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P^EL. MYKOLO KRUPAVIČIAUS AKEDEMIJA
Los Angeles Vyčių sr. iniciatyva
sudalytas daugelio organizacijų ko
mitetas š. m. sausio 17 d. Šv. Ka
zimiero parapijos salėj suruošė mi
nėjimą — akademiją prieš b savai
tes mirusio Prelato Mykolo Krupa
vičiaus atminimui pagerbti.
Sceną puošė dail. Peterienės pieš
tas velionies portretas. Platoka ir
įvairi programa buvo pradėta Vy
čių sr. pirmininko J. Čingos trumpu
žodžiu. Po to sekė invokacija, atlik
ta kun. Olšausko ir lyg ir jai pa
pildymas — fortepijonu paskam
bintas Franz Liszto “Funeralles”,
kurį meistriškai atliko Raimonda
Apeikytė. Po šio įvado sekė dar, pa
lyginti, naujo musų kolonijoje gy
ventojo prof. J. Kuprionio paskai
ta ap!e Krupavičių lietuvių tautos
tarnyboje. Paskaitoje prelegentas
plačiai nušvietė M. Krupavičiaus
vaidmenį ir jo darbus Nepriklauso
mos Lietuvos laikotarpyje.
Po paskaitos, programai paįvai
rinti, nuskambėjo keletas lietuviškų
dainų: Fausto Sttolios “Tėviškė”,
Židžiūno “šlama šilko vėjas” ir S.
Šimkaus “Plaukia sau laivelis”. Jas
darniai padainavo O. Deveikienė ir
Z. Kalvaitienė; akomponavo O.
Metrikienė.
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Toliau Lietuvių Fondo Los An
geles vajaus pirm. E. Arbas per
skaitė dalį M. Krupavičiaus testa
mento, ta proga ragindamas su
sirinkusius aukoti minėtam fondui,
kadangi ir prel. Krupavičius savo
testamente to prašo.
Po trumpos pertraukos antroji
minėjimo dalis pradėta lyg ir paties
prel. M. Krupavičiaus: čia susirin
kusieji išklausė dvi skirtingas M.
Krupavičiaus kalbas, praskambėju
sias iš magnetofono juostelės. Tų
kalbų perdavimu pasirūpino V. Gilys.
Toliau balsingų vyrų trio: Br.
Scliukas, A. Polikaitis ir R. Dabšys puikiai atliko tris dainas: B.
Budnūno Tėviškėlė, Iš rytų šalelės
ir Tykus buvo vakarėlis; akompo
navo O. Metrikienė.
Po to sekė antroji paskaita, grei
čiau pluoštas prisiminimų iš bendro
darbo su prel. Krupavičium Vlike
kalbėjo buv. Vliko Vykdomosios
Tarybos pirm. Alena Devenienė, iš
keldama M. Krupavičiaus asmenį
tremty, kaip Vliko pirmininko, jo
greitą orientavimąsi komplikuotose
situacijose, jo nepalaužiamą liniją
siekiant Lietuvai laisvės.
■A’★★★★

J. Kuprionis skaito paskaitą prel. M. Krupavičiaus minėjime.

Foto L. Kantas

Po šios paskaitos sol. Birutė Dabšienė, akomponuojant O. Metrikienei, padainavo B. Dvariono Žvaigž
dutę, O. Metrikienės Nemunėlį ir
Kampeli mielas.

Akademija-minėjimas baigta J.
Čingos žodžiu, po kurio visi sugie
dojo Tautos himną.

Dail. I. Peterienės specialiai šiai
sa'ci papuošti nupieštas pire). M.
Krupavičiaus portretas klebono
prel. J. Kučingio sutikimu pasiliks
čia visą laiką.
J. A.

A. Kasulai.'.s iš Clevelando, LKD
pirmininkas, yra pakviestas Los
Angelėse Vasario 16 minėjime pa
sakyti žodį.

ALGIRDAS

KASULAITIS
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VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS
Šiais metais Vasario 16-toji bus paminėta tokiu būdu:

1) Pamaldos Šv. Kazimiero bažnyčioje — vasario 14 d., sekmadie
ni, 10 vai. 30 min. ryto. Čia prašomos organizacijos dalyvauti su savo
vėliavomis.
j

2) Iškilmingas susirinkimas ir koncertas — Marshall mokyklos
salėj, tą patį sekmadienį, vasario 14 d. 12 vai. 30 min. p. p.
3) Vėliavos pakėlimas ir programa prie Los Angeles miesto rotu
šės — vasario 20 d., šeštadienį, 11 vai. prieš piet. Čia dalyvaus miesto
meras S. Yorty, miesto tarybos nariai, kitų tautų atstovai.
Organizacijos prašomos atsiųsti savo atstovus su vėliavomis; taip
pat visuomenė kviečiama gausiai dalyvauti.

Vyrų trio — R. Dabšys, A. Polikaitis ir Br. Seliukas — dainuoja sausio
17 d. surengtos prel. M. Krupavičiaus akademijos programoje.

Foto L. Kantas
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GELBĖKITE, GELBĖKITE, GELBĖKITE!...

Iš gimnazijos direktoriaus V.
Natkevičiaus gavau pranešimą, kad
šiais metais gimnazija, 20 metų pro
ga, išleis leidinį, kuriame bus at
žymėti gimnazijos rėmėjai. Suda
riau visų buvusių ir esamų mano
vadovaujamame būrelyje rėmėjų są
rašą ir nusiunčiau Vasario 16-tos
gimnazijai.
Ačiū p. A. Skiriui už sutikimą
jo leidžiamame laikraštyje paskelbti
bent sutrumpintą (stambesnių au
kotojų) rėmėjų sąrašą, nors įvairių
aukotojų buvo lygiai 100.
Vasario 16 gimnazijos Rėmėjų Bū
reliui aukojusių ne mažiau $20.00

1952 - 1970 m.

tas, P. Abelkis, A. Ruigys; $22.00
— F. Masaitis.
Po mažiau suaukojo $259.80.
Parengimo pelnas — $100.02.
Iš viso surinkta — $3146.82
Pasiųsta Vasario 16 gimn. $3116.00
Persiuntimo išlaidos —
31.11
$3147.11

Gimnazijos vardu dėkoju jums
visiems, kad aukojote šiam kilniam
tikslui: išlaikyti vienintelę laisvaja
me pasaulyje veikiančią lietuvių
gimnaziją. Tai mūsų pasididžiavi
mas ir prestižas. Ją išlaikyti mes
galime ir turime. Reikia tik noro ir
tautinės garbės.
Prašau kreiptis į mane, ir aš mie
lai priimsiu jūsų aukas, kurias per
siusiu Vasario 16 gimnazijos mo
kinei ar mokiniui išlaikyti. Kad rė
mėjų būrelis pilnai egzistuotų, rei
kia turėti ne mažiau 20 asmenų,
aukojančių per mėnesį bent po $1.
Iš būrelio globotinių esu gavęs vi
są eilę gražių ir nuoširdžių padėkos
laiškų bei sveikinimų.
Padėkime Vasario 16 gimnazijos
jaunimui mokytis lietuviškoje aplin
koje, kad užaugę taptų verti būti
mūsų tautos dukromis ir sūnumis.

Prieš šimtą metų Vincas Kudirka, pamatęs, kad lietuvių tauta
SĄRAŠAS
skęsta surusinimo ir sulenkinimo bangose, savo kūryboje aliarmavo
$275.00 — J. Barševskis - E.
šūkiu: “Kelkite, kelkite, kelkite!” — Lietuviai, kelkitės iš tautinio
Lawrence; $167.00 — K.. Prišmanapsnūdimo!
Šiuo momentu lietuvių tauta yra ne tik rusinama, bet ir kankina tas;-$144.00—V. Pažiūra; $133.00
ma, žudoma, dusinama žiaurioje bolševizmo priespaudoje. Tat buvo — V. Mačys; $199.00 — A. Ąžuolabai simboliškas nuo žvejų laivo “Sovietskaja Litva” (!) nušokusio laitienė-R. Korsakaitė; $90.00 —
lietuvio jūrininko Simo Kudirkos šauksmas “Gelbėkite, gelbėkite, K. Statkus; $85.00 — V. Dovidaigelbėkite!” — Gelbėkite, amerikiečiai, laisvės trokštanti lietuvi! De tis; $79.00 — J. Navickas; $78.00
ja, to šauksmo amerikiečių laivo “Vigilant” kapitonas ir jo viršininkai — O. Mackevičienė, B. Seliukas,
nesuprato — jie laisvės šaukiantį lietuvi leido rusams komunistams V. Variakojis; $73.00 — Skaučių
suimti, sumušti iki sąmonės netekimo ir nusigabenti atgal i vergiją, Birutės Draugovė; $72.00 — A.
Markevičius; $62.00 — A. Gricius;
o gal ir į mirti.
Kas čia kaltas, amerikiečiai neleido galutinai išaiškinti, pasiten $58.00 — J. Baltrašiūnas; $56.00
Vladas Pažiūra,
kinta tuo, kad laivo viršininkai atleisti į atsargą, o “kaltininku” pa — A. Liūdžienė; $53.00 — V. Irskelbtas biurokratizmas. Gėda laisve besiginančiai Amerikai, gėda likienė, A. Dundzila; $51.00 — P.
Būrelio vadovas
komunistiniam Lietuvos okupantui (bet argi tironas tokį jausmą dar Gasparonis; $48.00 — V. Sakalaus
kas, V. D. Burokai, O. Motiejūnie
turi ?).
Simo Kudirkos vardas lietuvių tautos istorijoje liks laisvės trokš nė; $47.00 — V. Augevičius; Ar reikia pagalbos mokesčius
$43.00 — V. Jasiulionis; $38.00 —
tančių lietuvių simboliu.
apskaičiuojant?
A. Avižienis; $37.00 — L. Grinius;
$36.00 — J. Milius; $35.00 — H.
— Antano Skiriaus mokesčių
GERIAU MIRTI NEGU VERGAUTI
Misiūnas, L. Valiukas; $34.00 — apskaičiavimo įstaiga (Income
R. Dabšys. K. M. Pažemėnai; $33 Tax Service) yra atdara kasdien
Iš Sovietų Rusijos vergijos pradėjo bėgti lietuviai ir žydai.
Bražinskai — tėvas ir sūnus — nukreipė keleivinį lėktuvą į Turkiją, — A. Bimbiris; $29.00 — O. In- (išskyrus sekmadienius) nuo 8 v.
ir čia po keletos teismų jiems buvo suteikta azilio teisė. Gal būt tas gelevičienė, S. Makarevičius; $26 ryto iki 8 vai. vakaro.
Dėl patarnavimo prašome iš
įvykis padrąsino ir Simokaitį su žmona Gražina. Bet jiems nepasise — J. Miliūnas; $25.00 — O. Andkė. Simokaitis norėjo iš Vilniaus į Palangą skrendantį lėktuvą nu riuvienė; $24.00 — F. Žukauskas, iš anksto susitarti; skambinti te
kreipti į Švediją. Jis buvo sumuštas (sulaužyti trys šonkauliai) ir S. Kraftienė, V. šeštokas, P. Gus lefonu: 664-2919.
suimtas, o š. m. sausio 9 d. bolševikų teismas jį nuteisė mirti, gi jo
nėščią žmoną 3 metams kalėjimo. Simokaitis atsisakė paduoti malo il!SIQIIini;illiH»ii!ilil!;|llllilllllllllilll;iHihlilH
...Minui'
nės prašymą, jis sako, kad geriau mirti, negu visą amžių būti kan
PRANEŠAME, kad Los Angeles Lietuvių Radijo Valandėlės Klubo
kinamam kalėjime.
METINIS SUSIRINKIMAS
Iš Leningrado keletas žydų mėgino lėktuvus nukreipti į užsienį ir
taip pabėgti iš “Sovietų rojaus”, bet buvo sugauti ir du iš jų nuteisti Įvyks š. m. vasario 7 d., sekmadienį, 12 vai. dienos Šv. Kazimiero para
mirti. Tik viso pasaulio žydamas prašant ir protestuojant, mirties pijos salėje.
bausmė pakeista 15 metų kalėjimo.
Senoji valdyba padarys veiklos pranešimus ir bus renkama nauja
Kiek jūreivių iš Sovietų svetimuose uostuose nušoka nuo laivų ir valdyba.
pabėga į laisvę, sunku ir sužinoti. Išgirstame tik tada, kai įvyksta
Taip pat ir tie, kurie dar nėra liet, radijo klubo nariai, kviečiam)
tokia tragedija, kaip Kudirkos. Iš Sovietų bėga ne tik paprasti pilie atvykti ir istoti i lietuviškos radijo programos rėmėjų eiles.
čiai, bet ir labai pasižymėję asmenys, kaip rašytojas Kuznecovas,
VALDYBA
garsioji balerina Makarova ir kt. Valdžia, išsigandusi, net atšaukė
baleto suplanuotus pasirodymus Vakarų Vokietijoje bei Amerikoje.
Reikia spėti, kad pasibaigs ir lietuvių “kultūrinių bendradarbių”,
Teisingiausia būtų plakatuose įterpti žodį LITHUANIA arba
tikriau sakant “sovietinių kolaborantų” kelionės į Amerikos lietuvių LITHUANIANS. Jei to negalima iterpti, tai bent plakato apačioje
kolonijas.
pasirašyti LITHUANIAN COMMITTEE arba LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL ar panašiai.
KODĖL VENGIAMA LIETUVIO VARDO?
Lietuviai Amerikoje turi gerą vardą, gal geresnį negu žydai ar
Buvo pastebėta per Simo Kudirkos demonstracijas ir kitas sureng kitos tautos, tat nėra ko bijotis ir vengti to. Yra klaidingas galvoji
tas demonstracijas, kad šūkiuose vengiama lietuvio ir Lietuvos var mas, kad jei bus praleistas lietuvio vardas, tai bus gaunama dau
do. Tokios demonstracijos patarnauja tik žydams, nes neseniai ir giau reklamos spaudoje ir televizijoje. Anonuniniai piketuotojai yra
jie demonstravo su tais pačiais šūkiais. Kadangi jų demonstracijos visai nevertinami. Taip pat visokie “At hoc” komitetai nėra reikšmin
būna išreklamuotos spaudoje ir per televiziją, tai visi mano, kad gi. Geriausia organizuoti demonstracijas kurios nors žinomos organi
čia jie vėl atėjo demonstruoti.
zacijos vardu, kaip ALTo arba Bendruomenės.
2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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Po A. Kairio komedijos “Ku - Kū” pastatymo Los Angelėse pernai metu
gruodžio 19 d., minint Lietuvos Teatro 50 metų sukakti.
Kairėje: autorius A. Kairys taria žodį (Jis spausdinamas šiame nr.).
Toliau — iš kairės į dešinę — M. Prišmantas, V. Gilys, R. Urbanienė,
Janulaitienė, Sakalauskas, dekoratorius A. žaliūnas, rež. Dalila Mackialienė, E. Dovydaitienė, V. Dovydaitis, Viltis Jatul'ienė, Erdv. Janulaitis,
J. Pupius.
Foto Vytas

Išeivijos teatras dirba iš idealizmo

Man iš tiesų malonu, kad 50 Lie
tuvos Teatro metų sukaktį švęsti
pradėjo Los Angeles Dramos sam
būris, ir pradėjo mano veikalu. Ši
garbinga sukaktis tęsis visus atei
ANATOLIJAUS KAIRIO KOMEDIJA "KU - KŪ",
nančius metus ir bus baigta Il-ju
Teatro Festivaliu Chicagoje.
pajuokianti poniučių ponėjimą
Šioje Lietuvos Teatro sukaktyje
Minėdamas Lietuvos Teatro 50 gyvavusiai po vienu stogu su teatru, aiškiai pastebimi du momentai —
metų sukakti, Los Angeles Lietuvių ta proga šiltais plojimais pagerbta garbingas ir liūdnas. Garbingas, nes
Dramos Sambūris gruodžio 19 d. čia pat salėje buvusi operos prima prisimenam Nepriklausomos Lietu
vos laisvą, tradicinį, aukšto meninio
suvaidino Anatolijaus Kairio kome dona solistė Vincė Jonuškaitė.
diją “Ku-Kū”, kuri to paties sambū
Veikalui dekoracijas sumaniai lygio teatrą, vertai reprezentavusį
rio dramos konkurse buvo premi nupiešė ir visą butaforiją pritaikė Lietuvos kultūrą net už Lietuvos ri
juota. Prieš vaidinimą žodį tarė nuolatinis Sambūrio dailininkas A. bų. Liūdną ta prasme, kad anas
Bernardas Brazdžionis, LB VI Ta Žaliūnas. Veikalą režisavo Dalila Lietuvos teatras dėl laisvės neteki
rybos narys, glaustai nupasakoda Mackialienė. Ji daugeliu atvejų pa mo nebeatlieka savo funkcijų, t>
mas Lietuvos Teatro pradžią ir kelią rinko charakteriams atitinkamus as mes, išeivija, neturėdami tinkamų
į meno vienetą, išugdžiusi eilę savo menis, gal tik poros nepataikiusi. darbui sąlygų, nė pretenzijų į tąstipuikių aktorių, režisierių ir drama Vaidino daugiausia mums pažįsta numą nedrįstame reikšti. Skirtumas
turgų. Kadangi už poros savaičių mi: Dovydaitis, Dovydaitienė. Janu tarp laisvosios Lietuvos ir dabarti
suėjo 50 metų ir Lietuvos operai, laitis. Gylys. Jatulienė. Prišmantas. nio išeivijos teatro yra milžiniškas.
Bene pirmą kartą matomi buvo
Lietuvos teatras buvo profesio
Urbanienė, Janulaitienė. Sakalaus nalinio lygio. Jame dirbo geriausios
kas. Vaidintojai įdėjo daug darbo Lietuvos sceninės jėgos, brangiai
ir pastangų, pakluso režisierės ran apmokamos. Repertuaras, dekora
kai, ir tai davė gerų rezultatų. Aps cijos, rūbai ir efektai prilygo go
kritai imant, visi vaidino gerai, bet riausiems Vakarų Europos teatrams.
ypač pažymėtina Jatulienė, Dovy Lietuvos vyriausybė kasmet skirda
daitienė ir Urbanienė — šis “šunų vo iš valstybės iždo teatro išlaiky
komitetas” buvo gerai “susigiedo mui milijonines sumas. O kągi turi
jęs". Nelengvą rolę šalia pliuškių mūsų išeivijos teatras? Kas jam pa
triumvirato turėjo ideali mergaitė deda? Dirbama iš pasiaukojimo, iš
— Janulaitienė, dar sunkiau buvo idealizmo, be atlyginimo. Kviečia
pačiam Jonaitienės (Jatulienės) 111 mas ir prašomas kiekvienas, kas
vyrui Jonaičiui (vaidino Janulaitis). nori, kas turi dar kūrybinės ugnies.
Ilgai atmintina Dovydaičio ir Do Negalima lygintis, bet galima di
vydaitienės scena, kur pastaroji džiuotis, galima pagerbti. Didžiavi
tiesiog žavingai suvaidino atsimini masis praeitimi bus tuščias dalykas,
mų pasakojimą iš jaunystės.
jei to pasididžiavimo nelydės pras
mingas darbas. Ir štai, Los Angeles
Į premjeros pastatymą buvo at Dramos Sambūris parodė išskirtiną
vykęs pats autorius rašyt. A. Kai pavyzdį — pradėjo Lietuvos teatro
rys. Jis po vaidinimo tarė žodį, pa sukaktuvinius metus ne žodžiais, ne
brėždamas savo pasitenkinimą Sam prakalbomis, ne mažareikšmiais mi
būrio veikla ir pirmuoju Lietuvos nėjimais, bet — darbais. Pradėjo
“Šunų komitetas”
iš
komedijos
Teatro 50 metų sukakties paminėji juos savaja auka, ištverme ir ryžtu.
“Ku - Kū’’ — E. Dovydaitienė, R.
mu (A. Kairio žodį spausdiname Tik toks pagerbimas yra vertas pa
Urbanienė ir V. Jatulienė (sėdi).
Foto Vytas
atskirai LAV red.).
gerbimas. Tiesa, mes esame netur

tingi, nes dar jokia bendruomeninė
institucija nėlra išeivijos teatro
sušelpusi. Mes esame ne profesiona
lai, nes mūsų aktoriai ateina ne iš
universitetų ar dramos studijų, bet
iš pilkosios kasdienybės. Mes esame
ne garsūs, nes gyvename svetimame
Lietuvos kultūrai krašte. Tačiau...
tačiau mūsų darbas yra lygiai pras
mingas kaip ir ano Lietuvos teatro,
nes tikslas vienas ir tas pats — lie
tuviškoji kultūra, laisvos Lietuvos
idėja.
Todėl nuoširdžiausiai sveikinu vi
są Los Angeles lietuvių visuomenę,
pajėgusią sukurti bei išlaikyti pasi
didžiavimo vertą sceninį vienetą —
Dramos sambūrį. Sveikinu šio sam
būrio vadovybę ir narius. Sveikinu
visus šiame veikale vaidinusius,
sveikinu režisierę Dalila Mackialienę iir dailininką Algį Žaliūną, sve:kinu visus prie šio pastatymo prisi
dėjusius. Sveikinu LB centro valdy
bos, LB Kultūros Fondo ir savo,
autoriaus vardu. Dirbkite ir toliau.
Dirbkite ir nepavarkite. Jei pavarg
site, pailsėkite, o pailsėję vėl pradė
kite. Nesiskųskime nuovargiu — vi
si esame pavargę. Tik nuovargis
atneša įvertinimą ir tik nuovalrgis
yra visų didelių darbų matas. Būkite
šviesiausias žibintas lietuviškojo te
atro kelyje išeivijoje. Dėkui!
Sukaktuvinis dėkui!
Anatolijus Kairys

Prof. V. Sruogienės paskaita apie
visų kunigaikščių Radvilų šeimą

Mažosios Lietuvos ir dalį šiaurės
Lietuvos (Biržų apskr.) lietuviai su
darė protestantiškosios Lietuvos da
lį. Kad ir mažuma būdami, jie
daug pozityvaus padarė Lietuvai.
Vardai, kaip Donelaitis, Mažvydas,
Radvila, Tilžė, Aušra — liks visada
Lietuvos istorijoje. Kovose už Lie
tuvos nepriklausomybę ir dabar ko
vojant už jos atstatymą, jie daug
padarė iir neatlaidžiai dirba.
Jų iniciatyva yra ruošiama pa
skaita apie visų kunigaikščių Rad
vilų šeimą, jų kilmę, darbus ir įta
ka Lietuvos gyvenime. O jų buvo
daug, įvairių nusistatymų ir tikėji
mų. Radvilų šeima dar ir šiandien
žinoma Europoje ir Amerikoje, o
XVII ir XVIII šimtmečiuose buvo
viena garsiausių ne tik Lietuvoje,
bet ir Europoje, todėl būtų gerai,
kad ir mūsų jaunimas ją pažintų ne
vien iš svetimšalių spaudos, bet ir
iš mūsų šaltinių.
Paskaitą skaitys atvykusi iš Chicagos žinoma isteirikė prof. Vanda
Sruogienė. Ją paįvairins paskaitai
pritaikintais eilėraščiais poetė prof.
E. Tumienė, daina — R. Aukštkalnytė, o abiem — poetei ir solistei—
akomponuos muz. komp. O. Metrikienė.
Paskaita vyks Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, vasario 28 d., sek
madienį, 12 vai. 30 min. p. p.
Prašome įvertinti šias gražias
pastangas ir į šį parengimą atsilan
kyti.
M. D.
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA (ALT-as)
Alto sudėtis, jo veikla ir darbai, jo finansai ir kt.
Dr. Kazio Bobelio, ALT-to pirmininko, kalba, pasakyta per Kalifornijos
Lietuvių Radijo programą 1970 m. lapkričio 28 d. — Kalba nurašyta iš
juostelės. Spausdinama praleidžiant pradžios ir pabaigos kurtuazinius sa
kinius. Antraštė duota LAV redakcijos. Dėkojame V. Giliui už nurašymą.

Amerikos Lietuvių Taryba šiais
metais (1970 — LAV red. pastaba)
atšventė 30 metų nuo savo Įsikūri
mo. Taigi, ji yra pati seniausia lie
tuviška politinė organizacija, vado
vaujanti Lietuvos laisvinimo kovai
laisvajame pasaulyje. O taip pat ylra
ir pati pirmoji organizacija, išėjusi į
laisvą pasaulį skelbti komunistinio
imperializmo žiaurių tikslų ir So
vietų Sąjungos vedamo tautinio jų
okupuotų valstybių genocido. Ko
munistai tai vykdo prisidengę gra
žiausiais laisvės ir lygybės šūkiais
ir Įvairiausiais kitais nekaltumo
skraiste apdengtais metodais. Todėl
vienas iš didžiausių Amerikos Lie
tuvių Tarybos tikslų ir yra Ameri
kos lietuviams ir kitiems laisvojo
pasaulio piliečiams nuolat priminti,
iškelti, pakartoti komunistinio im
perializmo kėslus, jų varomą Lietu
vos tautinį genocidą, kad žmonės
nepasiduotų ir neužmigtų švelniai
grojamos komunistinės lopšinės gar

Dabartinis A.L. Tarybos pirm, dr.
K Bobelis, latvis R. Briezė, Simo
Kudirkos tragedijos liudininkas, ir
buv. ALT pirm. inž. E. Bartkus
Vliko suvažiavimo metu Čikagoje.

suose. Taip pat Amerikos Lietuvių
Taryba vadovauja ir koordinuoja
visą Lietuvos laisvinimo darbą
Jungtinėse Amerikos Valstybėse.
Šiuo metu Amerikos Lietuvių Ta
rybą sudaro keturios pagrindinės
lietuviškos politinės organizacijos
su savo prieaugliais. Jos yra: Ame
rikos Lietuvių Katalikų Federacija,
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų
Sąjunga, Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga ir Amerikos Lietuvių

Tautinė Sandara. Taip pat dvi lie

tuvių

fraternalinės

organizacijos:

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų
Susivienijimas ir Amerikos Lietu
vių Susivienijimas. Toliau seka trys

nepolitinės ideologinės organizaci
jos: Amerikos Lietuvių Vyčių orga
nizacija, Šviesos - Santaros Federa
cija, Amerikos Lietuvių Katalikių
Moterų organizacija. Ir pati pasku

tinė organizacija, įeinanti į Ameri
kos Lietuvių Tarybą, yra Amerikos
Lietuvių Studentų Sąjunga.

Taigi matome, kad Amerikos
Lietuvių Taryba yra sudaryta iš de
šimties ideologinių, politinių ir fraternalinių organizacijų. Šių organi
zacijų siunčiami atstovai sudaro Amerikos Lietuvių Tarybą, o taryba
renka valdybą. Taigi, visiškai aiškiai
matome, kad Ametikos Lietuvių
Taryba yra sudaryta demokratišku
ir tolerantišku principu ir turi pilną
mandatą atstovauti visiems Ameri
kos lietuviams jų kovoje dėl Lietu
vos laisvės ir tą kovą koordinuoti.
Kiekvienas viešas išėjimas prieš Amerikos Lietuvių Tarybos veiklą ir
bandymas jos pasiaukojantį darbą
nužeminti, negali būti kitaip trak
tuojamas, tik kaip nesąmoningas
patarnavimas bendram priešui ir
nesiorientavimas Lietuvos laisvės
reikaluose. Ypatingai dabar visų
mūsų darbų pasisekimas priklauso
nuo stiprios mūsų vienybės ir visų
paramos, pagelbos ir įsijungimo į
bendrą, gerai koordinuotą, laisvini
mo darbą. Kiekviena pozityvi kri
tika ylra priimtina ir tikrai laukia
ma.

Nuo pat Vliko įsikūrimo Ameri
kos Lietuvių Tarybos santykiai su
Vliku yra labai geri, vieni kitus pa
pildanti, vieni kitiems padedanti.
Bendrai aptariama ir nustatoma
veiklos linija ir atitinkamai pasida
linant darbo barais. Tikrai yra ma
lonu konstatuoti, kuomet bendras
Lietuvos laisvės reikalų supratimas,
jų rimtumas, veda prie nuoširdžios
ir artimos kooperacijos. Gerai būtų
priminti, kad Vlikas vadovauja ir
tvarko viso pasaulio lietuvių laisvės
kovai, gi Altas tą uždavinį atlieka
Amerikos Jungtinėse Valstybėse.
Taip pat svarbu yra žinoti, kad Al
to tarybos ir valdybos nariai yra
Amerikos Jungtinių Valstybių pilie
čiai. Ir kaip tokie piliečiai lietuvių
kilmės, yra pirmieji susibūrę ginti
savo tėvų, senelių ir prosenelių tau
tinio valstybinio išlaikymo ireikalų.
Gi Vliko valdybos nariai ylra Lietu
vos piliečiai, todėl ir atstovauja lie
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tuviškiems reikalams visame pasau į šį kraštą. Taip pat Altas buvo pa
grindinis skatintojas įkuriant Bal
lyje.
Dėl santykių su Bendruomene, tai tą. Ir, kaip anksčiau minėjau, labai
galima būtų palyginti santykius vai stipriai su Vliku prisidėjo įkuriant
kų ir tėvų. Vaikai dažnai šiaušiasi Amerikos Lietuvių Bendruomenę.
prieš tėvus. Bendruomenė — rezul Yra ir daug, daug kitų darbų Alto
tatas, vaikas, Vliko ir Alto pastangų atliktų, bet turime perdaug trumpą
ir susitarimas. Altas ir Vlikas yra laiką, kad būtų galima juos visus
politinės lietuvių organizacijos ir to išvalrdinti. Tik dar norėčiau pami
dėl jų veikla koncentruojasi grynai nėti šiais metais surengtą genocido
politinėje platformoje. Bet Altas ir parodą, kuri buvo pristatyta lietu
Vlikas supirato, pamatė svarbą, viškai visuomenei birželioo mėn.,
reikšmę ir reikalingumą organizaci kurios pristatyme dalyvavo sena
jos, kuri galėtų lietuvybės išlaikymą torius Šmitas, kongresmanas For
vesti kultūrinėje, lituanistinėje ir das, kongresmanas Pucinski, kong
švietimo srityje. Ir tam darbui atlik resmanas Dervinski ir daug kitų Ati Vlikas ir Altas, vadovaujamas merikos pareigūnų. Aš manau, ktd
mūsų didelių tautinių patriarchų: šią parodą pavyks atvežti į Los An
Stepono Kairio, prelato Krupavi geles, ir taip pat jūs visi galėsite
čiaus, prelato Balkūno, daktaro ją pamatyti.
Grigaičio, Leonalrdo Šimučio, Anta
Ameirikos Lietuvių Tarybos vie
no Olio ir kitų, įkūrė Lietuvių nintelis lėšų šaltinis yra Vasario 16Bendruomenę. Kai Lietuvių Bend tos minėjimai. Tai daroma jau per
ruomenė pradėjo augti, tai kai ku 30 metų. Kitų lėšų Altas neturi. Iš
rie jos vadovai pradėjo interpretuo surinktų lėšų Altas atiduoda apie
ti Lietuvių Bendruomenės tikslus 30-35%, o kartais ir daugiau, Vli
kitaip, negu jos įkūrimo čarteryje ko veiklai paremti. Likusias aukas
buvo nustatyta. Kai kurių jos va sunaudoja informacinei, propagan
dovų ambicijos ir noras iš Lietuvių dinei ir Lietuvos reprezentacinei
Bendruomenės padaryti politinę or veiklai. Pavyzdžiui, šiais metais
ganizaciją prisidėjo prie santykių daug pinigų buvo sunaudota ren
atšalimo tarp Alto ir Vliko.
giant genocido parodą. Nei vienas
Jo Ekscelencija vyskupas Vincen Alto tarybos, nei valdybos narys u“
tas Brizgys šių metų lapkričio mėn. savo darbą nėira apmokamas, o daž
14 d. įvykusiame Amerikos Lietu niausiai net dar ir iš savo pusės turi
vių Tarybos suvažiavime tą atšali finansiškai prisidėti prie Alto veik
mą apibūdino, cituoju: “Gaila, kad los. Bendruomenė gi turi nario mo
kai kurie Lietuvių Bendruomenės kestį, įvairius vajų mėnesius ir taip
vadovų žingsniai Alto atžvilgiu yra pat gauna apie 20,000 dol. į metus
visai nesuprantami’’. Aš asmeniškai iš Lietuvių Fondo kaip kultūrinė
esu giliai įsitikinęs, kad naujoji A- organzacija. Altas iš Lietuvių Fon
merikos Lietuvių Bendruomenės ta do paramos negali gauti, nes yra
ryba suprast glaudaus bendradar politinė organizacija ir pagal Ame
biavimo Irimtumą ir svarbą ir užims rikos taksų įstatymą fondai negali
stiprią poziciją darbe, kuriam ji remti politinių organizacijų, bet tik
kultūrines ir švietimo organizaci
buvo įkurta.
jas. Todėl Lietuvių Bendruomenės
Dabar labai dažnai yra taip pat kėsinimas į Vasario 16-tos surinktas
Alto klausiama, ką Altas yra at aukas, kurios yra vienintelis Alto
likęs per savo 30 metų veiklos pe egzistencijos šaltinis, yra tikrai ne
riodą. Pats svarbiausias Alto atlik suprantamas ir skaudus.
tas darbas, tai yra Lietuvos okupa
Šių metų rugsėjo 19 d. įvykusia
cijos
nepripažinimas Amerikos
Jungtinių Valstybių. Tai užėmė me Tabor farmoje, Mičigane, Adaug darbo, daug pasišventimo ir merikos lietuvių veikėjų, Amerikos
pasiaukojimo buvusių Altos tary Lietuvių Bendruomenės atstovų, Al
bos narių, kol jie tą, tokį rimtą už to, Vliko atstovų, spaudos dairbuodavinį pilnai atsiekė. Bet yra dar tojų, radijo darbuotojų suvažiavime
daug ir kitų darbų, kuriuos Altas buvo priimta Kanados atstovo pa
atliko. Vienas iš svarbiausių tai yra siūlyta rezoliucija, kad visos Vasa
tiesiog monumentalinis Alto darbas, rio 16-tos dienos proga surinktos
yra Kersteno rezoliucijos pravedi- aukos būtų skiriamos Lietuvos lais
mas. Tai yra pravedimas rezoliuci vinimo darbui. Ta rezoliucija buvo
jos, kuri įgalioja laisvąjį pasaulį tir visiškai vieningai priimta. Ir aš tik
ti komunistų padarytus žiaurumus rai tikiu, kad dabartinės Lietuvių
ir įvairių valstybių okupacijas. Tas Bendruomenės vadovybė irgi pa
buvo pravesta grynai Alto darbu suks šia linkme.
Kiekviena organizacija yra tiek
ir pasišventimu. Toliau Altas labai
stipriai prisidėjo prie imigracinio stipri, kiek ylra taip pat ir finansiš
įstatymo pravedimo, kurio dėka ir kai pajėgi. Todėl ir kiekvienai or
daugelis iš mūsų yra čia Amerikoje. ganizacijai yra ypatingai lėšos svar
Jeigu tas imigracijos įstatymas ne bios. Ir aš prašyčiau jūsų visų Va
būtų buvęs pravestas, tai tik eal sario 16-tos dienos proga neužmirš
mažytė dalis mūsų laimingųjų, ku ti Alto. Ypatingai dabar, kada jūs
rie tuiri artimus gimines Amerikoje, žinote, kam tos lėšos skiriamos ir
galėtų būti šiame krašte. O dabar kam jos eina.
kiekvienam buvo galimybė atvykti
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ARKIVYSKUPO THIMOTY MANNING PAREIŠKIMAS
1971 m. sausio 22 d. Los Ange
les arkivyskupas T. Manning priė
mė Simokaičio demonstracijų ko
miteto narius kun. R. Kasponi ir G.
Kubilių ir davė šiuo reikalu toki
pareiškimą:

Rūta Lee- Kilmonytė, kino filmų aktorė, dalyvavo Los Angeles lietuvių
surengtoje demonstracijoje dėl Simo Kudirkos ir baigiant pasakė žodį.
Foto L. Kantas

DEMONSTRACIJOS DEL VYTAUTO SIMOKAIČIO
Sausio 20 d. Los Angeles lietu vietes buvo surinkta 2000 parašų
viai, paskaitę A. P. žinutę, kad mė po peticija.
ginęs lėktuvu pabėgti į Švediją Vy
Be suplanuotų komiteto žygių,
tautas Simokaitis buvo nuteistas jaunimas, vadovaujamas LJ. Kubi
mirties bausme, o nėščia žmona liaus ir R. Žuko, padarė demonstra
Gražina nubausta 3 metais kalėji cijas su žvakutėmis sausio 22 d.
mo, susirinko Tautiniuose Namuose naktį prie Music Center. Čia susi
pasvarstyti, kokiu būdu mes jiems rinko apie 200 asmenų. Jaunimo
galėtume padėti.
vardu spaudai ir televizijos reporte
Susirinkusieji, po Graužinio, Jo- riams pareiškimą padarė R. Žukas.
delės ilr Mažeikos pranešimų, išsi
Dėl abiejų demonstracijų pats
rinko komitetą iš 11 asmenų: A. jaunimas pasiruošė plakatus su tin
Gustaičio, U. Kubiliaus, kun. R. kamais užrašais.
Kasponio, R. Dabšio, J. Gliaudos,
Janutos, A. Mažeikos, J. Navicko,
K. Prišmanto, A. Raulinaičio ir A.
Skiriaus. Iš jų buvo sudarytas vyk
domasis komitetas: U. Kubilius — Long Beach, Calif.
pirm., A. Mažeika — vicepirm., ir
A. Raulinaitis — sekretorius. Taip
Iš Lietuviu klubo veiklos
pat buvo sudarytos Įvairios ko
— 1970 m. spalio 31 d. įvyko
misijos įvairiems specialiems dar
klubo narių susirinkimas. Susirinki
bams atlikti: spaudos, TV informa me svarstytas finansnų sekr. pada
cijų, religinė, delegacijų ir kt.
ryta apyskaita. Iš parengimo gautas
Buvo numatyta surengti moterų pelnas paaukotas Kalif. Lietuvių
su vaikais demnstracijos sausio 25 Radijo valandėlei.
d. plrie Los Angeles Times redakci
Iš klubo kasos klubo nariai nu
jos. Čia dalyvavo radijo ir kanalų
tarė paskirti $100 Bražinskų bylos
5 ir 9 atstovai. Visų vardu televi
reikalams ginti; pinigai tuojau per
zijai pareiškimą padarė N. Brinkieduoti ALT Los Angeles skyriui.
nė. Plačiausiai pavaizdavo šią de
Paskaičius Balfo Los Angeles sk.
monstraciją kanalo 5 reporteriai.
laišką dėl Balfo reikalų rėmimo,
Kun. R. Kasponis su U. Kubi
čia pat suaukota $37.
lium buvo priimti arkiv. T. Man
ning, kuris davė labai stiprų šiuo
reikalu pareiškimą. Taip pat kun.
— Naujuosius Metu klubas su
R. Kasponio pastangomis žydų rab.
Magnin iir metodistų vyskupo Ke tiko gražioje Morgan Hali salėje.
nedy gauti parašai dėl peticijų ir Vaišės buvo nebrangios — tik po
pasižadėjimas šį klausimą iškelti jų $5 asmeniui; grojo muziko S. Kal
spaudoje.
vaičio vadovaujamas orkestras.
A. Raulinaitis paruošė ir išsiunti
— Long Beach mieste apsigyve
nėjo “press-release” — Los Angeles no iš kitur atvykusi Vlado Tamulio
TV, radijui, spaudai. Taip pat A. šeima (jau ir gražius namus nusi
Raulinaitis ir A. Skirtus pasiuntė pirko); taip pat ir Antanas Kaunas
prašymą L. A. merui S. Yorty, kad su šeima čia įsikūrė. Jiems patinka
šis priimtų komiteto delegaciją ir
geras, šiltas klimatas. Klubas tiki
duotų pareiškimą.
si, kad jie įsijungs it į Klubo veiklą.
Per demonstracijas ir per darbo
D. M.

“Two recent incidents renew in
our hearts our sorrow and tears
for a valiant nation. These inci
dents involve the forced abduction
of a Lithuanian seaman from the
protection of our own Coast Guard,
with whom he had sought asylum,
and the cruel and unhuman sen
tences passed by the Soviet Union
upon a young Lithuanian and his
wife who dared to strive for free
dom.
These incidents point up in dark
colors one of the great tragedies
of our times, namely, the enslave
ment and repression of a proud
nation who had lived peacefully on
the shores of the Baltic from time
immemorial. Their history as a
nation goes back to the thirteenth
century; their language is the oldest
in Europe today. Their modern in
dependence was won in 1918.
Lithuania’s sovereignty and in
dependence were recognized by the
Soviet Union in a peace treaty of
1920, and confirmed by other
treaties in 1926 and 1939. In viola
tion of these treaties, and by virtue
of a secret pact with Hitler, the
Soviet Union forcibly occupied
Lithuania in 1940.
We all can recall the terrible
mass deportations which followed,in
which more than 300,000 Lithua
nians were swallowed up in Sibe

rian slave labor camps. We recall
also the 30,000 Lithuanian freedom
fighters who were killed resisting
the Soviet occupation. Truly this is
a nation which has known Gethse
mane, and we pray that these latest
incidents of tyranny may awaken
the conscience of world opinion to
the iniquities of Soviet oppression.
If that conscience can be aroused
and appropriate action be taken to
remove the shackles of slavery from
the Lithuanian people, we will find
this nation ready and anxious to
take her place among the free na
tions of the world. For Communist
pressure has not succeeded in de
stroying Lithuania’s religious faith
and love of freedom. This is a peo
ple possessing a strength of spirit
contained in a commitment to
justice, an allegiance to principle,
a dependence on God’s grace. As
long as Lithuania retains that, and
the free world supports it, there
is hope.”
+ Thimoty Manning
Archbishop of Los Angeles

Lietuvių radijo programa
KTYM — 1460 KC stotis
803 West Avenue, Inglewood, Ca.
Stasė Pautienienė, programos ved.
841 Stanford St., S. M., Ca.
Telef.: 828-3779

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Frank Keršis, savininkas.

Sales & Service
5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027

Telefonas: 469-8500
Zenith Color T.V. & Radio-— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.
Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių Į naują spalvotą

Planning to bring relatives or friends from
LITHUANIA - Russia - Poland? LOWEST FARES.
Call the expert - MAX HODDER - GOROCHOWSKI.

WORLD-WIDE TRAVEL CONSULTANTS
7920 SELMA AVENUE - SUITE 8, HOLLYWOOD, CALIF'
PHONE 876-9300
or
SALLY PARIS TRAVEL BUREAU
8230 Beverly Blvd., L. A., Ca.
Phone: 653-6241
9000QOOOOOQOOCOGOCeOOOOOOOQGOOOCG9QOQQOGOOOQCCOOCO
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Iš Lietuvių Bendruomenės VI Tary
bos darbų

JAV LB VI Tarybos nariai —
Barnardas Brazdžionis ir Antanas
Mažeika — buvo išvykę į Philadel
phia ir dalyvavo sausio 16-17 d.d.
vykusioje Lietuvių Bendruomenės
Vl-sios Tarybos sesijoje.
Pirmoje LB VI Tarybos sesijoje
Clevelande išrinkus prezidiumą ir
centro valdybos pirmininką bei su
darius Philadelphijoje centro valdy
bą, buvo sprendžiami daugiausia
tolimesnės veiklos klausimai. Iš
klausius valdybos narių numatytų
darbų planus, taryba, pasiskirsčiu
si komisijomis (Švietimo reikalų,
Kultūrinių reikalų, Ekonominių-fi
nansinių, Jaunimo, Politinių-informacinių ir organizacinių reikalų)
-nagrinėjo pateiktus planus ir juos
aptarus, patikslinus, papildžius bei
suredagavus pateikė plenumui pri
imti. Mūsų atstovai dalyvavo —
Bernardas Brazdžionis Kultūrinių
reikalų komisijoje (išrinktas jos pir
mininku) ir Antanas Mažeika Politinių-informacinių reikalų komisijo
je.
Šioje sesijoje baigtas spręsti New
Yorko rinkimų ir atstovų klausimas.
New Yorkas šioje taryboje turės 5
atstovus; bet tuo pačiu principu pa
didintas ir keletos kitų rinkiminių
apygardų atstovų skaičius — dabalr
tarybą sudaro 60 narių.
Suvažiavimas buvo parengtas la
bai kruopščiai, praėjo darbingoje
nuotaikoje, be jokių, galima sakyti,
nuklydimų į asmeninius air pašali
nius ginčus. Pareikštas pasitenkini
mas, kad taryba savo tarpe turi
naują Amerikos Lietuvių Tarybos
pirmininką; išreikšta vilčių, kad šių
dviejų veiksnių glaudesnis bendra
vimas išlygins iki šiol buvusius ne
sutarimus.
LB prezidiumą sudaro: pirm. —
Vytautas Kamantas, vicepirminin
kai: dr. E. Lenkauskas, dr. Stp. Ma
tas, ir dr. A. Razma, sekr. :— Vcl.
Kleiza.
Centro valdybos pirmininkas —
Vytautas Volertas; kiti nariai: A.
Gečys, J. Gaila, V. Gruzdys, A.
Vaškelis, V. Klemas, A. Navasaitis,
M. Vaišnys, Aušra Ąerr, Snieguolė
Jurskytė ir J. Kavaliūnas.
Kultūros Fondo pirmininkas —
Anatolijus Kairys.

Los Angeles Lietuvių Radijo
Valandėlė
1969 m. vasario 16 d. suorgani
zuota lietuvių radijo valandėlė vi
suomenės yra mėgiama ir noriai
klausoma. Lietuviška radijo pro
grama jau kuris laikas perduoda
ma iš KTYM radijo stoties kiek
vieną šeštadienį nuo 12 vai. iki
12 vai. 45 min. dienos AM - 1460
bangomis.

Radijo programai vadovauja
veikli visuomenininke sol. Stasė
Klimaitė - Pautienienė, kuriai pa
deda redakcinis kolektyvas iš VI.
Gylio, P. Jasiukonio ir Stp. Makarevičiaus. Radijo programa yra
tautinė - kultūrinė, ne komercinė,
jungianti be pažiūrų skirtumo visus
geros valios lietuvius, žadinanti tė
vynės meilę lietuvių širdyse, duo
danti gerų lietuvių kultūros pavyz
džių ir geros lietuviškos muzikos.
Jos veikla yra plati, šakota, teikian
ti žinių iš vietinio ir iš pasaulio lie
tuvių gyvenimo.
Radijo stočiai apmokėti lėšomis
rūpinasi Kalifornijos Lietuvių Ra
dijo Klubas, kuriame yra šie as
menys: St. Pautienienė, pirm., J.
Gedmintas, vicep., A. Skirius, sekr.,
J. Motiejūnas, kasininkas, ir Stp.
Makarevičius, narys. Klubo nariai
moka ne mažiau 5 dol. metinio mo
kesčio, rengia parengimus, koncer
tus, kviečia metinį susirinkimą, kur
kasmet renkama klubo valdyba
tvarkyti visiems radijo valandėlės
reikalams.
Radijo Valandėlės vadovybei,
ypač jos darbščiai pirmininkei ir
visam redakciniam kolektyvui, bai
giant dvejus veiklos metus, įgiju
siam patyrimo, linkime nepavargti
ir toliau energingai dirgti tą, nors
neapmokamą ir nelengvą, bet labai
reikalingą darbą kolonijos kultūri
niam gyvenimui pagyvinti ir pa
įvairinti.
R. K. narys

Č. Gedgaudo knygai "Mūsų praei
ties beieškant” aukotojų sąrašas:
E. Jankutė, Kanada — $15; kun.
K. V. Žemaitis, Cleveland — $15;
J. Žukas, Brooklyn — $15; P. Ba
bickas, Rio de Janeiro — $10;
prof. A. Varnas, Čikaga — $50;
(papildomai); J. Strazdas, Woodha
ven — $15; J. Kancevičius, Law
rence - $15; Dr. A. Pautienis, San
ta Monica — $15; G. Balanda, De
troit ~ $15; prof. V. Juodeika, Port
land — $15; V. Dovydaitis, San
Clemente — $15; Pr. Kaspariūnas,
Rahway - $15; Emily Josen, Phoe
nix — $15; A. Kuolas, Toronto —
$15; Dr. J. Bakšys, Čikaga — $100;
J. C. Gurčinas, Santa Monica —
$15; J. Skirgaudas, Los Angeles —
$15; Dr. J. Jurgilas, Granada Hills
— $20; A. Musteikis, Fallon —
$15; Dr. J. Bartkus, Čikaga— $20;
A. Mažeika, Los Angeles — $15;
N. Mattis-Matijošaitis, Los Ange
les — $100; J. Adomaitis, Čikaga
— $10 (papildomai).
Pinigai yra įnešti į Santa Monica
Banko ein. sąsk. 0009, Santa Moni
ca, Calif.
Laukiame daugiau aukų, o dos
niems aukotojams tariame nuoširdų
ačiū.
Jonas Kutra,
Kom-to ižd.
1011 19 St., Santa Monica, Calif.
90403
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ROUND ROBIN Restoranas

•

617 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204
Telefonas: 246-1717
?
Juozas ir Aldona Spreinaičiai, savininkai
Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trontlanetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Callf. 90026.
Telef. 382-1568
Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelj pasirinkimą, Ii gana pigjaį
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p.; šeštad. 9:00 — 5:00 p.p.
Sekmadieniais uždaryta.

laip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
siunčia siuntinius i Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN
Labiausiai prityrę0 siuntimo srityje

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitus
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną,
išvyks liepos 8 d., grįš liepos 29 d. 1969. Vilniuje leista pabūti 16 dienų,
ivaina ?885.
, _ ..
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

Jei

J I B

VAISTUS VARTOSIT, NIEKAD NEBŪSIT PLIKAS AR ŽILAS!
J. L B. vaistai patentuoti Švencarijoje Nr. 458628, registruoti JAV,
Kanadoj ir Europoj.
Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, nie
žėjimą, plaukų slinkimą, gražina natūralią plaukų spalvą.
Moterims ir vyrams.
100% garantuotai.
J1B vartodamas 8 unc
16 savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas.
Užsakymus su Money orderiu
$o.00 siųsti: J. I. B. Laboratory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, Ill. 60550.

ROQUE and MARK CO., INC.
REALTORS * INSURANCE * INCOME TAX * NOTARY PUBLIC

3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525
Phone 828-7525
ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
MEČYS SUTKEVIČIUS
Mary OLTMAN
MAXINE OKUN
ooooooooooooooooooo<»a-<xx>ooooooi>oooo'jt)ooiJOL>i>ooooaov

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3002 Santa Monica Blvd., Suite A

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095
^♦♦♦******-*-*4+*******+4*+*******+++++**++44***+*+4'
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TV taisymas

Kontraktoriai

LIETUVIAI

PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repairing

Apdrauda

Baldai

ALBINAS MARKEVIČIUS

MAYTAG WASHERS
Authorized Repiezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246

Maisto krautuvės

Fotografai

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
11602 So. Bullis Ave.,
Lynwood, Ca. 90262

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525

Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

4364 Sunset Boulevaro
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919
ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance
25600 Reed Dr., Lomita, Ca. 90717

Telef. 326-3077

Automobilių

taisymas

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
/leiiuiu ir Huportuotu aulouiobdių
taisymas a- dažymas.

Alinės-užeigos
JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396
LEE’S BAR
Pete & Zeima Stan,skis, sav.
4157

heuondo

Lea-h

2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806

B>vu.

Lawndale , Calif. 902-0
Phone: 371-9132
LITTLE JOY TAVERN
L. & G. Reivydai, sav.
326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013
Phone 689-9694

“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

424-4529

Vaikų darželiai

WALT’S MARKET

GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027
Telef. 660-1205

ROLANDAS

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: GR 3-3628
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 91344
Valandos: 10—12 ir 3—7; šešt. 9—1
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116
James A. RUDIS, M. D.
General Practice
2100 Carlmont Dr., Belmont, Calif.
591-5661 — Hours by
Appointment

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028
Telefonas
Phone 395-6142

466-1066
Res. 395-3358

THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches
M. C. Brown, Ruby & Bill

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON

2407 Pacific Coast Hwy, East
Signal Hill, Ca. 90806
Phone 433-9060
Lithuanians are welcome.

3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005

DU 8-6011

DU 9*4161

PRAIRIE PLAYLAND
137th & Prairie,
Hawthorne, Calif. 90250
Sav. Jonas ir Ona Žukas
Tel. OS 5-9051

Phone 676-9217

Valgyklos

Moteliai

THE AZTEC ROOM
“Glendale’s Most Elegant
Restaurant”
Sav. J. Safrončik'ienė
303 W. Glenoaks Bl., Glendale, Ca.
Tel. 242-4747
91202

cLACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd.,
Sun.a Monica, Calif. 90403
EX 4-9144

EL DORADO MOTEL

Al Samolis, sav.
A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403
Phone 828-4613 by appointment

LAKEWOOD LOUNGE
Cocktails, Entertainment &
Dancing
A. ir A. Paulauskai, savininkai
10309% Lakewood Blvd., Downey,
(Brie Florence Ave)
Ca. 90341
Telefonas: (213) 923-5465

Phone:

FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
HO 9-8500

1615 N. Western Ave., Hollywood,
Tel. 642-6945

Ca. 90027

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas
11907 Firestone Blvd.
Norwalk, Calif. 90650
Phone 864-9227

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė satnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Galimu užsakyti grupėms iš anksta

THE ROUND ROBIN
Restaurant
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav

82-033 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
(714) 347-8315

Nuosavybių pardavėjai
JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

JONAS KUTRA
Realtor
1011 19th Street
Sa ita Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-3351

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd..
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0460
ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029,
NO 4-2919
Kes. Til 2-5:191
STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.
Tel. (213) 820-2925 /West L. A./
Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro
mas — iš savininkų, akrais,
ne sklypais!

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Ona Mlcpovll-Gledlen#
3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: šeštadieniais nuo
2 vai. p.p. iki 9 vai. vak.; sekma
dieniais — 11 vai. ryto iki 9 v. vak.

SERV — ALL
Appliance Salles & Service
Casimir Aukstkalnis, sav.

HOLLYWOOD, CA. 90028
Home
Office
392-4423
399-1208

BRONE SKIRIENĖ
(Licensed Real Estate Broker)
patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namus, žemės
sklypus ir apartamentus.
Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tele
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.

t:::-::::-::-::-::-::.::-::-::::-:

DOVANOS JAUNIMUI

“Lietuvių Dienų” knygyne turime
daug gerų knygų lietuvių ir anglų
kalbomis. Jeigu norite šventėms pa
dovanoti kultūringą ir vertingą do
vaną, pasirinkite ką nors iš knygų
— ta dovana liks ilgam laikui ir
gal būt paskatins vėliau ir pačiam
kitą kartą lietuvišką ar lietuviško
turinio knygą įsigyti.
❖♦> •> <••> «J» <••> •>
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KALENDORIUS
1971 SAUSIO MĖN. —

31 d. — SLA parengimas šv. Ka
zimiero parap. salėj. .
VASARIO MĖN. —

14 d. 1 vai. p.ip. — Vasario 16-tos
minėjimas Marshall High School
salėj.
20 d. 7 vai. vakaro — Jaunimo An
samblio Tradicinis Blynų Balius
šv. Kazimiero par. salėj.
28 d. 12 vai. 30 min. - prof. V. Sruogienėspaskaita apie kunigaifcščiti
Radvilų šeimą šv. Kazimiero par.
salėj.

ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ
DĖMESIUI

LAV administracija už parengi
mų reklamas yra nustačiusi šias
kainas:
1. Už patalpinimą “Parengimų ka
lendoriuje" — pirmą kartą — $2;
už kiekvieną sekančio mėn. nume
ryje pakartojimą — po $1.
2. Už pranešimus (rengėjų para
šytus), kad bus ar įvyks vakaras,
balius etc. — už 1 skilties 1 inč.
pranešimą — $2 ir už sekančio inč.
skelb. po $1; puslapio aukščio skil
tis — $10.
Ta pati kaina už aukotojų sąrašų,
padėkų ir pan. rašinių talpinimą.
3. Už didelį skelbimą (display ad)
2-jų skilčių pločio, 1 inč. aukščio—
$5; ir už kiekvieną sekantį inčių —
po $5.
4. Jei norima, kad redaktorius ar
redakcijos narys atvyktų į parengi
mą ir apie jį parašytų (neįsipareigojant būtinai teigiamai), prašoma
atsiųsti redakcijai 2 bilietus nemo
kamai (complimentary). Redakcijos
nariai atsisako nusipirkti bilietą ir
po vakaro dar gaišti valandą kitą
aprašant įvykį.
5. Klišių padarymas iš prisiųstų
fotografijų — Maža kaštuoja $4.00
(per vieną skiltį), didesnė (per dvi
sJciltis) — nuo $7 iki $10.
Tas sąlygas prašome atsiminti vi
sų organizacijų valdybas, taip pat
ir atskirus asmenis.
Mūsų laikraštis iš niekur negauna
jokios paramos, neturime brangių
skelbimų; už viską turime užmokė
ti patys — leidėjai, skaitytojai ir
suinteresuotieji, kurie nori, kad
apie juos būtų parašyta, ar kad tilp
tų jų nuotrauka.
LAV Adm.

PAJAMŲ MOKESČIŲ
(Income Tax)

patarnavimo reikalais kreipkitės į
ANTANĄ SKIRIU — telefonu
NO 4 2919.

A. Skirius jau virš 20 metų dirba
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu
ry Dept., Internal Revenue Service
įstaigoje (San Francisco, Calif.) ke
letą metų.
Dėl laiko prašoma iš anksto su
sitarti telefonu Skambinti:
NO 4-2919.

SLA stato komediją

NAUJOS VALDYBOS

— Sausio 31 d., sekmadieni, die
nos metu, 1 vai. p.p. tuojau po pa
maldų, Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje statoma linksma komedija
“Ku - Kū”. Autorius A. Kairys,
režisierė D. Mackialienė, vaidina
L. Angeles Liet. Dramos Sambūris,
sponseruoja Susivienijimo Ameri
koje 75-toji kuopa. Kviečiami visi,
kurie dar nematė, atsilankyti ir pa
matyti save, savo kaimynus ir visų
kitų daromas klaidas. Juk sakoma,
kad “iš klaidų mokomės”.

— Lietuvių R. Katalikų Susivie
nijimo 42 kuopa savo metiniame
susirinkime sausio 24 d. išsirinko
i valdybą šiuos asmenis, kurie pa
siskirstė pareigomis taip: pirm. —
B. Skinenė, vicepirm. —J A. Razutis, tin. sekr. P. Graužinienė, ižd.
— M. Kiškienė, protokolų sekr. —
A. Avižienis. Revizijos komisijon
įeina: P. Marčiuška, S. Sheperd ir
O. Vilkienė.
h
Numatyta suruošti 85 metų R.
Kat. Susivienijimo sukakties minė
jimą.
Kas nori nebrangiai ir gerai ap
sidrausti, prašomi kreiptis Į P.
Graužinienę, 3414 Overland Ave.,
Apt. 1, Los Angeles, Calif. 90034.
Ji duos informacijų ir sutvarkys vi
sus formalumus. P. Graužinienę
taip pat galima sutikti sekmadie
niais Sv. Kazimiero parapijoje.
— Lietuvos Vyčių Sr. kuopos
metinis susirinkimas įvyko sausio 3
d. Liet. Bendruomenės patalpose.
Pranešimus - apyskaitas padarė
pirm. J. dingą, fin. sekr. A. Skirius,
ir revizijos kocisijos pirm.
Į naują valdybą išrinkta pirm.
J. Andrius, vicep. L. Niuniava, sek.
S. Dūda, ižd. A. Arnashus, fin. sek.
A. Skirius, l revizijos mokisiją: J.
dingą, V. Tuskenis, ir Banionienė.
— Stasiui Dūdai, L. V. kuopos
sekretoriui, padaryta sunki opera
cija California ligoninėje, Hollywoode. Linkime Stasiui greitai pa
sveikti.

Los Angeles lietuvių šaulių
J. Daumanto kuopa

vasario mėn. 21 d., sekmadienį,
1 vai. p.p. Lietuvių Tautiniuose
Namuose, 3356 Glendale Blvd., L.
A., rengia Užgavėnių blynus. Bus
duodami pietūs ir blynai viršutinėje
salėje. Kaina $2.50. Be to, veiks
baras, loterija ir gros šokių muzika.
Visi maloniai kviečiami atsilan
kyti, papietauti ir linksmai praleisti
sekmadienio popietę.
Kviečia
Los Angeles šauliai ir šaulės

Lietuviai gubernatoriaus Reagan
inauguracijos iškilmėse

Sausio 4 d. Sacramento mieste,
Kalifornijos sostinėje, Įvyko naujai
perrinkto gubernatoriaus R. Reagano prisaikdinimo iškilmės.. Buvo
įdomi meninė programos dalis, ku
rią atliko daugiausiai kino artistai.
Programai vadovavo Johnn Wayne.
I šias iškilmes buvo pakviesta ir
kelios dešimtys aktyvesnių respubli
konų partijoje lietuvių. Iš Los An
geles dalyvavo CRA Lietuvių viene
to narė Gabija Bonataitė, o iš San
Francisco iškilmėse dalyvavo Jonė
Elsbergaitė ilr Alia Paškevičiūtė.
— Kalifornijoje tuo tarpu veikia
tik vienas lietuvių respublikonų vie
netas — tai Calif. Rep. Assembly,
Lithuanian Unit, Los Angeles. Bu
vęs Kalif. Lietuvių klubas, nepri
klausantis jokiam respublikonų
centrui, jau keletas metų neturėjo
susirinkimų, nerinko valdybos ir jo
kiame respublikonui veikime nepa
sireiškė.

— Dr. Zigmas Kungys nuo š. m.
sausio mėn. atidarė savo įstaigą —
4408 Santa Monica Blvd., Los An
geles, Calif., Parkview ligoninės pa
talpose, ties Liet. Bendruomenės
namais. Daktaras specializuosi vi
daus ligų srityje. Šiuo metu pacien
tus priima tik susitarus dėl laiko
(by appointment). Telefonuokite:
666-4833.

METINIS BALF SUSIRINKIMAS

įvyksta sausio 31 d., 12 vai. dienos
Sv. Kazimiero par. salėj. Bus duo
dama apyskaita, renkama nauja val
dyba ir svarstomi nauji sumanymai.
Visi Balfo rėmėjai kviečiami da
lyvauti.
Valdyba
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Kostas Astrovas karo tarnybos me
tu Vietname, atostogauja Japonijo
je. Stovi prie kelio krypčių lentos.

Maž. Lietuvos Bičiulių Draugija

sausio 10 d., sekmadienį, 2 vai.
p. p. Liet. Tautinių Namų salėje
surengė Klaipėdos krašto ir iš viso
Mažosios Lietuvos minėjimą.
Minėjimo programoje buvo drjos pirm. Algirdo Glažės įvadinis
žodis, Lietuvos gen. konsudo dr. J.
Bielskio paskaita ir meninė dalis,
kurioje dalyvavo solistė Stasė Klimaitė-Pautienienė ir akompaniatorė
muz. O. Metrikienė.
Susirinkime priminta, kad sausio
6 d. suėjo lygiai 80 metų Lietuvos
gen. konsului dr. J. J. Bielskiui. Su
kaktuvininkas visą savo gyvenimą
yra daug d fbęs Lietuvai ir jo ilgoj
lietuviškoj tarnyboj buvo nemaža
momentų, kai jam teko susidurti su
Mažosios Lietuvos reikalais. Susi
rinkusieji gausiais plojimais prisi
dėjo prie sveikinimo ir linkėjimų.
— A. Glažės, Mažosios Lietuvos
Bičiulių dr-jos pirm., rūpesčiu “Lie
tuvių Dienų” žurnalas sausio nu
meryje spausdina dr. M. Anyso ra
šinį apie Mažąją Lietuvą, kur tarp
kitų, plačiau paminimas M. L. vei
kėjas Martynas Glažė.

GIMIMAI

rengia prof dr. V. Sruogienės iš Čikagos

— Gedimino ir Jinos Leškių sū
nus gruodžio 25 d. buvo pakrikš
tytas Viliaus Mečislovo vardais.
Krikšto tėvais buvo Birutė Vis
kantienė ir Mintautas Sodeika.
— 1970 m. gruodžio 25 d. Irenos
(Mickūnaitės) ir Antonio Morales
sūnus buvo pakrikštytas Algio Brian
vardais.

paskaitą apie kunigaikščius Radvilus,

Mirtys

jų kilmę, jų darbus ir reikšmę Lietuvos gyvenime.

—- Bernice Chapman, viena iš
senesniųjų lietuvių, mirė 1970 m.
lapkričio 23 d. Monterey Park, Ca
lif. Pamaldas atlaikė prel. Charles
O’Catvol Šv. Stepono bažnyčioje;
palaidota Šv. Kryžiaus kapuose.
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Pažinkime savo tautos praeities
garbingus žmones!

1971 m. vasario 28 d. 12 vai. 30 min. >šv. Kazimiero parapijos salėj
LOS ANGELES PROTESTANTAI

Be to, bus meninė programa, kurią atliks
dr. E. Tumienė, sol. R. Aukštikalnytė, muz. O. Metrikienė.
Įeinant aukojama $1.
Illlllilllllllllllllllllllllllll^

Kviečiami visi, ypač jaunimas.

