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atgauti nepri- 
laisvę. 
komunistai ban-

Lietuvis Armijos Stabo 
Tarnybojebūtent.

rėžimo metu iš Lietuvos buvo
(LKFSB) Lietuvis stu-

Reneckis 
gerai jaučiasi gavęs pas- 

Tų grupių nariai nepai- kyrimą prie savo armijos 
bet vei- štabo. Dabar jis yra vie-
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Suvienyto Karo Fondo 
Vajus

Pirmadienį, lapkričio 8 
dieną prasidės Didžiojo 
Bostono Suvienyto Karo 
Fondo vajus. Užsibrėžta 
surinkti $7,500,000 iš pro
fesionalų, biznierių ir dar
bininkų 54 miestuose ir 
miesteliuose.

Praneša, kad Jo Emi
nencija Kardinolas O’Con- 
nell davė į tą fondą $7,000 
kaipo asmeninę dovaną. 
Jo Eminencija Kardino
las O’Connell indorsavc 
Karo Fondo vajų ir atsi
šaukė į visus per šios die
cezijos klebonus, kad pa
gal išgalės aukotų į Suvie
nytą Karo Fondą.

Nauja Inteligentiška 
Porelė

30šeštadienį, lapkričio 
d. š. m. apsivedė p. Juozas 
B. Laučka, “Amerikos” 
redaktorius, Federacijos 
Centro pirmininkas ir A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
narys, su p. Izabele Mo- 
ciejūnaite, gyv. Roches- 
ter, N. Y.

Iškilmingos jungtuvės į- 
vyko Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos bažnyčioje, ku
rios klebonu yra patrio- 
tingas lietuvis, kleb. kun. 
Jonas Bakšys.

p. Juozas B. Laučka auk
štuosius mokslus yra bai
gęs Lietuvoje. Pabaigoje 
1930 metų, ką tik atvykęs 
iš Lietuvos jaunas stu
dentas, p. Juozas B. Lauč
ka buvo pakviestas į ‘Dar
bininko’ redakciją. Pra
džioje dirbo organizato
riaus darbą, vėliau redak
toriaus ir sekretoriaus. 
1933 m. pabaigoje grįžo į 
Lietuvą baigti mokslus 
Lietuvos universitete. Vė
liau atvyko iš Lietuvos su 
Dr. Leimanu ir aplankė 
lietuvių kolonijas su pra
kalbomis. Lietuvių Uni- 
versalis Biuras, Ine., pa
kvietė p. Laučką redaguo
ti savaitraštį “Ameriką”, 
kurį jis labai sumaniai re
daguoja.

Be to, p. Juozas B. Lauč
ka uoliai veikia ir kitose 
organizacijose, ypač Fe
deracijoje, būdamas jos 
Centro pirmininku.

p. Izabelė Mociejūnaitė 
yra baigus aukštesnius 

| mokslus Rochester, N. Y. 
Ji yra taip pat pasižymė
jusi veikėja, ypač jauni- 

Į mo organizacijose.
Sveikiname naują inteli

gentišką porelę ir linkime 
malonaus ir sėkmingo ve- 

I dybinio gyvenimo!

Lietuviai komunistai šaukia 
■ seimą gruodžio 18-19 dd. š. m., 
I New Yorke. Lojaliems Ameri- 
1 kos lietuviams yra žinomas to 

'■ komunistų seimo tikslas, bū
tent, pasirodyti Amerikos vi
suomenei, kad yra ir lietuvių 
kvislingų, kurie savo motiną— 

| senąją tėvynę Lietuvą sutinka 
atiduoti svetimai valstybei, ku
ri per šimtmečius laikė mūsų 
tautą priespaudoje, kurios tik 
vienų metų, būtent, 1940-41
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KonferencijaMaskvoj Pasibaigė
“Zelandia” įsidėjo

Naujosios Zelandijos Laik
raštis Apie Lietuvą

(LKFSB) Net tolimame 
Pacifike, Zelandijos salo
je išeinąs katalikų savait
raštis
žinelę apie suareštavimą 
vysk. Skvirecko, suminė
damas, kad ir daugiau lie
tuvių yra areštuota. Kita
me ilgėlesniame straips
nely aprašė pergyvenimus 
najojo Kaišedorių vysku
po J. E. Matulionio. Įdėtas 
ir Ekscelencijos atvaizdas 
SSSR kalinio uniformoje, i 
Šis straipsnelis įdėtas į! 
pirmą puslapį, antrašte: i 
‘Du kartu kalintas vys-Į 
kūpąs paskirtas į naują j 
/yskupijes sostą”.
------------------ ------- ■ ;

I

Iš pragaro vartų. Ištrauki, Viešpatie, jų sielas.

Konferencijos sąlygos: 1. Besąlyginis 
pasidavimas. 2. Nauja Tautų Lyga. 
3. Laisva Austrija, Atstatyta Italija.

1 . ____

4. Visuomene Teis Karo Nusikaltė-
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tik apie 
kuri buvo

lietuviai.

PRANAŠAUJA NACIŲ 
GRIUVIMĄ

i

VVashington, D. C., lap--kymų Massachusetts val-i 
kričio 1 — Lord Halifax,: stybėje.
Britų ambasadorius, pra-į Jeigu taip ilgiau pabus, 
našauja, kad taip, kaip tai žmonės nemažai nu- 
dabar yra, tai Vokietija, kentės nuo šalčio. Bet gal 
gali bile.kada sugriūti, ir J valdžia patvarkys taip, 
tuo baigtųsi karas Euro-' kad bus daugiau pristaty- 
poje. {ta anglių, į Naująją Angli-

Britų ambasadorius ką ją. 
tik grįžo iš Londono kon- 
ferencijos.

Angliakasių Generalis 
Streikas

Trūksta Anglių Naujoje 
Anglijoje

Vokiečiai Planuoją Išsi 
traukti Iš Krymo

Stockholm, Švedija, lap
kričio 1 — Neatsižiūrėda
mi j Adolfo Hitlerio nusi-Visoje Naujoje Anglijo- mi į Adolfo Hitlerio nusi- 

je trūksta kietųjų anglių.' statymą laikytis iki pas- 
Pulk. Thomas F. Sullivan, kutiniųjų Kryme, vokie- 
valstybės konservatorius, čiai planuoją išsitraukti 
planuojąs atsišaukti į VVa- iš Krymo, ypač rūpinasi 
shingtoną, kad pagelbėtų išvežti iš ligoninių sužeis

tus vokiečius.
Anglių pardavėjai sako,' Zuricho žinios paduoda,atstovus j tą ko-

ar komunistuojančių kad kiek jie gauna anglių, kad šią savaitę traukiniu 
jie tuojau išveža vežami sužeisti vokiečių 

turi kareiviai iš Krymo į Vien- 
' 116,000 neišpildytų užsa- ną.

■
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išvežta 5O.C00 lietuvių j Sibirą. 
Lietuviai koaiunistai niekad 

nebuvo ir nėra už nepriklauso
mą Lietuvą. Jie visuomet vei
kė ir aukas rinko Lietuvos ne
priklausomybės palaidojimui. 
Nuo Rusijos revoliucijos bol
ševikai ginklu puolė Lietuvą. 
Daug mūsų tautos jaunų vyrų 
paguldė galvas 1918-1920 me
tais besikaudami su Lietuvos 
priešais bolševikais, bermonti
ninkais - vokiečiais ir lenkais. 
Kada Lietuva apsigynė nuo 
priešų, tai komunistai slaptai 
požemiuose griaužė Lietuvos 
nepriklausomybės šaknis.

Hitlerio - Stalino sutartys 
užgniaužė Lietuvos nepriklau
somybę ir ištraukė komunistus 
iš požemių. Nuo to laiko komu
nistai rašo ir kalba 
"Tarybinę Lietuvą”, 
klasta sukurta.

Amerikai lojalūs
lietuviai, kurie trokšta ir pa
vergtiems žmonėms laisvės, tu
ri būti apdairūs, kad komunis
tai nesuklaidintų savo skam
biais šūkiais. Lai komunistų -|
kvislingų draugijos ar kuopos gauti daugiau anglių, 
siunčia savo 
munistų 
seimą, mes jų nuo to nenorime tai tiek
sulaikyti, bet komunistai tuo vartotojams, 
nepasitenkina. Jie siuntinėja 
laiškus beveik visoms draugi-j 
joms, kuopoms ir klubams, 
kviesdami išrinkti atstovus. 
Taigi visų lojalių lietuvių pa
reiga išaiškinti to seimo šau
kėjų tikslą, kad paskui nerei
kėtų gailėtis. Išaiškinti taip, 
kaip komunistai aiškino apie 
Amerikos Lietuvių Konferenci
ją Pittsburghe. Ten nei viena 
komunistų ar komunistuojan
čių draugija ar kuopa neturėjo 
savo atstovų, o tik turėjo žval
gus.

Komunistai iš anksto tikrino, 
kad Amerikos Lietuvių Konfe
rencija suskils, bet praėjo labai 
vieningai, nes visų dalyvių bu
vo tikslas kodaugiausia pagel
bėti savo šaliai — Amerikai 
laimėti karo pergalę ir pagel
bėti Lietuvai 
klausomybę ir

Taigi dabar 
do suklaidinti kaikuriuos lietu- j pajėgs atlaikyti tą spau- 
vius ir parodyti, jog yra lietu- 
’ ių. kurie nenori, kad Lietuva 
būtų nepriklausoma. Bet mes 
tikrai galime tvirtinti, kad to
kių lietuvių atsiras labai ma
žai, kurie kastų duobes savo 
broliams Lietuvoje.

Londonas, lapkr. 1 —So
vietų raudonoji armija 
jau tik aštuonios mylios 

; iki paskutinio geležinke- 
ilio, kuriuo Vokietijos na
ciai dar galėtų pabėgti iš 
Krymo.

Maskvos žinios paduo
da, kad raudonoji armija 
atsiėmė dar 200 kaimelių 
Nogaisko srityje.

Tikimasi, kad vokiečiai 
laikysis visomis
60 mylių fronte tarp Pe- 
rekop ir Kherson, tačiau 
rusai smarkiai spaudžia 
vokiečius, ir vargiai jie

jėgomis

svarbiai diplomatiniai Lyga).
I konferencijai ir sudarius Be to, Maskvos sutarty- 
sutartis, J. V. Valstybės je dar štai kas pasakyta: 
Departmentas šiandien 1. Didžioji Britanija, 
viešai paskelbė, kad Jung. Jung. Valstybės ir Rusija 
Valstybės, Didžioji Britą- pareiškia, kad Austrija 
nija, Rusija ir Kinija susi- turi būti išlaisvinta iš Vo- 
tarė bendrai veikti spren- kietijos dominacijos. 
džiant visas svarbiausias 2. Dėl Italijos deklaraci- 
šio karo problemas ir pa- joj pareiškiama, kad Itali- 
laikymui pasaulinės tai- ja turės būti daugiau dė
kos ateityj.

VVashingtonas,
nas ir Maskva

mokratiška; kad žodžio, 
religijos, politinių įsitiki
nimų, spaudos ir viešų su
sirinkimų laisvė turės bū
ti grąžinta; kad visos fa
šistinės institucijos ir ele- 

šešių mėnesių. Dabar, pa- Visos Ašies jėgos, įi- mentai turės būti panai-

Londo- 
tuo pačiu 

darl laiku paskelbė pagrindi- 
punktus,

lapVVashington. D. C., 
kričio 1 — Jau ketvirtą 
kartą sustabdomas u«x- 
bas minkštųjų anglių ka- nius sutarčių 
syklose laike pastarųjų būtent:

liaubu laikui nasibais’us mant Vokietiją, turi besą- kinti, kad visi fašizmo po- 
daugiau angliakasių meta lyginiai pasiduoti. _ litiniai _ kaliniai ^tun būti 
darbus ir prisideda prie ~ 
jau streikuojančių 115,- deklaracija 
000 darbininkų.

Sekmadienio vidunaktį 
užsibaigė laikas, laike ku
rio angliakasiai buvo pasi
žadėję dirbti kasyklose be 
sutarties. Šis laikas buvo 
nustatytas pereitą birže
lio mėn., kada United 
Mine Workers unija at
šaukė trečią streiką.

Kaip žinoma, minkšto
sios anglis daugiausia 
vartojamos industrijoj ir 
didžiuose namuose. Taigi 
šis angliakasių streikas, 
jeigu jis nebus tuojau 
viduotas, gali labai 
kenkti karo darbams.

Galima tikėtis, kad 
riausybė, atsižvelgdama į 
teisingumą, privers darb
davius ir darbininkus su
sitarti ir tęsti anglių kasi- gumą įkurti kaip galima sijos 
mą, nes be anglių susi- 
trukdys įvairūs karo dar- tautinę organizaciją, pa- se susitarimo punktuose 

I bai.

litiniai kaliniai turi būti 
2. Bendra keturių - jėgų išlaisvinti, ir kad visi fa

šistų vadai ir armijos ge
nerolai, kurie yra įtartini 
dėl karo kriminališčių tu
ri būti areštuoti ir atiduo
ti teisingumui.

3. Pareiškimas pasirašy-

pereitą šeštadienį rusai iš
trenkė iš veikimo 92 nacių 
tankas.

Vokietijos naciai pripa
žįsta, kad rusai turi pir
menybę, nes jie esą su- 
traukią mases žmonių 
sprendžiamajai kovai.

Keturi Coliai Sniego 
North Dakota

Juodoji Rinka Kaune

lik- 
pa-

vy-

l įpareigoja 
Jung. Valstybes, Didžiąją 
Britaniją, Rusiją ir Kini
ją —

(A) Po karo tęsti vienin
gą akciją sudarymui or
ganizacijos ir palaikymui ta Prezidento Roosevelto, 
taikos — saugumo. Premiero Churchill ir Pre-

(B) Visos valstybės, ku- miero Stalino nacių karo
rios yra kare su bendru kriminalistų atžvilgiu, 
priešu, veiks bendrai vi- Labai visus nustebino, 
suose reikaluose, kurie tai Kinijos įėjimas į trijų 
rišasi su besąlyginiu pasi- didžiųjų valstybių sąjun- 
davimu ir to priešo nu- gą- Nebuvo jokių žinių, 
ginklavimu. kad Kinijos vyriausybės

(C) Pasižada imtis visų atstovai dalyvauja konfe
rencijoje Maskvoje. Kini
jos įėjimas labai maloniai 
sutiktas Washingtono o- 

į ficialiuose rateliuose.
Tiek maždaug yra žinių 

apie Jung. Valstybių, Di
džiosios Britanijos ir Ru- 

> konferenciją Mas- 
generalę tarp- kvoje. Viešai skelbiamuo-

priemonių, kokios tik bus 
reikalingos, bendrai prieš 
priešą, jeigu tik jis (prie
šas) nesilaikys nustatytų 
sąlygų.

i ‘(D) Susitariusios vals
tybės pripažįsta reikalin-

greičiau

grįstą aukščiausiais lygy- nieko neminima apie Lie- 
bės principais visų taiką- tuvos, Latvijos, Estijos, 
mylinčių valstybių, ir tos Suomijos, Lenkijos ir Re
organizacijos nariais tap- sarabijos sienų klausimą, 
ti galės būti visos tokios Kaip žinoma. Rusija vi- 

ko_ valstybės, didelės ar ma- suomet reikalavo, kad jai 
■ Tęsinys 2-rame pusi.

(LKFSB) Šių metų 
vo mėnesyje Kauno polici- žos, palaikymui tarptau- 
ja sustatė 344 protokolus 
dėl prekybos juodoje rin- 

ikoje ir areštavo 50 asme
nų už nelegalų degtinės 
darymą, 18 už nelegalų 
gyvulių skerdimą ir 100 už 
nelegalų kainų kėlimą. Po

licija sukonfiskavo 1.070 
kilogramų (kilogramas — 
daugiau kaip du svaru) 
mėsos, 87 kg. sviesto, 500 
kg. miltų, 815 kg. kviečių 
ir 3.241 kiaušinius. Nuo 
1942 m. rūgs. 1 d. iki š. m.

nelegalią pės veikia požemiuose, 
pabaudų 
ir nusa- so kas jų laukia, 

11,909,36 kia ir savo veikimą finan-'noje kariuomenės stovyk-

į

M inneapolis, Minn., lap
kričio 1 — Šiaurvakari
nėse valstybėse gyvento
jai susilaukė tikros žie
mos. Pranešama, kad 
North ir South Dakota ir

; dimą.
Taigi smarkiausios kau

tynės dabar eina ties Pe- Minnesota valstybėse pri- 
šrekop ir taip pat Krivoj snigo net 4 coliai sniego. 
Rog apylinkėje. Naciai Temperatūra tose vietose 
prarandą daug kareivių ir maždaug tarp 20 ir 30 
ginklų. Maskva sako, kad laipsnių.

i
kovo 31 d. už 
prekybą uždėta 
354.995 markės 

t vintą prekių už 
i markes.

PENKIOS GRUPES PASIRYŽO 
SUNAIKINTI NACIŲ GALYBĘ

Stockholm, Švedija, lap-i gandą per slaptus laikraš- 
kričio 1 — Vokietijos iričius ir laiškus, 
vokiečių okupuotuose kra-! 
štuose veikia penkios j 
skirtingos grupės, kurios 
siekia vieno tikslo, bū
tent, sutriuškinti Vokieti
jos nacių galybę. Tos gru-įdentas Albinas

‘suoja: skleidžia propa- loję Texas valstybėje.
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■VAIRIOS žinios
Konferencija Maskvoj Pasibaigė

(Pradžia 1 puslapy j)

būtų pripažinta 1940 me
tų sienos. Tačiau Jung. 
Valstybės ir Didžioji Bri
tanija tokiam Rusijos rei
kalavimui priešinosi.

Jung. Valstybės ir D. 
Britanija nepripažino Pa
baltijo valstybių, Lenki
jos. Suomijos ir Rumuni
jos dalies Rusijai, kurias 
ji užgrobė turėdama su
tarti su Vokietijos Hitle
riu, tai galimas dalykas, 
kad ir Maskvos konferen
cijoje tų kraštų status ne
pasikeitė. Greičiausia, 
kad palikta spręsti po ka
ro konferencijoje, kada 
visos valstybės galės siųs
ti savo atstovus i konfe
renciją ir ginti 
lybės reikalus.

Konferencijai 
kaip paduoda

I

gauti pašalpą ar pomirti
nę?

Pagal War Civilian Se- 
eurity Program of the Fe- 
deral Security Agency oro 
puolimų saugotojai (air 
raid vvardens) ar kiti civi
liai gelbėtojai gali gauti 
pašalpą ar pomirtinę, jei
gu jie yra sužeisti ar už
mušti gelbėdami civilius 
žmones įvykius potvy
niams. eksplozijai, gaisrui 
ar geležinkelių nelaimėse, 
kaip ir gelbėdami nuo ka-

tarp ro nelaimių.

DARBININKAS 2

pirkdavot mėlynaisiais iš Ant
rosios Knygelės.

K. Kodėl vietoje mėlynųjų 
Ketvirtojoje Knygelėje yra 
vartojami žali ženkleliai kon
servuotam maistui pirktis?

A. Žalieji ženkleliai yra var
tojami nuolatiniai racionavimo 
“ženklai”. Tuomet vėl bus var
tojami mėlyni ženklai. O.VV.Z.

Baigi Batus Nudėvėti? 
Pranešk Apie Tai 

Racionavimo Įstaigai

savo vals-

einant,' 
žinios iš

Maskvos. Jung. Valstybių 
ambasados atstovas be
veik ištisai pakartojo Se
kretoriaus Cordell Hull 
per radio pasakytą kalbą, 
rugsėjo 11 d. Jis pridūrė, 
jog ir šiandien galioja se
kretoriaus padaryti pa
reiškimai.

Sekretorius Hull 
kitko štai ką pasakęs:

“Kiekviena didelė ar 
maža nepriklausoma vals
tybė teisės atžvilgiu yra 
lygi bet kuriai kitai vals
tybei.

“Visos didelės ir mažos 
tautos, kurios gerbia kitų 
tautų teises, turi teisės 
laisvai tvarkyti savo vi
daus reikalus, be jokios 
svetimos valstybės Įsiki
šimo”.

i

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ 
PROTESTAS PRIEŠ NACIUS

__________ «---------------------------------
< lkfsb > vokiečių ko-! Pašaipa Civilių Apsaugos 

misaras Lohse lankė įvai-i HaridfTIS
rias Lietuvos vietas. Visur _______
jis buvo sutiktas šaltai, o! Massachusetts Commit- 
daugelyje vietų mokslei-'tee on Public Safety pada- 
viai net pareiškė 
votišką protestą ir patrio- Apsaugos nariai, jeigu jie 
* ’ et v'"*"1 vh r"*-v>n i m r> 1

Lietuvis Tarp Raupsuotųjų

(LKFSB) Mosąueros 
mieste, Kolumbijoje, sale
ziečių teologijos mokyk
loje studijuoja lietuvis M. 
M. Tamošiūnas. Kilimu ji
sai nuo Pumpėnų. Pas sa
leziečius išvyko į Italiją 
1931 metais, o pabaigoje 
1935 m. atvyko į Kolum
biją, kur tęsė mokslą ir a- 
pie porą metų mokytoja
vo bei buvo prižiūrėtoju 
jaunuolių bei vaikučių, 
sergančių raupsais vieno- 

: je raupsuotųjų kolonijoje. 
Dabar jisai yra trečiame 
teologijos kurse ir atei
nančiais metais rengiasi 
priimti kunigystės šventi
mus. Jo troškimas — vyk
ti pirmąsias Mišias atlai
kyti toje pačioje raupsuo- 

, jei tik 
jam vyresnieji leis. Jis

, •/ v. j v

jam sa-rė sprendimą, kad Civilių tųjų kolonijoje,

demonstracijas, atlikdami savo pareigas: norėtų ir pasilikti darbuo- 
įaip vienoj vietoj jie pasi- būtų sužeisti ar mirtų, tu- Įįs tarp tų nelaimingųjų.
rodė su Lietuvos trispalvė
mis vėliavėlėmis, perrišto
mis juodu gedulo kaspinu: 
kitoj vietoj jie užtraukė 
“Lietuviais esame mes gi
mę...’’. o dar kitur net gi 
žinomą priešvokišką dainą 
— “Eina garsas nuo rube- 
žiaus”.

po-ri gauti pašalpą arba 
mirtinę.

Klausimas kilo ar 
puolimų saugotojai (air 
raid vvardens) arba kiti ci
vilių gyventojų gelbėtojai. Į 
kurie būna sužeisti ar mir
šta begelbėdami civilius 

Ine nuo karo nelaimių, gali

oro DEMESIUI

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS SVC.
Pirmininkė — Eva Marksienė,

625 E 8th St., So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. GaiBūnienė.
S Winfield St.. So. Boston. Mass. 

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė.
440 E. Sixth St.. So. BostoD, Mass. 

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St.. W. Roxburv. Mass. 

Tel. Parkway—1864-tV.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė.

177 IVest 7th St.. So. Boston. Mass. 
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė.

948 E. Broadvay. S. Boston. Mass. 
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St., So. Boston. Mass.
Draugija savo susirinkimus laiko kas 

antrą antradienį mėnesio. 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje. 492 E. 
Seventh St., So. Boston. Mass.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
nar> protokolu raštininke.

SV. JONO EV. BL. PAšALPINES 
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas švagždys,
601 6th SL, So. Boston. Mass. 

Vice-Pirmininkas — Pranas Tuleikls
702 E. 5th St„ So. Boston, Mass.

Prot. P.ašt. — Jonas Glineckis,
5 Thomas Pk., So. Bo3ton. Mass. 

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston. Mass. 

Iždir.inka3 — Vincas Za’.eskas,
613 E. 5th St., So. Boston, Mass. 

Maršalka — Jonas Zaikis.
501 E. 5th St., So. Boston, Mass.
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Trys didieji keliai veda Suvienytų Tautų armijas Romos link. Penk
tuoju numeriu pažymėta, tai Amerikiečių penktosios armijos kelio ruo
žas. Aštuntoji britų armija traukia pirmyn aštuntuoju numeriu pažymė
tu keliu.

VĖLINIŲ DIENA
Bažnytiniai metai kasdien skaistykloje esančias ir ten at- 

pasipuošę yra iškilmingomis gailaujančias, 
šventėmis nesuskaitomo 
čiaus įvairių šventųjų, 
nių, našlių ir mergelių.

Širdingai prašykime gailes-

The War Department, 
Army Map Service, Corps

I
Draugija laiko 3U31 rinki mus kas tre 

čią sekmadienį kiekvieno mėnesic 
2 vai. po pietų. Parapijos salėj 
492 E. 7th St.. So. Boston. Mass.

Kauno Mieste Uždėti Mo
kesčiai Už Laikomus 

Gyvulius

bur-(LKFSB) Kauno 
mistras (mayoras) išleido 
paraginimą, kad gyvento
jai gyviau mokėtų už lai
komus gyvulius priklau
somus mokesčius. Už kar
vę ar veršį reikia mokėti 

iškentėjo, gal patekus į panašias skaisty- pO 5 markes Į metus, už 
dėl Kristaus. Į klos kančias, kaip bus linksma, arklį jojimui ar lenkty- 

už 
kiekvieną kitą arklį — po 
20 markių. Žinoma, vokie
čių įstaigos ir organizaci
jos atleidžiamos nuo mo
kesnių už jų laikomus gy
vulius.

PLAČIAUSIAI AMERIKOJE SKAITOMAS
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

“Šv. Pranciškaus Varpelis
Pigiausias laikraštis yra

"VARPELIS"
Metams kainuoja tik $1.00 

Kanadoje $2.00
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

Platintoja’, surinkę tris naujas “Varpelio” prenumeratas, 
ketvirtą “Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir “Varpelį” 
gali siųsti kam nori. Platintojai surinkę daugiausia prenu
meratų gauna vertingų dovanų.

"VARPELIS"
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Amerikoje ir 
kituose kraštuose. Aprašo Lietuvių kančias Lietuvoje. Tal
pina gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Adresas:
FRANCISCAN FATHERS

310 Orchara Street Pittsburgh, Penna.
Telephone — Hemlock 6567

9?
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of Engineers, U. S. Army 
nori gauti žemėlapių, 
miestų planų, uostų planų, 
vietų vardų žodynų, vado
vų knygų, geografiškų 
žurnalų ir geologiškų bu- 
letenių. kurios ir kurie a- 
pimtų užsienių sritis, už 
Jung. Valstybių ir Kana
dos rubežių. Pažymėtos 
karo įstaigos ypatingai y- 
ra interesuotos vadovų 
knygomis ir žemėlapiais, 
kurie buvo išleisti laike 
pastarųjų dešimties metų.

Jeigu kas negali aukoti 
! reikalaujamos medžiagos 
Karo Departmentui, tai 
gali paskolinti kol karas 
užsibaigs, arba paskolinti 
tokiam laikui, kol juos ga
lėtų persispausdinti. Dėl 

i patogumo persiuntimui 
i prisius užadresuotus eti
ketes (labels).

Svarbu pažymėti ko ne-i 
reikalaujama. Nereikalau
jama siųsti Jung. Valsty
bių valdžios ir National 
Geographical draugijos iš
leistų žemėlapių.

Prašoma rašyti (nešauk
ti):

Miss Viohla K tipeli 
Head of N. Y. Library Branch 

Army Map Service 
'RfK/m 320, 1270—fith Avė.
Nev York, 20, Nev' York.

Vokiečiai Lietu 
viu Ūkiuose C

skai-
kanki- tingo Dangiškojo Tėvo pasi- 
kurie • gailėjimo joms ir išsiliuosavi- 

triumfuoja danguje prie Aukš-Įmo iš tenai, kad mūsų širdžiai
čiausiojo Sosto. .brangūs asmenys, mylimieji.

Jie visi yra mūsų broliai - se-Įgalėtų greit džiaugtis neapsa- 
serys Kristuje, kurie gyveno ‘ komu džiaugsmu danguje, 
kadaise ant žemės taip, kaip ir! Mums gi patiems po mirties 
mes: visi jie daug i“ 
pažeminti buvo l_.______ _
bet jų užmokestis šiandien —‘malonu turėti pas Dievą dan- nėms — 50 markių,
nevystantis vainikas garbės.

Apart linksmiųjų bažnytinių 
švenčių, prakilnių, yra viena 
labai liūdna. atmintina vi
siems. tai gedulinga VĖLINIŲ 
diena, arba uždusinę, kurioje, 
Bažnyčia visa atsimena ir mel-į 
džias už vėles.

Kiekvienas iš mūsų gal turi
me jau nukeliavusių į aną. neb- 
sugrįžtamą pasaulį brangių Į 
mūsų širdžiai asmenų: tėvelį, 
mamytę, broliuką, seselę, vyrą, 
žmoną ir gal daug giminių.

Už savo žemės gyvenimo nuo
dėmes ir netobulybes, jie ken
čia skaistykloje baisias ir 
skaudžias kančias, kurių mūs 
protas negali suprasti, nei at
jausti širdis: ten dega ugnis, 
ašaros ir vaitojimai atgailojan
čių vėlių.

Ir taip ilgai ir skaudžiai jos 
kentės, kol Dievo teisybei atsi
lygins visai už kaltes: ir ka
dangi jau pačios nieko daugiau 

, nebegali pagelbėti sau. jos šau
kias verksmingai prie mūsų.

Keno širdį gi nesuspaus ir
karti ašara skruostus neplaus.
keno krūtinėje gailesio jaus
mas gilus neužgims. nujaučiant 
begalinius skausmus, didžias 
kančias, ir šauksmą pagalbos— 
iš tenai mūsų tėvų .giminių?!

Taigi, šiandieną, šioje bran
gioje vėlinių dienoje, paauko
kime savo gerus darbus, iš
maldas, šv. mišių aukas, ypač 
.savo karštas maldas už vėles

guje užtarėjus — išliuosuotas 
vėles;
lestingumu
gins mums už mūsų 
gumą skaistykloj vėlėms. —

Padangės Aras.

o Dievulis — savo gai- 
šimteriopai atly- 

gailestin-

NAMŲ FRONTAS
Kaip Vartoti Ketvirtąją 
Racionavimo Knygutę

I ženklelių serijos ženkleliai ‘X’, 
‘Y’ ir ‘Z’ nustos galioję. Tarp 

' lapkričio 1 d. ir lapkričio 20 d. 
' šeimininkė galės pirktis kon- 
; servuoto maisto tik Ketvirto
sios Knygelės mėlynaisiais žen

kliais ‘A’, ‘B 'ir ‘C’, tiek Antro- 
! sios Knygelės žaliais ženkle- 
i kleliais ‘X’. ‘Y' ir ‘Z’.

Ketvirtoji racionavimo kny
gutė. kurią gavome pereitą sa
vaitę, yra reikalinga pradedant 
pirmadienį, lapkričio 1 d., dėl 
pirkimo racionuoto maisto iri 
cukraus.

K. Kada pradėsime vartoti. K Koks skirtumas tarpia-i 
Ketvirtąją Karo Racionavimo („ Ketvirtosios Knygelės 
Knvffele9 I: ženklelių ir mėlynųjų Antro- 

A. Nuo pirmadienio, lapkri-; sjos Knygelės fcnk|eliy, 
čio 1 d., konservuotam maistui
ir cukrui. I A. Nėra jokio skirtumo, iš-

K. Kurie ženkleliai bus var-' skiriant spalvą ir dydį — ža- 
tojami tam tikslui? į lieji ženkleliai mažesni. Kiek-

A. Lapkričio mėn. konser- v»ena žaliųjų ženklų serija turi 
vuoto maisto dalį pirksime ža- taškų vertę — 8. 5, 2 ir 1. ta 
liais serijos “A”. “B” ir “C'.pati tvarka, 
ženkleliais. Jie galios nuo lap- ženklų serijoje, 
kričio 1 d. iki ;
Ženklelis No. 29. 
mėtas “Cukrus”, 
mui penkių

1

sąrąs Lietuvai von Ren- 
teln. Gerai žinomo preky
bininko p. Sode ūkyje 
apsigyvenęs vokiečių 
pitonas Schonebek.

yra 
ka-

Naciai Nuteisė
Mirti Už Ginklų 

Laikymų

ir

(LKFSB) Daugelyje žy
mesnių Lietuvos ūkių įsi
kūrę vokiečiai. Taip Lietu
vos ministerio Švedijai, p. 
V. Gylio ūkyje, esančiame 
netoli Kauno, apsigyvenęs 
vokiečių generalinis komi-

(LKFSB) Vokiečių spe- 
cialinis teismas Kaune nu
teisė mirti Joną Moročką, 
o kitus tris — sunkiųjų 
darbų kalėjimu nuo 3 iki 
12 metų, gi dar penkis vy
rus — keletui mėnesių ka
lėjimo už laikymą ginklų 
be leidimo ir už nelegalų 
medžiojimą Kauno apskri
tyje.

Jeigu vaikų batai greičiau 
nusidėvi, nei racionavimo nau
ji ženkleliai įsigalioja, nesisie
lok dėlto, bet kreipkis į vietinę 
Karo Kainų ir Racionavimo Į- 
staigą ir pranešk apie tai.

Šitoji įstaiga sudaryta iš 
žmonių, gyvenančių jūsų apy
linkėje — kai kurie jų gali bū
ti jūsų artimi kaimynai. Jie 
taip pat yra motinos ir tėvai ir 
jie žino kokį vargą jūs turite 
dėl vaikų batų. Faktinai ir jie 
turi tuos pačius vargus ir dėl
to jie su užuojauta išklausys 
jūsų rūpesčių ir darys viską, 
kad jums padėtų.

Jiems leista išduoti extra ba
tų racionavimo ženklelių, ir ne 
vien tik vaikams, bet taip pat 
ir industrijos darbininkams ir 
kitiems civiliams, kuriems tik
rai reikia daugiau batų, negu 
kad reguliarus racionavimas 
suteikia. Ir nuo dabar jie bus 
dar nuolankesni, kadangi nau
jųjų batų racionavimo ženklų 
turės pakakti ilgesniam laiko
tarpiui. negu kad anksčiau.

Tiktai prieš eidamas į Racio
navimo įstaigą persitikrink, 
kad šeimoje nėra nevartotų 
batų racionavimo ženklų. Prieš 
prašant papildomų rac. ženklų, 
reikia suvartoti visus turimus.- 
Kadangi visus reguliarius batų 
rac. ženklelius galima perduoti 
kitam šeimos nariui, gyvenan- 

■ čiam tame pat name, pasidali- 
I nimas
turėtų 
šeima 
kus.

Tiesą pasakius, jums nėra 
reikalo eiti į Įstaigą asmeniš
kai. Užtenka parašyti ir papra
šyti prisiųsti aplikaciją, kuri 
yra trumpa ir lengva išpildyti.

Taip, jeigu jūsų šeimos batų 
ženkleliai yra visi išnaudoti ir 
kuris šeimos narys turi ma
žiau negu 2 poras vartotinų ar 
galimų pataisyti dabar reika
lingų batų — arba kitokių da
bar galimų nešioti batų, — ir 
jeigu tas asmuo turėtų vargti 
be atskiros batų poros — pra
nešk apie tai Karo Kainų ir 
Racionavimo Įstaigai. Jie ne
vers vaikščioti baso! O.W.I.

šeimos batų išteklių ne
būti sunkus, ypač jeigu 
teturi vieną ar du vai-

i

kaip ir mėlynųjų
Jūs pirksite 

gruodžio 20 d. konservuotą maistą žaliaisiais 
kuris pažy- ženkleliais, lygiai kaip jūs 
galios pirki-, —————— 

svarų cukraus nuo ----------------------------------
d. iki sausio 15 d.. Barbecue Bullets
toliau 

maisto
vartosiu kon- 
pirkimui mė-

lapkričio
1944.

K. Ar
servuoto
lynuosius ženklelius iš Antro
sios Racionavimo Knygelės?

A. Taip, iki lapkričio 20 d. 
Tuo metu paskutinės mėlynųjų

Tėvų Pranciškonu Misijos 
1943 m.

Chicago, III. — Švenč. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo par., 
Švenč. P. Marijos Nek. Prasidė
jimo novena ir misijos, lapkri
čio 29 — gruodžio 8 d. Tėvas j 
Juvenalis Liauba.

Providence, R. I.
miero par.. 40 vai. 
gruodžio 12—14 d. 
Justinas Vaškys.

Pittsburgh, Pa. — 
cento par.. misijos, 
28 d. — gruodžio 5 d. 
Justinas Vaškys.

FRANCISCAN FATHERS 
310 Orchard PI..

Pittsburgh, (10), Pa.

— Šv. Kazi- 
atlaidai.

— Tėvas

Šv. Vin- 
lapkričio 
— Tėvas “Used kitchen grease thoughtlessly emptied down the drain means 

bombs that won't be dropped on Berlin." says Jane Oeering, Ingenue 
ballerina of the Broadway hit. “Early to Bed,” who knovvs that glycerine 
is urgently needed for manufacture of war materials and that it is made 
from inedible kitchen fats. She savęs it drop by drop on every occasion 
and thinks everyone should realize that one tablespoonful, salvaged 
everyday for a month, will produce the glycerine for one fifth of ai 
pound of nitro glycerine used in explosives and heart stimulanta. vi j
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidays such aa 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas 
--------- by-----------

•AINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
Bntered aa aecond-elass matter SepL 12, 1915 at the post office at Boston, 

Mass. under the Aot of March 3, 1870.
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for ln Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918
SUBSCRIPTION RA TĘS:

Domestic yearly ________ ____$4.00
Domestic once per week yearly $2.00
Foreign yearly______________$5.00
Foreign once per week yearly $2.50

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams_________ $4.00
Vieną kart savaitėje metams_ $2.00
Užsieny metams ___________  $5.00
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
366 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Gramozdiška Propaganda

MIRĖ RAŠYTOJA GABRIELE 
PETKEVIČAITE - BITE

• T * - - . . 1
ninį darbą.

G. Petkevičaitės-Bitės' 
iškilmingos laidotuvės į-(LKFSB) Eidama 83-1vių šelpimą. Visą savo gy- , _ . ,. ,

venimą buvo veikliu tos yV1“ Panevėžyje b.rzeho 
17 d. Laidotuvėse dalyva
vo tūkstančiai apylinkės 
ir vietos gyventojų, o taip- 

i iš Kauno, Kė- 
vėliau rašė daini4 ir kitW Ve_
“Vilniaus Ži- ^one b’JVO pašarvota Pa- 

ir’kituose Lietuvos nevėžio muziejuje, o laido- 
Beveik vi--tuvių dieną Jos Palaikai 

suose savo rašiniuose ji ^UY° Pęrk^li i Katedrą.
Prie atviro kapo su ja at-

čius amžiaus metus birže
lio 14 d. Panevėžyje mirė 
daug lietuvių tautai pasi
darbavusi pedagogė, rašy
toja, visuomenės veikėja 
Gabrielė Petkevičaitė - Bi
tė. Ji buvo gimusi 1861 m. 
kovo 18 d. Puziniškiu dva-t 
re, Smilgių valsčiuje, Pa- laikraščiuose, 
nevėžio apskr. Pradžios 
mokslą gavo iš Lauryno I- kėlė viešpataujančią nely- 

! vinskio, ]
Mintauioje ir Deltuvoje, Į pati augusi dvare, jz
Tiškevičiaus dvare lankė kėjo teisingai suprasti vai- damas, kad velione norėjo 
.................. - i .. .. . . . , jog kiekvienas lietuvis 

mylėtų savo kraštą drau
ge siekdamas, kad jame

organizacijos šulu. Ji ne
mažai darbavosi ir plunks- ' 
na. Pirmasis jos rašinys 
buvo išspausdintas 1894 f1 
m. “Varpe”, 
“Ūkininke”, 
niose” i

Jo Eminencijos Kardinolo 
Laiškas, 

skaitytinas per visas Mišias Sekmadieni, 
spalių 31, ir Sekmadienį, lapkričio 7.

v •

Suvienytojo Karo Fondo vajus 1944 metams, pra
sidės Bostone ir apylinkėse lapkričio 8 dieną, šis va
jus sušelps 264 ligonines ir įvairias socialines įstaigas, 
tarnaujančias Didžiojo Bostono gyventojams. Jis taip 
pat remia ir Tautinį Karo Fondą, inimant ŪSO (Jung
tinės Tarnybos Organizacija), Belaisvių šelpimo

paskiau mokėsi gylį, kaime Nore sveikino finansų gen. ta- skyrių ir kitas Karui Remti Draugijas,
je ir Deltuvoje, | pati augusi dvare, ji mo- rėjas xiatuaonis, sumine- Suma vajui sukelti nustatyta iki 7.

---------------------- bitininkystės kursus, pas-'stiečių gyvenimą ir juos
Karas dar nesibaigia. Dar daug kraujo bus išlieta, kiau gyvendama pas tė-, žodžiu bei darbu užstoti, 

kol įvyks galutinis laimėjimas. Bet diplomatai nujun- yus Joniškėlyje mokė vai-Tai buvo tikra žmonių my- 
ta, kad Ašies nugarkaulis jau palaužtas ir, ] 
mi, kad įvykiai neužkluptų juos neprisiruošusius, pra-jX1 
dėjo smarkiau vykdyt žodžio ir rašto karą, t. y. pro- tl 
pagandą. Tas popierinis frontas buvo ir bus veiklus 
ištiso karo metu, bet šiuo momentu jis veikia dvigu
bu smarkumu. Daugiausia darbuojasi sovietai. Jiems 
rūpi Atlanto Čarteris, bet apeiti taip mikliai, kad at
rodytų, jog jie Atlanto Čarterio principus pilnai išlai- ‘ t^rėju^lor tikslu^ mokslei-

'■ ko. Jie nori žūt būt pagrobti Pabaltės valstybes, bet 
Atlanto Čarteris garantuoja jų laisvę. Kaip tatai tas 
dvi priešginybes suderinti? Tam atsiekti, reikia įti
kinti pasaulį, kad padaryti Pabaltės kraštuose sovie
tų “rinkimai” buvę teisėti. Visi gerai žino, kad tie “rin
kimai” įvyko raudonosios armijos kulkosvaidžių glo
bojami, bet įgudusi melagystėse sovietų propaganda 
sarmatos nepažįsta. Ji meluoja per akis — vis kas nors 
patikės. Viens iš daugelio propagandistų, tūlas Wil- 
liam Maxwell, nedvejodamas teigia, kad Pabaltės vals
tybių “seimai”, atlikti sovietų okupacijos metu, iš
reiškė lietuvių, latvių ir estų vienbalsį pageidavimą 
prisijungti prie Sovietų Sąjungos, nes, girdi, tik tuo 
būdu tegalima savo nepriklausomybė išlaikyti (ši
taip!) ir savo ekonominio ir socialinio gyvenimo būk
lė pagerinti (!). Tai, anot Maxwellio, esąs labai išmin-

ii u j u ii • _ j .j i v j hiitu JHTVAn-
nrisibiioda- kus. Čia ii bandė vienam. letoja, užtarėja, geradėja. . V , gera g\ e
susius r>ra-i kitam gabiam, bet netur-i Kurį laika gyvenusi vii- tj’ nebūtų skriaudų.

tingam mokiniui padėti, 
tačiau įsitikinusi, kad as
meninė pagalba nedaug 
tegalės atsiekti, visa širdi
mi prisidėjo prie darbuo- 
ties “Žiburėlio” draugijos,

v •

niuje, Didžiojo karo metu 
grįžo i savo tėviškę ir nuo 
1919 iki 1924 m. mokyto
javo Penevėžio vyrų gim
nazijoje. Dėl silpnos svei
katos turėjo pasitraukti iš 
mokyklos darbo, bet iki

neteisybių ir išnaudojimo, 
mo.

Savitaroinės pagalbos 
vardu kalbėjęs prof. Kon
čius pabrėžė velionės viso 
amžiaus pastangas padėti 
kitiems. Moterų vardu kal
bėjusi p. Pikčilingienė pri- 

i minė, kad velionė yra da
vusi pradžią lietuvės mo- 

tūkstančių terš organizaciniam gyve
nimui. Ji buvo pirmoji, ku
ri 1907 m. organizavo ir 
sukvietė pirmąjį lietuvių 
moterų suvažiavima, o 
1937 m. įvykusiame lietu
vių moterų jubilieiiniame 

; suvažiavime G. Petkevi
čaitė taiD pat buvo pirmi
ninkė. Ji buvo kilnus pa

-vyzdys lietuvėms mote
rims.

Į Vainikus uždėjo genera
liniai tarėjai, lietuviai ra- V * • • -> v . - -

įspūdinga. Gaila, kad nepilnai atpasakota. Trūksta ke- 
letos smulkmenų. Pirmiausia, tie šimtai f"'

.^'•Pabaltės piliečių buvo ištremti Rusijon dar gerokai 
prieš Hitlerio okupaciją. Reiškia, ne vokiečių puoli
mas privertė bolševikus tą “geradarystę” padaryti. 
Kai vokiečiai užpuolė, tai bolševikai vos suskubo ke
letą tūkstančių nekaltų žmonių nužudyti. Antra, ta 

i “geradarystė” buvo tokio pobūdžio, kad senesnieji 
tremtiniai buvo pasmerkti badu išmirti,, o vaikus au
klėjama komunizmo dvasioje, kad jie paskui paliktų 
bolševikų agentais ir savo tėvynės išdavikais. Tik vie
ną tiesą propagandistas pasakė, būtent, kad tremti

nių skaičius siekia šimtų tūkstančių.
Ekonominiams “laimėjimams” bolševikų okupa- 

. . w _ . _ . cijos metu pabrėžti, Maxwell vartoja bolševikų statis- Svtniai
tingas pasiryžimas, nes Sovietų Rusija suteiks jiems tiką Jai pasidėkojant, “laimėjimai” atrodo labai įspū- jos ’ 

. pirmaeilių piliečių teises (antraeilių piliečių ji netu- 
| rinti). Dėkui už malonę, tik kad čia išeina maža prieš- 
. ginybė: kaip lietuviai, latviai ir estai išlaikys savo ne- 
* priklausomybę, jei jie pataps Rusijos piliečiais? Ma- 
I tyt p. Maxwellio čia nesusigrabaliota. Gramozdiškas 
į iš jo propagandistas.

Dar vieną sovietų “geradarystę” Maxwell iškelia. 
.Girdi, buvusios Pabaltės tautų vyriausybės nenorėjo 
susidėti su Sovietų Rusija prieš Hitlerį. To pasėka: 
Hitleris užėmė jų žemes. “Bet desėtkai ir net šimtai 
tūkstančių jų piliečių gyvybių buvo išgelbėta, išsiun
čiant juos į Sovietijos vidurį”. Geraširdystė iš tiesų į

- - .*—, gimnazijos, lietuvės
dingi. Deja, sovietų statistika turi vieną savotišką y- moterys ir daug kitų, 
patumą. Prie paprastų, eilinių apskaičiavimų ji visa
da prideda vieną nulių — didesnio įspūdžio dėliai. Bet, 
kai jau reikia kur pasauliui pasirodyti, tai ir poros nu
lių nebeužtenka. Iš viso, sovietų statistikos nieks rim
tai neima, net pačius komunistus neišskiriant. Paga
liau, neįmanomas lietuvių skurdas, kuriame jie atsi
dūrė, tik vienerius metus bolševikams bevaldant, nie
kais paverčia visas melagingai išpūstas sovietų statis
tikas. Tad bus tiksliausia ekonominius bei socialinius 
bolševikų “laimėjimus” nušviesti kituose straipsniuo
se, imant medžiagą ne iš bolševikiškų šaltinių. K.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

BONO DAY
Gen. Štabo Pik. K. Grinius.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VIETA BŪSIMOJE 
EUROPOJE IR PASAULIO TAIKOS SISTEMOJE

i < Referatas, skaitytas Amerikos Lietuvių Konferenci
joje. Pittsburgh’e. 1943 m. rugsėjo 2 d.)

TURINYS:
5) Lietuvos santykiai su Vokietija;
6) Lietuvos santykiai su Rusija;
7) Lietuvos santykiai su Latvija ir Estija;
8) Išvada.

5) LIETUVOS SANTYKIAI SU 
VOKIETUA

Būdamas sveiko proto ir ramaus būdo, į 
visus hitlerinės Vokietijos prajovus lietuvis 
nuo pat pradžios žiūrėjo šaltai ir skeptiškai 
panašiai, kaip blaivas žmogus gali žiūrėti į 
nusigėrusį.

Lietuvis aiškiai matė, kad, didybės karšt
ligės apimta, Vokietija eis pasirinktu keliu 
iki galo. Pratęs per ilgus šimtmečius su vo
kiečiais santykiauti, lietuvis nebuvo perdaug 
nustebintas nei Klaipėdos ultimatumu, nei 
rugpjūčio 23 d. su Maskva padarytu susita
rimu, nei rugsėjo 1 d. vokiečių iniciatyva pra
dėtu karu. Sukandęs dantis jis žiūri, kai šian
dien putojantis vokietis, su bizūnu rankoje 
vaiko Lietuvos ūkininkus iš jų ūkių, kai nau
jojo kryžiuočių Magistro-Fiūrerio vardu mo
bilizuojami jauni vyrai eiti kraujo lieti už ap
svaigusio Herrenvolko ateitį, kai Lietuvos 
berniukai ir merginos varomi masėmis dirbti 
į griūvančius Vokietijos fabrikus. Su pasi
piktinimu jis klausosi vokiškojo kliedėjimo 
apie Lebensraumus ir Blutopfer — kraujo 
auką.

Sukandęs dantis lietuvis žiūri ir laukia va
landos, kad iš to paties vokiečio įgytą ginklą

jisai galėtų atkreipti prieš prūsiškąjį engė
ją, kad ir vėl nusikratytų jo pančių. Lietuvis 
dar nepamiršo ano karo okupacijos laikų, ne
pamiršo nei teutoniškų ordų siautimo Žemai
tijoje 1919 metais.

Už visus savo darbus žiaurusis okupan
tas susilauks užsipelnyto atpildo, o Lietuvai 
padaryta materialinė žala turės būti, iki pas
kutinio cento, Reicho atlyginta.

Bėgančio okupanto kulnis mindamas, lie
tuvis eis iki Kuršių pajūrio, iki Klaipėdos.

6) LIETUVOS SANTYKIAI SU RUSIIA
Per šimtmečius su Maskva santykiauda

ma, Lietuva pergyveno įvairių politinių ruož
tų. Buvo karų, buvo okupacijų, retkarčiais 
buvo ir bičiulystės pasireiškimų. Pradėtas 
1920 metų liepos 12 d. sutartimi, paskutinis 
gero sugyvenimo ruoštas tęsėsi iki šio karo 
pradžios, kai Maskva 1939 metų rugsėjo mė
nesy staiga pareikalavo teisės pastatyti Lie
tuvoje savo įgulas. Nepraėjus ir metams, Lie
tuva buvo Sovietų okupuota. Prasidėjo bai
susis Lietuvai metas. Dar iki šios dienos vo
kiškasis okupantas Lietuvoje naudojasi ru
siškojo pirmtakūno “kolektivizacijos dova
na”. Ir jei ne staigus 1941 metų birželio 22 d. 
posūkis, lietuvių tauta tikriausia būtų buvus 
galutinai išdeportuota, išblaškyta, sulikvi- 
duota. Dešimtys tūkstančių mūsų brolių ir 
seserų, jokios pagalbos nepasiekiami, dar ir 
šiandien miršta beribiuose Sovietų plotuose. 
Taip, lietuvių tauta liko Maskvos baisiai ap
gauta ir sužeista.

Suma vajui sukelti nustatyta iki 7,500,000 dol. Iš 
tų pinigų 5,500,000 dol. skiriama Bostono ir apylinkių 
reikalams. 2,000,000 dol. bus atidėta mūsų ir alijantų 
kareivijai sušelpti. Katalikų Labdarybės Biuras ir šv. 
Vincento de Paulo Draugija taip pat gaus savo dalį.

Man malonu nuoširdžiai tam reikalui pritarti. Ži
nau. kad mūsų žmonės karštai ir pilna širdimi duos 
reikiamos tam vertingam tikslui paspirties. Sėkmin
giau šiam vajui vykdyti pasirinkta šūkis: “Duokite, 
nes jūs paisote”. Iš tiesų tai patrauklus paraginimas 
tiems, kuriems tikrai rūpi sušelpti neturtėliai, apleis
tieji ir tie, kurie kariauja už mūsų tėvynę. Tegu jūsų 
dovana bus atseikėta meilės ir patriotizmo saiku.

VVILLIAM CARDINAL O CONNELL.

Bostono Arkivyskupas.
Spalių 27 d., 1943 m.

Liurdo Knygos Jau Ketvirta 
Dalis Atspausdinta

Panamos Šventė
(LKFSB) Kas abejoja, 

ar mažos tautos gali būti 
nepriklausomos, turėtų 
prisiminti Panamą, kuri 
lapkričio 3 d. švenčia jau 
40-tą savo Nepriklauso
mybės šventę. Daugelis 
nustebsime, kad ta Centri
nės Amerikos respublika 
teturi tik 635.000 gvvento- ... .. ~

Šią savaitę mūsų pres- 
manas F. Simanavičius 
jau baigė atspausdinti vie
ną ketvirtadalį Liurdo 
knygos. “Darbininko” ad
ministracija deda pastan
gų, kad ji iš spaudos išei
tų prieš Kalėdas.

Reikia tikrai pasidžiaug
ti, kad katalikiškoji lietu- jus. taigi beveik penkis 
vių visuomenė labai gau
siai remia “Darbininko” 
sumanymą išleisti J. Eksc. 
Vyskupo P. Bučio knygą— 
“ŠVČ. P. MARIJOS APSI
REIŠKIMAI LIURDE”.

Jei kas norėtų gauti mi
nėtą knygą, ir kad jo var
das ir pavardė būtų at
spausdinta pačioje knygo
je, prašome pasiskubinti 
su užsakymais.

kartus mažiau negu Lie
tuva. Jos užimama terito
rija — 33.667 kvadr. my
lios. Panamoje dauguma 
gyventojų — katalikai. Vi
siems vaikams nuo 7 iki 15 
metų priverstinas moks
las. Panama turi daugiau 
kaip 600 pradžios mokyk
lų. keletą aukštesniųjų ir 
vieną universitetą. Gyven
tojai vartoja ispanų kalbą.

To nepaisant, geografinėje kaimynistėje 
su rusais teks gyventi ir toliau, ir tai nepai
sant Rusijos spalvos. Noroms - nenoroms, a- 
biem pusėm reikės ieškoti vadinamojo “me
dus vivendi” — sugyvenimo būdo.

Koks tai Sovietų publicistas 1941 metais, 
jau kovai su vokiečiais įpusėjus, išsitarė, gir
di, 1939-1941 metų Sovietų laikyseną Lietu
vos atžvilgiu diktavo militariniai samprota
vimai. Nors toks pasiteisinimas ir nevisai įti
kinančiai skamba, tačiau, manau, jis galėtų 
būti eventualiai panaudotas diskusijų baze.

Turiu įspūdžio, kad mums, lietuviams, bū
tų svarstytinas atstatymas padėties, kuri bu
vo prieš šį karą. Praktiškai tas reikštų grįži
mą prie padėties, pagrindiniai išeinant iš 
1920 m. liepos 12 d. mūsų-sutarties su Rusi
ja. Bet čia bus reikalingi ir stambūs korek
tyvai. Vienas iš jų būtų atlyginimas Lietuvai 
už per padarytus 1939-1941 metus nuostolius, 
nepamirštant kompensuoti ir nuo 1920 metų 
nedamokėtas Lietuvai skolas. Aš čia turiu 
galvoje anais metais Lietuvai pasiūlytą, 
niekuomet Sovietų neįvykdytą pažadą 
nuostolių atsiimti mišku nuo kelmo.

Bet visų pirmiausia mes iš Maskvos
kiame išlaisvinimo mūsų deportuotų brolių ir 
seserų.

gyventojuose. Kaip matote, nors įeiti į są
jungą iš Pabalčio tautų pusės yra didelis. Di
delė ta prasme pažanga būtų padaryta, jei 
Baltijos jūros saugumo kompleksu tiesiogi
niai ir aktyviai susirūpintų Švedija.

8) IŠVADA

bet 
dalį

lau-

7) LIETUVOS SANTYKIAI SU LATVIJA 
IR ESTIJA

Nelygu kitos krypties, mūsų santykiai šia
me bare atrodo ko geriausi, šiokių tokių geo
politinių skirtingumų nepaisant, visos trys 
Pabalčio tautos nuoširdžiai tiki, kad po šio 
karo joms pavyks sudaryti Baltijos sąjungą. 
Tam tikslui pasiekti šiandien darbuojasi vi
sa eilė komitetų ir institucijų. Iš Pabalčio 
gaunamos žinios rodo, kad ta prasme stipri 
srovė reiškiasi šiandien ir pačiuose tų kraštų

Baigdamas šį savo kiek ilgoką referatą, 
dar kartą pabrėžiu kalbąs savo tik vardu ir 
reiškiąs tik savo nuomonę.

Tą ar kitą Lietuvos užsienio politikos žo
dį tars Suverene ir Demokratinė Lietuva per 
savo laisvai ir nevaržomai rinktus tautos at
stovus ir tautos pastatytą valdžią. To nepai
sant, būdami savo tautos atžala, mes čia. 
laisvame pasaulyje atsidūrę, įvairių pasaulė
žiūrų ir užsiėmimų žmonės, susibūrę į įvai
rias visuomenines organizacijas, turime ne 
tik teisės, bet ir prievolės rūpintis mūsų tė
vų žemės likimu, ruošti dirvą jos atgimimui 
ir aiškinti ateities perspektyvas. Šiandien o- 
kupanto sukaustyta Lietuva - Tėvynė laukia 
Demokratijų pergalės ir Jūsų, broliai ameri
kiečiai pagalbos!

(Galas)

Bonus šian-Pirk Karo 
dien. Jie tave ryt išlaikys.
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Jauna Gyvybė, Kuri$ Užgniaužė

padarę priesaiką prieš Šv. 
Kazimiero kaulelius ir 
slapčia variniame kryže
lyje užsikabinę ant kaklo 
to šventojo relikvijas ry
žosi dirbti lietuvybės dar
bą. šviesti Lietuvos liaudį. 
Seminarijoje A. Kaupo 

buvo pada-

—- Iš mokyklos išmestas už bedievybę liko... ku
nigu. — Slapta priesaika prieš šventojo kaule
lį- — “Amerikos lietuvių prezidentas". — Priva
tūs jo laiškai Vaižgantui ir lakštui. — Apie 
“Amžiną Kapitalą" Lietuvos kankiniams. — 
— Brolio ašaros sesers įžadų dienoje. — “Jo tik
ras liežuvis buvo ne burnoje, o rankose". — Pa
skutinės valandos rašytojo kun. A. Kaupo.

— Pamačiau gyvenimą 
tokį, koks jis yra. ne koks 
turėtų būti. Buvau arti 
susidūręs su studentais su 
bedieviais. anarchistais, 
tamsuoliais ir tt. Pats dir
bau plovyklose, mačiau 
kaip ir kiti dirba dirbtu
vėse ir kasyklose. Du sy- kambarėlyje, 
kiu buvau seminarijoje... ryta krata ir už rastas į- 
Kitados gyvenau tarp dar
bininkų, o dabar gyvenu 
iš darbininkų, — tai tos 
klasės pastangos pagerin
ti savo būvį man ypatin
gai rūpi. Neesu nei agita
torius. nei vadovas. Tai ir 
palieka man ne kas kita, 
kaip žiūrėti, domėtis, ty
rinėti ir surašinėti, 
taip save apibūdino a. a. 
kun. Antanas Kaupas, 
nuo kurio mirties šiemet 
sueina 30 metų. Tai įdomi 
ir įtakinga asmenybė A- 
merikos lietuvių tarpe ir 
šios sukakties proga ver
ta jį prisiminti ir pagerb
ti.
IŠ GIMNAZIJOS 
IŠMESTAS UŽ... 
BEDIEVYBĖ
— Mano praeitis 

daug šviesių ruožų. — pri
sipažino kartą A. Kaupas. 
Tikrai, jo gyvenimas bu
vo pilnas rūpesčių. Gimęs gimnaziją, pataisas turiu 
jisai buvo 1870 m. Gude
liuose. Ramygalos parapi
joje. Patekęs į Šiaulių 
gimnaziją susidraugavo 
su tais laikais mokinių 
tarpe gana gausiais socia
listais. buvo nuvestas į jų 
slaptą knygyną uždraus
tųjų knygų. Beskaityda
mas įvairių kritikų ir re
voliucionierių raštus ir 
patsai ėmė į tą pusę nu
šnekėti. net ginčytis reli- galėjau.
giniais klausimais. Kartą pie savo pirmas dienas A- 
tokie ginčai įvyko atosto- merikoje, — 
gų metu, net gi policinin- darbo negavau, 
ko akyse. Buvo įskųstas ramygaliečiai 
gimnazijos vadovybei, ku- mokėti už mokslą — taigi 
ri jį iš mokyklos pašalino už 3 ar 4 savaičių atsidū- 
už... bedievybę, bet jis be- riau lenkų seminarijoje 
dieviu nebuvo ir po metų Detroite.
įstojo į kunigų seminari
ją. Čia jis susidomėjo lie
tuviškais dalykais, ėmė 
skaityti Duonelaičio raš
tus, atydžiai klausyti gar
siojo Jauniaus lietuviškų
jų pamokų, net gi prisidė
jo prie slaptos lietuvių 
klierikų šv. Kazimiero 
draugijėlės, kurios nariai.

se-

si-

neturi

t r

hi

lykus dėstyti Petrapilio 
dvasinėje akademijoje.

Bet visuose savo dar
buos kun. Kaupas nepa
miršo ir lietuvių tautos. 
Net apie savo vieną žy
mesnių veikalų — “Pa
trimpo Laiškai” — jis vie
name privačiame laiške 
atsiliepia:
— Jų tikslas — sujudin

ti žmonės duoti aukų tė
vynės kultūros i___
lams...”

Jis taipgi buvo didelis 
lietuviškosios knygos my
lėtojas ir jo knygų siun
tinys buvo geras įnašas į 
besisteigiantį viešąjį ka
talikų knygyną Kaune.

Mirusiųjų Atminimas Ir Amžinasis 
Gyvenimas

Du Dėdės Šamo sužeisti kariai gelbsti viens antram. 
Jie eina iš gilumos džiunglių į pamarį. New Georgia 
saloj, kur tikisi, kad bus paimti, nes ten lūkuriuoja lai
vas. kuris tuojau nuveža į saugesnę vietą.

____________________________________________

tartinas knygas ir susira
šinėjimus jisai buvo paša
lintas.
PER VANDENYNUS 
I NAUJUS KRAŠTUS
— Būdamas Kauno

minarijoje ir jausdamas 
ant savęs Damoklo kardą 
— išvarymą, sykį pada
riau pats sau prižadą — 
niekados neatsigulti ne
sukalbėjus 1 Tėve Mūsų, 
3 Sveika Marija, taip pat 
niekados neapleisti Mišių pradėjo 1901 m. ko kita vienuolė, dalyva-
šventomis dienomis. Šitą Dar prieš tai Kaupas vusi iškilmėse: 
prižadą pildau..., pasako- drauge su abiems aukš- — Jis buvo taip susijau- 
jasi A. Kaupas. Gal tas čiau minėtais draugais dinęs, net maniau, kad jis 
jam padėjo nepalūžti toli- kunigais paskelbė į lietu- apalps: jis tik prie didelių 
mesniuose sunkumuose, vius inteligentus atsišau- pastangų susilaikė nuo 
Iš seminarijos išlydėdami kimą. kad rinktų medžią- verksmo. Man atrodė, kad 
draugai jam sumetė net gą lietuvių skyriui pašau- jis tada žiūrėjo ir regėjo 
400 rublių. Beveik ištisus linėje parodoje Paryžiui, daugybę sielų, kurias se- 
metus jis trynėsi tarp Pet- Tai buvo pastangos jų su- serys savo pasišventimu, 
rapilio studentų, vėliau 
Kaune mokino “švedus” 
(naujai besiruošiančius į

Lietuvai ir lietuviams žo- vių kalbą 
džio, spaudos,

kandidatėms, 
tikėjimo rėmė besikuriantį vienuo- 

laisvę ir nepriklausomybę, lyną aukomis. Kaip jis, 
"Tą kovą jisai su kun. Mi- laikydamas 
luku, kun. Žiliumi, šią gyveno savo sesers įžadų 
draugiją steigdami, jau

Viešpats Jėzus jį labai 
mylėjo. Taigi, Jėzus Kris
tus iš to Tabernakulo tei
kia viltį nuliūdusiems tė- 

ivams ir raudančioms mo
tinoms, kurios ir kurie y- 
ra netekę vienturtės savo 
dukters.

Visais amžiais žmonių 
diduomenė ieškojo vilties 
kokio nors atspindžio ar
ba pagalbos prie Aukos 

• Altoriaus, niekada nesi
baigiančios gyvenimo Be- 
tanijos. Čia visi dabar 
renkamės melsdami am
žinojo atilsio dėl brolio, 
kurs mirė ir kurio neteko
me; dėl sesers, tėvo, moti
nos, giminės, sužiedotinio, 
mylimo bendraminčio, 
bendradarbio...

O Naime, Kaparnaume, 
tie 

surami-, Skausmų Žmogaus atmi-

Pradžia 5-tame pusi, 
mokratiją ir keturias lais
ves pasaulio tautoms, he- 
rojingai žūna. Gi tėvai ir 
motinos liūdi, griaudena- 
si, verkia... Tačiau, Mei
lingasis Jėzus pas mus vi- 

reika-^sus ateina nuliūdimo va-, 
landose. Jis, įsirėdęs į bal-! 
tųjų kviečių varpos ves- 
tūrą, ateina, kad mes tu
rėtume viltį ir įtikėtume. 
Jis ateina mums užtikrin
ti, kad visi vieną dieną 
kelsimės iš numirusių ir į- 
eisime į amžinąjį gyveni
mą, kur visi palaimintai 
susivienysime su šventų
jų sielomis, bendrai ir 
mūsų mirę 

Šiandien, 
lių motinų, 
vienintelio 
naus, ieško 
liūdime ir randa i , o__ _____
nimą Naimo vaizde. Vieš-'nimai! Jūs mus vedate į 
pats Jėzus paguodžia ir!tobulosios dienos prieauš- 
priduoda vilties visoms 
motinoms, kurios Naimą 
yra įrašusios į motinišką
ją savo širdį.

Nesuskaitoma tėvų dau
gybė artėja prie Didžiojo 
Sakramento Kaparnau
me. Nes Kaparnaumas 
buvo “Jo Paties miestas”.

VARGAI IR GRABAS i
Anais laikais kunigo 1 

darbas parapijose buvo la- ‘ 
Ibai varginantis dėl ne
tvarkingų pretenzijų iš . 
nesusipratusių parapijie- ; 
čių. O čia dar darbas spau
doje jį taipgi vargino. 
Jakštui taip jisai nusi
skundžia:
— Nemiegojęs beveik 

tris naktis, nusikankinęs 
su žmonėmis ir svečiais, 
sėdžiu dabar savo kance
liarijoj ir, laukdamas in
teresantų, peržiūrinėju 
savo “Eugeniką”...

Kitame gi laiške:
— Šitą laiškelį rašau jau 

trečią dieną... Tai šis, tai 
tas, tai kas kita. Negali
ma nei minčių surinkti, 
nei pradėto darbo vesti iš 
anksto išgalvotais ke
liais...”

Nežiūrint to nuolatinio 
nervų įtempimo, jisai mo
kėjo protarpiais ir smagų 
linksmumą parodyti, sa
kysim draugų tarpe, priė
jęs ten, kur alus pilsto
mas, tiesdamas stiklą 
prataria:

— Na, jau Kaupui, pilk 
su kaupu...

O gyvenimo vargai vis 
sunkiau gulė ant pečių. 
Pittstone sudegė bažny
čia ir jisai savo prieteliui 
Vaižgantui rašo:

— Bažnyčios sudegimas 
įmanė labai sunervino ir 

gražumu kai-'užkrovė naštą, kurios gal 
minčių, j nė nepakelsiu...

Mišias, per-

momentą, vaizdžiai nusa
ko kita vienuolė, dalyva-

darytosios Lauryno Ivins- pamaldumu ir katalikišku 
kio draugijos.

Kovai dėl Lietuvos lais
vės ir lietuvių gerovės bu
vo sugalvota sušaukti A- 
merikos lietuviškųjų laik
raščių redaktorių suvažia
vimas. Ir čia (1910 m.) 
buvo įvertinta kun. Kau- p°je» pirštuose, 
po nuopelnai, išrenkant jį 
lietuvių laikraštininkų 

liūdymo. ne- draugijos sekretoriumi.

čius mokinius) ir pats 
mokinosi. Pas jo šeimi
ninką buvo padaryta kra
ta. Policija rado slaptų lie
tuviškų laikraščių ir šei
mininką išvežė, o Kaupas, 
neturėdamas iš policijos 
ištikimybės i 
teko vilties įstoti į bet ku- LIETUVOS 
rią Rusijos mokyklą ir iš
važiavo į Ameriką.

— Sunkiai padirbti ne-
— pasakojosi a-

auklėjimu išgelbės...”
REDAKTORIUS IR 
RAŠYTOJAS
— Jo tikras liežuvis, — 

rašo apie kun. Kaupą Vai
žgantas, — buvo ne bur- 

, nusi
tvėrusiuose plun k s n ą. 
Duok jam valandą laiko, 
jis tau, rašomosios maši
nos greitumu, pribers ant 
kelių lakštų ir kai ims

lengvesnio
o čia keli 

apsiėmė

Pa.. vėliau 
Pittstone, vis 

parapijose.

bendrai
mylimieji.
daugelis naš- 

kurios neteko 
herojaus sū- į 
paguodos nu-Į Betanija! Palaiminti

rį, lydint šviesiais spin
dinčiais šviesos atspin
džiais, mus jungdami su 
Viešpačiu Jėzumi, Marija 
ir Juozapu, ir nurodote 
šviesų kelią į Amžinąją 
Betaniją, kur mums yra 
skirtas Amžinasis Gyveni
mas.

negera, paskum — kad] 
turiu nervų nusilpnėjimą. 
Artesnė diagnozė parodė, 
jog mane kankina vėžys 
krūtinėje. Taigi trumpas 
laikas man belieka gyven
ti ant žemės. Nemanau, 
kad pratęsiu iki Visų 
Šventei. Nieko negalių 
veikti — nei skaityti, nei 
rašyti. Taigi sakau sudiev 
ir meldžiu atminti mane 
savo maldose”.

Jo nujautimas išsipildė: 
nebesulaukė Visų šven
tės. Nuo spalių 19 d. be
veik nebešnekėjo, vos su 
vargu keletą lašų vaistų 

1 nuryja skaudėjimui krū-

jtinėj numalšinti. Kol galė
jo šnekėti, vis prašė, kad 
už jį melstųsi... Spalių 27 
d. iš ryto 
nai.

Paskutinius žodžius leis
kime tarti jo gyvenimo ir 
raštų draugui — Vaižgan
tui:
— Toks tai Amerikos lie

tuvių šulas, štai 1913 me
tais pasimirė vos 43 m. 
amžiaus eidamas. Pats 
gražumas amžiaus. Bet 
ar gi to žiūri mirtis? Ji 
ne iš eilės griebia, bet vis 
kuo naigeriausius pir- 

K. J. Prunskis.

užgeso amži-

v •

W E D D E I) - Corp. Larry 
Leonard. 25. gunnery stu- 
dent. and his bnde, former 
Mrs. Hazel Guggenheim 
Kmg - Faliow McKinley. 
hciress to Guggenheini min- 
ing millions. wcd at horne 
of attomey in Denver.
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Bobby Gregory is doing his war work by salvaging fat from his lunch 
at the Jonės Children's Center. 405 East 73rd St.. whi!e Nurse Florence 
Van Buskirk assures him that he is a member in good standmg of the 
Clean Plate Club. Ali used fats are saved at the Center and turned in 
to the meat deafer where lt starts on its way to w«r. One pound of 
inedible fat will produce the glycerine required to make 1.5 pounds of 
gunpovvder. Glycerine is used for tannic acid in treating powder burns.

MYLĖTOJAS
Gimtasis kraštas Kau

pui buvo kaip mylimas 
! asmuo. Net jo tėvynėn 
siunčiamuose laiškuose 

'užtinkame posakių:
— Daug visokio labo ir 

tau, ir Lietuvai.
Jisai amerikiečius ragi

no suorganizuoti Geležinį 
Kapitalą. Iš jo nuošimčių mas* . Vaižgantas: 
— aprūpinti svarbiuosius _ Nepykdamas, nesibar- 
reikalus Lietuvoje: kol 
tik Lietuva nebus laisva, 
tol reikės aukų kanki- Į 
niams, moksleiviams, ra-1 
sytojams, tautos muzie
jui.

Matydamas, kaip Ame
rikos lietuviams trūksta 
inteligentinių pajėgų, ji
sai kviečia kun. Tumą at
važiuoti ir jam tiesiai ra- 

’šo:
— Mums nereikia kuni

gų perdaug dievotų arba 
liurbių, arba paisančių pi
nigų; bet energingų, tak
tingų ir teisingų... 
žiuok ir būsi perlu tarpe 
mūsų kunigų...”

Bet jis pats religiniam 
gyvenimui ir dvasiniam 
darbui tarp lietuvių visa ke Jakštui - Dambrauskui 
širdimi buvo atsidavęs. Iš 
jo raštų ir pasišventimo: 
sėmė sau įkvėpimo likti 
vienuole ir jo sesuo Mari
ja Kaupaitė, kurią jis pa-į 
sikvietė iš Lietuvos šeimi
ninkauti ir kuri vėliau bu
vo šv. Kazimiero seserų 
garbingojo vienuolyno 
steigėja. Pats kun. Kau- 

į pas kurį laiką dėstė lietu-

skaityti iš savo rašto, tik 
stebėsies gražumu kai-' 
bos, nuoseklumu 
turtingumu turinio...”

Nenuostabu, taigi, kad 
jisai buvo pakviestas besi
kuriančio “Draugo” re
daktoriumi. Ir čia jis savo 
pareigą atliko puikiai. 
Kaip apie tai liudija Tu-

I

“pirmuoju 
Susivieniji- 
Amerikoje, 

nesuskilęs į 
jj savo

Atva-

DĖL MIELŲ LIETUVIŲ
— IŠEIVIŲ

Įšventintas kunigu 1896 
m. A. Kaupas už poros 
metų jau klebonavo įvil
kės Barre, 
Scrantcne, 
lietuviškose
Tačiau jo darbas siekė to
li už parapijos ribų. Apie 
jį Vaižgantas rašo:
— Amerikoje kun. Kau

pas savo šviesiu protu, sa
vo sugebėjimu rašyti vei
kiai pasidarė 
tarpu lygių”, 
mas Lietuvių 
tuomet dar
dvi dali, renkasi 
pirmininku, lyg preziden
tu visų Amerikos lietuvių
— tiek tuomet pirminin
kas reiškė: “Lietuviška 
Katalikiška Mokinimo 
Draugystė Motinėlė” turi 
jį per ilgus metus savo se
kretorium”.

Jis juk buvo vienu iš 
Motinėlės draugijos orga
nizatorių. Ją steigiant tu
rėta tikslu:

— Kelti, gaivinti, užlaiky- 
* t i Lietuvystę ir iškariauti

damas. nesipravardžiuo- 
damas, jis mokėjo nuosa
kiais įrodymais ir giliu 

' dalykų žinojimu prispirti 
kiekvieną prie sienos ir 
užčiaupti jam burną. Ne
bent tas beviaupsėjo, ku
riam jokiuo moksiu nieko 
neįrodysi, kuris viestiek 
putosis, blaškysi ir 

' liosis, nepajėgdamas 
taip atsiturėti”.

Kun. Kaupas ypač 
mėgsta socialinius klausi
mus ir juos visu atsidėji
mu studijuoja. Tame jis 
mato naujus kelius ir 

^dvasininkams, ir jam sun
ku matyti, kad daugelis 

d dar vis laikosi pasenusių 
i darbo būdų. Viename laiš-

jis rašo:
— Dar liūdniau, kad dau

gelis mano, būk senovės 
atšipę Bažnyčios ir tikėji
mo apsigynimo įrankiai 
gali būti naudojami da
bartiniams siekiams..”

Jis buvo tiek pažengęs 
socialiniuose
se, kad 
tyla jį

ko- 
ki-

pa-

klausimuo- 
vienu metu svars- 
pakviesti tuos da-

Po metų vėl laiške teisi- 1 
naši, kodėl jis nenusiuncia 
prašomos fotografijos:
— Pasenau taip, kad nei 

“pikčerio” nesinori “muš- 
ties”. Brolau, ir ant mano 
skalpo jau ne vienas žilas 
plaukas”.

Kitu atveju nusiskun
džia, kad nereguliarus ku
nigo gyvenimas ardo svei
katą: dėl išpažinčių klau
symo, ligonių, parapijos 
lankymo, tenka nevieno
dai keltis, nevienodai gul
ti, o čia priedo — dar 
plunksnos darbas:
— Nors dar tik 41 metai 

amžiaus, — rašė jisai 1911 
m. savo prieteliui, — o jau 
žmogus jautiesi, jog gra
žesnę gyvenimo dalį esi 
pragyvenęs, jog grabas 
nebetoli. Kažin dėl ko ne
ramios mintys vis kanki
na: tai rodosi, kad pabaig
siu gyvenimą bepročių na
muose, tai elgėtnamy, o ir 
atsiskyrėlio namelis gi
rioje tarp kalnų šalia upe
lio mirksi dažnai akyse...”
MIRTIS

Mūsų rašytojas ir visuo
menininkas jautė, kad jo 
gyvenimo 
nas. 1918 
Jakštui:

— Rašau
i taip sakant, iš ano svieto. 

Cursum consumavi (Bėgi
mą baigiau). Vis maniau, 
kad man kas viduriuose

JAUČIATĖS BLOGAI?
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU — 

ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU BODU 
• Kuomet kankinatis vidurių užkietėji

mu — žarnos neveiklios, skauda galva, 
nėra energijos — palengvinsite sau šiuo 
modernišku būdu — kramtykite FEEN-A- 
MINT. ši skoninga kramtoma guma vi
durius liuosuoja švelniai ir tikrai. Milio- 
nai žmonių naudoja FEEN-A-MINT. Tik 
pakramtykite FEEN-A-MINT einant gul
ti. naudokite tiktai pagal nurodymus ant 
pakelio. Sekanti ryta malonus palengvi
nimas pagelbės jums vėl jaustis puikiai

Remkite tuos profesi joną lūs ir biz
nierius, kurie savo skelbimais remia 
‘Darbininką”.

War Worker

r

vakaras arti
ni. jisai rašė

šitą laiškelį,

f.
i

*
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MIRUSIŲJŲ ATMINIMAS IR 
AMŽINASIS GYVENIMAS

kartą

Kun. A. Tamoliūnas 
“Nes ta yra mane siun- 

tusio Tėvo valia, kad kiek
vienas, kurs mato Sūnų ir 
į Jį tiki, turėtų amžinąjį 
gyvenimą, ir kad aš ji pri
kelčiau paskutinę dieną” 

(Jon. VI. 40).
Juodasai Mirties Ange

las į amžinatvę jau nebe- 
suskaitomus milijonus 
pašaukė.

Gi Šventasis Raštas 
mums nurodo vaizdus tri
jų įvykių, kuriuos Mirties 
Angelas pagamino. Tie 
vaizdai giliai glūdi krikš
čionių širdyse, nes Mei- 
lingiausias Išganytojas 
juos pašventė maloningu 
Savo atsilankymu. Jis, 
Kurs sutvėrė žmogaus šir
dį ir kurią vėliau prisiė
mė, tapdamas Žmogumi, 
dalyvavo tose mirties ge
dulo tikrovėse, kai arti
mieji buvo dideliame nu
liūdime. Jis tris kartus 
mylimiems asmenims 
grąžino gyvais brangiuo
sius jų mirusius.

Tai įvyko Naime
Tai įvyko vieną

Naime, kai našlė motina, 
giminės ir bičiuliai susi
telkė gedulo namuose ir 
viltis, tarsi, apleido visus, 
ir netrukus reikėjo mirusį 
jaunikaitį lydėti į kapines. 
Štai, pasirodo Pasaulio Iš
gelbėtojas. Ištikimos Ju
dėjos širdys nudžiugo 
maloningu Jo pasirody
mu.

Atsiminkite įvykį Petro 
namuose: “Atsikėlęs iš si
nagogos, Jėzus įėjo į Si
mono namus. Simono uoš
vė buvo labai drugio kre
čiama, tai jie Jį prašė už 
ją’’ (Luk. IV, 38). Toji 
moteriškė buvo labai ser
ganti. Viešpats Jėzus, at
sistojęs prie jos, sudraudė 
drug., ir tas ją pametė. Ir 
ji, tapus sveika, atsinauji
no jaunystėje lygiai kaip 
aras. “Ji tuojau atsikėlus 
jiems tarnavo’’ (v. 39).

Galiliejiečių širdys 
džiaugsmingai plaka, kai 
Viešpats Jėzus ateina į 
gražią jų apylinkę, kurią 
Jis mėgo. -Saulė labai kai
tino ir Simono Petro na
muose susirinkusieji sve
čiai labai prakaitavo ir 
varginosi. Tačiau, pakilo 
džiaugsmas, kai Malonin
gasis Išganytojas atsilan
kė. Gaivinantieji Amžino
jo Teisingumo Saulės 
spinduliai išgydė ligonę. 
Sekamai, kai Viešpats Jė
zus pažvelgė pro duris iš 
Simono namų, Jis regėjo 
ir matė, kokioje gražioje 
apylinkėje randasi Bar- 
Jono gyvenbutis. Jis ma
tė, kad sielos yra laikomos 
nelaisvėje kūnų, kurie bu
vo sugedę ir nusilpę ir pa
ties šėtono 
kankinami.
leidus, visi, kurie turėjo 
sergančių visokiomis li-

Jairo dukrele merdėjo ir 
buvo mirštanti

Viltis nužengė į Jairo 
namus. Jairas buvo virši
ninkas Kaparnaumo sina
gogoje. Išganinga viltis 
nušvietė Jairo namiškius, 
kai Viešpats Jėzus žengė 
į jų namų vidų. Toji viltis, 
kuri buvo tuščia kryžke
lėj, kuri vedė į Naimo ka
pines, dabar spindėjo 
šventąja šviesa. Jairas pa
žino Didžiojo Mokytojo 

i galybę. Jis tapo sužavėtas 
■ dieviškosios galybės tie
somis, kurios plaukė iš 
skaisčiųjų Viešpaties Jė
zaus lūpų. Jis vieną kartą 

i ieškojo Rabonies pagalbos 
ir užtarimo romėnui šim- 

Į tininkui.
Nūngi, jis pats radosi 

nusiminime ir sielvarte. 
Vienintelė jo dukrelė mer
dėjo ir buvo mirštanti. 
Todėl, Jairas tarė: “Vieš
patie, mano duktė gal jau 
mirė, bet ateik, padėk ant 

. jos Savo ranką, ir ji bus 
sveika” (Mat. IX, 18). Ir 
Viešpats Jėzus, nieko ne
laukiant, sekė paskui Jai- 

!rą. Apaštalai ir žingeidi- 
minia taip pat sekė pas
kui juos į Jairo namus. 
Jie tuojau pajuto, kad į- 
vyks kas nors tokio nepa
prasto, o gal stebuklas. Į 
tai vieni tikėjo, kiti šnai
ravo ir piktinosi iš nea
pimto pavydo, kad tokia 
visagalinti valdžia buvo 
suteikta tik vienam Žmo
gui. Panašiai, daugelis šių 
dienų kritikų neįtikėtų, 

,kad ir kartotųsi stebuk
lai jų akivaizdoje. Jiems 

sūnus” nebūtų stebuklo. “Jis (Jė- 
motina kreipe zus) ėjo su juo (Jairu);

ralystės evangeliją, nes 
tam aš siųstas” (Luk. IV, 
40-43).

Ir minios Jo ieškojo kar
tu gabendamiesi savo li
gonius. Tačiau, Viešpats 
Jėzus, tarsi, ieškojo ko ki
ta... Taigi, Jis nuėjo į 
miestelį Naimą. Vardas 
Naimas reiškia “gražusis 
miestas”. Betgi tą dieną, 
kai Jis maloningomis a- 
kimis žvelgė į Naimą, tas 
miestelis buvo netekęs 
grožės, nė džiaugsmo. 
Naimiečių širdys buvo 
gedulo apnyktos, nuliūdu
sios. Jų veiduose nesima
tė džiaugsmo, nes buvo 
nuliūdę ir iš jų akių riedė
jo ašaros. Nuo kalno vir
šūnės Viešpats Jėzus atė
jo į Naimą su laimingais 
Savo apaštalais. Jie pa
matė, kad Naimo apylin
kės buvo labai gražios ir 
jų akys gėrėjosi didingu 
Esdraliono kloniu. Jie į- 
spūdžiavo įdomiais Tabo
ro kalno grožės reginiais.

Dviejuose posakiuose E- 
vangelistas mums pasako, 
ir mes jaučiame 
mą, kokis ištiko 
jam miesteliui”, 
mėta reikšmingu 
nimu: “Prisiartinant Jam 
prie miesto vartų, štai bu
vo išnešamas numirėlis, 
vienatinis sūnus savo mo
tinos, 
draug 
miesto 
12).

Tik “vienatinis 
ir “našlė” i 
miestelio gyventojų pasi- jį sekė skaitlinga minia ir 
gailėjimą ir minia išėjo gpiaudė Jį” (Luk. VI, 24). 
pritarti gedulai ir ben-f Kelionėje į Jairo namus, 
drauti kartu su motina į Viešpats Jėzus turėjo su- 
kapines. Kiti gal prisimi- siturėti valandėlei. Ten 
nė kito vaiko arba sūnaus radosi viena moteriškė, 
mirtį ir laidojimą. Vėl ki- kurį jau dvyliką metų sir- 
ti, gal prisiminė Karaliaus g0 kraujo plūdimu; ji bu- 
Dovido gailestį, jų tėvo iš vo daug iškentė jusi nuo 
Abraomo gimines. Ir Do- daugelio gydytojų, prara-

v •

!

nuliūdi- 
“gražią- 
Tai įžy-j 
apibudi-

i

o ta buvo našlė; 
su ja ėjo didelė 
minia” (Luk. VII,

v •

vidas tarė: Kadangi dabar 
mano sūnus yra miręs, 
kamgi aš pasninkausiu? 
Verčiau aš pats pas jį ei
siu, nes jis nebegrįš prie 
manęs” (II Kar. 23).

Viešpats Jėzus sugriau
dintas našlės motinos nu- silietė mano 
liūdimu. Tą valandą ji tu- Taip paklausė 
rėjo savo vaiką, savo sū- Mokytojas. Niekas nedrį- 
nų. bet jis buvo negyvas, so atsakyti. Tada Petras 
miręs. Netrukus žemė jį sakė: “Mokytojau, Tu ma- 
priglaus ir akmenys jo tai spaudžiančią Tave mi- 
karstą prislėgs, ir jį atims 
nuo motinos. Tačiau, ji 
vėl regės ir matys vienati
nį savo sūnų. Betgi daug 
skausmingų dienų ir daug 
nemiegotų naktų turės 
praeiti. Tikrovėje, ji jau 
dabar norėtų atsilsėti su 
mirusiais tėvais.

“Neverk!” (Luk.

5

dusi visa, ką tik turėjo ir 
nė kiek nepasitaisiusi, bet 
dar labiau blogyn ėjo. Ji 
mąstė, jei paliestų skais
čiųjų Išganytojo rūbų, 
taptų išgydyta. Ji pasiry
žo taip padaryti. “Kas pri- 

drabužių?” 
Didysis

ėjo ir pašaukė savo seserį 
Mariją, tylomis sakyda
ma: Mokytojas čia ir tave 

i šaukia. Kaip tik ji išgirdo, 
i greitai atsikėlė ir ėjo pas 
i Jį. Nes Jėzus dar nebuvo 
įėjęs į kiemą; Jis dar tebe
buvo toje pačioje vietoje, 
kur Jį buvo pasitikus 
Morta. Žydai, kurie buvo 
su ja namuose ir ramino 
ją, pamatę, kad Marija 
greitai atsikėlė ir išėjo, 
sekė
pas

I

I

kiau dėl čia aplinkui sto
vinčių žmonių, kad jie ti
kėtų, jog tu esi mane 
siuntęs. Tai pasakęs, Jis 
sušuko garsiu balsu: Lo
zoriau, išeik laukan. Nu
mirėlis tuojau išėjo suriš
tomis raiščiais kojomis ir 
rankomis, ir jo veidas bu
vo aprištas skepeta. Jė
zus jiems tarė: Atraišioki
te jį ir leiskite eiti” (Jon. 
XI, 27-44).

> Kaip matote, Viešpats 
Jėzus atėjo į Betaniją ly- 

Kaip tik Marija atėjo, kur giai taip pat, kaip ir į Ka- 
ir Jį pamatė, parnaumą, kur Jairas gy

veno, ir į Naimą, ir tose 
vietose buvo numirėliai. 
Tada Jis neatėjo, kai susi
rinkę bičiuliai gailinosi, 
kad mylimas jų draugas 
sirgo ir netrukus turės 
atsiskirti. Jis neatėjo, kai 
Lozorius buvo lydimas į 
kapus. Jis atėjo, kai lavo
nas jau dvoke. Tik tada 
Jis atėjo ir tada Jis paro
dė Savo galybę, ir Lozo
riui grąžino gyvybę, kad 
jis galėtų suraminti ir ap
rūpinti savo seseris, nes 
visi trys jau ėjo senatvę.

Daugelis tokių Betani
jos reginių įvyko nuo ka
da numylėtasis Viešpa
ties Jėzaus mokinys užra
šė įkvėptuosius žodžius, 
kurie atveria Švenčiau
sios Jėzaus širdies gel
mes: “Jėzus apsiašarojo”. 
Skaitlingos Betanijos vie
tos, tai mūsų parapijų 
bažnyčios, gi prieš Didįjį 
Altorių atnešami numirė
liai.

Kitos skaitlingos Beta
nijos vietos, tai karo lau
kai, vandenynai, padan
gės, kur tėvų ir motinų 
narsuoliai sūnūs, kovoda
mi su priešu laimėti de- 

Tęsinys 4-tame pusi.

ją, sakydami: ji eina 
kapą verkti tenai.

Jėzus,

Jis tarė: 
Jie Jam 

eik ir 
apsiaša- 
kalbėjo:

turiNaujas kariškas mundierius (jacket), kuris 
keturius kišenius ir pagamintas ir švelnios verstos sa- 
tynos materijos.

Morta Jam pranešė apie aš žinau, kad Dievas tau 
mylimojo jų brolio ligą:1 duos, ko tik tu Dievą pa- 

: “Viešpatie! Štai tas, kurį 
!Tu myli, serga” (Jon. XI, 
j 3). Meilingasis Išganyto
jas nesiskubino, kad pas
kui parodyti didesnę galy
bę, kada jau nebebus vil
ties tikėtis.

Į Jairo namų židinį ren
kasi raudotojai. Skepetos 
jau buvo rengiamos ir vi- 
niojamos apie mirusios 
mergelės lavoną. Daugelis 
liūdėjo ir raudojo. Ta 
proga ir ašaros neveltui 
riedėjo. Nes Jairas ir jo 
žmona buvo labdaringi. 
Jie karštai mylėjo Jehovą 
— Dievą. Į juodu Jėzus ta
rė: “Neverkite, 
gėlė nemirė,
(Luk. VIII, 52). 
dukrelės tėvai, 
Petras, Jokūbas ir Jonas 
buvo su Išganytojumi prie 
numirusios. Jie girdėjo 
kai kuriuos besijuokian
čius, kad pašiepti ir pasi
tyčioti iš Viešpaties 
zaus pasakymo. Tada 
žus, laikydamas jos 
ką, sušuko: Mergele,
kis!” (Luk. VIII, 54). Ir 
Viešpats Jėzus tėvams su-: 
grąžino gyvą mergaitę, 
kuri ėjo 12 metus. Dabar 
jos tėvai, lygiai, kaip ir 
Naimo našlė motina, gali, 
ramiai žvelgti į savo se
natvę, nes bus kam juos 
aprūpinti ir užmerkti jų 
akis. Kaip laimingi buvo 
tie namai ir kokiu dideliu 
džiaugsmu ir nustebimu 
persiėmė visi minioje. 
Skaitlingi Betanijos 
vaizdai

Kiek tai įvyko tokių
tanijos vaizdų nuo laiko, 
kai Viešpats Jėzus verkė 
ties Lozoriaus karstu ?! 
Prieš Marijos norą, Morta 
išėjo pasitikti Viešpatį Jė
zų ir Jam pasiskųsti.

“Atėjęs Jėzus rado jį 
(Lozorių) jau keturias 
dienas gulintį kape. (Be- 
tanija buvo arti Jeruza
lės, apie penkioliką vars
nų atstu nuo jos). Daug 
žydų buvo atėję pas Mor
tą ir Mariją jųdviejų pa
guosti dėl jų brolio. Mor
ta, kaip tik išgirdo, kad 
Jėzus ateina, išėjo Jo pa
sitikti, o Marija pasiliko 
namie. Morta tarė Jėzui: 
Viešpatie, kad būtumei 
čia buvęs, mano brolis ne
būtų miręs. Bet ir dabar

nes mer- 
tik miega“ 

Mirusios 
taip pat

prašysi. Jėzus jai tarė: 
Tavo brolis atsikels. Mor
ta jam atsakė: Žinau, kad 
jis atsikels prisikėlime, 
paskutinę dieną. Jėzus jai 
tarė: Aš Atsikėlimas ir 
Gyvybė; kas tiki į mane, 
nors ir būtų miręs, bus 
gyvas, ir kiekvienas, kurs 
gyvas ir į mane tiki, ne
mirs per amžius. Ar tai ti
ki? Ji Jam atsakė: Taip, 
Viešpatie, aš tikiu, kad tu 
Kristus, Gyvojo Dievo 
Sūnus, kurs atėjai į šį pa
saulį. Tai pasakius, ji nu-

i i

AZ •

buvo
puolė Jam po kojų ir Jam 
tarė: Viešpatie, kad būtu
mei čia buvęs, mano bro
lis nebūtų miręs. Tuomet 
Jėzus, pamatęs ją ver
kiančią ir atėjusius su ja 
žydus verkiančius, susi
griaudino dvasioje ir pats

I save sujaudino.
Kur jį padėjote?

i atsakė: Viešpatie, 
pažiūrėk. Jėzus 
rojo. Todėl žydai

i Štai, kaip Jis jį mylėjo. O 
i kai kurie iš jų sakė: Ar 
i tas, kurs atvėrė akis ak
lam gimusiam, negalėjo 
padaryti, kad šitas nebū
tų miręs? Jėzus, vėl susi
griaudinęs pats savyje, 
priėjo prie kapo. Buvo tai 
uola, uždaryta akmenimi. 
Jėzus tarė: Atimkite ak
menį. Mirusiojo sesuo 
Morta Jam atsakė: Vieš
patie, jau dvokia, nes jau 
keturias dienas guli. Jė
zus jai tarė: Argi aš tau 
nesakiau, kad, jei tikėsi, 
išvysi Dievo garbę. Atri- 
tus akmenį, Jėzus pakėlė 
aukštyn akis ir tarė: Tė
ve, dėkoju tau, kad mane 
išklausei. Aš, tiesa, žino
jau, kad tu visuomet ma
ne išklausai; bet tai pasa-

i

I
I

I

Jė- 
“Jė- 
ran- 
kel-

Neperpildyk Pilnos, Ponia!

VARTOK MAŽIAU GASO ŠIL
DYMUI VANDENS IR TAU
PYK JĮ KARO REIKALAMS

nią ir sakai: Kas mane pa
lietė?” (Mork. V, 31).

Kai Viešpats Jėzus kal
bėjo su ta moteriške, ku
rią išgydė, pasiuntiniai a- 
tėjo pasakyti Jairui, kad 
jo dukrelė jau mirus. 
“Dar Jam (Jėzui) tebe
kalbant, atėjo kas ten iš 
namų pas sinagogos virši
ninką ir jam pasakė: Tavo 

nebevargink 
(Luk. VIII,

49) . Jairas dideliai nuliū- 
do ir susisielojo. Jo nuliū
dimo skausmas suspaudė 
jam lūpas. Pirma negu jis 
galėjo atgauti drąsumą, 
Viešpats Jėzus prabilo į 
jį: “Nebijok, tik tikėk, ir 
ji bus sveika” (Luk. VIII,
50) . Vargše Jairai! Tu ne- 
sispyrei skubintis ir neiš- 
metinėjai Viešpačiui Jė-

jzui, kai Jis sustojo ir iš- 
• gydė vargingą moteriškę. 
Tai visa gal tau išrodė 
šimtmetis! Minia taip pat 
trukdė tavo žingsnius į 
namus pas mirštančiąją 
tavo dukrelę.

Taip pat Viešpats Jėzus 
lukterėjo, kai Marija ir

I
I 
I

I

VII,
13), Viešpats Jėzus tarė 
nuliūdusiai Naimo moti- duktė mirė; 
nai. Daugelis kitų motinų, Jo (Jėzaus)” 
o gal našlių, taip pat lydė
jo mylimųjų savo sūnų 
karstus, bet jos nesusilai
kė tos Meilingojo Jėzaus 

gomis, vedė juos pas Jį. malonės, kad jas nura- 
Jis gi, padėdamas ant mintų ir gyvybę sugrąžin- 
kiek vieno ranką, gydė tų brangią jam numirėliui,
juos. Taip pat velniai išei-|Čia Naimas tapo iškeltas 
davo iš daugelio, šaukda- iš liūdesio į garbingas vir- 
mi ir sakydami: “Tai Die- šūnes. Naimui teko gar- 
vo Sūnus”. Sudrausdamas bės, kai Viešpats Jėzus 
juos, Jis nedavė jiems kai- į" prikėlė mirusį vienatinį 
bėti, nes jie žinojo Jį e- našlės motinos sūnų. Vie- 
sant Kristų. Išaušus, Jis špats Jėzus padarė ste- 
išėjo ir ėjo į tuščią vietą, buklą Naime tam, kad pri- 
Bet minios ieškojo Jo ir a-jsikėlęs iš numirusių šu
tė jo pas Jį, kad Jis nuo jų nūs pagelbėtų našlei mo- 
neatstotų. O Jis jiems ta-j tinai jos senatvėje ir kad 
rė: “Ir kitiems miestams i jos akis užmerktų pasku- 
aš turiu skelbti Dievo Ka-tinę mirties valandą.

valdomi ir 
“Saulei nusi-

Be-

ŠTAI KAIP JOS GALITE
PADĖTI

1. Virk visus valgius pečiuje. 
Virk ■‘viename - inde" ant vir- 
bėgančiu karštu vandeniu. Už-

2. Nemazgok indų ar rankų po 
šutinių burnenų.

taisyk prakiurusias vietas. Ne
šildyk daugiau vandens, kiek 
reikalinga.

3. Niekados nepalik atidarytų re- 
fregeratoriaus durų. Atšaldyk 
virtų maistų pirm negu jj dėsi 
į šaldytuvų.

4. Dabar yra laikas peržiūrėti 
šildymo sistemų. Nelaukite, ka
da oras atšals.

5. Insuliuok namus. įdėdamas 
weather - striping. Tas nevien 
žiemų prilaikys nuo šalčio, bet 
ir visarų priduos vėsumo.

Kad padėti taupyti gasą kritiškai rei
kalingą mūsų vyrams, kariaujantiems 
įvairiuose frontuose, mūsų Gubernato
rius prašo mus visus naudoti MAŽIAU 
gaso šiandien ir kiekvieną dieną.

Tai reiškia, kad reikia mažiau šil
dyti vandens, naudoti mažiau virimui, 
šaldymui ir namų šildymui.

Jūs matote, aliejus ir angliai yra 
naudojami padarymui gaso. Kada jūs 
naudosite MAŽIAU gaso. jūs padėsite 
sutaupyti jį reikalingiausioms daly
kams. Mes ko-operuojame su Vyriau
sybe kiekviename atvėjuje, bandydami 
sutaupyti kurą, darydami gasą.

Mes žinome, kad ir Jūs norite atlik
ti savo pareigą. Jums tą atlikti padės 
kairėje šio skelbimo pusėje nurodytos 
taisyklės.

I

gfoĮĮĮMgj 
naiijisiĮ. 
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Misijų Mokslas
ir VASAROS ATOSTOGON 

I RA ĖJUS. So. Bostono dart 
ė .s s »lalietės. loO is viso, p- 

pavyzdingą šio sezo, 
veiklą. Lapkričio 7 d. visos d 
lyvaus šv. mišiose 
bet. par. bažnyčioje, priims “in 
corpore" šventą Komuniją, šv. 
mišių metu giedos bažnytines 
giesmes, muzikui Rapolui Juš
kai vadovaujant.
★ SODALICIJOS PAMAL

DOS įvyks tą patį sekmadienį, 
būtent lapkričio 7 d.. 2:30 vai. 
Kaip malonu ir džiugu išgirsti 
švelnius, gražius merginų bal
selius į dangų skrendančius 
Marijos. Dievo Motinos garbei.
< ŠTAI AIDI per bažnyčią 

kilni sodaliečių malda —

| ka meilė ir pasišventimas kil
niems viršžemiškiems tikslams. 
Visa tai skaidriai primena žmo
nėms mėlynas kaspinėlis ir si
dabrinis Nekaltąją Panelę at
vaizduojantis medalis, kurį pa
maldžios sodalietės nešioja prie 
krūtinės.

>s da- PAMALDOMS užsibaigus 
Petro susirenka svetainėje. Lapkričio

7 d. išgirs garsųjį Pasionistą 
misijonierį. kunigą Ronald 
Norris. C. P.
gimęs 
baigęs

garsųjį 
kunigą
Kunigas Norris 

ir augęs So. Bostone, 
aukštesnius mokslus į- 

stojo į Pasijonistų vienuolyną. 
Įšventintas kunigu, gavo pa
skyrimą kiniečiams Kristaus 
mokslą skelbti. Dešimts metų 
pasišventęs dirbo per kaitrias 
dienas ir nemigtas naktis, kad 
išganymo kryžius spindėtų 
garbinamo slibino karalystėje.
★ ŠTAI ANTRASIS PASAU- 

■O Marija! Dievo Motina. LINIS karas suliepsnojo. Slap- 
Dangaus Karaliene, mes Ta
vo dukrelės, susirinkusios į 
tą did'lę sodalicijos šeimą ir. 
klūpodamos prie Tavo kojų, 
nuolankiai meldžiame Tavo 
užtarymo mūsų reikaluose. 
Mūsų visas maldas ir nuopel
nus pavedame Tave, Dieviš
kam Sūnui. O Švenčiausioji 
Motina! Išklausyk 
visų srjdaliečių 
maldos ir išmelsk 
mybės, išgelbėk nuo 
padaugink šventumą 
kimybę visose mūsų 
mėse. Suteik mums 
Dievo malonių, švento gyve
nimo. laimingos mirties, nes 
trokštame nueiti į dangaus 
karalystę per Jėzų Kristų 
mūsų Viešpati.
★ JAUTRIOSE sodaliečių šir

dyse randasi
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Britų korespondentai Italijos fronte neatsilieka nuo karių atakose ant 
valgymais paruošto stalo. Korespondentų dantys lygiai kaip ir karių, — 
kerta valgį su didžiausiu apetitu.

1 didžiausiu Dievo Gailestingu
mu ir Jo Teisingumu!

2) Savo pamaldumu kentan- 
čiųjų vėlių intencija, — mes 
parodome t krą krikščionišką 
savo artimo meilę. Labai yra 
geras ir šventas mūsų darbas.
— dideliai Dievui patinkantis,
— kai mes _ >asiaukojame savo 
artimui, kad sumažinti jo skur
dą. kai palengvinti jo kentėji
mus. kai pasirūpiname visais

gonie.is ir nelaimingaisiais, 
aūiav. visi š e mūsų gailestin

gumo darbai, nieku būdu nebe- 
lygsta pri. tų. kuriuos mes 
ickantc kentančias vėles, 

labiausia todėl, kad mūsų arti- 
■ mas. nors ir didžiausiose nelai
mėse. šioje žemėje gyvenda
mas. — vis tik šiek tiek dar ir 
pats savimi gali pasirūpinti. 
Priešingai, vėlės Skaistykloje 
kentančios. — nė mažiausią 
krisdelį, pačios sau, nieko gero 
nebegali padaryti! Ištikrųjų, 
argi gali būti didesnis mūsų 
artimui meilės įrodymas, kaip i 

I tas, kai mes savo maldas, savo 
I gerus darbus, savo įvairius ap
simarinimus. paaukojame 
tuos visus mūsų 
artimus, brolius.

galia, — mus 
išpažintį išn
yra pasakyti 

kad nė viena.-:

už ją ir melstis.

ypatingą pareigą, melstis ir už 
mirusiuosius kunigus, ypatin
gai tuos, kurie šioje žemėje be
gyvendami taip daug bažnyti
nių palaiminimų, ir kitokių vi
sokių dvasinių malonių mums 
suteikė, iš kurių rankų šv. Ko
muniją priėmėme, kurių rankos 
Jėzaus Kristaus 
iš nuodėmių per 
šo! Kaip skaudu 
ta šventa tiesa.
mirusis žmogus. niekuomet 
taip greitai nebėra pamiršta
mas. kaip kunigas! Gali būti, 
kad svarbiausioji priežastis y- 
ra ta. — kad tikintieji turėda
mi aukštą nuomonę, apie didelį 
dvasininkų šventumą, ir dide
lius gerus jų darbus. — mano, 
kad mirusiojo kunigo vėlė, tuo- 
jaus einanti į dangų: todėl ne
bėra reikalo
Tai yra labai klaidinga nuomo
nė. Tiesa, kunigo maldos ir visi 
kiti geri darbai, toli pralenkia 
kitų visų žmonių maldas ir ge
rus darbus; tačiau atsiminki
me. mieliausieji, tai, kad Die
vas kunigui daug visokių malo
nių suteikęs. — dar didesnio ir 
atsiskaitymo, už visa tai, jam 
mirus iš jo pareikalauja! Kata
likų Bažnyčia mus mokina, kad 
mirusiųjų kunigų vėlės, dažnai 
gan ilgus metus. Skaistyklos 
kalėjime yra užlaikomos, kol 
amžinąj. garbę danguje išvys
ta...

už 
mirusiuosius 
seseles, gen- 
kai pasisku- 
degančio ka-

J. Butkevičius, kurios būdamos Dievo malonės 
■ a j stovyje, apleido šį pasaulį, —

jO^ĮDOS ^Ta ne v*enas sa'-Je jr geradarius.
kilniausiųjų dvasinių mūsų ge- biname išlaužti toĮ i

: rų darbų, — bet jis didžiausiai Įėjimo duris, ir jas iš ten pa- 
ir Pačiam Dievui patinka, ir liuosavę, — įleisti į amžinąjį 
mums patiems, labiausiai yra įaugsimą ir niekuomet nebe- 

_ . . . pasibaigiančią garbę danguje.
. Į 3) Gelbėdami vėles. — mes maldomis, dievotumu, ir jvai-l x , ,. . .... . , , patys uz save atliekame begalosielų ^el-__  . .. ’ J didelį privalumą. Juk niekas 

„ .... ; kitas taip dideliai neatsilvgins1) — Mes išreiškiame savo; , _ ..."„ ... ,, . mums, uz musų gailestingumą,meilę Dievui, kai maldaujame;. , ,Z ........... , ,. | ir nebebus taip dideli musųJo Pasigaileumo. kentančioms.® _ i pneteliai. kaip tos visos vėlėsvėlėms. Brangiausias musų 
Išganytojas. Jėzus Kristus.' 
Pats yra pasakęs: — “Palai
minti gailestingieji, nes jie ap
turės gailestingumą”. Jeigu 
mes savo maldomis ir visa kuo.
gelbime vargšes vėles. — mes 
parodome tikrą ir pilną savo 

gyvendamos, atlikinė- gailestingumą. Mes esame gai
lestingi čia ne kam nors kitam.
— o tik numylėtiems Dievo 
vaikeliams! Vėlės. — yra tai 
dangaus įpėdiniai, kurie su di
džiausiu ilgėsiu ir atkaklumu, 
veržiasi į palaimintuosius savo 
namus. Juk Pats Kristus. Bran
giausiuoju Savo Krauju,

; dabar taip ant kryžiaus 
perėjo į Kenčiančiąją Skaisty- dideliais savo kentėjimais. — brangiausios 
kloję Bažnyčios dalį. — o vien jos turi Dievui dabar atsilygin- kad jos yra 
tik liūdi.
jos vaikeliai —

tai kunigas Norris tęsė toliau Į 
Evangelijos skelbimą, nors Ja
ponų ieškomas. Ilgainiui žiau
rieji “tekančios saulės vaikai" 
sugavo ir įkalino darbštų misi
jonierį. šešis mėnesius vargo 
kalėjime, kartais ištisas die
nas be valgio, be vandens. Iš
gelbėjimas pasirodė liepos 17 į 
d.. 1942. kuomet belaisvių mai-Į 
nymas įvyko. Grįžo į savo 
kraštą laivu Gripsholm.
★ KUNIGAS NORRIS malo

niai sutiko pakalbėti sodaliečių 
susirinkime. Netik sodalietės Į 
turės progos išgirsti misijonie- | 
riaus įdomią kalbą, bet visa pa-1 
rapija kviečiama atsilanky 
pamaldas -r Tė\o Pao.juuisLu Uždūšinės diena. — tevar- 
prakalbas. Pasižymėkite dieną. ;toja vien tik juodos spalvos 
laiką ir vietą — La..micio i ^- drabužius. Katalikų Bažnyčia 
2:30 valandą. Šv. Petro liet.

tikra krikščioniš- par. bažnytinėje salėje. _ vą aįškiai išreiškia
I si Kenčiančiosios
1 kalėjime, mirusiųjų 
kelių sielų dalies, suvisu ne dėl 
to. kad mirusieji paliko mus. — 
Kovojančios Bažnyčios dalį, 

j čia. žemėje, tebegyvenančią, ir Dievui, už kuriuos 
*........................... ‘

Šauksmą!

mūsų ir 
nuolankios 
mums ra- 

pavojų. 
ir išti- 

prieder- 
gausių

Vos tik linksmi Visų Šventų- laukia iš mūsų gyvųjų sau pa- naudingas. Tomis visomis savo 
jų šventės Mišparų aidai, gar- galbos. 
bingai paminėję šventą ir palai-. 
mintą amžinai 1 
danguje Jėzaus Kristaus įsteig
tosios Bažnyčios dalį, spėja nu- 
tylti. — kaip ši. žemiškoji, 
Kovojančios Bažnyčios dalis. 
— ūmai pasipuošia save juodu 
gedulo šydu. Viso pasaulio ka-

I

talikų bažnyčios kunigai, šv. 
mišiose ir kitose įvairiose baž
nytinėse apeigose. Visų Šventų- 

f į jų šventės vakare, ir visą Vėli-
Pas.joniato j Uždūšinės dieną.

AMERICAN RED CROSS
WASHINGTON.DC-

fe

E
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ŽVAIGŽDĖ
YRA KITONIŠKAS LAIKRAŠTIS — 

SKIRIASI NUO KITŲ!
Ar ne tiesa, kad peržiūrėjęs daugumą laik

raščių, sakai sau: “Na tai užbaigiau skaitęs 
kitą numerį", ir numeti jį į šalį.
TU NIEKUOMET "NEUŽBAIGSI" SKAITĘS 
‘ŽVAIGŽDĘ’ JĖZAUS ŠIRDIES LAIKRAŠTĮ’ 
Kunigai randa joje daug medžiagos pamoks

lams ir pamokinimams;
Sesesrys-Vienuolės naudojasi ja dvasiniam 

skaitymui;
Motinos semia iš jos stiprybės ir paguodos: 
Sergantieji randa joje paguodžiantį draugą; 
Visus “Žvaigždė” apšviečia!

Ieškoma geros širdies žmonių, kurie iš visų jėgų 
melstus ir apaštalautų, stengdami parnešti Kristaus 
Širdies Karalystę į kiekvieną lietuvišką šeimą. O paty
rimas mums aiškiai sako, jog ten, kur tik įžengia Jė
zaus Širdies laikraštis, ten ir žmonės greičiau susi
draugauja su meilės ir pasiaukojimo mintimis. Kas 
platins Jėzaus Širdies laikraštį tikrai sulauks mūsų 
Dievo Širdies palaimos.

REMKIME ŠĮ KILNŲ, GRYNAI DVASINĮ DARBĄ 
SAVO MALDOMIS IR AUKOMIS!

e

DĖMESIO!
Nuo liepos mėn. padidintos “žvaigždės" kaina 

metams $1.00.
Įsigykite gražų, spalvuotą Jėzaus Širdies paveikslą su 

šeimynos pasiaukojimo malda. Kaina 50 centų.

UŽSAKYMAMS ADRESAS:

“ŽVAIGŽDE"
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

Ifr

Ketvirtoje Šv. Brigytos Ap- riais gerais darbais, 
triumfuojančią reiškimų knygoje mes skaito- bėjimo intencija, mes įrodome: 

me. kad vieną dieną, laike vizi-’ 
jos. Viešpaties angelas parodė 
jei Skaistyklą, kuri buvo pada
lyta į tris skirtingas dalis, ir 
paaiškino jei. kad visos ken
čiančios vėlės, šiose dalyse, da
lyvauja ir naudojasi visomis 
bendromis Bažnyčios maldomis 
ir kitais visais gerais darbais, 
ypatingai tais geraisiais dar
bais. — kuriuos jos pačios, čia. 
žemėje, 
davo. ir kuriuos 

tą dieną vartodama juodą spal- minės ir pažįstami.
savo liūde- 
skaistyklos 

savo vai-

gyvieji jų gi
jų intenci

ja aukoja. Nėra nė mažiausios 
abejonės, kad tose trijose skir
tingose Skaistyklos kalėjimo 
dalyse. — skirtingi yra ir vė
lių kentėjimai, nes skirtingi 
žemėje buvo jų ir nusikaltimai

i 
S
IUI

mūsų 
Kristus. 
“Palai-

danguje, kurios tik mūsų mal
domis ir įvairiais gerais dar
bais. bus į ten įleistos. Jos nie
kuomet mūsų už tai nepamirš! 
Jos vienintelio daikto iš mūsų 
tereikalauja, kad pagelbėtume 
joms kuogreičiausia išvysti 
Dievo Veidą danguje. Tas mū
sų darbas —tai bus didžiausias 
mūsų kam nors i. . šiol parody
tas gailestingumas!

vėles’
-mes

Mieliausieji broliai ir seseles 
Kristuje! Nepalikime kurti 
tam verksmingam pagalbos 
šauksmui, kuris dieną ir naktį 
iš liepsnojančios Skaistyklos 
mūsų dvasios ausis pasiekia! 
Siųskime karščiausias pas 
Aukščiausiojo Sostą savo mal
das ir prašymus, kad Gailes
tingasis Dievas, kuogreičiau
siai teiktųsi mylimųjų mūsų 
tėyelių, brolių, seselių, genčių 
ir geradarių ir kitų visų vėles 
išliuosuoti iš baisingo Skaisty
klos kalėjimo, ir perkelti į am
žinos šviesybės ir laimės kara- 

j Ii ją danguje, kurios jie taip ne
apsakomai ilgisi ir trokšta.

i

jas 
atpirko! Jos yra 
Dievui dėlto, — 
visiškai bejėgės, 

išsilaisvinti. Jeigu 
ir Amžinasis Tė- 
visiems Jo vardu 

gera darantiems atlyginti am- 
darbais. žiname gyvenime, kurie alkaną 

Skais- Papeni, trokštantį pagirdo, 
, pakeleivį į 

nuo savo namus priima, kalinį ap- 
ir negalėjimas su Juo lanko. — tai kaip nepalygina- 

Vieną kartą apsi- mai daugiau. Dievui patiks tie 
vėlė Šv. Matil- visi krikščionys, kurie Jo Pa- 

“Aš visiš- t’es ^’ardu. meldžiasi už varg- 
kai nebejaučiu ir nepažįstu jo- ^es kentančias vėles, kurios vi
kio kito kentėjimo, išskyrus s’škai yra bejėgės, pačips sau. 
tą. kuris uždengia man regėji- nors mažiausią krislelį padary
mą Dievo Veido danguje. Tas ti. 
ilgėsis regėjimo 
toks yra didelis ir taip baisiai, siu pasigėrėjimu Dievas atkrei-

— kad sudėjus'pia Maloningąsias Savo akis, 
pasaulyje ilgė
tai nepadarytų 

dalelės, kad bū-

savo sielai tur- 
vienas kas nors kitas, 
ir gailestingas mūsų 
nuo Visagalio Dievo, 

mums nenupelno
pačios save— kad kenčiantieji ti. Vėlės Skaistykloje esti ap- 

nariai. kartais valomos, ne viena malda ar ku- Dangiškasis 
ir labai ilgai yra ten sulaikomi, riuo nors geru darbu, bet įvai- vas- prižada 
kol jie atsimoka Dievui visą riais kilniais, gailestingais jų » 
savo nuodėmių skolą, ir paga- intencija atliekamais 
liau susivienija su Triumfuo- Didžiausias kiekvienos 
jančios Danguje Bažnyčios da- tykioje esančios sielos kentėji- nuo»^ pridengia.
limi. Su graudingu, tiesiog aša- mas. — yra atskyrimas 
ras iš akių išspaudžiančiu to- Dievo, 
nu. Katalikų Bažnyčia direk- susivienyti! 
tuoja mus. nukreipti savo min- reiškusi viena 
tis. į tą skausmingiausią lau- dai taip pasakė: — 
kimo vietą. — Skaistyklos ka
lėjimą. kuriame taip daug jos 
vaikelių yra kalinamų, kurie su 
neapsakomu ilgesio skausmu, 
laukia tos valandos, kurioje 
mes. gyvieji, savo maldomis, 
šv. Mišių Auka ir kitais įvai
riais gerais savo darbais. — 
kuogreičiausiai ištie stūmė 
jiems savo pagalbos ranką, 
kad jie ūmai galėtų palikti tą tų galima palyginti su tuo, ką 

: baisųjį liepsnų kalėjimą, ir vie- dabar savyje kenčiu!” 
nu akymirksniu nuskristi į am
žinosios laimės ir džiaugsmo Kristuje! 
viešpatiją danguje.

Paklausę šv. mūsų Motinos— mėnesį (bet galima tai daryti 
Katalikų Bažnyčios balso ir ir per visus ištisus metus), vi- 
vadovybės. — mes bent trum- siškai save ir visas savo mal- 
piausiai valandėlei pakreipkime das ir įvairius gerus savo dar- 
savo mintis ir širdį, iš trium- bus, o ypatingai šv. mišių klau- 
fuojančios danguje bažnyčios symą, ir šv. Komunijos priė- 
amžinosios laimės ir garbės. į mimą, gryniausia intencija, ir 
tą neapsakomos platybės lieps- karščiausiu dievotumu, — pa- 
nojančią Skaistyklos jūrą, iš aukokime 
kurios nebesuskaitoma daugy- ’ Skaistykloje kentančias. 
bė sielų, pačios savo išvadavi- naudokime visa, kas tik mums 
mui visiškai nieko nebegalėda- yra galima, greitesniam jų pa
mos daryti, — taip verksmin- liuosavimui. 
gai rankas į mus ištiesusios, — kenčiančiųjų

manė kankina, 
daiktan visus 
jimus, — visa 
nė mažiausios

— savo kentėjimus sau su- 
Dievo Veido, trumpinti. Argi ne su didžiau-

l

Mieliausieji broliai ir seselės 
Tvirtai pasiryžkime 

bent per šį ateinantį lapkričio

už vargšes vėles
Pa

Mūsų dievotumas 
sielų pagalbai,

ant tų visų, kurie visomis savo 
išgalėmis stengiasi gelbėti my
limuosius ir išrinktuosius Jo 
vaikelius, kad jie kuogreičiau- 
sia galėtų išvysti Švenčiausiąjį 
Dievo Veidą danguje, kuriuos 
didžiausioji Jo Teisybė, yra 
priversta užlaikyti Skaistyklos 
kalėjime, pakolei neužsimokės 
paskutinį savo nuodėmių sko
los pinigėlį? Argi Jis paliks be 
didelio užmokesčio, tuos visus 
geruosius, gailestinguosius 
krikščionis, kurie savo maldo
mus, šv. mišių klausymu, ir ki
tais įvairiais gerais savo dar
bais. vargšėms vėlėms Skais
tykloje kentančioms, pasisku
bins atidaryti Dangiškosios Je
ruzalės Vartus?
niekuomet nebus 
būti, nes visiškai

Ne! — Tas 
ir nebegali 

nesutinka su

4) Kai meldžiamės už 
Skaistykloje kentančias, 
kraunamos patys sau didžiau
sius dvasinius 
tus. Nė 
geras, 
darbas,
niekuomet 
taip daug Dievo malonių ir to
kios apščios Jo palaimos, kaip 
šitas. Labai dažnai Dievas at
lygina už mūsų gailestingumą, 
kurį parodome vėlėms Skaisty
kloje kentančioms šimteriopai 
mumyse padidindamas mūsų 
tikėjimo, viltis, meilės ir gai
lesčio dorybes, su vidujiniais 
mūsų sielos suraminimais, vi
sose dvasinėse mūsų priespau- 
dose. ypatinga pagalba visose 
pagundose, ir specijale apsau
ga įvairiuose mūsų kūno ir sie
los pavojuose. Mūsų Išganyto
jas vieną kartą Pats užtikrino 
šv. Gendrūtą. kad dėlei to. ka
dangi ji visas savo maldas, ir 
gerus savo darbus, visiškai pa
vedė vėlėms Skaistykloje ken
tančioms gelbėti, — tai Dievas 
jau dabar, panaikinsiąs tuos 
visus bausmės kentėjimus, ku
riuos ji mirusi būtų turėjusi 
kentėti Skaistyklos kalėjime, 
už pilnai dar ne atlygintas Die
vui savo nuodėmių kaltes. A- 
part to. — už vėlių Skaistyklo
je gelbėjimą, — Dievas dar čia, 
žemėje, prižadėjo jai visomis 
Savo malonėmis, šimteriopai 
atsilyginti.

Apart generalinės mūsų ti- 
‘kinčiųjų pareigos, melsties už 
visas vėles Skaistykloje esan
čias. — mes labiausiai esame į- 
pareigoti melsties už mirusiuo
sius mūsų tėvus, brolius, sese
les’ gentes, draugus ir mūsų 
geradarius. Nepamirškime to. 

1 kad mes dar turime sau uždėtą

VELTUI
Dėl malonaus Palengvinimo 

Nuo
REUMATIZMO 

Skausmų.
Jei jūs kenčiate kojose skausmą, jei jū

sų sąnariai yra nelankstūs ir atjaučia oro 
atmainas. kod"*l nepabandyti ROSSE 
TABS? Jos yra naudojamos tūkstančių, 
kurie virš 20 metų kentė ir ieškojo pagal
bos nuo Reumatizmo. Arthritis ir N^uri- 
tis.

DOVANAI šio Laikraščio Skaitytojams
Jei jūs niekad nevartojote ROSSE 

TABS. mes kviečiame jus pttbandyti MŪ
SŲ LĖŠOMIS. Mes pasiųsime jums pilno 
dydžio pakelį — naudokite 24 tabletus 
DOVANAI. Jei jūs negautumėte rezulta
tų ar kaina atrodytų peraukšta. likusius 
vaistus gražinki? •. už suvartotus nesi- 
iauskite būsią skolinai. NESIUSK PINI
GU- r’k savo varda ir adresą:

2708 FarvveH Avė.. Chicago. 45. III. 
ROSSE PRODUCTS CO.. Dept. X-9

"Touch Typing In 5 Easy 
Lessons"

Raktas 1 Pasisekimą

Šiandien kiekvienoje įstaigo
je, kiekvienoje industrijoje yra 
naudojama rašomosios maši
nėlės — typewriters. Taigi, jei 
norime, kad Jūsų vaikai leng
viau dirbtų, mokykite juos sis- 
tematingai — “Touch Typing”, 
rašyti mašinėle. Galima pa
tiems ir be mokytojo išmokti į 
penkias lekcijas, įsigijus nau
jai paruoštą Royal Typewriter 
Co. knygą — TOUCH TYP
ING IN 5 EASY LESSONS”. 
Knyga kainuoja tik 35c., su pri- 
siuntimu 40c. Užsakymus sir> 
kite:

DARBININKAS
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass.
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VIETINES ŽINIOS!
^T^TT TTCC tGeneralė viršininkė Motina Bo-

A Inaventūra.
-------------- Tą dieną tapo pakrikštyti šie

Spalių 27 d., po misijų vaka- Į kūdykiai: 
rinių pamaldų, įvykių Tretinin
kų Brolijos susirinkimas. Po li-’nislavos (Šarkūnaitės) Ambro- 
gonių lankytojų raporto, kalbė-įžų; Rapolas - Antanas Alfredo 
ta apie parengimą, kurs įvyko !įr Pranciškos (Dravinskaitės) 
sekmadienį, p.p. Pinigų įėjo ' 
per $50.00. Susirinkimas pa
reiškė padėką kun. K. Jenkui 
už parodymą gražių judžių. Ši 
Brolija paaukojo $10.00 para
pijos koncerto fondui.

ŽINUTES [

Lida - Marija Edvardo ir Bro-

Žardeckų; Elena - Marija Vili
mo ir Leonoros (Barkiūtės) 
Gaidžių.

N ovember 26 i
Delevvare, Dist. of Columbia, t

Indiana. Kentucky. Mstryhnd, 
Michigan, New York, New Jer- Rhode Island, Vermont and 
sey, No. Carolina. Ohio, Penn- BOSTON POSTAL DISTRICT. 
sylvania, Virginia.

December 6
Connecticut, Maine Massa- 

chusetts, New Hampshire, 
Rhode Island, Vermont and

December 13
Connecticut, Maine, Massa-

Maryland, chusetts, New Hampshire, BUY

Stojo talkon dėl parapijos 
koncerto, kurs įvyksta, So. 
Boston High School name, lap
kričio 21 d., 3 v. p. p., Pranciš
konų Tretininkų Brolija paau
kuodama jo fondan $10.00. Po
nia M. Bernatonienė pasiėmė 
dar daugiau įžangos bilietų pla
tinimui.

Kviečiami yra visi platinti 
koncerto tikietus — juos pirkti 
— juos parduoti. Galima pasi
pirkti pas bažnyčios kolekto
rius ir pas kitus parapijos vei
kėjus.

Antradienį — uždūšinėje visi 
altoriai yra privilegijuoti t. y. 
su specialiais atlaidais. Šv. 
Petro par. bažnyčioje šv. mi
šios prasidės nuo 6 v. r., salėje 
nuo 7 vai. r.

Išvažiavo kun. dr. L. Men- 
delis Į Namus

Jis yra labai darbais apsi- 
kriovęs ir skubinosi parvažiuo
ti į Visų Šventųjų dienos ir Už
dūšinės dienos darbuotę. Aplei
do Bostoną sekmadienį 12 v. d. 
Čion buvo atvykęs sekmadienį, 
spalių 24 d., 10:30 v. v. Per tą 
savaitę kun. dr. Mendelis iškal
bingai pasakė po du gražių pa
mokslų į dieną, rytą lietuviš
kai, vakare angliškai. Tie pa
mokslai ir jo asmenybė padarė 
didelį įspūdį į Bostoniečius ku
nigus ir žmones. Šie visi yra la
bai dėkingi kun. dr. Mendeliui 
už atvažiavimą ir vedimą šių 
misijų. Teatlygina jam Dievas 
už taip uolų apaštalavimą, sako 
visi Bostoniečiai.

Trečiadienį ir ketvirtadienį 
kalėdninkai lanko Dorchesterį.

Spalių 30 d.. Petras Remeika 
apsivedė su Suzana Moliene 
(Tamašauskaite).

Trečiadienį, vakare, bus lai 
komos Šv. Teresės novenos pa 
maldos.

Tą dieną tapo pakrikštyta 
Katrė Alena Juozo - Joanos 
(Rakauskaitės) Lazickų.

Kristaus Karaliaus Šventė 
—Vaidinimas—Paskaita

Ketvirtadienį, 4 v. p. p., bus 
klausomos vaikų išpažintys, 
prieš pirmą mėnesio penktadie
nį. Vakare, suaugusių žmonių 
bus klausomos išpažintys.

LANKĖSI

Kristaus Karaliaus diena bu
vo iškilmingai švenčiama. Per 
visas septynerias šv. mišias 
daugybės žmonių ėjo prie sa
kramentų. Devintą valandą 
kun. dr. L. J. Mendelis baigė 
jaunimo misijas. 10 vai. ryte 
dalyvavo šv. mišiose visų kata
likiškų draugijų valdybos su 
vėliavomis ir ženklais. Taip pat 
dalyvavo S. Dariaus Postas. 
Kun. K. Jenkus giedojo šias šv. 
mišias. Po to jis prie įstatyto 
Švenčiausio Sakramento ats
kaitė atsiteisimo aktą ir Lita
niją prie Švenčiausios Jėzaus 
Širdies. Kun. dr. Mendelis iš
kalbingai pasakė pamokslą a- 
pie Kristų Karalių.

3 vai. p. p., parapijos jauni
mas. seserų mokytojų vadovy
bėje. perstatė “Nežinomąją 
Kankinę”. Jaunimas vaidino 
gerai. Žmonių buvo apie 200. 
Apart vietinių kunigų buvo 
kun. Alfonsas. Skaitė vertinį 
iš anglų kalbos apie lietuvių 
vaikelius kankinius Petrogra
de. Atsilankė į parengimą ir

šeštadienį, “Darbininke” lan
kėsi Tėvas Antanas Mešlis, S. 
J., “žvaigždės” redaktorius ir 
kun. Dr. L. Mendelis iš Balti- 
more. Md.

Spalių 30 d. lankėsi Mrs. Ona 
Liepa iš Cambridge. Mass. At
silankymo proga įstojo į Liur- 
do knygos rėmėjus, aukodama 
$5.00.,

Apie Saleziečius Ir Domini
konus Lietuvoje

(LKFSB) Lietuviai sa
leziečiai, bent dar šių me
tų pradžioje, dar darbavo
si Kaune Šv. Trejybės pa
rapijoje, Saldutiškyje ir 
Vytėnuose, kur turėjo a- 
pie 60 kandidatų. Rasei
niuose vokiečiai perėmė 
tėvų domininkonų namus 
ir tenai įsteigė keturklasę 
gimnaziją su bendrabu
čiu. Vilniaus kun. semina
rijoje kurį laiką profeso
riavo saleziečiai kun. Gus
tas ir kun. Sabas.

COLD PERMANENT
nuo $10.00 iki $15.00

STEAM WAVE 
PERMANENT

Malonėkite pašaukti 
iš anksto

Tel. ŠOU 4645

i CASPER’S BEAUTY SALON
i 738 E. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

UNITED STATĖS 
DEFENSE 

BONOS 
AND 

STAMPS 
1IĮP

Reikalingas Presmanas

INSTRUCTIONS 
Air Mail Rates — 

i 6c per ounce or fraction to 
■ U. S. or Canada.
i The Best Gift — U. S. WAR

BOSTON POSTAL DISTRICT. B0XDS-
INSTRUCTIONS

Limit of Weight 70 Pounds. !
Size of Parcels 100 Inches,!

lenght & girth combined.
Insurance Rates:

5c to $5.00 vai.
10c. to 25.00 vai.
15c to 50.00 vai.

Balsavimų Laikas Bay Statė 
Miestuose “Darbininkui” tuojau rei

kalingas presmanas ir 
rankinis raidžių rinkėjas. 
Gera alga, darbas pasto
vus. Atsišaukite: “Darbi
ninkas”, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA 18-kos kam
barių Lodging biznis. Jeigu į 
mėnesį $275.00. Renda tik $50. į 
mėnesį. Parsiduoda labai pi
giai. Norintieji pilnų informa
cijų kreipkitės asmeniai arba 
laišku pas M. J. Kastant, 56 
Portsmouth St., Cambridge, 
Mass. (28)

Farma—Canton,Ma$$.
Greitai parsiduoda 74 akerių 

farma. 10 akerių geros išdirb
tos žemės. Puikiausia Colonial 
stiliaus stuba, 3 vanios, viena 
turi tiles su shower. tvartas, 
taipgi Green house su puikiu 

1 apartamentu dėl poros. Gali ir 
’ žiemą auginti daržoves ir gė
les. Trys dideli kiaulininkai dėl 
200 kiaulių. Parduoda teismo 
įsakymu, pasidalijant nuosa- 

; vybę, kuri verta $30.000.00. 
Prašome tik $15.000. Labai ge
ros pirkimo sąlygos. Atsišauki
te: F. T. Keefe, 50 Congress

Šiandien, lapkričio 2 die- 
' ną įvyksta miestų valdi
ninkų rinkimai. Lietuviai 

Register all fragile or valu- turėtų dalyvauti balsavi- 
able gifts or papers. ’ ’

CHRISTMAS CARDS AND
LETTERS

November 29
Arizona, California. 

Washington.
December 1

Alabama, Arkansas.
do, Florida, Georgia. Idaho, II- 
linois, Iowa, Kansas, Lousiana, 

i Minnesota, Mississippi, Missou- 
ri, Montana, Nebraska, Neva-

Kalėdinių Siuntinių Husta- <&, n«* Mexico, no. Dakota, i 
tylos Dienos Ir Patvarky- OMahom^ So- carolina. so?

. Dakota, Tennessee. Texas, I
IR3I Utah, Wisconsin, Wyoming.—

December 3 
talpiname dienas, ka- Deleware. Dist. of Columbia. 

pasiųsti Kalėdinius indįana. Kentucky, Maryland, 
ir korčiukes ir į ku- Michigan, New York, New Jer- 

Prisilaikykime sey Xo. Carc>lina., Ohio, Penn- 
šių patvarkymų, jeigu norime, syiVania, Virginia. 
kad mūsų siuntiniai pasiektų

Į gavėją laiku.
CHRISTMAS GIFT PARCELS

November 22
Arizona, California, Oregon,

Washington.

November 21/
Alabama, Arkansas, Colora-

do. Florida, Georgia, Idaho, II- 
linois, Iowa, Kansas. Louisia- 
na. Minnesota, Mississippi, 
Montana. Nebraska. 
Nevada, New Mexico, No. Da
kota. Okiahoma, S. Carolina, 
So. Dakota, Tennessee, Texas, 
Utah. Wisconsin. Wyoming.

Afrikos Algeriečiai valo batus Yankiams.

KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ 
MENUO

“Lapkričio mėnuo yra Kalė
diniu siuntinių mėnuo šiais me
tais”, toks yra J. V. Pašto De- 
partmento šūkis. Tai yra ne tik 
šūkis, bet ir patvarkymas, kad 
visi gyventojai šiais metais sa
vo Kalėdinius siuntinius siųstų 
koanksčiausia, būtent, lapkri
čio mėnesyj. Šiais metais netu
rėtų laukti paskutinės minutės 
išsiuntimui Kalėdinių dovanų, 
jeigu nori, kad jas gautų prieš 
Kalėdas.

—
liūs, kad nepražūtų. Nesiųskite 
greit gendančių daiktų, atsi
žiūrėdami į pristatymo laiką. 
Vartokite stiprius kartonus ir 
gerai suriškite. Užrašykite pil
ną adresą.

Jeigu taikos laiku susidaro 
sunkumų paštui pristatyti 
siuntinius prieš Kalėdas, ku
riuos paštas gauna paskutinėse 
dienose, tai karo laiku negali 
būti nei kalbos.

Kas pasakyta apie dovanų 
siuntinius, tą patį pasako ir a- 
pie sveikinimų korčiukes. Da
bar kada Bostono pašto 1172 
darbininkai yra karo tarnybo
je, tai visuomenė turi prisilai
kyti nustatytų dienų Kalėdinių 
siuntinių pasiuntimui.

Pereitais metais buvo pasam
dyta 341 sunkvežimis (trueks) 
išvežiojimui siuntinių tik Bos
tono distrikte. Visi tie, kurie 
žino dabartinę padėtį, to nebus 
galima padaryti šiais metais. 
Tą patį galima pasakyti apie 
traukinius ir kitas vežimo prie-

Žemiau 
da reikia 
pakelius 
rias valstybes.

muose, kad išrinkti tinka
mus valdininkus. Naudo
kimės rinkimų ir balsavi
mų laisve. Štai valandos, 

Ore^on kuriomis yra atdaros bal
savimui vietos įvairiuose 
miestuose:

Boston, Cambridge, Chi- 
° ora’ copee/ Everett, Fitchburg, 

Gardner, Lynn, Marlboro, 
Medford, Some r v i 11 e, 
Springfield nuo 8 vai. ry
tą iki 8 vai. vakare; Leo- 
minster nuo 6 iki 6; Lo- 
well nuo 10 vai. r. iki 8 v. 
v.; Newton nuo 7 iki 7; 
Waltham nuo 11 vai. r. iki 
8 vai. v.; VVestfield nuo 7 
iki 7; Worcester nuo 7:30 
rytą iki 7:30 vai. vakare.

Kitų miestų ir miestelių 
balsavimų laiko nepaduo
sime, nes negavome žinių.

I 
I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos.

Myopia Club Beverage Co.
Grafton Avė., Islington Mass.

Tel. Dedham 1304-W
PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham 1301/.R

I

St., Boston. arba ‘Darbininko’ 
ofisan.

t

49f EACH
BALLAST TUBES

Res. Šou 3729 Šou 4618

POPULAR
NUMBERS

Also limrted supply of OZ4. 
6SQ7, 12K7. 12A8. $SK7. 6K8, 7F7, 

1LN5. 27, 26. 2«A. 77.
78. 6C6. 35. 51. 25Z5. 2SZ6 

WILL ALSO SUPPLY DEALERS 
LARGEST VARIETY OF RADIO 

TUBES IN NEW ENGLANO 
Satisfaction quaranteed or your 
money back. Call Liberty 2337 or 
write for prices on other popular 

numbers.

mones.
Šiais metais siuntinių svoris 

mūsų jauniems vyrams karo 
tarnyboje bus daug didesnis. 
Be to. vyrai tarnyboje perke
liami iš vienos vietos į kitą. 
Tai ir tą turime imti dėmesin. 
Pašto Departmentas pristatys 
siuntinius laiku, jeigu visuome
nė juos pasiųs nustatytomis 
dienomis.

Ką turi visuomenė atlikti, 
kad užtikrinti Kalėdinių dova
nų ir korčiukių pristatymą —I 
pirma, siųskite nustatytomis 
dienomis, antra, būtinai įrašy
kite savo pašto pristatymo ofi
so numerį ir taip pat to pašto 
numerį, kur gyvena siuntinio 
gavėjas. Jeigu nežinote savo 
pašto numerio, tai pasiklauski
te laiškų išnešiotojo arba tele- 
phonuokite LIB 5600-Ext. 42. 
Be to. galite gauti paštoje nu
merius Bostono srityje esan
čių pašto skyrių.

Nusipirkite pašto ženklų iš 
anksto ir visas siunčiamas 
sveikinimų korčiukes vokuose 
užlipykite šiais metais, ypač 
tas, kurios siunčiamos karo 
tarnyboje esantiems asmenims 
ir pridėkite pirmos klasos paš
to ženklų. Apdrauskite pake-

ir malonėkite sugręžinti butelius, kad 
mes galėtume turėti ant rankų ir toliau

"ALE that is ALE"
TRADEMAKK REG4STERED

RREWED BY HAFFFNRFFFFR 4 CO Ine . RoMon, Matt , RREW£RS SINCE 1870

Lithuanian Furniture Co.

326 • 328 West Broadway
So. Boston, Mass.

GRABORIAI

S. Barasevičius ir Sūnus 
MOTERIS PAGELBININKt I Lietuvių Graborius ir

Balsamuotojas 
Turi Notaro Teises

254 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS. 

Tel. SOUth Boston 2990
Sūnaus gyvenamoji vieta

838 Dorchester Avė.
Tel. COLumbia 2537CASPER

FUNERAL ROME
187 Dorchester Street

I.

South Boston, M

w.
(KASPERAS) 

LakJotųvIų Direktorta* ► 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBblC 
Patarnavimas Diena ir NattJ 

Koplyčia šermenim* Dykai 
Tel ŠOU Boston 1437 

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME
564 East Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Žale takas, F. E. Zaletska* 
Graboriai ir Balsamuotojal 

Patarnavimas dieną ir naktj 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PVBLIC
Tel. ŠOU Boston 0815 
Tel. ŠOU Boston 2609



i

vai-

i

Kad to nebūtų, reikia

I

I

IIIi

įėjimo pašokti ir dėl kitų darbai, visi tokie apgalėji-

ilgas liežuvėlis

rinkikus 
susirinki- 
ofisus ir

tikrai, kaip tai, 
niekados neišlėks 
čiau tvoros.

Veiklioje ir stiprioje jau
nystėje yra įrašyta ilga ir 
laiminga senatvė.

tikslo, gyvenimo 
nedangstys 
ir svarbių 

neviešpataus

verkian-
priežas-

taškas, nuo

44

Toki 
seną 
soje 
toks

vaikai taip 
prie ru-

: nuomone: no
rint, kad visi ką nors žino-

Šiandien, prisiminkime mirusius 
nuoširdžiose maldose.

*

svarbiausios 
bobiškumo 

moteris nori

♦ ♦ *

Dar viena, — gal biau

savo pačios/-- 
Dievo paju-hefd"

namus ne-
au- 
kac 
kad
ne-

ap- 
EtJ
net

tų, reikia pasakyti mote- įbėgus į kopūstų daržą, 
riai didžiausiu 
Pasiklausykime 
rančių moterų, 
žodžius, lyg

Juozas Kasinskas Į
Ine. 2

Laidotuvių !
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį »

602 Washington Blvd. ( 
BALTIMORE, Md. <

Tel. Plaza 8595 
Limosinai dėl visokių reikalų d

I1

I

kurios dabar rieda dėl blo
gai pasiūto rūbo, dėl nega-

. K. ŠVENTO JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TEL. SOUth Boston 2680

US. LA

PENKTADIENIS (Friday) LAPKRITIS (Novembcr) 5 D., 1943 M. TEL. SOUth Boston

betarpi 
mūsų 
kažxas 
kilnu.

Suvienyto Karo Fondo 
Vajus

------------------ «>'

Bobiškumas
pasaulyje nėra 

nieko tobulo. Tiek moters, 
tiek vyro siela turi gerų ir 
blogų ypatybių. Kai ku
rios tų blogųjų ypatybių, 
lygiai kaip ir gerųjų, yra 
surištos su tikra lytimi, 
nors, žinoma, ne be to. 
kad kartais neatsirastų ir 
antroje pusėje. As tekal
bėsiu čia apie tokias. Ku
rios dažniausiai sukas liz
dą moteryse, nes kiekvie
ną kritiką ir tobulinimą 
visados reikia pradėti nuo 
savęs. Tai yra tos ypaty
bes. kurioms pasireiškus, 
vyras gailestingai kinkuo
damas galva, paniekos 
sklidinu balsu sako: “E. 
boba!” Todėl pavadinčiau 
jas “bobiškumu“.

Nemanykite, kad bobiš
kumas yra būtinoji mote
riškumo dalis, vadinas, 
kad tikrai moteriška mo
teris turi būti ir bobiška. 
Priešingai — bobiškumas 
neleidžia plėtotis tikra
jam moteriškumui; tik ap
galėjus bobiškumą, tėra 
pasiekiamas tas amžina
sis moteriškumas, kurs 
kelia aukštvn.

Kūmo ypaty- 
verksmingumas. 

tai gražių 
Dievo dova-
tik jam vie
tos. Jomis 

pasireiškia 
Ašara yra 

šventa, tiek 
stebuklinga, 

sujudinti lig 
ekvieną širdį.

Viena bobi 
bių yra 
Ašara ir juoką 
gražiausios 
nos žmogui
nam tesuteik

iškiau 
siela.

; tiek š 
tiek 

kad turėtų 
pat dugno 
Dėl to ir Kristus savo pa
laiminimuose mini ir ver
kiančius. Evangelija rodo 
mums patį Kristų ver
kiant du kartu: vieną kar
ią apsiverkė Jis gailėda
masis Jeruzalės, kuri tu
rėjo būti sugriauta, antrą 
kartą gailėdamasis žmo
nių. verkiančių Lozoriaus, 
ir sugraudintas prietelio 
mirties. Abudu kartu iš 
meilės: iš tėvynės meilės 

imo meilės. Tai y- 
pamokymas: tik-

reports

Kitą kartą netoli vienos 
mergaičių mokyklos, ku-j 
rioje gyveno kelios dešim
tys mokinių, nakties metu 
kilo gaisras. Tarp degan
čio namo ir mokyklos bu-' 
vo gatvė ir sodnelis, be to, 
vėjui pučiant į kitą pusę, 

: mokyklai tuo tarpu nebu- 
jvo jokio pavojaus. Tačiau 
j to nepaisant, kilo joje ne- 
. apsakomas ermideris. 
Mergelės, pašokusios iš 

i miego su origaliausiomis 
; tualetomis bėgiojo, suki
nėjos po kiemą ir namus,! 

■verkdamos, cvpdamos, de
juodamos. Kita jau buvo 
bemetanti savo daiktus į 

i ryšulį, skubėdamos gelbė
ti juos iš neesamo gaisro. 
Tiesiog išgąsdintų avių 

; būrys, nežinančių, kur bė
gančios. Chaosas ir anar
chija. Visiškas išsivadavi- / 
mas periferijų iš po cent
rinės valdžios. Ir tos cent
rinės valdžios tartum nė 
bute nebūta. Gėda buvo 
žiūrėti ir bjauru. Mąstei 
sau: kad čia būtų berniu
kai, juk jie elgtųs visai 
kitaip. Jie pirmiausia bū
tų. kaip reikiant, apsivil
kę, paskui, pamatę, kad 
nėra pavojaus, būtų nubė
gę pas gaisrą gelbėti.

Be abejo, moteriai sun
kiau būti drąsiai negu 
vyrui, nes ji iš prigimties 
yra jautresnė ir nervin
gesnė. Už tai jos ir nuo
pelnas didesnis, apgalėjus 
tą savo silpnesniąją pri
gimtį ir ji tuomet tikrai 
imponuoja visiems.

I Atsimenu, maža būda
ma ir turėdama pilną gal- 
vą nuolat klausomų ir

• skaitomų pasakų, be galo 
bijojau baidyklių. Jutau, 
kad tai ir gėda ir juokin
ga. ir man pačiai baisiai 

! sunku, bet ta baimė, ro- 
į dės, buvo stipresnė už ma
ine. Taip sulaukiau savo 
pirmosios išpažinties ir 
Komunijos dienos. Buvo 
Sekminės ir kartu mano 
tėvo vardinės. Privažiavo 
svečių, ir vakare motina

* nusiuntė mane kažko ant 
aukšto. Į kambarius aukš
tai buvo du keliu: tiesiai iš

I žemai esančių kambarių 
ir per pastogę. Tuo ant
ruoju keliu nebūčiau lig 
šiol ėjus viena sutemus už 
.jokius turtus. Bet dabar/ 
mano dvasiai esant tokiai 
pakilusiai, panorėjau nu
veikti heroišką darbą ir 
nuėjau per pastogę. Drą- 

Isiai ir ramiai atlikau tą 
baisią kelionę, vis mąsty
dama, kad jokia baidyklė 
nieko man nepadarys 
šiandien, kada Dievas at- 
___ > man nuodėmes ir 
pats atėjo pas mane. Ir

tai tokios ašaros, meilės 
išspaustos — Dievo mei
lės. artimo meilės, tėvy
nės meilės — tėra kilnios, 
šventos ir gražios, ir tik
tai taip teverkiantieji yra 
palaiminti. Gal niekas taip 
stipriai nesugraudina, 
kaip ašara retai tever
kiančio žmogaus akyse. 
Jauti, tartum čia teka da
gus žmogaus sielos krau
jas. Bet dažnas dėl niek
niekių “bliovimas” — že
maitiškai tariant — neda
ro jokio įspūdžio, arba, 
tikriau sakant, daro visai 
priešingai, negu reikėtų: 
užuot žadinęs užuojautos 
ir gailesčio, sukelia 
maudos ir paniekos, 
teka sau vandenėlis, 
ir nesūrus.

Atsimenu iš savo
kystės laikų, kokio įspū
džio darydavo man moti
nos ašaros. Kasdieninia
me gyvenime niekados ne
matydavau jos verkiant. 
Bet kad prakutus nuva
žiuodavau su ja į Pavan
denio bažnyčią, šalia jos 
suole sėdėdama, kartais 
pastebėdavau jos didelėse; 
akyse ašaras. Buvo tai 
dažniausiai per suplikaci-; 
jas. kada galinga žmonių; 
balsų banga vienu dide
liu dejavimu puldavo po 
kojų Viešpačiui. Tuomet i 
man rasdavos taip skau
du ir graudu, kad ir aš; 
imdavau tylitelaičiai verk
ti. Ir paskui, daugeliui me
tų nuo to laiko praėjus, 
kiek kartų girdėdavau 
giedant suplikacijas, tiek 
kartų matydavau tas aša
ras ir tiek kartų tvirtai 
pasiryždavau pati nieka
dos neišspausti nė vienos 
iš tų brangiųjų akių.

Motinos ašara galėtų 
; būti svarbus veiksnys 
žmogaus sielos gyvenime.; 
Tik. žinoma, ne tokios 
motinos, kuri dažnai ver
kia dėl mažmožių ir prie 
kurios ašarų 
pripranta, kaip 

Įdens lytaus.
Žiūri žmogus į 

čią dėl menkos 
ties mergelę ir nori pa
klausti: “Kam gi taip nie
kini savo ašaras? Ką gi 
veiksi, tikrai nelaimei iš
tikus — mirus tėvams ar 
kitiems mylimiems asme
nims. kokiam nelabui ant 
tėvynės užgriuvus? Ką 
darysi didelį artimo var
gą pamačius, 
tolumą nuo 
tus?”

Liesi tas pačias ašaras,; nuo t0 karto mano baimė 
buvo nugalėta.

Visi tokie “heroiški”

sekretu? užkritęs lapas ant uode- 
besiba- gos, ir jis, baisiai išsigan- 

šaudančių dęs, ėmęs 
kulkosvy

džiai, pasistebėkime į jas, 
kai susiėjusios ima kraty
ti savo artimų sąžines — 
ir gausime pripažinti no- 
roms nenoroms, kad la
biausiai išgimnastikuotas 
moters organas, yra, be a- 
bejo, liežuvis. Bet mote
riškumas ir liežuvavimas 
tai du tokiu nesuderina
mu su kits kitu dalyku, 
kaip ugnis ir vanduo. Mo
teriškumas — tai pirmų 
pirmiausia motiniška šir
dis visiems, o liežuvinin
kių širdyje kaip tik nėra 
nė krislelio motiniško jau- jos gyvenimo turiniu, ir 
smo — jų krūtinėje plaka to gyvenimo matas taip 
pikta, pavydi, negailestin- vis eina mažyn, kad paga

liau palieka tiesiog lilipu-

bėgti šauKda- 
mas: “Dangus griūni”

Ta naivi pasakėlė visa
dos ateina man į atmintį, 
pamačius pasinėrusią 
smulkmenose moterį, ku
riai kiekvienas nepasise
kimas ūkyje, kiekvienas 
nemalonus įvykis šeimos 
ar asmens gyvenime atro
do pasaulio katastrofa. 
Kiekvienas niekniekis ją 
pykina, erzina, sujaudina 
visą, sukeldamas nuolat 
“audrą stikle vandens”. 
Visokie nesvarbūs daly
kai, mažmožiai, neverti 
žmogaus orumo, tampa

“Ir tu čia vienas f nu
stebęs , klausė šventasis. 
“Čia tiek daug žmonių, o 
tu vienas saugo ji ir dar 
snaudi”.

“Čia nedidelis darbas, 
jie patys eina mano ke

bliais, reikia tik kada - ne - 
kada pažiūrėti ir vieną ki
tą sudrausti,” žiovauda- 

'mas atsakė nedorasis.
Efremas paliko tą nedo

rą miestą ir nuėjo į dyku
mą, kur gyveno vienu vie
nas atsiskyrėlis. Čia jis 
pamatė jau iš tolo velnių 
kaip varnų, pulkų pulkus. 
Visi tik juda, tik kruta, 
laksto, sušilę, pailsę, 

į “Ką gi jūs čia darote?” 
vėl paklausė šventasis.

“Netrukdyk, neturim 
laiko”, piktai vienas jų at
sakė.

“Bet vis gi man galite 
atsakyti, paaiškinti”.

“Gerai jau gerai, matau 
tavęs kitaip neatsikraty
sime. Mes čia kovojame su 
tuo plikiu”.

Ir kaip jums negėda, 
daugybė prieš vieną 
žmogelį. Aną aš Ede- 
mačiau tik vienas 

miegalius ir tai apsi- 
tvirtybės ir iš- dirba su visu miestu”.

“Tu nesupranti, mes čia 
turi- 
negu

lygiai svarbių nelaimių.
♦ ♦ ♦

Antra bobiškumo žymė
yra bailumas. Ir ko jos ne- teriškumas.' 
bijo, tos mergelės! Pelių, kumas 
vorų, baidyklių, ] 
jos — kas išskaičiuos vi
sus jų bijomuosius daik
tus!
čiau viename rusų iaiK-i baimės, kad viską užmir- 
raštvje tokį atsitikimą, j savo kailį tebeatme- 
vienam kareivių būreliui,na?
tekę nakvoti daržinėje/: 
Visi jau buvę besnaudžią, 
tik ūmai vienas kareivėlis 
kad šoks nuo šiaudų, kad riausioji — bobiškumo y- 
suriks: “Mama! pelė! pe- patybė — ilgas liežuvėlis, 
lė!” Žinoma, to visiems už- Ar daug yra moterų, ku- 
tekę pažinti, kad tai būta irioms galima būtų tvirtai 
vyru apsirėdžiusios mer- pasitikėti, pavesti svarbią 
gaitės. Ar tai moterišku- paslaptį? Ar neteisinga ta 
mas? Ne, tai tikrai bobiš- visuotinė 
kas nesivaldymas. J

mai bobiškumo, gausiai 
tręšia dirvą, kurioje ilgai
niui pražysta tikrasis mo- 

____ Nes moteriš- 
. ______ > — tai rūpinimasis

perkūni- ^aį mejiėS darbai.
Bet kaip begali kitais rū- 

... . 'pintis, kitus gelbėti tas,
^a^°_Pra^°je skai- kurs yra taip valdomas 

rusų Įaik-, baimės, kad viską

ga pamotės širdis. Tikra 
moteriškė turi būti ta ge- tiška, 
rąja dvasia, kuri neregi-; 
ma ranka kraipo į tinka-' platintii savo akiratį. Aki
nius takus savo artimus, ratis juo yra platesnis, 
kad susidūrę su kits kitu,;juo aukščiau stovime. O 
skaudžiai neužsigautų, aukščiausis 
kaip gelžkelio iešmininkas kurio galima žiūrėti į gy- 
kad kraipo traukinius; ku- venimą, 
ri ne drasko jau esamų taškas, 
žaizdų, 
malšina jų sopėjimą, kaip 
rūpestingas gydytojas. 
Tai tėra pasiekiama to
kiai moteriai, kuri išmok
sta būti tikra savo liežu
vio viešpate, nes daugiau
sia neapykantos, barnių, 
nesantaikos kyla per lie
žuvį. “Panaikinkite apkal
bą. ir pusės nuodėmių ne
beliks pasaulyje”, — sako 
šv. Pranciškus Salezietis.

į Visa, kas tikrai moteriš
ka, turi būti gražu. Grožis 
—tai moteriškoji ypaty
bė, per excellensce. Ka
dangi galų gale grožis ir 
gėris yra tas pats, tai tik
ras moteriškumas visuo
met yra gražus, o tai, kas 
jam priešinga, yra bjau
ru. Iš tikro, nėra nieko 
taip neestetiško, kaip ne 
tik burnojanti, ne tik 
šmeižianti ir apkalbinė- 
janti, bet ir svetimą pa
slaptį pasakanti ir tiesiog 
per daug plepanti moteris. 
Ji stovi baisiai toli nuo to 
moteriškumo idealo, ku
riame turi būti susivieniję 
tiesa, gėris ir grožis. Kad 
ilgaliežuvės moterišku
mas nepatrauks nieko 
aukštyn, tai žinote taip 

kad višta 
aukš-

yra amžinybės 
Iš ten žiūrint, — 

bet gydo jas ir kiekvienas gyvenimo da
lykas gauna tinkamą sau 
vietą ir visi tarnauja vie
nam reikiamajam — sie
los išganymui. Jei neišlei
sime iš akių to mūsų ga
lutinio 
mažmožiai 

imums didelių 
i dalykų ir 
ant mūsų.

kesnę, patiekus jai vyriš
kos drąsos .kitaip elgtis, 
kalbėti, būti visai kitokia, 
negu vyras. Ji išlavinusi 
jėgą meile, o meilę jėga. 
Pažadinus vyro sieloje i 
amžinai moteriškąjį ele-| 
mentą, ji sutvėrusi “moti
nišką” vyrą, kurs kartu 
yra riteriškas, tikrai vy
riškas, nes išsivadavęs iš 
baimės dėl savo aš. Ir ly
giai krikščionybė išlavi
nus moters sieloje amži
nai vyriškąjį elementą, 
kaip šv. Augustinas kad 
sako apie savo motiną šv. 
Moniką: “Rods švelni mo
teriškė, bet vyriška per ti
kėjimą”. Tą heroizmą, 
kurs pirmiau teveikė mū
šio lauke, krikščionybė į- 
nešusi į meilę ir tuo būdu 
sutvėrusi herojišką meilę; 
ji surišusi meilę su pašau-į 
lio nugalimąja valia ir tuo 
būdu sutvėrusi pasaulio 
nugalimąją meilę. Žings
niuose krikščionių kanki
nių, kurios drąsiai ėjusios 
mirti, skambėję geleži
niai Romos legijonų žing
sniai; į tai, kas švelnių 
švelniausia, krikščionybė 
įdėjusi geležinio nepajudi
namosios 
tvermės elemento.

Jei norite būti tikros, ne su šiuo vienu plikiu 
vien vardu, krikščionės, me daugiau darbo, 
tai turite stengtis, kad ju- tas su visa Edesa. Edesos 
myse pasireikštų ta krikš- gyventojai yra nuodėmė- 
čionybės jėga. Turite nu- se paskendę, ; 
galėti savyje visa, kas 
oriešinas “pasaulio nuga-I 
limajai meilei ”, kaip pa
sipriešino tiek kilnių, i 
šventų krikščionių mote
rų. Kitaip visados tebusi
te nudžiūvusios žmonijos 
medžio šakelės.

(“M-ris”)

gi šitas se
nis pildo Dievo valią”...

Užtat Viešpats Kristus 
mums visiems liepia vi
suomet ‘‘budėti ir melstis, 
kad neįpultumėm į pagun
das”. Visada melskis ir 
budėk. Nepasitikėk savi
mi, o pasitikėk Dievu.

(Iš Šv. J. P. B.)

Suvie- 
vajus, 
metų

Šventas Efremas kartą 
sapnavo tokį sapną. Ro
dos, jis einąs į Edesos 
miestą. Žiūri, nugi ant 
miesto vartų snuduriuoja 
susirietęs velniukas.

“Ką tu čia darai?” suri
ko šventasis.

“Jei jau taip nori žinoti 
galiu pasakyti”, atsakė 
velnias. “Aš saugoju šio 
miesto gyventojus, kad 
jie neatsiverstų ir nepasi
taisytų”.

Didžiojo Bostono 
nyto Karo Fondo 
kad padengti 1944 
namų ir karo frontų rei
kalavimus, oficialiai pra
sidės pirmadienį, lapkri
čio 8, 7:30 vai. vakare di
džiuliu susirinkimu Me- 
chanics Buildinge, Bosto
ne, kur kalbės Wendell L. 
Willkie. Mr. IVillkie’s kal
ba nustatys veikimą 30,- 
000 savanorių visuose 54 
miestuose ir miesteliuose, 
kurie įeina į Didžiąjį Bos
toną, kad sukėlus $7,500,- 
000 per 17 vajaus dienų. 
Šis vajus užsibaigs Padė- 
konės dienos vakare.

Didžiajam Bostonui rei
kalinga mažiausia $7,500,- 
000, kad išlaikyti Ben
druomenės Fondo palai
komas įstaigas ir reikala
vimus namų fronte ir 
skirti bendruomenės dalį 
būtiniems reikalams karo 
fronte. Iš tos t sumos 
$5,500,000 yra numatyta 
skirti dėl 400,000 Didžio
jo Bostono žmonių, kurie 
yra aptarnaujami visuo
se 264 Community Fund 
ligoninėse, klinikose, vais
tinėse; taipgi slaugių pa
tarnavimas, kaimyninių 
namų ir agentūrų išlaiky
mas, kurios aprūpina šei
mas, vaikus, jaunimą, ne
laiminguosius ir senelius. 
Likusieji $2,000,000 per
duoti National War Fund 
(Tautiniam Karo Fondui) 
paskirstymui tokiom į- 
staigoms, kaip U. S. O., 
War Prisoner Aid ir ki
tom pašalpom.

Kita to susirinkimo 
(rally) programos dalis 
bus koncertas, kurį išpil
dys Boston Symphony Or
chestra, Sergė KoussevTt- 
zky direguojama. Garbės 
svečiais bus Gubernato
rius Saltonstall ir Mayo- 
ras Tobin. Programos ve
dėju bus Joseph T. Wal- 
ker, Jr. Tikimasi, kad šio 
susirinkimo programa 
bus transliuojama per ra
dio iš tinklinių stočių.

Vajaus eiga bus rapor
tuojama “Dutch treat” 
laiku, kurie bus ruošiami 
tris kartus savaitėje, pra
dedant lapkričio 10, Bos
ton City Klube, Bostone.
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Pagaliau dar viena bo
biška moters ypatybė yra 
paskendimas mažmožiuo
se. Be abejo, tai lengvai 
išaiškinama jos gyveni
mu, uždarytu mažame na
mų ratelyje. Tame maža- sako, 
me pasaulyje siaurais aki-į 
račiais kiekviena skiedre
lė atrodo rąstas, kiekvie-’ 
nas kauburėlis — kalnas. 
Tačiau niekas taip nesiau
rina, nesmulkina žmo
gaus, kaip toks žiūrė ji-, 
mas. Yra tokia žemaičių! 
pasaka apie zuikį, kuriam'

Štai yra 
naikintinos 
žymės. Jei 
pasiekti idealą, amžinąjį 
moteriškumą, ji turi, la
vindama gerąsias savo ly
ties ypatybes, stengtis įsi-

jgyti tai, kas yra gera ant
rojoje lytyje ir ko jai 
trūksta. Tuo būdu ji ne 

įtik nenustos savo moteriš
kumo, bet atvirkščiai, 
kaip tik dar labiau ištobu
lins, galutinai užbaigs sa
vo tipą. Nes juk visos tos 
bobiškos ypatybės nelei
džia pražysti svarbiausia
jai, gražiausiajai moters 
ypatybei — meilei. Verks- 
mingumas ugdo egoizmą, 
nes dažniausiai verkiama 
gailintis savęs pačių ir ne
paisoma. kad kitiems tai 
nemalonu; bailumas daž
nai neleidžia padaryti 
meilės darbo, apie liežuva
vimą ir paskendimą 
smulkmenose nėra ką ir 
besakyti.

Kalbėdamas apie cha
rakterio idealą, Forsteris 
labai gražiai nurodo bega
linius krikščionybės nuo
pelnus šiuo atžvilgiu. Jis 

, kad krikščionybė 
apvaisinusi kiekvieną lytį 
kitos lyties geromis pusė- 

įmis, tačiau abiejų lyčių y- 
patybes ne išdilinusi, bet 
pagilinusi ir pastiprinusi. 
Ji padariusi vyrą dar vy- 
riškesnį, užkrovus jo jė
gai meilės darbus; ji pada- 

’riusi moterį dar moteriš-

★ ★ 
Amerikos Lietuvių Jaunimo 

Žurnalas

I
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiausia jauni

mo organizacija—Lietuvos Vyčiai.
“VYTIS” eina kas mėnesį gražiai paveiks

luotas ir deda įdomių straipsnių, žinių 
iš Amerikos ir užsienio.

“VYTYJ” rasi žinių iš viso pasaulio.
“VYTIS” rašo apie Amerikos lietuvių jauni

mo judėjimą.
“VYTĮ” redaguoja įžymus ir patyręs redak

torius Ignas Sakalas ir “VYČIUI” ben- 
dardarbiauja jo sukviesti įžymiausi li
teratai.

“VYTYJ” rasite įdomių pasiskaitymų tin
kamų seniems ir jauniems.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelieka ne vieno, 
kuris neužsisakytų “VYTIES”. Tene
lieka nė vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES”. Vi
si skaitykime “VYTĮ”!”

“VYTIES” kaina metams tik $2.00.
Užsirašydami siųskite šiuo adresu:

“VYTIS”
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Suvienytas Karo Fondas 
yra remtinas, nes jis dir
ba tikrai didelius ir nau
dingus žmoniškumo dar
bus. Šelpimas nelaimingų
jų žmonių yra krikščio
niška pareiga. Todėl kiek
vienas iš mūsų, pagal iš
galės, turime aukoti j 
Greater Boston United 
War Fund, kad toji suma, 
būtent, §7,500,000 būtų 
sukelta su dideliu kaupu. 
Patys aukokime ir kitus 
pakalbinkime aukoti. Į- 
vairiuose distriktuose yra 
paskirti pirmininkai, ku
rie turi suorganizavę sa
vanorius aukų 
eiti į namus, 
mus, dirbtuves, 
prašyti aukų.

Jeigu ateina j
pažįstamas rinkėjas 
kų, tai paprašykite, 
parodytų įgaliojimą, 
jūsų geraširdiškumu 
pasinaudotų apgavikai.

Mes, kurie aukojame da
bar. negalime užsitikrinti, 
kad mums kada nors ne
bus reikalinga Unitec 
War Fund pagalba. Auko
jimas į tą fondą vra žmo
niškumo ir artimo meilės 
darbas.

* *

Darbininkas” aukoja šį puslapį Suvienytam Karo Fondui




