač yra charakter- 
žiamasis laikraštis busiąs tikE tiška. Ta dvasia jau yra iš- 
svietiškas ii užimsiąs tą \ie - , reįk^ a pirmuose dviejuose 
tą, kui.i. dinonais guli . ; Aušros numeriuose išspauz-

Tasai svietiškas apšvieti- dintose eilėse. Ypač tos eilės

ir dvasišką protestantų reli-
I gijos apšvietimą, taip iš ki- 
1 tos — lietuvių tautyste visai 
nesirūpino. Aušros įsteigėjas,

v J

musų etikos.

Tas pats “ Varpas,” min
tus dabar beveik kasmet nau
jai atsiradusiųjų darbininkų 
raštais, kitaip išrėdytų, jei
gu neturėtų kasmet beveik ir
gi užtylėti nekrologų jau išsi
dirbusių plunksnų. Jeigu ir 
toliau bijodami viens kitam
nurodyti atvirai klaidas, ty- ir leidėjas D-ras Basanavi- • Aušros žymė yra pabrėžta, i 

čius, giliai jausdamas savo straipsnio pradžioje: “ Hoini-

Šviežiausi maistai žemomis kainomis

MEAT MARKET AND GROCERY

ną savo kaimynų ir išvirsta į 
vokiečius arba slavus: lenkus 
ir gudus. Mokslininkai pripa
žįsta, o kaimynai., tik laukia, 
kad šiandien ar ryto lietuviai Anas gabęsiąs broliams lietu- į išreiškia Aušros veikimo dva-
bus nutautę ir paskendę kai- viams žinias iš visuotinojo; šią. Programo mintis apvilko 
mvnų tautose. mokslo. Kuodaugiausia žinių įjos liūdna poezijos forma, ė-

Pfiešais šitokią galingų kai Aušra žada duoti iš Lietuvos! niė garbinti, laimingą praeit; 
mvnų kovą Aušros įsteigėjas, praeities. Ši eharakerištiška j giedrėtose padangėse, gar 

bingų sentėvių darbus atmin
ti. nedėkingiems vaikams, su 
skaudančia širdžia raudoti 
nykstančios kalbos, augštyn 
keliant jos senumą ir gražu
mą, graudintis ir verkti dėl 
dabartinio Lietuvos panieki
nimo ir kalbos sunykimo. Jos 
padarė įtekmę į vėlesnius Au-

4551 Soe Hermitage Ave. lei. Yards 5474

4
tesime pataikaudami, liksime 
panašiais į Danajidas, pils
tančiais vandenį į kiaurą bo
są. Viešojo mūsų darbavimos. 
programose stengsimės pasie
kti dangų, o kasdieninė musų 
etika gręš mūsų gyvenime 
skyles, kurias ir ideališkiau
siais raštais nęužkimšime. ” 

Šiose paskaitose skelbiu, ką 
pasisekė surankioti apie auš
rininkus Dr. Basanavičių, 
Petrą Kraučiūną, Andrių Jo 
ną Višteliauską, Dr. Šliupą, 
Petrą Arminą, M,. J. Jankų, 
ir Dr. Pietarį. Bet pirm nei 
pradėsiu pakartoti tų aušri
ninkų frazes, prašysiu jūsų 
pasiklausyti keliolikos saki
nių, Dr. Jono Totoraičio pa
sakytų apie “ Aušros” prog
ramą. Iš knygų “ Aušros 40 
metų Sukaktuvėse. ” Žiu o te, 
Lietuvos Universiteto profa

tautos skiaudą ir paniekinimą 
ir, turėdamas savyje pilną tau 
tišką susipratimą, drąsiai ta
ria:

Juk ir męs esame tokie pat 
žmonės, kap ir musų kaimy
nai, ir norime visomis teisy
bėmis, prigulinčiomis visai

nes historiarum ignari semper 
sunt pueri — žmonės nusida
vimų nepažįstantieji vis yra 
vaikai” . Pažinimas laimingos 
ar nelaimingos praeities duo
siąs suprasti dabartinį padė
jimą, atminsiąs, kad giedri,
laiminga senovės žvaigždė, šros rašytojus, ypač poetus.

žmogystei, lygiai su musų kai spingsėjusi giedrotose padan- 
mynais ir naudoti". į gėse, seniai yra paliovusi svies

Aušra nori, kaip iš tų žod-1 ti, kad net ir jos paminėjimas 
žiu matyt, kad lietuviams, kai beveik visai pragaišęs. Likusi 
po tautai, butų pripažintos vi- i yra tik kalba, tasai vienintelis 
sos teisės, kuriomis naudoja-1 musų turtas, bet ir ji. pati nyk 
si kitos tautos, neiškiriant ir stanti. Mūsų tad ypatingiau-
kaimynų. Aušros tikslas čia y- 
ra prikelti lietuvius iš sunyki
mo ir paniekinimo ir pakelti 
juos į tokią augštybę, kad kai-

sias ir didžiausias rūpestis 
bus — duoti pažinti mūsų bro 
liams Lietuvoj nusidavimą se
novės gadynės ir veikalų mūsų

myliai butų priversti jiems | garbingų sentėvių, kurių dar- 
pripažinti teises, kaipo tautai.{ bus ir tėviškės meilę užmiršę 
Aušra stato lietuviams į akis j nežinome męs patys, kurių tė
jau užmirštą, arba bent ligto'Vų esame sūnūs bei nepočiai

TEL. PROSPECT 7960—61

Atlas Fuel Company
Petras Kraučūnas — Auš

ros stipriausias šulas
Stipriausiu “ Aušros” šulu, 

sėkmingiausiu jos skleidėju 
buvo Petras Kraučūnas. .Bai
gęs Marijampolės gimnaziją 
(1870 m.), paskiau Seinų*)

*)Apie Seinų seminarijos 
Kraučuno laikais gerą įtaką 
lituanofilams vaizdžiai rašė 
jo moksladraugis, pagarsėjęs 
‘ ‘Varpo’’ laikais Kalvarijos 
vikaras — kun. Grinevičius.*

Lietuviu Augliu Vardas
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 

taupumo sąskaita. Jūs negalite 
pralaimėti pinigų investuojant juos 
Į jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, bedūminės. Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Al ii levs Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant cash.
4 9 1 3 - 1 9  SO. P A U L IN A  S T R E E T

A. GAPSZEWICZ. Pres.
Near 49tli Street, Chicago, Illinois

R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and. Mgr.
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i t DRAUGO” JUBILIEJIN
Rytoj, Lapkričio-Nov. 18 d. 1934

Lietuvių Auditorijo j,
3133 South Halsted Street
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KONCERTAS
Širdingai kviečiame visus lietuvius da- 
Ivvauti šiame mūsų Kataliku Dienraščio/ t c
Jubiliejuje. Per pastaruosius 25 metus 
“Draugas” yra daug padėjęs lietuviu 
tautai pakilti aukštyn Amerikoje. Mūsų 
lietuvių vienuolijos, parapijos, mokyk
los, organizacijos, profesionalai ir biz
nieriai per pastaruosius 25 metus išaugo 
ir aukštai pakilo, nes “Draugas” jų pas
tangas parėmė ir jiems daug padėjo at

siekti jų tikslą. “Draugas” nori ir toliau 
lietuvių visuomenei pagelbėti. Tat jūsų 
rėmimas šio 25 metų Jubiliejinio Kon
certo priduos galimybės, kad per atei
nančius 25 metus “Draugas” dar dau
giau jums padės negu padėdavo iki šiol. 
Visi lietuviai rezervuokite lapkr. 18 d. 
“Draugui” ir atvykime pasigėrėti įdo
miu ir gražiu muzikaliu programų.

Šv. Kryžiaus par. vargoninkas, kuris daug darbuojasi 
“Draugo” Jubiliejinio Koncerto komisijoje, kad šis kon
certas patenkintu visus atsilankusius.

JUOZAPAS BRAZAITIS,
Aušros Vartų par. vargonininkas, ir Amerikos 
lietuvių vargoninkų sąjungos pirmininkas, ku
ris įeina į “Draugo” jubiliejinio Koncerto ren
gimo komisiją.

"* ---i..- T9

JUSTINAS KUDIRKA,
Nekalto Prasidėjimo par. vargoninkas ir visų mėgiamas 
tenoras, kuris dalyvaus “Draugo” Jubiliejiniame Koncer
te,

Kcmp. ANTANAS POCIUS,
Šv. Jurgio parap. vargoninkas, kuris vado
vauja “Draugo” J^ijtejinio Koncerto prog
ramai.

Šio jubiliejinio koncerto programa bus labai 
įvairi. Cbicagos lietuvių parapijų vargoni
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais 
daininkais.

Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon
certo programą yra sekantieji:

Šv. Jurgio — Prof. A. S. Pocius 
Šv. Kryžiaus -  VI. Daukša 
Dievo Apvaizdos -  K. Sabonis 
Nekalto Prasidėjimo -  J. Kudirka 
Aušros Vartų -  J. Brazaitis 
Gimimo Panelės Šv. -  B. Janušauskas 
Šv. Juozapo -  K. Gaubis 
Šv. Antano -  A. Mondeika 
Visų Šventųjų -  J. Rakauskas

Visą programą tvarkys KOMP. A N T A 
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas, 
kad padarius šį koncertą vieną iš geriausių ir sma
giausių bile kada girdėtų ir matytų Chicagoje.

Lietuviai myli dainas ir prie kiekvienos pro
gos jas dainuoja. “Draugas” nors neturi savo 
choro, bet jisai kitus skatina prie muzikos i** dar
nos.

Mūsų parapijų chorvedžiai turbūt niekuomet 
taip smarkiai nesiruošė prie koncerto, kaip da
bar praktikavo dėl “Draugo” Jubiliejinio Kon
certo. Lauksime gausios publikos ir už tikrina
me, kad šis Jubiliejinis “Draugo” Koncertas pa
tenkins visus.

“Draugas” per 25 metus visiems padėdavo 
didelius darbus nuveikti. Dabar išpuola, kad vi
si “Draugo” prieteliai ir rėmėjai padėtų “Drau
gui” šį 25 metu Jubilieju tinkamai, kaip reikia, 
apvaikščioti ir paminėti.

KASTAS SABONIS,
Dievo Apveizdos par. vargoninkas ir žymus lietuvių ba
ritonas, kurį pamatysime “Draugo/ Jubiliejiniame Kon
certe. i
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AUŠRININKAS, JŲ FRAZES išimtis įsįdėtumėt, geriau at- matau. Nežinau, ar greit būtų 
Į simintuinėt, mokysimės giedo-' atsiradęs kitas, kuris būtų su-SR PARAFRAZĖS

(Tęsinys nuo 5 pusi.)

miesto ir nesidrovi su juo- kal
bėtis ir net eiti kartu. Tuo tar 
pn pirmaisiais ketvertais me
tais (prieš Kraučuno atėjimų), 
mes buvome užsikrėtę ponu
liui ir gėdijomės savo kilmės...

Atminimai, surišti su Petru 
Kraučunu, labai malonūs, nes 

-Ųjie surišti yra su mūsų nauju
gyvenimu, su mūsų dvasios 
aušra, su mūsų tautiniu atgi
jimu, o to atgijimo tėvas bu
vo Petras Kraučunas. ”

Dar ir prieš tai, Akademi
jos studentu būdamas, atosto
gų laiku Krauėunas darydavo 
gražiausios įtakos Marijampo
lės gimnazistams kaip liūdvjo 
(ten pat “ L. M.” ) prof*. Jab
lonskis — Rygiškių Jonas:

‘‘Baigdamas gimnazijos kur 
sų, matydavau kartais miesto 
(Marijampolės) gatvėse stu
dentų Petrų Kraučunu... Par
važiuodamas iš Petrapilio, jis 
pasiradydavo ir mūsų mieste, 
lietuviškai kų aiškindavo pa
žįstamiems, ragindavo juos į 
kokį darbų, ragindavo’ ener-

dami.” Veik skripkuodamas 
ima nvniuoti: panis, piscis,

gebėjęs atlikti tų darbų; jis 
mažai paliko savo raštų, bet jo

erinis, finis, ignis, lapis, pul- darbas yra svarbesnis už raš- 
vis, einis... populeriuoju tuo- J tus... Kraučuno darbas... pri
me! Sirokomlės lietuvių karo 
maršu:, “ Tegul giria šlamščia, 
ūžia, tra ta-ta, tra ta-ta.” Mo
kiniam labai tat patiko. Tuoj 
įsidrųsinę visi, apie 50 vaikų, 
jau patys sutartinai audžia.

“ Tik netaip garsiai, ne taip 
garsiai” !

Čia Krauėunas rado progos 
vienkart su lotyniškais žo
džiais išmokinti klasę lietuviš
kos meliodijos. ”

Sulvg Ad. GrįnevyClaus

kėlė iš miego lietuvius ir pa
rodė jiems kelių, kuriuo jie 
privalo eiti.”

Dr. Grinius, buvęs Lietuvos 
prezidentas, su kitais parašęs 
savo atsiminimus apie P. Kraii 
čunų “ Liet. Mokyklai” (19- 
21), liudija, kad Petras Krau
čunas daug turėjęs darbo su 
‘ ‘ Aušras ’ ’, paskiau* ‘ ‘Šviesos ’ 
rankraščių taisymu.

Kad aušrininkas Petras
Petras Kraučunas lietuvių Kiaūčunas daug gražios įta- 
dvasios milžinas, visų tautiš-1 ^os’ ^ai gimnazij°je besimoky 
kai susipratusių jų Suvalkijoje
tikras tėvas:

“ Nesuklysiu”', — rašo jis 
(Ibidem), — “ pasakęs, jeigu 
Suvalkijos lietuviai blaiviau 
žiūri į Tėvynės nepriklausomy 
be ir daugiau randasi savano
rių jų nuo priešų ginti, negu 
kitose Lietuvos ’dalyse, tai a.a. 
P. Kraučuno nuopelnai. Jisai 
mokytojaudamas Marijampo
lės gimnazijoje, įdiegė moki
niu širdvse. ta Tėvynės meilėsj gingai, drųsiai... Paėmė ir ma

ne jis nagam.. Didesnio lietu- uSnb kuri, man įegis, niekuo-
vio, kito įžymesnio už jį žmo
gaus tuomet nebuvo Suvalkų 
žemėje. “ Mes jaunuomenė, no
romis spiesdavomės apie Krau 
čunų — iš jo išgirsdavom a- 
pie jaunosios Lietuvos atsto
vų darbus, apie tų darbų vai
sius jau sulauktus ir tebelau
kiamus...”

Tas pats Antanas vaizdžiai 
rašo apie jo mokymo būdų.

“ Man besant 11 klasėje 
Krauėunas dėstė lotynų kalbų. 
Buvo užduota. 3-is linksniavi
mas. Po antrojo skambučio 
staiga tvinksi atsiveria durys. 
Štai Krauėunas: vienoje rauko 
je žurnalas, knygos,, antroje 
skripka.

“ Kų tat reiškia?” suklegė
jo klasė.

“ Nurimti! Atsiverskite gra
matikų: kitai pamokai seka 
vyriškosios giminės daiktavar-

met neužges,
•> fs.

bet vis labiau

“ P. Kraučuno mokiniai, bai 
ge universitetų ar kunigais pa
likę, tapo lietuvystės platin
tojais. Jie palaikė “ Aušrų,”’ 
“ Šviesa,” “ Apžvalgų,” vėliau 
susijungę Maskvos, Varšuvos 
studentais ir Seinų klierikais 
leido “ Varpų.” Visi žinome, 
kad “ Aušros” įsteigėjai buvo 
Jonas Basanavičius ir Sima- 
nas Norkus (Mirgino verti
kas — (Red.) ir kiti.”

Apie kun. Adonių Grine-

damas, darė Jonui Basanavi
čiui, galime Įsitikinti iš šio au 
tobijografijos (“ įdėt. Raštai 
ir Raštininkai” p. 176): “ Išvi 
sų mano sųmokintinių tik vie
nas Petras Krauėunas iš Pa- 
pečkių tame laike lietuviškos 
kalbos ištyrinėjimu užsiėmęs 
buvo; jis buvo trijomis~kl.aso- 
mis už mane vyresnis ir, gim
nazijoje būdamas, rinkimu žo
džių dėl lietuviško žodyno už
siėmęs buvo. Ant vieno “ pub- 
liško akto” (1870 ni. Red.) 
jis skaitė išguldymų J. Kucha 
novskio vienos dvasios, šis 
stiprus lietuvis, su kuriuomi 
man drauge gyventi ir sėb
rauti teko,... mokytoju tapo 
klasiškų ir lietuviškos kalini 
toje pat gimnazijoje ir ne
vienam jaunadvasiui Įkvėpė 
k ars tų  m eilę dėl pav arg u sio s  
lietuviškos kalbos ir tautos.”

Kraučuno laikais Marijam
polėje lieuvių inteligentų kaip 
nebuvę, išskyrus mokytojus 
Stauiskį ir P. Arminų, kurių 
dviejų namuose viešpatavo 
lenkiška kalba, nes anų žmo

vičių. Pranaičių Julės leidinys nos buvo lenkų auklėjimo.
Kraučuno įtaka iš Armino pa 
darė rašytojų — Trupinėlį 
aušrininkų. Jojo įtaka pasiekė

nis) ; per mokinius jis plačiai 
paskleisdavo ‘ ‘ Aušrų ’ ’ Sūval 
kijoje ir Kaune.”

(“ Pask. laikraštininkų kni
sliose Kaune 1923).

“ Spaudos Laisvės ir Ame
rikos Lietuvių Organizuotės” 
knygose tilpo Dr. Y. Kudir
kos moksladraugio — kun 
Juozo Jakščio liūdyjimas a- 
pie vienų tokiu Petro Krau
čuno padėjėjų veiklų. Nau
miestyje vienas vikarų kun. 
Saliamonas Petrikas buvęs 
artymas Kraučuno draugas.
“ Per rubežių knygas perga
benti buvo nesunku: daug ras 
davosi iš pačių sargybinių, 
kurie už pinigus pagelbėdavo 
ir pamokindavę apmokamus 
knygnešius. Per rubežių per
vežtas knygas reikėję dar pra

vežti per tris sargybinių kor
donus. Čia tai buvęs reikalas ' 
su visai nepažįstamais sargy
biniais. Kun. S. Petrikas dau
geli metų išvežiodavęs pasie
nyje sudętas knygas per ke
lias linijas. Sargybiniams ne
valia buvo krėsti kunigų va 
žiuojantį su Švenčiausiu pas 

' ligonį. Tat kun. Petrikas be 
j perstojo važiuodavęs ir pama- 
| tęs atjojančius sargybinius.
Į skambindavęs varpeliu, duo- 
! damas ženklų, kad važiuoja 
pas ligonį.”

Apie kito Petro Kraučuno 
bičiuolio ir “ Aušros” platin
tojo Vilniaus vyskupijoje, 
kam S. Gimžausko veiklų pla 
čiai rašė 1924 m. Kauniškio 
“ Ryto” (N. 104), kas pakar
tota ir viršminėtose (Sp. L. 

'ir  O.) knygose (p. 190—96).

Kas pirks visas „tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

č ia  nuplėšti

G erbiam ai “D raugo” A dm in istrac ija i:
S iunčiu su šiuo laišku $ ................  už ku riuos p rašau  kuogrerčiausia

a ts ių sti m an  sekančias K elionių knygas-
VY SK. P . P . BUČIO K E L IO N Ė S  —  $1.00 
K UN. PR . J. VAITUKAIČIO —  1.50
K U N . J . A. P A U L IU K O  —  2.00

a rba :
Siunčiu $3.50 už kuriuos a ts ių sk ite  m an visas tr is  K elionių knygas. 
M ano ad resas:

V ardas, P avardė

. s t r e e t

S k a ity k  K e lio n ių  A p ra šym u s  Tų,
K u rie  Y ra  T o li Keliavę

i.
Vyskuno P. P. Bučio, M. I. C. “ KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “ EUKARISTINĮ KON- * 
GRE3Ą AUSTRALIJOJE”, su ąūtoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

IT.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “ KELIO

NĖ PO EUROPA” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusk 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

III.
Begalo įdomūs Kun. J  .A. Pauliuko “ KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškiui 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

TIK ATĖJO K  LIETUVOS
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:

Arkivyskupas Jurgis Matulevičius
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys

kupai, valstybės prezidentas, ministerial, rektoriai, pro
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir 
Ganytojiški Laiškai.

Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusk 310. Kaina $1.90. ■)
Tų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime Lems, kurie 

tuojaus pareikalaus.
Č ia n u p lė šk :

“ D R A U G A S” , 2334 SO. O A K L E Y  A V E ., C h icago , UI.

S iu n č iu  $1.90 už k u r iu o s  a ts ių s k ite  m an  kny g ų  “A R K IV Y S K U P A S  
JU R G IS  M A T U L E V IČ IU S.”

V ardas, P avardė

M ano ad resas  . .

Iš d i r b ė ja i  ^ a iM in & J ų
i r  <•<-«« ntuaMiiltj

S K A IT Y K IT E
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

’ •*■ j į.;

s a u

T

•

Philadelphia, Pa. 1926.
Pasak VI. Macio, kelis me

tus varė Kraučunas savo ki
tiems nematomų darbų'. Pašė- R kaimo mokyklų mokytojus: 
tos jo sėklos puolė į atalinka-(” omų Žilinskų — Linkį, Juo
nių dirvų, iš jų išaugo moki- zų Andziulaitį — Kalnėnų, 
nių lietuvių dvasia, nusistaty-; Ksaverų Sakalauckų — Va
inas ir tie obalsiai, kurie pa-.nagėlį, autorių “ Kur Banguo

džiai galūnėmis is. Kad geriau įdėti mūsų šių metų darbo pa- Ja Nemunėlis.” Marijampolės 
Tėvų Marijonų vienuolyne P. 
Kraučuno turėta uolių ir su
manių lietuviškųjų knygų pla
tintojų, kurių uoliausiu buvęs 
kun. Miliauskas. Kiti žymes
nieji jo darbų padėjėjai buvę 
jo iš Seinų seminarijos mok
sladraugiai kunigai: 0d. Gri
nevičius, Ant. Radusis, S. Pel 
rika. ir abudu Norkevičiai. Vi
si jie, netoli Prūsų sienos gy
vendami, mokėjo išnaudoti 
savo pozicijas ir pažintis su 
valdininkais, kad • padėjus 

“ draugui Petrui” pergabenti 
per visas tris sargybinių ei
les iš užsienin lietuviškas kuy 
gėlės. Baigsiu paskaita Dr. 
Šliupo trumpu paminėjimu 

( Petro Kraučuno darbuotės 
“ Aušros” laiškais:

“ Ypatingai pačioje pradžio 
'je, “ Aušrai” būtų labai sun
ku buvę išsilaikyti, jeigu jos 
nebūtų palaikyti norėję P. 
Kraučunas, mokytojas M a ri
jampolės gimnazijoje ir Juo
zas Mikalauskas, policijos vii 
šininkas Rygoje. Kraučunas 
užmokėdavo už šimtų ar du. 
šimtu egzempliorių ir per 
Naumiestį jis pats parsisi lįs
davo sau žinomais keliais 
Xdažnai papirkdamas žandu-

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 

senųjų Europų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai. nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “ DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

“ DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Ave., Chicago, 111. Me
tams $6.00.

“ DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sų jun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“ GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“ LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų-žurnalas, 2334 So. Oak
ley Ave., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“ STUDENTŲ ŽODIS” , A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass, Metams 
$2.00.

“ MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi
nis žurnalas,* 2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111., Me-j

. tams $2.00.

“ VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, ill. Metams $1.80.

“ AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

Judžiausia dirbtuvė
Ciuc&goj

----------O----------
tsuvirš 50 m etų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

Me« a tlik om e darbą dau geliu i žym es
n ių  C kicagos L ietu vių .

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3
Chicago, Illinois

G R A B O R I A I :
LACHAWICH

IR SŪ N U S
lietuviai graboeiai

Patarnauju laidotuvėse kuopigiauala 
R eikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdi'ntJ 
Tek CANal 2515 arba 251«

2314 W. 23rd Pl., Chicago

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

Visi Telefonai:

1439 S. 49th Cfc. Cicero, XII.
Tel. CIGKRO 5937 

Tol. JjAFayelte 3572J. LiuJevičius
A .i Graboriusir

Baisa m (Lto jas

Patarnauja Chica 
goję ir apylinkėje.

D idelė ir graži 
Koplyčia dykai 

4092 Archer Avė. .

ANTANAS PEIKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2169

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

UDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J, Z 0 L P
G R A B O R IU S Ir LAIDO TUVIŲ  

V E D Ė JA S
1646 W est 46th Street
Tel. B o u le v a r d  5203— 8413

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T6l. Boulevard 4139

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite... 

REPubSic 3 3 4 0
5340 So. Kedzie Avė.
'(Neturime surysiu su firma 

tuo pačiu vardu)

SIMON M. SKOBAS
GRABORIUS -Ir BALŠAMUOTO JA.S • 

P a ta rnav im ag  geras ir  neb rangus
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 3377

J. F. BADŽIUS
Ine.

LIETU V IŲ  GRABORIUS 
P a la id o ja  už $25.00 ir aukščiau  

M oderniška koplyčia  dvkai 
6Cft W. LSth Sfc. Tek CANa). 6174 

Chicago. UI.



Šeštadienis, Lapkr. 17, 1934

u Draugas”
Kun. J. Maciulionis, M. J C.

Aušros Vartuose
Atsiminimai I vajai, kancertai, piknikai, ku- 

I rie sutraukdavo dideles mi-Liepos mėnesy, 1920 m. iš
“ Drau U;ias žmonių ir vsuomene ge-Šv. Kryžiaus parap. 

gas” persikėlė i Aušros Vai'-1 
tus. Gerai atsimenu. Man teko į 
kraustymo darbas. Buvo pa-Į 
samdytas didelis trokas ir su 
juo teko pargabenti visas ( 

“ Draugo” savastis iš Town of 
Lake i West Side. “ Draugo” 
namas šalę Šv. Kryžiaus pa
rapijos jau nepajėgė sutalpin
ti visu mašinų ir darbininkų,.1 
Kas metai vis reikėdavo pri
pirkti Įvairių mašinų džla- 
bams. Be to, Marijonams užė
mus “ Draugo” vedima, nebu
vo patogu kunigams ir bro
liams, dirbantiems “ Drauge” , 
važinėti kasdien iš West Si-

rėjosi tokiais “ Draugo” pa
rengimais.
1931 m., man užėmus D ra u

” depresijos laikuos dien-'-- 
rašėiui pasidarė sunkiau. Bet

"DRAUrO"GMIMAS
(Tęsinys iš 1 pusi. 1-mo kol.)

atrodė pernelyg sunki... Bet 
štai vienų gražių dienų pas
klido linksma žinia, kad 
‘ ‘ Draugas’’ jau Tėvų Marijo
nų rankose. Visi lengviau at
siduso. Nors syki jau ten už
viešpataus tvarka. Paskui at-

»  ]dta žjnia _  da]. links_
mesnė — kad “ Draugas” jau
dienraštis! Čia ta jau ne tik 

suomenės parėmimu, kilame , , . , , - K t ,. 1 ’ linksmybe, bet ir išdidumas
iš depresijos i skaistesni ry- _ , ri v.1 : apėmė katalikų sirdis. Štai ka
toju. Depresijai nepasiduosi- : 5 ," - 1 '' •' reiškia turėti gerų vadovybę.
Inf>‘ I Katalikai jau nereikalauja

D r a g a s ” ir Tirenzn Seimu *rausti; jie turi savo dienraStp 
Kartu su Draugu at v v- .■ taip “ Į)raugas” , var_

ko iš Wyoming Valley, T enn- (gUOse gimęs, skurdžiai užau-
sylvania, ir bankininku Breu- 
zu šeima,

su gražiu ir uoliu katalikų vi

dės Į Town of Lake gat vaka
riais. Buvo numatoma, kad 
Marijonų skaitlius, dirbančių 
“ Drauge,” vis augs ir augs.

Pasitaikius progai pirkti iš 
J. Bagdžiūno bankos namų 
prie So. Oakley ir 23rd Place 
už $30,000.00 iš kart atrodė per 
didelis užsimojimas, bet, aps
varsčius gerai ateiti, nuspręs
ta nesigailėti tokios sumos ir 
pirkti Marijonų pinigais Bag-

gęs, bet jau pakankamai už- 
vun taip pat ati- gri-ldįnfas> sustiprėjo ir išau- 

darė bankinį biznį prie Aus- gQ - jikrai vyriSk? kata]ik„ 
ros Vartų. Visi trys Brenzai drauo.a
— Jonas, Julius ir Steponas, į ______________
baigę un iversitetų. M a t y t,
“ Draugas” ir Bronzai yra 
labai artimi giminės. Ne vien . 
tik gimė vienoj pastogėj, bet 
abudu atvyko į didmiesti, Chi 
eagoj, ir abudu apsigyveno 
Aušros Vartuose.

Aušros Vartai taria nuo
širdžiai ir “ Draugui” ir Bren 
zų šeimai už ne vien tik ap
lankymų, bet už apsigyvėm-

džiūno namų ir jame patalpiu ! nnisų parapijoj ir uz gau
ti mūsų katalikų dienrašti.
•Šiame erdviame name “ Drau 

gui” užleista pirmi du aukš
tai. Kiti du rezervuoti Mari
jonų vienuolijai. Pažanga bu
vo didelė. Redaktoriai ir dar
bininkai labai džiaugėsi atsi-

sių paramų moralinę ir finan
sinę, kurių kada nors esate 
suteikė.

Zinaii, kad Aušros Vartų 
paarpijonys Įvertina Wyo
ming Valley, Pa. piliečius 
kaip “ Draugų” taip ir Bren- 

radę geresnėse patalpose. Ka- j Zg šeimų ir visuomet, parems

N O V E N O S
Ka tik išėjo iš spaudos

Novena, prie Šv. Antano 15c 
Novena Neperstojančios Pa

galbos ............................... 10c

Novena prie Šv. Teresėlės, 
Mažos Gėleles antroji laida 10c

Daugiau imant, duodame 
nuolaida

surinktos D—ro J Basanavičiaus 
Dviejose dalyse. Viena 25e. abiU

50e. Dabar galima jas ginti

“ DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, Til

BŪK PROTAUJANČIU KATALIKU!
Įs igyk t r is  Vyskupo P. P. Bučio  

m oksliškas knygas, vardu : 
‘K A TA LIK Ų  T IK Y B A ’

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėjime — “ Tikiu i Dievų Tėvų” .

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS.
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios Įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija. Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

Visus tris tomus sykiu imantisms $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuo jaus.

Čia n u p lėšk

G erb . " D ra u g o ” a d m in is tra c ija i:
S iunčiu  * .................  už k u riu o s  a ts ių s k ite  m an  V ysk u p o  B učio  k n y g a s

"K A T A L IK Ų  T IK Y B A ” .
I to m ų  —  T IK IU . K a in a  $1.00; a p d a r y ta  $1.35
JI to m ą  —  JČ ZI S K R IS T U S. K aina v l.5 0 ; a p d a ry ta  $1.90
I I I ' t o m ą  —-  ŠV. DV ASIA . K a in a  $1.00; a p d a ry ta  $1.35.

a rb a :
S iu n č iu  $2.80, k a d  a ts ių s tu m ė te  be  a p ta isų .
S iu n č iu  $3.65, k a d  a ts iu s t.u m čte  a u d e k lo  a p d a ra is  v isas  t r is  v y sk u p o  

B učio  k n y g a s  “ K A TA LIK Ų  T IK Y B A ” .

V a rd as , P a v a rd ė  ...............................................................................................

A d resa s ........................................................................... . . . . s t r e e t

D  R A  U  G_.'A_S

to garbingo Vilniaus vyskupo < “ P ašau k im as į D v a s in į  
gyvenimas. JĮ sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos.

“ ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų

Luomą”
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Knyga 95 puslapių įtalpos 
ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais Tvirtais popieri 
niais viršeliais tik 25 centai,

Lietuvos profesorių, kunigų.! vienų imant, dar reikia pridėti 
mokytojų. Knyga yra didelė, | už persiuntimų 5c.; o gražiai? 
su stipriais kietais viršais, su audeklo viršeliais 50 centu, 
persiuntimu kaina $1.90, dai “ DRAUG*. *-
galima gauti. 2334 So. Oakley Ave-

“ DRAUGAS” PUB. CO., Į Arba pas pat Į Autorių
2334 Sc- Oakley Ave.. 8801 Saginaw Ave.,

rx
FREDERICK BROS.

5959 Lowe Avenue ENGlewood 2240
Didžiausi Pardavėjai 

G KR I AUSTOS , DEGTTN KS
Jums pristatvš kiek tik norite

GEORGE VIKIRA3
Distributor

2438 West 45th St.
Taipgi išvežioja SCHLITZ JR AMBROSIA Alų

Kada tik Jums reikia troko persi kraustymui ar 
kitam tikslui, šaukitės:

WEST SIDE EXPRESS CO.
ST. T. FABIJONAS, savininkas

Expressing, Coal and Wood
Furniture and Piano Movers — Packing — 

Shipping — Storage

2146 So. Hoyne Ave. Tel. CANal 5233
perkraustome iš vienos vietos j kito, nežiūrint kaip toli. 

Parduodame ir pristatome geriausias anglis ir
malkas.

talikų visuomenė taip pat nu
džiugo, matydama, kad mūsų
dienraštis žengia pirmyn. Ne-,

, iv. . . v čiulionis, Aušros Vartų par.nudžiugo ir  Austos - 1

šias dvi Įstaigas.

Bed. prierašas. Kun. J. Ma-
maziau nudžiugo ir 
Vartų parapijonys, susilaukę 
katalikų dienraščio savo para
pijos ribose. Aušros Variai jau 
tnomi darosi svarbus Chicagos 
lietuvių centras, kadangi pa
čiame vidury lietuvių stovi 
Bot sulaukus vienintelio kata
likų dienraščio — Aušros Vai 
tai tapo ne vien c.m i ru Chica
go.' lietuvių, bei taip put ir vi 
sos Amerikos. “ Draugas” pil
niais savo motais Aušros Var-

klebonas ir “ Draugo” adm. 
Taip pat yra kilęs iš Wyo
ming Valley.

DRAUGAS” ,
\  a ta ūkiškas!

Lietuviškas f
Patriotiška*’

Naudingas!
Pamokinantis! 

T eisinoa^'

ARKIVYSKUPAS JURGIS, tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai 
MATULEVIČIUS. Labiau ii ! kai, kada Dievas leis jį išvys 
labiau auga pasitikėjimas šiuo J ti šventuoju paskelbtų, 
šventu vyru, mūsų mylimu tau i Kiekvienam įdomu pažinu

Bteuui ir  © ruynri 
IKntgljts of Ttifhuanut 
S u p re m e  ffiouttril
4736

(£litražu

i r t i i t i

tuose 
rietuvių 
Vartus. Ypj 
vusieū iš nū

sui.am e gana žymaus 
sLamuum Į Aušros 

na' jai atvaž a- 
•os Aušr. s V ar

tų pa', a raišiodavo. Mokykla 
greitai prsidarė p< r maža. Rei 
kia seseris išgabeni iš mokyk
los Į klebonija ir vaikužiams 
užleisti visus 8 mokyklos kam
barius. Kušlo uis emigracijai iš 
Lietuvos, žinoma, sustojo ir 
Aušros Vaitų par. augimas. 
•Tsisteigus Gimimo par., Mar
quette Par’ e. trečdalis Aušros 
A artų persikėlė i Marcp eite 
Parkų

1925 m., man sugrįžus į Au
šros Var us taikyti primicijas, 
radau daug pažangos padary
ta. Sesgirms erdvus ir gražus 
namas pastatytas, o vaikučių 
skaitlius mokykloje siekė per 
virš 409. “ Drauge” brolių 
skaitlius ant tiek padaugėjo, 
kad reikėjo klebonui grįžti iš 
“ Draugo” namo Į klebonijų, 
nes “ Draugo” name pradėjo 
pritrūkti vietos.

3926 m., man sugrįžus iŠ j 
Romos, Aušros Vartuose pas-1 
tebėjau, kad “ Draugas” di
delę pažanga buvo padaręs 
per trumpų laikų. Prasidėjo

J a u n u o l i s - e !

L ie tu v o s  VyciijL o r g a n i z a c i j ą  t ę s i a  
nau ji^  v e i k l i ų  n a r i ų  v a jų .  Sum ažinus duok
l ė s  m o k e s tį i k i  15 c e n tų  m ė n e s iu i ,  o r g a n i 
z a c i j a  j a u č i a  p a s i t i k ė j im o  kad a p ie  5 ,000  
n a u jų  n a r ių  a t s i r a s  V yčių  e i l ė s e .  P a g e i
daujam e i r  rag inam e kad s to tu m e t d rau g  su 
m um is.

Musų y r a  v isu o m e n išk a i d ra u g iš k a s  
t i k s l a s .  Mes s te n g ia m ė s  p l a t i n t i  B ažny
č io s  i r  Tėvynės a u k š č ia u s iu s  i d e a l u s .  
K ie k v ie n a s  k u r i s  t u r i  n o rs  l a š e l į  t i k r o  
L ie tu v iš k o  k ra u jo  p r i s i r a š y s  p r i e  savo 
v i e t i n ė s  kuopos i r  p ad ės  mums m oky ti k ie k 
v ie n a  p a ž i n t i  i r  m y lė t i  K a ta l ik ų  B ažn y č ių  
i r  L ie tu v a  T ėvynę.

L ie tu v o s  V yčių  n a r i a i  t u r i  t e i s ę  d a 
l y v a u t i  v is u o s e  s p o r t o ,  d ram os, d a in o s  
s k y r iu o s e  i r  v is u o s e  k i tu o s e  o r ^ .n i z a c i j o s  
u ž g i r tu o s e  v e ik im u o se . Be t o ,  j i e  gauna 
o rg an ų  " V y t į” , ž y m ia u s ią j į  l i e t u v i ų  j a u n i 
mo A m eriko je  ž u r n a l ą .  J e i  t r o k š t i  s t o t i  
d a rb a n  k u riu o m i g a l ė s i  v ė l i a u  p a s id id ž iu o 
t i ,  p r i s i r a š y k  p r ie ^ L ie tu v o s  V yčių  o r g a n i 
z a c i j o s ,  i r  p r i s i r a š y k  t u o ja u .

L'. V. C e n tro  D v asio s  V adas .

L . V . 'C e n tr o  P i r m in in k a s .

Geriausios prekės žemiausiomis kainomis

A. PERRY
Dry Goods — Shoes — General Merchandise 

2408 South O akley Ave.

Telefonas CANal 5552
Visuomet mandagus patarnavimas

%
Zė

DUOBA IR BRAZAITIS
WM. DUOBA IR J. BRAZAITIS, SAV.

BARBERSHOP
5209 West 23rd Place Telefonas CANal 0204

Visuomet atrodykite kuogeriausia. Reguliariai 
lankykitės mūsų barbernėje

%

Gardūs gėrimai Sk a n n s u ž k a n d ž i a i

4*

g i

ALEX STORAI, sav.

2469 Blue l'4c_id Avė.
Telefonas CANal 4350

tines ir skaniausioUžlaikome visų geriausių lūšių d< 
alaus Kviečiame visus alsi lank vt i.

%

s,

Geriausias darbas — prieinamiausią .kaina
STANLEY CLEANER
K PAXGKY KUM l LIK. savin:- kas 

TCO So. Hoyne Avė. Tel. CANal 5474
Custom Tailor — Cleaning ami Pressing 

Taisome, valome ir prosiname vyrų ir moterų
drabuži i s

Pert lisome jūsų senus drab žius taip, kad atrodo 
kaip nauji

Norint pasisotinti skaniais valgiais užeikite

R!

r

KAROLIS MAROZAS, sav.
2343 South Leavitt St. Tel, CANal 4873

Skanūs, lietuviški valgiai. Labai prieinama kaina. 

Visuomet mandagus patarnavimas

............................................  ................................g ,
Visokiausios mokyklai reikmenys

OAKLEY CONFECTIONERY
PRANAS SIMINAS, sav.

2300 So. Oakley Ave. Telefonas CANal 9154
Turi didžiausĮ pasirinkimų Visokių saldainių, šaltakošių, 

minkštų gėrimų, cigaretų, cigarų, tabako,
magazinu ir žaislu

g  ..-ž — .y -  -y
v

Gardžiausi gėrimai užlaikomi pas

JOE DISH’S TAVERN
JUOZAS nlSTUS, sav.

2259 W. 23rd PI. Telefonas CANa! 7449

gv----------------- ----------------
A------------------ ------- — ---

MODERNIŠKAI ĮRENGTA STUDIJA

PHOTOGRAPHER

W. J. STANKŪNAS

3315 So. Halsted St. Telefonas Yards 1546
Adenas iš seniausių ir geriausiai žinomų fotografų 

Chicago lietuvių tarpe

i %
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Salė išnuomavimui visokiems parengimams

WEST SIDE HALL
JIM BARAUSKAS, Sav.

2244 W. 23rd Pl. Telefonas CANal 4605

Užeigoje užlaiko gardžiausius gėrimus ir alų 
Salė erdvi, graži ir labai patogioj vietoj.


