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Simas Kudirka keliauja 
per visą kontinentą

Jis buvo labai iškilmingai priimtas Wasbingtone. 

Toliau jo misijinis kelias veda per Omabą į JAV Vakarų 

pakrantę — Los Angeles.

* 4- — * i A • • , • Ijenatas už lengvatasju metu mažai teturi poilsio, •
nes beveik kas antra diena1
vis dalyvauja kitose vietovė-! *
se ir kituose jam ruošiamuo 
se priėmimuose, Iš Bostono 
jis išskubėio j Hartforda, iš 
ten dar į Washingtoną. Det
roitą. o vėliau i Omaha ir į 
Los Angeles. Toks jo jau į- 
vykdytas ar dar būsimas 
maršrutas.

Reikšmingas jo sutikimas 
buvo Washingtone gruodžio 
12 dien. Čia turėjo ilgesni 
pasikalbėjimą su šen. Buck- 
lev, o tanu 2 ir 4 vai. popiet 
buvo priėmimas pas kongr.
R. Hanrahan. kuris dau- 
giauria prisidėjo prie Simo 
Kudirkos laisvinimo.

Tą dieną jis buvo priim
tas ne tik kongrese, dabrva
vo spaudos konfercncrioie. Brežnevas žo«tG, bet iis nė 
bet amsilankė ir I ietuvos na- j ra j jokj susitarimą irašvta®. 
siuntinvbėje, o taip pat iam Į Kongresas seks. kad* pri 
specialiai suruoštame Pa- imtinas skaičius žydų ir ki- 
baltiečių sutikime. Baltu ko-j tų norinčių galėtu iš Sovie. 
miteto renginv dalyvavo!tų S-gos emigruoti, ir, iei 
daugiau nei 500 žmonių. I sovietai to pažado nevvk-

Senatas 77 balsais priėmė 
vyriausvbės pasiūlytą užsie
nio prekybos įstatymą, ku
riame numatytos muitų 
lengvatos ir Sovietų Sąjun
gai su sąlyga, kad ji atleis 
emigracijos varžtus. Už šiai 
sąlvpą balsavo net 88 sena-i 
toriai.

Spėjama, kad atstovų rū
mai tą įstatymą priims šio
mis dienomis.

Įstatyme nepasakyta, kiek 
tų emigrantų turėtų būti 
kasmet iš Sovietu Sąjungos 
išleista, bet šen. Jacksonas, j 
kuris tuo reikalu daugiausia, 
sielojasi, mini apie 60.000.

Tokį pažada esą davęs

Eeston JPiAiic lihrarj
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Čia taip pat atsilankė Pabal
tijo kraštu diplomatai, Pa
baltijo reikalų vedėjas Vai.
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Prof. Steponas Kairys, gimęs 1879 m. sausio 1 d. Užnevėžię km. 
Karklių vaisė., miręs 1964 m. gruodžio 16 d. New Yorke.

dys, tai JAV ralės muitu 
lengvatas atšaukti.

Pastebėta kad sovietai' • •
departamente Sheoerd su pastaruoju metu varo dide- Mirė žurnalistas 
žmona, daug nabaltiečiu ir ]© nronaganda. rosdindami*
kitų organizacijų atstovų. žvdus Izraelio senimo IVūlterLippmann

. į lygomis, kad jie nenorėtu}Baltų komiteto suorgani-, PTT1 
zuotame sutikime S. Kudir. i **ru
ka i sale įvedė tautiniais riV ,7^ pirmininkas 
bais pasipuosusi lietuvaitė, i
jo žmona — 1 a t!/aite. o mo. AmerilcMv
tina pstaitp Visa tai IvrlSTin? ZinterIKUjetina estaitė. Visa tai lydėjo 
ovacijos ir gėlės.

Washingtone S. Kudirką 
lydėjo dr. R. irG. Paesrlės, 
Daiva Kezienė. dr. K. Bobe
lis, T. Blinstrubas. kun. A. 
Stasys, R. Šležas, B. Vaič- 
jurgytė. Br. Vertas, dr. J. 
Genys ir kt.

Ar prez. Fordas įveiks 
Prancūzijos išdidumą?
Abiejų kraštų prezidentus į konferencijų suvedė tik 

ekonominės krizės grėsmė. Pasiektas kompromisinis su

sitarimas, bet Prancūzija turi ir savo atskirų nuomonę.

Prancūzijos ir JAV diplo-: Dėl to su ypatingu dėme- 
matiniai santykiai jau nuo siu buvo sekamas pirmasis 
de Gaulle laikų yra kiek vė- į JAV prez. Fordo ir Prancū- 
soki, nors ir gana intensy-j zii'jos prez. Valery Giscard 
viai stengianti ; juos su-i d’Estaing susitikimas Mar- 

j šildyti. Mat, Prancūzija, at-'tinioue saloje. Karibų jūroj, 
įsimindama savo piaeitiesįSpėliota, ar Fordui pavyks 
j didybę ir buvusį pasaulinio' su prancūzais užmegzti nuo-
masto kultūrinį švo.į, dar ir' S!n’?“sn! <Halcgą nen. nenu. 
šiandien nėra linkusi nuo--slse^^ p.ez.dentų Eissnho.šiandien nėra linkusi nuo-; 
lankiai paklusti choriniam 
V. Europo® ar ir Ameri-
kos balsui ir kiekviena pro-j , ~ konferenciją abiejų 
ga stengiasi pademon truot. kl4štu’prezidentu” fUvedI 
savo atskilą nuomonę. nors bręstanlj ekonom;nė krizė, 
ir dalyvaudama Europos _infliacija ir alv¥os kainlĮ 

j Sandraugoje ar NATO są- kilimas. 'J(>je dalyvavo j*
jungoje. abiejų kraštų užsienio rei-

.kalu ministrai — H. Kissin- 
I ger ir J. Sau a°margues. o 
I tam pat ir prekybos minist-

werio. Kennedžio. Johnso- 
no ir net Nixono bandymai.

**♦**♦»» t vv*

Ramybe Bostonan
rai.

Į rar negrįžo ,
J lįez. Fordo uždavinvs bu- 

•Tau keliūtas mėnuo, kai vo prikalbinti Pranūzjdą ųri- 
į Bostono mokvklss negrįžta sidėti nrie TAV vadovauia- 
normali padėtis, kuri pašli- mos Tarptautinės Energijos 

! jo. kai teisėjas Garrity įsakė Agentūroj kurios tikslas 
| priverstinai sumaišyti bai- suoreranizuoti bendra frontą 
tuosius mokinius su juodai- prieš alvva pardavinėjančiu 
siais. {valstybių bloką ir numušti

alyvos kaina. Žinoma, buvo 
Per tą laiką mokklose ir ir kitu klausimu. mitinsiu 

prie mokyklų kilusiose riau- su kitais ekonominės krizės 
šėse buvo daug žmonių su-Į reiškiniais.kos visuomenės nuomonę., Egiptas pasiūlė Izraeliui. • v s • ■ • * _ - a a • ••

Praeita šeštadienį mirė iš- ligi respublikonų. Jis kriti-, “u,ų °*u **"|ti, ir policijai, saugojančiai, dėlto buvo -pasiekta šiokio
. garsėjęs JAV laikraštinin- kavo kone /visus preziden- > lyga izraelitus labai įžeidė, ’ mokyklas. Tuo tarpu mo-, tokio kompromiso. Nors 
’ kas Walter Lippmann. su-itus, o Johnioną laikė bene • ir bijoma kad viai taikos de- į kyklose, ypač So. Bostone, i Prancūzija visom keturiom 
laukęs 85 metų amžiaus. j daugiausia žalos padariusiu1........................................... ' normalus darbas hpvpik vi.

Jis buvo laikomas Ameri- Jungtinėms Valstijoms, 
kos žurnalistų dekanu ir bu • ♦ •

Vliko pirmininkas dr. K.jvo du kartus apdovanotas 
J. Valiūnas su žmona Elena Pulitzerio premija.

Angliakasiai (120,003) 
1 sutartį su darbdaviais ps-

, _ . .. . .. .a. normalus darbas beveik vi- į ir neprisijungė prie minėtos
•į? .•to«ekm« »»!' nuert., fai nutrūkę, j Energijos Agentūros, bet iš.
niekais ir vėl gali prasidėti j t leistame bendrame komuni-
kruvinas karas. Arabai skel- • So. Bostone ypač įkai- i kate sakoma, kad buvę su- 
bia, kad Izraelis jau dabar J tino nuotaikas įvykis, kai tarta kitų metų kovo mėnesį 

5 juodas mokinys peiliu sun-. šaukti alyva perkančių, jąišvyksta į Pietų Ameriką ir, Sakoma, kad šis T nited tvirtino, bet sustreikavo ka-t mobilizuoja atsarginius *r į kiai sužeidė baltąjį. Dėl to * parduodančių ir -'ekonomi- 
grjš sausio mėnesio pradžio., Press kolumnistas apie pu- aklų konstrukcijų dirbinta-' slaptai ruošiasi netikėtam
je.

Vietname vis dar

iejasi kraujas
Po šio apsilankymo Wa- 

shington Post gruodžio 131 Nors išgarsinta Vietnamo 
d. įsidėjo Simo Kudirkos iri taikos sutartis jau seniai pa- 
jo motinos nuotraukas, o • sirašyta ir Amerikos kariuo- 
taip pat ir J. White straipsni menė iš ten išvesta, bet karo 

veiksmai tarp Šiaurės Viet
namo komunistų ir pietiečių 
vyksta beveik be paliovos.

"Jūrininkas yra namie, 
karta iš tikrųjų.“ įdomią Si
mo ir šen. Jacksono nuo
trauka isidėio i nirmą pus
lapį ir Boston Globė.

si

Spėjama, kad komunistai 
ruošiasi net didžiajai ofen- 
swai. kuri turėtu visiškai P.

Kiekviena Simo Kudirkos į Vietnamą sugniuždyti.

sę šimtmečio veikė Ameri- kai (4,400). puolimui.
jau antra savaitė čia valdiš- niai atsilikusiu kraštų kon- 
kos mokyklos uždarytos, ferenciją sutartinai alvvos ir 
Praeitą šeštadienį vyko de- pasaulinės ekonominė* kri- 

I monstracija už priverstiną' z®s klausimams spręsti. Tuo 
; mokinių vežiojimą, o sek- būdu būsią išvengta šių tri-į 
madienį — prieš tą privesti-1 IV valstybių konfron-
ną rasių maišymą. Abiėjoee ū’ būsiąs rast9^
dalyvavo tūkstančiai žmo-,v^ems priimtina? sprendi? 

į nių. mas.
I

Šiom dienom dar kilo ir
)d

Kokie tie ateities pasita-

paminermo pro-a amenkie.. skelbiama kad žiu0 metu 
ciu spauda Favo «ka!tvtojain | net Brežnevas kreipesi, į 
primena ir m išdavimo so- ftjaurtg v,etnamo komunh.
Vietrms PP'inkvbes -r da- t ridamas juos dau- 
barime okupuotos Lietuvos „„„ karo nu
ppneti.. alinto krašto atstatymu, nei!

Pažymėtina, kad S. Ku- namais užkariavimais. !
dirka savo kalbose ir spau-' Pietų Vietnamo vyriausv-
dos konferencijose mažai be cerokai snaudžia ir ios ... . . .__  . . « .. , ju.« « »u iskundžiasi ssivo paties išgv- načios onoTicria. protestuo. Y°*e At,Mto savsžUvI-eUękrifio W6 dienomis. Ii kairfe į Minę: Riu
ventom kančiom, O daugiau dama prieš demokratinių c«w*kalw, D““ Račkanskaiti. Ramunė JauniA-kytt, Angelė Sodeikaitė, Audrė Eikinaitė, Rasa 
vaizduoja kitų Sovietijos laisvių, ypač spaudos, var- JaaaRšyt4* Daiva Vei ta ii ė, Ramunė Adomavi- čiūtė ir Aida ftukvtė.
beteirių Žmonių valgus. - Žymą. , Nuotrauka Gerimanto Peniko

konfliktas taip Mokyklų ko- nmų rezultatai bebūtų, day 
miteto ir teisėjo Garitty, rei- bar ,a pabrėžia,
kalaujančio integruoti ir. kad Fordui vis dėlto pavykę) 
Bostono pakraščių mokyk- atgaivinti senoviškąjį Pran- 
jgg. j cūzijos ir Amerikos draugiu

'( kurną. Bet vienas iš sunkiu 
(akmenų vis dar lieka ant tos1 
: atnaujintos "bičiulystė-“ keį1 
į lio: JAV tvirtai remia TzraJ 
eli. o Praneūziia na’aiko a«^

Kongresas rūpinasi 

bedarbiais
! v j • v j u-.. ! rainis ir mano kad. pre^. G.į Kadangi bedarbiu skai-, ..... r »
’ cius vis didėja, tai konto e-
Įsas priėmė istatyma, kuris 
1 numato suteikti darbo 3 mi- 
1 lionams bedarbių.
I

lestiniečiai irgi vra 
ir turi teisę į savo tėvyne“.

Ši atskira Prancūzijos 
nuomonė ir politika arabų 

Be to, kitas įstatymas dar kraštu atžvilgiu gali ateitv-
1 pratęsia bedarbio pašalpa 13 je dabar kiek garsiau užak- 
' savaičių ilgiau, negu iki šiol centuotą JAV ir Prancūzijos 

buvo duodama. bičiulystę ir vėl atšaldyti.

/
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Tau Lietuva!
LIUDAS ŠMULKŠTYS, Chicago, 111.

vergdama Lietuvą, kėsindamasi brutaliu smurtu žaloti 
lietu , j je lie tuvį, prievartauti jo religinę būseną ir mirdyti 
krašto ūkį. Jau miręs Muiavjovazi Korikas vis dar buvo 
gyvas caro valdžios vedamojoje politikoje“ (psl.7).

Gi antrajame atsiminimų tome "Tau, Lietuva“ įva-
' de Steponas Kairys šiais gražiais žodžiais dėsto sa,o nuo-

Steponas Kairys gimė 1878 m. gruodžio 20 d. Užne- talkas:
vėžių k., Kurklių valse. Mirė 1964 m. gruodžio 16 d. New ( ”] au. Lietuva, kad būtum laisva ir demokratinė,
Yorke. Taigi praeitą pirmadienį jau sukakto nuo jo miv. j skyriau vbą savo gyvenimą, šiuo savo rašiniu lyg ir atlie- 

ijtfes lygiai dešimt metų, ir ta proga bent prisiminkime šioku bent dalį savo veiklos Lietuvai apyskaitos. Man visuo.
. didžiojo lietuvio gyvenimą ir darbus.

S. Kairys buvo inžinierius technologas, Vytauto Di
džiojo universiteto technikos fakulteto ordinarinis profe
sorius, politikas, valstybininkas, Lietuvos socialdemokra
tų partijos vadas, publicistas ir rašytojas, o šiais — labai 
kilnus ir didelės inteligencijos žmogus.

Dirbdamas inžinieriaus darbą, S. Kairys paruošė 
projektus ir vykdė kanalizacijos bei vandentiekio staty- 
,bos darbus Vilniuje ir Kaune. Projektavo šias statyba: 
Šiauliuose ir talkino paruosti planus Marijampolės. Vil
kaviškio ir Panevėžio miestams. Išspausdino mokslini! 
darbų apie miestų kanalizaciją, jo įrengimų projektus, 
statybą bei priežiūrą.

Visuomeninį darbą jis pradėjo dar būdamas Šiauliv 
gimnazijos moksleivio suole. 1897 m. įsteigė pirmą rietu
vių moksleivių tautinę kuopelę. Už pasipriešinimą lanky- 

„ ti priverstines stačiatikių pamaldas buvo pašalintas is
- gimnazijos.

Studentaudamas Petrapilio technologijos institute, 
dalyvavo revoliucinėje veikloje ir dirbo prieš rusų caro 
valdžią. Užtat net dviem atvejais buvo pašalintas iš insti
tuto.

1901 m. pradėjo dirbti Uetuvos socialdemokratų par
tijoje ir 1901-1944 m. buvo šios partijos centro komiteto 
narys ir dažniausiai pirmininkas. Aktingai reiškėsi ir Ru
sijos II Valstybės Dūmos rinkimuose.

met bu. o artima Lietuvos ir jos visuomenės vargingiausio 
darbo žmonių slucgsnio buitis, jų vargai ir šviesios atei
tie; siekimai. Beeidamas savo gyvenimo keliu nesiribojau 
vien jausmine patriotine mūsų kraštui ir jo žmonėms 
duokle, kuria daug kas atsiperka nuo pareigų Lietuvai. 
?ia užtikrinu, kad niekuomet nebu.au netekęs pajautos, 
og realiai stoviu ant žemės, visuomet jausdamas jos gy
venimo pulsą. Realaus gyvenimo pulso pajautimą manyje 
/kuomet ir pastoviai stiprindavo tokio pat nusiteikimo' 
r gyvenimo uždavinių supratimo draugai vienminčiai, 
u kuriais bendromis jėgomis laužėme anuomet tvirčiau- 
iai statytas ir, rodos, neįveikiamas užtvaras, pastojusias, 
rietu.ai ir jos žmonėms kelią į latvę ir į n&priklausomą 
gyvenimą. Susitelkusių į politinį sambūrį — Lietuvos so- 
ialdemokratų partiją — realusis gyvenimo supratimas 

juvo surašytas jos programoje, su kuria man teko susįpa- 
rinti 1896 metais, kai tik ji pasirodė. Bendromis ir draug
ingomis rikiuotėmis siekdami aiškių tikslų, buvome neį- 
. eikiami, ypač kai besiklosčiusio? sąlygos mums talkinda
vo kovo'je. Kuo gi tas sambūris su savo programa pririšo 
mane prie gimtosios žemės ir jos reikalų? Atsakymas 
aiškus: tuo, kad jis savo siekimų ir uždavinių centre šta
te žmogų, įpareigodamas partijos narius dirbti tam, kad 
ir Lietuvoje darbo žmogui būtų sudarytos tokios sąlygos, 
kurios padėtų jam laisvai gyventi ir tadpti.

Tam uždaviniui įgyvendinti būtina sąlyga, kad visa j

m. gruodžib Tf

Paskutinio atsisveikinimo (su Steponu Kairiu 1964 m. gruodžio 18 d. Nsw Yorke dalyvių dalis. 
Jy tarpe buvo Lietuvos atstovas Washingtone Juozas Rajeckas, gen. konsulas Anicetas Simutis, 
Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. Vaclovas Sidzi kauskas, inž. Antanas Kovickas, dr. Pijus Gri- 
faitis, Vincė Leekaitienč, dr. Petras Vileišis, Juo zas Audėnas, Deveniai, Valiūnai, Kipras Bielinis 
ir daug kitą įžymių tautiečių.

1905 m. gruodžio 4-6 d. vykusiame Didžiajame Vii-. bentliucmenė. visa tauta būtų laisva, demokratiškai tvar- 
niaus Seime jis bilvo jo pirmosios dienos pirmininkas, j kytų i ir, būdama laisva, išryškintų savąjį kūrybingumą. *
1916 m. dalyvavo Rusijos paveiktųjų tautų konferencijoje į Tad partijos programos pagrindinių siekimų eilėje buvo ’
Lozanoje, 1917 m. — Lietuvių konferencijoje Berne. 19171 įrašyta kova už nepriklausomą, demokratiškai tvarkomą j’8t<pOMS atsisveikina su senu draugu prof. Vaclovu Biržiška 1956 m. sausio 4 d. Waterbu-
m. rugsėjo 18-22 d. vykusioje Vilniaus konferencijoje bu- ■ Lietuvos respubliką. Anais galingos monarchinės carų ry» CoBn’ 
vo prezidiumo narys ir išrinktas Uetuvos Tarylbon. Stepo- ■ Rusijos laikais toks uždavinys daug kam atrodė beigž- i 
nas Kaitys atsidėjęs kovojo dėl demokratinės nepriklau- džia svajonė. Kovą už nepriklausomą demokratinę Lie- * 
somos Uetuvos ateities. 1918 m. vasario 16 d. pasirašė tuvo? respubliką pasirinkome savo gyvenimo tikslu. Šis 
Uetuvos nepriklausomybės aktą. Buvo M. Sleževičiaus IV uždavinys ir dabar galioja tiek čia išeivijoje gyvenan- j 
koalicinės vyriausybės prekybos ir pramonės ministras ir tiems, tiek ir pasilikusiems anoje bolševikų pastatytos gė-’
Steigiamojo Seimo bei visų kitų trijų demokratinių seimų dingos ir jų nuleistos aklinos uždangos, atskyrusios lais- j 
narys. vąjį pa?aulį nuo melo spalvomis padažytos modernios ,

Ištikus Uetuvą nelaimėms. — jis pirmasis Vliko pir- vei gijos.“ (psl. 5-6). •
mininkas. Steponas Kairys sviedė lietuvių išeivijai galingą šū-

Veikdamas Lietuvos socialdemokratų partijoje, jis kį: Veidu Į Lietuvą! Vykdykime jo garbingus siekimus 
parašė daugybę atsišaukimų ir skelbė savuosius tikslus savai tautai išlaisvinti! Mūsų jaunime! Studijuok garbin- 
rašfcu ir žodžiu. 1901 m. pradėjo bendradarbiauti Darbi- gojo lietuvių tautos vyro gyvenimą ir jo tautinės, sociali- 
ninkų Balse, o taip pat rašė Echo, Naujojoj Gadynėj, Skar* nės ir politinės kovo«? kelią! Ryžkis visos mūsų tautos 
de, Vilniaus Žiniose ir kituose leidiniuose. 1915-1918 m. laisvės kovon! Geresnio paminklo didvyriams nebus, kaip 
Vilniuje redagavo Daibo Balsą, 1919-1928 m. Kaune — vykdymas jų idealų! ,
Socialdemokratą. Po 1926 iii. gruodžio 17 perversmo ra- I
šė šarvo žmonos Onos Leonaitės-Kairienės redaguotuose
leidiniuose Mūsų Kelias. Daibo Visuomenė, Mintis ir kt.

S. Kairys anais laikais parašė ir nemažai įdomių 
knygelių: Seniems kanauninkams ir pralotams, klebo
nams ir jaunims kamendoriams (1904). Varnoms palik
tas (1904), Kas mums reikia daryti?, Apie pinigišką par
tijos stovį ir jos išlaidas (1905), Akim už akį, dantim už
dantį (1906 ir 1906) ir dar kelis mokslinio turinio darbus. .............. , . . . „ •• *

1919-1928 m. Raulo Kemeklio slapyvardžiu išspaus- kuri po nakties užteikdavo šaltinių ieškoti tvirtoves f oi -. once?ijos, ?u .
dino politinio pobūdžio feljetonų: Pasakos (1920). Vyrai. niSrhJh.^iren^ iokb 1.3™ t
sukiaulinkim Lietuvi ir kt J mtannių įrengimų, jokio

1927 m. kartu su J. Žiugžda redagavo Otto Bauerio
Socialdemokratija, religija ir bažnyčia, kurią vertė A.
Žvironas. 1931 m. kartu su A. Žvironu paruošė naują Lie-

Prof. Steponas Kairys pas Ireną ir Vladą Sirutavičius So. Bosto.

Keturi įžymieji socialdemokratai, su sitikę Amerikos Lietuvių Socialdemo
kratų S-gos suvažiavime 1960 m. rug sėjo 1 d. Iš kairės į dešinę — Stasys 
Michelsonas, dr. Pijus Grigaitis, prof. Steponas Kairys ir Kipras Bielinis, 
šiandien jau visi jie yra mirę.

y s.

w___  lams. Tie "ieškojimai“ už-!tui už.ieniečių pasiūlymai
vandentiekio. Visur palan- truko ligi pat I pasaulinio | buvo nepriimtini. Tokiu ta
kiausia dirva užkrečiamoms karo pradžios, kada vokie-: du 1924 metais Kauno mies- 
ligoms plisti. } čiai be jokių sunkumų tą J to sa /ivaldybė pradėjo vyk-

Tur būt. reikėjo socialde- j tvirtovę paėmė. Pačiame i dyti kanalizacijos statybą 
mokrato, kuris pradėtų tą: mieste tebuvo projektuoja-j ūkio būdu. ęavusi paskolą iš 
reikalą tvarkyti. Juk gi pir-1 ma nutiesti vandentiekio valstybės iždo. Per pirmąjį

takos socialdemokratų partijos programos projektą, kurį
patvirtino 1932 m. suvažiavimas Kaune. t ,, t ,____________ _ _ ____ ___,______

1948 m. buvo išleisti jo rašyti Uetuvos socialdemo. 1 v. SirotaTiiiį'ri^ ne"tik Z^draigysti, bet ir ' moję eilėje dėl tokios pade.; vamzdį Benediktinų gatvė- dešimtmetį buvo .pastatyta
kratų partijos atstovybės užsieny memorandumai sočia- j „„ me(, veiltla McteMelno|irat, eil&e. Retkarčiai. at- i ties kentėjo darbo žmogus: je kur. matyti, gyveno kaz-; 46 km kanalizacijos tinklo,
lietų organizacijoms (Dėl laisvos Lietuvos, Hilferuf dės vykdamas į Bostoną, Se Kairys nepraleisdavo progos aplankyti tarnaitės turėjo atnešti iš u- j koks aukštas pareigūnas. | kas kainavo 5 mil. litų. 1928 
litauischen Velkes, 1949 m. Demokratinio socializmo pra- savo draugą.
dai, dar vėliau — LSDP for Uthuania’s Freedom). J 

Atvykęs į JAV, daug vertingų straipsnių parašė Dar

Iškovojus Lietuvai r.epri- ■ metais pradėta ir vandentie- 
klausomybę, inž. Steponas kio statyba. Per pirmuosius 
Kairys persikėlė į Kauną, metu? pastatyta 4 km. tmk- 
Šalia politinio darbo jis i1o- Lygia^eciai pradėta sta- 
1923 metais pradėjo dirbti i^1 vandentiekio stotis ir 
Kauno miesto savivaldybėje i grunto vandeniui suimti šu-

_ ______ .inžinierium. Tuoj buvo ko-1]™131 Eiguliuose. 1930 metų
Tad vos prieš kelerius mandiruotas į žinomą David . rėsę sveikas vanduo 

Grove firmą Berlyne Kauno;18 Eiguliu nradėio plaukti j 
miestui kanalizacijos ir van- ’ m’ Van"

tu atgimimo ir tautinio sąmonėjimo kelią. Primityvi kai- rį prisimename kaip politinį laikinojoje sostinėje, kur tu-jmokratas Steponas Kairys dentiekio projekto paruošti. ’ rienUekio tinklo pastatyta 
mišką bendruomenė, kad ir su sena savo kultūra, pažy-»veikėją, ilgametį Lietuvos rėjo reziduoti užsienio vals- pradėjo dirbti (nuo 19121 Iš susirašinėjimo, kuri buvo! ‘ .*2?- apfpP11™1}* v9.]1™

.................... .................................... * -----1—x*‘ m/) prie kanalizacijos sta-; galima rasti Kauno miesto! J1®**0 centrą, didžia ia daų
tyibos Vilniuje. Nuo 1914 iki; archyve, matyti jo artimas!
1916 metų jis jau vvr. inži- ir draugiškas bendradaibia- ~
nierius, ruošia projektus ir; vimas su tuometiniu miesto 
stato kanalą Didžiojoje gat-; burmistru Jonu Vileišiu, 
vėie. i Laiškais iš Berlyno S. Kai-

Tuo pat laiku apie kitų rys diskutavo su burmistru 
kanalizaci- Į projekto detale? ir jo vykdy- 

vandentiekius niekas! mo galimybes, kai nei mies- 
vandeniui nutekėti. Geria- nei nesvajojo. Vienintele iš-; tas, nei jaunoji valstybė ne-
masis vanduo buvo semia- imti sudarė Kaunas, kur Į turėjo pinigų. Kai kurios už-

pattkiiną ir jį ugdyti, mūsų bajorų luomas, istorijos eigo- Prisiminkime, ką Lietu. mas is paprastų šulinių arba (kaip rodo archyvinė me- sienio firmos siūlė pastatvti
je nutautęs ir socialiai nuo liaudies atsiribojęs, naują są- vos miestai paveldėjo po kibirais nešamas iš Nemuno džiaga) buvo pasamdyti vo-i kanalizacija ir vandentieki Kana’izmios ir

j tamsiausią reakcijos laikotarpį, pikčiau už kitus pirmojo pasaulinio karo iš ir Neries. O "asenizacija“, kiečių inžinieriai vandens skolon, sudarius ilgalaikę .... (Nukelta į 3 psL)

bo žurnale (jį kurį laiką ir redagavo) ir Keleivy.
Be to išėjo ir du vertingi jo atsiminimų tomai: Lietu-

va budo (1957) ir Tau, Uetuva (1961).
• Pirmajame atsiminimų tome — Uetuva budo — au

torius savo įžangos žodyje skaitytojui šitaip taria:
’Ter paskutiniuosius 70 metų lietuvių tauta ėjo spar- 

atgimimo ir tautinio sąmonėjimo kelią. Primityvi kai-

mėta gilaus humanizmo bruožais, bet jau savyje užsi
sklendusią, budo naujam gyvenimui su bendrais tautai 
-Uždaviniais ir ryžosi vytis ją pralenkusius.

Steponas Kairys-fnžinierhis
J. VILČINSKAS Londonas. D. Britanija

pės vandens, darbininkai 
turėjo atlikti asenizacijos 
darbus, tokius biaurius. kad 
nėra žodžių jiems apibūdin
ti. Darbininko butas, aišku, 
sanitariniu požiūriu buvo 
blogiausias.

metus baigęs technologijos 
Dažniausiai Steponą Kai- carinės Rusi jos. Uetuvos j institutą, jaunas socialde- 

rį prisimename kaip politinį laikinojoje sostinėje, kur tu-įmokratas Steponas Kairys

Pirmaisiais jos bundančios sąmonės reiškėjais, kar- Į d®1 Uetuvos išlaisvinimo.

Socialdemokratų Partijos t bi abatai, kur
lydei! ir, ka, musų te^nė .^piiblikoe prezidentas, 
buvo pavergta, - kovotojų kur ^vo mini8teri.

jos ir kitos įstaigos, — gat-
iu ir jos žadintojais buvo lietuviškojo kaimo leisti į moks-į^et dešimčiai metų praėjus vės buvo grį-tos lauko akinė
jus inteligentai. Jų pirmasis, žodis, tartas tautai "Aušro- Į n.uo. mirties norėtų?i pn- ni„uSt vietomis visai negrįš-
Je“. v«K«u "Varpe“,buvo šaukimas tyniose- pabus-1”™ ‘^5^ šalia medinio šaligat- Lietuvos miestu ]
kim!, — tik silpnu aidu atsakytas ne tik šiaudinėje pašto-, k j jnžinieriu daue nuvei vio buvo S11“8 Krioks lietaus j8 jr vandentieki
fėje, bet ir pačių inteligentų tarpe. Vienintelis mūsų vi- ’ kugj Lietuvos miestų moder- —" t ..............................
suomen^je sluogsnis, galėjęs paveldėti kultūrinį tautos nizavimo srityje.

Prieš kars dar buvo pasta
tytos Žaliakalnio ir Alekso
to paraibinęs vandentiekio 
rtotvs bei rezervuarai. Po 
keliolika metu intenswaus 
daibo Kaunas tano moder. 
niu miestu, v^rtu laikinosios 
sostinės vardo, šiems dar
bams 1939 meto vado
vavo inž. S Kairvs. kaip 
M.S. kanalizsciios ir van-

1

nebu.au
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Okupuotoje Lietuvoje !l
MIAMI, FLA. 

Bendro* Kūčios t
S. Kairys—inžinierius

Rūtai okupantai, toliu ii Lietuvos!

N«w Yorko balota* Vilniuje

Dvejus metus bendros Kū
čios labai pasisekė, todėl ir 
šiais metais Balfo skyrius 
jas rengia gruodžio 24 d. 
Lietuvių klubo salėje (3655 

JAV tos srities pareigūnas NW 34th St., Miami, Fla.

(Atkelta iš 2-tro pusi.)

dentiekio skyriaus vedėjas 
ir inžinierius . statytojas. 
Vėliau, perėjęs į profesūrą.

skaitom universitete, ar ve
damuosius "Socialdemokra
tui“. Viena buvo aišku, kad 
jis rašė daug.

Nuo 1923 m. Steponas

. viršeliais $5, kietais $5.50. mai ir šio kfirybos laikotar- 
j Steponas Kolupaila, para- pio problemas, Č. Gricevb 
šė Juigis Gimbutas ir Juo. čius paruošė išleistų knygų 
zas Danys, 464 psl., daug sąrašą. Kaina $10. 
iliustracijų, kieti viršeliai, TAU, LIETUVA Stepo- 
kaina $12.00. Ino Kairio, 480 ^eL, kal

Kipro Bielinio atsiminimųna $2.00.

tei. 6354331).
Pradžia lygiai 7 vai. vak.

Visi maloniai prašomi pra- 
j dėti rinktis bent nuo 6:30 
1 vai. vakaro.
I Norintieji sėdėti prie vie- 

Tiesoje gruodžio 3 d. n0 stalo (10 asmenų) turi 
išspausdinta tokia užuojau- užsisakyti ne vėliau kaip 
ta: gruodžio 22 d. Šilo telefonu

"Žemės ūkio ir paruošų 864-1329. Kodaitienės tel.—
Lietuvoje ir Vilniaus uni- darbininkų bei tarnauto jų 866-3044.

profsąjungos respublikinis: Kūčių auka vaikams 6-12 
komitetas dėl profsąjungos1 metų 13, vyresniems — $5.

Sovietų Sąjungoje gast
roliuojantis New Yorko ba
letas 4 spektaklius suruošė 
ir Vilniuje.

V. Adamkus lankėsi 
Lietuvoje

Valdas Adamkus lankėsi’

— 6 valstijas apimančio re
giono gamtos apsaugos ko
miteto vicepirmininkas.

Vis daugiau tokių įvykių

versitete skaitė dvi paskai
tas apie gamtos aplinkos 
apsaugą. Jis taip pat susipa
žino su gamtos apsaugos

Kauno rajono komiteto pir
mininko Stepo Grabausko ir 1 jus, skiriama Balfo šalpos 
Apolonijos Grabauskienės į reikalams. Todėl Kūčių da-Koie kurie jam nada^itrasiškos ™*ies (“U-jlyviai ne tik pabendraus, 

i^nūdi J P Į strofa) reiškia gilią uzuo-1 kaip lietuv iams įprasta, bet
® * 1 P !• ! jautą velionių šeimai ir ar- Į sušelps ir vargstančius.

Kas liks išlaidas sumokė-

jis čia dirbo tik kaip kcnsul. Kairys pradėjo skaityti ka. 
tantas. I nalizacijos ir vandentiekio

Kauno miesto kanalizaci-i kurso paskaitas L.U. Tech- 
jos ir vandentiekio skyrius • niko6 fakultete, kur buvo 
turėjo būstinę buvusios kon-1 mokslinami inžinieriai, vė- 
kės arklidėse Rotušės aikš-Į Bau įsijungę į Kauno ir kitų 
tėję. Ten buvo ruošiami pro- Lietuvos miestų modernini- 
jektai tinklo plėtimui ir nau- Į mą. 1938 metais jis pakeltas 
joms statyboms, ten pat kas' i profesorius, o 1940 m. už 
savaitė buvo atsiskaitoma nuopelnus sanitarinės tech- 
su darbininkais, kurie anaisinikos srityje jam suteiktas 
laikais visą darbą atlikdavo« garbės daktaro vardas. Jis 
rankomis, be jokių mašinų. I Parašė studentams vadovei 

Steponas Kabys paprastai T™

Chieagos istorija, parašė 

Aleksas Ambrozė, 664 pst, 
gausiai iliustruota, kąi- 
na kietais viršeliais $10, 
minkštais — $8

Amerikos lietuvių istorija, 
redagavo dr. A. Kučas, 639

V, Adamkus yra aukštas i timiesiems“.

!.>,* 1

Sudiev dr. Baliui Matulioniui!

Dr. Balys Matulionis, 1895.V.21 —1974.XI1.1

Kūčių įprastinių valgių 
sudėtis ir kokybė numatoma 
žymiai pakeisti ir praturtin
ti. Vakarienės metu nebus 
ilgos programos. Vadovaus 
Kunigunda Kodaitienė.

Po Kūčių 10 vai. (išpažin- 
tvs 9 vai.) čia pat Ukrainie
čiu salėje (3595 NW 35 St.)

aplankydavo kiekvieną dar
bovietę anksti rytą, tad vi
sas technikinis personalas 7 
vai. ryto ‘jau turėjo būti ant 
kojų. Inžinierius paprastai 
ateidavo pėsčias, nes savo 
automobilio jis niekad netu- j 
rėjo, o tarnybinį vengė nau
doti. Apėjęs darbovietes, jis 
nueidavo ar nuvažiuodavo 
autobusu į K.V. skyriaus

buvo išleistas 1939 m. Ant
rojo vadovėlio "Vandentie
kiai“ rankraštis, atrodo, bus 
žuvęs po karo. kai jo žmona 
Ona Leonaitė-Kairienė buvo 
rusų suimta ir ištremta į Si 

ibirą.

tomai (Dienojant. Penk- 
ie’ji metai. Gana to jungo).

Kaina $9.00.
Balys Sruoga mūsų atsi

minimuose, spaudai painio
se dr. Vanda Sruogienė, 600 
psl., daug iliustracijų. Kny. .
goję rašo apie 70 asmenų. PsL» kaina $10-00. 
Kaina $10.00. j Napoleonas, Baltija,

Antano Škėmos raštų I to. j
mas (Nuodėguliai ir kibirkš. 2oJ,Pį 
tys, Šventoji Inga, Čelesta,
Balta drobulė ir K. Ostraus
ko pastabos) 500 psl.. ir II 
tomas (Julijana. Živilė, Pa
budimas. Vienas ir kiti. Žva
kidė, Kalėdų vaizdelis, Ata. 
raxia), 440 psl., kaina po 
$6.00.

Stepono Kairio nuopelnai 
Lietuvai ekologijos srityje, 
ypatingai Kauno miestui, 
yra milžiniški, bet jie galės

Abi knygos gražiai įrištos.
Perkant abu tomu kartu — 
kaina tik $11.00.

LIETUVIŲ LITERATO.
RA SVETUR, 697 psl. Joje 
rašo A Vaičiulaitis apie po
eziją. K. Kablys apie romą- kaina $4.00. 
ną. R.Šilbajori* apie novelę,

Dialogas su kraštu, Aki 
mirksnių kronikos, antra 
knyga, parašė Bronys Raila,

Radvila Perkūnas, istori
nė pjesė, parašė Balys Sruo
ga. 130 psl., kaina $4.00. 
Amerikos Lietuvių Taryba, 

30 metų Lietuvos laisvės ko
voje (1940-1970), parašė 
Leonardas šimutis, daug i- 
liustracijų. 500 psl., kaina 
$10.00. ?

Lietuvių išeivija Amerikoj^ 
parašė Stasys Michelsonas) 
gausiai iliustruota, 500 psl.)

Karūna, istorinė trilogija*
būstinę, kur peržiūrėdavo j būti pilnai įvertinti tik Lie- S. Santvara* apie dramatur- poema iš Mindaugo epochos 
projektus, duodavo nurod.v- j tuvai išsilaisvinus, šiuo me- gjją, y. Kulboką* apie kriti- 1237-1268. parašė Anatoli- 
mus technikiniams ir admi- tu dėl jo buvusios veiklosfka, J- Girnius meta žvilgsėjus Kairys. 318 nsl..čiu salėie (3595 NW 35 1 I1,us 11 rtuuu-vuuci ju j. tumius meta zvugs-jus Kairys. S ns!..

!bus li^tuvižkos iškilminė nistraciniam personalui, o .politinėje plotmėje paverg- nį j visą tą literatūrą apla- viršeliai. kaina $6.50.
‘ i . , . j vėliau užridarydavo savo. toje Lietuvoje jo vardo ne-1:pamaldos, kūnas laikv? ir v . • . t™ ’ d____________________________________________

kięū

kabinete kažką rašyti. Jau- drįsta viešai paminėti net jo 
nesnieji jo 'bendradarbiai, buvę artimiausi bendradar-1 
įskaitant ir šio straipsnio au.biai bei studentaii, kurie ne- 
torių, negalėjo suprasti, ką abejotinai giliai savo širdy- 
jis ten rašo: ar tarnybinius se nešioja brangų jo priiimi-jI UČIŲ V JOIYdl U 1VM dll IU v v ' •i - j • . ; rastus, ar uzrasus savo pa- mmą.mems vadovaus muz. Anta- 1

į nas Linas. t
i Veik iš visos šiaurės Ame
rikos ir Kanados atvykusių 

•suribūrimas nėr Kūčias da
irosi tradicinis. Ir tai labai 
prasminga svetur atsidūru- 

i siems. O ypač, kad ta proga 
.vra galima ne tik susitikti 
• su pažįstamais, atnaniinti 
.šiltus draumškus santvkius. 
bet sušelpti ir vargstančius.

Nors Kūčios yra grynai 
; šeimyninė šventė, bet i Mia- 
. mi retai kas persikelia gy
venti su savo šeimomis. Čia

|pamoV?la pasakys prel. -To- 
j nas Balkūnas. Per mišias 
, giedos solistė Ona Blandvtė- 
’Jameikienė, akompanuos ir 
I lietuviškai giedamoms gies-

PRA NEŠIMAS 

Lietuvis Anton L. M a u r a g a s 

atidarė

SUNLAND REALTY

4511 — 4th St„ No. St. Petersburg, Fla. 33704, 
tel. 527 0696

A. Mauragas yra buvusios Antaninos Kairytės - Maura- 
gienės sūnūs. Jis maloniai ir sąžiningai patarnaus kiek
vienam lietuviui, kuris nori pirkti ar parduoti nekilno
jamąjį turtą.

1

IEŠKODAMI DOVANŲ SAVO ARTIMIESIEMS, 
ATSIMINKITE KELEIVI. JO METINĖ PRENUMERA-

I TA BUS GERIAUSIA DOVANA.
I

971'Balys Sruoga 
mūsų atsiminimuose"

vo siBių neivii vievei<uiuu ( . hpndrns vien pia
staiga mirė įžymus gydyto-; yo W,?atįgyvenančių šeimos šventėj
jas ir visuomenininkas dr.'jo didelius darbus įvairiose
Balvs Matulionis ' kitose srityse, jo humaniš- į kIn?0S. T®™ "į1 l.un Pr°«?Balys Matulionis. , toleranciją. ats.ga.vmt. malonu nuota.-

Gruodžio 4 d. rytą Cleve- j ž terp j ka.
lando lietimų bažnyčioje ,.į buvo į! J. Jankienė
buvo velioniui skirtos pa
maldos, kurių metu giedojo 
sol. Aldona Stempužienė.
Vakare Jacubs šermeninėje 
Clevelande susirinko gana 
didelis būrys žmonių pasa
kyti velioniui paskutini kar
tą Sudie! Iš Chieagos atvv-
ko prof. dr. Jonas vj.ų fl]giedota giesme ”Lie-l
ir Fratemitas Lituanica at- [uva įrangj man0 tėvyne*

Zamborano ligoninės gvdv-l ___________ -- ----
tojų ir tarnautojų, kur velio- ( LIETUfcFMH a pi v 
nis dirbo daugiau nei 20. f iii'nrne
metų, gražios puokštės. Tas;
liudija, kad velionis ir tenai 
buvo aukštai vertinamas 
gerbiamas.

i
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Atsisveikinimas baigtas;

• «r» — .X -fi

WHETON, ILL.

Mirė Pranas Stanionis

Lapkričio 30 d. mirė Pra
nas Stanionis. 85 metų am- 

..... XT.. . XT . žiaus, gimęs Kreivėnų kai- 
duktens dr. Nijolę Notres ir į me Kupiškio valse. Ameri- 
Iną Lamby. sūnus dr. Algi ir jęOje išgyvenęs 68 metus. 
Mindaugą, Kent universite-|palai;dotas gruodžio 2 d. 
to geografijos instruktorių, •/^j^gog Lietuvių Tautinė- 
sesens Eleną Gobuzienę. ge kampinėse .Chicagoje jis il- 
Lietuvoje ir Valę su ir gyveno.
Miniotiene Australijoj, b»-o-j .
liūs Praną ir Steponą, Sibi-j Velionis priklausė Chica- 
ro kankini. Lietuvoj, augin- £os Lietuvių d-jai, Socialde- 
tines Regina Ramanauskie-! mokratų sąjungai, Kupiškė- 
nę ir Donę Narbutienę. t d-jai, SLA kuopai. Naš-

______________ _______ Gruodžio 5 d. velionis bu-; ir našliukų} klrtbui.
vo dr. Henrikas Brazaitis.'vo sudegintas. Jo pelenuda-» . ^ūdi dvi dukterys Lil- 
Po kun. Jono Kidiko maldos lis bus nuvežta į Halifaxą. l,an Widmer ir Ruth 

kur palaidota jo žmona, o Schwan. sūnus Arthur Stan- 
kita dals — į Lietuvą. • ^.V su šeimomis ir daug 

»draugų.

stovas dr. Vytautas Tauras U •v Tx n u. kurią velionis labai mėgo.su žmona. Is Bostono buvo v’,ionis pa,iko liūdinčius
velionio jaunystės draugas 
Jackus Sonda. Aišku, buvo 
suvažiavę ir visi šeimos na
riai. kurie gyvena kitose 
JAV vietovėse. Iš Chicago? 
buvo brolis Pranas ir duktė 
Ina Lamby. iš Halifaxo — 
duktė dr. Nijolė su wru No
gės, iš Reno, Nevados, — 
sūnus dr. Algis su žmona 
Marija.

Atsisveikinimui vadova-

VERTINGIAUSIOS KALĖDINĖS 
DOVANOS

KNYGA YRA GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAU
GAS, VERTINGIAUSIA DOVANA

KELEIVY GALIMA GAUTI DAUG ĮDOMIŲ IR 
NAUJAUSIŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ.

Kalėdinėm* dovanoms jų siūlome pasirinkti ii čia 
spausdinamo sąraio. Tos knygos visos gražiai išleistos, 
kiekviena savaip įdomu Knygos mėgėjas, gavę* tokią do. 

į vaną, tikrai nepaprastai džiaugsis. Be to, atsiminkite, kad 
| dovanodami knygą tuo pačiu remiate lietuviškąją iieiri. 
jo* raitiją ir jo* kūrėju*.

Adoma* Galdikas, apie Fondas. Čia surinkti kone 
150 dailininko Adomo Gal- , viri mūsų literatūros pradi- 
diko spalvotų reprodukcijų Į ninkai, su jų kūrybos pavyz- 
ir nespalvotų paveikslų, suodžiais, bei mūsų periodinės 
Charlotte Willard studija! spaudos kūrėjai, 
anglų kalba apie šio mūsų; "SAULĖS ŠERMENYS“ 
įžymiojo dailininko kūrybą Tai visai neseniai išleistas
ir Waldemar George A. Gal 
diko biografija. Knyga yra

ir humoristinės poezijos rin- 
Antano Gustaičio satyrinės

171 didelio formato pusią- • kinys, įdomiai ir gausia 
iliustruotas dailininko Vik 
toro Vizgirdos. Didelio for.

pių, brangus kultūrinis tur
tas sau ir vertinga dovana^
lietuviui ir kitataučiui. Kai-''™**0.’ ūseliai, la-
na$16.00, su persiuntimu-1 įa,.t,nk“’į1M«
$16.30. Gyvenantieji Massa.. „na

su velioniu ilgesniu žodžiu 
atsisveikino Fraternitas Li
tuanica ir Pasaulio Lietuviu

chusetts valstijoje dar pri
moka 3% sales tax — 48 
centus.

Tai didis paminklas didžiam žmogui, — poetui, dra
maturgui, lietuviškojo teatro kūrėjui, profesoriui ir kanki. 
niui, kuris spalvingai įsiamžino atgimusios Lietuvos kul
tūriniame gyvenime ir po gaivių menininko džiaugsmo 
akimirkų, sielvarto valandų ir sunkių kovos ir kančių me
tų nepalaužta dvasia vėl grįžo į tėvynės žaliąją velėną, 
savo tautai palikęs neišdylantį kūrėjo Žodį.

Šioje 600 puslapių liuksusiniai išleistoje ir iliustruo
toje knygoje apie Balį Sruogą rašo apie 70 jį įvairiais lai
kais ir įvairiose aplinkybėse artimai pažinusių asmenų, 
atkurdami nepaprastai gyvą ir reljefingą žmogaus ir kū
rėjo atvaizdą.

Veikalą paruošė spaudai ir išleido velionio žmona 
dr. Vanda Sruogienė. Apipavidalino dail. Algirdas Ku- 
rauskas. 1974 m. spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina $10.

Knygą galima gauti ir Keleivio administracijoje.

ILGIAUSIAI ISUEKANTI DOVANA!
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Paguoda, akimirkų kro
nikos 4, I dalis, parašė Bro
nys Raila. 428 psl., kaina 
minkštais viršeliais $5.00,1 Į 
kietais — $5.50.Gydytojų s-gos vardu d r.

Vjtaotas Taurus: dr. Danie-i 1875 M. KALENDORIUS, IU Ttomas'lNŪo" Mažvydo Paf-oda. Bronio Railoslf .
I.us5e?e?r? Ohio Lietu-, ... ,. .. t- . ! Heatera, romanas, parašė', Maironio) prašė Pranas'1®$areiiu®8 akimirkų II da-'i

vių Gydytojų d-jo?, Stasvsi Turime nedidelį kiekį šie- . /J1 P , rranas • i.rd*Ivlm «« ‘ •Barzdukas — Pasaulio Lie- ninių kasdien nuplėšiamai* Vacys Kavaliūnas, 221 psl. Naujokaitis, 606 psl.. kaina J •«„tudiit^anie D^ 
tuviu Bendruomenės, prof. - lapeliai* 1975 metų kalen- Išleido Lietuviškos Knygos $10.00. Tai pirmoji dalis ke-

ATSIUNTĖ PAMINĖTI i Lietuvių literatūros istori- !' I

KalMy dovanom* ftleidiiama daug pinigų mažaverčiam* daiktam*,
• kodčl nepasirinkti niekada savo vertė* neprarandančių dovanų?
• LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA. 36 tomai (Aioe dieno*

vertė apie 96OOCO) parduodama tik uS ............................. 62SSA0
• VINCO KRĖVĖS RASTAI, 6 tomai (Sioe dieno* vertė

apie 9S0JW) parduodama tik ut .......................................... E25JM
MOŠŲ LIETUVA, 4 tomai (čio* dieno* vertė 6100.00) 
parduodama tik ut ....................................................................... *42.00
ENCYCLOREDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo
pedija anglų kalba),* tomai (čio* dieno* vertė 6200X0)
parduodama tik ut ..................................................................... 61204)0

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
306 W. Broadvvay, R. O. Bok SS, *o. Boston, Mae*. 02127, U. *. A. 
Telefonai: darbo motu (017) 200-7730, vakarai* (617) 2*2-279*
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STEPONO KAUUO ATSV 
MINIMŲ PIRMASIS Ta 
MAS "LIETUVA BUDO“ 
JAU IŠPARDUOTAS, BET 
ANTROJO TOMO—"TAU. 
LIETUVA“ DAR YRA NE
DIDELIS KIEKIS.

$2.00.

PROF. V. JURGUTIS 
APIE S. KA1R|

Įžymusis ekonomistas pro. 
feaorius Vladas Jurgutis,

♦ krikščionis demokratas. bu
vęs Štutthofo stc.yklos ka
linys, išlikęs gyvas, grįžęs į 
Lietuvą, kur mirė 1966 m., 
tarp kitko šitaip rašė J. Go
biui 1963 m. liepos 5-6 d.:

**Nuo vaiko atsimenu se
natvėje vienkojų tapusį ko
legą (prof St. Kairi), ku
riam dažnai trukdydavau 
mokyti-. Tokiais atvejais, 
norėdamas atsikratyti ne
prašytų svečių, nuduodavo 
baidyti ateinančiu vnadzf- 
ratešiu Russeliu. kurio var
dą išgirdęs, turėjau išsineš
dinti.

Ar jis bus baigęs savo at
siminimus? Jie turėtų būti 
gerokai platūs, visiems ido-1 
mūs ir palyginti objektyvūs. 1

|Per savo nepaprastai ikarą': 
‘gyvenimą jam teko daugi 
darbuotis, daug matyli, pa-j

Nr. 4d, 1974 m. gruodžio 17

I Vida Simonaitytė

• (Bostono lituanistinės m-k» 
penktojo skyriaus mokinė)

fl *■* *',f
j KAIP MES SUTIKOME 

SIMĄ KUDIRKĄ

Buvo gražus, saulėtas šeš-. 
tadienio rytas. Tėvelis ir aš 
buvome pakely į Ney Bed- 
foido uostą pasitikti nar- 

; saus jūrininko Simo Kudir
kos. Negalėjau sulaukti, kųl 
nuvažiuosime ten, nės tėve
lio pasakojimas apie Simą 
Kudirką buvo laibai įdomus.

Prieš ketverius metus vie
nas lietinis jūrininke)'* 
trokšdamas laisvės, mėgino 

i pabėgti iš rusų laivo į Ame> 
j rikos krantų apsaugos laivą?, 
i Įvykus labai didelei klaidai.
| jam tai nepasisekė, ir jis bu-

Litaaaistinės Mokyklos busimųjų abiturientų klasės mokinė ir mokyklos Įvo grąžintas į rusų vergijos 
lalkraBMOa rsdiktari RUa Čereškaitė įteikia š. Bostono Baltijos tunto skautės, dalyvavusios New į laivą. Jj rusai ne tik žiauriai 
■u grašdiįo T J- mokykloj apsilankiusiam Simui Kudirkai rožių puokštę. primušė, bet, parvežę atgal

Nuotrauka J. Rentelio

—r

Simas Kudirka Bostono 
Lituanistinėje mokykloje

į Jis jaunuosius lietuviukus 
! ragino pažinti ir pamilti sa-

į Lietuvą, priteisė jam kalė
ti dešimt metų kalėjime. 
Gerų žmonių dėka buvo at
rasta. kad tas lietuvis jūri
ninkas iš tikrųjų buvo ir A- 
merikos pilietis, todėl jis

įvo tėvų tėvynę Lietuvą. Į- buv0 ' jį^
vertmti moto lo reikšmę ir met V *
uoliai jo semtis, o taip pat - ? =
visada išlikti dorais lietu- ***

i viais. čia jis priminė dešim- Taip beklausydama tėve- 
Simas Kudirka! i « Dievo i’Ą™.11. kurių vyk.! fo pasakojimo, naraaifau, 
k. Paulino. Kai. i dvmas J™. būt nas kiekvie- įad mee jau Bedford*. Pri. 

vaitienes vadovaujami pir-, pam mo1 abam žmogui. važiavę pne uosto, susira. 
mojo skyriaus mokinukai! S. Kudirkos pamokomoji

! bendrom jėgom padeklama-! kalba buvo palydėta gar-

— Tėve, kas tau yra? Ar man savo antkrūčių mezgi 
sergi? Tu atradai. lyg bū- niais rik šluostė nosį... 
tum ne
gėręs, bet 
tę prarijęs

— Maiki, aš esu dar ir pats esi iškentėjęs“,
šiandien pergąsdintas. To- (Tėwnės Sargas. Nr. 1.
kio strioko dar niekad nesu nustumtų į uzteeękj . Juk as .
iSpvvpnes tiek P** sumokėjau, kiek ir ’
_ KS‘gi atsitiko? Papa- Vliko predsedątelis. ■ Taigi; ....... ...................................... ....

šakok! atsistojau mio sųilO ir sun-1 Argi *vnku surasti araartidę&ųgatbių spaudos! teikė šiam garbingam sve- mintv’ie
— Ne. geriau jau tvlėti. 1 !Sa_u ^eridet . Hip'anUi. Tįen# nauja Keleivio prenu. straipsnių,'p -mokytojų pa-* čiui. į Po programos S. Kudirka
__  Bet vis dėlto papasa-jz,Urer . a įpėratorių? O juk kiekvie. sakoje),. <rwęrienas jų yra Nuoširdžiu žodeliu S. Ku-‘apspito salėje buvę mokmin

kok! Bent jau manęs nesi-! Ea*’nauias prenumeratorių* dalgvaųjiš-ir protesto de- dirka pasveikino gabi moki- tėvai ir ’vpčiai, reikšdami 
varžyk!

Gruodžio 7 diena Bosto- : Toks vra 
Dabar mok. Paulinos Kal-

dame laivą Vigilant, pne 
kurio jau buvo susirinkę 
daug lietuvių.
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Vigilant buvo tas pats 
laivas, iš kurio lynai prieš 
ketverius metus Simas Ku
dirka buvo grąžintas rusam.

Dabar visi žinojo, kad tai 
buvo didelė klaida. Todėl 

t to laivo kapitonas. norėdaT 
Špakevičiū- sr vo linkėjimus. I mas atitaisyti ta klaidą, ina-

svečią: j f„į. MM*****

! "Miela* Fone Kudirka, i?kos šeimos tėvai ir žino-

, kys Sėmąą Kudirka. kuris ivo S. Kudirkai skirtą Va.„- 
atvykaUb} Vifro seimą. Na, Į rsščio po mą ir visą tą kny

giais ir ilgais plo jimais. O 
svarbiausia, — visi moki-

s nesi-ifai’ . aip ra, musesj ugi ,,, nauias prenumeratorių* daterayęfc-ir protesto de- dirka pasveikino gi 
j kraujo surusęfl caro ‘ ^,-nn-nM iaikr»jn. moflstrįcįjdse..-nukreiptose ni kė Danguolė Šp

- įdarais, čia taŠ,<Maikio tė- -rrmrrrrr.in r, prHįfj®brutalų išdavimą so- i tė, kreipdamasi į s
— Matai, Maiki, aš jatf* vas! 

seniai norėjau pats savo a-Į —Ir kas atsitiko tada? 
kimia pamatyti Simana Kų-i lėknudirką.. Tą tikrąjį lietuvi i ~ T”*- Slr°aP^
kuris, netsmerties nebiji'K' r "
dama« rer savo sūdą reiks. ;1*
lavo Lietuvai laisvė?. O •
kiu iau dabar nėra nps mū- s^eIciaus kažkoks storas po-^l^kėS b"o ner^vo'?88' "• W«!»-

pačios sukosėjimo.

, . Bostone ir artimesnėse a- 
ant gyvenantiems bu-

DILLINGENIEČIŲ
DĖMESIUI

vi

— Na. ir k?s atsitiko?
— Matai, Maiki. dėl to aš 

pradžioje nuėjau i Statlerio 
karčiamoie vykusi mūsų 
šaJtyšiu skodą. bet ten ma-Į jau vėl

i jau subaubs vjaaąrerkle: ša- 
ran Sėskitės! jylėk’it! O 
paskui, dasręa jmnmda. kad 
iau ųžbavbs nwkai: Urra! 
Tada aš, tfafct 
gandau. Ma

akliai <aw

visu lūpose: šian- Bo*tono Lituanistinė* Mo-. rH sk?utu omnizaciios vei- 
diėū atvyks Kudirka!.. kykloa vardu sveikinu jus,jt-ėmi St#»fnnna ir Mykolą* 

Jau apie ryto visi atvykusį pa* mui. Mes. A-*Sut-ftčb»i S. Kudirkai ite’kė
mokuiia! buvd SUstoie erd- meriko* lietuvių jaunimas, ir stamboka savo anka. Tai 

vusios DilTingeno stovyklos viojie dMžiorio3 Thomas laikome ju* sviesiu pavyz- tikrai rražr* lietuviškos šir-
gyventojams^kilo mintis ir Pairk auditorijos scenoje, džiu, kokiais visi lietuviai d’>= pavvrdvs.
noras surengti minimos sto- Patys mažieji — pirmoje turėtume būti!*
vykios gyventojų suvaiiavi- eilėje, kad geriau matytų. penktojo skyriaus moki-
mą Bostone. Juk tai būtų la- Auditorijos suoluose — ne- Vįda Simonaitytė pa-

malonu no ketvirčio matas būrys tėvų ir svečiu. cVapa «~.vn rašinėli anip

Visa šia S. Kudirkos vieš- 
rrge lituanistinėje mokyk
loje fo*o<rrafavo .T, Rentelis 
ir kt.. bei amerikiečiu snau-

nes neįleido. Kažkoks ten j no Kudirka iiDfimti, lr pert aficierių, nnV durų man ir sfeand,. «*&.<,• laukan 

ąako: tu. girdi. aVtovauii!
tiki 
tiia

— Vot. ta? ir yra, kad at
sitiko. Iš Zacirkos sužinojęs, 
kad Simonas Kudirka bus 
bankete, kur visi ji galės pa
matyti ir paspausti delną, 
nusipirkau už savo pensijos 
likusius dvylika ir pu?e do-

Mrai per ilgą eilę metų pa-‘m

dūlinau, karč’amos barten- 
derių pro duris pastumtas...

— Nu, ir kas toliau?
. — Bet aš, Maiki, kaip ži

nai, nesu durnas, ir manęs
varnos sparnu nepabaidya!} kiu reikia

— Tai kas gi atsitiko po tu arba na 
to?

— Tai ko gi iii, tkye. taip 
išsigandai?

— Mąlki; tfs 
pranti! Tas 

! Ūrrraaa! r<

ki. znočiiari/ 
vikai susirinką įj 
karinamos priemenę ir tas 
storasis generolas liepia 
mums visiems nukauoti gal
vas... čia. Malki, nebuvo io-

buvo sukviestas platea- 
^asitarimas. Visi tai 
“ai pritarė. Patogiau

siam suvažiavimui lai- 
umatė Darbo Dienos 
^galyje.
bar tik trumpai savo 

anymą pranešame. Vi
su mūsų sumanymu att

inkančiu? ir jam pritariaR- 
č'js prašome atsiliepti iki 
ateinančių metu vasario mė
nesio. Atsili*/Kartiems bū
si ne labai dėkingi, jei neoa.

oroų Mmą 
n tauraus lie.

tarė 1 Liiore ir ne
. . žodi skautės uniforma pasi-,cor^ -^merican.

1** v_V?.pa51’ puošusi seutintefios klasės 
akybiai. nes ir lituanistinės mo-

lai- ’K’kJoįj laikiaštėlio redaktorė
. - , . , . Rita Čereškaitė:
o- vai. ; sale i-
Kfidirka. lvdL "Jau ketveri metai, kai 
"^inko dr. K. S;mo vardas tapo laisvės 

tiB fnv- kovotojo simboliu ne tik lie- 
A. Mat- tuviskojo. bet ir amerikie- 
vadovv- tiskojo jaunimo tarpe. Prieš 

a. ketverius metus mes visi bu-

Abiturientu vardu

leno Rketą. išsitepiau batus
varveliu. ant rudinukės už-| — Tu tėve, nieko nesu-

kiu juoku. Aš iau visa nedė-Į gailės (pateikti savo pasiūly- 
Ka negaliu iš baimės užpUg-j ir.u bei patarimų, 
ti... Dar pageidautume, kad

ridėjau naktaiza ir nuvėiau 
drauge su visais dideliais 
ponais.

— Tri, reiška. Kudirka
pamatei?

— Ne, Ma|ki, nepama
čiau...

— Kaip tai atsitiko?
— Matai, Maiki. Kudirka 

buvo kažkur pasodintas 
prie didelių ponų, prie dak

uratai. Gal tas kaĮbėtpjąs 
tiktai norėjo pageltai Simą 
Kudirka?

— Ne. Maiki! Tada jis 
būtu šaukėt HatuvĮka va
lio! O rusBkas urra! tai tik. 
mi reiškia: rttaatą. na Riki!

ir kitų giminių, kad per 
miriukių kuodus jo 

■fefcrip negalėjau įžiūrėti, o 
davė pleisą prie pat du-

Mums visiem ingi leido įlip
ti į laivą ir jį sutikti. Netru
kus pamatėme mažą žvejų 
laiveK. kuriame buvo Šimas 
Kudirka, atplaukianti prie 
mū-u. Mes visi žiūrėjome su 
džiaugsmu, kaip kapitonas 
garbingai priėmė mūsų drą
su jūrininką.

Po daug kančios Simas 
Kudirka dabar yra pasiekęs 
lai-ve, ir ši kartą jo jokiais 
būdais niekas į vergiją-fte- 
begrąžins.

r
KADA S. KAIRYS GIMĖ?

Lietuvių Enciklopedija, p 
nagai ją ir kiti rašo, kad 
Steponas Kairys yra gimęs
1878 m. gruodžio 20 d. Tą 
diena yra senojo kalendo
riaus. kuris tada tebeveikė 
Kauno gubernijoje. Pagal 
naująjį kalendorių tai buvę
1879 m. sausio 1 d.

Ta pačia proga prinunti-

Išeinanti iš mokykla- Si 
ma Kudirka dar apstojo di
džiulis mokiniu būrys, pra
švdami autografo. Gaila, 
kad dėl laiko stokos ir sku 
bėjimo i Vliko seimo atida- 
ryma jis nespėjo visiems pa
prašyti šio susitikimo atmi
nimui.

Simo Kudirkos ansilankv- 
ira? Bostono Aukšt. Litua-__ joje te

mokvtoiai Tom liudininkai ir demon*t- 
ovaciias. rantai jūsų žiaurios tragedi- 

S’tjkilhte M koksai dirbti- >»• Vifilant laive. Mee viei 
nai suteiauoua.. o tikrai *’"<»"« '“»u Hrrv-nte. kan. 
nuotodn. ir šeitnvniškas? ’ «“ k.lėii„r»«.

Mokvkloe v«d»i»? trųfn. J“™ -a»irr*ima» ir rfrą» 
®u iodiia pristato ii ««kir- P”“*'0 "«*'■»• N"? m*' 
tino dtaaaio verta avečia. kaltame kartai* tiek tiek

Tai nuoatahueid^lięhu ««»«"*• >■» *
ir kovotojas už žmoraus tei- ■e®okrme «»erwi lietuviškai 

K. mitai, Wmat*rMėiu?ia.
me melo pasauly. aįmai tikrai <kvėo* mumyse

Mušamas ir kankinamas ril®*"? tėvynės meile, 

iis te+roške išgelbėti savo Bostono I itw»n««MnS- M- 
^•ybe tam. kad rriėtn vė- kvklns aMb«ri»n*«i ori-, 
liau liudvti pasauliui žmo- šiandien t*Knlchi ium« »r »n- 
nin brutaluma. *n šeimai sėkmingai įsikurti

Kai mas arenome Jais- jj8me kraite!“ 
įy«e irnertAtūn. ir rinko.' gimui Ku(,irkai 

StrtirasnĄimą Tąsom* j m** natųns medfcamneę fr Tį komiteto ,kirtį 
palaikyti su Jonu Valiuko- ri*?. — iam buvo uMėti -J nuoldte niu. Jo adresas toks: Į “k U triT^eies padai.

; Kai Matulio MBn«ri*« komp. JuKau. <Uid«Ho
Sa SMtao, Mua «1J7 U baitais ttfi. - jis driso '“į!™“ ’"<>’?">? choLS8i.Ir; l 
UAS 53 vo teisme riešai reikalauti Pat$ri Simas Kudir-

Infciatorial Lietuvai lrifvša. “•

srvose kolonijose vieni ki- 
tvs painformuotu, nes kai 
kas gali nepa tebėti spaudo
je šio pranešimo.

Gavę jūsų Dritarima ir 
sutikimą suvažiavime daly
vauti. vėliau spaudoje pi 
čiau painformuosime apie

Taip aš, Mriki, Simano lr|«‘važiavimo planus bei pro- 
nemačiau. o. dar gąvaų ir 
priepuoli, kuri tik to veikėjo 
nadegintafrfclaukabi oaaiko. 
dylaves g«l ftrigydyėiau... 0

nfc kur praeidamos leidukes jos dreba...

kur gi tu dabar tari tą pa. 
ną?.. Gut ^ąi, Malki, neno
riu daurian hri kaftdti, ba 
tik prisiminus rankos ko-Į

ValhdtoMs,

I

mstinė.ie Mokvklo’je buvo; na, kad jis gimė ne Užunvė- 
gal net reikšmingesnis, ne-', žiu kaime (L.E). bet Užne- 
gu bet kuriuose kituose su-Įvožiu, aiba tarmiškai — 
augusiųjų renginiuose. Ažunevėžių km.

FLORIDA — DAYTOBA BBACH 

SEASCAPE MOTEL

Kviečiame aplankyti ir apaiatati SEASCAPE MO
TEL ant jums kranto. Mėsų motelis ym visą Flori

dos įdomia ašių vietų centre.
Rasite gerą"* "Viaoėirdų patarnavimą, gražias ir 

švarins kamtarims spalvotą TV, stalo tsaisą, 2 pteaky-. 

mo baseinus, žiemos metu ėUšemua. :
Kainos neaukštos ir visiems prieinamas.
Norintieji smulkesnių infermadjų rašykite:

SEASCAPE MOTRL 
A 4. A a d r a 1 i a

3321 S. Atbatic Ava.
Daytom RęecĮų fla. 32M8

Telefonas: (W4) 717-1372

•» < h « •o, >
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Vietines žinios ivo drau*Kalėdų lr Naujųjų Metų proga sveikiname

gus ir pažįstamus ir linkime jiems visokeriopos sėkmės.
i

Nora ir Aleksandras Griauzdės

Naujųjų metų sutikima* LAIŠKAI - SVEIKINIMAI Brangus J. Sandą ir visas
.^L^^Gerbianūeji, Keleivio ^Ubas, '

MAUJUJU 1975 METU į Malonių švenčių! Sveiki- Junkime jums visiem daug 
ciiTiiriMA nu Keleli, baigiantį kėliau- džiaugsmo ir laimes kalėdų
SUTIKIMĄ j ti 70-tuosius metus, ir linkiu ir Naujųjų Metų proga. Pra-

Brocktone, Ma**., 666 No. ‘ nepavargti, kol Lietuva nu- tęsiame prenumeratą ir ple-

t A 
’ B

Staiga ir netikėtai mirus brangiam Bičiuliui

EDVARDUI M I C K C N U I,

jungiamės į šeimos sielvartų ir skausmų, reiškiame gilių 
užuojautų. Velionio tėvams Adelei ir Vladui 
M i e k ū narna, žmonai Birutei ir sūnui

i ■ * • i
E d m u n. d ui, broliams Česlovui, Rimui ir 
Alniui Mickūnams, jų šeimoms ir giminėms. 

Eidvardai, tegu būna Tau lengva Amerikos žemė!

h

l!

Avon, Mass.
Main St (National Cafe). 

šilta vakariene, gėrimai, 
į šampanas. Gros latvių or

kestras. Stalai po 10 asme-

I Alė ir Stasys Santvarai

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus
<

savo draugus ir pažįstamus, linkėdami jiems malonių 

Kalėdų ir laimingų 1975 metų.

Petrutė ir Juozas Ranteliai

----p——————f Tf f f rrfojjj.

sikratys rusų jungo." ėhdir. 
goji gamta tepalaiko sveiką 
visą Keleivio štabą. \ 

Žinau, kad Keleivio y# 
mas yra sunkus. Kviečiu vi- 

am ve 
at»7(

nų. Kaina porai $39. 
j Stalai užsakomi telefonu i sus lietuvius į talką ta 
1-784-8055 (Senuta) arba žimui vežti ir ateinam

11-586-0411 (Balčiūnas) Į metu sukakties proga j Ke-
Dalyvių skaičius ribotas, to Į leivio aruodą įmesti nors

dame aukelę.
Jadvyga ir Vincas Jankai

No. Miami, Fla.
(Nuoširdžiai dėkojam už 

$10 auką. KeL Red.) 
Mielas J. Sonda,

Užuot rašę šventinius svei
kinimus, siunčiame $20 au

• a 
e <
e ą• I> 6 4 8• B t M ėfB
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u
6•ora
a
6
B
B•

dei patariama vietų užsitik 
t rinti kuo anksčiau.

Skyriaus valdyba kviečiai 
Bmtono lietuvius sutikime!

dalyvauti.

EDVARDUI MIC K G N. UI

mirus, jo žmonai Birutei, sūnui Edmundai, 
tėvams Adelei ir Vlsdui Mickūaan*, 
broliams Česlovui, Rimui, Almantui 
Mickūnams, jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausių užuojautų, jungiamės į jų 
gedulu ir sielvartų.

Sveikiname visus artimuosius ir pažįstamus Kalėdų 
ir Naujųjų Metų, linkėdami visiems geriausios kloties.

Užuot siuntinėju sveikinimų atvirutes .skiriame 
vienų naujų Keleivio prenumeratų.

u
i

i Valerija, Birutė, Juozas ir Arvydas 
V a i ė j u r g i a i

Dėl staigios ir netikėtos

b A f A

EDUARDO MICKGNO

mirties skausmo prislėgtai žmonai Birutei ir sūnui 
Edmundui, tėvams Vladui ir Adelei, 
broliams Česlovai, Almiui ir Rimui su 
šeimomis ir kitiems giminėms reiškiame nuoširdžių 
užuojautų ir kartu liūdime.

Irena ir Eduardas Jansonai 
Elena ir Stasys Mineikai 
Jadvyga ir Simas Kontrimai

Cape Cod, Mass.

Iškilmingai palaidotas 

Edvardas Micčūnas

ieną grūdą. Aš savo mažę 
iuką siunčiu kartu su šiuo 
laišku

Būkite laimingi!
Jonas Kasmauskas

Florida.
(Už $20 auką nuoširdus

Kel. Red.).

ką: Vasario 16 gimnazijai 
>15. o likutis Keleiviui.

Su pagaifoa
G. ir A. Stapulioniai

Dorchester. Mass.
(Ačiū už auką. Kel. Re*1.)

įčiū!

B« 
< 
B B 
6 • B š • 6 B * * * 8 4 8 * 6 s ėB9Susiprnskime su mintim, 

tad Lietuvos išlaisvinimo 
diena gali būti ir neartima. 
Bet nesiduokime, kad kas 
nors parautų mumyse įsitiki
nimą, kad lietuvių tauta, iš
vien stodama au visais So
vietų pavergtaisiais, iškovos 
sau laisvę.

Steponas Kairys

j Stepono Kairio mirties 10 
metų sukakčiai ' paminėti 
dar esame gavę Sofijos ir 
dr. Domo Jasaičio ir dr. Pra
no Šveikausko straipsnius.

kituose
(numeriuose.

Keleivio redakcija

Netikėtai, visai nesirgęs 
.sprogusios aortos pakirstas 

š. m. gruodžio 8-9 d. nakt 
i Mickūnas. palikdamas tė 
vus, tris brolius su šeimom 
žmoną Birutę ir medicino: 
studentą sūnų Edmundą, 

į Gruodžio 10 d. jis buv< 
j pašarvotas J. Lubino laido 
į tuvių namuose, So. Bostone

*xi - i - >» Į Gruodžio 10 ir 11 dienomi: 
BostoniJcė advokatė Ma- šermenyse dalyvavo dauge

Jurgis Jašinskas ir šeima

NEPAMIRŠKIME 

LIETUVYBĖS ŽIDINIO!

M. Šveikauakienė galės 

advokatauti ir Floridoje

>1EVO KARALYSTES ŽINIO

Bet tegul niekajPheAmo, kad 
labar bet koks bandymas klau
syti Dievo įstatymo, kitų sų- 
ygų, vis sugrįžimu-f^ievo ma- 
onę. Ne. prieš įstatymų prasi- 
engė tobulus Adomas, turėjęs 
mojimą ir " sugebėjimų geriau 
•aryti, ir vis dėlto jis buvo pa
merktas miriop. Todėl Adomo 
>alikuoniai buvo pasmerkto ir 
nirštančio žmogaus vaikai; to
liu būdu visi gimė netobuli ir 
h> mirties pasmerkti. Taigi 
:mogus, negalių apimtas ir 
nirštas, nebegali įvykdyti Die-

Var

Bostono Lietuvių Dramos Sambūris

Mūsų brangiaūi kolektyvo nariui ir Bičiuliui

EDVARDUI M1CKGNUI

staiga mirus, jo tėveliams, žmonai, sūnui, 
broliams ir visiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame giliausių užuojautų.

Vasario 16 gimnazijos di-1
rektorius dr. Natkevičius rija Šveikauakienė veda ke- lfs velionio artimųjų, drau- 

I! šiomis dienomis lankosi A- lias stambias bylas, kurias gį jr pažįstamų. Daugybė
• menkoj. Jis dalyvavo gruo- turės spręsti Floridos teis- vainikų. Pirmąjį šeimem
r džio 2 d. Putname prof. J. mas. Viena iš tų bylų yia vakara religines aoeigas at- 
|t Brazaičio laidotuvėse. Čia prekinio lėktuvo avarija, Toronto (Kanados)

1 sutikęs bostoniškius -malo j Dauguma valstijų leidžia atvykęs velionio žmonom 
(niai dėkojo gimnazijos ge- kitų valstijų advokatams pusbrolis kun. Degutis, r
Ijradariams bei rėmėjam? ir praktikuoti, nelaikant egza- ?ntrąjį _  So. Bostono Šv.
|< pareiškė, kad Bostonas yra minų. Tačiau Florida ir Ka- Petro lietuviu parapijos kle 
ligai viena iš uoliausių kolo- lifomija turi suvaržymus bnnas kun A Raltnišiinac
infjų, kuri nuolatos remia, advokatams ii .kitų valstijų, po mP)(]u «u velioniu atsi
• gimnazijos mokinius ir au-1 jos neturi vadinamojo "re- sveikino jo buvusiu ‘Jauny? 
koja bendrabučio statybai. Įciprocity“. Tos valstijos rei- (irar<ni vardu inž. Dona

j Artinasi Kalėdų šventės, ikalauja, kad kitų valstijų tac $ata<s jr pitono Dramo '»s kūnu“, žmogus (Ądomas) -
|Prisiminkime tą vienintelę?advokatai išlaikytų valsty- ?ambl-<o vaidu - Antanė ’UV° nUSldeJęS " a" J° 
laisvajame pasauly lietuvių binius egzaminu*- kartu su Gustaiti 
gimnazija ir pagal išgales jų pačių teisės mokyklas . 
ją sušelpkime. Aukas siųsti:(baigusiais teisininkais. Gruodžio 12 d. 9 vai. ryti

- . - , , ... i Nors . M. Šveikaauskienė velionis buvo daugiau ne*
Keleivi/fSfi E^Broadtrzv ir nemano apleisti Massa- masinu palydėtas i šv 

e 636 .?• chunetta ii nuvažiavo i Flo. ^etro bažnyčia, kurioje ue
So. Boston, Mass. 02127. ; rfd^ įj^^Teagdauja. dulingas pamaldas atlaikė

a. c j’-l t j • 'mus egzaminus, įsigijo teisę ^un; A* Paltrusūnas. asi?K^<1,rl<"’.f°ndu, praktikuoti Floridoj ir da- kun. Deęušiui r
A. Ubavicius (is Kana- Hof ctaIAr vpNfri Klemui. Atitinkama pa

.dos) aukojo $20 Br Kris- " "a?akė ku”‘
črokartiene $15,,L. Lend- nančių klientų reikalus. tls-
rartis. dr. Br. Mikonis, JM i Kaistą nešė broliai Rimar
Skabeikis ir T. Stankūnaitėj »*.«:<- Lietuviu Fondo Jr Ahnis, pusbroliai Algis i-
— po $10, A. Griauzdė ir J.' į Vytautą* Banevičiai, velio.
ir E. Valiukoniai — po $5. ? „ .. ..................... ; nio sūnus Edmundas ir žmo

o įsiutymo, todėl lieka pražu-, .
•zęs ir nebeturįs jokios vilties j Juos spausdinsime 
'.ėgelbėti patsai save.

šventasis Raštas sako, kad;
'Dievas taip myli pasaulį, kad* 
lavė jam savo viengimusį Sūnų, j 
kad kiekvienos, kuris į jį tiki, *■ 
nepražūtų, bet turėtų amžinųjįl
gyvenimą“, čia pasirodo, kad' GRĄŽOS ATVIRUKAI 
ik Jėzuje susikaupia visa išga- į-
’ymo viltis. Jis sumokėjo mir-1 _. . -v. i» i* j *i
ies bausmę savo mirtimi ant1 lunme ribotą kiek] dail. 

kryžiaus Kalvarijoje. Dėl tos’,Vytauto Igno pieštų atviru- 
priežasties Jėzus buvo ”pudary- kų. Jų komplektas (12 ketu-

tėjusi mirties bausmė, todėP 
•eikėjo, kad kitas žmogus — to- 
>ulas ir nepasmerktas žmogus— 
asidarytų Atpirkėju. Tai pada- 
ė Jėzus.

Nors ir Dievas dėl savo mei-1 
s siuntė Jėzų, kad numirtų už I 

tadermę, taip patiekdamas ke., 
ių išsigelbėti iš mirties, vis tiek . 
ik protinis pritarimas šiai svar- '■ 
>iai tiesai nepatieks išganymo—

DR. BRUCE E. BROWN

praneša, kad atidarė savo 

DANTŲ GYDYMO OFISĄ

So. Botton Medical BuUding 
386 Weat Broadvray

South Botton
TeL2S6»2

GERIAUSIA DOVANA—TAI JIB VAISTAI GALVOS;
ODOS PLAUKŲ PRIEŽIŪRAI. Šveicarijos Patoą Ina* 
tftuto garantuoti. Goriausia dovana jūsų giminšma, pa
žįstamiems ir sau. JIB 8 os. 16 savaičių vartojimui. Jū* 
ją (išsakymus aiųsti su $6*00 apmokėjimu — JIB LABO* 
RATORY, 1437 Sa. 4Pth Avė. Cicere, O. 666M. JIB

JIB ekyriaet 7 Stattgart M, Dutaburgeratr. 7-16, W.į 
Germany. Vaistinėse: J ft J, 2557 W. tttfc 8L Chkage: 

Avė. A 14th St, Cicero, 1640 W. 47th St, Ckfcago,; 
4 2MB N. Mhraakee Ave^ 1147 N. Aahkmi Ava, CMeofej 

«MWM«mMWMM»s»MswwMWMweeesmsiMeer

Labai tinka ir kalėdiniam 
sveikinimam.

"GARSO BANGŲ44

PROGRAMA

ši radijo programa trane- 
,ė dabar, nė vėliau, kai Kandys- liejam* penktadieniai, iš
dtaUu’aVra"' 41 WBUR *” ™

Dievas paskelbė savo įstaty* banga nuo 8:00 iki 8:30 v. 
ią Izraeliui tame, kas papras-. vakaro,
ai vadinama Dešimtis Dievo*
’risakymų. šitie Prisakymai I 
iandien sudaro pagrindų didžiu- Į
nai civilizuotų įstatymų. Jėzus* RADUO PROGRAMA 
Ireiškė šituos įstatymus dvie- j
uose svarbesniuose privalumuo- ’ .___ ,, T . .
e — aukščiausiojo meilėje Su- i BSūlilNll Lietuvių Radijo 
vertojui ir mylėjime savo ar-'Programa Naujoj Anglijoj 
imo su tokia meile, su kokia gį Moto WLYN, 1860 U-

mylime save. Įlodklųir tt stoties FM,
šitas pastarasai privalumas j .

įprastai yra vadinamas Auk-, 101.7 BlCu veikia sekmsdie* 
inė Taisyklė, šitie du žymesnio- lirfnva nuo 1 iki j :Ę0 VlL dio> 
i įsakymai sudaro pagrindų vi- Vėtiaudų

Romas Kalvaitis ir Irena: nog Birutės sesers sūnus RoI
P^au- bertas. I kapines ve’ioni pa

• • tt * “L1 Lief^lų Fon- lydėjo jo namiškiai, gimi
Šiomis dienonus į Vasano dą įraše Antaną Jučą.. Įnj»q. draugai ir nažistam5 

16 g»mnazijai remti būre i A Juto 1940 metais bu-; Prie k?no paskutines apei 
Nn 120 įstojo: prel. V. Bal- vo išvežtas į Sibirą ir tenai* „tnko kun A Baltrušū
&ūnas. Bronius Paliulis ir mirė. . '.nas ir atsisveikinimo žod'
Kaw Vduhs. Būrelio na- LF Bostono Vajaus Kimi- tarė kun Degutig, 
nai kas menes) moka po vie- tetas dėkoja ponams Kal
ną dolerį ir tuo prisideda vaičiaras už auką lietuvių Velionis, buvęs plačiai žj 
pie vieno mokinio išlaikymo. Fondui. " A ’ ’

Nauji būrelio nariai

SOUTH BOSTONO

REGĖJIMO CENTRAS
JAU ATIDARYT A.S

382 W«t Broadvray,
KARL MICHELS ir RO H "M' ų OWENS

siti •
PILNĄ AKIŲ APTARNAVIMĄ 

įskaitant:
• AKINIŲ PRIRINKIMĄ
• AKINIŲ PARCPINIMĄ PAGAL GYDYTOJŲ 

RECEPTUS
9 SUDU2U8IŲ AKINIŲ LĘŠIŲ PAKEITIMĄ
• KONTAKTINIUS LĘSIUS
• KATARAKTO LĘŠIUS
• KLAUSOS APARATUS ir KITUS REIKMENIS

Būtinu atveju — PAGALBA PĘR 1 VALANDĄ
msikalbėti listaviikal!

SfedkaM (Wetfare)
is 288-8800

nomas Bostone ir apylinkėj 
visuomenininkas ir sceno* 
darbuotojas, buvo palaido 

ifn«Jabai gražioie Fores' 
HiHs kaniniu vietoje.

Po laidotuvių viri dalvvia'* 
buvo nakviesti užkasti Tau 
tinės S-gos namuose.
' Tebūnie iam lenrva ši' 

kra^o Amžinojo poilsio že 
mele!

J. J.

Aukos Balfui

So. Bostono Lietuviu P? 
liečiu d-ja aukoio $50, J. u 
M. Jurėnai — 835, A. ir O 
Andriulioniai. Br. Kr’opi« 
V. Bakšva, P. Plikšn^s ir A 

j ir J. šilimai — po $10. 
Zaleckas — $5.

Didi padėka geraširdžiam
Balfo skyriaus valdyba

l!

Paragink savo paf islamus 
iisiraiyti Keleivį. Jo kaina

Ę7.00.

Tm tikram teisingumui, ir nė 
ienas nė dabar, nė būsimame 
mžiuje negalės būti santaiko- 
e su tikruoju Dievu, jeigu jis 
epripažins ar nenorės klausyti 
ių įstatymų.

Iki šiam laikui saumylumas 
isuomet buvo atsižymėjęs ar
ia, kitaip sakant, ”sėdėįo ant 
»ino“. Materialiniu ir išoriniu 
•vilgsniu žiūrint, atrodė, kad 
•aumylumas buvo naudingas ir 
eikalingas. Dažnai teko maty. 
i, kaip tie, kurie nebenorėjo sė

dėti saumylumo vežime, pasili
ko toli užpakaly, neturėdami jo- 
<ios vilties pasivyti laimę. ”Tai- 
ri mes dabar vadiname palai- 
nintais akiplėšas (puikiuosius), 
nes tie, kurie elgiasi bedieviš
kai, tarpsta, ir kurie gundo Die
zų, tie išgelbstirai". —Mal.3:15. 
.Meilė turės užimti aaumyhimo. 

vietų
Per pereitus šešis tūkstan

tius metų šėtonas buvo didysis 
žmonijos spaudėjas,. n jis; rięi* 
natavo piktaife saumylumo ali
niais. Po naujosios /KKnd'yfeijš 
^kūrimo visa santvarka bus pa
keista. Jėzus tuomet bus Valdo
vas, ir meilė bus skelbiama ir 
skatinama, ir jų parodantiejl 
gaus atlyginimų, saumylurr.ui gi 
nebebus vietos.

Kas domitės Tiesa, mes pri
siųsta veltui spaudos. Kreipki 
♦ės šiuo adresu*

Lithuanian Blble Studentą, 
212 E. ?rd Street, 

Spring Vaiky, IB. 61361 
(Skelbimai)

poaanliiiių ibdų Mifeauka 
r komentarai, muzika, daL 
toa Ir Magduti* -p—aka 

Bisaio reikalala kreipta | 
Baltlc Floriflta gilių ir dova
nų krautuvę, 602 E. Broad- 
way, So. Bostone. Telefo
nu AN 8-0499. Ten gsuna- 
nna Iv RaMvin

Dažau ir Taisau
Samu tt lauko tr viduje. 
Updnn ptoriun ir triasu 
laka, ką pataisyti reikia.

Naudoju tik geriausių 
_ madflagn.

JONAS STARIMSKAri

K CO

DRAUDIMO AGENTŪRA 
Atlieka įvairią rūšių

BRONIS KONTR1M

TA AM
•2127 

8*1781

6
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ietines žinios
Vietoje sveikinimų —

Keleiviui $100

Elena ir dr. Kęstutis J. 
Valiūnai vietoj šventi
nių sveikinimų Keleiviui pa
aukojo $100.

Nuoširdi padėka už tokių 
stambių aukų.

Keleivio administracija

Po septynių savaičių Ke
leiviui sukaks 70 metų. Ta 
proga jo administracija jau 
gauna ir dovanų.

Antroji stambi dovana — 
$50 — atėjo praeitų šešta, 
dienj. Jų atsiuntė jauna ad
vokatė Nijolė Šležienė, 
gyvenanti Dorchestery, Ma.

Nuoširdžiai dėkojame jai 
už tokių stambių dovanų.

Keleivio administracija 

Aukos S. Kudirkos fondui

Lietuviško Kalėdų eglutė 

televizijos ekrane

Didžiosios d-jos rinkimų 

duomenys

So. Bostono Lietuvių Pil. 
d-ja gruodžio 15 d. rinko sa
vo vadovybę. štai tų rinki
mų vaisiai.

Balsavo 538 nariai. Iš
rinkti pirmininku Stanley

Naujųjų metų sutikimas

Tautinės S-gos namuose 

Naujųjų metų sutikimų 

rengia Tautinė Sąjunga

gruodžio 31 d. Norintieji! 

dalyvauti prašomi skambin- 

i ti A. Andriulioniui telefonuDrevinskas, vicepirm. Algis;
Lietuviškais šiaudinukais * Mitkus, sekr. Edmundas Ci- 

papuoštą Kalėdų eglutę i kas, fin. sekr. Adam Druz- 
matysime 7-to kanalo prog-! dis, ižd. Edmund Ketvirtis, 
ramoje ”Uiban Arts“ š. m. i marš. Vytautas Ivaška, di- 
gruodžio 22 d., sekmadienį, rektoriais (pagal balsų dau. 
10-11 vai. įyto. Bus ti*umjpasi — Stasys Griganavi-
paaiškinimas supažindinti Į čius. Antanas Andriulionis, 
bostoniečiams su šiaudinių £na Byaškienė, Alfonsas 
papuošalų atsiradimu ir Ka- ~
ledų papročiais.

šia eglute, kuri jau šešti; Kazakaitis. 
metai puošiama Bostono) 1 kontrolės komisiją 
miesto rotušėje, rūpinasi; rinkti: Alexander Chaplik.j 
Bostono skaučių Židinys,! Ni.iolė Šležienė ir Edmundas' 
kuriam šiais metais vado- • Rudis;
vauja Birutė Banaitienė 
Jūratė Aukštikalnienė.

I.V.

Speciali Kalėdų profraina . IŠNUOMOJAMAS BUTAS

Kaip paskutiniais dvejais. Cambridge, Mastu, geroje vie- 
metaiį tafc lygiai ir šiemet <• * 3-čiame aukšte, išnuomo.

| jamaa 5 kambarių butas su vi-
lietuvių radijo valandos patogumais.
Laisvės Varpo speciali Ka

lėdų programa bus pačių; 
Kalėdų dienų, gruodžio 25-

12685503 arba P. Ambrazie-
tųjų, trečiadienį, tuo pačiu* 
laiku, kaip visuomet, t. y. i 
nuo 11 vai. ligi 12 vai.

SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBE 
šeštadieniais ir sekmadieniais veikia

y

ir

Nepamirškime mokyklos 
eglutės

Teirautis telefoną 
bet kuriuo metu.

683-5576

(49)

Akyse — kaip šilkas, ui 
akių — kaip vilkas*

DAUGIAU ŠILIMOS
MAŽIAU IŠLAIDŲ 

JUM NERElKfiS ŽEMINTI TER

MOSTATO, JEIGU ĮRENGSITE

Lin Pi
•y

y

I
Baika. Jose ph Lubinas, Da
nielius Averka ir Vincas

įs-

i

Kita kaitą rinkimus pa
nagrinėsime plačiau. į

i
Klaidingai paskelbėme

| Praeitame numery buvo 
. paskelbta, kad Dorchesterio 

Sekmadienį, gruodžio 22 Lietuvių klubo susirinkimas 
d., 1:30 vai. Šv. Petro lietu- bus gruodžio 15 d., o turėjo 

, vių parapijos salėje rengia-, būti —- gruodžio 14 d. į 
So* Bostono Lietuvių Pi-!ma Lituanistinės mokyklos Dėl įvykusios klaidos klu-

liečių d-ja paaukojo $50. Z. Kalėdų eglutė. Visi kviečia- bo sekretorius A. Young nė- 
ir A. Vieškalniai — $10. 1 mi atsilankyti. ra kaltas.

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St>
WORCESTER. MASS.

Tet SW 8*2868 į
yra vienintelė oficiali i»t»*-į 
ga WorceMery. vuri siunčiat 

įtinku tiesiog iš VVorces- j

j Lietuvų ir kitas Rusi | 

jos valdomas sritis- Čia kak* *

Senas parvirsta ir negir- Už nusies ne tik jaučius
tas. vedžioja.

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
NUO 3 VAL POPIET IKI 10 VAL. VAKARO

— SKANI LIETUVIŠKA PICA
— VOKIŠKAS ALUS
— JAUKIAI IŠDEKORUOTOS NAUJOS PATALPOS
— LIETUVIŠKAS MALONUS PATARNAVIMAS
— TRIJŲ GENERACIJŲ LIETUVIŠKA MUZIKA

šeštadieniais ir sekmadieniais 

NUO 12:00 VAL. IKI 3:00 VAL.

LIETUVIŠKI PIETOS
(Balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kt.) 

Atsilankykite ir bosite maloniai nnstebinti!

S.B.L.P. DRAUGUOS VADOVYBE

jNAUJĄ MODERNIĄ DIDELIO GREIČIO 
SULAIKYMO GALVĄ—-MINI DEGIKLĮ

Pakvieskite šiandien be 
atlyginimo įkainoti. Per 
kelias valandas įrengia, 
mas garo, karšto vandens 
ar šilto oro sistemoje.

TAI ATSAKYMAS Į 
ALYVOS TRŪKUMĄ

Daugiau nei 40 metų 

patirtis

FORTŪNA FUEL CO.
470 ADAMS ST„ QUINCY 

Boston: 436-1204 S. Shore: 773-4949 
LENGVOS IšSIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
Garantuotas alyvos pristatymas

lietuv.skai, patarnau- 
greitai ir sųzin.ngai.

Siuntiniai aueina greitai u
tvarkingai.

gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis karnomis.

Vedėja B. Sviklienė

Elood Sųuare 
Hardicare Co.
Sar-oiaiM K. ALCnNS 

east CRoanurA;
8OIJT“ J?;S7ON. MASE.
IELEKONAS kA 9-4149 

Mccre Datai 
Popieron Siancn-B

StAias Langams 
Fte'iJa rvikneo/a narna

KrikcienTB pl(*tob«rūun»

Telefoną*: A N 8-2806 J

Dr. Jos. J. Donovan 
Dr. J. Pašakamio

{Pt DINIS 
OPTOMETRJSIAS

Valandos:
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVPAY 

South Boston, Mane

Knyga yra geriausias žmogaus drangas
MeeeoueooeooooBnoooeo

Ę The Apothecary
LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINĖ

Parduodamo tiktai vaiatua, išpildome gydytojų n 
teptos ir turime visus gatavus vaiatua.

Jai reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistiaų.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadvvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.

Tatoftam AN 8-6636

Nuo 9 vaL ryte Iki 8 vaL e, išskyrus šventadienio* Ir sekm.

moooaoooooanoooooooooooooooooooooeoooooooo.V

N & T OIL CO., Ine.
841 E Broaduray Sa Boston, Mass. 02127

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

5kambink ita

4662

Peter Maksvytis
Csrpeoter ft Bstldsr
49 Church Street 

K. Miltoa, Maso.
Atiteku vtom pataisymo, raaum- . 
to ir projakta^imo darban tft lao-> 
ko Ir vfanje, zyrcaamą namų Iri 
hknio pastatu, pa^al refta-Į
larimr,. ftanldte visados iki S va- Į 
hadų ratam.

Telefonas: 698-8675

Nerasi medžio be šakos, o E. KARDELIENĖS DAINŲ 
žmogaus — be ydos. PLOKŠTELE

Keleivio administracijoje 
galima gauti Lietuvos ope
ros solistės Elzbietos Karde* 
lienės įdainuotų dainų ir ari-1 
jų plokštelę. Kaina $6.00.

Paštu

aeooaaoaaoooaeooaooooaaaoaaaaaao;

A. J. NAMAKSY
Insurance

321 Country Club Rd. 
Newton Centre. Mssa. 02159 

Tel. 332-2645-•k.
oaoooaaoaaafaooaooooososoossssooo

oooooaoaaoa«aoe«o*oaaaaoaaaoa*aao<

TEL. AN 8-2124

Dr. Amelia E. Rodd
(RUDOKIUTfi)

OPTOMETRI8T8 
Valandos:

nuo 10 ry*o iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.

Laisves Varpas
, UETUVIŲ RADUO 

VALANDA

Sekmadieniais 11-12 vaL 

AM 1,430 KC iš WWEL 

Vedėjas PETRAS VIŠČINIS

173 Arthur SL, Brockton, Maaa. 02402. TsL 580-7209

South Boston Savings Bank
ALFRED W. AKCHIBALD. PREZIDENTAS^

460 Weat Broadvvay, South Boston, Maas. 02127
Skambinkite 268-2500

4-year term deposit 
certif icate$-S10Q0 mlfltaMlto

A YEAR

2’.t4-year tena 
drpotil $1000 miniaMSa

\

6.811.6^
1-2%-veartenndepoilt 
certificam $10001

AYEAR

5.47^5^

AYEAR

9Odaynotiea
$500mMdwm

AYEAR

The Federal rsgutetions Offecting these nevr taringi 
certificates sUomt premstura withdrewals on taringi 
certificata funds provided rate oi interest on emount 
withdrawn n reduced td the pastbook rate (554% a year) 
and 90 dayt intereu it forfeited. _____ _______

Bankas atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 9 vaL ryto iki 3:30 
vai. po pietų.

BANKO SKYRIUS

740 Gallivan Boulevard 
Dorchester, Maas. 02122 

Skambinkite 825-9080

Jis atidarytas nuo pirmadienio iki 
penktadienio nuo 10:30 vaL ryto iki 
5:30 vai. vakaro. ŠEŠTADIENIAIS — 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Nuošimčiai priskaitomi nuo įdėjimo 
dienos kas mėnuo.

Pilnas draudimas

Bankas veikia jau 109-tuosius metus

šio banko direktorių taryboje yra 
adv. J. Grigalus.

Reikale su tarnautojais galima susi
kalbėti ir lietuviškai 

Turtas (Assets) yra viri $274,000,999

ATLAS PARCELS CO.

82 Harrison Street,
Worcester, Mara. 01604 

Tet. 798-3347

Tiesiai iš Worceslerio siun
čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
vų ir kitus Rusijos valdomus 
plotus! Siuntiniai sudaromi iš 
vielinės gamybos medžiagų, ap
avo, maisto tr pramonės gaaai 
alų. Turime vietoje įvairių vie
tinės gamybos ir importuotų 
prekių iš kitų kraštų visai lo
momis kainomis. Be to, siunčia
me maistų, pinigus ir galite už
sakyti jų gamybos prekes, čia 
sumokėsite pinigus, o giminia 
ta vietojo galia pasirinkti už
sakytas prekes.

Taipogi tarpininkaajame per 
tam tikras įstaigas atsikviesti 
gimines čia pas save į svečias 
ar nuohuiniam speigyvenimuL 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sųziningat Atsilankę įsiti- 
idastta. Vedėjas A. Schyrinaki
'•*asMiaM<eoiM*se<e>eoiM*aMie*ewe*asa****sasaaaaaaaaeaaaassaessasaaam

Trans-Atlantic Travel Service
DAUGIAUSIA PATYRUSI LIETUVIŠKA TURIZMO 

IŠTAIGA

COSMOb PARCELS

£XPRESS CORP.
AND

TRAVEL INFORMATION

{VAIRIAUSIAS DOVANAS

1$ BOSTONO į LIETUVĄ 
ir kitus Ruaijoa okapootam 

kraštas
Pristatymas greitas k 

garantuotas 
Prekės parduodamos nuže
mintomis kainomis.

limta užaisalcyti rublių 
certifikatus, automobilius, 
šaldytuvus ir pan.

Naujas vedėjas 
Atidaryta darbo dienomis 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai vak.

o ieštadteniais 
nuo 8 vaL ryto iki 2 vaL p.p. 
Kitomis valandomis pagal 

susitarimų telefonu.
389 W. Broadvvay 

Sa Boston, Masą 02127 
TeL 2684068

Norintiems keliauti į Europą, Pietų Ameriką, Australiją 
ar j bet kurį kitą pasaulio kontinentą, praleisti atosto
gas Floridoje, saulėtose salose kaip Havajuose, Karibuo. 
se, Bermudoj, aplankyt gimines Lietuvoj 
ar juos pasikviesti į s v eč i oi — geriau
siai ir greičiausiai patarnaus TRANS - ATLANTIC
TRAVEL SERVICE, čia visųlėktnvų 
bilietai (Intenmtional and Domestic Air Tickets) 
išrašomi belaukiant*—bs jokio 
papildomo mokesčio.

Siunčiant pinigus lr siuntinius į Lietuvų ar perkant pro* 
kės tiems siuntiniams (skarytes, megztinius, {vairias 
medžiagas), sąžiningiausiai patarnauja

Globė Parcel Service,Ine.

Rublių certifikatus, automobilius, motociklus šaldytu
vus ir kitus rusiškų p. ekiu užsakymus siųskite savo 
giminėms tik per

Trans-AtlanticTradingCo
(PODAROGIFTS INC. SKYRIUS BOSTONE)

«Darbo valandos: — — — — — 9—5

šeštadieniais 9 — 12 vaL

393 We$t Broaduray, P.O.B. 119
Sa Boston, Mass. 02127 
Telefonas: 268-8764 
Vbų skyrių vedėja AMoaa

—....................................... .............................-rrrnujj




