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Orlovas buvo kaltinamas 
priešsovietines agitacijos 
bei propagandos vedimu ir 
nuteistos 7 metus kalėti dar
bo stovykloj ir dar 5 metus 
išbūti tremtyie. Tai maksima- 
line bausme uz Orlovui pri
mesta nusikaltimo’.

Pabaltieciu poezijos popietes poetai ir popietes organizatoriai New Yorke. Iš 
kaires: Aina Kraujiete, Henrikas Nagys, Alina Stakniene, Jonas Mekos, Gunars 
Salins, Baiba Bicole, Voldemars Avens, Dalia Bulgaryte. Plačiau 3 psl.
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Kam dar 
tokio

Visi tinome, kokie buvo 
teismai Sovietu S-goje Stati 
no laikais. Ar jie yra kitoki 
šiandien? I ta klausima iš 
dalies atsako praeita savai
te pasibaigęs Jurijaus Orlo
vo, žymaus disidento, Hel
sinkio susitarimu vykdymui 
sekti grupes vieno steigėju, 
teismas.

Nors teismas buvo skel
biamas atviru, bet i sale te
buvo ileista Orlovo žmona ir 
du sunūs. Nei užsienio ko
respondentai, nei gorsusis 
mokslininkas ir Nobelio pre
mijos laureatas Sacharovas, 
nei JAV ambasados atstovas 
‘'negavo vietų” saleje, kuri 
buvo pripildyta specialiai at
rinkta Orlovui priešiška pub
lika.

Teisiamasis reikalavo ap
klausinėti 11 jo nurodytu liu
dininku, bet teisėja Lubenco- 
va jo prašymo atmete. Tokiai 
padėčiai esant, kokio kito 
sprendimo buvo galima lauk
ti.

Sovietu žinių agentūra, dar 
teismo sprendimo nepaskel
bus, pranešė, kad kaltinama
jame akte irodyto Orlovą pas
kutiniu keturių metų begyje 
varius akcija, kurios tikslas 
sugriauti sovietine valdžia.

Orlovo nuteisimas šukele 
pasipiktinimo visame laisva
jame pasaulyje. JAV Atstovų 
Rūmai vienbalsiai nutarė pra 
syti Sovietu S-qo paleisti 
Orlovą. JAV mokslininkų de
legacijos 19 nariu atsisakė 
vykti i Maskvoje būsiančios 
mokslines svarstybas. Atsi
sakė ten vykti ir Harvardo 
profesorius Nicolaas Bloem- 
bergen ir New Yorko miesto 
kolegijos prezidentas Robert 
Morshakas.

Britanijos kairieji ir deši
nieji politikai Orlovo nuteisi
ma vadina gėdingu ir šiurkš
čiu teises pažeidimu.

Tuo pociu metu Gruzijoje 
buvo teisiami du disidentai: 
rašytojas Gamsochurdijo ir 
muzikas Kostava, Helsinkio 
grupes steigėjai. Čia teismas 
buvo minkstesnis, nutardamas 
kaltinamuosius nubausti “tik’ 
3 metus darbo stovyklos ir 2 
metus ištrėmimo

Neseniai suimtas ir Alek
sandras Podrabiniekas, pa
rašęs knyga apie psichiatri
jos piktnaudojima

• »v ••Zaire išvijo 
įsiveržėlius

I Zaires (Afrikos vidury) 
valstybes variu turtinga Sa- 
bos provincija vėl buvo i s 
kaimynines Angolos isiverze 
kariai ir užėmė Kolwezi mies 
ta vario kasyklų centre. Vy
riausybei paprašius pagal
bos, Prancūzija ir Belgija 
tuoj atskraidino savo parašiu
tininkus (JAV davė lėktuvu), 
kurie greitai įsibrovėlius iš
varė lauk ir išveze visus 
baltuosius gyventojus. įsibro
vėliai suspėjo išžudyti apie 
300 baltųjų ir bene 60 išsive
žė pabėgdami.

Yra duomenų, kad Zaire uz
puolusiuju eilese buvo ir Ku
bos kariu, nors Castro tatai

Jurijus Orlovas
Andriejus Sacharovas, bandęs 
pakliūti Orlovo teismo solen.

neigia. Bet ka reiškia jo pa
neigimas, jei anuomet sovie
tu užsienio reikalu ministras 
Gromika prez. Kennedžiui 
prisiekdamas tvirtino, kad 
Kuboje nėra sovietų raketų, 
nors jos ten jau buvo suvež
tos.

Lž laišką 
15 centų

Nuo gegužes 29 d. už pa
prasta laiško mokėsime 15 
centu, už atviruko — 10- Pa
kelti siuntinių tarifai, taipgi 
ir laikraščiu siuntimas.

• Pradėto mažinti JAV kariu 
skaičius Pietų Korėjoje. Šia 
vasara ta krašto apleis apie 
2,600 JAV kariu.

Įspėjo dėl 
infliacijos

Federalinio rezervu (cen
trinio) banko pirmininkas Wi- 
lliam Miller, kalbėdamas Bos 
tono universiteto abiturientų 
išleistuvese, tarp kitko pa
reiškė, kad infliacija yra 
pati sunkiausioji JAV liga. 
Viena is jos priežasčių yra 
naftos didelis pabrangimas ir 
smarkiai padidėjęs jos impor 
tas. Jis primine, kad 1973 m. 
naftos įsivežta uz 8 bilionus 
dol., o pernai net uz 45 bili
onus dol. Be to, ragino sau
goti savuosius energijos šal
tinius, sumažinti naftos im
portą ir ieškoti kitu šaltiniu.

Bostono universitetas Mil- 
leriui suteikė teisiu garbės 
daktaro laipsni.

Padegė rusų 
laikraštį

Praeita savaite buvo pa
degta New Yorke išeinančio 
rusu demokratinio laikraščio 
Novoje Russkoje Slovo spaus 
tuve, kuri buvo visiškai su
naikinta. Suimtas įtariamas 
padegėjas.

Pernai sprogo bomba jo 
redakcijoje, bet padaryti nuo 
stoliai nebuvo dideli.

•Peru vyriousybė, negalė
dama sustabdyti dėl maisto 
ir gazolino kainu pakėlimo 
prasidėjusių riaušių, paskel
bė karo stovi, tuo sulaikyda
ma konstitucijoje numatytas 
laisves.
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Okupuotoje Lietuvoje
Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

Gražus tautų bendravimas New Yorke

LAISVES LIETUVAI _ 

RUSAI LAUK!

Taip saukė liaudis Vilniu
je Lenino aikštėje pernai ru
deni po futbolo rungtynių. 
Apie toi plačiai rase lietuviu 
pogrindžio spauda, o vėliau 
ir broliškame rusu pogrindy
je leidžiama Einamųjų. įvy
kiu kronika.

Minėtos kronikos žodžiais, 
demonstracijoje dalyvavo a- 
pie 25,000 žmonių. Antiru
siški sūkiai įau buvo girdimi 
rungtynių metu. Po rungtynių 
minia išsiliejo i gatves. I 
lietuviu sukius “Einame prie 
KGB“, “Laisvės Lietuvai” 
“Laisves Petkui“, “Salin 
ru^ai“, čia pat atsiliepe: 
“Čia kartu eina ir rusai už 
jūsų ir mūsų laisvę“. Žmo
nes plėšė Spalio revoliuci
jos ir naujosios konstituci
jos plakatus. Mėtė mažus 
sprogmenis j milicininku ko
jas. Minia, tepajege išvaiky
ti tik vėlai naktį.

Kiek žmonių suimta, tiks
liai nežinoma. Daugeli suim
tųjų liaudžiai pasisekė čia 
pat išlaisvinti.

Ta pati Kronika rašo, kad 
Teisiuose ant Spalio revoliu
cijos mėtinėms iškabintu pla 
katu pasirodė užrašai: “Ru
sai šalin is Žemaitijos“. Ki
tame Lietuvos gale, Šalči
ninkuose, Vilniaus krašte,
*uo pačiu metu ant vykdomo
jo komiteto pastato IV aukš
te didėlėmis auksinėmis rai
dėmis buvo užrašyta: “Te
gyvuoja laisve Lietuva. Sa
lin rusus“.

Taigi, patys demokratiš
kieji rusai informuoja pasau
li, kokia “meile." jaučia pa
prastas lietuvis rusui, kokie 
yra tautiniai santykiai Lie
tuvoje. Tokia neapykanta ru
sams yra dėl to, kad rusas 
tapatinamas su okupantu ko
munistu.

TĄSO IR
LIETI \ OS GRLPĘ

Tame pačiame Kronikos 
nr rašoma apie Lapienio, 
Pranckūnaitės ir Matulionio 
suėmimą, apie Helsinkio su
sitarimu vykdymui sekti Lie
tuvos grupes nariu Eitano 
Finkelšteino, kun. Karolio 
Gaurucko ir Onos Lukauskai- 
tės-Poškienes tardymus ir 
suėmimus. Finkelsteinas i 
tardytojo klausimus atsisa
kęs atsakinėti, bet kita die
ną pareiškęs, kad Petkaus 
ir kitu. Helsinkio grupes na
rių veikla griežtai laikosi 
įstatymų ribos, už ju veikla 
prisiimąs atsakomybe, esąs 
įsitikinęs, kad Petkus ne
kaltas, kreipiąsis pagalbos 
į visas Helsinkio akta pasi
rašiusias vyriausybes ir i 
visas už žmogaus teises ko
vojančias organizacijas bei 
asmenis.

“LIMUZINAS NR 4’

Praėjusiųjų metu pabaigo
je išėjo Andriaus Bulotos 
knyga “Limuzinas Nr. 4“, 
kurioje smulkiai, bet gana 
negyvai aprašomi tam tikri 
epizodai, susiję su Andriaus 
Bulotos, Martyno Gudelio ir 
Aleksandro Vosyliaus 1929 
m. gegužės 6 d. pasikėsinimu 
i ministru pirmininko Augus
tino Voldemaro gyvybę.. Kaip 
žinia, nesėkmingasis atenta
tas pareikalavo ne tos aukos, 
kurios trokšta.

GARBES VARDAS

J. MARCINKEVIČIŲ

Poetui, dramaturgui Jus
tinui Marcinkevičiui (gimu
siam 1930 m.) „už didelius 
nuopelnus ugdant lietuvių 
visuomenine veiklą” suteik
tas „ Lietuvos TSR liaudies 
poeto garbės vardas“.

Du paskiausieji baltu, drau 
gijos BALTIA renginiai Nevv 
Yorke, Literatūros popiete ir 
Piešiniu paroda, buvo sureng 
ti Ukrainiečiu namuose Man- 
hattene.

Glaudesnio baltu bendra
darbiavimo reikalas aštriai 
jaučiamas, ir vienoki ar kito
ki jo bandymai yra sveikinti
ni ir plėstini. Tautu bendra
darbiavimas, neslopinant vie 
ni kitiem tautinio savitumo, 
yra viena pagrindinių, taikos, 
nasaus tautu bendravimo ir 
visuotines pažangos sąlygų.

Beveik prieš dvylika, me
tų, 1966 m. lapkričio mėn. 20 
d.. Atsimainymo parapijos 
saleje, Maspetho rajone, i- 
vyko Metmenų žurnalo litera
tūros vakaras Baltijos tautu 
vienybei ugdyti ir ju bendrai 
veiklai plėsti. Jame dalyva
vo Liūne Sutema, Gunars Sa
lins, Marius Katiliškis, Vy
tautas Kavolis ir Dalia Juk
nevičiūte.

Tada Gunars Salins, latviu 
jaunosios kartos poetas, A- 
merikoj isleides 1957 m. ei
lėraščiu rinkini 'Miglu taver
na’, skaitė savo kūryba lat
viškai, gi jos vertimus i lie
tuviu kalba, atliktus Liunes 
Sutemos ir Henriko Nagio, 
skaitė Dalia Juknevičiūte. 
Parengimo pratarmei V. Ka
volis turėjo paskaita.

Anas Metmenų literatūros 
vakaras buvo vienas ryškes
niu bandymu New Yorke ug
dyti bei plėsti Baltijos tau
tų draugiškumo Ji surengė 
tuomet dar gyvas Santaros- 
Sviesos Federacijos vietinis 
skyrius. Vakaro parengimu 
daugiausiai rūpinosi skyriaus 
pirmininkas Saulius Simoliu- 
nas, talkininkaujant Daliai 
Jukneviciutei-Mackuvienei. 
Ten pat tuo pačiu laiku buvo 
surengta ir Vidos Kristolai- 
tytės darbu paroda.

Siu metu literatūros popie
tė jau buvo platesnes apim

ties: dalyvavo ir estas - ra- rincios savita vieta poezijos 
sytojas Aleksis Rannit. Ki- spalvyne, ir jęigu jų nebūtų, 
tu estu autorių New Yorko ^didžiosios tautos turėtu jas 
apylinkėse nėra. (Beje, ju išrasti.
žymiausias, Ivar Ivask, dir- Apie vertimo problemas 
ba Oklahomos universitete ir atskirai kalbėjo Jonas Zdo- 
redaguoja universiteto remia- nyS< |<a tikrinkoj pasirodziu-
ma literatūros žurnalo World 
Literature Today, anksčiau 
ėjusi Books Abroad vėrdu.
Žurnalas išeina metų ketvir
čiais, jo redakcija »daro i- 
vairiu tautybių literatūros 
darbuotojai. Is lietuviu reda- L , •• -..
kcijoj dalyvauja Rimvydas
Silbajoris).

Taigi, literatūros popietei 
vadovavo Alina Stakniene.
Ji gal ir daugiausiai sielojo
si jos parengimu, nesigailė
dama nei laiko, nei energi
jos, nei lesu. Jai žymiai tal
kino Eleonora Sturms. Poe
tai, dalyvavę popietėj, savo 
kūryba skaitė dviem kalbom: 
originalo ir angliškojo verti
mo. Originalus perteikė pa
tys autoriai, o kai kurių ver
timus jų vaikai, turį geresnę 
angliško tarti: Voldemars A- 
vens duktė Indra ir Jurgio 
Blekaicio sūnūs Vilnius. Ei
le angliškųjų vertimų skaitė 
ir du aktoriai:Joseph Boley- 
Bulevičius ir Jaan Kuuse. 
Vytas Bakaitis skaitė jo pa
ties verstas Jono Meko ’Se- 
meniškiu idilių' ištraukas

Salia Avens, Blekaicio, 
Meko ir Ranrito, literatūri
nėj popietėj savo kūrybos 
skaitė dar šie poetai:Baiba 
Bicole, Rita Gale, Aina Krau 
jiete, Henrikas Nagys ir Gu
nars Salinš. Be to, dėl ligos 
neatvykus kviestiems Leo
nardui Andriekui ir Danguo
lei Sadunaitei, jųeilerasciu 
padeklamavo J. Boley-Bule- 
vičius.

Atidarymo žodyje Gunars 
Salins kalbėjo apie mažųjų 
tautų poezi ja. Jo sakymu, es- Jadyy'ga>aukšt’
tų, latviu, lietuviu poezija ? , . i. - . . . cagosnieku nesiskirianti nuo kitu. 
tautu poezijos, nebent kalba.
Tačiau mažosios tautos tu-

sios ir Manyland Books lei
dyklos išleistosios lietuviu 
poezijos anglų kalba antolo
gijos redaktorius. Zdanys- 
taipgi paskaitė ir viena savo 
išversta Leonardo Andrie-

Literatūros popiete buvo 
sėkmingas renginys ne vien 
dėl atlikto bandymo, bet ir 
dėl žmonių subūrimo, kada 
vaisese po ivykio galima gy
viau, laisviau ir plačiau pa
sisakyti ir išsikalbėti.

Poezijos popietes pra
džioje atsilankiusius sveiki
no ir linkėjo sėkmės Ukrai
niečiu Instituto valdybos 
pirmininkas Julian Revay.

Sakoma, kad organizacija, 
neturinti moterų, pasmerkta 
numirti. Šiuo požiūriu Baltia 
yra laiminga: joje veikliau
siai dirba moterys, lyg darb- 
sciosios biteles

Baltu piešiniu paroda įvy
ko ten pat, kur ir Poezijos 
popiete Amerikos Ukrainie
čiu Instituto namai renginiam 
labai patogus: gera vieta New 
Yorko centre, jaukios, nors 
ir nedideles patalpos ir ma
lonus seimininkai. Parodon 
buvo sutelkta per 20 daiiinin 
ku: 7 estai, 9 latviai, 8 lietu 
viai. Darbų viso iškabinta 
apie 50- Is lietuviu parodoje 
dalyvavo Albinas Elskus, Re
gina Ingeleviciene, Elena Ke- 
palaite, Vida Krištolaityte, 
Vytautas Sakalauskas, Elena 
Urbaifyte, Vladas Žilius ir 

ene iš Chi-

Nukelta i 3 psl.

LIETUVIAI INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI
XIII—jo (PLIAS) — ALIAS suvažiavimo proga 
1978 m. gegužės mėn. 28 d. (Sekmadienį), ruošia 
šaunų BANKETĄ, kuris įvyks THE COPLEY 
PLAZA viešbutyje — Bostone, iškilmingoje 
balių salėje su menine programa, kurią atliks 
Solistė Genė Ugianskienė, akomponuoja 
komp. Jeronimas Kačinskas.

Šokiams gros žinomas Latvių orkestras. Veiks 
gėrimų baras. Bostono ir apylinkių visuomenė 
maloniai laukiama ir kviečiama pobūti erd
viose The Copley Plaza patalpose. Susipažinti 
su svečiais iš visos Amerikos. Atnaujinti pa
žintis, o jaunuomenei naujas sudaryti.

Informacijos ir banketo stalų užsakymo reikalais kreiptis į šiuos pareigūnus:

Marius Žiaugra 
(617) 479-2962

Juozas Kuncaitis 
(617)436-2219

Bronius Galinis 
(617)659-2517

Banketo pradžia 7:30 vai. vakare. Auka 18.00 dolerių asmeniui.
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DIDŽIŲJŲ SUVAŽIAVIMŲ 
BELAUKIANT

Kai įau spaudoje plačiai skelbiama, šiemet nuo birželio 
26 iki liepos 2 d. Toronte vyks gal dar nebuvusio gausumo 
ir įvairumo išeivijos lietuvių suvažiavimai. Sios “didžiosios 
savaites” metu ten bus ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 
ir Literatūros bei muzikos vakaras su dailės paroda, ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės seimas, ir Penktoji Kanados 
ir JAV lietuviu dainų švente, ir JAV ir Kanados lituanistiniu 
mokyklų mokytoju studijų savaite, ir dar keletas kitų rengi
nių ir pramogų. Vadinasi, tokio visuotinio lietuviu sąjūdžio 
Torontas dar, tur būt, niekada neišgyveno.

Šie ivykiai tikrai yra ryškus ženklas dar didžiulio demo
kratiniu išeivijos lietuviu dvasinio potencialo ir ju tautinio 
bei kultūrinio gyvybingumo. Nors ir regėdami mūsų jaunimo 
dalies laipsniška lietuviškojo liežuvio stingimą, vyresnio
sios kartos kylančia emigracines ligos temperatūra ir kai ku
riu valdišku nepriklausomos Lietuvos ragaisiumi maitintu 
“bočių” snūdą, vis dėlto dar galime džiaugtis tokiu tautie
čiu bendravimu, lietuviškosios dvasios rysiu, išlikusia ir 
vis panaujinama draugyste ir Lietuvos laisves idėjos jung
timi.

Tokie reiškiniai tegalėtu būti “gerkles kartėliu” tiktai 
vadinamųjų “pažangiųjų volkssturmui” bei įų virsaiciams, 
kurie okupacinio Lietuvos režimo propaganda bei kitokia pa
rama stengiasi pratęsti siu seneliu komunistine ambasado- 
ryste graboriaus prieangyje.

Visai aišku, kad šie Pasaulio Lietuviu Dienu suvažiavi
mai bei renginiai nėra skirti tik pinigams rinkti ar “veiks
niams pasipelnyti”, kaip mėgsta mums demagogiškai prie
kaištauti tarybininkai. Čia siekiama pateikti musu visuome
nei tik lietuviskasias kultūrines vertybes, sužadinti musu 
jaunimo savo tauta ir tautybe pasididžiavimo, ištiesinti 
prieš svetimųjų mase linkstanti žemaitiška ar aukštaitiška 
nugarkauli, susirinkusioje gausioje lietuviškoje šeimoje ap
svarstyti busimuju darbu sritis ir ju metodus, kad sulauktu
me geresnio derliaus

Dar maloniau butu, kad tokie suvažiavimai virstu ir ' vi
suotiniais atlaidais ", pasireiškiančiais veikėju tuščiu am
bicijų sumažėjimu, sąmonės prablaivėjimu, teisiųjų nusiže
minimu, o piktybininku bent jau tylia patriotine atgaila. Ta
da toks visu su visais ir visokiu su visokiais visuotinis su
sitikimas būtu dar labiau iprasmintas. Bet šitokio stebuklo 
laukti gal jau ir per didelis optimizmas, gerai pažįstant sa
vo tautiečius, kurie jau ir senoveje dėl kaimyno karves iš
rauto darže vieno buroko prabylinedavo visa dešimties hek
taru ūki...

Na, kaip ten bebūtų, raginame visus tautiečius atsirinkto
mis dienomis tik LToronta.bent jau pateisinti suvažiavimų 
organizatorių gražias viltis ir miIžiniskas pastangas tokiam 
"Lucko seimui” suruošti

Poezijos dienos Chicagoje
Jau tradicija virto Poezi

jos dienos Chicagoje. Vieno
kia ar kitokia forma toks po
ezijai dėmesys šiemet ski
riamas jau penktoji karta. 
Poezijos dienos tapo šios 
lietuviu kolonijos gyva kul
tūrines veiklos dalimi. Šie
metines Poezijos dienos, 
rengiamos Jaunimo Centro, 
ivyks gegutes men. 26-27 d. 
Abi dienas 8 va!, vak. Jau

nimo Centro jaukioje kavinė
je bus įvairios programos.

Penktadienio vakaras pa
skirtas poezijos vertimams. 
Bus išgirsti lietuviu poetu 
eilerasciai, išversti i sveti
mas kalbas, ir kitu tautu po
ezija, išversta lietuviu kal- 
bon. Toks daugiakalbis va
karas, suristas su lietuviu 
kalba ir poezija, bus publi-
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NETEKOME UETUVOS PRAEITIES TYRINĖTOJO

Prof. dr. Jonui Puzinui mirus

KASO LITUANISTIKOS INSTITUTO NARYS

TAUTOTYRININKAS ANTANAS MAŽIULIS

Prof. Jonas Puzinas gimė 1905 m. spalio 1 d. Svaroniu 
vienasedyje, Deltuvos valsčiuje, Ukmergės apskrityje, ūki
ninko šeimoje. Baigęs Ukmergės gimnazija, 1925 m. rudeni 
pradėjo studijuoti Lietuvos universitete Kaune, pasirinkda
mas lyginamojo, kalbotyra, lietuvių kalba ir literatūro bei pe
dagogika, kuri buvo privaloma busimiesiems mokytojams, 
jau tada jis buvo susidomejes tautos praeitimi, tikėdamas, 
kad lyginamasis kalbu mokslas atskleis ne viena būtųjų die
nu bei savos tautos praeiti daugiau nei rašytiniai istorijos 
šaltiniai. Tuomet ji. buvo stipriai paveikę prieš metus miru
sio prof. K. Būgos tyrinėjimų garsas ir dar gimnazijoje atsi
tiktinai perskaityti “Tautoje ir Žodyje" kai kurie prof. Bū
gos straipsniai

Judru ir daugiau uz kitus besidominti lietuvių kalba stu
dentą J. Puzina pastebėjo prof. Jonas Jablonskis ir pasi
kvietė savo sekretoriumi, bet jau 1928 m- spalio 1 d. Puzi
nas perejo i Kauno miesto muziejų irgi sekretoriumi ir gavo 
dar konservatoriaus pareigas. Tuomet Kauno miesto muzie
jus turėjo proistores, istorijos, etnografijos, meno ir kitus 
skyrius, neišskiriant ne geologijos ir mineralogijos rinkiniu. 
Proistores skyrių tada ten tvarkė jau senatvės lenkiamas 
prof. Edv. Volteris, kurio asmeniniu sekretoriumi vėl tapo 
stud. J. Puzinas. Pas prof. Volteri jam teko įsijungti i sa
votiška medžiagos rinkimą.

Prof. Volteris, būdavo, sumano parašyti koki Lietuvos pro
istores ar ankstyvosios istorijos straipsni ir paveda savo 
sekr. J. Puzinui surankioti reikalinga medžiaga iš spausdin
tų darbų, kuriuos jis pažymėdavo kokiam lapelyje ar dažnai 
tik žodžiu suminėdavo. Paskui iš tos medžiagos sekretorius 
turėjo sulipdyti straipsneli, kuri profesorius peržiūrėdavo, 
kai ka pataisydamas. Galop sekretorius jį turėjo vėl gražiai 
perrašyti ranka, nes tada rašomosios mašinėlės buvo dar 
labai retokos, ir prof. Volteris pasirašydavo savo pavarde, 
paliepdamas savo sekretoriui nunešti i “Lietuvos” laikraš
čio redakcija ar kitur. Taip rase tuo metu prof. Volteris mok
slinius lietuviu kalba straipsnius vieno ar kito sekretoriaus 
(A. Nezabitausko,...), neišskiriant ir paskutiniojo, stud J 
Puzino.

Beje, pas prof. Edv. Volteri ir Kauno miesto muziejuje 
sekretoriaudamas, stud. J. Puzinas daugiau palinko i prois- 
tore bei istorija, pradėjo ir savo vardu rašyti. Tie straips
niai apie Kauno miesto praeiti pasirodė “Savivaldybėje” ir 
kitur Pats stambiausias jo to meto straipsnis — “Šiaulių 
miestas ir jo istorija” — išėjo 1930 m. “Šiaulių Metraščio” 
priedu ir dar atskiru 80 psl. atspaudu.

Darbas Kauno miesto muziejuje ir minėtoji Siauliu miesto 
istorija ir buvo tie du pagrindiniai lėmėjai (ne priklausymas 
neolituanams, kaip kas vėliau iš nepatenkintųjų pliaukšda
vo) stud.'J. Puzino parinkimui užsienio studijoms: 1930 m. 
jis gavo Švietimo m—jos stipendija, pasiruošti proistorei.

Nebuvo lengva tuo metu stud. J. Puzinui pasirinkti, kur 
tie proistores mokslai pradėti Vokietijoje. Karaliaučiaus u- 
niversitetas atrodė pats patogiausias, nes buvo dėstoma 
Prūsos proistore ir atskiri vietiniai kursai, bet tuo metu jau 
buvo prof. dr. Maxas Ebertas is Karaliaučiaus isvykes ir 
našlaujančia čia proistore peremes, rodos, tada dar tik vyr. 
asistentu dr. W. Gaerte. Pasirinko tada Berlyno universite
tą, kur buvo nusikelęs prof. Ebertas, tačiau pasirodė, kad 
1930 m. rudeni ir šis didelis Prusos proistorikas paskaitų 
jau nebeskaitys. Taip ir nukeliavo stud. J. Puzinas i Heidel 
berga pas prof. dr. Ernsta Wahle, kurio visas dėmesys buvo 
skirtas vak. Vokietijos proistorei bei atskirų vokiečiu gimi
nių gyventojo ploto ieškojimams, kai sios jau išėjo i istori
jos sviesa, kai pateko i Romos imperija.

Nukelta j 5 psl.

1978 m. balandžio 14 d. Chi
cagoje mirus prof. dr. J. Puzi
nui, Keleivio redakcija susita
rė'dėl straipsnio apie velionio 
inasa mūsų senovės pažinimui 
su ji. gerai pažinojusiu, pas ji 
studijavusiu ir su juo dirbusiu 
ANTANU MAŽIULIU. Tautoty- 
rininkas A. Mažiulis atsiliepe 
rastu, kuriame gyvai atskleidžia
mi kai kurie su velioniu susiję 
mažiau žinomi faktai.

Siame numeryje spausdiname 
A. Mažiulio pasisakymus apie 
J. Puzina studentą ir muzieji
ninką—kasinėtojo; kita savaite 
užbaigsime pastabomis apie J. 
Puzino — profesorių ir žmogų.

BALTŲ RENGIMAI..

*

kai tikra naujiena.

Šeštadienio vakaras skir
tas gyviesiems poetams. Jie 
čia patys skaitys savo kūry
ba. Programoje daugiausiai 
laiko bus duodama svečiui is 
Bostono - ANTANUI GUS
TAIČIUI. Jis deklamuos sa
vo humoristinius eilerascius 
ir skaitys feljetoną apie po- 
tus ir poezija. Kiti svečiai 
ir vietiniai programos daly
viai bus: Danguole Sadunai- 
te, Vitalija Bogutaite, sės.

Ona Mikailaite ir Viktoras 
Dirda. Tai bus graži vyres
niųjų ir jaunesniųjų musu po
etų duokle poezijos bičiu
liams

Visuomene kviečiama gau
siai lankyti Poezijos dienu 
programas, kurioms vadovaus 
Kazys Bradunos.

i- c.

Atkelta iš 2 psl.

Jų darbuose vyravo žmo
gus. Kai kuriu darbai yra stu 
dijiniai piešiniai, ieškantys 
žmogaus kūno išraiškos jo 
skirtingose padėtyse. Kiti te 
mas sprendė tapybiškai paš
te I ine technika. Estu ir lat
viu tematika sklaidi — nėra 
koncentruota i koki objektą 
ar reiskini. Pas juos randame 
peizažu, natiurmortu, neapi
brėžtu kompozicijų, žmogaus 
arba jo dalies (pvz., galvos) 
ar žmogaus ir gyvio (pvz., 
vaiko ir balandžio) figūrinių 
kompozicijų, viena kita egzo
tini piešini (Havajų žvejys). 
Temų sprendimas visoj paro
doj aplamai realistinis su vie 
nu kitu pokrypiu i ekspresio
nizmą ir kubizmą. Vienas iš 
lankytojų šia piešiniu paroda 
apibūdino keliais žodžiais: 
intymi paroda jaukioj salėj.

Piešiniu parodos 
rengimas buvo motyvuotas 
reikalu pai^airinti dailės po- 
rodu sriauto ir kartu parody
ti, kad ir piešinys yra reikš
minga ir savarankiška dailės 
apraiška. Siajam motyvui lyg 
ir pritardamas, Whitney mu
ziejus (New Yorke) surengė 
Saul Steinbergo piešinių pa
roda. Ja verta aolankyti.

J. KIZNIS
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Šiuo metu vyksta Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje Naujiems 

Nariams Įrašyti 
1978 m. Specialus Vajus

— Maiki. dabar tu man jau 
nepameluosi ir manęs neap
gausi!

— Tėve, niekada aš tau ne
melavau ir niekada tavęs ne - 
apgavau.

— Bet. vaike, dabar man ne
reikės tavęs klausti, ir ką 
gazietose rašo.

— lai ar įsigijai radiją ar 
televiziją ?

— No. Tavo radijošius ir 
tevevyženas šneka tik angel" 
skai. ir aš mažai ką iš jų su
prantu. Bet aš. Maiki, pradė
jau pats mokytis skaityti!
Va. ar tu matei kada šitokį 
lementorių? Net žemaitiškas 
gaidys ant viršaus nurisavo- 
tas. 0 kas čia parašyta? Na
gi. „M a-m a ma-la". „A-lus 
la-ša“. „A-py-nys“. 0 čia jau 
aš pats parašiau: „Gy-va-ti
nę“. Ką dabar pasakysi, kad 
akis kaip veršis išvertei?

— Sveikinu, tėve! Tik ste
biuosi. kad. būdamas toksai 
gabus, tik senatvėje pradė
jai išmintingai galvoti, luk 
galėjai daug anksčiau išmok
ti. kai dar buvai jaunas, ir 
būtum gal net kokio laikraš
čio redaktorius.

— Tada. Maiki. man jokio 
druko nereikėjo. Poterius aš 
išmokau ant pomieties irdar 
šiandien galiu berti kaip žir
nius. Ličbas pažįstu ligi šim
to, ir man daugiau nereikia, 
ba dešimt sykių šimtą sude
du su šimtu ir išeina tūks
tantis. 0 gromatas iš krajaus 
man paskaitydavo Zaeirka. 
be to. ir be skaitymo aš jau 
žinojau, kad išpūtus nuo do
bilų padvėsė tėvo karvė, 
raudonligės kvaraba užpuolė 
kiaulę ir reikėjo atiduoti už 
dyką suėsti čigonams, sesuo 
Agota nori ženytis, ir visi 
prašo pinigų .

— Bet dabar vis dėlto su
pratai. kokia didelė nauda 
žmogui mokėti skaityti ir 
rašyti?

— Aš tik vediug to. kad ma
ne labai susarmatino mano 
(rentas Bambickas ir susipy
kau su Zaeirka ant peilių!

— Negali būti! Juk iki šiol 
tas karčiamninkas buvo ge
riausias tavo draugas.

— Si. Maiki, būtum ir tu 
sumušęs jam snukį. Matai, 
aną dieną norėjau Bambic- 
ką pačestavoti ant savo bir- 
dėjaus. Tai ir sakau Zacir- 
kai: duok mums gy vatinės 
„Dži-bi“. Paskui sakau: da
bar duok mums „S kuli-Šarkį". 
0 dar paskui „Bliauken-viau- 
ken“ ir dar ant galo „Kaunec- 
ko martelės“. Nu. ir Bambic
kas geria, raukosi ir matau, 
kad mane laiko ant šiderst- 
vos. Girdi, tu, tėvai, senas 
ir durnas, ba nemoki skaity
ti, nė kas ant bonkų išdru
kavota. Girdi, kokį trunką tu 
tik užsteliuoji. Zaeirka vis- 
tiek pila tą patį „Eour Ro- 
ses“. o ima pinigus vis di
desnius. Tada. Maiki.aš jau 
Zaeirka už apinasrio ir sa-

1978 METŲ KELIONĖS I LIETUVĄ
DYIEJl. SAVAIČIl. KELIONĖS Į LIETI V A IR \ A KARI. EI ROP\

iš Bostono, New Yorko, Clevelando ir Detroito

BALTK
TOURS

Nuo liepos 8 iki 24 Si. 439. 00 
Lietuva. Austrija. Vokietija... 1 naktis Maskvoje. 6 
naktys ir S dienos \ ilniujc su 1 dienos ekskursija į 
Kauną. 1 naktis Maskvoje. 1 naktis Frankfurte. 1 
naktis Heidelberge. 2 naktys Mūnchenc. 2 naktys 
Vienoje. 1 naktis Passau. 1 naktis Rothenburge

Nuo rugpjūčio 14 iki 28 S 1, 399. 00
Lietuva. Vokietija. Olandija. Belgija. Prancūzija...
1 naktis Maskvoje. (, naktys ir 5 dienos \ ilniujc su 
1 dienos ekskursija į Kauną. 1 naktis Maskvoje. 1 
naktis Kolne. 3 naktys Amsterdame, 2 naktys Briu- 
sclv. 1 naktis Cocheme

Vienos savaitės kelionė į 1 ietuvą 
Nuo rugsėjo 1 7 iki 24 $ 849 . 00

1 naktis Maskvoje. 6 naktys ir 5 dienos V ilniuje su 
1 dienos ekskursija į Kauną. I naktis Maskvoje

Daugiau informacijų kelionių j Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdas Mitkus 
Baltic Tours 
8 White Oak Road 
Nowton, Ma. 02168 
(617)—969-1190

Atstovai:
VVorcesterv: 144 Millbarv St.

1—SW-8-2868
Clevelande: (216)—692-1707 
Detroite: (313)—453-8614

Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir ju draugus įsijungti 
i SLA nariu šeima ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvatomis ir privilegijo
mis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmėsi, kad ir jie gali 
pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti nridėtinėn.is 
apdraudomis.

Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUOLAIDA nuo 
pirmųjų metu metiniu mokesčiu.
Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant sveikatos.

Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti SI ,000 arba $2,000.
Per šj Vaju galima pasirinkti sekančius apdraudų planus:
Viso Amžiaus Mokama apdrauda (Whole Life V 11
Viso Amžiaus-Mokama tik per 20 metu (20 Pavment Life V 2>
20 Metu Taupomąja apdrauda (20 Year Endovvment V-3) ir
10 Metu Taupomąja apdrauda (10 Year Endovvment V X)
P.- triiu metu nariams garantuojamos neprarandamos apdraudų verty
bės (Cash Surrender ir Paid Vp Value

Smulkesniu infc maciju ir specialiai šiam VAJUI pritaikvtu Non Medical 
aplikacijų galima gauti pas vietini SLA Organizatorių ar I'inar.su Sekreto 
riu. Taip pat galima kreiptis ir i Susivienijimo Centrą:

I.ithuanian /Vlliancc of America 
307 VV 30th Street 
Nevv York. N. Y. loOOl 
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo data (mėnesi, diena ir 
metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti apdraudu mokesčiai.

kau. gademe, atiduok visus 
pinigus, kiek pragėrėme. ba 
kasdien pasakosiu garsiai 
visam saliūnui. Ir atidavė...

— 0 tai tu dėl to nori iš
mokti skaityti, kad žinotum, 
kas ant butelių gyvatinės 
parašyta?

— No. Maiki. Aš ne tik ved
iug to. Bambiekas paskui 
man papasakojo, kad Zacir- 
ka mums saliūne iš gazietos 
skaito visai ne tai. kas ten 
išdrukavota. \ oi. sako. kai 
į jo karčiamą sueina bimbi- 
ninkai. tai jis skaito, kokį

pamokslą pasakė jų bosas 
Brežniauskas. kai ateina 
katalikai, tai iš tos pačios 
gazietos skaito praeitos ne
dėlios prabaščiaus pagraude 
nimus. kai nezaležninkai. tai 
iš tos pačios keikia popie
žių . o dy pūkams — vėl iš tos 
pačios keikia komunistus ir 
žydus. Tai ar tu girdėjai to
kį gademą ? Išmoky k, sakau 
Bambiekui. mane patį skai
tyti. o aš tau už v ieną lita- 
rą duosiu po dobei stopkę. 
Nu. ir matai, kiek jau išmo
kau?

— Džiaugiuosi, tėve. kad

pradedi kultūrėti. Gal atei
ty bus ir man maloniau su ta 
vim pasikalbėti. Ir necikvok 
savo pensijos, mokėdamas 
Bambiekui po taure k už iš
mokytą raidę, nes aš tau pa
dėsiu apsišviesti veltui.

— Nu. tenk ju! Tu. Maiki. 
vistiek esi nais boisas. nors 
ir nepasižyvini gyvatine .

Jurgį Mačiūną 

palydint
Š. m. gegužės 9 d.vėžio 

ligos išvargintas mirė Jurgis 
Mačiūnas, menininkas - kū
rėjas. sulaukęs vos 47 me
tų amžiaus.

Jurgis Mačiūnas gimė Kau 
ne. vidurinį mokslą ėjo \ o- 
kietijos lietuvių mokyklose, 
o baigė jau JAV -esc. Studi
javo ir baigė architektūros 
mokslą Coopcr l nion kole
gijoj ir Pittsburgo universi
tete. Tik pradėjęs profesini 
darbą 0TIN bendrovėje, pa
darė eilę patentuotų išradi
mų pre-fa briku otų pastatų 
srityje.

Norėdamas dirbti ir kurti 
nevaržomas, v isą savo ener
giją nukreipė į meno sritį, 
pats kurdamas, bet, svarbiau 
šia, organizuodamas ir rem
damas avangardinės krypties 
menininkus.

Nevv V orko miesto pietinė
je daly je jis suorganizavo 
pirmuosius menininkų koope
ratyvus. iš kuriu išsivystė

Nukelta į 6 psl.

inar.su


PROF. dr. puzino netekus...
c

Atkelta is 3 psl.

Sis prof. Wahle sojos tarp proistores ir ankstyvosios isto
rijos ieškojimas, gana nauja metodologija, turėjo dideles i- 
takos ir jo stud. J. Puzinui, kai, sugrįžęs Lietuvon, ėmėsi 
energingai kasinėti ir reikėjo apibendrinti kai kuriuos bal
tu giminiu plotus bei sieti su prof. Būgos tyrinėjimais, kai 
teko derinti kolbos ir proistores mokslu duomenys. 1934 m.
J Puzinas baigė studijas daktaro laipsniu tam pat Heidel
berge, parašąs disertaciją: “Vorgeschichtsforschung und 
Nationaibewusstsein in Litaueir“; ji buvo ir išspausdinta. 
Tame darbe dr. Puzinas sugebėjo [žvelgti ir suvesti vienon 
sajon mūsą tautinio atgimimo mintis su dr. J. Basanavičiaus 
dome proistorei ir 1.1.

MUZIEJININKAS IR KASINETOJAS

Labai dažnai sunku išskirti muziejininką, kuris pertvarko 
ar išugdo muziejų, nuo proistoriko kasinėtojo, t.y. vadinamo 
jo ‘lauko tyrinėtojo'. Negalima išskirti šių dvieju krypEiy 
bei sričių ir prof. dr. J. Puzino darbuos Lietuvoje. Jam teko 
1934 m. sugrįžti ų Kauno miesto muziejų konservatorium ir 
kartu jau direktorfum, perorganizuoti tą muziejų ir is jo rin
kinių sudaryti jau visai atskira Vytauto D. Kultūros muzie
jaus proistorini skyrių, kurio vedėju buvo paskirtas nuo 1936 
m. rugsėjo 1 d.

Šio muziejaus priešistorinio skyriaus dviejose salese ir 
kituose kambariuose dr. J .Puzinas lyg ir is gyvenimo din
go, bet kartu ir išniro kaip Lietuvos muziejininkystės visai 
naujos epochos pradininkas Jo pastangomis buvo su
rinkta ir iš^ kitų Lietuvos muziejų bei muziejėliu budingu ra
diniu, t.y. susitarta laikinai juos deponuoti Kaune, kad butų 
galitba sudaryti vieningą Lietuvos proistores vaizdo ir kar
tu atitiktų naujų Lietuvos proistorikų ruošimo uždavinius. 
Paruošdamas šias muziejaus patalpas Lietuvos proistores 
ekspozicijai, jis Lietuvai pritaikė nauja, rodo$, skandina
vų išvystyta būda: nėra atskirą asmenų rinkinių, bet to ar 
kito krašto tisine vienuma, t.y., pradedama nuo seniausiųjų 
laiku ir visa medžiaga skirstoma pagal proistorines padalas, 
o, reikalui esant, sudaromi ir plačiau atskiru laikotarpiu ar 
vietų parodomieji papildai. Tas kelias Lietuvoje buvo visai 
naujas bet sėkmingas. Ir daugiau, dr. J. Rjzinas pirmų 
kartą praktiškai suskirstė ir mūsą proistores laikotarpius, 
jo skirstymas iš dalies islikes ir dabar, nors kartais ir su
griaunamas naujojo “socialistinio mokslo’’ nurodymu...

Man teko asmeniškai matyti, kaip šis didelis darbas buvo 
vykdomas, kai dr. J. Puzinas išsidėliojo salėje įvairius rin
kinius, dar neturėdamas net nauju lentynų-vitriną. Galėda
vau ji muziejuje palankyti net ir vėlai vakare, nes oficialią 
biurokratiniu ištaigos valandų jis nepripažino, palikdamas 
visus Šeimos rūpesčius ir mažus vaikus žmonai Konstanci
jai: kartais grįždavome drauge po 10 vai. vakare ir iki Auš
ros g vidurio (gyveno ar ne nr. 40), tuo metu ir sužinodavau 
daug proistorinią mokslą paslapčių...

Pridėtina, kod jo pastangomis buvo įruoštas prie muzie
jaus ir geras konservacijos kambarys, surastas pasišventęs 
Šiam darbui konservatorius Pranas Baleniunas, kuris dėl sa
vo bodo daug kur sunkokai pakenčiamas, bet dr. J. Puzino 
vadovybėje buvo nepakeičiamas ir musu muziejininkystei 
turis nemažu nuopelnu, nors dabar jo vardas Lietuvoje visai 
nufrintas. 1

★ ★ A

Nepriklausoma Lietuva sparčiai keite* savo veidą: išdalin
ti kaimai, pradėjo arti naujus, dirvonavusius plotus, kartu 
užtikdami ir naujus proistorinius kapinynus, paliesdami ne 
vieną naują piliakalni ir gyvenamąją vietą. Nebuvo tinkamo 
Kultūros paminklu apsaugos įstatymo: ne visada buvo įma
noma tokiu paminklų naikinimas sulaikyti net ir pabaudomis. 
Pvz., prie Kauno parduoti plotai statybą graužui buvo tokie 
pelningi, kad ir sumokėti iki 5,000 litu baudą nieko nereiš
kė. Todėl 1939 m. pradėjome Sargėnuos kasinėti jau pradzpe 
je vasario mėn., dažnai nuplakami sniego audros ir baigda
mi kapo atokosas aprašyti ir sutvarkyti iš brezento pasida
rę vejodangą, rašydavome su pirštinėmis, o degintinio kapo 
liekanas plaudavome Neries eketeje ir pasipylė ant ledo ran
kiodavome (prof. J. Puzinas, Pr. Baleniunas, stud. R. Jab- 
lonskyte ir aš) visokius likutėlius. Ir nors tada prof. J. Pu
zinas ne kasdiena čia būdavo, bet kilus kokiam neaiškumui 
ar suradus įdomesni kapa, visada atvažiuodavo, nežiūrint 
koks biaurusoras: pamatai, kad išsirita iš graužo vežėjų
sunkvežimio, atŽinasniuoia oas mus, kad tik mes suspėtume 
laiku nunuoginti Sargenu ar Veršvu kapinyno ploteli, susi
rinkti radinius, oprasyti atokasas/ko! 2-3 m. beliko iki pas
kui mus slenkančios graužo duobes...

Prof dr. J Puzinas yra vadovavęs eilei kapinynų tyrinė
jimų, kaip antoi: Eiguliu, Seredžiaus, Sargėnų, Veršvų, 
Grauži u< Rimaišiu, Kuokšių ir kt. Tai ivairiu geležies am- 
žlg'kžmoniu ir arklių kapinynai, kuriems jis taikė naujausius 
bodus ir sprendė daug proistorini" klausimu. Čia verta pami

nėti, kad jam su Pr. Baleniunu pavyko pramokti surinkti pa
varomis moterų kapuose smulkius karoliukus ir tuo nustebin 
ti latvių ir kitus proistorikus. Smulkių karoliuką moterų ka
puose pavykdavo pastebėti vienos kitas, dar šiek tiek su
rinkti, kai kapo žemę vielų sietelyje išplauni, bet kokia ei
le šie nevienodi karoliukai buvo moters vėrinyje? Ir štai vie
nų kartų atėjo nauja kasinėjimuos mintis. Iki tol kaklo sri- 
ti nusluostydavom lengvu šepetėliu, atskira paukščio uode
gos plunksnele, užpildavom dar saują vandens, kad toks ka
roliukas, gal smėliuotas, apsiplautų ir pasirodytų. O kartų, 
rodos, Pr. Baleniunas pasiūlo pabandyti atsargiai apiplauti 
kaklo srj,ti svirkšciant. Pritarus prof. J. Puzinui, pirmą kar
tą paėmė gal ir dviracio porųpą, prisiurbė vandens ir labai 
labai atsargiai papurkite. Is smėlio pradėjo jysketi karoliu
ką eilute, visai nesuardyta, kokia buvo prieš maždaug 2,000 
metų suvęrta ant kokio nors sitflo. Dabar ši smėlyje eilute 
būdavo is arti nufotografuota (Pr. Baleniunas buvo nuosta
bus kapinynuose fotografas) ir seka suverta ant plonos vie- 
lukės. Tai buvo didelis laimėjimas, apie ką patyriau vėliau 
jau Insbrucko universitete 1945 m.

Prof. J. Puzinui pavyko išaiškinti Lietuvos šen. geležies 
amžiaus (0-400 m. po Kr.) keturią kapo akmenų paslaptis.
To meto nedegintuose, arba griautiniuose, kapuose sutinka
mi du maždaug žmogaus galvos dydžio akmenys gale galvos 
ir kiti du - maždaug pėdos srityje ar koją galuose, oitie ak
menys buvę didele mislė — kai kieno jau sukurta apie juos 
ir pasakaičių, rvž., kad juos [mesdavo “piktoms dvasioms" 
pasalinti ir pan. Deja, jie nebuvo įmesti, bet labai taisyk
lingai' padėti ir kiek paskiembti vis vidaus pusėn. Pradžioje 
jie buvo smulkiai aprašomi, irasomi jų tikslūs matmenys, i- 
vairūs atstumai ir 1.1., kol mazldaug po Šimto su kaupu buvo 
išaislcinta, jog tai akmenukai tom, kad skobtinis karstas lai
kytųsi kaip padėtas kapo šermenų metu. Ir nors jau senokai 
buvo aišku, kad buvo laidojama skobtiniuose karstuose, bet 
siu keturių akmenų reiks‘mė vis buvo rnisle baltu proistorėje.

.> psJ
IŠ ČIURLIONIO GALE

RIJOS, INC., VEIKLOS

Balandžio 25 d. posėdyje 
Direktorių Taryba perrinko 
naujam terminui galerijos vai 
dybą, kuria sudaro: inž. Do
mas Adomaitis-pirmininkas, 
adv. prank Zogas, Midland 
Savings prez.-vicepirminin
kas teikės reikalams, dail. 
Mikas Si teikis—vicepirminin
kas meno reikalams, Emilija 
Kolbiene—sekretore ir Anta
nas Plaušinaitis-iždipinkas. 
Kontroles kęmisijon išrink
ti: prof. Mečys Mackevičius, 
sol. Algirdas Brazis ir dail. 
Jonas Tričys.

Okupacijos beveik nutraukė kasinėjimus. Prof. J. Puziųps 
tik retai kada galėjo sustoti kokiame kapinyne ar kitam tyri
nėjimų plote, paprastai jau tik atsitiktinai ką tiriant Vilniu
je ir šalia jo. Tuo metu jis stengėsi pertvarkyti Vilniaus u- 
niversiteto proistorin) muziejaus skyrių, kuris buvo perim
tas ir sistema nepasižymėjo. 1944 m. prof. J. Puzinas pasi
traukė iš Lietuvos, niekados nebesugrįžo prie muziejaus ir 
kasinėjimu, bet sudaro Lietuvos proistorėje savo atskirą e- 
pochą, noi*s joje tedirbo vos 10 metų. Jis pertvarkė ne tik du 
proistorinius muziejus (Kauno ir Vilniaus), ne tik daug ir la
bai sėkmingai kasinėjo, bet susistemino ir mūsp 
ankstyvesniuosius proistores tyrinėjimus, pvz., studijoje 
“Naujausių proistorinių tyrinėjimų duomenys (1918—1938 me 
tu Lietuvos proistorinių tyrinėjimų apžvalga)’’ is 1938 m. 
Ojis buvo tikrai darbštus, ir įvairus proistoriniai straips
niai, neiskaitant kauniškėje Lietuviškojoje ir bostoniškęje 
Lietuvią Enciklooediįoįe išspausdintųjų, skaičiumi prašoka 
30—40 atskirų didesniųjų, dalis jų vokiečių ir lenkų kalba. 
Taip pat jis dalyvavo ir tarptautiniuose proistorikų suvažia
vimuose.

Dail. Barbora Morkūnienė 
pakviesta pilnateise nare į 
Direktorių Tarybų, kurioje, 
be aukščiau išvardintųjų, 
dar yra: prof. Adomas Var
nas-gateri jos krikšto tėvas 
ir garbe's pirmininkas, kan.
Vaclovas Zakarauskas ir dr. 
Vytautas P. Dargis.

v
Dail. Šileikis Tarybos po

sėdyje raštu pranese, kad mi 
rusios Žmonos atminimui jis 
aukoja 5,000 dol. galerijos 
premijų fondui, iš kurių turi 
būti skiriama metine 500 dol. 
premija už tapybos, skulptū
ros ar grafikos ktfrinį. Spajio 
mėnesį galerija ruošta apž
valginę dail. Sileikio darbų 
parodą jo 85 mėtį* sukakčiai 
atžymėti.

Pagrindinis ši užmetu ga
lerijos rūpestis yra tinkamai 
atšvęsti savo garbes pirmi
ninko, tautai nusipelniusio 
kūreno prof. Adomo Varno 
100 metų amžiaus sukaktį. 
Minėjimą norima suruošti s. 
m. lapkričio mėn., nelaukiant 
žiemos šalčių ir sniego. Tam 
reikalui numatoma sudaryti 
platų visuomenės atstovą ko
mitetų, nes žmonijos istori
joj prof. Varnas yra pirmasis 
tokio gilaus amžiaus sulau
kęs dailininkas.

Midland Savings banko pa
talpose prisiglaudusi Čiur
lionio Galerija, Ine., sten
giasi padėti lietuviams dai
lininkams, isstatydama nuo
latinei parodai jųkurinius, 
kuriuos visuomenė banko va
landomis gali pamatyti ir i-

AMERIKOS LIETI VIV KVLTCROS ARCHYVAS

perpildyta-. gausia archyvine ir kultūrine medžiaga, kuriai sutvarkyti 
ir visuomenei prieinama padaryti. įmanoma tik praplėtus patalpas. 
Statybos darbai jau pradėti ir numatomi baigti šį rudenį. Esamoji 
2l<tO kv. ĮM-dy pločio patalpa bus padidinta 6100 kv. pėdomis. Nauja- 
pastatas atseis apie 250.000 dolerių.

Rusime dėkingi jei prisidėsite savo auka prie šios statybos 
įvykdymo.

Atikas siųsti:
ALK A. P. O. Bo\ 60R. Putnam. CT 06260

ALKOS Direktoriatas
— - — — — — — (Atkirpti* — — — — — — — —

VINCO KRĖVĖS 
PREMIJA

ALKOS patalpų statybai skiriu:
0 garbes mecenato 110.000 dol. ir daugiau*
0 mecenato (5.000 dol. ir daugiau'
Į Į garbes fundatoriaus (1.000 dol. ir daugiau)
0 fundatoriaus (500 dol. ir daugiau)
0 rėmėjo *100 dol. ir daugiau*
0 kitokią $...........

Dabar -iunču:
I Į visą auką $........ I I dalį aukos S.........

Čekiu- ra-vti ALKA vardu. Aukos atskaitomo- nuo ni<>ke-cių 
(Id. N r. 25 7227-20lt.

Vardas Pavardė Adresas

Montrealy veikia Lietuvių. 
Akademinis Sambūris, kuris, 
be kitko, kas antri metai ski 
ria Vinco Krėvės literatūrinę, 
500 dol. premiją. Iki Šiolei 
jų jau paskirta 11. Ją yra ga 
vę Jonas Aistis, Jonas Me
kas, Marius Katiliškis, Vin
cas Ramonas, Algimantas 
Mackus, Kostas Ostrauskas, 
Antanas Vaičiulaitis, Kazys 
Barėnas, Juozas Kralikaus- 
kas, Liūne Sutema ir Eduar
das Cinzas.

Dvyliktoji premija bus pa
skirta ši rudenį. Vertinimo 
komisija1 ir kitos smulkmenos 
bus paskelbtos vėliau.

Šiuo metu sambūrio valdy
ba yra tokio: pirm. V. Zizys,

Nukelta i 6 P*
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QI A SUSIVIENIJIMAS 
O LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA—J* u ėO *>«tų taršai.’)* HeCurlų rt*oom«n«< Ir UmofeO. 

ja oauffiaa uup SEPTYNIS MILIONUS dolerių
narbtmj

SLA—didUa sala Macurių tratenaUn* ergaataietja — 
duoda grobi* a»draa4< Ir Ugojo pašaipų. kuri yra 
pigi. nea. SUSIVIENIJIMAI- a«Mko petao. o taikia 
patarnavimus aaritarpfnta pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip Irta aa paaa ■ttoae 4*M> 
kapitalų. Wd|o apdraada Ūkia ir saugi. StokvUw 

batu via Čia gauti {vairių klasių rrikaMadaarfas
apdraadas nuo f 10C.00 iki llu.OOO.OC.

SLA—jauniaaui duoda garų Taapomųjų Apdraadų — fe. 
domaaat lasai aura, kad jaunuolis gautų pinigus 
aukttojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIKAMS ir jaunuoliams labai pigių TEBM 
apdraudų: u* >1,000.09 apdraados tik 09.00 mokos* 

flo metama.
SLA—AKC1DEN TALI ATDRAUDA aaodlBga slankia 

amžiaus aamonbna rokooNBdaojama latariftų 
klabu ftr draagf jų sartom*. UI >1,000.00 akeldoate* 

Ha apdraustos mokestis >2.00 ) metus
SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kndpkitia 

į kuopų ve<kijus, ir jie plačiau psaiikiaa apto 
8asiviettlfiam >arbua.

Gųgstte • spausdintas mfocųmeijaa, JMgl 
paraiyelte:
Uthaaataa Albutso of America
007 Woat 30th Street, Noar York. N.Y. 10001

Krėves premija...

vicepirm. H. Nagys, sekr. R. 
Valinskiene, ižd. G. Vazo- 
linskas, nariai — V. Piecai- 
tis ir A. Krišciukaitis.

KIRVIS PATAIKĖ 

Į AKMENĮ

Svc. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
vargonininku pernai rudenį 
buvo priimtas Faustas Stro- 
lia, geras lietuvis, darbštus 
vyras, pasiryžęs tarnauti lie
tuviškai giesmei, dainai ir 
jaunimui.

Deja, F. Stroliai čia nepa
vyko giliai šaknų įleisti ir 
savo darbais pasireikšti, nes 
matyti, buvo per kietas po
dirvis. Kleb. Mozeriui lietu

viškumas nerūpi, o muz. F. 
Strolia kaip sykis lietuvybe 
tesirgo. Kirvis pataikė i ak
meni. Nerado F. Strolia čio
nai draugiškumo ir bendra
darbiavimo, ir supliuško jo 
lietuviškieji planai. Čia ly
giai kaip toje Evangelijoje 
parašyta — atėjo pas savus, 
bet savieji jo nepriėmė. Ne
priėmė, kadangi F. Strolia 
lietuvis ir galvoja lietuviš
kai, o mūsų parapijoje reikia 
būti airiu ir galvoti airiškai.

Nuo balandžio galo F Stro 
lia išėjo vargoninkauti i Sv. 
Jono Fišerio parapija.

Antanas Marma

EKSKURSIJOS J LIETUVĄ

DETROIT, MICH.

Balandžio 30 d. turėjome 
Grandinėlės koncertą, kuri 
suruose šauliu kuopa . Tai 
sestasis Grandinėlės koncer
tas Detroite. Kaip buvusieji, 
taip ir sis ilgai pasiliks ja
me atsilankiusiu atminime.

Ruošiant ši didžiuli kul
tūrini renginį, daug darbo i- 
dejo Švyturio saulių kp. pirm 
Alfas Šukys, moterų vadove 
Angele Šukiene, Angele Buk - 
šniene, Stefanija Paulikiene, 
Elena Braziūniene, Stase 
Viciene, Gražina Vaškelyte, 
Pamela Šukiene, stovyklos 
adm. Stepas Lungys, Vincas 
Rinkevičius, Juozas Kin
kius, Antanas Siurkus, Pet
ras Bukšnys, Klemensas Ur- 
bšaitis ir kiti.

Kaip žinoma. Grandinėlė 
yra apkeliavusi visas dides
nes JAV lietuviu kolonijas, 
savo meno. ji yra rodžiusi Eu
ropoje ir P. Amerikoje, o šių 
metą gale vyks i Australija.

ANT.SUKAUSKAS

ALKOS KELEIVIU

30dol; | \ alaitis, IVestern 
Spring, III

10 dol.: A. Kalashnikoiv, 
Hartford, Ct., j. \ idūnas, Wor- 
cester, Ma , I.. Stasiui is , Mi- 
ami Bcach, Fla.

S dol.: A Kabašinskas, Cle-> 
veland, O B Paliulis, Dor- 
chcstcr, Ma., M Matulionis, 
Dover, O., \ Austras, Melrose 
Ma , A. llmonis, F.tobicoke.

m
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» DRAUuiMO AGRNT8RA J

At’ieka įvairių rūšių X
j draudimus j
J 2
» Kreiptis senu adresu: f

1 BRONIS KONTR1M ?
S 98 Broadway }

j Su. Boston, Mass. 02127 *
i TeL A N 8-1761 J 
t >

Ont., J. Bigelis, Cicero, 111.,
\ Mickevičius, Detroit, Mich , 
j Karazija, ttorecstcr, Ma..
\ Kupčinskas, Detroit, Mi

5 dol.: j Gritis, Chicago,
III., \. Dulkis, Ncv.ark, \.J

3 dol : P. Gailiūnienė, ttor- 
ccster. Ma., J Mikalauskas, 
\\innipeg. Manitoba, P Dauk 
\cw Canaan. Ct , P Koncė, 
Stockbridge, Mich . \ Senui- 
ra, F.dcn Ont , \. \ yš niaus - 
kas, North Bay. Ont., H Ka- 
tin, Lynn, Ma., \ Shupetrus 
F. cter, N H . \ Millcn, Tas-, 
mania, Australija, M Balinis, 
Grand Rapids, Mich.

1 dol.: \ . Oželis, Malartic,
Kvebekas,

\ isiems aukotojams nuošir
dus ačiū.

ADMINISTRACIJA

RADIJO PROGRAMzA

Seniausia lietuviu radijo 
programa Naujojoj Anglijoj 
iš stoties WNSR 1350 banga 
veikia sekmadieniais nuo 
1:00 iki 1:30 vai. po pietų. 
Perduodama vėliausių, pa
saulinių žinių santrauka ir 
komentarai, muzika, dainos 
ir Magdutės pasaka.

Šią programą veda Stepo
nas J. ir Valentina Minkai.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florist gėlių ir dova
nų krautuvę, 502 E. Eroad- 
way. So. Boston, F.k?s. Tel. 
268-0489 Ten gaunamas 
Keleivis »r yra didelis lietu
viškų knygų pasirinkimas.

Sll ATIMAI J LIETI VA 
COSMOS PARCELS 
£XPRESS CORP. 

144 Milbury St

IVORCESTER, MASS. 
Tel.: 798 - 2868 

Vedėja B. S vikiiena

JURGI MAČIŪNĄ...

Atkelto is 4 psl.

visas Soho vadinamos meni
ninkų kvartalas, kuriame šiuo 
metu gyvena ir dirba tūkstan
čiai profesionaliu dailininku, 
skulptorių, architektu, foto
grafų ir kitu menu puoselėto
ju-

1961 m. J. Mačiūnas pra
dėjo leisti “Fluxus” meno 
žurnalo, apie kuri spietėsi 
visiškai nauju išraiškos for
mų ir priemonių ieškantys 
menininkai bei muzikai. Ju
dėjimas išsiplėtė toli uz 
JAV—iu ribų, ir šiandien jo 
sekėjai bene aktyviausiai 
reiškiasi Vakaru Vokietijoj 
ir Japoni joj. Jie leidžia lei
dinius ir organizuoja “įvy
kius”, kurie yra visiškai sa
viti bei originalus- Jurgis Ma
ciūnas čia gerai žinomas ir 
laikomas viso judėjimo inici
atorium.

Kaip neįprastas visas sis 
meninis judėjimas, taip neei
linis buvo velionis asmuo: 
nepalenkiamos valios, ne
žmoniško darbštumo ir ener
gijos, nežiūrint silpnos svei
katos, asketisko gyvenimo i- 
pročių. Dirbdamas ir mokyda
masis dažnai po keiiolikų va
landų per para, jis susikrovė 
enciklopedinės apimties ži
nių kraiti meno, architektū
ros, muzikos, istorijos srity
se. Kartu ieškojo, kūrė, ir 
niekad jo minties polėkio ne
varžė įprastiniu formų ar kryp 
čių varžtai; jo rūpesčiui arti
maisiais ir draugais nebuvo 
ribų; is nedraugu jis tik pasi
juokdavo, nes išlaikė jumorą 
nežiūrint kortais net ir skau
džiu gyvenimo aplinkybių. 
Pvz., prieš poro metu, niekšu 
sumustas, jis nustojo vienos 
akies

Iš artimiausiu giminiu pa
siliko žmona Billie, kuria jis 
tik neseniai buvo vedes, mo
tina ir sesuo Nijole.

JURGIS VALAITIS

!►*#***#*****#*#************♦***********************♦*******•

IZIDORIAUS IR VYTENIO VASYLICNŲ 
LIETUVIU

KAMERINĖS m u e j k o s

ANTRASIS DVIEJU PLOKŠTELIŲ ALBUMAS

Sonatos smuikui ir fortepijonui 
J. Gaidelio 
Z Kačinsko 

J. Švedo 

J. Bavicrhi
Kaina: >9, su persiuntimu $10 

Užsakymus siųsti: IZ. VASYLICNAS,

27 Dimick Street, SomerviHe,‘ Mass. 02143.
I**#a*#*e*«eeeee«**ee****««««*****e«*«*********************<
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VVORCESTERIO LIETUVIŲ
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai^ 8*9 vai. vakaro j;
Šeštadieniai* 5-6 vaL vakaro

WICN 90.5 FM 
E. Meilu*

23 Shirley Rd., Shrew«bury, Ma. 01545 
Tel. 852-3665

meeeee*eeeeeeeeeeee*eeeeee*ee**ee**e*e*eeeee*«****e*ee*eee«!

iš Bostono ir New Yorko 

Dar \ra \ ietu šiose

\ IENOS SAVAITĖS:

grupėse :

rugsėjo 17 S 845.0(1 

rugsėjo 22 >845.Of)

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:

birželio 11 >1195.00 
liepos 2 >1245.00
liepos 16 SI 245.00

rugpiūčio 6 >1245.00 
rugsėjo 3 >1195.00
gruodžio 22 SHD5.00

V isos grupės aplankys Kauna ir't rakus. Prie visu šių grupių ga
lima jungtis IŠ \ ISl, AMERIKOS IR KANADOS MIEŠTI, su papildo
mu mokesčiu \e« \orke. GR( PESE \ IF.TL SKAIČIl S RIBOT\S - 
P \ I \R 11\ \ REGIS IRI 0 1 IS KI 0 ANKSČIAI . Smulkesniu žinių 
ir registracijos reikalu kreipkitės ,:

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P. O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiitnienė

Prices are hased on doubie oceupancy and are siibjeet to changcs 
and or Co\ernment approval.
Norintiem atšilo irsti gimine* iė Lietuvon sutvarkom kvielimo dokumentus



Vietines
žinios

ENCIKLOPEDIJOS DOKU

MENTINIS FILMAS

JUOSTU AUDIMO 

KURSAI

Kun. Algimantas Kezys yra 
atvykęs i Bostono ir čia suka 
dokumentini filmą apie Lie
tuviu Enciklopedija ir Ency- 
clopedia Lituanica. Šia proga 
Juozo Kapočiaus vadovauja- 
moj leidykloj lankėsi ir šie 
pagrindiniai abieju enciklo
pedijų redaktoriai: Pranas 
Čepėnas, prof. Simas Sužie
dėlis ir dr. Juozas Girnius.

Filmas bus rodomas Įvai
riose kolonijose si rudeni, 
švenčiant viso enciklopedi
nio darbo pabaigtuves, išlei
dus paskutini (sestoji) anglis 
gliskosios enciklopedijos to
mą.

ŠOKO HARVARDE

Bostono lietuviu tautinių 
šokių sombūris gegužes 13 d. 
šoko Harvardo universiteto 
studentu renginy.

BUS SVEČIU IŠ

AUSTRALIJOS

Liepos 5 d vakare Į Bos
toną atvyks Australijos jau
nimas, grįžtantis is Pasaulio 
Lietuvių Dienu Toronte. Lie
pos 6 d. jam bus parodytas 
Bostono miestas, suruoštos 
tinklinio ir krepšinio rungty
nės ir vakare So. Bostono 
Lietuviu piliečiu d—jos sa
leje priėmimas su šokiais.

Liepos 7 d. jie išvažiuos 
į New Yorką.

Atvažiuos apie 100 asme
nų. Jiems reikes parūpinti 
nakvyne. Svečiu priėmimo 
reikalu sudarytas specialus 
komitetas. Vėliau duosime 
smulkesniu žinių.

PAKĖLIMAI IR 

APDOVANOJIMAI
Sv. Jurgio proga LSS Pir- 

mija i vyresnio skautininko 
laipsni pakele Lietuviško
sios Skautybės Fondo valdy
bos vicepirmininką dr. Jurgi 
Gimbutą ir i paskautininkes 
Irena Veitiene.

Auksciausiu LSS Sąjungos 
‘Geležinio Vilko’ ordinu uz 
didelius nuopelnus lietuviu 
skautijai buvo apdovanotas 
LSS Pirmi jos vicepirminin
kas ir LS Fondo valdybos 
pirmininkas v.s. Česlovas 
Kiliulis.

SKAUČIŲ TUNTO 
SUEIGA

Gegužes men. 7 d. Balti
jos tunto skautes turėjo savo 
sueiga, skirta Motinos die
nai paminėti. Sueiga gražiai 
pravedė tuntininke s. Laima 
Kiliulienę. Sueigos metu ke
lios paukštytės, skautes ir 
prityrusios skautes davė i- 
zodzius Taip pat izodi davė 
ir naujai i paskautininkes 
laipsni pakeltoji Irena Vei
tiene

Lietuviu tautodailės ins
tituto skyriaus birželio 1—4 
d.d. yra organizuojami juos
tų audimo kursai, kurierA 
vadovauti atvyksta dail. A. 
Tamošaitiene. Kursu atida
rymas ivyks ketvirtadienio 
(birželio 1 d.) vakare 7 vai. 
Lietuviu Piliečiu d-jos IV- 
tame aukšte. Kursai vyks 
dienos metu ir vakare, kad 
tokiu budu jais galėtų pasi
naudoti kuo didesnis žmonių 
skaiči us. Penktadienio ir 
šeštadienio valandos: 9:30 - 
2 vai. dienos metu ir 7 — 10 
vai. vakare. Sekmadieni (bir 
zelio 5 d.) 3 vai. popiet tose 
pačiose patalpose bus kursu 
uždarymas su dail. A. Tamo-

saitienes paskaita, kuri bus 
paivairinta skaidrėmis.

Kursu mokestis 6 dol. na
riams, 10 dol. — nenorioms. 
Jei kam bute reikalingos 
juostu audimui stakles - ga
lima užsisakyti uz 12 dol.

Kas domisi audimo kur
sais, prašomi is anksto re
gistruotis pas Ina Nenortie- 
ne, tel. 617 - 825 - 1832, 
arba pas Liudų Šukiene, tel.
617 - 583 - 2830.

S. S.

TRYS RANKOS 

PRIEŠ MOKYKLA
So. Bostono Lietuvių Pi

liečiu d-jos valdyba paskyrė 
100 dol. Bostono Lituanisti
nei mokyklai. Kai gegužes 
18 d. narių susirinkime apie 
tai buvo pranešta, pasigirdo 
balsu - Neduoti! Balsuojant 
betgi tik trys rankos tepaki
lo už tai, kad turtingiausioji 
Bostono lietuvių draugi ja ne
duotu lietuviukai mokyklai
100 dol. pašalpos. Išgelbėtas 
draugijos geras vardas!

Minėtame susirinkime pri-

BROCKTONO ŠA . KAZIMIERO PARAPIJOS CHORO

Koncertas
1978 m. birželio 4 d. 3 vai. po pietų 

Brocktono North junior lligh auditorijoj

PROGRAMOJE:

CHORAS - Atliks daugumą ateinančio
sios 1978 m. Dainų Šventės 
repertuaro dainų .

BOSTONO A A RV SEKSTETAS 
vadovauja
Komp. JI UI S GAIDELIS

APARATE BIZINKAl SKAITĖ
SOLISTAI -

.STASAS LIEPAS

AKOMPANIATORIAI:
Aida BEDERATE

Dr. Petras BIZINKALSKAS

įžanga: 4 dol. Studentams: 2 dol.

Po koncerto. 6 vai. vak.. Šv . Kazimiero parapijos 
salėje A AISĖS. ŠOKIAI Auka: 5 dol. 

Bilietai gaunami pas choristus ir prie įėjimo

; >**************************#****#**#**e*e*********e**#e****l>
j;

Laisvės Varpas h
LIETUVIŲ RADIJO

VALANDA ;

Sekmadieniais 11-12 vaL ;!

AM 1,430 KC iš WWEL ! I1 >; i
Vedėjas PE'IRAS VIŠČINIS ;

!; 173 Arthur S’.. brockton, Mass. 02402. Tel. 586-7209 ![
c h

imti 2 nauji nariai, pagerbti 
2 mirę — Albinas Neviera ir 
Jonas Silalis.

7 psl.
kiai beatpožinas senus savo 
pažįstamus.

Fin. sekr. Adomas Druz
dis pranešė, kad balandžio 
menesi pajamų buvo per 24, 
000 dol., bet ir išlaidos to 
menesio buvo dar didesnes, 
nes reikėjo sumokėti beveik 
6,000 dol. nekilnojamojo 
turto mokesčio, buvo ir kitu. 
nepaprastų išlaidų. Jei ne 
jos, tai menuo būtu. suvestas 
su daugiau kaip 3,000 dol. 
pelno.

Longinas Svelnis pranešė, 
kad Braintree ligoninėje gy
domas Feliksas Zaleskas 
jau pradeda suprantamai kal
bėti, atgyja ranka. Aleksan
dras Čaplikas aplankęs Long 
Island prieglaudoje jau se
niai esanti inž. Greiviški.
Jis gerai atrodąs, bet sun-

KADA IR KAM PADARĖT

SAVO TESTAMENTĄ

Tuo reikalu jums gali pa
lieti teisininko Prano Šulo 
paruošta, teisėjo Alohonse 
peržiūrėta, '"Sūduvos" išleis
ta knyga

KAIP SUDAROMI 

TESTAMENTAI.

Su testamento pavyzdžiu.
Knygos kaina $3. su tes

tamento forma Ji yra
gaunama ir Keleivio admi
nistracijoje.

ATOSTOGOS PRANCISKONĮ AASARAIETEJE 
Atostogav imo sezonas pranciškonu vasarv ietėje Ken- 

nebunkporte. Maine, prasideda liepos 1 ir baigiasi rug
sėjo 4. Tai vasarvietė su lietuviška aplinka ir nuotai
ka. žinoma Amerikoje ir Kanadoje. Duodama butas ir 
maistas. Be to, svečiams ruošiami koncertai, dailės pa
rodos. literatūros vakarai. A isi lietuviai kviečiami ne
leisti atostogas šiame garsiame Amerikos kurorte — 
Kennebunkporte — prie pat Atlanto vandenyno savo 
tautiečių draugystėje. Informacijai adresas: Krancis- 
can Guest House, Kennebunkport. Maine 04046. Tel. 
(207) 967-2011 — 

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis 

NEPRIKLAUSOMA LIETI A A

Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol., kitur -- 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva. 7722 George St..
La Šalie. P. H8P ICA Canada

M & T OIL C0.. Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

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

S k ambink ita

BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M. V c i t a a 
Tel. 268-6030

597 E. Broaoway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visu rūšių nelaimingų 
atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam turtai 
ir nuo nelaimingų atsitikimų.
• HOMEOAYN’ERS’ POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
miesto kvartale.
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti namus.



Vietinės žinios
AM bangomis 1460- Abidvi 
programas skiriasi ne tik lai
ko atžvilgiu (is WWEL - 1 
vai., o is WBET - 50 min.), 
bet taip pat savo turiniu bei 
forma. Tarp kitko iš Brock
tono stoties WBET dalis 
programos atliekama angliš
kai. Abiejų programų vedėju 
yra Petras Viščinis. 

PASIRINKO HARVARDA

Rašeme, kad Povilas Raš
kauskas (ne Paškauskos) už 
Davyzdinga mokymąsi ir su-

INŽINIERIAI KVIEČIA

Si savaitgali Bostone vyks 
lietuviu inžinierių suvažiavi
mas Copley Plaza viešbuty. 
Atidarymas gegužes 27 d. 3 
vai. popiet. Tame posėdy is 
Kalifornijos atvykęs dr. Jo
nas S. Žmuidzinas skai tys 
paskaita, kuri bus idomi ne 
vien tik inžinieriams. Todėl 
visi kas tik gali kviečiami i 
ja atsilankyti.

Vakare ten put banketas.

LAISVES VARPAS IŠ 
DVIEJU RADIJO STOČIŲ

Nuo gegužes 14 d. Laisves 
Varpo radijo programa per
duodama is dvieju, radi
jo stočių: WWEL is Medfordo 
ir WBET is Brocktono. Abi
dvi stotys yra 5,000 vatu ga
lingumo, bet ne viena ju ne
pasiekia visu Bostono apy
linkėse gyvenančiu, lietuviu. 
Todėl bandoma is WWEL ra
dijo stoties pasiekti Bostono 
šiaurėje, o iš WBET — Bos
tono pietinėse apylinkėse i- 
sikūrusius lietuvius.

Iš WWEL progroma perduo
dama nuo 11 liqi 12 vai., o 
is WBET - nuo 12:10 ligi 1 
vai. Pastaroji stotis girdima

MASTER ELECTRICTAN

— IndustriaI — Residential — 
— Commercial —

New and Old Work 
Free Estimates 

Call

Charles A. Galinauskas 
265-4090

gebėjimą vadovauti apdova
notas specialiu JAV prezi
dento medaliu. Dabar jam «- 
tidarytos visų universitetu 
durys. Jis pasirinko Harvar
do ir ten studijuos medicina.
Sėkmės.

BRIČKAI DICARA 
KOMITETE

Rima ir Romas Bričkai da
lyvauja komitete, kuris rūpi
nasi, kad 29 m. amz. Bostono 
miesto tarybos pirm. Lorry 
DiCara butu išrinktas Massa
chusetts valstijos iždininku.

Gegužes 21 d. Bričkai savo
namuose Dorchestery surengė ***#•#*•#*•»#*»*•**•*•**••*****#*• 
DiCarai priėmimą, i kuri at
silankė apie 80 žmonių, jų
tarpe ir keletas lietuviu.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

1$

—1 ♦ ♦
The Apothecary ♦

LIETUVIŠKA TIKRA VAISTINE ♦
Parduodame tiktai vaistus, iipildome gydytojų ra ♦

♦ eeptus Ir turime visus gatavus vaistus.

♦♦♦♦♦
|nus 9 vaL ryto Iki 8 vaL v, išskyrus šventadieni♦

Jei reik vaistų — eikit į lietuviškų vaistinę.
Sav. Emanuel L. Bosengard, B. S., Beg. Pharm.

384 W. Broadtvay, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTONE.
Telefoną* AN 8-602B

ir seki

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašūkarnio

IP« DINIS 
OPTOMETRISTAS 

Valandos:
nuo 9 vai. ryto tkl 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADVFAY 

South Boston, Mana

South Bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS
nuo 1 iki 10 vai. vak. ' Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA

šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(balandėliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

Kiekvieną ketvirtadieni nuc 5 iki 8 vai vakare yra 
“LINKSMOJI VALANDA’’ 

kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina.
Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 

trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.
S. B. L. P. D. Valdyba

368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

ATLAS PARCELS CO.

82 Harriaon Street,
Worce*ter, Mau. 01604 

Tet 798-3347
Tiesiai iš Worce»terio siun

čiam įvairius siuntinius į Lietu, 
rą ir kitus Rusijos valdomus 
įlotus! Siuntiniai sadaromi iš 
ietinės gamybos medžiagų, ap- 

ivo, maisto ir pramonės gami
nu. Turime vietoje įvairių vie 
Linda gamybos ir importuotų 
irekių iš kitų kraštų visai ie- 

naaaais kainomis. Be to, siunčia- 
ae maistą, pinigus ir galite už- 
takyti jų gamybos prekes, čia 
iumokėsite pinigus, o giminės 
.en vietoje galės pasirinkti už
takotas prekes.

Taipogi tarpininkaujame per 
įam tikras įstaigas atsikviesti 
{iminės čia pas save į svečius 
ir nuoiatiniam apsigyvenimui. 
Patarnavimas atliekamas grei
tai ir sąžiningai. Atsibmkę įsiti- 
ctautte. Vcdėjzn A. i'-chyrinskl

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦

VELTUI

ALYVOS DEGIKLIS (OIL BURNER)
naujiems užsakytojams 

taip pat naujos dalys ir darbas

$ 3 9. 5 0 vertės
• 24 VALANDAS ALYVOS DEGIKLIO AP

TARNAVIMAS
• Automatinis tiekimas
• Mokėti pagal susitarimą 

ALIEJAUS IR SAULĖS APŠILDYMO
SPECIALISTAI

Šilto oro, šilto vandens ir garo iš rūsio ir oro vėsinimo 
pilnas garantuotas įrengimas ir aptarnavimas.

FORTŪNA FUEL CO., INC-
Didž. Bostonui tarnauja ilgiau nei 50 metų 

NAUJASIS CENTRINIS ADRESAS:

►I♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦

600 Columbian Street 
Braintree, Ma. €2184

848-6000

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
(staiga

393 West Broadtvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-9 

šeštadieniais uždaryta 
; Vedėja —

Aldona Adomonienė

PETER MAKSVYTIS
ABdMer

«9 Cbnrek StrmCK. Miltam,
Atitoko
to Ir protokta«tmo darbai U lan
ko ir rida ja, gyvmaaą narna ta 
Manio pastatą, pasai JtR roika- 
toviaa*. Saukite visada* Orf • va
landa vakar*.

Telefonas 698-8675

ADVOKATE 

JŪRA STRIMAITYTE 

PEPPARD, KEHOE & 
STRIMAITIS 

ATTORNEVS AT LAW

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188

TKL AN 8-1124

Dr. Amelia E. Rndd
(RUDOKRJTt) 

OPTOM KTRISTB 
Vaiasėoa:

nuo 10 ryto iki 6 vakaro 
Trečiadieniais—uždara 

445 RRCADWAY 
SOUTH BOSTON. MASS.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Ine. 
95 Rosemary Street 
Norwood, Ma. 02062 

Tel. 762-6732

S

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo • filiale je, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.
Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti į
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

South Boston 
Savings Bank

JflTArS THE LEADER" _

ALFRED W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE 
4M Wmt Broadtvay 
South Boston
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
268-2500

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 GaNhran Btvd.
8 30 AM to 5 30 PM 
Mon., Tues.. Wed. » Fri. 
Thurs -8 30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon




