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U DRAUGO” 35 METŲ SUKAKTUVES ŠVENČIANT
J. KMITAS

Pirmojo "Draugo" Bendradarbio 
Atsiminimai

PRIEŽASTIS IR PRADŽIA

“Draugas,” vienintelis ka
talikų dienraštis Amerikoj, 
susilaukė 35 metų savo gy
vavimo sukakties. Turint 
omenėj pastovų mūsų spau
dos skurdą, tenka pripažin
ti, kad tai stambiai pabrėž
tinas įvykis. Išgyventi 35 
metus neparodant mirtinės 
ligos pradų, priešingai, vai
dinant vadovaujantį vaid
menį mūsų religiniam ir vi
suomeniniam gyvenime, tai 
išimtinai garbingas reiški
nys. Skaitant įdomius “Drau 
go” straipsnius, paliečian
čius visokeriopas gyvenimo 
sritis, savaime peršasi klau
simas: kuriuo būdu jis taip 
išaugo, iš kur atsirado?
Kaip “Draugas” išsiugdė ir 
ištobulėjo, tai ilga sudėtin
ga istorija. Jos čia nelieski.
Mano kuklus uždavinys tik 
keliais bruožais atpasakoti 
jo užsimezgimo priežastį ir 
jo gyvenimo pradžią.

“Draugą” pagimdė gyve
nimo reikalai. Prireikė dar 
vieno katalikiško laikraš
čio, tai ir visa priežastis.
Anuo metu katalikų reika
lus aprūpino “žvaigždė.”
Tiems laikams jos užteko.
Bet religinis ir visuomeni
nis gyvenimas palaipsniui 
išaugo iš senųjų rėmų. Bu
vo juntama, kad vieno laik
raščio permaža. Jau pirma- Į A. a. kun. Antanas Kau- 
me Federacijos Kongrese pas, pirmasis “Draugo” re- 
Wilkes Barre (1906 m.) bu- daktorius, redagavęs laik- 
vo užsimota pravesti mintį, raštį nuo 1909 m. iki 1912 
kad reikia įsteigti kitas ka- m. rudens. Jis buvo žymus 
talikų laikraštis. Deja, tam rašytojas sociologas. A. a. 
užsimojimui nebuvo leista Motina Marija, Šv. Kazimie- 
aikštėn išeiti. Tik Kongreso ro vienuolijos steigėja ir il- 
rekordinėj brošiūroj buvo gametė viršininkė, yra pir- 
atspausdinta kun. K. Urbo- mojo “Dr.” redaktoriaus se- 
navičiaus straipsnis, kuria- šuo.
me įrodinėta naujo laikraš-1 — —
čio būtinumas. Bet refera-1ir gabiai išdėstytu turiniu

bos išsibu jojimo, nepriklau
somybei išaušus. Pagaliau 
ir Amerikos dirva buvo per- 
sausa Kaupo talentui pilnai 
išbujoti. Tačiau ir nepalan
kiose aplinkybėse Kaupo Ii- 
teratiniai gabumai tiek pa
sireiškė, kad jam neužgin
čijamai buvo pripažinta pir
menybė išeivijos raštinin- 
kystėje. Šioj srity jis buvo

PIRMAS "DRAUGO" VEDAMASIS 
STRAIPSNIS

STRAIPSNIS NUO LEIDCJŲ
Nuo kelerių metų neturi- j ronai ir Demostenai, bet 

me gero laikraščio, kursai, laikraščiai persergsti prieš 
tikrai rūpintųsi Amerikos nedorybę, pamokina naudin
lietuvių katalikų reikalais. 
Lietuvių katalikų visuome
nė Amerikoje pasiliko be 
organo ir nuosakiai be ap
gynėjo ir vadovo. Prasidėjo 
rastis nesupratimų bendrų 
reikalų ir galop pačių, lietu
vių katalikų tarpe kilo — 
vietomis nesutikimai.

gų daiktų, ir padrąsina prie. 
gerų darbų. Badai Ketteller 
yra pasakęs, kad jeigu šv. 
Pauliuc būtų gyvenęs mūsr 
gadynėje, tai jis nebūtu 
vaikščiojęs iš vfctes į vie
tą, nebūtų skelbęs evange-. 
lijos gyvu žodžiu, bet būtu 
leidęs laikraštį. Ištiesų laik-

„ , . , „ Leidžiame “Draugą,” nesvisa galva uz kitus aukstes- , .® , ... I trokštame lietuviams kata-nis. Prisidengdavo Įvairiais
slapyvardžiais: Karvojaus,
Patrimpo, Šėlimo ir kt. Bet 
pasislėpti jam nepavykda
vo. Liūtą iš nagų visi paži
no. Negalėdavo atsigėrėti jo 
straipsnių rimtu, bet aiškiai

PIRMASIS “DRAUGO” 
REDAKTORIUS

likams gerovės, meilės ir 
sutikimo. Geras daiktas yri 
gyvas žodis, spausdinta kny 
gutė, bet gyvename laikuo
se, kad nė iškalba, nė Cice-

rašyti. Nebent kokią kores
pondenciją. Su visais kitais 
raštais redaktorius pats te
sižino. Ir kun. Kaupas “ži
nojosi.” Lengva jam buvo 
rašyti. Ir polemikos nesi
baidė. Priešingai, kiti bijojo 
jį užkabinti. Vyriškoj po'e- 
mikoj nieks prieš jį neatsi
laikė. Bet idėjos priešai su- 
irado kitą būdą — kištis į 
privatinį gyvenimą. Tas pa
laužė redaktoriaus sveikatr 
ir nelaiku jį karstan įstū
mė. .. Terliotis asmeniškuo
se kun? Kaupui buvo perže-

užsieninę politiką, jie tie-, 
siok valdo viešpatijas. Jei
gu Jamestovvn’o parodoje 
dienraščių redaktorių susi
važiavime vienas redakto
rius pasakė, kad ne žmonės, 
bet laikraščių vedėjai išrin
ko Rooseveltą prezider.tu 
tai pasakė tyrą tiesą.

Mūsų noru yra padaryt'; paminėti savo 35 metų gy

PIRMASIS "DRAUGO" MENAGERIS 
ADV. JONAS S. LOPATTO

VARGINGA PRADŽIA

Sužinojęs, kad “Draugas” ; Pittston, Wyoming Semina- 
toj šių metų lapkričio pa- ! ry, Kingstone, ir University 
baigoje rengiasi iškilmingai j of Pennsylvania, kuriame

Draugą” tikru ir įtekmin- vavimo sukaktį, lapkričio 
2-rą užėjau pas buvusį pir
mąjį “Draugo” menagerį 
advokatą Joną S. Loppato

gu vadovu Amerikos lietu-, 
viams katalikams jų vie
šuose reikaluose, o tų rei
kalų juk yra daugybė: or
ganizacijos, apšvieta, mo-, 
kyklos, emigracija, medžia

baigė advokatūros mokslus 
ir birželio 19, 1907 m., gavo 
“Bachlor of Laws” laipsnį. 
Spalių 28, 1907, prisaikdy- 
tas Luzerne County teisme,

pasikalbėti apie jo laikų kaip praktikuojantis advo-

giška gerovė, blaivybė, po- 
raščiai šiuose laikuose yra lįtika ir šimtai kitų daiktų 
galingiausiais veikėjais vi- Tegul bus mums pavelyto
suomenes gyvenime: jie ve
da ištisų šalių vidurinę ir

turėti viltį, kad šitas mūsr. 
darbas bus pilnai apibran- 
gintas ir “Draugas” netru
kus atsiras kiekvieno lietu
vio kataliko namuose.

N?oo Redakcijos: šiais žo
džiais prabiio į savo skaity
tojus pirmasic “Draugo” 
numeris. Tai buvo 1909 m. 
liepos 12 d., Wilkes-Barre, 
Pa.

laikraščio padėtį.
Amerikos lietuvių vetera

ną radau gerai nusiteikusį 
ir rodantį norą suteikti ver
tingų žinių apie savo mena- 
džiariavimą, vienok apgai
lestavo, kad nei laikraščio 
komplektų, nei užrašų netu
rįs, tad negalįs atminti tik
rųjų datų nei kitų smulk
menų.

Adv. J. S. Lopatto “Drau 
go” mena,geriu išbuvęs apie

PIRMAS ADMINIS 
TRATORIUS

Jo Ekscelencija Samuel A. 
Stritch, D. I)., Chicagos Ar- 

ma. Liūtas musių negaudo j kivyskupas, “Draugui” nuo-

Karo tarnyboje
ROCHESTER, N. Y. — 

Remiantis parapijų prane
šimais iš Rochester vysku
pijos, yra 29.925 katalikai 
Jungt. Amerikos Valstybių 
ginkluotose jėgose., _Nępjlni 
pranešimai rodo kad nuken
tėjusių kare yra 491 asmuo,

Bet šiuo kartu kaip tiktai ,sirdus prietelis ar musų te- j jg Įęyjj-jy 288 neteko savo gy- 
musės liūtą sunaikino. jvynės Lietuvos užtarėjas. vybių

ARKIVYSKUPO SVEIKINIMO LAIŠKAS DRAUGO” PERSONALUI
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tas nebuvo Kongrese skai- ir^engvu, vaizdingu stiliu-
tytas—“dėl stokos laiko.” mi- Mintis, jį beskaitant, 
Faktinai laiko buvo perpil-!tarsi laiveliu plaukia pava- 
nai. Kongreso programai sari° giedrpje, gamtai vos 
užpildyti buvo sugalvota pradedant žydėti, 
visokių margumynų, kid Naujam laikraščiui įsi- 
tik pritruktų laiko refera- steiSus’ Kaupui natūraliai 
tui skaityti. Kažkam buvo b'uv’ pavesta jį redaguoti, 
neparanku turėti daugiau d’9 noriai apsiėmė ir pats 
katalikiškų laikraščių... Ta- jam “Draugo” vardą su-', 
čiau neįžiūrint smulkaus sa- galvojo. Redaguoti pradėjo 
vanaudiško boikoto, naujo dar Scranton klebonu bebū- 
laikraščio idėja savaime damas. Paskui persikėlė į 
brendo ir už kelių metų jis Ghicagą, kur tuo pačiu lai- 
pasirodė, daugiausia pasi- ku buvo beįsikūriąs Seselių 
dėkojant kun. Antano Kau-1 Kazimieriečių vienuolynas, 
po inicijatyvai. 1 kurio viršininkė buvo redak

toriaus sesuo, Motina Mari
ja, ir vyriausias organiza
torius kun. A. Staniufcynas. 
Jauki kaimynystė ir daug

KUN. A. KAUPAS —PIR
MASIS REDAKTORIUS

Literatiniu atžvilgiu kun. 
A. Kaupas buvo mūsų išei- įkvėpimo, bet visa tai nesu-
vijos pažiba. Išsiauklėjęs mažino redagavimo sunke- 
Lietuvoj “Pragiedrulių” lai nybių. Jų buvo pakankamai, 
kais, jis buvo maž-daug Beveik visa redagavimo Ir 
kun. Tumo-Vaišganto amži- rašymo našta krito ant re- 
ninkas ir talentu daug ka- j daktoriaus pečių. Bendra
me jam panašus. Jeigu jis darbiai... Beveik netenka 
neišaugo iki Vaišganto ly- apie juos kalbėti. Išskyrus

October 27, 1944.

My dear Father Cinikas,

I am delighted to hear that this year marks 
the 35th year of the existence of "Draugas" • We are much 
pleased that early in its history the offlce« of Draugas 
were transferred to Chicago and we are deeply grateful to 
the Marian Fathers for theiT excellent work in publishing 
this important paper. It is doing a great deal of good and 
particularly in these tinęs it is standing courageously 
for right and justlce. I congratulate you on your annlver- 
sary and Join with you in begging God to bless Draugas in 
the years to come.

Sincerely yours in Christ,

t S* — A..

Archbishop of Chicago

Reverend P. P. Cinikas, M.I.C. 
Draugas
2334 South Oakley Avenue, 
Chicago, Illinois.

katas. Taip pat yra advoka
tu United District Court, 
United Circuit Court ir Penn 
sylvania State Supreme 
Court. Nuo to laiko nuolat 
gyvena Wilkes-Barre, Pa. 
ir dabar laiko savo ofisą 
Miners Bank B’dg., Wilkes- 
Barre. Nuo 1916 iki 1920 
metų ėjo Luzerne apskrities 
distrikto gynėjo padėjėjo 
pareigas.

Jis yra aktyvus mūsiĮ vi
suomeninėje ir tautinėje 
veikloje. 1919 m., kaip Ame 
rikos lietuvių atstovas, dar
bavosi su Lietuvos delega
cija Taikos konferencijoje. 
Už nuopelnus tautai Lietu
vos vyriausybės apdovano
tas ordinu. Jis yra ilgame
tis LRKSA legalis patarė
jas.

Adv. J. S. Lopatto yra 
vedęs Marijoną Skritalskai- 
tę iš New Britain, Conn. Du 
sūnūs — Įeit. Edvardas ir 
korporalas Jonas tarnauja 
militarėse U.S. jėgose; duk
tė Marijona tarnauja Lu
zerne apskrities Probation

A , T T 4.4. v Court įstaigoje, o jauniau- Adv. Jonas Lopatto, bu- . _ -n- v j. sias sūnūs Richardas stu- vęs pirmas Draugo admi- , . . „ ir * dentauja Pennsylvamjos umnistratonus. Šiuo laiku adv. .. .veraitete
Lopatto gyvena Wilkes
Barre, Pa., kur advokatauja. Baigiant pasifcalbėj imą, 
Jis yra LRKSA legalis pa-iadv- S. Lopatto pareiškė 
tarėjas. 'džiaugsmą, kad “Draugas”

dabar gerai gyvuoja ir pa
linkėjo šiuo laiku vieninte
liam pasaulyje lietuviškos

metus (1909) laiko. Kaip ir 
kiekvieno lietuviško laikraš 
čio, taip ir “Draugo” pra- katalikiškos minties dien-
džia buvusi varginga, sfcur-j p2Ščiui švįegios ir garbingog

; di. Už savo menageriavimą,
! kuriam jis pašvęsdavęs ne
mažai brangaus laiko, jokio 
atlyginimo negaudavo. Spau 
stuvės įrengimas buvo men
kas, patį laikraštį spaus
dindavo kitoje spaustuvėje. 
Raidžių rinkėjui mokėdavo 

jį savaitę 7 dolerius. Laik
raščio spausdindavo apie 
2000 egzempliorių. Laikraš
čio išlaikymu labai daug rū
pindavosi redaktorius kun. 
Antanas Kaupas ir kun. V 
Vizgirda, tuolaikinis Wil- 

■ kes-Barre Šv. Trejybės kle
bonas.
ŽYMUS TEISININKAS 
IR VEIKĖJAS

ateities. M. Z.

Pirmasis 
nageris adv. J. S. Lopatto 
yra gimęs rugsėjo 16 d. 
1882 m. Sūnus Simano ir 
Uršu'ėg Starkevičiūtės Lo-

A. a. kun. Vincentas Kuli- 
Draugo” me- kauskas, MIC., buvo “Drau

go’ ’ administratorium kri
tiškiausiuose dienraščio Lai
kuose, kuomet reikėjo dirb
ti dienomis ir naktimis ir 
dažnai pačiam administra-patų, Pilviškių parapijos,

Vilkaviškio valsčiaus. Kove toriui prie raidžių rinkimo 
27 d., 1892 m., . atvyko sr mašinos atsisėsti. Jis yra

“Draugo” 35 metų sukakčiai paminėti Jo Ekscelencija, Samuel A. Stritch, D.D., j tėvais Amerikon ir apsigv buvęs ir redaktorium. Ve-
gio, tai vien dėlto, kad per- kun. Staniukyną ir dar vie-! Chicagos arkivyskupas, nuoširdžiai sveikina redakciją1 ir administraciją. Arkivyskupas veno Pittston, Pa. Lankė šv lionis buvo garsus misijo-
anksti mirė, nesusilaukęs ną kitą dvasiškį, retai kas, Stritch yra Amerikos Vyskupų Taikos Komiteto pirmininkas; Amerikos vyskupai labai Kazimiero parapijinę moky- nierius ir tikras spaudos a-
pilno lietuvių dvasios ir kai , susiprasdavo “Draugui” pa-gerai, teisingai ir gražiai atsiliepė mažųjų tautų nepriklausomybės klausimu. įklą, St. John Academy, Į paštaLas.

i
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PASVEIKINIMAS “DRAUGUI"
Senoji mūsų motinėle,
Tiek amžių vargus Lietuva,
Jau galvą iš miegų pakėlė,
Ir darbu knibžda jos dirva.

Verteivis, kurpius ir artojas 
Stiprion vienybėn telkiasi;
Išpradžių nelabai jiems klojas,
Bet jų kantrybė yr’ skalsi.

Jau naudą skaityme atranda 
Ir ūkininkas ir pirklys,
Ir piemenuks, ką gano bandą,
Be mokslo būti negalįs.

Jaunimas meta girtuokliavęs,
Prie knygos, rašto griebiasi,
Senieji® nepažįsta savęs—
Taip tamsūs būdavę visi!

Ten viskas auga ir atgija ...
Jeigu neilstančių krūva 
Į vieną telkiasi draugiją,
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:

Mes jaučiamės esą už durių,
Nors matome svetimtaučius.

Vienok troškimas mūs’ įvyko, 
Troškimas metų kelerių:
Ir širdis doro kataliko
Jau sudrebėj’m džiaugsmu tikru.

Jau leisti pradedame “ Draugą,’’
Tą sūnų mūsų rūpesčių.
Tegul jis didis mums užauga,
Nors gimęs žemėje svečių.

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

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

PER 35 METUS. AJ.M.

DRAUOAS'-VISU IŠTIKIMIAUSIAS 
PRIETELIS

(Trumpa apžvalga 35 m. gyvavimo jubiliejaus proga)
GARBINGAS REKORDAS _ KOKIOSE SĄLYGOSE

STEIGĖSI—VARGAI — PRASIDĖJO SAVAITRAŠČIU
WILKES-BARRE, PA. — “DRAUGAS” DIENRAŠČIU
GHICAGOJE — BUVUSIEJI REDAKTORIAI — T. T.
MARIJONŲ NUOPELNAI — DAUG ŽADANTI ATEI
TIS.
“Draugas ”, šiandien vie- tė, jog buvo gyvas reikalar 

nintėlis lietuvių katalikų įsteigti lietuvišką kitalikiš 
dienraštis pasaulyje, šįmet ką laikraštį. Tie vadai ir vei 
švenčia 35 metų gyvavimo kėjai aiškiai suprato, jog 
sukaktį. | lietuviai ateiviai šioj šaly ,

Ar pats kada girdėjai kad ką tik atvykę buvo kaip 1 
laikraštis švęstų gimtadie- 1 maži vaikai, kurie patekę į Į tinis vyriausias “Draugo' 
nį? naujo gyvenimo visokiausių

Taip yra. Ne tik žmonės, [įtakų sūkurį, savomis jėgo 
bet žiūrėk ir laikraščiai mi- mis dar negalėjo rasti kelio 
ni sav; gimimą. Ir dar kaip.
Štai, žiūrėk “Draugas,” šio-

rr

VYRIAUSIAS REDAK
TORIUS

Leonardas Šimutis, dabar

redaktorius. Leonardui ten
ka redaktoriauti nuo 1927 i 
m.

mis dienomis piausto savo Buvo visiems aišku, kad jei 
“birthday cake” ir ant to neatsiras kas lietuvius ves- 
keiko dega 35-ios žvakės. tų, mokytų,, šviestų, jais rū

pu* platų, bet vingiuotą Į~
Amerikos gyvenimo taką. tuvei, taip, kad klaidų nuo

lat pasitaikydavo. Vėl kitas 
sunkumas, kad iš savaitės i

PIRMIEJI METAI
Sąlygos lietuvių katalikiš 

kam laikraščiui nebuvo per j iįaįs 
palankiausios, kada “Drau-

pintusi, tai pavojingos įta
kos gali juos pavilioti ir nu
vesti visai kreivais šunke-

gas” prieš 35 metus pirmą 
kartą pasirodė Wilkes Bar- 
re, Pa. Lietuviai šioj šalyj 

j tais laikais ką tik nesenai 
atvažiavę rūpinosi kaip čia 
naujoj vietoj įsigyventi, su
sitvarkyti, užtikrinti sau 
geresnį gyvenimą, susiieško 
ti pastoges. Lietuvių šioj

savaitę vis reikėjo rūpintis, 
iš kur bus laikraštis leisti 
O dar bėda ir su rašytojais, 
kurių buvo vos keletą, o s" 
tais keliais ir vie pačiais 
rašytojais, korespondentais, 
neįmanoma per ilgą laiką 
leisti savaitinį laikraštį.
‘ DRAUGAS’ DIEN RAŠČIU

Tačiau, nežiūrint šių sun
kenybių, “Draugas” laikėsi

O toks vadovas, toks prie- 
telis, toks švietėjas, tokia 
motiniška rūpintojėlė lietu
viškai išeivijai šioj šalyj 
kaip tik būtų lietuvių kata
likiškas laikraštis. Bet laik
raštį leisti, tai ne blynus įr varėsi pirmyn. Redakto- 
valgyti! Reikia kapitalo, , rįaį ramino viens kitą, kad 
reikia įrengimų, mašinų, dar anksčiau ar vėliau, vis tiek 

šalyj buvo ne per daugiau- bininklL reikia kelių gabių turės ateiti geresni laikai ir
šia, o kiek buvo, ir tie po 
visą šalį kaip rudenį lapai 
ant žemės į visas puses iš-

BUVAI ESI IR BŪSI DRAUGAS
(“Draugo’' 35 metų sukakties proga)

★ • ★ ★
l’er daugel metų esi draugas—
Ir mano ir visų kitų.
Ar spaudė mus nelaimė, vargas—
Davei nurodymų rimtų.

★ ★ ★
Švietei ateivio laimei kelią,
Gerove rūpinais žmonių;
Palengvinai lietuvio dalią 
Buvai gynėjas jo teisių.

★ ★ ★
Kai steigėme draugiją, klubą—
“Drauge’’ suradom paramos.
Nemainė jis spalvos, nė rūbo—
Ir nemainys jo niekados!

★ ★ ★
Ar statėme bažnyčios rūmus,
Ar steigėm savo mokyklas—
Jo žodis buvo tvirtas, ūmus 
Paremt lietuvių šventyklas.

★ ★ ★
Kai pašaukė tauta į kovą 
Už laisvę ir šventas teises,
“Drauge“ suradome vadovą,
Kurs jungė pajėgas visas!

★ ★ ★
Išblaško mūs nusiminimą,
Belaukiant giedresnės dienos,
Nes tiki į prisikėlimą 
Senos tėvynės—Lietuvos!

★ ★ ★
Tarnavo mielas mūsų “Draugas”
Per- trisdešimts penkis metus,
Visuomet buvo draugas, sargas—
Jis ugdė mūs tikslus šventus!

★ ★ ★I
Gyvuok, “Drauge,” dar daugel metų— 
Ta mūs paguoda, ateitis!
Tu trokšti, kad tauta bujotų,
Kad laisvės šviestų jai viltis.

L. Šilelis.
Chicago, 1944 m. lapkričio 12 d.nusimanančių redaktorių ir išsijuosę dirbo. Taip ir bu- 

eilę sugebančių rašytojų. O vo 
dar nereikia pamiršti, rei-
kalinga rasti būrys skaity , Lietuvl» gyvenimai Ame- 

rikoj pagreitėjus ir to gy-simėtę. Lietuvis ieškodamas
tojų, kurie jį skaitytų

Redakcijos prierašas: šios eilės buvo įdėtos pirmame kur tik jam pasirodė, kad įr
Draugo numeryje 1909 m., liepos 12 d. Jus paraše J. mažiausia viltis rasti dar- a^e^s- Tokių dalykų išėjęs :Q|vmag ‘-Drama" įškel 

nenusipirksi kaip marški- p y

J. K. įrgeresnio gyvenimo važiavo re”tų; o dš'kur venimo reikalams padiugė-

jėgų bendradarbiausi “Drau 
gui. “ Žmonės, matydami 
kilniems tikslams dirbamą

jus, po kelių metų duotas darbą, jį rėmė ir palaikė.
Nors “Draugas” metai Į

ti į Chicagą, kadangi ten metus augo ir stiprėjo, ta-Kmitas—kun. dr. K. Urbonavičius, pirmasis (ir vienas ką
žymiausių tais laikais) “Draugo” bendradarbis. Žymusis n^us ar siūtą, arba paėmę? . _ , v.

j- - * • j u • • m-k . ■ - „i Be to šioj šalyj dar buvo kaq reikia n^nrimaišvai kair ibuvo įsikūręs didesnis, stip- eiau po kiek laiko lietuviupoetas ir rašytojas dabar yra vyriausias Darbininko ’ J Kas remia n^pnmaisysi Kaip |__ x__  x_  . ....
reduktoriais.

ATSIMINIMAI...
VAIKAS IR REDAKTORIUS

Rašo STASYS PIEŽA davo sporto žinių 
vakarais. Bet

mažai inteligentijos, mažai kQkįą košę ar kugelį, 
kunigų. Daugelis lietuvių ne Tįe pirmykščiai pionie-
mokėjo arba rašyti ar skai- rįaį norg ^gįjggę gražiau
si ka-i kurie nei vieno nsi sįaig idealais, ir pilni ener- 
antro. Kiti vėl kad ir mokė- g|jos Įįk laukdami progos 
jo skaityti, gal buvo netur- vejk|.į jįe tačiau nebuvo 

rasyr^iu tingai? ir neįstengė gauti akjį šioms sunkenybėms.

resnis lietuvių centras, ten 
lietuvių gyvenimas smar-

GRAŽIAI DARBUOJASI 
REDAKCIJOJE

šiam ialinam rpdaktnrini' P" j laikraŠti’ kuris tada dar bu- jįe j.ggjįgtaį matė,
šiam jaunam redaktoriui ii- vo skaitomas gan brangus k d - pvragas ne-
silavinimas lietuvių kalbos daiktag kad c a jau ne pyragas, ne
rnSvk.-in -i»4- i |,aaiK*-as- ištrauksi kaip kad magikasrašyboje. Čia jam buvo tik Todėl tos visos aplink- kad .§t kįa i§ k9curės
m mokykla ir džiaugėsi. Ši b-g norg neatėmė visos vi) įk- įš ploščiaus
toj mokykloj ir prasidėjo Uetuvių, k,atalikų spaU- bJį

t*“’ žurnalletlltos Idai šioj šalyj vystytis, bet pareikalau8 dide,ė8 or.
jos laikraščio įsteigimui ne- ganįzacįjos pasiaukojimo,

Tai buvo prieš kiek metų.
Vieną dieną jaunas, vos 15- 
kos metų veikas, atsilankė 
į “Draugo“ redakciją su 
dideliais planais. Mėlynų 
akių, šviesių plaukų jauni
kaitis drąsiai įžengęs į re
dakciją pareikalavo vizitos 
su redaktorium. Brolis Sta-
ftislovas, pakreipęs galvą įjtesniosios mokyklos užbai žadančios 
vieną šoną ir į kitą, pašau-j girnas. Ir aš niekuomet ne- p DRAUGAS PRADEDA 
ki redaktorių. ' užmiršiu tą vakarą kuomet

L. Vyčių 36-ta kuopa, Brigh

noras 
darbas...

Štai ūmai ir atėjo aukš- buvo patraukiančios ir daug gUajpratimo.
rlr1r\cj iirzVaoi i * __Bet žinoma, kad idealas 

duoda žmogui nepaprastos 
jėgos. Tie pirmieji lietuvių

“MŪSŲ LAIKRAŠČIO” 
REDAKTORIUS 

* DRAUGE’

gyvenimas Amerikoje taip 
pasivarė, tiek padaugėjo jc i 
visokiausi reikalai, jog į 
“Draugas” pajuto, kad syki 1 
savaitėje pasirodymas jau 
nebespėja laiku patarnauti 
visiems lietuvių kasdienini- 
gyvenimo reikalavimams.

Po kiek laiko kai kuri" Į 
ėmė klausti — “kodėl nega-1 
lėtų “Draugas” pasirodyti j 
kasdien?“ Iš karto tą klau-i 
simą statė nedrąsiai, abė- K.un ję Barauskas, buvęs 
jodami, bet laikui bėgant Lietuvos “Mūsų Laikraščio“ 
tas klausimas virto: “kodėl redaktorius, šiuo laiku dar- 
Draugas nepasirodo kas- j buojasį kaįpo “Draugo” ži- 

dien • nių skyriaus vedėjas. A
Tai labai geras daiktas.

..... .. . Red- Ignas Sakalas, dabar Reikėjo tik džiaugtis, kad vis daugiaa ir daugiau naJ.
Redaktorius, .u plunksna ~ —J? Taciau P-™yksciar llttu- katalikiškos spaudos apaš- tinis “Draugo” koresponden. tokia pažanga padaryta. Bet ltim8jimų Liet,Jviai jam

rankoje, atėjo. Padėjęs pl-tn | ^ k J ! viai pijonienai aiškiai ma- Wai, suprasdami, kad čia eijų redaktorius, kuris jau kitu atžvilgiu. žiūrėkite,jSmž rod ti ka8kart djdesnio
kaną ant stalelio, red ak t e- r » 7 i CTCCTHa
rUin ištęsė ranką ir sveiki-į L ." I Bet kokis man buvo didisno vaiką tardamas: . . . . ,' , , „ , „ siurpryzas, kuomet tą vaka ,“Na, sūnau, ko reikalauji . , - ..i rą atsilankė mano mylimas
i* rediktonaus?” redaktorius kun, Cesaitis ir I

J*”?*118 e " įteikė man auksinį laikrodė-
v U vedimą sporto sekcijostiko vaikui ir jis redakto

BUVĘS ILGAMETIS 
REDAKTORIUS

riui širdingai savo planą iš
pasakojo. Kunigas redakto
rius tarė:

“Gerai, sūnau, gerai. T ii 
tikrai įvykdinsime, bet tu 
pats turėsi visą vesti ir bū-

‘Draugui.’

Mūšy pareiga

eina klausimas apie savo nuo 1918 m. darbuojasi re- 
tautiečių išgelbėjimą, pasi- dakcijoje ir redaguoja “Pro- 
ryžo pasišvęsti ir, Dievui fesoriaus Kampininko” sky- 
padedant, padaryti tą svar- rių.

bų žingsnį. Būrelis lietuvių 
idealistų sudėjo savo idea
lus, gabumus, galvas ir štai

koks tai persilaužimas ta pasitlkžjimOi 0 -Draugas”, 
savaitraščio į dienraštį! . jausdamas jog ji9 fctuvi|( 
Kiek pirma darbo buvo at-, visuomen8s Sein,oje įsūny. 
likta sykį savaitėje, dabar ta8 u d5kingum0 darC. vi. 
reikėtų padaryti kasdien! gą ką ga,sjo kad |abįau 
Tai didelis apsunkinimas re- p38itarnautų iietuviarfis. S 

ir darbininkams i Ta{iau perskaitę tru£
kiau kunkuliavą ,taip, kad 
ten nusikrausčius, ir gyve- dikcijai

1909 metais liepos 12 d., nant arčiau lietuvių gyveni- Permainą lengva padaryti. pą apžvaJgą nenoriu, kad 
W’ilkes Barre, Pa. pirmą mo širdies, būtų gUima at- bet išlaikyti, tai jau* kitokia , kag pa(jarytų kla.idą ir pa
kartą pasirodo “Draugas.” į jausti jos plakimą, -geria j j daina. įmanytų, kad “Draugui“
Pradžioje jis ėjo kaipo sa-, suprasti jos džiaugsmus ir Bet gyvenimas smarkiai fcuvo tokg iengvaB keiįas. 
vaitraštis, ir pirmu jo redak vargus ir taip geriau patai- ėjo pirmyn, neklausdamas Ta 35 mgtų “Draugo'’
tori-m buvo kun. A. K« u- nauti visai visuomet Suc: ar tu pasiruošęs, ar ne. Lie- kelicnė nusagstyta ašaro

mis, prakaitu, nemiegot.om
Kai kurie lietuviški ko

munistai šioje šalyje dirba 
tl su manim redaktorium.“ ir plepa, kad Lietuva nieka- 

Ir taip užgimė sporto da neprisikeltų laisvam ir 
skyrius ‘‘Drauge,“ kuris nepriklausomam gyvenimui, 
ėjo šeštadieniais per daug bet mes tikri lieb.viai ir ge-
metų. Tas redaktorius buvo ri amerikiečiai dėkime visas | leidžiant “Draugą.” galima : susidraugavo su visa lietu- kitą svarbų žingsnį ............ .
kun. Cesaitis; tas vaikas — pastangas, kad Lietuva vėl Red. Petras Tumasonis. spėti, jau iš to, kad prade- viškąja visuomene. Darbai 1916 m. kovo 31 d. pradeda šventimo įdėta jį leidžiant
aš! taptų laisva ir nepriklauso- kuris per ilgus metus redak- ju#j jį leisti, neturint savos padaugėjo, atėjo vis naujos eiti dienraščiu. Reikia dėl to nulenkti savo

Eidamas į mokyklą die- ma valstybė, nes to reikaiaa- toriavo ir dabar atsistatydi*- spaustuvės, prisėjo duoti talkos, nes Chicagoj esant Ir nuo tos dienos, kai galvag iš giliog pagarbos
nomis, naujasis “Draugo” ja teisingumas ir artimo no sveikatos dėlei gyvena “Draugą“ spausdinti kokio daugiau inteligentijos buv; “Draugas" virto dienraščiu. »
sporto redaktorius užsiinj- meilL Nevv Lisbon, VVis. tai latvio ar vokiečio spaus galima pasikviesti didesnių jis metams bėgant susilaukė (Nukelta į 3 pusi.)

pas, tuolaikinis lietuvių pa- j darius palankioms aplinkv tuvių gyvenimo reikalai kai’
rapijos klebonas Pittston’e, bėms, tas ir padaryta—191‘V* ant mielių augo, reikia juo? • nnkti‘ „qiva ianžiHnčiai*. 
P.. n, --Drausas” perkeliant .prūpinti. Todėl, -Draugas “Xi8 TO ile kur"T>

Kokių didelių sunkenybių!) Chicagą. nežiūrint gerokai pagązdi- čiauaia djrbo gu “Draugu."
teko pergyvneti pradžioj! Ir čia “Draugas“ greitinančių pasekmių padaro vėl gaH pilnaį supragti ir ,-ve’r. 
Ipidrinnt ‘‘Dmnp-asalima eįsidrau^avo su visa lietu- kita svarbu žingsni — nuo ....tinti, kiek darbo ir pasi-



Penktadienis, lapkr. 24, 1944 DtBtfRAšTlS DRAUGAS, CTIICAGO, ILLINOIS S

Per 35 metus "Draugas" - visų 
ištikimiausias prietelis

DABARTINIS ADMI
NISTRATORIUS

(Atkelta iš 2 pusi.) 
tiems redaktoriams, ryšyto- 
jams ir darbininkams, kurie 
per 35-is metus, nežiūrint 
didžiausių, sunkenybių ir 
kliūčių, garbingai pasitarna
vo Dievui, bažnyčiai ir tau
tai, išleisdami dienrašti. * 
Buvusieji redaktoriai 

Per 35-is savo gyvavimo 
metus, “Draugas” savo tar
nyboje yra turėjęs geriau
sius lietuvių rašytojus, did
žiausias mūsų visuomenės 
jėgas. Vietos stokos dėlei 
negalima čia smulkiau nu
šviesti kiekvieno gyvenimo 
bruožus ir nuopelnus atski
rai. Cii tik paduosime eilę 
buvusių “Draugo” redakto
rių: kun. A. Kaupas; kun. 
F. Kemėšis (dabar kanau
ninkas ir buvęs Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademijos pro

ir kada TT. Marijonai galu
tinai į savo globą paėmė 
visą “Draugą” lietuviai ra
miai atsiduso, nes žinojo, 
kad dienraštis jau bus gerų 
gaspadorių rankose. Ir per 
šiltą ir šaltą, per šviesą ir 
tamsą, per gerą ir blogą 
TT. Marijonai “Draugą” 
gražiai tvarkė ir tvarko.

Šiuo tarpu, kalbant apie 
TT. Marijonų nuopelnus 
“Draugui,” negalima iškęs
ti nepaminėjus ir Marijonų 
Broliukų, apie kuriuos gal 
mažai—ir net per mažai — 
lietuviai girdime, bet kurie 
kaip tik yra, tie didieji ra
tai, kurie kaip sakant ne
matomi sukdamiesi už sce
nos, varo visą “Draugo” 
mašineriją, jie tai lyg ta 
širdis, -kuri po visą kūną 
varo kraują ir duoda visam

Kun. P. P. Cinikas, MIC., 
kuris yra “Draugo” admi
nistratorium per paskuti
niuosius ketverius metus.

Uoliojo Korespondento Atsiminimai
RAŠĖ “DRAUGUI” PER 33 METUS

fesorius); Pranas šivickis ikūnui gyventi ir judėti. 
(Lietuvos Universiteto pro- Lietuvių katalikiška visuo- 
fesorius); Julius Kaupas menė šiems pasišventusiems 
(buvęs Lietuvos banko di- žmonėms labai ir labai daug
rektorius); kun. dr. A. Ma- 
liauskas (buvęs Lietuvos 
Universiteto profesorius) 
kun. prof. P. Būčys, M.I.C. 
(dabar vyskupas, ir TT. Ma
rijonų Kongregacijos Vy
riausias Vadas, gyvenąs Ro
moje ); kun. dr. I. Česąitis 
(buvęs Lietuvos Universite
to profesorius) Dr. K. Pai
stas (buvęs profesorius Lie
tuvos Universitete ir šioj 
šaly profesoriavęs universi-

skolinga ir nereikia jų ir jų 
kongregacijos už tai pamir
šti.
KONCERTAS

Nors “Draugo” jubiliejus 
jau kiek laiko kaip švenčia
mas, bet “birthday keiko” 
piaustymas paliktas ant pa 
baigos, o tas “keiko” plaus 
tymas kaip tik yra artistiš 
kas koncertas lapkr. 26 d. 
Orchestra Hali, Chicagoje, 
kuriame pasirodys žymi lie
tuvaitė dainininkė - artistė

laimėjimų tai tas faktas kad 
šiandie “Draugas” jau turi 
—ir dieną iš dienos susi
lauks daugiau—gabių irpa- 
sišventusių jaunų, šioj ša
lyj gimusių pajėgų, kurios 
jau šiandie dirba gražius 
darbus ir jau pasirodžiu
sios. Tos galės garbingai 
nešti visą atsakomybę, ka
da ji jiems bus uždėta.

“Draugui” tikrai bus už
tikrinta šviesi ateitis, jei ir 
toliau jį užjaus ir parems 
plati lietuviškoji visuomenė.

Tas stiprus ryšys tarp 
“Draugo” ir lietuvių visuo
menės kas kart testiprėja, 
kad ir toliau garbingai ga
lėtume tarnauti Dievui, Baž
nyčiai ir tautai!

tete ir kolegijoj); kun. B.
Bumša; kun. K. Rėklaitis,! Polyna Stoska (Stoškiūtė) 
M.IC. (dabar TT. Marijonų^ir Šv. Kazimiero Akademi- 
Generalinis Vizitatorius A- jos Mergaičių Acapella Cho- 
merikoje); kun. dr. K. M«-j ras
tūlaitis, M.I.C. (dabar Lon
dono Lietuvių parapijos kle
bonas); a.a. kun. V. Kuli 
kauskas, M.I.C. Čia suminė
ti vyrai “Draugą” redaga
vo iki 1927 m. birželio 20d.

Dabartinį “Draugo” re
daktorių personalą sudaro: 
L. šimutis, I. Sakalas, kun.
K. Barauskas (buvęs savait
raščio “Mūsų Laikraštis” 
redaktorium Lietuvoje) ir
L. Labanauskas.

“Draugo” redakcijos ir
administracijos perso n a 1 e 
yra buvę: “Drauge” virš 25 
m. išdirbęs Petras Tum«so- 
nis, dabartinis “Garso” re
daktorius Matas Zujis, J. 
Karosas, Sheboygan, Wisc. 
lietuvių parapijos klebonas 
kun. J. šlikas, dr. A. Rakau
skas, P. Zdankus, Šv. Kry
žiaus par. klebonas (ChioT- 
goje) kun. A. Linkus, kun. 
J. Kazakas, dr. A. Račkus. 
P. Jurgėla, kun. A. Sand’
M. I.C., Jonas Pilipauskas 
Ed. Kubaitis, A. Skirius, P

Nepripuolamai p-lė Stoš
kiūtė pasirinkta “ Draugo ’ ’ 
jubiliejų iškilmingai pami
nėti, kadangi ji, garsi žvaig
ždė, per vargą, pasišventimą

“DRAUGO” SPECIALUSIS 
AGENTAS

Andrius Daugirdas, dnr. 
“Draugo” cirkuliacijos spe
cialusis agentas, kuris per 
ilgus metus darbavosi “XX
Amžiaus” Lietuvos dienraš- 

Gudas, A. Peldžius, M. u- -iQ a(jmįnj3tratorium 
rinskaitė, B. čižauskiene
(Kamarauskaitė), kun. V. 
Draugelis, M.I.C., kun. J. 
Mačiulionis, M.I.C., P. Bal
tutis, kun. J. Kloris, adv. 
Lopata ir kiti.
TT. MARIJONŲ 
NUOPELNAI

Daug paskirų žmonių uo
liai darbavosi ir daug pasi
šventė “Draugo” labui ir 
visiems jiems reikia paskai
tyti nuopelnus. Bet, jei r s 
TT. Marijonai, tai kažin 
šiandie bebūtų “Draugas,” 
nes nekartą atrodė, kad 
“Draugas” arti liepto galo,

ir ištvermę pasiekusi aukš 
tas viršūnes, gražiai atvair 
duoja “Draugą,” kuris irgi 
beveik iš nieko pradėjęs, 
per vargą, darbą, prakaitą, 
pasišventimą ir ištesėjimu 
pasiekė tokį aukštą laipsnį, 
kaip kad šiandie jį matorm 
užimant.
ŠVIESI ATEITIS

Jeigu praeitimi galima 
matuoti ateitį, tai “Drau
go” ateitis yra labai šviesi 
ir daug žadanti, Vienas gra- 
giauaių vilčių, kad “Drau
gas” susilauks gražesnių

35 metų sukakties 
proga ’•

Su “Draugu” susipažinau 
nuo pirmos dienos, kuomet 
pasiekiau šią šalį, tai yra 
1927 metais. Vis tik skirtu
mas buvo didelis palyginus 
su priprastais Lietuvos laik 
raščiais. Žinoma, per metų 
eilę visokių pergyvenimų ir 
“Draugo” lapuose buvo. 
Man patiko, kuomet pasiro
dė Moterų skyrius. Tik pa
sigendu vaikučių skyriaus, 
kuris buvo įneštas, bet kaž
kodėl išnyko. Reikia vis tik 
pripažinti, kad “Draugas” 
pilnas įvairių žinių, straips
nių. Nieko negali primesti, 
kad jis neįdomus, nieko 
naujo jame nėra. Paėmus į 
rankas “Draugą” gali pasi
rinkti, ką pageidauji skai
tyti: tikybos, tautos ir pa
saulio žinias. Jame visko 
rasime. Dar vienas “Drau
go” leidėjų nuopelnas, tai 
kad jie suprato eilinius savo 
skaitytojus. Jie suorganiza
vo D.K.K., kas duoda pro
gos ir eiliniams korespon
dentams drauge su tais il
gamečiais spaudos darbuo
tojais, prityrusiais rašyto
jais, trumpomis žinutėmis 
paįivairint “Draugo” skil
tis. Skaitant apie garbingus 
tituluotus asmenis, mes kar 
tu randam žinių ir apie tuos 
“Draugo” skaitytojus, ku
rie savo gyvenimo eigoje 
pergyvena visokius įvykius. 
Be to, D.K.K. susirinkimuo
se “Draugo” leidėjai suži
no ko skaitytojai pageidau
ja, kokios jų nuomonės. 
Toks bendradarbis v i m a s, 
manau, neša naudos ir lei
dėjams ir skaitytojams. Jei
gu taip uoliai darbuosis su

Minint “Draugui” gar- 
binags 35 metų gyvavimo 
sukaktuves, smagu ir man 
prisiminti, kad ir man buvo 
proga “Draugui” bendra
darbiauti. Pirmą “Draugui” 
korespondenciją para š i a u 
1911 metais, gyvendamas
Clevelande, ir nuo to laiko•
pradėjo mano darbuotė su 
lietuviška spšuda. Lietuvių 
pramogėles aprašydavau ir 
to numerio kelius egzem
pliorius už pašto ženklus 
partraukdavau, kad išdali
nus tiems, kas su toms pra
mogoms daugiausiai dar
buodavosi. Šventėms užsa-I
kydavau po keletą dešimtų 
egz., kuriuos be sunkumų, 
būdavo, išleisdavau. Būda
vo, vieni nuperka, kitiems, 
ypač kitoms, už dyką išduo- 
davau ir taip “Draugas” 
Clevelande platinosi. Tekda
vo nugirsti pravardžiavimų, 
pašiepimų. Tą visa praleis
davau be įsižeidimo. Tais 
metais žmonės “Draugą” 
laikė šventu laikraščiu. Ka
talikai mėgo skaityti ir ma
ne užstodavo, kurie norėda
vo pašiepti. Tas mane drą
sino. Vėliau susiradau kitus 
katalikiškus laikraščius ir 
jau šventėms turėdavau vi
sokių. Nuo 1911 m. iki 1922 
m. Clevelande spaudos dar
be buvo geri rezultatai. Tu
rėjome korespondentų ir 
spaudos platinimo darbas 
sėkmingai ėjo.

Atvykus į Detroitą 1922 
m., čia radau “Draugą”

plačiau išgarsintą — dėka 
kun. K. Skripkos, komp. A. 
Aleksio ir kun. F. Kemėšio. 
Turėjo gerus koresponden 
tus, kurie kolionijos darbuo 
tę kėlė. Paliovus nuolatiniai 
agituoti, greitai spaudos 
darbas likosi apmirusiu. 
Pradėjome ieškoti priemo
nių, nes jau retai žinutės iš 
kolionijos veikimo pasirody
davo. 1932 metais “Drauge*’’ 
įvestas Detroito žinių sky
rius ir pradžiai visos trys 
—šv. Antano, šv. Jurgio ir 
šv. Petro parapijų klebonai 
plačiai išgarsino ir visose 
parapijose buvo surengta 
prakalbos, kuriose “Drau
go” red. L. šimutis vaizdžiai 
nupiešė spaudos svarbą ir 
“Draugo” plačiai buvo pa
skleista detroitiečių tarpe ir 
nuo to laiko prasidėjo žinių 
puslapis. Virš 12 metų kaip 
“Draugas” tarnauja Det
roito lietuviams, talpinda
mas įvairias žinias. Per tą 
laikotarpį tik keletą savai
čių nebuvo Detroito žinių ir 
tekdavo išgirsti nusiskundi
mus, kad žinių nėra. Tos 
žinios “Drauge” detroitie- 
čiai pasivadino į namus ir 
dabar su žingeidumu tas 
numeris sekamas. Detroitie- 
čiai “Draugui” dėkingi ir 
yra pasiryžę remti visokiais 
būdais.

Sveikinu “Draugą” su šia 
reikšminga sukaktimi ir lie
ku bendradarbis ir ant to
liau. Matas Šimonis.

XX AMŽIAUS” RED AK- tikrųjų, daug didesnis už-
TORIUS ■DRAUGE’’ augo nuo mano jaunų die

nų. Žmonės vis daugiau ir 
daugiau mėgsta savo lietu
višką, katalikišką laikraštį.

Jonas A. Stoškus.

Kun. J. Prunskis, buvęs 
“XX Amžiaus”, laisvos Lie
tuvos žymiausio dienraščio 
redaktorius, bendradarbiau
ji “Draugui” iš Katalikų, 
Universiteto Washingtone.

žauskas, Nikšis, Rūbas, Ro
dis, Draugelis, Drulis, Pū
kelis (65 Rockvvell), Pūke
lis (64 Washtenaw), Žukas, 
Šv. Kazimiero Seselės, Šne
kutis, Petraitis, Marozas, 
Shambarienė, Staradomskis, 
Jonaitis, Stanislovas Stoš
kus, Benaitis, adv. J. Grish, 
adv. J. Borden, Kušleiko, 
Adomaitis, Stogis, a.a. kun. 
A. Baltutis ir kiti, kurių 
vardų negaliu atsiminti.

Dienraštis “ Draugas, ” iš-

Aš pamėgau
Aš pamėgau spaudą.
Tyrą ir teisingą.
Kur vėju negaudo 
Ir neveidmauniauja.

Aš pamėgau žodžius,
Kur apšvietą skleidžia. 
Tiesos kelią rodo 
Ir širdies nežeidžia.

Aš pamėgau “Draugą”— 
Dienraštį garbingą,
Kurs bujoja, auga,

• Jam meilės nestinga.

Mielai jį skaitysiu,
Semsiu jo raštus.
Mintimis lakstysiu 
Po visus kraštus.

Tegyvuoja. ‘‘ Draugas,’’ 
Telanko namus.
Te jo žodžių bangos 
Švelniai glosto mus.

O. Alfliūnienė.

r?

Moteris, 102, mirė
Mrs. Margaret Pfeuffer, 

102 metų amžiaus, kuri at
vyko į Chicagą iš Bavari
jos 1868 m., praeitą penk
tadienį mirė savo dukters 
name, 5935 So. Washtenaw. 
Ji mirė, kai užmigo lovoje, 
ji buvo išgelbėta Chicagoje 
iš gaisro 1871 metais.

,, .........

"DRAUGO” REDAKTORIAI
-ooo-

rrDraugo" Išnešiotojo Atsiminimai
TAI BUVO PRIEŠ 17 METŲ

Per septynioliką metų 
daug svarbių dalykų įvyks
ta. Žmogus greit užmiršta 
praeitį. Sekant gyvenimą 
šis tas vis tik pasilieka mū
sų mintyse.

žaidžiant su savo mažais 
draugais dideliam kieme ties 
66-tos ir Rockwell gatvės, 
prisiartino mūsų visų gerai 
pažįstamas Brolis Vladas. 
Jisai tuo metu išnešiodavo 
dienraštį “Draugą” mūsų 
tėveliams. Jo malonus bū
das visus jaunus lietuvius 
prie savęs traukė. Tą dieną 
jisai manęs užklausė, ar aš 
norėčiau dirbti didelį ir 
svarbų darbą, ir ar mano 
tėveliai duotų man tą leidi
mą. Mes abudu nuėjom pas 
mano tėvelius ir Brolis Vla
das, pasakojo apie sunku
mą, kurį jis turi rasti ber
niuką, kad išnešiotų laikraš 
tį mūsų rajone. Tėveliai tuo
jau suprato, ko gerasis vie
nuolis norėjo. Jausdami sa
vo tikybos ir lietuvybės už
duotį, jie davė leidimą man 
būti laikraščio bendradar
biu.

Rytą Brolįs Vladas atėjo 
į namus ir mes abudu pra 
dėjom mano pirmos dienos 
darbą. Skaitytojų tame k 
ke buvo gana mažai, nes

lietuviai daugiau pradėjo 
apsigyventi anapus Mar- 
ąuette gatvės. Suvirš vienos 
mylios plote turėjau arti 
šešiasdešimts skait y t o j ų. 
Kadangi neturėjau dviračio 
man reikėjo eiti visą kelio
nę pėsčiam. Kelti šeštą va
landą rytą, tai buvo sun
kiausias mano uždavinys, 
ypač žiemos rytais. Bet taip 
turėjo būti, nes daug skai
tytojų mėgo skaityti savo 
“Draugą” anksti rytą prieš 
einant į darbą.

Praslinkus septyniolikai 
metų, mėginau atsiminti kai 
kuriuos skaitytojus. Deja, 
kai kurie geraširdžiai jau 

i ilsisi šv. Kazimiero kapuo- 
I se, kai kurie kitur gyvena, 
bet dauguma dar gyvena 
tuose pačiuose namuose, kur 
jie gyveno prieš septynioli 
ką metų.

Lietuviai yra geros šir
dies žmonės ir tokie jie vi
sados bus. Nepaisant, kad 
aš turėjau pusryčius na
muose prieš pradedant savo 
darbelį, dvi skaitytojos — 
G. Drulienė ir Banevičienė 
visados man turėdavo karš
tos kavos ir saldumyną. ‘

Kai kurie skaitytojai ii 
“Laivą” gaudavo šeštadie
niais.

visais, kaip lig šiol, ir steng Norėčiau prisiminti kai 
sis žmonių pageidavimus kuriuos “Draugo” skaity- 
sulg išgalės vykdytj ne Pa" 1 toius tuose laikuose. Kai 
žadaįs, o darbais, tai gali- kurie ir šiandien tebeima
ma pasitikėt, kad “Draugo” 
ateitis pilnai bus užtikrinta.

Vienutė.

dienraštį: dr. Poška, Jonas 
Pudzevelis, Nenartonis ir 
jojo giminės Svenciskai, Pu-

Savaitraščio (nuo 1909 m. iki 1916 m.) ir dien
raščio (nuo 1916 m. iki dabar) redaktoriais yra 
buvę šie žymūs tautos vyrai, mokslininkai, rašy
tojai ir publicistai:
1) Kun. ANTANAS KAUPAS
2) Kun. dr. FABIJONAS KEMĖŠIS

(vėliau Kanauninkas ir Dotnuvos žemės 
Ūkio Akademijos Lietuvoje profesorius)

3) JULIUS KAUPAS
(vėliau Liet. Steigiamojo Seimo narys ir 
Lietuvos Banko direktorius)

4) PRANAS ŠIVICKIS
(vėliau Manilos Universiteto ir Lietuvos 
Universiteto profesorius)

5) Kun. dr. ANTANAS MALIAUSKAS 
(vėliau Lietuvos Universiteto profesorius)

6) Kun. prof. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C. 
(vėliau Liet. Universiteto rektorius, dabar 
vyskupas)

7) Kun. dr. K. RĖKLAITIS, M.I.C.
8) Kun. BRONIUS BUMŠAS
9) Kun. dr. IGNAS CESAITIS

(Lietuvos Universiteto prof. ir kariuomenės 
kapelionas)

10) Dr. KAZYS PAKŠTAS 
(Lietuvos Universiteto profesorius)

11) Kun. V. KULIKAUSKAS, M.I.C.
12) LEONARDAS ŠIMUTIS

(dabartinis redaktorius, redaguojąs mūsų 
dienraštį nuo 1927 m. birželio 20 d.).

-ooo-

Redakcijos Personalo Nariai
1) MATAS ZUJUS
2) JONAS KAROSAS
3) KAZYS GINEITIS
4) Arkitektas MATAS ŽALDOKAS
5) Kun. KAZAKAS, M-IC.
6) PETRAS TUMASONIS
7) IGNAS SAKALAS
8) ANTANAS RAKAUSKAS
9) ANICETAS LINKUS (dabar kunigas)

10) ALEKSANDRAS RAČKUS (dabar daktaras)
11) JOKŪBAS SHLIKAS (kunigas)
12) ANTANAS SKIRIUS
13) JONAS PILIPAUSKAS
14) LONGINAS LABANAUSKAS
15) Kun. K. BARAUSKAS
16) PRANAS ZDANKUS
17) Kapitonas PETRAS JURGĖLA 
Dabartinį redakcijos personalą sudaro:

L. ŠIMUTIS, 10. SAKALAS,

Kun. K. BARAUSKAS, L. LABANAUSKAS.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, lapkr. 24, 1944

35 YE ARS OF REAL FR1EHOSH1P
(A Brief Reviryv of “Draugas” S5-Year CrmaSt for Our

Litforanian C&thoUos)
A GLORIOUS RECORD — EARLY BEGINNINGS — 

BEGAN IN YVILKES-BARRE, PA 1M0 — MOVED 

TO CHICAGO 1912 — BBCAME DAILY IN 1S16 — 

HARDSHIPS AND TRIUMPKS — NEW VKTORIES

— ILLLSTRIOUS WORK OF MARIAN FATHERS —

— NEW YOUNG BLOOD.

Draugas” — TThe Lithuanian papers which kad already eetab-
Daily Friend, the only Lith.ua- 
nian Catholie daily in the wor!A, 
and published by the Lithuanian 
Catholie Press Society, thisyear 
cetebrates its 35th anniversary.

To many perhaps, ^35 years 
for a newspaper may not seem 
to be very unnsual or erception- 
ally startling, especially *hen 
one remembers that there are 
some papers which boast of hav
ing rounded out 100 or several 
scores of commendable Service. 
In the faee of such glittering 
reeords, 35 years migbt appear 
to be not much more than a 
fairJy good beginning.

Ho*ever, we think it is ąuite 
safe to say that it would not be 
altogether fair to make a com- 
parison betvveen the english pa
pers in this country and those 
of the foreign language field, on 
the šame striet basis. In the for
eign language group an altogeth
er diffecent scale and ruie 
mušt be used in weighing and 
eomparing the merits of its 
newspapers. AVhen you merely 
remember that a news,paper likę 
the "Draugas” serves a cominu- 
nity limited not only by reason 
of language, būt in the main 
also by creed, you ean immedi- 
ately appreciate how much more 
difficult it becomes to operate 
in eomparison with other news- 
papeis nhich serve the general 
publie and are spared any ob
stacles by reason of tongue or 
religion.

lished themselves fairiy *«11 with 
the general publie.

These seevningly eumbersdhae 
obstacles did not dampen the 
ueal of these early pioneers. They 
pooled their ideas and resouroes 
—material and merai—and stop- 
ped forward to fili this cry
ing need by launching 
“Draugas” on -July 12, 1909
The early driving forces of the 
paper *ere moatly clei^ymen; 
in fact it was during their an- 
nual conference in New York 
City in May, 1909 that the Lith
uanian Priests’ League passed a

A. i. N. įmore talented writers and with 
i the wark thus divided, it could 
more easily reaeh uito and cope 
with probiems tottehing all apkerės 
of life. Its circulation grew, it 
attracted readers from ati parts 
of this country and everseas.
A Real Frfoad

In its opening editoriel on 
July 12, 1909, the “Draugas’ 
promised it wouki try its best 
to be a true, loyal friend of all 
Lithuanians in this country. And 
as ©ne Iooks fcaėk on the past 35 
years that it kas served its peo- 
ple, it indeed has been all that 
and much more.

Wkat does a real friend do?

Organized Lithuanian Resistance 
To Foreign Occupation

Although not as well publie- 
ized in the American press as 
other resistance movements in 
the oecupied countries of Eu- 
rope, tke people of oecupied 
Lithuania are eondueting an or
ganized movement to free their 
country from all foreign occu- 
pation.

To lead this movement the 
politieal parties of Lithuania 
joined forces for the coinmon 
cause and organiaed the ’Su- 
preme Lithuanian Liberation

formed in aeeordanee with the 
principles of ’ demoeratie eiec- 
tions.

“7. In leading the nation’s 
struggies and efforts to liberate

A faithful and devoted friend i 'Committee (Vyriausias Lietuvos 
_ __________  —• i • • .. 1 lxi_v,will «lways give adviee in thne 
of doubt, he *ill consoie in the 
hour of sorro* and he will re- 
joiee in moments of joy and hap- 
piness.

The “Draugas” has done all 
that and more in regards to its 

the eommunity. Dewn the years it 
has been on hand to heHp its peo
ple make great decisions in life, 
to solve complex, perplexing pro- 
Hems. lt has been a most loyal 
friend and guide, leading its 
people, so to say, to new and 
fresh pastures, *arning against

resolution ealling for the setting I sly and preying fbroes wkich
up of the “Draugas.” Būt it 
wasn ’t kmg hefore other help 
came from secalar circles. The 
first editor was the Revvrtnd A. 
Kampas.

‘ Drauigas’ Movės to Chicago
‘ ‘ Draugas ’ ’ originally started 

out as a weekly. A short time 
later a suggestion was offered to 
movė the organization to Chice- 
go, where Lithuanians had been 
most strongly centered. There

make for evil in the eommunity.
The “Draugas” has always 

been on hand in time of tria! 
and sorrow, it kas been there to 
soothe the pain of wou«ds in- 
eurred from the brushing rough 
edge of life, it has been on hand 
to offer ne* eourage and a spirit 
of revival when the hours were 
darkest. __

The “Draugas” has aiso been 
on hand to rejoiee with its peo
ple during the hours of triumph

was a general' feeling that there j and glory. It has given credit 
it would be easier for the ‘ ‘ Drau- wherever it was due, often attri-
gas” to cover the fast moving 
life of the eommunity. The news- 
paper moved to Chieago in 1912.

‘Draugas’’—A Daily
And sure enough this kunch 

proved to be right. The life of 
the Lithuanian eommunity throb- 
bed in a faster tempo in and 
around Chieago. There was to be 
found a larger eirde of intellee- 
tuals from which to choose and 
invite more eapable writers for 
the staff. Ali in all, the newspa- 
per could no* get doser to the 
beating heart of its people, dis- 
eover sooner its sighs, woes and

Early Beginnings
ln order to better appreciate 

the glorious reeord of the “Drau
gas” it would be well to take a 
bird’s eyc vie* of the baek- 
ground against which it had to 
rnount its 35 years of Service to 
its people.

The eonditions wcre not too 
enticing for a Lithuanian Cath- 
olic newspaper when the “Drau
gas” first saw the ligbt of dav 
in Wilkes-Barre, Pa. 35 years 
ago. The Lithuanians in this 
country were štili deeply engros- 
sed in establishing themselves in 
their new homeland. Their nura- 
beis were comparatively small,
.vnd these *ere soattered far and 
wide aeross the nation. The Lith
uanian immigrant was satisfied 
with a little, so he *ent wkere- 
ver any signs of a better life or 
opportunity beckoned. While 
there may have been certain lo- 
calities around which greater 
numbers had settled, these *civ 
organized to take care only of 
their own immediate needs.

Even while eonditions were 
not too favourable for sueh an 
iinportant and cxacting venture 
is a newspaper, yet pioneering 
idealists saw the crying need for 
f ne. They saw elearly that the 
Lithuanian immigrants we rft ! week1y newspaper and ratming 
thrown into a whirtpool of s*eep- ; one off every day. Such a cbange 
ing cireumstanees, exposed toicalls for a shakeup from top to 
many new faetors which i'f not1 ’
Utilized correetly. would either 
gneatlv bamper their well-being

buting to otkers its o*n share of 
haner.

The Lithuanian people as a 
group are deeply religious and 
have the inherent ęualities that 
make for sound citizens—plain- 
ness, honesty, steadiness and de- 
cent living. The “Draugas” has 
helped these people remain faith- 
Tul. to their God, it has helped 
them become a part of America 
as good-living, high-thinking men 
and womeo; it has helped them 
develop and hold fast to the rioh 
heritage of their national traits. 
It has bravely stepphd forvvard 
to meet the ehallenges of its 
enemies, it has lifted up its voiee

joys and thus being at its side, Į įn strong protest against injus- 
tice, godlessness, deceit, so as to 
win the high praise and respect 
even of its a-dversaries *ho may 
differ on ųuestions of policy and 
opinion.
Past Editors

all the »xmer amd better serve 
its needs.

With the commg of World 
War I the “Draugas” found an 
opportunity to offer inestimable 
service to its people by advocat- 
ing the cause of Lithuania’s in
dependence, which was later re- 
alized in 1918. The pulse of the 
conununity life jumped up to 
such an extent that the “Drau
gas” soon saw that as a weekly 
it coiald no longor keep in stride 
with the fast-moving events of 
everyday life. In order to keep 
abroast of the eurrent of events, 
it would have to make its ap- 
pearancc more often. It *asn\
long before many began to ask ' slcopiess nigfcts, b raiti - racking
and clamor “*hy couldn’t the worries, heavy perspiration and
“Draugas” come out daily?”, even blood. Such a glorious rcc- 
Thcre was a real need for ft and ; ord was taadc possrMv only
there was enough work to be i through the unselfish sacrifice-s

and uotiring applicetron of its 
pa«t and proaent editors, not to

Such a fleOting revie* of the 
past 35 years may give us an 
erroneous impression that the 
drive forward for the “Drau
gas” *as just one constant 
striiig of one success after an- 
other without any hurdles to 
jump along the vray. Far fnom 
it. The prie© paid for the suc- 
cesses of the “Draugas” eannot 
be measured in dolbirs. It tneant

done.
Būt it makes a vorld of dif-

forence betweon putting out a

rr would most probahly make for 
Iheir harm. They needed some- 
one to guide their wobbly, un- 
hteady steps through the wind- 
ing maiše of everyday events. 
These peoples needed someone to 
bclp them make a gradual, pain- 
I ss turiu,ver to a new *ay of 
1 fe, help them become devoted 
American citizens and štili re- 
l lin elose and warm contact 
vith their dear homeland far 
reross the stretehing occan *a- 
I rs.

leave unmentioned the marvel 
ous assistanee of those otihers 
eonnected *ith the *hok eater- 
prise.

Some of the most ©utdfcanding 
leaders of our Lithuanian eom
munity are numbered among 
past and present editors of the 
“Drangas.” Laeh of apace does 
not permit more detailed notos 
on the lives and merits of these 
stalwarts. Here is a list of past

MOŠŲ DIENRAŠČIO 
PAŽANGA

Kaip atakiras asmuo, taip 
organizacija, spauda metai 
po metų, kad ir nejučiomis, 
nepastebiamai, per mainą 
padaro. Kas nedaro pažan
gos, tas lygus ant vietos 
stovinčiam prūdui. Gi am
žinai tekantis upelis visuo 
met tyros, nesudrumstas ir 
vis didesnę pažangą daro.

Tą didelę permainą ir 
milžinišką pažangą padarė 
mūsų dienraštis “ Draugas. ”

Man besirausiant po savo 
senienų “archyvą”, radau 
pageltusį keturių puslapių 
1927 metų “Draugo” egzem 
pliorį. Grįžtant tik septynio
lika metų atgal, jau matosi 
didelis skirtumas. Pirmykš
tį, būdavo, peržvelgi į pen
kias minutes, dabartinį per
skaityti paimą ištisą valan
dą mažiausiai.

Paskutiniais metais gabūs 
rašytojai, stoję dienraščio 
bendradarbiais, jį padarė į- 
domesniu ir įvairesniu. Atė-
jo į talką “Draugui” savo

Americans deplore būt yield to . , . . v, . , T
the American ideas of theirIįdomiais rastais. kun. J. 
American-bom ehildren. Many oi Prunskis, kun. K. Baraus- 
these first generatton Americans kag A Vaičiulaitis, prof.

K. Pakštas ir visa eilė kitų
Padaryta šimtaniuošimtinč

eulturul and ugricultural prog
ress of the nation the Committee 
ahall compile and prepare nuite-| 
pal for the administration of> 
liberuted Lithuania.

“The Supreme Lithuanian Li
beration Committee, in proclaini- 
ing this' dedaration to the Lith
uanian nation, invites all Lith- 
uanians of good will and of

Lithuania, to restore the fune- every politieal affiiiation to re-
tioning of the sovereign institu- 
tions of the Lithuanian statė, to 
re-establish the demoeratie sys-
tem in Lithuania and proteet it
against Bolshevism and other 
aetivities which disrupt its life, 
the Supreme Liberation Commit
tee shall effect tke widest pos- 
sible pubtic unity, and shall set- 
tle the internal differenees of 
the politioal groups.

“K. Deeply appreciafing the 
signifieaftee of a national mili- 
fcary foree in the struggle for 
Lithuania’s lihęration, the Com
mittee shall support in every way 
the re-establishment of the Lith
uanian army.

“9. The Committee shall main-

Išlaisviaim©’ Komitetas—VLIK) 
ln its proelamation to the

Lithuanian iNation, the Uommit- 
tee dedared that:

‘3. Tke freedom ©f the Lith
uanian nation and the independ- 
ence of the Lithuanian statė are 
absolute eonditions of national 
exisfcenoe, progress and weifare.

“2. The sovereign statė ©f
Lithuania has not disappeared... . . , , . ,
because of either the Soviet Rus-1 'ain. contact with the Lith

hottom. Now, even while the 
“Draugas” had made sęnsational 
progress in those few years, it 
Masn’t easy going all the time.
There were plentv of tlhorns 
among the ruses. Uould the 
administration parry the heavy 
load which a daily paper *ould
exact That *ould mean addi- pditors; Rev A Raupas; Rev. 
tunai (japital. mercascd peraon- p Kc^įs (lww a Monsignor 
nd m tbe offme and in theshop,, iw Lithlul.
need for larger revenue. Here nia-g ^įeultural celines) ■ Ju» 
*as an iraportant dee.sion to be lh„ r (bank director iTl
made. Būt there was no time for' Lithoania); Frank Siviekis (pro-
eKtenmve speculatmg. The prob-, f c UtXuania). r,v. dv. 
km cdled W an immediate an- A Žaliauskas (ptof., U, of Lith- 
sucr-either tum to a daily and f p BučvsMiC
jump forward or remain a *eok- (no* a Bishop); Rev. dr. ( ’.
V, būt fall far bohind the s*eep-. MIC ; itev. B BamSa.
mg torrent ©f <p»ck - movmg Į dr j. fesaitiH (prof . of
cv^nv' | Mthmmia); dr. C. Pakštos. Rev.

In spite of the many seeminglyl v. Kulikaunkm, MIC, and Rev.
unmafuigeable eonsequenees *hich | ę. Matulaitis,MIC. 
suclų «n undertoking seemed to;
present, the ventdre was made Tbe prusent staff rneludes: 
and from March 31, 1916 the, Loonard šimutis, Ignatius Šaka

lini ilgas” began appcaring as
a daily.

Mown4iag Sucopmnch

las, Rev. C. Barauskas 
LabananAas.

and L

Rote of Marinui Father*

solve on the spirit of mutual co- 
operation and unity in this in- 
oomparable struggle for Lithua-
mu.

Lithuania

sian or the Gerntaa ooeupation. 
The arrested activities of the 
sovereign Lithuanian institutions 
due to the Soviet Russian occu- 
patioR of June 15, 1940 were
temporarily restored by the re- 
volt, of the nation on June 23, 
1941, and by the funetioning of 
the Provisional Government.

“3. When Lithuania has been 
froed from occupation, the Lith
uanian Congtitution of 1938 shall 
he in foroe and effect.

‘ ‘ 4. The Government of the 
Repubiic . . . shall be formed on 
a coalition basis by agreement 
among the politieal groups.

“5. The demoeratie system of 
the Lithuanian State shall be in 
acoord with the interests of the 
majority of the nation and gen
eral post-*ar eonditions.

“6. The laws pertaining to the 
ekeetion of the President. .. and 
of the AssHubly shall be re-
»,«|4 <1. ,0,^1 M ■ ....... M— - . » ■ H

any orchids are to be passed out 
to anyone for past aocomplish- 
ments, a special bouąuet should 
be aecredited' to the Marian Fa- 
thers. They’ve been the real 
baekbone of the * ‘ Draugas ’ ’ and

uanian legations and eonsulates 
and eo-operate with the outside 
world, especially with American 
Lithuanians and all those na- 
tions which recognize the free
dom of self-determination of na- 
tions and the independenoe 
Lithuania.

“In the name of 
let unity prevail.”

This proelamation was signed 
by representatives of all the po
litieal parties of Lithuania, ex- 
cept the Communists, on Lithua
nia’s Independence Day, Febru- 
ary 16, 1944, in Vilnius, the Cap
ital of Lithuania.

Aocording to recent reports 
from neutral Sweden, the Su
preme Liberation Committee is 
again leading the fight for Lith- 
uania’s independence, this time 
against the Russian invaders.

American Lithuanian groups 
are similariy aligned. All party 
groups stand for the cofnplete 
freedom and independence of 
the Lithuanian nation and statė. 
Dnly the Communists, who are 
outcasts and an insignifieant 
minority both here and in Lith-

ofl uania, are ginging the praises 
| of Russian occupation of their

“10. In order to advanee the native land.

ARE FOREIGN NATIONAL GROUPS CLANNISHl
A series of letters was reeent- 

ly printed in the Chieago news- 
papers regarding the American 
Legion Auxiliary proposal to 
plaee a ban on immigration into 
the United States for three years 
after the war.

Urs t Appearance

The burning idealiam of these 
early pioneers however did not 
i ake them blind to tbe eonų»lex- 
i v of such an endeavor. To es- 
I blish a newspaper one doesn’t 
j :st go out, buy the necessary 
i.'gredients, t,hrow them togeth- 
er in the right combination and 
wait imt ii it coeks to the right 
brown, brittle form. Such n: 
projoct calls for money, oquip-!
ment. ,ierson«d—ėdi toriai arai' From that day on the “Druu-I You will notiee that tbe list 
technieal. Then again, one had gus” met with siicceeding suc-i of past editors eontuins quite a 
to contend witb thp stiff eompe- cesses It, soon was iu a better-' list of membera of the Congregn-t 
tjuą yl otlicr Litbuąmau us^s-1 įjositiou įo gęoug aryund įisclf! tion oi the Mufiau Fathęra. I£

do not even know the mother 
tongue of their parents.

Even foieign-bom Americans 
become Americanized to the ex- 
fcent that they Americanize their 

to suggest that all immigration names. Many Smiths, Wallaces,

One of the letter-writers, an
Oak Parker, even went so far as

pažanga. Dabar randame į* 
domias, trumpas ir aiškias

Americans, that they live in seg- 
regated eolonies and eling to 
their old world ideas and tradi- 
tions.

The points to whieh he ob- 
jects are exactly those which

, « . .. . t rnade the United States theits a kno*n fact that įf it; f . demoeraev trulv the
’t for the Marian Fathers Kreatest clemocracj, truij tne

be stopped for at least W Pages, Barts, Browns’and others jžinutes; ainl0S is VISO pa- 
years. He said foreigners and|flre foreign-bom persons wRo šaulio kraštų; skaitome ki- 
their ehildren do not become have become lovai citizens of the miestų' ir Valstijų lietu-

weren t ior tne Manan ratners 
“Draugas” today might have 
been just a memory.

With all due credit to all *ho 
contributed in one way or an- 
other to heip “Draugas” push 
ahead, it mušt be said that the 
Marian Fathers carried the big- 
gest load and took ©ver when the 
paper seemed ready to fall by 
the wayside. A special tribute 
mušt also be paid to the unsel
fish sacrifices of the Marian 
Brothers.

Only those *ho have to deal 
directly *ith the inside doingsof 
“Draugas” ean fully appreciate 
how much our people are indebt- 
ed to these men *ho day after 
day and night after night labo r 
loyally and strenuously behjnd 
the scenes in order that our peo- 
ple might receive the truth 
through the medium of the 
press.

While the anniversary eelebra- 
ti®« has been going on for some 
time, the cake-cutting has been 
left to the end in the form of 
an artistie concert .Nov. 26th 
featuring the talented and gla- 
morous star of radio and con- 
eert—Misa Polyna Stoska and

melting-pot of the *orld. Amer- 
ieans of foreign birth generally 
do live in segregated eolonies, 
just as the Oak Parker seekshis 
own kind of people, and they do 
practice their old traditions, būt 
they are—first and lašt—Amer- are aetually the baekbone of

have become loyal citizens of the
United States. . . . . ...

Persons such as the Oak Park- gyvenimo ir veiklos zi
er who signs himself “ Ameri- neles. Be to, matome moks- 
can” should i-emember that mil- lįšk s straipsniuS5 daktan 
lions of boys and girls who live
in “foreign eolonies” are fight-1patarimus kaip sveikatą uz- 
ing to keep their country —
America—free and safej The for
eign language groups contribute 
mightily .to the National War 
Fund and Red Cross drives and 
take great pride in the aehieve- 
ments of their respeetive groups.

These “foreign” Americans

icans.
Let us remember, also, that it 

was this “foreign” labor *hich 
provided America with the man- 
power whieh made her the great- 
est industrial country in the 
world. This no one ean deny.

Looking at the other side of 
the pieture, the foreign-bom

present-day America. The fact 
that their ancestors did not come 
over on the Mayflower does not 
mean that these people %re not 
good Amerieans. On the contra- 
ry, most of them are better 
Americans than those who are 
not generation Amerieans 
take too much for granted.

ts THIS 20TH CENTURY CMLIZATIONĮ

and

Many young Americans are (United States, horrified by these 
astounded to hear that thota- 
sands of Lithuanians *ere de-
porbed from Lithuania into the 
wastus of Siberia by the Russian 
invaders.

“Is it possible?” they ask, 
“that in the 20th cent«ry peo
ple štili are that inhuman te 
other people?”

Their exclamati©n should make 
us think. Here *e have been

“predatory activities” and “de- 
vious processes” of the Russians, 
came out
atton.

Is this a pienine of the 18th 
century? No. This happened in 
1940-1941—in our “enlightened 
t.wentieth century.”

There is no need to tell anyone 
that this war is more horrible 
than was World War I. And 
yet, variom reports statė the. preening ourselves because of the

tne Ali-Girl, Aoapella Cbcar from , jacį. j.bat we are ]|ving in an en- ____,........... B___ ___ _____ ____
St. Casimir s Academy. We be- i Įįghtened world, where *ar, slav-1 have lošt this war, are alroadv 
lieve it įsn’t accidental that Miss ery, serfdom and inhumanity of laying plaus for W©rld War III
štoska has been chosen to ap
pear on thia occasion because as 
a sym'bol of success through hard 
work and perscverence she sym- 
holizes the boigbts to which 
“Draugas” has ©limbctl through 
arduous application, perseveranee 
and saerifice.

If tbe past mav serve as a 
gn«ge f«r the future, then the 
future of “Draugas” is very 
promising.

One of the faetors which pro- 
mises greater vietories is the 
fact that there is now a consid- 
erable amouat of young talent 
holding rcsponsiblc positions with 
“Draugas.”

This reserve of wcll-meaning and 
eAengetie nosoarrc will come in 
handy if the regulars should tire 
of fight ing witn the pen for 
those things which make life 
*ortb living.

Greater vietories for “Drau
gas” wiil come i f tbe alcrtncss 
and 4fcnlirin£ efforts o'f its edit
ors ntPd *ith ocmtinnrd *hoie- 
hoartod cooperation of Lithua- 
aiuns wherever they miglu be.

Here’s to a deeper and truer 
traendship through the Lithua- 
uiftu Puili l’iisiidl ______

man to man have been abolished. 
Būt have these scourgcs been 
abolished ?

Starvntiou štili stalks millions 
of C*hinesc. Millions of Russians 
and Asiatics štili live in erud-e 
huts. barely eking out a miscrable 
hand-to-mouth existence.

Nazi Germany, having <eon- 
queivd smaller and weakerlna- 
tions, forced their peoples into 
slaverv in Germany’s war fae- 
tories—to make the means for 
the Germans to euslnve more im
tinus. Ts this 20th century civi
li zation?

Soviet Russia, having invaded 
Lithuania, Imtvia and 
immediately began imprisoning 
and deporting all of tbe leaders 
of thooe nations. The Museovitcs 
called these people “anti-Sov- 
iets,” simply because they want- 
ed to live a free and independent 
life.

Having sėt up puppet regimos 
in the Buitie countries, the Rus
sia ns forced through “eleetrons,” 
which the Communists no* re- 
fer to as “plebiscites, ” after 
ivhieh the one-slate eandidates 
voted to ineorporate the Baltie 
countries iuto boviet iiussiu. The

-

laikyti.
Telpa mūsų dienraštyje 

garsiausių pasauly rašyto
jų gražūs, įdomūs romanai, 
kuriuose žmogus ners trum
pą. atsilsio valandėlę randi 
daug sielai gaivinančio elek
syro. Drąsiai galiu pareikš- ’

—kas dar šiandien neturi 
‘ ‘Draugo ” užsiprenum e r a- 
vęs, daug ko nustoja, daug 
ko praranda, nes neturi ge
riausio prietelio, kuris nie
kad neužgauna, bet daug, 
daug naudos duoda.

Kad žmonės žinotų, kiek 
raštu pabertas žodis naudos 
dUod»- miel“ « Pasiimtų už 
genausį draugą. Vietoj tuš
čiai valandas leisti, bever
tės pasikalbėjimuose kitų 
reikalais, kur nieko gero 
neneša nei sau nei kitam, 
skaitytų “Draugą,” lavintų< 
savo protą, naudingas būtų

Nazis, kuowing that the Germans visuomenei ir ios gerbia- 
Tat malonu ir džiugumas.

—which will be štili more hor
rible.

Russia, while speaking of the 
“lihęration of demoeratie coun
tries,” has chaaed the Nazis out 
of the Baltie States, and no* 
claims that they are part of 
Russia. This exchange of the 
Nazi yoke for the Cominunist 
yoke is Russia’s idea of “liber- 
Mting” tbe Baltie peoples.

While nations štili resnrt to 
wars to “settlc differenees,” 
wbile dietators are štili allowcd 
to come into powcr, and while 
big nations ean and do enslave 
smaller and weaker nations, the

apvaikštinėti trisdešimt pen 
kių metų “Draugo” didelės 
padangos sukaktį.

Ona Aleliūnienė.

94 meftį amžiaus <
NATICK, Mass. — Kuni

gam Michael Francis Dela- 
ney, šv. Patriko bažnyčios 
klebonas, ir vienas iš seniau
sių kunigų Jungt. Amerikos

Kstonia,j w©rM is štili in pretty much the! Valstybėse. yra 94 metų 
šame statė it *as one and two amžiaus, ir 6v, Patriko pa- 
centuries ago. rapijoje išbuvo 54 metus.

The oldcr folks tried to makt 1 • •- — ■— 4

this world a better plaee to liv, | pykite pas tuos UauUeritn

in—and they suecceded, in imrt., . . « ,
From here on, it will be up to|*ur*® Skelbiasi 

the younger people—our generu-
lion—you and me, to see that 
this is tbe lašt world war and j 
that every nation, reganJhNs of 
its size or strength, is given its 
rightful plaee in a free world.
C»n we do it? \Vhut do you 
think f

Drauge.“

urs ftmsM 
THE J01- 
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Prisiminus 40 metų spaudos sukaktį

DIDELE IR GARBINGA LIETUVIŲ KOVA UZ SPAUDOS 
LAISVE IR LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE

t..dėl ištikrųjų pasiliko be kas). Jie buvo kaltinami,, palietė jų tikybinius bei 
mokyklų. kad, vysk. Valančiaus su- j tautinius jausmus bei reika-
“VARGC MOKYKLA” fkurstyti, gabenę iš užsienio 

ir platinę lietuviškas kny- 
Vyskupaa Valančius, nors gas. Dėl tos bylos buvo pa- 

ir nugalėtas žiaurios jėgos daryta smulki krata vysk. 
kovoje dėl mokyklos, tačiau j Valančiaus bute; pagaliau
nepasiduoda ir randa išeitį, buvo ištremti į Sibirą ir 1KAIP KOVOTA SENIAU DEL LIETUVIŲ SPAUDOS LAISVES. KAS PRADĖJO v ‘ Z./”'”' —**’ 11 1

SPAUDOS KOVĄ IK KAS JĄ BAIGĖ. DABARTINE PADĖTIS IR MCSŲ PAS-1 mTlLX7. , aUt°ja tUr ® kU”‘ga‘ ‘r “* **“ Vy
TANGOS IŠKOVOTI LIETUVAI NEPRIKLAUSOMYBE. moKyklas. jau 1863 m. jis rai. (Toji byli aprašyta

_________ ,ima davinėti per kunigus prof. V. Biržiškos str. Lie-
Ir šiandien Lietuvos gy- į Valujevas šį Kaufmano pra apskr.) seniūnijos valstie> I zmo”®m,s Patarim~is sodziuc tuvių Golgota, A. Aleknos 

venime tamsu ir šiurpu, nes šymą išklausė ir 1865 m.' tis Stasys Račiūnas, Rasei-' “ mokyti vaikus> “žemaičių vysk. M. Valan
rugsėjo 13 d. išleido įsaky
mą, draudžiantį spausdinti

ištremti į Sibirą; valstietis

rusas bolševikas 1944 m. 
vasarą įžengęs į Lietuvą 
vėl plėšia, atima ir vagia 
lietuvių brangiausias asme-

ir pardavinėti lietuviškas
knygas lietuviškomis raidė- j Rukuiža, Jurgis Bielinis ir 

ninio ir visuomeninio gyve- mis, ir įsakydamas, jei bū- Julius Steponavičius iš Rie- 
nimo teises: spaudos, sąži- tų kieno peržengtas tas įsa- Į tavo. (Steponkevičius dr.au- 
nės, draugijų, kultūros ir kymas, konfiskuoti spaus-! ge su kitu knygnešiu Sen- 

,duonos gyvenimo laisves, dintas lietuviškomis raidė-' pinu, platinę knygas iki 
taip kaip vokiečiai naciai

nių apskr. bajoras Simonas alapta? J**5?,1 žlus ir kt >
. * • I ‘daraktorius ’ ir n To Xia iKulakauskas; jiedu 1871 m.

Ramus luuisuB uaveiKsias: ;
vių Golgotos kelias,

elgės Lietuvoje nuo 1941 m. 
vasaros iki 1944 metų vasa
ros ar rudenio pradžios. Gal 
būt Lietuvos gyvenime da
bar tamsiau, negu buvo ca
ro laiku, kai lietuviška spau 
da ir. mokykico buvo už
draustos, nes rusas bolševi
kas, komunistų agentai, no
ri visai nušluoti nuo žemės 
lietuvių tautą, šalia to ru
sų bolševikų slaptoji polici
ja daug daugiau dega nea
pykanta prieš Katalikų Baž 
nyčią negu caro žandarai 
urednikai ar unstovai.

Bet mes tlanaien žvelgia
me daugiau į praeitį, į care 
laikus, nes šiais metais mi-‘ 
nime 40 metų sukaktį, kai 
buvo atgauta iš rusų caro 
ietuviškos spaudos laisvė.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS 
DRAUDIMO GADYNE

Spaudus draudimo gady
nė (1864-1904 m.) sunkiu 
slogučiu buvo prislėgusi 
mūsų tautą. Tačiau ir nu
pynė ji mūsų istorijai vieną 
gražiausių vainikų: nedide
lė lietuvių tauta—pavergta, 
neorganizuota, su visai ma
žu sąmoningų žmonių skai
čiumi—stojo į kovą su mil
žiniška Rusija dėl savo pa
niekintų teisių; stojo vienut 
viena ir bekovodama stiprė
jo, organizavosi, ugdė pasi
tikėjimą savimi, žingsnis p< 
žingsnio ėjo į almėjimą ir 
pagaliau laimėjo, o syki" 
žymiai pasiruošė kitam gy
venimui—nepriklausomybei.

mis knygas. 1866 m. visą 1884 m. Persekiojami ir ne
draudimą žodžiu patvirtinęs 
pats caras. Tačiau sistema- 
tingo spaudos draudimo ir 
persekiojimo pradžia vis 
dėlto reikia laikyti 1864 m., 
nes Muravjovo įsakymas 
dalinai uždraudė lietuvių 
spaudą ir, be to, padarė 
pradžią visiškam jos už
draudimui. Kiti—Kaufma- 
nas ir Valujevas—tik pabai 
ge tai, ką pradėjo Muravjo
vas.

PRASIDĖJO GARBINGA 
IR SUNKI SPAUDOS 
KOVA

daraktorius’’ ir p. Iš čia 
garsus Rimšos paveikslas: Taigi prasidėję tas lietu-
“Vargo mokykla,” kur n? Golgotos kelias, sunki
tina prie ratelio beverpiant1 kova būtiniausių žmo- 
mokydavo vaiką iš elemen- gajs teis>U- Kokia buvo pra 
toriaus. Tuo būdu ir mūs; ^žia, tokia buvo ir visa ko 
“ daraktorystės, ” ir kovos va P** spaudos atgavi 
dėl mokyklos pradžia Va- mo’ t^^k^teliojo tik kovos

begalėdami toliau beišsi- 
slapstyti, minėtais metais 
pabėgo į Ameriką. Stepon
kevičius miręs 1923 m., 80 
metų senukas, New Yorke). 
Jie nešiodavę į Tilžę Valan
čiaus rankraščius, pinigus 
už spausdinamas ten kny
gas, parnešdavę knygų irti. 
Šie keturi vyrai, arba kai 
kurie jų, šį darbą dirbę be
tarpiškai su Valančiumi. 
Bene ir bus tai pirmieji 
knygnešiai. Iš Valančiaus 
gadyne* mums žinomi ir 
kiti knygnešiai bei knygų 
platintojai, bet ar jie buvo 

Sunkią garbingą, kovą dėl betarPiakais Valančiaus
spaudos pradėjo vyskupas 
didvyris, tikrai tiems lai
kams tautos vadas, lygus 
didiesiems Lietuvos kuni-

knygnešiais—mums nežino
ma. Tačiau ir jie darbą dir
bo, neabejotinai paties vys
kupo betarpiškai ar kitų

gaikščiams, Motiejus Va.- 'įkvėpti, 
lančius. Anais sunkiausiais

Valančiaus knygnešiai be
sidarbuodami susilaukė “Au 
šros” ir žinoma,

mūsų laikais, kai visa Lie
tuva po 1863-64 metų suki
limo gulėjo rusų parblokšta 
ir sumindžiota, kai beveik 
visi galvoją, jaučią Lietu
vos \ žmonės buvo išžudyti, 
išvaikyti, ištremti, visiškai 
prislėgti, jis pirmas pakėlė 

j kovą prieš bendrą pravosla- 
i viniuno bei rusinimo1 ir tau-I \
tos dvasios na,įkirtimo poli
tiką, pakėlė kovą dėl už
draustos spaudos atgavimo. 
Vyskupas Valančius 1866 
metais jis pakelia griežtą 
balsą prieš lietuviškų kny
gų spausdinimą rusų raidė
mis, be ne pirmasis oficia
liai išsireiškęs, jog rasų rai
dės netinkančios lietuvių

Kova buvo pradėta tik dėl
spaudos, teisingiau sakant. Pradžioje mėgino dar le- 
dėl lietuviškų raidžių, bet galiu’ keliu jei ne atgauti

naujų
knygnešių, i'aigi knygnešis 
(knygnešystė) be jokios 
pertraukos tęsėsi nuo Va
lančiaus laikų iki spaudos 
atgavimo.

KOVA LR DEL MOKYKLŲ

baigta (spaudą atgaunant) 
daug platesniu mastu—dėl 
plačių politiškų Lietuvai tei 
šių—autonomijos ir tolimes
nėje, nežinomoje ateityje—
nepriklausomybės. i gal ir nelaukdamas to žygio

1864 m. spauda nebuvo ! P*86k.t

spaudą, tai nors pralaužti 
jos draudimą, išsirūpinęs iš

iančiaus padaryta.
-i? '

PLĖŠĖ Iš RANKŲ KNY
GAS, JAS DEGINO

Valdžios įsakymai dėl lie
tuviškų knygų ir mokyklų 
nepaliko vien žodžiais: uo
lūs jos tarnai tuojau puolė 
tuos įsakymus vykdyti, daž
nai daug platesniame mas
te, daug didesniu žiaurumu, 
negu to reikalavo valdžios 
įsakymas. Knygas ėmė per
sekioti ne tik policija, bet 
ir kaimo mokytojai ir kiti 
rusai, kartais net ir valdi
ninkai. Pirmieji knygų ati
minėjimai ir net bažnyčioje 
iš besimeldžiančių žmonių, 
žinomi iš 1866 m., gi pir
mieji deginimai iš 1867 m. 
Buvo tai kaip tik pradžios 
mokyklų mokytojų, rusų 
darbai. (Taujėnų ir Kvietkų

įtempimas, jos kai kurios 
smulkmenos, aplinkumos ir 
panašiai. Būdavo metų, ka
da kova lyg atsieidavo, ta

lūs.

| KARĄ STCLO VIS.
Prasidėjo karas dėl lietu

viškos knygos. Į karą įsto
jo generolai (vysk. Valan
čius, kai kurie jo artimiausi 
padėjėjai), karininkai (ku
nigai, neskaitlingi tuomet 
pasauliniai inteligentai); sto 
jo paprasti eiliniai karei
viai — žmonės prasčiokai, 
maldingos moterys, darbi
ninkai, valstiečiai. Ir vieni 
ir kiti kovoje parodo savo 
griežtą pasiryžimą, nenuo- 
laidumą; jie nuo savo pozi
cijų, kaip tikriems, garbin
giems kariams ir pritinka, 
nesitraukia, nežiūrint, kad 
priešas savo galinga mase 
juos spaudžia, triuškina ... 
Lyg tai būtų atgiję ir į Lie-

da vyriausybė lyg atleisda- į tuvą persikėlę katakombų 
vo kiek geležis, kuriomis 
buvo surakinusi lietuviu 
spaudą; bet tai paprastai 
būdavo neilgam, ir vėliau 
kova eidavo dar didesnir 
smarkumu.

Juo iu’ūiau rusų valdžia 
persekiojo, juo didesnis at
sparumas rasdavosi tauto
je. Pagaliau ir tauta savo , 
dvasioje ir skaičiuje augo, 
tvirtėjo ir vis daugiau plė
tėsi apšvieta, todėl vis dau
giau buvo reikalaujama 
knygų, laikraščių ir kt. Ir

gadynės krikščiopys.
Kai tik, “Aušrai ’ atsira

dus, buvo Daskelbta tautiš
ko atgijimo bei pasaulinio 
susipratimo, apsišvie t i m o 
idėja, tuojau radosi ne tik 
inteligentų tarpe, bet ir 
liaudyje karštų, entuziastiš
kų sekėjų.

DIDELI NUOSTOLIAI
Spaudos draudimas pada

rė mums neapsakomų, mili
jonais įvertinamų medžią-

pači^ knygų, daugiau ima. 3^ ^nslnKų. jis te galo
atsirasti, žinoma vis slapta Pakenke mu8ų “‘Ura1’
, . .. f čiui metų sustabdė jos nor-kitur spausdinant ir teni 7 .. \Tmalu plėtojimąsi. Nu, irgabenant į Lietuvą. rusai dėl to turėjo nu esto-

kunigų skundas į vysk. Va- ATIMTA KNV<>ę i nes 40 draudimo
į xi..A :x oen — , ! metų daug pinigų išgabentalančiųj. žinios iš 1869 m. 
praneša, kad tai darą žan
darai (ręikia manyti jog 
jie tą darbą ir pradėjo), va
žinėdami drauge su tūkstan
tininkais po kaimus ir ati
minėdami maldaknyges ir 
net rožančius.

Knygos bu zp atimamos

Knygų skaičius ima aug
ti, bet rusų žandarai ne
snaudžia, jie gaudo knygas

užsienin lietuvių spaudai ap 
mokėti; jei lietuvių spauda 
nebūtų uždrausta, lietuvių

„ I iš žmonių. Savaime aišku,
Kova iš karto prasidėjo ; jog knygų atiminėjimas 

ne tik dėl spaudos, bet ir ; dažniausiai buvo lydimas 
dėl mokyklos, dėl papras- kratų, suėmimų, kalėjimų,
čiausio vaikų skaitymo. Ir 
kovos dėl mokyklos prieša
kyje stovi tas pats didysis 
vyskupas. Jis, rūpindamasis 
žmonių švietimu, atitinkan
čiu maždaug tų laikų reika
lavimui, kunigų ir kiix| pa
dedamas, buvo pristeigęs

bylų ir p. Pirma mums ži
noma krata padaryta 1869 
m. pas vieną Ginteliškių ū-

žti draudimo sieną, gi pa-, 
mažu, vis naujas knygas be- 
spausdinant. lyg savaime, 
per įprotį bei tradiciją,, ir 
visiškai panaikinti patį 
draudimą. Dideliais vargais 
negalais pirmojo savo tiks
lo atsiekė, būtent: 1876-78 
met. išspausdino Petrapily-, 
je, oenzūrai leidus, kelias 
lietuviškas, lietuvis komis 
raidėmis knygutes, bet...' 
spaudos draudimo sienos 
tuo savo laimėjimu vistiek 
nepralaužė. Vėliau vėl ir 
jis pats nebegalėdavo iš
gauti leidimo lietuviškoms 
knygoms spausdinti. Po to 
nepasisekimo lietuviams vėl 
bepaliko tik senas knygne-. 
šių kelias, kuris atvedė juos 
prie “Aušros” ir tolimesnių^ 
įvykių.

Vėliau buvo mėginti kito
kie legalūs keliai spaudai 
atgauti: kai kurie žmonės 
buvo sukurstyti padavinėti, 
daugiausia per valsčių nu-j 
tarimus, carui prašymus, 
vadinamas peticijas, ka<įj 
leistų spaudą, lietuviai in
teligentai rašė rusų laikraš
čiuose apie lietuvių spaudos 
uždraudimą, ieškodami tuo 
būdu sau užtarėjų, lygskun 
dės per Paryžiaus parodą 
visam pasauliui ir panašiai. 
Bet visi tie žygiai spaudos! 
draudimo vis tik nesugri->! 
vė, nors ir tiesė kelią į jo 
sugriovimą.
PRAMUŠĖ SPRAGĄ 
SPAUDOS DRAUDIME

Pirmutinę žymią spragą 
spaudos draudimo sienoje 
pramušė inž. A. Maciejaus- 
kas. Jis 1900 išleido Rusi
joje litografuotą Lietuvos 
žemėlapį, kur vietų vardai 
buvo užrašyti lietuviškai. 
Cenzūrai įsakius, tas žemė
lapis buvo konfiskuotas. 
Inž. A. Maciejauskas pa
traukė teisman cenzūros 
viršininką už jo neteisėtą 
darbą, aiškindamas, jog 
niekada nėra buvę įstaty
mo, draudžiančio spausdinti 
lietuviškas knygas lotyniš
kai lietuviškomis raidėmis 
kad buvęs tik valdžios įoaJ- 
kymas, kuris, tačiau, ati
tinkamai nebuvo patvirtin
tas ir todėl neturįs galios. 
Maciejausko byla atsidūrė 
senate, ir jis ten ją 1902m. 
laimėjo. Tačiau iš to inž.; 
Maciejausko bylos laimėji
mo lietuvių tuomet nemokė
ta, ar negalėta pasinaudoti 
spaudos draudimo panaiki
nimui.

Rimtą ir galutiną spau
dos draudimui smūgį suda
vė vienas žymiausių mūsų 
atgijimo žmonių, tikras mū
sų dvasios galiūnas, tik mū
sų nelaimei ankstyvai į ka
pus nužengęs, Povilas Vi- 
šinskas. Jis 1900 m., dar 
tebestudentaudamas, išsirū
pino iš Jeigu vos (Mintau
jos) policijos leidimą iš
spausdinti lietuviškas afi
šas, skelbiančias, jog Jelga
voje būsiąs lietuviškas vai
dinimas. Išspausdinęs tas 
afišas, Višinskas jas išpla
tino Kauno gubernijoje. 
Policija tas afišas konfis
kavo, o patį Višinską pa
traukė teisman už lietuviškų 
spausdinių platinimą. Tai
kos teisėjas Višinskui pri
teisė už tai bausmę.

(Nukelta į 6 pusi)

ir konfiskuoja. Kiek rusų 8pausdiniai būtų Rusijos 
valdžia mums iš rankų kny- vai8tybėje spausdinami — 
,gų išplėšė, kiek mes dėl to; tie pįnigai būtų palikę rusų 
nuostolių turėjome — mee; valstybėje, ir pačiai valsty- 
nežinome ir niekad nežino- jr atskiriems jos pilie- 
sirae, nes nebuvo vedames čiams būtų atnešę nemažai 
atimtų, pražuvusių dėl per- naU(jo8. Tačiau dar didesni 
sekiojimo knygų statistikos; nuo8toiiaį rusų valstybei 

buvo dvasinio -pobūdžio: 
spaudos draudimas • nustatė 
lietuvius prieš rusų valdžią, 
įskiepijo jiems nemaža re
voliucinio ūpo, padarė juos 
nedraugingais tai valstybei, 
kuri jiems net melstis kliu
dė. Čia rusų valdžia parodė 
tikrai menką gabumą val
dyti, visišką nesusipažinimą

žinios, užrašai ir p. Buvu
sių rusų valdžios organų 
arkyvuose tų žinių buvo, be 
abejonės, tik maža dalis.

kininką. Tais pačiais metais Bet ir tie arkyvai dabar juk 
sudaryta ir pirma byla d-5’ daugumoje yra žuvę arba
knygų ir padaryti pirmieji, 
mums žinomi suėmimai. Vi
sa tai atsitiko Lame pačiame

daugybę pradžios, arba pa- Ginteliškių kaime, ūkininkų 
rapijinių, naokyidų; 1853 m.! tarpe, 
jų buvo 197, bet kitos iš jų j
buvo dar prieš Valančių į- Pirmus mums žinomas

mums bent laikinai nepriei
nami, o esamieji mūsų ran
kose dar neištirti. Tačiau 
kiek buvo konfiskuota kny
gų, galima nors dalinai raar gu minįn psichologija ir pa- 
tyti iš J. Ang ra balčio Žana- našiaį 
vykaičio, vieno “Apžvalgos”

i valdžios bent vienos malda-1 steigtos; valdžia tos rūšies tikras knygnešys,^ kuris įr bendradarbių BANDYMAI ^ATGAUTI
knygas išleidimą. Tačiau, mokyklų tuo pačiu maždaug į sunkiai, keliais atvejais nu 
tam jo žygiui nepavykus, o laiku, būtent: 1854 m., tu- kentėjo dėl knygų, buvo 

rėjo vos 48. Valdžios moky
klos dėl svetimųjų jose mo
kytojų ir svetimos dvasios

moteriškė, Karolina Laniau 
caitė, kuri pirmą kartą bu
vo suimta su knygomis 1869. . v. r . . . . . liau 1866-1867 m.) pradėjo «yi-jų ir svetimos dvasios

V18iskai uzdfau8^’ ka;ip__ai spausdinti savo knygas Prū lir kitų priežasčių nieku bū- Gruzdžiuose (Šiaulių
paprastai manoma;, tais me knygas
tais Vilniaus general guber- auose ir’ nuorganizavęs jį. du negalėjo išlaikyti konto- apskr,). Iškankinę ja po ka- egz., 1897-99 m. — 39,024 

egz., 1900-02 m. — . G.1G2 
egzem.

Jei tiek spausdinių pate
ko į valdžios rankas vien 
pasienyje, tai kiek tuo pi

mpio taiitoq kova dėl lie- kliudė lietuvių provoslavini- mėnesius išlaikė kalėjime, čiu jaiku vįg0 atimU kny. 
didelę kovą _ lg72 m.. jįtrėmė f Oloneco gų įš žmQniy kįek paga.

liau, jų paskleista po visą 
Lietuvą!? Be abejonės, kita 
tiek atimta toliau nuo sie
nos, o paskleista šimtai tūk
stančių. /

Knygų uždraudimas giliu i 
sujudino lietuvio sielą, ži
noma, jautresnio ij* galvo- 
tesnio. Vieni giliai atjautė

■ tikimus vyrus, ėmė slaptai rencijos su parapijinėmis. 1 Įėjimus apie 16 mėnesių, 
natoms gen. Muravjovas > . Liet irPčia Valdžios pradžios mokyklų sugrąžino ją į tėviškę poli-
tik išleido įsakymą, drau- J 1 žmonėe nemėgo, vaikai ne- priežiūrom Vėliau, jau
džiauti mokyklose vartoti lankė. Valdžif nemėgo pa-(trečią kartą suėmę arti sie-

rapijinių m°kykių’ ™ j°s n°A^-kn^s’"

dovHMs^“ dlX‘ru8™; tuviškų raidžių išlaikymo. ““ ““ ruainimui. Todėi 

komio raidėmis. spaudos ir kitų teisių atga-
valdžia, ilgai kovojusi su 8>ub. neribotam laikui. Ar ji 
parapijinėmis mokyklomis, Į Nepamatė savo kraštą 

1865 m. naujas vnniaus vlmo> pasidarė tikruoju .jga. vejtuj Bavągias piršu- mums nežinoma, 
general gubernatorius Kauf- knygnešiu ir tos kovos tė- si> m., gruodžio 23 d. J _____ e .
manas tą Muravjovo j«ky- w. parapijine, mokykla, PIBM0JI DIDE1'e BYl*
mą patvirtino n pranešė uždaryti; nuo to laiko pra-i Pirmoji didelė byla dėl
apie tai vidaus reikalų mi- KURIE VALANČIAUS 8į<iej<) skaudus mokyklų per knygų buvo 1870-71 m. At- 
nisteriui Valujevui, sykiu KNYGNEŠIAI sekiojimas, o sykiu ir kova sakomybėn buvo patrauki’
prašydamas visiškai uždrau Iš Valančiaus knygnešių dėl jų. Bet kad lietuviai ru- 9 kunigai, vienas valstietis
sti lietuvisHŲ knygų spaus- kai kurie mums yra žino- sų primetamų mokyklų taip ir vienas bajoras (minėti visą knygų draudimo sun-
rttnimą įi pardavinėjimą, mi; buvę tai: Raguvos (pan. pat, bent ilgai, nepriėmė; Jau Račiūnas ir Kulakaus- į kurną todėi, kad draudimas

suakaičiavime, kurį jis pa. Į SPAUDOS LAISVĘ 
darė vien pasienyje, muiti-! Beveik per visą draudimo 
nėse, konfiskuotiems spaus- laiką lietuviai ir legaliais 
diniams. Būtent: 1891-93 m. būdais stengės atsikratyti 
konfiskuota 37,718 egzem- sunkaus draudimo jungo, 
plioiių, 1894-96 m.—40,335 To būdo buvo mėginęs, kaip 

jau žinome, vysk. Valan
čius, bent vieną maldakny
gę legaliai išleidęs, pralauž
ti stiprią draudimo sieną. 
Dešimt metų vėliau to pa
ties būdo buvo griebesis ir 
Petrapilio universiteto stu
dentas, mūsų visuomenėje 
žinomas, inž. Petras Vilei
šis. Dideliu pasiryžimu, ne-, 
sigailėdam&s nei laiko, nei 
savo menkų studentiškų lė
šų, ilgą laiką daužė įvairių 
ministerijų ir kitų aukštų 
įstaigų slenksčius, kad iš
gauti leidimą išspausdinti 
vieną kitą lietuvišką knyge
lę, manydamas, kaip ir vysk 
Valančius, tuo būdu pralau



ii ■ M.

ftfcMJSAŠ, ettčAcd, lĖttrtots Penktadienis, lapkr. 24, 1944

Didelė ir garbinga lietuvių kova
už savos spaudos laisvę

; čių metų karų baigti, ir sa- 
P. VIŠINSKIS LAIMĖJO j vo tautai tuo būdu dar vie- 
SPAUDOS BYLĄ ną garbės vainiką nupinti.

Višinskį to tik reikėjo:) . Tą/arb6.8 ™"‘k’ ?™«- 
jte ėmė įvairiuose teismuo- 3° p,n“ mU8U d'dy8a‘ Vy8‘

SVARBI ŽINIA SIELOS DRAUGAS "Draugo" 35 metų sukakties proga

se bylinėtis su valdžia. Vi
sur pralošdamas, pagaliau 
jis pasiekė senatą, kuris vi
sas bylas sprendė galutinai, 
jo gi sprendiniai turėjo ir 
įstatymų aiškinimų galę. 
čia Višinskis, po 3 metų by
linėjimosi, būtent: 1903 m. 
bylą laimėjo. Pats senatas 
pripažino, jog lietuvių spau
da teisėtai niekada nebuvu
si uždrausta, ir todėl lietu
viai galį vartoti kokias tik 
jiems tinka raides. Tas se
nato sprendimas buvo pas
kelbtas 1904 m. balandžio 
24 d. (gegužės 7 d.). Buvo 
tai lietuvių laimėjimo diena, 
nes tuo skelbimu panaikin
tas spaudos draudimas.

Tačiau pažymint didžiuo
sius Povilo Višinsko nuo
pelnus spaudai atgauti, rei
kia pažymėti štai kas: Po
vilas Višinskis laimėjo lie
tuvių spaudos bylą per savo 
pasiryžimą, tėvynės meilę,

kūpąs Valančius, pynė jį 
per 40 metų visa tauta, ge
riausių savo sūnų—knygne
šių, įvairių žmonių švietė
jų, tautos žadintojų, pras
čiokų ir inteligentų ranko
mis—gi pabaigė pinti tikras 
mūsų dvasios reiškėjas, ne
nuilstamas kovotojas Povi
las Višinskis (jis mirė 31 
metus turėdamas). 
LIETUVA VĖL LAIMES 
KOVA

Šiandien Rusijoje caro 
nėra, bet yra diktatorius, 
kuris yra pavergęs Lietuvą, 
šiandien provoslavija ne
brukama lietuviams, bet 
prievartos būdu primetamas 
rusiškas bolševizmai.

Šiandien Lietuva neturi 
nei spaudos, nei visuomeni
nio gyvenimo laisvių,. Dabar 
Lietuva veda didelę kovą už 
spaudą ir Lietuvos nepri
klausomybę, dabar gal kova 
yra sunkesnė, negu prieš 40

dvasios kilnumą, planingu- į metll- 1)61 reikia manyti, kad 
mą. Bet tas jo laimėjimas Lietuva kovą laimės, nes
priklausė ne tik nuo jo pa
ties: jis bylą laimėjo it dėl 
to, kad tam laimėjimui jau 
buvo pribrendęs laikas bei 
tinkamai susidėjusios sąly
gos. Būtent: per ilgus me-

lietuviai ne vergijai gimė, 
bet laisvam gyvenimui. Švę-

RED AKCIJA.

Visur skuba, skuba, sku-t 
ba—

Telefono skambutis:
“Alo! Alo! Ar tai “žinių” 

redakcija!“
“Taip!“
“Norėčiau pakalbėti su 

pačiu redaktorių!”
• “Su redaktorių...”
“Aš žinau, sakysite, kad 

jis labai užimtas. Man visgi 
turite padaryti išimtį. Tu
riu svarbią žinią ir svar
biausiai turi tilpti jūsųlaik 
raščio rytojaus Nr.“

“Gaila, ponia, bet redak
toriaus dabar nėra! Jis., iš
vykęs reikalais.”
• “ištikrųjų? Gal kartais 
meluojate?“

“Ne ponia, nemeluoju...”
“Tai pajaukite...” (Vie

nos minutės pauza, kurios 
metu poniutė galvoja).

“Ala! Alo!”
“Taip!“
“Tai duokite man pakal

bėti su vienu iš Jūsų repor
terių.”

“Čia vienas iš reporterių 
.kalba.”

“Kaip įdomu. Skaitau sau 
didele garbe. O gal čia kal
ba tas pats, kuris anądien 
taip gražiai aprašėte Palai
mintos Teisybės Ieškotojų

joj, galėtų paskaityti apie 
ją. O taip, jis jūsų laikraštį 
skaito kasdien. Jau bus...“

“Dovanokite ponia, bet 
minėjote, kad turite svarbią 
žinią.”

“O taip, taip. Nebijokite, 
aš neužmiršau. Pasiimkite 
paišelį ir popierio—aš pa
diktuosiu...”

“Gerai ponia, turiu vis
ką. Sakykite: Kas, kur. 
kaip, kada?”

“Parašykite: “Ponia Bu- 
žienė, žymioji visuomenės 
darbuotoja ir biznieriaus 
Bužo (kurio mėsos parduo
tuvė randasi po adresu: 393 
E. West St.) žmona išvyko

sdami šiais metais “Drau- draugystės balių...’ 
go” 35 metų gyvavimo su
kaktį, tvirtai pasakykime !

tus, lietuviams bekovojantĮ ‘Lietuva turi atgauti vėl 
dėl savo teisių, pasikeitė • spaudos ir savo balstybės 
kiek ir rusų visuomenė; j». nepriklausomybę.”

Kaip anais laikais vysku
pas Valančius, Povilas Vi

“Poniute...“
“Taip viską gražiai apra- 

ne tik sau, bet ir kitiems:1 §ėte, kad net atsistebėti ne
galėjome. Ir visų pavardes

atostogauti. Išbus atostogo
se 2 dienas. Su ja kartu va
žiuoja jos duktė Ileana, vi
sų mylima dainininkė.”

“Ar tai yra ta svarbioji 
žinia?“

“Taip ir žiūrėkite, kad 
būtinai tilptų rytojaus Nr.“

“!?!?!? Negaliu užtikrin
ti ponios. Priklauso jei ra
sime kur vietos—gal įkiši- 
me, o jei ne tai įdėsime po 
ryt.

“Ne, ne jokiu būdu. Po 
ryt jau būsiu sugrįžus iš 
atostogų ir žinia bus pase
nusi.”

“Ar tai pati ponia Bužie- 
nė kalba?”

“Taip ir prašyčiau paser
gėti, kad spausdinant mano 
pavardę turėtumėte be klai-
dų BUŽIENE. Ir atsiminki- 

surašėte. Tik ponia Klinkū- te jei ryt nebus įdėta, tai,
nienė supyko, kad jos pa
vardę klaidingai atspausdi
note. Turėjo būti KLINKU-

šinskas ir kiti gynė Lietu-1 NIENfi, o jūs parašėte Klic 
vos reikalus ir dėl jos kovo- j kūnienė. Matykite, ji labai 
jo, taip dabar Chicagoje už l norėjo, kad jos brolis Pily- 
Lietuvos spaudos laisvę ir Pas gyvenantis Philadelphi- 
jos nepriklausomybę kovoja
vyskupai Stritch'ai, rašyto
jai Piešos, redaktoriai Ši
mučiai, Sakalai, Samienės,
Daugirdai, Šegamogi e n ė s, 
kunigai činikai, Sandžiai,
Mičiūnai ir kiti garbingi 
Chicagos vyrai ir moterys.

K. Baras.

jūsų laikraščio daugiau ne
skaitysiu!”

Redakcija.
Visur skuba, skuba, sku

ba. • »
Telefono skambutis.

Juozas Poška.

DIRBANT SU "DRAUGUFF

Dar būdamas moksleivis Visiems patiko ir visų pa-
Aušros Vartų parapijos mo
kykloje, po mokslo dienos 
ir šeštadieniais jau buvau

ragintas pradėjau daugiau 
ir daugiau rašyti. Rašiau 
apie sportą, apie organiza-

lyg paūgėjo, ėmė bręsti prie 
savarankiškesnio, laisvesnio 
gyvenimo, ėmė reikalauti iš 
caro prigulinčių teisių. To
kioje visuomenėje ir lietu
viai jau galėdavo rasti nors 
ir menko užtarimo; lyg jau 
ir nebe vieni pasijuto savo 
kovoje; juk ko reikalavo 
lietuviai, to reikalavo ir pa
tys rusai ir kitos Rusijos 
tautos, nors ir kitame mas
te; lietuviai dabar jau pe- 
kartą iškeldavo savo balsą 
rusų spaudoje, vadinasi, dar 
ir tuo būdu puldami spau
dos draudimo mūrus. Lietu- ) « .
vių žodį, pasakytą per rusų1 l\9lu6J0S
laikrašty ir pati rusų vai-' VATIKANAS. — Popie- 
džia greičiau išgirsdavo; tas žius Pijus XII priėmė priva- 
žodis ne vieną išmintingųjų į čioje audiencijoje generolą 
valdininkų priversdavo pa- i Joseph T. McNarney, Vidur- 
galvoti apie tai, kad ištik- • žemio kovų vadą. 
rųjų reikėtų panaikinti lie
tuvių spaudos draudimą.
Pagaliau ir pati rusų val
džia, nežiūrint viso jos biu
rokratizmo, atsilikimo nuo 
gyvenimo, susenėjimo, vi
suomenės verčiama, ėmė 
bent kiek suprasti, kad ss- 
novės, vien priespaudos bū
dais jau nebegalima valsty
bės valdyti, kad reikalingos 
reformos, valdymo patai
sos, šokia tokia laisvė vi
suomenei ir kitos fermos.
Apie tai vis garsiau ir gar-' 
siau kalbėjo ir visuomenėje, 
ir net aukštesnių valdinin
kų tarpe.

Aišku, jog labiau susi
pratus rusams, šiek tiek 
pranykus rusų tarpe ak
lam klausymui caro, ir są
lygoms pasikeitus prispaus
tųjų naudai, ir lietuviams 
pavyko, kad ir dideliais var
gais, spaudą atgauti, gar
bingai savo keturių dešim-

pradėjęs dirbti su “Dr-gu”. į cijas, apie veikimus ir pa- 
Kalendorių sezone ture- rengimus, apie savo parapi-

To the People 
of this Community ‘

Thanksgiving Day is essential- 
lv a day for spiritual refleetion.
It would be out of keeping with 
the signiflcance of this holiday to

_____ discuss war
Bonds In the 
light of $4 for 
every $3 invest- 
ed by an indi- 
vidual in this 
war-Dom securi- 
ty. What, then, is 
there about the 
purchase of ex- 
tra War Bonds 
inthis Sixth War 
Loan to merit 
editorial link

with Thanksgiving Day?
The very origin of the observ- 

ance gives you the answer. 
Thanksgiving Day was born 
from the desire to acknowledge 
Divine aid for the blessings of 
the year, for the plentiful har- 
vest, for the opportunity for 
families to reassemble under 
one roof, for America, land of 
liberty and opportunity.

Thanksgiving Day, 1944. is a 
day of war, a day of family
separation, a day of dying for 
many Americans in foreign 
lands. You are flghting a war to 
destroy barbarians wno would 
enslave you and make Thanks
giving Days a mockery forever 
after. Wlthout the money you 
are lending your government to 
flght those enemies, night would 
fall on you. Your country can- 
not get along without your War 
Bona purchases. You can make 
future Thanksgiving Days a Ane 
American family day with the 
help of Ood and your savings in 
War Bonds.

THE EDITOR.

j>au sudėti mėnesių lapus, 
kad sudarius ir davus“Drau 
go“ skaitytojams vieną iš 
gražiausių lietuviškų, kata
likišku kalendorių.

Visad prisiminant tą dar
bą, tenka nusišypsoti, nes 
norėdavau greitai užbaigti 
darbą ir eiti su kitais žais
ti. Tuo laiku vis man min-

ją, apie lietuvius, apie pro
fesionalus, biznierius ir vei
kėjus. Rašiau apie atsitiki
mus, trumpas žineles ir da
bar rašau apie mūsų karius 
įvairiose tarnybose.

Atradau, kad lietuviams 
patinka matyti savo vardas 
spaudoje ir ypač žinelės
apie savus. Užtat, “Aplink 

tyje buvo: “Na, kada gi tie mua»yra vienas iž dswhra.
nnSnaala: i X „ S K« { „„ 9 »» , .

šiai skaitomų skyrių “Drau 
ge.” žinau, suaugęs ir dar 
jaunas paėmęs “Draugą,” 
šįi pirmiausia perskaito.

Šia proga, “Draugui” su
laukus 35 metus lietuvybės

mėnesiai išsibaigs?
Mėnesiai ir net metai pra 

bėgo ir per “Draugą” pasi
dariau sau daug draugų ir 
draugių, visur kur tik yri 
“Draugas” skaitomas. Per 
raštą šis buvo galima ir ra
dau pasisekimą organizaci
jose, kur užėmiau vedybą, 
vienose ar kitose pareigose. 
Užmezgiau pažintį su dva-

Atvykus į šią šalį, apsi
gyvenau mažame miestely 
toliau nuo Chicagos. Per
žengusi pirmą lietuvišką 
slenkstį ir kiek apsitvarkiu
si, pradėjau dairytis koks 
čia gyvenimas, žiūriu, ant 
vieno stalo guli “Laisvė,” 
ant kito “šakė.“ Netrukus 
susipažinau su kaimyne, 
pasirodė ir ten negeriau.

—Ar jūs Čia neturite ge
resnių laikraščių?—klausiu 
kartą namų šeimininkės.

—Grinorkai negražu bųti 
“tusmart”—subara ji.

—Kai apsišviesi, viskas 
bus gerai—prideda šeimi-, 
ninkas.

Lėtai slenka dienos. Aš 
vis dūstu toje troškioje at
mosferoje ir galvoju: “O 
Viešpatie, kiek čia pavojų 
ir kaip išsilaikysiu?!

Bet, štai, vieną dieną du
ryse pasirodo spaudos ben
dradarbis V. Stancikas su 
glėbiu laikraščių ir siūlo 
užsisakyti “Draugą.”

Apie “Draugą” labai ma
žai buvau girdėjusi. Tad, 

[patiesiau ant stalo ir aty- 
džiai išžiūrėjau. “Sampelis” 
geras. Bet vėl problema — 
grinorkėlei trumpa su pini- 
agis. Gi Stancikas nepalei
džia, pataria užsisakyti čie- 
liems metams, nors ir pasi
skolinus, ką ir padariau. 
Palikdamas namus, dar pri
dėjo'—dabar skaityk, o vė
liau ir pati rašyti “Dr-gui”.

Beskaitant “Draugą” 
man atsidarė platesnis aki
ratis. Pradėjau pažinti kil
nesnę Amerikos lietuvių da- 
lįl—jų organizacijas, įstai
gas, veikėjus, kalbėtojus, 
dainininkus, visuomenės va
dus ir “Draugo” bendradar
bius. Nors tik iš vardų bei 
slapyvardžių, tačiau gerai 
pažinau savąją ir platesnę 
visuomenę, jos tikslus bei 
siekimus. O vėliau jau ir 
laisvos Lietuvos žymesnius 
žmones, valdininkus ir gy
venimą, bent dalimi ir pla
tesnį pasaulį.

Bet kaip su tuo “rašyk” 
—galvojau nekartą ir vis 
kažko laukiau'. Tačiau gy
venimas skubėjo atnešdamas 
vis daugiau naujų pareigų, 
taip kad nebeliko nė laisvų 
valandų. O jei vakare lovo
je atsišliejus kartais ir mė
gindavau, tai atsibusdavau 
tik kai plunksna į pašonę 
įdurdavo.

Vėliau, asmuo, kuris šian 
dien gal kur Sibire pūna, 
vėl tikina—“rašyk.” Pabun 
da noras rašyti. Bet, štai, 
“Draugas” paskelbia savo 
bendradarbių sąrašą. Ten 
daugiausiai išskaitau var-
dus kunigų, daktarų, profe-

ir katalikybės darbe, tei- aori« net ir is Lietuvos.
kiant žinias iš visur, mano 
linkėjimas yra matyti, kad 
kiekvienas skaitytojas pasi
darbuotų “Draugui,” gau-

siškija ir žymiausiais lietu- l.nant nors vieną naują skal
viais, su profesionalais, biz
nieriais, amatininkais ir vei 
kėjais, su Lietuvos, mūsų 
valstijos ir miesto atstovais

Visa tai trlvo ir yra man 
didžiausias už m o k e s t i s, 
daug daugiau reiškiantis, 
negu suma ar sumos pinigų.

Pirmas mano raštas tilpo 
/‘Drauge“ 1927 metais ir

tytoją kasmet, kad kiekvie
nas profesionalas, biznie
rius ir amatininkas nepra
leistų progos suteikti savo

Tad, kamgi man čia maišy
tis. Tegul jie ir rašo—gal
vojau sau.

Ilgainiui gyvenimas susi
dėjo taip, kad persikėliau į 
Chicago. Red. Ig. Sakalas 
paliepia ką tai parašyti. 
Dar mėginau išsikalbinėti. 
Bet jig išdrožia gerą “pa-

linkėjimu, arba pa.lgar.i- vokalą” ir ta. paveikia

Telaimina Dievas mus “Draugą”, 
Ėmėjų jam skaičius teauga —

Ir rėmėjų būriai.
O Lietuvai laisvė tešvinta,
Kraštan dangaus rasa tekrinta,

Tegieda vyturiai.
Padėki, Dieve, “Draugo” štabui,
Kurs sunkiai dirba tautos labui —

Dažnai be miegų;
Kurs šaukias pasaulio didikų 
Vaduoti tautą nuo rijikų —

Ginti iš pajėgų.

Aukštai garbingi šie mūs žmonės, 
Kurie iš Dievulio malonės

Tautybės kupini.
Juose daug-daug darnios kūrybos, 
Jiems brangios Tėvynės sodybos.

Jų žygiai milžini.
Už tautą kovos nėra juokas,
Kvatoti gali tik apuokas.

Tai dideli karai
Per spaudą su tautos fakirais, 
Kacapais, Padlecais, baškirais.

Štai, tų kovų barai!
Tautos mūs raudonosios šaikos, 
Žinomos sovietų stupaikos,

Linksmai pučia dūdas. 
Lietuva, girdi, atkovota,
Iš naujo Pžųllecų apžiota.

Ir birbina odas.
Tiesa, Padlecai tenai žiojas,
Visokie suskiai gūžtas klojas,

Išjunda pragarai.
Žmonių krauju jie rankas tepąs,
Net orą teršia ten jų kvapas.

Tai kipšo padarai!
Brolau! Jei tėvų žemėn grįžtum, 
Manai, kad giedrą ten išvystum,

Susieitum su savais?
Gal rastum brangiuosius namelius, 
Ties ežeru aukštus berželius

Ir svirną po klevais?
Gal rastum Dievo namą mielą,
Kur begaivintum savo sielą.

Tautos dvasios vadus? 
Laukus kruopščiom rankom įdirbtus, 
Gal žmones sotus, laisvus, tvirtus

Ir jų darbus sklandus?
Tai vien sapnas, broluži brangus. 
Pažvelk į raudonųjų žabangus —

Gerai įsidėmėk.
Tenai nėra gal jau tavųjų,
Nėra beržų, klevų žaliųjų,

Tad grįžti nenorėk.
Tenai mūs judai kuria “rojų”, 
Vergove grendžia sau rytojų —

Viską tarbon savon.
“Tvarka” visur perdėm raudona, 
Kitos kas spalvos, tas į vagoną,

Arba kulka galvon.
Ir dar dėl to negali grįžti,
Kad ir širdis turėtų plyšti,

Nes ten kraujų klanai.
Vos spėtum peržengti ten sieną, 
Pajustum tuoj krūtinėj plieną —

Užmigtum amžinai.
Lietuvi! Dėkis prie mūs “Draugo”, 
Kurs per tiek metų mus apsaugo

Nuo priešų tautos. 
Darbuokis, Tėvynę vaduoki, 
Saviesiems gi ranką paduoki,

Tegul jie nevaitos.

Tas mūsų nebūtų lietuvis,
Kam nerūpėtų tautos būvis,

‘Tėvų žemė' miela.
Tenai motulės mus bučiavo,
Glaudė prie jautrių širdžių savo.

Tenai mūsų siela!
Šiandie ten tautažudžiai nardo, 
Tavo gal brolį, sesutę spardo —

Ko dar ten nerasi.
' Pakilk, tautieti, vaduok Tėvynę,

Teaušta vėl šviesi gadynė.
Šelauk, judai visi! P. T.

nimus į “Draugą.” Tokiu 
pasidarbavimu “Draugas“ 
galės būti didesnis, įvaires
nis, paveiksluotas ir 1.1., gi 
“Dr.“ duos jums tą, ką no-

buvo apie Liet. Vyčių 24 kp. rite skaityti. —Red Cherry
v---

Pažadėjau ir dabar jau daž
nai dalinuosi mintimis su 
“Draugo” skaitytojais. Gi 
užėjus pas “Draugą,” jau
čiuosi kaip namie. .

Šiaip ar taip, dienraštis

Draugas man buvo tikras išlaikė ir ugdė meilę tėvy- 
sielos draugas. Buvo ta nės, kuri po Dievo man yra
žvaigždė ūkanose, kuri ma
ne vedė per šio gyvenimo 
bangas neklaidingu keliu,

pirmas idealas. Ir jei kas jį 
išplėštų, gyvenimas liktų be 
prasmės. Laisvutė.

i




