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VLIKO SEIMAS DETROITE
Vyr. Letuvos Išlaisvinimo Ko
miteto metinis seimas šiais metais
įvyko Detroito mieste, Michigano
valst. gruodžio 4 ir 5 dienomis,
Lietuvių Namuose.
Seimą atidarė Vliko pirmininkas
dr. Juozas Kęstutis Valiūnas, nu
rodęs, kad Detroito lietuviai buvo
pageidavę Vliko metini suvažiavimą
kviesti Detroite. Prel. J. Balkūnas,
Vliko Tautos Fondo pirmininkas,
sukalbėjo maldą. Dr. Valiūnui pa
siūlius, vienos minutės tyla bei at
sistojimu pagerbtas lygiai prieš
metus, 1970 m. gruodžio 4 d. mi
ręs ilgametis Vliko pirmininkas, žy
mus lietuvis valstybininkas prel.
M. Krupavičius, taip pat ir nese
niai mirę — buv. nepr. Lietuvos
ministeris pirmininkas dr. Leonas
Bistras ir Lietuvos gen. konsulas
Chicagoje dr. P. Daužvardis.
Prezidiumas, seimo komisijos

Vliko valdybai pasiūlius į šeirį
prezidiumą pakviesti: pirmininku detroitiškis prof. Adofas Darnusis,
buvęs 1941 m. Laikinosios Lietu
vos Vyriausybės narys, vicepirmi
ninku — Kazys Veikutis, taip pat
iš Detroito, žymiai prisidėjęs prie
seimo ruošos Detroite, sekretoriais
pakvesti Detroito lietuviai: Alb.
Misiūnas ir Jonas Urbonas.
Nutarimų (rezoliucijų) komisiją
sudarė šie pakviestieji Vliko seimo
atstovai: B. Bieliukas, T. Blinstru
bas, J. Daugėla, dr. Č. Kuras, J.
Skorubskas ir dr. K. Šidlauskas.
Mandatų komisijos nariais buvo:
dr. V. Šimaitis, pirm., M. Macke
vičius ir J. Pažemėnas.
*

Seimo nariai

Mandatų komisija paskelbė, kad
šiame seime dalyvauja šie Vliko at
stovai, atstovaują grupėms, parti
joms bei sąjūdžiams Vlike:
Lietuvos Fronto Bičiuliams at
stovauja: plrof. Adolfas Damušis.
dr. Česius Kuras ir Jonas Urbonas;
Rytų

Lietuvos

Rezistenciniam

Sąjūdžiui: Albertas Misiūnas, Vik

toras Permonas ir Kazys Veikutis;
L. Krikščionių Demokratų Są
jungai: Bernardas Brizgys, dr. Ka

zys Šidlauskas ir Jonas Tamulionis;
Lietuvių Rezistencijos Santarvei:

Bronius Bieliukas, Pranas Stanionis
T Vincas Tamošiūnas;
Liet. Valstiečių Liaudininkų Są
jungai: Jonas Daugėla, dr. Kazys

Karvelis ir Mečys Mackevičius;
Lietuvių Ūkininkų Sąjungai: kun.
Adolfas Stašys, dr. Juozas Kęstutis
Valiūnas ir prof. Balys Vitkus;
Lietuvių

Tautiniam

Sąjūdžiui:

Teodoras Blinstrubas, Jonas Gaižu
tis :r Vincas Šarka;
Lietuvių Vienybės Sąjūdžiui: Ze
nonas Jurys, Juozas Pažemėnas ir
Antanas Skirius;
I ietuvių Atgimimo Sąjūdžiui:
d". Vincas Misiulis ir Alfonsas Žie
das:
Lietuvos Laisvės Kovotojų Są

jungai: Matas Naujokas, Vladas
Pauža ir Justinas Preibys;
Lietuvos Darbo Federacijai: Vy
tautas Čižauskas, Vladas Bublys ir
dr. Vladas Šimaitis;
Liet. Krikščionių Darbininkų Są

jungai: Balys Baleišis ir Vytautas
Petrulis;

t
Iš L. A. skautų 20 m. sukakties minėjimo. — 1. Skautų vadovai: v. s, E.
Vilkas — LSS tarybos narys, ps V. Vidugijris — “Kalniškių’’ tunto tuntininkas, s. V. Pažiūra, s. R. Dabšys — Ramiojo Vandenyno Rajono vadas,
V. Varnas — Akademiiinio Skautų Sąjūdžio vad., j.s. S. Makarevičius —
Jūrų Skautų vadovas.
2. Skautininkas V. Pažiūra, Los Angeles skautų vieneto steigėjas, tąria
svesveikinirno žodi. Dešinėje sueigos komendantas ps. R. Bužėnas.
3. Jūrų Skautų laivo įgula.

Liet. Socialdemokratų Sąjungai:

Juozas Skorubskas ir Jurgis Valai
tis.
Viso Vliko seime dalyvavo 36
atstovai, atstovavę 13-kai partijų,
sąjungų, sąjūdžių, federacijų ir pn.
Seimas pradėtas A. Damušio
žodžiu

Seimo pirmininko pareigas pra•’ėdamas prof. A. Damušis pažymė
jo. kad Vliko uždaviniai, prisiminns ir ligšiolinius metus, nėra pa
sikeitę. Jis priminė buvusią Vlko
veiklą, taip pat išryškino ir sukili
mo Lietuvoje 30-ties metų sukaktį.
Damušis pakvietė susirinkusius pa
gerbti prel. Joną Balkūną, neseniai
šv. Sosto pakeltą į pro-notarus.

Sveikinimai ir pranešimai

Vliko seimą raštu sveikino dau
gelis oficialių asmenų bei organiza
cijų. Žodžiu sveikino LB vicep. dr.
H. Brazaitis, ALT-bos vardu vicep.
T. Blinstirubas, BATUNo vardu—•
prel. J. Balkūnas, Šaulių — V. Ta
mošiūnas, buv. Lietuvos min. pirm,
ats. gen. J. Černius ir J. Simanavi
čius, Kanados Liet. Bendruomenės
ir Kanados Baltų Federacijos vardu.

Vliko tarybos pranešimą davė
J. Pažemėnas (vietoj negalėjusio at
vykti J. Vilgalio). Vliko taryba per
metus turėjo 6 posėdžius (Taryba
renkasi kas du mėnesiai ir nuosek
liai seka Vliko valdybos veiklą).

Vliko vicep. J. Audėnas pateikė
išsamų Vliko valdybos veiklos pra
nešima,c
Tautos Fondo pirm. prel. J. Bal
kūnas davė TF pranešimą, o Fondo
Kanados atstovybės vardu kalbėjo
jos pirm. S. Banelis.
Prel. J. Balkūnas pažymėjo, kad
Tautos Fondo sėkmė nemaža dali
mi priklauso nuo tų, kurie dirba T.
Fondui, tačiau paties Vliko sėkmė
priklauso nuo to, kiek stiprus yra
Tautos Fondas.
Kas remia Tautos Fondą ir kam
skiriamos jo išlaidos

Prel. J. Balkūno žodžiais didelė
Nukelta j 2 psl.
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NĖRA TAIKOS, NEI RAMYBĖS
Šias Kalėdas švenčiame nepaprastose gyvenimo sąlygose. Atviru
kai PEACE ON EARTH yra beprasmiai. Žemėje šiais metais nėra
nei taikos, nei ramybės. Airiai bombarduoja škotus, žydai užpuldi
nėja ir užgrobia arabų teritorijas, Vietname, Kombodijoje, Laose savi
žudo savo tautiečius, Indai susitarę su sovietais “laisvina” Pakista
ni. Mūsų tėvynė tebėra “išlaisvinta” ir terorizuojama sovietų rusų
agentų, Castro mėgina “išlaisvinti” Pietų Amerikos valstybes.
Nėra šioje žemėje nei taikos, nei ramybės.
Amerikoje militantai ir žydeliai susitarę šiais metais išmetė “Si
lent Night” ir kitas religines giesmes iš mokyklų Kalėdų eglučių
i ogramų, iš televizijos bei radijo programų ir iš miesto prekybinių
;entrų. Mes visi, ir kunigai ir katalikai pasauliečiai, tylime ir jokių
rotestu nereiškiame. Atrodo, kad esame užliūliuoti kokio tai inde.erentizmo, stagnacijos. Jei dar nėra per vėlu, pabuskime ir viešai
pareikškime savo nuomones.
LIETUVIŲ SPAUDA REIKALINGA PARAMOS
Štai ir naujieji metai jau čia pat. Visi rūpinamės atnaujinti savo
spaudą. Rūpinamės, kad prenumerata pakilo. Bet kaip nepakils, kad
visos spaudos išlaidos pakilo; pašto ženklai, popierius, darbas — vis
kas žymiai brangiau. Kai kurie laikraščiai gal dar mėgins “spaustis”
ir prenumeratos mokesčio nepakelti, nes supranta, kad daugelis skai
tytojų yra bedarbiai, kiti pensininkai, dar kiti augina gausias šeimas.
Juk didelėse šeimose lietuviška spauda itin reikalinga, nes jaunuoliai
per ilgesnį laiką įpranta bent pavartyti tėvų gaunamą žurnalą ar
laikrašti.
Nors prenumeratos kaina dar ir nebūtų pakelta, tačiau visi pasto
viai dirba ir finansiškai pajėgesni raginami savanoriškai prie prenu
meratos kainos dar pridėti auką spaudai paremti.
Lietuviai dažnai būna dosnūs visokiems reikalams, neužmirškime ir
savo gyvybiniam reikalui — savo spaudos palaikymui.
AMERIKOS KOMUNISTAI IR RIAUŠĖS
Amerikos komunistų partija per pastarųjų keletą metų organizavo
juodžių riaušes, mokinių riaušes, bankų deginimą, meksikiečių riau
šes, mokyklų deginimus, bet tuo nieko neatsiekė. Visuomenė tik
pasipiktino. Juodžiai ir meksikiečiai tik sau pakenkė.
Dabar, kaip FBI praneša, komunistai suorganizavo žmogžudžių
kalinių riaušes ir kalėjimo sargų žudynes. Ko jie reikalauja? Gi —
kad išleistų išbėgti į užsienį, ir taip būtų suteikta laisvė vėl žudyti
Per televiziją teko girdėti jų reikalavimus: juodukas prašo atstatyti
jų “dignity” — savigarbą. Kokia yra plėšiko ar žmogžudžio “dignity”?
Žydelis advokatas, kalbėdamas kalinių vardu reikalauja, kad kali
niams būtų mokama alga $1.85 į valandą; kad specialiai būtų pa
skirti advokatai - patarėjai; kad kasdien leistų maudytis ir būtų
įvesta televizija; kad apskritai būtų atstatyta “human rights”. Tur
būt, ne vienas vargingiau gyvenančių pageidautų tokio kalėjimo. Tik
-alyginkim e su “teisėmis”, kokias turi į sovietinę Lietuvą nuvykę
merikos lietuviai: tenai negalima, šičia draudžiama, su sergančiais
ėvais susitikti nuvykti į provinciją uždrausta, net tėvų kapų aplan
kyti neleidžią... Taigi, kur didesnis kalėjimas — Amerikos kalėjime,
ar sovietų “išlaisvintoje” Lietuvoje?
Z — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

VLIKO SEIMAS...

kusijos.

Atkelta iš I psl,
T. Fondo talkininkė yra L. Bend
ruomenė. Šiuo metu veikia 34 T. F.
Įgaliotiniai. 1971-ji metai buvo pra
dėti su $24.482.94 suma. ALT-ba
savo pažadus ištesėjo ir įmokėjo
$15.000.00 sumą; iŠ Kanados at
stovybės gauta $8.074; iš Australi
jos T. F. atstovybės— $2.242.64.
JAV-bės surinko $4.287.87. Bra
žinskų bylai specialiai buvo gauta
$2.237.73; Simo Kudirkos akcijai
— $276; iš viso iš JAV lietuvių T.
Fondas gavo $18.492.94. Pridėjus
kitų kontinentų lietuvių aukas, iš
viso Į T. Fondą įplaukė $45.851.27.
Tuo būdu, pridėjus pradžioje metų
turėtus $24.482.94, per 11 mėnesių
T. Fondo apyvarta (iki lapkr. 30)
buvo $70.334.21.
Išlaidos siekė $47.913.00.
(Keletas pozicijų: spaudai —
$17.518; radijo vai. — $9.044.90;
Bražinskų bylai — $12.580.68; S.
Kudirkos reikalui — $694.84).

II-jo ir III-jo posėdžių pranešimai

Kanados lietuvių auka $10.000.00

Tautos Fondo atstovybės Kana
doje pirm. Stasys Banelis pažymė
jo, kad T. F. Kanadoje pradėjo
veikti 1948 m. pabaigoje Pradžioje
metinis aukų vidurkis buvo $4.500,
gi dabar jis jau siekia apie $8.000.
S. Banelis pareiškė: — Kanados
lietuviai kasmetinėmis ir vis didė
jančiomis aukomis įvertina Tautos
Fondo svarba ir Vliko atliekama
laisvinimo darbą. Po pranešimo S.
Banelis įteikė Tautos Fondo pirmi
ninkui $10.000 čeki. Kanados auką
seimas nuoširdžiai įvertino.
Iš buv. Vliko pirm. prel. M.
Krupavičiaus palikimo, pagal velionies testamentą, $100 T. Fondui
Įteikė dr. K. Šidlauskas.
Toliau buvo paklausimai n dis

Vliko seimo antrame posėdyje,
gruodžio 4 d., buvo du pranešimai:
Algirdo Kasulaičio apie “Dabartinį
lietuvių tautos pasipriešinimą so
vietinei okupacijai ir jo reikšmę
Lietuvos suverenumui atstatyti” ir
Vliko pirmininko dr. J. K. Valiūno
“Lietuvos laisvės byla dabartinėje
tarptautinėje politikoje”. Po abiejų
pranešimų sekė gyvos diskusijos.
Vėliau dar įvyko Vliko valdybos
pravestas pasikalbėjimas su spaudos
atstovais bei radijo veikėjais. Tos
pačios dienos vakare Detroito lie
tuviai surengė įspūdingą banketą su
menine dalimi, kurią atliko S.
Sližio vad. jaunimo choras su soJiste-dcklamatore Zarankaite.
Antrą seimo posėdžių dieną pra
nešimai lietė Lietuvos vadavimo
pastangų derinimą ir plėtimą, Vliko
pagrindų praplatą ir jaunosios kar
tos dėmesį bei talką. Pranešimus
pateikė Vliko vald. narys prof. J.
Puzinas ir jaunimo atstovas Gin
taras Karosas.
Pakviestas padaryti pranešimą ir
Jaunimo Kongreso organizacinio
komiteto pirm. Romas Sakadolskis.
Pranešimai sukėlė gyvą dalyvių dė
mesį.
Seimo pabaigoje priimti nutari
mai.
Seimo sesija baigta pirm. Valiūno
žodžiu. Tarp kitko jis pareiškė,
kad Kanados T. Fondo atstovas
S. Banelis paskirtas TF vicepirmi
ninku. Vlikas dės pastangas, kad
Jaunimo Kongresas būtų sėkmin
gas; bus bendradarbiaujama su J.
Kongreso org. komiteto pirminin
ku, stengiamasi, kad kongresas vyk
tų lietuviškoje ir Lietuvos laisvės
dvasioje. (Pagal Eltos biuletenį).

SANTA MONIKOS LIETUVIŲ KLUBAS
maloniai kviečia į tradicinį
NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
Bay Women’s Club salėj,
1210 4th Street, Santa Monica, California.
Pradžia gruodžio 31 d., penktadienį, 8 vai. vakaro.
Bufetas □
Orkestras D
Šampanas
Įėjimas $6.00 asmeniui
Automobilius statyti greta esančiame miesto garaže (nemokamai).
Rezervuoti# iš anksto:
telefonais - 828-7525; 395-2095; 393-1914; 399-1825.
JAV Lietuvių Bendruomenės Los Angeles ir Santa Monikos Apylinkių

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS
įvyks 1971 m. gruodžio mėn. 31 d. 8 vai. vakaro
Baces Hali, 1428 N. Vermont Ave., Los Angeles.
Gros populiarus suomių orkestras • Bus duodama vakarienė, šampanas.
Salė didelė, patogioj vietoj: automobiliams daug vietos.
Įėjimas: $10.00 asmeniui; studentams: $5.00.
Didelė dalis pelno skiriama Jaunimo Metų reikalams.

Stalus rezervuoti ir bilietus gauti galima pas:
R. Dabšys — 665-4303; B. Graužinis —■ 838-4510; E. Kulikauskas —
714-521-8694; E. Radvenis — 388-1398; O. Razutienė — 661-0041 ir
J. Venckus — 664-5381.
Visi lietuviai kviečiami dalyvauti ir linksmai kartu sutikti 1972-sius metus!

viešąją krašto opiniją. Radijas, te laisvės kitur, turėtų būti tęsiamas
levizija, spauda, plačiai apie šį įvy mūsų visų. Nepakanka vientik at
kį rašė ir kalbėjo. Įvairūs asmenys siradus progai pademonstruoti! Kol
kėlė kaltinimus J. A. Valstybėms. mes turėsime tokių asmenų kaip
Dažniausiai minimas priekaištas — admirolas Ellis, kuris netikėjo, jog
šio laisvę mylinčio krašto leidimas komunistai galėtų būti tokie barba
paniekinti žmogaus teisių principo. rai; jog šis žmogus — Simas Kudir
Tačau laike visų kalbų ir de ka — gal ir yra tiktai tas kaltina
monstracijų vienas dalykas buvo masis vagis, — mes nebūsime savo
daugumoje labai mažai prisimena- darbų atlikę. Mes negalėsime užtik
mas (kai kieno net ir visai užmirš- rinti nei sau, nei kitiems, kad at
*'■ tas), tai tų pačių žmogaus teisių eityje neįvyks daugiau Simo Kudir
paneigimas iš kitos pusės. “Ameri kos tragedijų. Mes turime nuolatos
kos Balsas”, skelbdamas šia liūdna kalbėti apie nebuvimą žmogaus tei
žinią okupuotoje Lietuvoje ken sių pavergtoje Lietuvoje, apie kitus
čiantiems broliams ir sesėms, pri Simus Kudirkas, patriotus partiza
mygtinai kalbėjo, jog: 1) JAV nus, tremtinius ir kalinius, kurių
prezidentas prižadėjo, kad ateityje vienintelis nusikaltimas prieš paver
tokių klaidų daugiau neįvyks, 2) gėją buvo, kad jie yra lietuviai pa
neatsakingi asmenys bus atitinka- triotai, mylį savo gimtąjį kraštą ir
rnai nubausti, ir 3) Kodėl Simas yra pasiruošę kiekvienu metu ati
Kudirka bandė pabėgti iš komunis duoti didžiausią auką - savo gyvy
tinės vergijos! Sis paskutinis punk bę - už Lietuvos nepriklausomybę.
tas gal ir keistai mums skamba, —
Simas Kudirka jam iškeltoje by
kodėl mums reikia kraštui kalbėti loje Vilniuje drąsiai pareiškė:
apie tai, ką jis geriau žino, nes vi “Grąžinkite Lietuvai Nepriklauso
sa tai pats pergyvena? Kodėl? Pa mybę!” Jo gynimasis teisme buvo
galvokime!
tuo pačiu smarkiausias kaltinimas
Žmogaus teisių paneigimas yra komunistinės santvarkos. Socialinis
didžiulis nusikaltimas. Net ir Jung ir tautinis neteisingumas, primestas
tinėse Tautos kartais apie jas pa Lietuvai Raudonosios Armijos 1940
kalbama, ypatinįai, kai tai liečia metais, vyksta dar ir šiandien. Trė
kokią nors kitą tautą, bet ne Sovietų mimas nekaltų žmonių į Sibirą tai
Sąjungą. Ir Simo Kudirkos byla bu nėra mitas ar prasimanymas kai
vo pažadėta kelti Jungtinėse Tau kurių nepritariančių komunizmui
tose! O kas įvyko? Kas šiandien asmenų. Partizaninis judėjimas Lie
gali pasakyti, kaip toli ši byla yra tuvoje tai nebuvo “banditų gaujų”
pažengusi Aukštojo Komisaro Pa siautėjimas, kaip mums dažnai yra
bėgėlių Reikalams princo Sadrud- bandoma aiškinti. Visi šie kaltini
din komisijoje? Ar iš viso ji ten mai galėjo būti padaryti tik didelio
pateko? Kur yra visos tos neveik patrioto, didvyrio. Jis nesiskundė
ios priežastys?
savo nepasisekusiu žygiu-šuoliu į
Praeities patirtis aiškiai gali laisvę. Jis nekaltino savo išdavėjų.
mums pasakyti, kokių rezultatų pa Jo kilni asmenybė pasirodė šauki
sieks mūsų pastangos, ar tai Simo me Dievo pagalbos sau ir kenčian
Kudirkos, ar tai Lietuvos okupaci čiai tėvynei. Simas Kudirka, išau
jos bylos kėlimo klausimai Jungti gęs komunistinėje sistemoje, yra
nėse Tautose. Jeigu mes turėjome autentiškiausias liudytojas tos sis
ko nors pasimokyti iš Simo Kudir temos niekšiškumo. Mes, gyvenda
kos tragedijos, tai vienas dalykas mi laisvame krašte, turime daugiau
yra labai aiškus: daugumas žmonių galimybių skelbti pasauliui mums
šiame krašte, ir plačiame pasaulyje, padarytą neteisybę. Simo Kudirkos
nežino arba nesupranta, kas yra žodžiai teisme yra mums jo paliktas
komunizmas ir jo primesta vergija testamentas. Mes nusikalstume tau
okupuotiems kraštams. “Amerikos tai ir jos didvyriams, jeigu kartu
Balso” užsimojimas aiškinti sąly su Kudirka nešauktume “Grąžinki
gas, kodėl Simas Kudirka ieškojo te Lietuvai Nepriklausomybę!”

I
Literatūros vakaros svečiai (iš kai. ės): rašytojas A. Baronas, pianistė
R. Apeikytė, komp. Er. Eudriūnas, Nijolė Baronienė ir rašyt. A. K'airys.

[Foto L Briedžio

SIMAS KUDIRKA IR MES
ALT-bos Los Angeles sk. pirmininko inž. Vyt ČEKANAUSKO
Ka'ba, pasakyta Simo Kudirkos minėjimo metu Los Angeles, Cali.

“Vienas iš dramatiškiausių šių
metų pabėgėlių nuotykių įvyko prie
Massachusetts pakraščio lapkričio
mėnesyje, kada lietuvis jūrininkas
nuo Sovietų žvejų laivo bandė pa
bėgti į Vakarus, užšokdamas ant
JAV Pakrančių Sargybos laivo, kai
tie du laivai stovėjo šalia vienas ki
to. Po pasitarimo su savo vyresniai
siais krante, JAV laivo kapitonas
leido keturiems Sovietų laivo na
riams ateiti į jo laivą ir išsitempti
pabėgėlį. JAV prezidentas Richard
Nixon piktai atsiliepė į šį Pakran
čių Sargybos veiksmą, ir jo spau
dos atstovas pareiškė, kad čia “bū
ta sprendimo klaidų” tarp JAV pa
reigūnų, leidžiant pabėgėliui būti
sugjrąžintam.” — Taip rašė 1971
metų priedas prie Encyclopedia
Britanica, palikdamas amžiams by
loti vieno lietuvio patrioto likimą.
Kas tas lietuvis? Ko jis norėjo?
Kas su juo nutiko?
Praėjusio šimtmečio pabaigoje
Vincas Kudirka kreipėsi į lietuvių
tautą šaukdamas: “Kelkite! Kelkite!
Kelkite! Praėjusiais metais Simas
Kudirka pro kruvinas lūpas ir
skausmo prislėgta širdimi šaukė:
“Dieve, padėk man!” Vinco Ku
dirkos balsą tuo metu išgirdo visa
Lietuva; Simo Kudirkos šauksmas
buvo girdimas visame pasaulyje!
1970 m. lapkričio 23-ji diena
lietuvių tautos istorijoje liks pa
ženklinta krauju per amžius. Prieš
53 metus, tik ką spėjusi išsilaisvinti
iš ilgo vergijos jungo, lietuvių tauta
buvo priversta griebtis ginklo, kad
naujai atgauta Nepriklausomybė ir
vėl nepražūtų. Naujai kuriamai kakariuomenei pirmas priešas, rusai
bolševikai. Štai ir šiandien, po tiek
metų, kova prieš bolševikus dar nė
ra baigta. Lietuvių patriotų krau
jas liejasi ne tik Lietuvoje ar So
vietų Sąjungos tolimajame Sibire,
bet ir laisvame pasauly. Kruvina
komunistinė ranka ir batas praėju
siais metais pasiekė ir JAV. Lie

tuvis jūrininkas, Simas Kudirka, at
sidūręs JAV laive, esančiame šio
krašto vandenyse, buvo žiauriai ru
sų jūrininkų primuštas ir išgaben
tas atgal į rusų laivą. Visos jo viltys
pasiekti laisvę buvo trumpai atgy
ventos. Simui nebuvo lemta pama
tyti net sekančios dienos šiame lais
vę propaguojančiame ir ją ginančia
me krašte. Dėl įvairių nesusiprati
mų ir asmenų, nežinančių tikros
padėties, kuriems komunistinio ro
jaus buvimas šioje žemėje yra įti
kinantis faktas (tai rodo jų liudiji
mai vėliau sekusiuose apklausinėji
muose), Kudirka buvo išduotas bu
deliams, kurie jokių žmogaus teisių
nepripažįsta nuo pat savo politinės
sistemos įkūrimo pradžios. Simas
beveik mirtinai primuštas, buvo
kaip koks daiktas įmestas į valtį
parvežimui atgal į komunistinį ro
jų. Jis buvo spardomas tų pačių ba
tų, ktirie sutrypė Lietuvos laisvę
prieš 31 metus; tų pačių batų, ku
rie spardė nekaltai tremiamus bro
lius ir seseris į Sibirą ar kišamus į
kalėjimus; tų pačių batų, kurie try
pė Lietuvių partizanų, kritusių už
Lietuvos laisvę, lavonus; batų, ku
riais Jungtinėse Tautose buvo dau
žomas stalas. Tie batai dabar pasie
kė ir JAV, kai šio krašto vandeny
se. šio krašto laive, lietuvis patrio
tas vėl buvo spardomas iki nagyvumo. Tuo tarpu laisvės užtarėjai be
jėgiŠkai stovėdami begėdiškai sekė
šį įvykį.
JAV prezidentas Richard Nixon
už šį nusikaltimą prieš žmogaus
teisių paniekinimą turėjo visam
pasauliui iš naujo užtikrinti, kad
daugiau tokių klaidų neįvyks, jog
ateityje kviekvienam pabėgėliui bus
suteikta teisė turėti savo diena
teisme, kur jis bus išklausytas, kur
jo likimas bus sprendžiamas ne
kokio nenusimanančio kariškio, bet
padėtį suprantančių asmenų.
Šis tragiškas įvykis sujaudino ne
tik visus lietuvius tremtinius, gyve
nančius šiame krašte, bet ir visą
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Call the expert - MAX HODDER - GOROCHOWSKI.

irter-tours, ltd.
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

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 3

Vyrų kvartetas Kariuomenės šventės minėjimo programoje: (iš kairės):
Rimtautas Dabšys, Antanas PolikčJttis, Bronius Seliukas, Em. Jarašūnas.

Foto L. Kant
LIETUVOS KARIUOMENĖS IR SIMO KUDIRKOS MINĖJIMAS
(Lapkričio 21 d.)
Kariuomenės šventė šiais metais bu jo šuolį į laisvę, jo reikšmę ir mū
vo papildyta Simo Kudirkos meti sų pareigą. (Red. pastaba: Kalba
nių paminėjimu. Šventės minėjimą spausdinama šiame LAV nr.).
Pulk. K. Pažemėmis kalbėjo apie
rengė ramo venai, šauliai ir Altas.
Iškilmės pradėtos pamaldomis šv. Lietuvos kariuomenės steiuimosi
Kazimiero bažnyčioje. Visų pirma sunkumus.
V. Čekanauskas perskaitė angliš
nurištas nuo Lietuvos vėliavos ge
dulas, kurį užrišo pernai po Vigi kai rezoliuciją JAV Prezidentui ir
lant incidento. Pamaldos buvo au kitiems oficialems asmenims Simo
kojamos už Lietuvos žuvusius ka Kudirkos reikalu. Susirinkusieji re
rius, šaulius, partizanus. Turiningą zoliucijai pritarė.
Po to sekė meninė programos
pamokslą pasakė kun. B. Markaitis.
Parapijos salėje įvyko minėjimas. dalis, kurią atliko jaunieji deklama
Scena buvo papuošta Pr. Gasparo- toriai ir Vyrų kvartetas.
Deklamavo Regina Stančikaitė,
nio kūriniu, pavadintu “Šuolis į
laisvę”. Minėjimo įžanginį žodį Liucija Norkutė, ir Daiva Sakalaus
tarė L. A. Ramovės pirm. K. Liau- kaitė.
Vyrų kvartetą sudaro A. Polikaidanskas. Atsistojimu pagerbti už
Lietuvos nepriklausomybę žuvę ir tis, B. Seliukas, E. Jarašūnas ir R.
taip pat salėje esantys 3 Vyties Kry Dabšys, jiems vadovauja komp. B.
žiaus kavalieriai: pulk. J. Andrašū- Budriūnas. Kompozitoriui akomponuotaikingai
nas, mjr. P. Starevičius ir kpt. J. nuojant, kvartetas
padainavo daugiausia kariškų dai
Tumavičius.
Trumpą sveikinimo žodį tarė Lie nų: Kuprevičiaus, Graužinio ir
tuvos garbės gen. konsulas dr. J. B. Budriūno dainų; labiausiai pa
J. Bielskis, pabrėždamas, kokį už tiko lig Šiol č'.a negirdėta daina
davinį atliko kariuomenė kuriantis Grąžinkit laisvę.
Gale buvo kuklios vaišės, pabeng
Lietuvai. Alto pirm. inž. V. Čeka
nauskas kalbėjo apie Simą Kudirką, tos birutininkių ir šaulių. (K. K.)

IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
KALĖDŲ EGLUTĖ
Šv. Kazimiero parapijos ir Šeš
tadieninės mokyklų tradicinė Kalė
dų Eglutė įvyksta š. m. gruodžio
26 dieną 12 vai. Šv. Kazimiero par.
salėj. Bus graži programa, kurią at
liks abiejų mokyklų mokiniai, savų
mokytojų vadovaujami. Pasirodys
c’^ras, deklamatoriai, vaidintojai,
ėjai ir kt.
♦vyks ir Kalėdų Senelis “iš Lie-os”.
"si tėvai su vaikučiais ir plačiotuvių visuomenė kviečiami at' vti, pasidžiaugti savuoju atžair paremti lietuvių mokyklą,
kviečia Los Angeles Šv. Kazi
no Lietuvių mokyklų vadovybės.
mgelikų tradicinė Kalėdų kavutė
°o kun. M. Preikšaičio pamaldų
rm. Liuteronų bažnyčios salėje,
3119 W. ir 6th gatvės, Los Ange
les mieste, gruodžio 12 d. įvyko

lietuvių evangelikų kalėdų kavutė.
Teis. Jonas Kutra, biržietis, refor
matas, Lietuvių Protestantų S-gos
vicepirmininkas, pristatė žmonėms
Chicagoj 70 m. išleistą Zenono
Bycinskio knygą “Jonas Husas”. Sgos sekr. H. Petkienė pasiūlė žmo
nėms įsteigti fondą remti norinčius
tapti kunigais. P. E. Devenienė, pa
pasakojusi savo kelionių įspūdžius
po rytines valstybes, Chicagą, pri
siminė, kad Edinburge yra toks
fondas, įsteigtas kun. Radvilų, jį
tiktai reikia surasti. Mart. Vyt.
Glažė papasakojo apie Vasario 16
gimnazijos lietuvių evangelikų bū
relį, ragino tėvus savo vaikus ten
siųsti ir parinko aukų ($60.00) mok.
F. Skėrio rengiamai Kalėdų eglutei.
Kunigas buvo susirgęs, gydėsi
UCLA ligoninėje, nuo širdies antro
priepuolio, sveiksta. Jo adresas yra:
Rev. M. Preikšaitis, 11915 Iowa
Ave., L. A., Calif. 90025.
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JAUNIMO ANSAMBLIS SMAR
KIAI RENGIASI KELIOM
IŠKILMĖM
Š. m. gruodžio 12 d. Šv. Kazi
miero parap. salėj įvyko Jaunimo
Ansamblio tėvų metinis susirinki
mas, kuriame dalyvavo 15 tevų.
Padaryta pranešimai: J. A. va
dovės O. Razutienės ir Tėvų komi
teto atstovių Kazakevičienės ir
Žmuidzinienės. Vad. O. Razutienė
padėkojo komitetui už įdėtą darbą
ir talką. Komiteto pirmininku bu,o P. Butkys. Be to, taikinėdavo,
reikalui esant, ir kiti tėvai, kurie sa
vąjį ansamblį remia įvairiais būdais.
Šiais, t. y. ateinančiais metais,
darbai bus dar didesni, nes J. AniJ’mblis rengiasi dalyvauti TV-tnjoj
tautinių šokių šventėj Čikagoje
(1972 m. liepos 2 d.). Be to, spar
čiai ruošiasi savo tradiciniams pa
rengimams — Blynų baliui ir Jau
nimo šventei.
Ne kartą ansamblis pasirodo ir
svetimtaučiams. Sekantis jo toks
pasirodymas bus Disncylandc.
P. Kazakevičienė, labai veikli
komiteto narė, išreiškė mintį, kad
tėvai visi iš eilės įeitų į tėvų komi
tetą. Tėvai tą mintį parėmė. Dis
kusijų metu tėvai iškėlė ir kitą
mintį: kad Tėvų komiteto rinkti
nereikėtų, o visi tėvai įsipareigo
tų, reikalui esant, iš eilės talkinin
kauti parengimams. Visi su tuo su
tiko, tik p. Žmuidzinienė skyrium
paprašyta sutiko pagloboti iždą, kuricme, kaip ji pranešė, šiuo metu
esą apie 300 dolerių.
Tėvai nutarė dar įsigyti ansamb
liui du vyriškus tautinius kostiumus.
Jonas Žukas iškėlė reikalą dėl
mūsų Jaunimo šventės praplėtimo,
išeinant i amerikiečiu mases ir tuo
būdu siekiant sukelti daugiau lėšų
jaunimo kelionei į Chicagą paremti.
Tai minčiai susirinkusieji pritarė.
Nutarta patyrinėti galimybes tokią
šventę surengti S. M. Civic Audi
torijoj. Tai būtų gera reklama lietu
viams iir, galbūt, liktų pelno. Tam
pritaria ir taut. Šokių grupės “Aud
ros” vad. Inga Tumienė.
Šventei rengti sudaromas komi
tetas iš Jaunimo Ansamblio ir
“Audros” vadovybių ir tėvų atsto
vų. gerai reikalą išmanančių. Lie
tuvių Bendruomenė, kaip visada,
be abejo, sutiko šventę globoti.
Pabaigoje patikrinta Jaun. An
samblio narių registracija į IV Tau
tinių šokių šventę — jau yra užsire
gistravę per 40. Tėvai, paskubėkite
— registracijos terminas baigiasi
tuoj po Naujų Metų — sausio mėn.
Dėl tradicinio vakaro - Blynų ba
liaus, kuris įvyksta vasario 12 d.
parapijos salėj, tėvai nutarė, kad
visi prisidėtų “blynais” ar pinigais.
Neprisidėję turės už bilietą mokėti,
nors ir programos dalyviai būtų.
Savo
gardžiaisiais
“blynais”“pončkomis” yra pažadėjusi prisidė
ti mūsų nuolatinė talkininkė p. S.
Puikūnienė.

Baliaus programa šiais metais nu
matoma ypatingai graži, bet apie
tai kitą kartą. (O. R.)
ŠV. KAZIMIERO ŠEŠTAD. LI
TUANISTINĖ MOKYKLA
lapkričio 20 d. po pamokų paminė
jo Simo Kudirkos tragiško įvykio
vienerių metų sukaktį, kai po šuo
lio į laisvę jis buvo prievarta grą
žintas atgal į sovietinį kalėjimą.
Minėjimą atidarė mokyklos ve
dėjas V. Pažiūra ir pranešė liūdną
na žinią, kad tik pri'x 1 -liolika mi
nučių iš gyvųjų tarpo atsiskyrė po
ilgos ir sunkios ligos a. a. G. Reivydienė, Kęstučio Reivydo, mo
kyklos tautinių šokių mokytojo mo
tina. G. Reivydienės atminimui ir
pagerbimui visi buv - " .prašyti at
sistoti ir minutei susikaupti. O Kęs
tučio parašytą rašinį apie Simą Ku
dirką perskaitė ir davė papildomus
paaiškinimus mokyklos vedėjas.
Po to Rimas Polikaitis pakelamavo K. Bradūno eilėraštį, skirtą Si
mui Kudirkai, o Rūta Seliukaitė
paskaitė savo rašinėlį apie Simą
Kudirką.
Buvo parašyta itr beveik visų mo
kinių pasirašyta peticija JAV pre
zidentui: joje prašomas prezidentas
imtis visų galimų priemonių, kad
Kudirka būtu išlaisvintas, ir jam
būtų leista atvykti į šį kraštą.
Laisvinimo reikalams Lietuviu
Tautos Fondui suaukota $45.00.
Gražus ir sektinas paprotys

Los Angeles apylinkėse gyvenan
tieji: Alfa. Vladas Pažiūrai, Anaheime, ir Inga ir Alfonsas Tumai, Re
seda, Šv., Kalėdų ir Naujų Metų
proga sveikina visus savo draugus
bei pažįstamus ir vietoje sveikini
mo kortelių aukoja Balfui po $15.
Petras ir Kazė Žilinskai aukojo
Balfui $5.
Nuoširdžiai jiems dėkojame ir
kviečiame ir kitus pasekti jų pa
vyzdžiu.
Balf’o valdyba
Organizacijų pirmininkams

Prieš porą mėnesių pasiuntėme
jums Balfo prašymą ilr aukų lapus.
Kvietėme skirti Balfui aukų iš kaso
ir parinkti iš savo narių. Prašėme
atsiųsti pilnus aukų lapus Balfo iždninkui iki gruodžio mėn. 1 d.
Keletas jau atsuntė. Ačiū. Maloniai
prašome ir likusius atsiųsti. Laukia
me.
Balf’o iždininkas
Nauja

Piliečių klubo valdyba

Metiniame Amerikos Lietuvių
Piliečių klubo susirinkime lapkr. 14
d. buvo išrinkta nauja valdyba, į
kurią Įeina: pirm. C. Kirilouckas,
vicepirm. — P. Petraitis, fin. sekr.
S. Žukauskas, prot. seklr. E. Padzunas, ižd. L. Schultz, kasos globėjai
— A. Macėnienė, S. Žukauskas ir
C. Kirilouckas; rev. kom. — G.
Simokienė, F. Collins,
Piliečių klubo Naujų Metų balius
rengiamas 1972 m. sausio 9 d. 1
vai. p. p. Tautinių Namų selėj.

PHOENIX, Arizona

Simo Kudirkos ir Lietuvos kariuo
menės įkūrimo minėjimas.

Lapkričio 21 d. LB Phoenixo sk.
surengė gražų pobūvį Ukrainiečių
salėje, kur susirinko virš 70 asme
nų. Pirma buvo duodami skanūs ir
gerai pagaminti pietūs, o po to
prasidėjo oficialioji dalis.
Minėjimą, pradėjo trumpu žodžiu
pirm. M. Dambrauskas. Gen. VI.
Mieželis savo žodyje nušvietė Lie
tuvos kariuomenės kūrimąsi ir jos
sunkią pradžią. Apie Simą Kudirką
kalbėjo Emilija Josen.
Meninėje dalyje vyrų choras,
kuriam vadovauja E. Josen, padai
navo “Ei, kareivi”. Didesnę progra
mą atliko O. Metrikienės vadovau
jamas choras. Vien moterys padai
navo švelniai “Supinsiu dainužę”;
bendras choras — “Tėviškėlę”, ku
ri nuskambėjo labai nuotaikingai.
Mišrus choras jau turi ir savo “uni
formą”: vyrai su lietuviškais kak
laraiščiais, moterys — baltom bliuskutėm su tautinių spalvų sijonais.
Jis dar padainavo: Pjauti linksma,
Pasėjau kanapę ir Oi, berneli, iš
kur tu. Vien vyrai dar pridėjo dai
ną “Trys berneliai”, o gale visi —
padainavo Dar nejok.
Chorą publika priėmė šiltai, o
jo dirigentė komp. O. Metrikienė
apdovanota rožėmis.
kP
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Choro parengimas

— 1972 m. sausio 30 d. yra nu
matomas Lietuvių Choro parengi
mas, kuris įvyks Tempe, ASU uni
versiteto salėj. Čia pirmą sykį pa
sirodys lietuvių tautinių šokių gru
pė iš Los Angeles, Calif. Bus taip
pat lietuviškų dainų programa ir
lietuvių meno paroda.
Lietuviškos Kūčios

Gruodžio 24 d. 6 vai. p. p. Uktrainiečių salėj, 730 W. Elm bus
bendros lietuviškos Kūčios. Visi
maloniai kviečiami dalyvauti. Kū
čios bus su visom letuviškom tradi
cijom. Jau yra užsiregistravę asme
nų net iš New Yorko, Chicagos ir
kitur. Dėl informacijų kreiptis pas
Konstanciją Rudaitytę — 955-0424
arba pas kun. A. Vaikišką, telefonu
955-5176.
žiemos svečiai

Į Phoenixa jau pradeda važiuoti
žmonės žiemai. Kiti gal pasiliks čia
visą laiką. Iš Detroito atvyko Anelė
Kundžius ir apsistojo pas Kojelius.
Iš Shelton, Wash, atvažiavo Keb
li nskai. iš Chicagos R. Žilvytienė ir
apsistojo pas savo pusseserę Višniauskienę. Netrukus žada atvykti
Nutautai iš Woodhaven. N. Y.
Daugumas tų svečių jau užsiregis
travo Kūčioms.
(Visos šios žinios paimtos iš Mi
sijos biuleteno “Arizonos lietuvis”)

San Francisco Lietuvių Bendruo
menės kronika
— Inž. Vytautas Šliūpas gruo

džio 4 d. buvo išrinktas viceprez.
į California Republican Nationali
ties Council.
— Dr. Edvardas Kaminskas iš
Boston, Mass, dalyvavo Amerikos
daktarų hmatologų suvažiavime,
vykusiame gruodžio mėn. Sir Fran
cis Drake viešbutyje.
— Dr. R. Peteris ir žmona ne
seniai iš Chicagos persikėlė gyventi
į San Francisco.
— Inž. Izidorius Špokas iš Lie
tuvos lankė savo klasės draugą inž.
E. Bartkų, gyvenantį San Francis
co mieste.
— S. F. Liet. Bendruomenės Žie
mos Balius įvyks Sokol salėje, San
Mateo mieste, 1972 m. sausio mėn.
22 dieną.
San Francisco mieste įkurtas
Lietuvių Respublikonų Klubas

Gruodžio 4 d. San Francisco
mieste įvyko visuotinas steigiama
sis “California Republican Nationa
lities Council” suvažiavimas. Jame
dalyvavo atstovai iš 21 tautinių gru
pių. Suvažiavimo tikslas buvo ap
jungti visų tautybių Amerikos pi
liečius, kad tos grupės būtų tinka
mai reprezentuojamos Centriniame
Respublikonų Partijos Komitete.
Pagrindiniu kalbėtoju buvo Laszlo
C. Pastor, Director of Heritage
Groups, Republican National Com
mittee, Washington, D. C.
Suvažiavime, ir Miyako viešbuty
je vykusiame baliuje, lietuviams at
stovavo Mrs. Bronė Kellogg, inž.
Vytautas Šliūpas, dr. Viktoras
Kaupas ir FVederik Korkusas.
Prieš suvažiavimą S. F. lietu
viai įsteigė Lithuanian-American
Republican Club of S. F. Bay Area.
Klubo steigėjais, be anksčiau minė
tų keturių atstovų, dar yra dr. Al
girdas ir dr. Barbara Monstavičiai
ir inž. M. Šabanas.

Leonas Raslavičius iš Chicago's, III., tarp kolegų, baigusių Klaipėdos Pre
kybos Institutą. Iš kairės: A. Skirius, J. Baltrašūnas, L. Raslavičius ir
Vasiliauskas.

Moniką ir apžiūrėjo Rūtos, Ine.
dabar statomus tris pastatus: 4-rių,
6-ių ir 7-nių butų, iš kurių du jau
parduoti. Aptaręs su bendrovės val
dyba ateinančių metų planus, J.
Karvelis grįžo į Chicagą.
— Kalifornijos Lietuvių Kredito
Sąjunga, mokėjusi už pirmą pusme
tį indėlininkams 6%, valdybai nu
tarus, mokės tiek pat ir II pusmetį.
—Aleksas ir Melanija Maskoliū

nai, per Roque ir Mark Ine. firmą

užpirko Santa Monikoje 10 butų
namus, 918 11 St., ir persikraustys čia gyventi. Jie, atvykę iš Chi
cagos, laikinai buvo sustoję pas sa
vo žentą Costą Mesoje.
— Antanas ir Lilija Kulbiai su
vaikučiais Antanuku ir Taduku bei
Reginute, gyveną Brockton, Mass,
praleido atostogas Kalifornijoje ir
buvo apsistoję Santa Monikoje pas
Reginą Aukštkalnytę.

Ką tik išėjo iš spaudos

mūsų kolonijoj gyvenančio kruopštaus tautosakos rinkėjo
II-ji “Smulkiosios tautosakos” dalis — mįslių knyga,
kuri bus įdomi jaunimui ir lituanistinių
klasų mokiniams.

£
l

LIETUVIŲ

SMULKIOJI TAUTOSAKA
Mįslės

Santa Monica
— Ignas ir Viktorija Gurčinai ne

Minklių, mįslių

seniai atšventė savo 23 metų vedy
binę sukaktį savo kelionėje Meksi
koje.

rinkinys - šiupinys

— Alfonsas ir Barbora Šimonėliai buvo sukvietę gražų būrį draugų

Surinko ir užrašė

ir pažįstamų atšvęsti jų 21 metų
vedybinę sukaktį.
— Henrikas Paškevičius, dirbąs
Roque and Mark Ine., nekilnojamo
turto bendrovėje, išlaikė Kaliforni
jos valstybės nustatytus R. E. bro
kerio egzaminus.
— Studentė Rūta Skučaitė, iš
Montrealio, praleido vasaros atos
togas Santa Monikoje ir turėjo pro
gos susipažinti su Los Angeles lie
tuvių jaunimu.
—Statybos b-vės Rūta, Ine.
vicepirm. ir žinomas lietuvių pre
kybininkas Jonas Karvelis bendro
vės reikalais buvo atvykęs į Santa

šimtagyslių

JONAS MINGIRDAS PUIKŪNAS

19 7 1

Galima gauti pas knygų platintoją,
pas autorių ir LAV laikraščio leidykloje.
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Rimtauto A. Bikulčiaus ir Onutės S. Orlovaitės vestuvėse. Iš kairės Į d.:
O. Orlovienė, S. Bikulčienė, jaunasis ir jaunoji, J. Orlovas, St. Biikulčius
ir prel. J. Kučingis.
Foto L. Kanto

NAUJU GYVENIMO KELIU

Lapkričio 27 d. 2 vai. p.p. Sv.
Kazimiero bažnyčioj sumainė auk
so žiedus ciceriškis Rimtautas Bikulčius su losangeliete Onute Orlovaite. Pabroliais ir pamergėmis
buvo: ciceriškiai — pirm. pabr. Vi
lius Bend i kas, Juozas Kazlauskas ir
Kent: losangeliečiai — Laimis Do
vydaitis, pirm, pamergė Danutė
Tuminaitė, Giedra Gustaitė, Jūratė
Pažėraitė, Renata Schultz; žiedus
nešė jaunučiai Dabšytė ir Dabšiukas.
Mišias laikė, jungtuvių apeigas
atliko ir pamokslą pasakė kleb.
prel. J. Kučingis; vargonais grojo
Br. Budriūnas, per mišias giedojo
choras ir solo Birutė Dabšienė. (Onutė buvo uoli choro narė).
Vaišės vyko Sv. Kazimiero par.
salėj. Abiejų jaunųjų tėvai — Or
lovai ir Bikulčiai — jaunuosius pa
sitiko su duona ir druska. Malda
prieš vaišes sukalbėjo prelatas Ku
čingis. A. Polikaitis jaunosios tėvų
vardu pasveikino jaunavedžius, gi
mines ir svečius; jis taip pat per
skaitė gautus sveikinimo laiškus bei
telegramas iš Amerikos, Venecuelos
ii’ Lietuvos. Vėliau, pristatė sve
čiams jaunojo Rimo tėvus Bikulčius, tris jo brolius su šeimomis iš
Cicero, vieną brolį su šeima iš San
Francisco, paminėjo brolį, likusį
Lietuvoje.
Vaišių metu grojo puikus orkesttras. Buvo pakeltos šampano tau
rės už jaunųjų sveikatą. Jaunimas
padainavo ir pašoko. Sveikino orga
nizacijos ir atskiri asmenys.
Taut, šokių grupės vardu sveiki
no ir knygą "Poezijos pilnatis” įtei
kė O. Razutienė, šaulių kuopos var
du — O. Žadvydas įteikė knygą
"Lietuva vaizduose”, choro vardu*
žodį tarė B. Budriūnas; J. Puikūnas sveikindamas įteikė savo ką lik
išleistą Mįslių knygą. Iš Venecuelos,
kur Orlovai anksčiau gyveno, buvo

atvykęs pulk. J. Kaminaris (atvykęs
čia pas savo žentą) sveikino ispaniš
kai
Onutė priklausė daugeliui vietos
organizacijų: šokių grupei, šauliams,
vaidintojų grupei, skautams, spor
tininkams ir kt. •— visur buvo veik
li ir visų mylima. Jaunimas jos čia
pasiges, bet neabejojame, kad ir
Cicero kolonijoje, kur išvyko gy
venti su vyru, įsijungs į lietuviškąją
veikL. Dievo, padėk jaunai lietu
viškai šeimai (K. S.)

Literatūros plokštelė

Keturi autoriai
Poezijos, satyros - humoro ir prozos kūrinius skaito
keturi mūsų rašytojai: Pulgis Andriušis, Bernardas
Brazdžionis, Antanas Gustaitis ir Stasys Santvaras

Plokštelė ilgo grojimo, H.F.
LB Vakarų Apygardos suvažiavimas

Lapkr. 29 d. įvykusiame Vakarų
Apyg. ir apylinkių atstovų susirin
kime Čingų namuose buvo nutarta
Vakarų Apyg. suvažiavimą šaukti
1972 m. sausio 15 ir 16 dienomis.
Sausio 15 d. vakare Round Ro
bins (Spreinaičių) valgykloje, 625
E. Brand Blvd., Glendale, įvyktų
atstovų susirinkimas, o sausio 16
d. Šv. Kazimiero par. salėje —
M. Lenkauskienės paskaita ir jau
nimo simpoziumas.
Į suvažiavimą kviečiami visų or
ganizacijų atstovai.
— Los Angeles L. F. Bičiulių
skyriaus naują valdybą sudaro:
pirm. Aleksas Kulnys, kiti na
riai: dr. Z. Brinkis, Alg. Raulinaitis, B. Graužinis ir Edm. Arbas.

Galima gauti
LD leidykloje ir pas knygų platintojus. Galite užsakyti ją
kaip dovaną — mes ją pasiųsime nurodytu adresu.
"Lietuvių Dienų” Leidykla
4364 Sunset Boulevard, Hollywoo, Calif. 90029, USA
UŽSISAKANT
prie plokštelės kainos pridėti $1.00 pašto ženklams ir apdraudai; į Kanadą užsisakant — prie to dar pridėti $1.00
muito mokesčiui.

Gražiausi švenčių linkėjimai prieteliams ir klijentams!
EMA IR VINCAS DAT1S

Datis Painting Contractor — owners

4424 Ambrose Terrace, Los Angeles, Calif. 90027
Telefonas: 663-6103

Sveikiname savo narius
ir visus Kalifornijoje gyvenančius lietuvius!
Linkime džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

(LITHUANIAN CREDIT UNION)
Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.
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Kaina $5.00

Vyčių susirinkimas

Lapkr. 28 d. Los Angeles abi L.
vyčių kuopos turėjo susirinkimą
J. ir C. Bichnevičių namuose Re
dondo Beach. Be kitų einamųjų reikas; Sandaros — J. Ąuris, M. Vailandžio 8 d. surengti koncertą ir
šokius. Taip pat nutarta pasirūpin
ti, kad ir iš vyčių narių dalyvautų
Jaunimo kongrese Chicagoje.

Vienyhininkas Valaitis is pranciš
konų baimės puola Į komunistų
glėbį...
Jonas Valaitis “Vienybės” nr. 5
rašo:
“Prof. J. Kubilius atsišaukė per
spaudą, kviesdamas mūsų jaunimą
siųsti mokytis lituanistikos į Lietu
vą. Kai Kai Australijos lietuvių
bendruomenės laikraščio Mūsų Pas
togės redaktorius J. Kazokas nutarė
savo dukrą pasiųsti i Vilnių litua
nistiką studijuoti, — buvo tenykš
čių “patriotų” ne tik apmuštas, stik
lais sužalotas jo veidas, bet turėjo
ir iš redaktoriaus pareigų atsisakyti.
O faktai kalba už save — niekad
išeivija — be ryšio su tautos kamie
nu — neišliko gyva.
Tik siųsdami į Lietuvos mokyk
las, kuriose mokslas nemokamas,
tebus galima jaunimą sustiprinti li
tuanistikoje.
Tiesa, Lietuva neparuoš jų būti
pranciškonais, bet jie bus supažin
dinti su Lietuvos istorija, kultūra,
literatūra, puikiai išmoks lietuvių
kalbą. Tai faktas. Ir lietuvybei čia
išlikti gyvai, kitos išeities nebus, nes
jos nėra.”
Jonas Valaitis rašo taip, kaip kul
tūrinio bendradarbiavimo komisa
ras Vilniuje Kazakevičius pageidau
ja.
Kokią literatūrą sovietai leis Vil
niaus universitete dėstyti, mes ge
rai žinome. Pasaulyje išsiblaškiusių
patriotinių lietuvių literatūros jie
neįtrauks į programą. Lietuvoje li
kusius rašytojus jie iškreipia, perfabrikuoja jų kūrinius.
O kokios kultūros jie ten pasi
sems, turėtų Valaitis, buvęs Balfo
įgaliotinis Europai, gerai suprasti.
Atrodo, kad J. V. labai bijo
pranciškonų auklėjimo, bet tur būt
“Vienybė” labiau bijo jų organizuo
jamo Jaunimo Centro. Reikia atsi
minti, kad ir Lietuvoje išsiauklėję,
net kai kuriems pasiseka atbėgti i
jų spaustuvę dirbti.
Nesijaudink, Jonai, dėl nutautė
jimo. Kai tą kultūrinį ryšį su Ne
priklausoma Lietuva turėjote, Jūsų
vaikai sparčiau nutauto negu dabar.
Turiu pasigirti, kad Los Angeles
lietuvių vaikai lituanistinėj mokyk
loje labai gerai buvo supažindinti su
Lietuvos istorija, literatūra, kalba.
Tikrosios Lietuvos istorijos sovietai
neleis dėstyti Vilniaus universitete,
ji bus iškraipyta ir iškarpyta.

Paaiškėjo, kodėl netvarka
—“Komjaunimo Tiesoje” liepos
22 d. skaitytojas skundėsi dėl ne
tvarkos Vilniaus “Vasaros” kino te
atre. Paaiškėjo, kad kino direkto
rius — S. Vasilin, gi kasininkė —
draugė Vodianik.

ŽINIOS IR KOMENTARAI IŠ
ELI 03 BIULETENIO

Naujas lietuvos katalikų protestas

“New York Times” dienlraštis š.
m. rugsėjo 27 d. paskelbė svarbią
žinią apie okup. Lietuvos 2.000 ka
talikų protesto raštą Sovietų Sąjun
gos vyriausybei ir, aplamai, apie
religijos suvaržymus Lietuvoje.
Dienraščio koresp-tas T. Shabad pranešė: Lietuvos katalikų pro
testo raštas — atviras laiškas, turįs
š. m. rugsėjo 19 d. datą ir rugsėjo
26 d. jis buvo parodytas užsienio
spaudos atstovams Maskvoje.
Laišką pasirašė 2.000 Prienų pa
rapijos tikinčiųjų. Jie pabrėžė, kad
vietos įstaigos varžo religijos laisvę.
Dienraščio korespondentas pažymė
jo, jog tas atviras laiškas liudija,
jog katalikų Bažnyčios svoris Lietu
voje tebėra didelis, nepaisant koin,., ustmcs propagandos.
Dienraštis pareiškė nuomonę,
kad šis Prienų parapijiečių laiškas
taip pat liudija: religinės bendruo
menes iš sovietų valdžios bei parti
jos vis griežčiau reikalauja garan
tuoti religijos laisvę, numatytą souulų konstitucijoje.
Lietuvos katalikų, su 2.000 pa
rašų, “atvirame laiškeųų pabrėžta:
Lietuvos dvasininkai varžomi, jiems
vykdant religines apeigas, be to,
nurodyta, kad Prienų parapijos ku
nigas buvo suimtas, nes “vaikus
mokęs katekizmo” ar juos paruošęs
komunijai.
Laiške nurodyta kun. Juozo
Zdebskio pavyzdys — jis buvęs
suimtas, nes vaikus mokęs katekiz
mo ir laukiama jo bylos. Laiške sa
koma: Mūsų nuomone, tai pažei
džia sovietų įstatymus ir konstitu
ciją. Dėl to mes prašome sovietų
.j. į.
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vyriausybę suteikti mums tikrą ti
kėjimo bei religijos laisvę ir leisti
kunigams vykdyti be baimės ar
susirūpinusios religiniu gajumu Lie
tuvoje dėl katalikų Bažnyčios “tarp
tautinių ryšių”. Sovietų vyriausybė
labiau pakanti rusų ortodoksų at
žvilgiu, nes jų Bažnyčia, gausin
giausia krašte, be to, jos hierarchija
daugiau atsidūrusi tiesioginėje so
vietų žinioje. (Elta)

Nauja ALT-bos c. vadovybė

Alena Devenienė. TLT centro
tarybos narė, lapkr. 13 d. dalyvavo
metiniame suvažiavime. ALT pir
mininku perrinktas dr. K. Bobelis:
aLT valdyba sudaryta iš organiza
cijų deleguojamų atstovų: Katali
kų Federacijos — dr. K. Bobelis.
K. Kleiva; socialdemokratų sąjun
gos — dr. J. Valaitis, J. Skorubskas; Sandaros — J. Zuris, M. Vaidyla (kuriam sergant, jį pavaduoja
dr. K. Šidlauskas); tautininkų — V.
Mažeika, T. Blinstrubas; Katalikų
Susivienijimo — dr. V. Šimaitis;
SLA — P. Dargis; Katalikių Mote
rų S-gos — E. Vilimaitė; Lietuvos
Vyčiai, Šviesos-Santaros federacija
ir Studentų Sąjunga atstovų dar ne
paskyrė.
Ateitininkų susirinkimas
Lapkr. 28 d. Polikaičių namuose
įvyko At-kų sendraugių susirinki
mas, kuriame dalyvavo ir kalbėjo
etniniais klausimais Amerikoje Atkų F-jos tarybos pirm. T. A. Kijauskas, SJ. T. Kijauskas taip pat
atsakinėjo į paklausimus kitais
klausimais, kaip pvz., ar patartina
vaikus siųsti studijuoti į Lietuvą.
Jo nuomone, dabartinėmis sąlygo
mis nepatartina.
T. A. Kijauskas buvo čia atvykęs
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Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!
ONA ir JONAS ŽUKAI

“Prairie Piayland” — Children Day School savininkai

137th & Prairie, Hawthorne. Calif.
Telefonas: OG 5-9051
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Linksmų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!
LITTLE JOY, “Jr.

RUDY’S

COCKTAILS
LIUDAS REIVYDAS, savininkas

1477 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. Telef.: MA 5-8373
*444*4^4****4¥4^*4^*444¥^^*4^**4*44****^+^*-V-*4*A

Švenčių proga sveikinu draugus ir pažįstamus!

JUOZAS RAČIUS
Los Angeles, California
j
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pravesti kursus moksleiviams atei
tininkams. Padėkos savaitgaly jis
kursus pravedė Big Bear kalnuose
,abai sėkmingai.

NERUŠIUOKIM LIETUVIŠKOJ
VISUOMENĖS
Los Angeles miestas su jo apy
linkėmis yra auganti lietuvių kolo
nija, kur veikia keliolika įvairių lie
tuvių organizacijų. Yra pajėgių in
telektualinių pajėgų, kur visiems
sutartinai vieningai dirbant daug ką
galėtų padaryti.
Kaip prof. J. Kuprionis siūlo,
Lietuvių Bendiruomenę padaryti vi
suotiniu lietuvių junginiu. Bet, de
ja, paskutiniu laiku tos vienybės
losangeliečiams, kaip tik trūksta.
Pasireiškė vieno sambūrio žmonės,
kurie save pasivadina iškilesniais
lietuvių darbuotojais (“Darbinin
kas”, Nr. 57), visiems nori diktuoti,
kas jų yra daroma, tas tik yra ge
ra.
Kalifornijos Lietuvių Bendruo
menės apylinkių abiejose valdybose
frontininkai sudaro daugumą, patys
pasiskyrė lietuvių reikalams komi
siją, kuki nori perimti ALTo jau
nuo seno dirbamą darbą. Jie taip
pat Lietuvių Fondą turi savo žinio
je ir savo nuožiūra skirsto iš Lietu
vių Fondo naudai rengtų parengi
mų pajamas, kas neigiamai atsilie
pia į Lietuvių Fondo augimą. Jie,
kitas lietuvišką darbą dirbančias
organizacijas skaito nereikalingom,
neremtinom, kaip tai yra su Kali
fornijos Lietuvių Radijo Valandėle,
jie jos ne tik patys neremia, bet ir
kitus atkalba ją remti.
FYontininkai prieš Kalifornijos
Lietuvių Radijo Valandėlę yra nu
sistatę, nes tos radijo valandėlės va
dovybėje nėra jų sambūrio iškiliųjų
darbuotojų.
“Los Angeles Bendruomenės Ži
niose” LB apylinkės pirmininkas
aiškiai pažymėjo Lietuvių Bendruo
menės reikšmę lietuvių visuomenė
je, jos uždavinius ir ateities planus.
Lietuvių Bendruomenė yra organi
zacija, kuri apjungia visus lietuvius
bendram darbui, rūpinasi visais lie
tuviškais reikalais, atlieka visiems
lietuviams svarbius darbus ir turi
didelę reikšmę lietuvybės išlaiky
mui. Jai reikalinga visų lietuvių pa
galba ir talka. Bet kaip jie gali su
silaukti tos talkos, kad jų sambūrio
žmonės veda visuomenės skaldymo
— rūšiavimo darbą lietuvių visuo
menės tarpe.
Kalbant apie iškiliuosius “politi
kierius”, jeigu tu nesi jų partijoje,
tai nežiūrint kokius darbus lietuvy
bei išlaikyti atliktumei, kiek liuoslaikio aukotumei, vistiek partiečių
liksi nepastebėtas.
Gaila, kad tie “didieji partiečiai”
nieko nesugebėjo iš gyvenimo iš
mokti ir nieko negalėjo pamiršti.
J. G.
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IS "ELTOS" BIULETENIO INFORMACIJŲ
Pavergtų Europos Tautų Seimas

New Yorke

Šiais metais, rugsėjo 21 d. pra
sidėjus 26-jai J. Tautų pilnaties se
sijai, PET arba ACEN, Carnegie
pastate, netoli nuo J. Tautų, turėjo
savo 18-sios sesijos 141 ir 142 po
sėdžius. Antrame pagrindiniu 'kal
bėtoju buvo JAV Kongreso Atst.
Rūmų narys Ray J. Madden, iš In
dianos valst.
Pirmame posėdyje apžvelgta
praėjusios PET sesijos veikla, pa
tvirtinta 18-sios sesijos darbotvarkė,
PET Generalinis Komitetas, priim
ta bulgaro D. K. Petkoff pasiūlyta
deklaracija dėl netinkamo Albani
jos,
Bulgarijos, Čekoslovakijos,
Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos
atstovavimo Jungtinėse Tautose ir
dėl Sovietų Sąjungos įvykdyto Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos suvereni
nių teisių pažeidimo. Sesijoje turi
ningą invokaciją sukalbėjo albanas
katalikas kun. dr. J. Oroši. Nutar
ta pasiųsti atitinkamas telegramas
JAV prezidentui R. M. Nixonui ir
tą pačią popietę, prasidėjusioje J.
Tautų sesijoje ką tik išrinktam sesi
jos pirmininkui Adam Malikui.

Antrame posėdyje šalia devynių
pavergtų kraštų delegacijų, dalyva
vo ir svečių. Iš PET Lietuvos dele
gacijos, šalia pirmininko Vaclovo
Sidzikausko, dar dalyvavo delega
cijos nariai: Juozas Audėnas, dr.
Jonas Puzinas, Pranas Vainauskas
ir Vytautas Vaitiekūnas. Sesijos
darbus sekė Lietuvos gen. konsulas
New Yorke Anicetas Simutis, taip
pat atsilankė ir būrys lietuvių.
Sesijos pradžioje pranešta apie
PET gen. komiteto išrinktą vadovy
bę naujai sesijai: pirmininku išrink
tas Lenkijos delegacijos pirm. Stean Korbonski, vicepirmininku —
sietuvos delegacijos pirm. Vacį. Si
dzikauskas, sekretorium perrinktas
eliks Gadomski (Lenkija), einąs
_,en. sekretoriaus pareigas.
Madden nurodė komunistų grėsmę
Pakviestas kalbėti Ray J. Mad
den džiaugėsi pirmą kartą turįs pro
gos kalbėti daugelio pavergtų kraštų
atstovų sambūryje. Jis nurodo į pa
vergtųjų kraštų atstovų šioje šalyje
nuolat keliamą komunistų grėsmę
ir tai, kad tie atstovai nuolat pa
laiko savo kraštų laisvės reikalą. Jis
prisiminė 1952 metus, kai jam te
ko vadovauti Katyno žudynių ko
misijai JAV Kongrese, paaiškėjus,
jog sovietų NKVD 1940 m. buvo
žiauriai nužudžiusi 4.253 lenkų ka
rininkus, iš apie 15.000 karių, be
žinios dingusių, jiems į rusų nelaisvę
pakliuvus. Dar anuomet Madden
jautęs sovietų propagandos mašinos
poveikį — jos aukomis virto mili
jonai žmonių. Atstovas pabrėžė: su

ta komunistų mašina reikia visiems
kovoti.
Madden priminė ir 1953-4 metais
veikusią kitą JAV Kongreso komi
siją, Keršte no vadovautą. Jos abi
buvo amerikiečių įstaigoms, val
džiai pateikusios daugybę duomenų
apie komunistų agresiją, sutarčių
pažeidimus, įvykdytus žiaurums ir
kt. Atstovo nuomone, JAV vyriau
sybė turėtų steigti specialų depar
tamentą, kuriam rūpėtų kova prieš
komunizmą, gi JAV Kongresas, ko
munizmo pavojų akivaizdoje, turėtų
vykdyti naują programą.

Toliau PET sesijoje buvo pateik
ta priimti: deklaracija tarptautinės
politinės plėtros klausimu ir du
pareiškimai dėl Katyno žudynių ir
dėl padėties Čekoslovakijoje.
Sidzikauskas: Sovietiškai “Sunormalinti padėti”, reiškia kraštą pripa
žinti Sovietams
V. Sidzikauskas, ptieš pateikda
mas priimti deklaraciją, savo įžan
goje pažymėjo, kad Sovietų Sąjun
gos pagyvėjusi veikla, kurios tikslas
— tariamai sunormalinti politinę
rytų ir vidurio Europos padėtį, tu
ri gyvybinės reikšmės pavergtųjų
kraštų ne tik dabartinei,, bet ir at
eities padėčiai. Pagal sovietus, tas
“sunormalinimas”reiškia norą tarp
tautiniu būdu Įteisinti sovietų lig
šiolinius teritorinius užkariavimus
Europoje, be to, ir jų kolonijinę
ekspansiją. Kitais žodžiais, tai būtų
ligšiolinio status quo, dabartinės pa
dėties, įtvirtinimas ar ją pavertimas
sustingusia.
Priimtoje deklaracijoje PET Sei
mas, atkreipęs dėmesį į sovietų vyk
dytus sutarčių pažeidimus, geros
valios stoką, pasiūlė, kad saugumo
konferencija turėtų apsvarstyti: bu
vusius sovietų pažadus sąjunginikams ir Rytų Europai karo metu
ar po jo, laisvo tautų apsisprendimo
bei pagrindinių žmogaus teisių
klausimą ir grėsmę, kurią Europos
saugumui sudaro Brežnevo vadina
moji ‘ riboto suverenumo” samprata
ir sovietų dalinių buvimas Čekoslo
vakijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje.
Tokių klausimų konferencijoje
nesvarstant, siūlomasis susirinkimas
nebūtų naudingas nei Europos sau
gumui, nei pastoviai taikai.
PET sesijos pirm. S. Korbonski,
tarp kitko, priminė sovietinius žu
dymus nuo 1917 m. ir ne tik Ru
sijoje, bet ir kraštuose, kurie pate
ko jų žinion. Jis pastebėjo, kad Bal
tijos gyventojų išvežimus ir Norilsko stovykloje sovietų įvykdytą daugiap kaip 1000 karininkų išžudymą.
Kreipiamasi į laisvuosius kraštus,
kad jie J. Tautų darbotvarkėn įra
šytų Katyno klausimą, kad būtų
siekiama atlikti tyrinėjimus ir kad
kaltininkai būtų patraukti atsako
mybėn. (Elta)
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Nuomonės ir diskusijos
REIKALINGA VEIKLOS
KOORDINACIJA

Ginčai, kur jie bebūtų, nėra ma
lonūs. Jie klausimų neišsprendžia,
tik juos sukomplikuoja. Ginčuose
dažnai pamirštama pati veiklos es
mė, sunkiu darbu pasiekti ar užsi
brėžti tikslai nublunka.
Laisvajame pasaulyje pilna įvai
rių nuomonių, vieni jungiasi į poli
tines, kiti į kultūrnes organizacijas,
pilna klubų, draugijų ik kitokių su
sibūrimų. Visi jie turi savo specifi
nius tikslus ir, jei jie neprieštarauja
krašto įstatymams, jie gražiai atlie
ka savo paskirti. Bet viskas turi
būti įstatymų ribose. — jie apsau
go ir kraštą ir individą. Jau ir čia
esame patyrę, kas pasidaro, kai ne
silaikoma įstatymų — pasidaro
anarchija. Todėl įstatymų leidžia
mosios ir jų vykdomosios instituci
jos yra labai svarbus dalykas.
Bet mes savo emigracinėje veik
loje to viso neturime Mūsų niekas
negali priversti mokesčius mokėti,
veiksnius gerbti ir jiems paklusti,
Organizacijas steigti ar griauti, vie
nus niekinti, kitus garbinti. Viskas
yra paremta asmens morale, jo at
sakomybe, t. y. mūsų pačių gera
valia.
Įvairių nuomonių ne tik gali bū
ti, jos net reikalingos dalyko iš
ryškinimui, bet tas dar nereiškia,
kad kiekvienas gali veikti kaip iš
manydamas, ir jokios koordinacijos
organizacijų veikloje nereikia.
Lietuvos reikalui Amerikos lie
tuviai visada sugebėjo apsijungti ir
pasiekė gražių rezultatų.
Niekas negali neigti tų jų dar
bų, jais remiasi ir naudojasi ir nau
jai įsikūrusios organizacijos. Bet ne
reikia stengtis senas naikinti ir jų
vietoj naujas kurti arba visus į vie
ną organizaciją suvaryti. Tada ker
tame šakas, ant kurių sėdime... nes
per tas draugijėles, klubelius ir įvai
rias kuopeles mūsų veikla ir laiko
si. Ne visi gali būti generolai, ka
reivių irgi reika.
Kritišku momentu visi apsijung
sime, grupiniai nesusipratimai iš
nyks, liks tik principinis klausi
mas: ar už nepriklausomą Lietuvą,
ar už rusų valdomą sovietinę?
Verčiame autoritetus, pajuokiame
idealistus, o ką iš to laimime?
Tik prarastas laikas beverčiam ir
besiginčijant. Priešas gi to ir laukia:
jis dar pakursto jaunimą prieš vyresnuosius, ir prasideda pozityvios
veiklos kritika, kliudymas, ardy
mas. Nejaugi to dar nesuprantame?
Laikas suprasti.
Praėję, 1971-ji, metai nebuvo ge
ri nei mūsų didžiam tikslui, nei vi
sai žmonijai. Tačiau nežiūrint to,
dirbkime su pasitikėjimu ir vil
timi, kad turės būti geriau.Todėl—
viltingų, laimingų Naujų Metų!
A. D.

IMMACULATE SESELĖS VIE
NUOLĖS NUKRYPO Į KAIRĘ

Šių metų rugsėjo mėn. 30 d.
“Herald Examiner” vedamajame ra
šo: “Hayden mokytojas. Vienas iš
labiausiai neįtikėtinų Immaculate
Heart kolegijos paskyrimas moky
toju Tom Hayden, vienas iš pasi
žymėjusių revoliucionierių, SDS
militantų studentų draugijos steigė
jų, Čikagos riaušių nuteistas dalyvis.
New Jersey laikraščiai po riaušių
Newarke rašė, kad Hayden yra “the
Maoist Messia from Michigan”. Jis
dalyvavo organizavime Columbia
universiteto riaušių. Jis kaip vadas
prieš Amerikos politką aplankė Ha
noi, komunistinio Vietnamo sostinę.
Hayden yra nusamdytas 15-kai
savaičių dėstyti sukiršinimo politi
ką. Turėtų būti jis tų studijų subjek
tu, o ne mokytoju.
Kas bus sekantis Immaculate
Heart kolegijos mokytoju? Ar mė
gins gauti Huey Newton, jei jis
grįš iš Raudonosios Kinijos?
Man atrodo, kad mokyklos ve
dėja Kelly, kuri yra labai anarchistiška, filosofiją dėstyti galėtų pa
kviesti Angela Davis.
Immaculate Heart seselės suski
lo — senesnių pažiūrų seselės nusi
pirko Donohoe nuosavybę netoli
mūsų parapijos ir Čia atsikėlė gy
venti; “moderniškos” seselės pasili
ko senoje vietoje ir vadovauja ko
legijai.
Seniau šią kolegiją lankė ne viena
lietuvaitė studentė; mokymas, o
ypač auklėjimas buvo “ant gerų pa
grindų”. Kur dabar jos galutinai
nusuks ir kur nuves savo auklėtines,
parodys netolima ateitis.
Tėvas
Viceprez. Spiro Agnew priėmė
liet respublikonų delegaciją

Viceprez. Spiro Agnew sutiko
priimti Respublikonų Tautybių Ta
rybos c. valdybą ir komisijų pirmi
ninkus.
Šioje delegacijoje dalyvavo ir du
lietuviai: prof. dr. Jonas Genys iš
Washingtono ir Kazys Oksas iš
Chicagos. Dr. J. Genys yra Ameri
kos Respublikonų Tautybių tary
bos vykd. sekretorius. Taip pat jis
yra Amerikos Lietuvių Tarybos įga
liotinis Washingtone.
Šios audiencijos metu dr. J. Ge
nys įteikė viceprezidentui ALT-bos
memorandumą mums aktualiais rei
kalais.
K. Oksas yra Illinois valstybės
Lietuvių Respublikonų lygos pirmi
ninkas ir taip pat vadovauja Res
publikonų Tautybių Tarybos tai
syklių komisijai.
Amerikos Respublikonų Tauty
bių Taryba yra sudaryta iš 35 tautų
atstovei ir turi virš 1000 klubų visoj
Amerikoj.
Mums lietuviams didelė garbė,
kad mūsų tautiečiai yra tokiose
aukštose pareigose. (ALTo Inf.)

gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

L inkime linksmų Švenčių ir sėkmingų Naujųjįį Metų!

ROQUE and MARK C0., INC.

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI

REALTORS ★ INSURANCE * INCOME TAX ★ NOTARY PUBLIC
3002 SANTA MONICA BLVD.
SANTA MONICA, CA. tel. 828-7525

.\amų para avimas, pirkimas — Aulu, namų ir atsakomybės draudimas

Phone 828-7525

664-2919

ALBINAS

-iuuo ouiisei Divu., mos Angeles, Ca. 90029. Telefonai: NO 4-2910 ir

MARKEVIČIUS

ir bendradarbiai

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN

si.nJa siuntinius j Lietuvą iš atneštu prekių ir parinktų jų įstaigoje.
Labiausiai p‘.tyrę siuntimo srityje.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kilus
Kraštus. - Agentu.a ruošia, ekskurs'iją i Lietuvą per Londoną ir Taliną.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3002 Santa Monica Blvd., Suite A
SAN 1A MONICA, CALIFORNIA

Io9 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.

Telefonas: (213) 828-7095

Best Wishes jroni

ACIREMA CORPORATION

Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema llieater

RŪTA, INC. investavimo Bendrovė

/•

"1 here's l\o Business Like Show Business

3002 Santa Monica Bivd., banta Monica, Cain. 904U4
Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. J aras imas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis

FRANCIS VALU SKIS
Box 7

Buena Park, California

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!
K

ROUND ROBIN Restoranas

švenčių linkėjimai visiems lietuviams!

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.

FRANK'S TELEVISION AND RAUIO
Frank Keršis, savininkas

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027
Telefonas: 469-8500

Sales & Service
Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi H.

GLOBE PARCEL SERVICE

i-'ardavimas didelėmis

Sav. ukrainieus J. TrostianetSKy

nuolaidomis

lietuviams.

Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.

<£841 Sunset Blva., Los Angeles, Calif. 90026.
1 ciet. 382-lo68
siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
3e Jūsų atsineštų aa^ktų, čia rasite dideų pasirinkimą, n gana pigiau
tokių prfcKiu, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo u vai. ryto iki 6 vai. p. p., šeštad. 9;uu — 5;uu p.p.
Sekmadieniais uždaryta.

Sutaupysite daug pinigu, mainyti imi seną televizorių j

naują spalvu’ą

laip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

NURMSEN PAINT CO
TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Call!. 900o9
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurnisen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

1i
a

Švenčių proga sveikina ir geriausių Naujųjų Metų linki

LIETUVIU NAMAI

4415 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90029
čia pat sale susirinkimams, kambariai posėdžiams.

Valgyklos vedėjos telef. 664-9712; iždininko telef. 664-2919

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD
LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028

HO 9-8097
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GERIAUSIOS DOVANOS JUMS IR JAUNIMUI
■ Tįr
-^pr ’ąr "V” V W V W ▼ '*9' W "V V V»
English Books / Knygos anglų k.
Awakening Lithuania
J. Stukas ............................ 3.50
The Balts
Dr. M. Gimbutas..................... 7.50
Battle of Grunwald
I. Sokolnikov, Tri. Bielskis 3.00
Crosses
V. Ramonas..........................4.00
The Forest of Anykščiai
A. Baranauskas ................ 4.00
Soft Cover 3.00
Lithuania, Land of Heroes
L. Valiukas ........................ 4.75
Lithuania 700 Years
Dr. A. Gerutis.............. . 12.00
Lithuania Under the Soviets
Dr. S. Vardys .................... 7.00
Lithuanian Christmas Ornaments
Frank Zapolis .................... 1.50
Lithuania. Picture Album
" N. Augustinas .................. 6.00
The Green Linden
Lithuanian Folk Songs .... 6.00
The Grean Oak
Lithuanian Poetry............... 5.00
The Lithuanian Woman
B. Novickas........................ 3.00
Popular Lithuanian Receipts
y J. Daužvardis......................2.50
The Seasons.
K. Donelaitis .................... 4.00
Soft Cover 3.00
Vytautas the Great
Rev. Dr. J. Končius ....... 4.00
Soft Cover 3.00
The War Against God
Dr. J. Savasis .................... 3.00
The Evening Song
V. Beliajus ........
3.00
KNYGOS VAIKAMS
Bobby Wishingmore
S. Zobarskas......................... 2.00
E — Elementorius
I. Malenas
.................. 2.00
Introduction to Modern Lithuanian
L. Dambriūnas ................. 7.00
Kregždutė
- Elementorius. I dalis ....... 2.00
Keturkojis ugniagesys
D. Bindokienė ,................... 2.00
Labas rytas, vovere
Jonas Minelga.................... 2.50
Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis
............ 3.00
'imblefoot the Ant
V. Tamulaitis .................... 3.95
elected Lith. Short Stories
S. Zobarskas, ed.................. 5.00
žpuola bitės
A. Gustaitis ..............
2.00

Romanai, poezija ir kt. knygos
-

• f-

« III ■

Agonija
Romanas, J. Gliaudą ....... 5.00
Anykščių šilelis
Poema, A. Baranauskas .... 5.00

čia ir paskutinių metų gyvenimą
okupuotoje Lietuvoje.
$5.00
0 Lietuvių švietimas Vokietijo
j‘. Redagavo V. Liulevičius. 640 f.
Kietais viršeliais. Iliustlruota.
$'/?

Audrose
A. Sabalis......................... 1.50
Baladės
0 Rinktiniai Raštai.
I tomas.
Maironis, ii. P. Lapės ___ 4.00
Pulgis Andriušis. Autobiografija ir
Dažytas vualis
apysakos. 264 psl. Kietais virš. Iš
Gatvės berniuko nuotykiai
leido J. Kapočius Botsone.
$5.00
R. Spalio romanas jaunimui... $5
SLydėjau viešnią vėtroje. V. Jo
Romanas W. S. Maugham .. 3.00 niko parinkt eilėraščiai iš kelių rin
Gruodas
kinių. 174 p. Kietais virš.
$3.00
Poezija, A. Jasmantas ....... 3.00
0 Tik tau ir man. O. B. Audro
Iš sutemų į aušrą
nės eilėraščių rinkinys. 160 psi.
Dr. A. Ramūnas ........... 5,00
Spausdino Nida.
$3.25
Kai tu arti manęs
Poezija, D. Sadūnaitė ....... 1.00
NAUJAUSIOS KNYGOS
Karaliai ir šventieji
- n-f mi M L inCTimiTirrrHtrrrgi r
ti
ju-j
Poezija, E. Tumienė............2.50
Dailininko žmona.
Kovose dėl Lietuvos, II dalis
Romanas. J. Tininis........ $5.00
Atsiminimai, S. Raštikis .... 6.50
Laiškai Dievui.
Geroji vasara.
D. Sadūnaitės poezija........ $2.00
Romanas. Č. Grincevičius. .. $5.
Liet. Beletristikos antologija
ištikimoji žolė.
Red. Bern. Brazdžionis
10.00
Romanas. A. Kairys........ $4.00
Lietuvių dainos Amerikoje
Mes valdysim pasaulį.
Dr. J. Balys...................
5.00
Atsiminimai. 2 tomai.
Mokslas ir religija
L. Dovydėnas.............. Po $4.00
Dr. J. Prunskis..................... 2.00
Nuskandintas žiedas.
Paskutinis posėdis
Novelės. J. Tininis.......... $3.00
J. Audėnas ........................ 4.00 Pragaro vyresnysis.
Paukščių takas
Romanas. V. Volertas...... $5.00
Poezija, A. Radžius........... 1.50 Sudiev! Aš išeinu.
Po Dievo antspaudais
Romanas. B. Kemežytė. $4.50
Poezija, L. Andriekus....... 3.00
Vėjas teikia lyguma.
Poezija
Romanas. A. Baronas..... $4.00
J. Aistis ........................... 6.00
Amerikos Lietuvių Taryba.
Poezijos pilnatis
Istorija. L. Šimutis.......... $10.00
Bern. Brazdžionis............. 10.00
Relikvijos
Poezija, Nerimą Narutė .... 2.00 PLOKŠTELĖS / RECORDS
Rezistencija
Romanas, R. Spalis........... 6.00 Folk Songs and Arias
Rinktinės mintys
Kipras Petrauskas ........... 6.50
J. Pirunskis ........................ 4.00 Dainų ir arijų rečitalis
Senasis Vilnius
Jonas Vaznelis....... ..............5.00
A. Šapoka ....................
5.00 Kur banguoja Nemunėlis
Smulkioji tautosaka
Alg. Brazis ................
4.00
Priežodžiai, J. Mingirdas .. 3 00 Songs and Arias
Tau, sesute
V. Noreika ....................... 6.00
Poezija, Pr. Lembertas ........4.00
Songs and Arias
Vaclovas Daunoras ........... 6.00
Minkšt. virš. 3.00
Tiltai ir tuneliai
Ar pameni?
Jaunųjų poezija ..........
.. 2.00
Vanda Stankus .... .. ........... 5.00
Trijų rožių šventė
Sutemų garsai
Poema, N. Rastenis ......... 5.00
Vanda Stankus...... ............. 6.00
Vakarė banga
Arias
Poezija, Gr. Tulauskaitė .... 2.00
Aldona Stempužis
........ 7.00
Valgių gaminimas
Les Sept Solitudes/Ainių dainos
E. Drasutienė ................... 7.50
Darius Lapinskas ................. 6.00
Varpai skamba
Dainos
Romanas, S. Būdavas ....... 2.50
Birutė Valterienė
........... 5.00
Vidudienio sodai
Dainuoju Jums, Aurelia
Poezija, Brazdžionis........... 4.00
Aurelia Paukštelis ............. 5.00
Vilnius lietuvių liaudies dainose
Toks mūsų likimas
G. Krivickienė..................... 5.00
Violeta Bendžiutė................6.00
Vivat Academia, 2 records
NAUJOS KNYGOS
Neo Lithuania orkestras .. 8.50
2 plokštelės
Grojam Jums
+ Simas. J. Gliaudos parašyta
Neo-Lithuania .................... 6.00
Simo Kudirkos, siekusio politinio
ztukuras
azylio, tragedijos istorija.
$3.00
Liet. Jaunimo Ansamblis .... 7.00
+ Grįžimas i laisvę. A. Rūkienės Lietuvių pasakos
Sibiro tremties pergyvenimų II to
L. Barauskas......................... 6.00
mas. Parašyta labai plačiai, nepa Sodauto
prastai jautriai; čia autorė jau lie
Vilniaus “V.airpo” choras .... 5.50
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Aldutės Sings
Alice Stephens Group
5.00
Gimtinės dangus
Lengvoji muzika ............... 5.00
Keturi autoriai / Poezija ir proza
Savo kūrybą skaito Andriušis,
Brazdžionis, Gustaitis, Santvaras
...... ................................ 5.00
Pilėnai
Opera ........................... 15.00
Irijų metų Irutė
Irena Giečiutė ir mama .... 3.00
Žirginėliai
B. Pukelevičiūtė, Pirmieji .. 6.00
Antrieji....... 6.00
Skamba ir aidi daina
Naujausia Vilniaus chorų pi... $5

-t

NAUJAUSIOS
Sigutė. Vaikams.
A. Paukštelienė.......... .........$5.00
Sek Pasaką. Vaikams.
Muzika D. Lapinsko, seka ir
ir dainuoja L. Rastenytė...... $6.
Lietuvių kompozitorių rečitalis
Dainuoja Stasė Klimaitė-Pautienienė................... ... . .. $6.00

Visos šios ir daugiau knygų bei
lietuviškų plokštelių galima gauti

‘ LIETUVIŲ DIENŲ” Leidykloje
4364 Sunset Boulevard
HOLLYWOOD, CALIF 90029
*■€
TAUTOS FONDUI AUKOJO
Papildomas sąrašas

Danys Mekišius atsiuntė aukų
lapą su Long Beach aukotojų sąra
šu. T. Fondui surinkta $38.00.
Aukojo :po $5. — D. Mekišius, P.
Marciuska, J. Matijošaitis, J. Mikalon'js, V. Počas, V. Tamošaitis.
Po $3. — Br. Basiulis, W. Tamu
lis.
Po $2. — J. Mickus.
Sta>sė Pantienienė iš Santa. Moni
kos T. Fondui aukojo $25.
Visiems Tautos Fondo rėmėjams
tariame nuoširdų ačiū.
A. Skirius
T. F. Įgaliotinis Kalifornijoje

You meet the
cfedTbT
.
|
.
SAVINGS
nicest people at... =
rC U C nHL

(on both sides of the counter)

• The nation’s largest Federal
savings and loan association.
• The nation’s highest yield on
insured savings.

Main Office: 5670 Wilshire Blvd., Los Angeles
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Apdrauda

Baldai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

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

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

Res.: 828-0460

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance
25600 Reed Dr., Lomita, Ca. 90717
Telef. 326-3077

taisymas

Automobilių

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394.0772
/lėtinių ir importuoti/ automobilių
taisymas ir dažymas.

Alinės-užeigos
JIMS PLAY PEN
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.
3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 90303
Tel. OR 3-9396

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
iVlember L. A. County Dental S’iy
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tei. WE 9-1448
A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire B1"4,
Santa Monica, Calh". PM03
Phone 828-4613 by s^poi* ‘.ment

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

Gydytojai
LEE’S BAR
Pete & Zelma Stamskis, sav.
4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132

LITTLE JOY “Jr.” — RUDY’S
L. & G. Reivydai, sav.
Cocktails
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373
THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717
THE SPOON
Beer, Pool, Sandwiches
M. C. Brown, Ruby & Bill
IW- —
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2407 Pacific Coast Hwy, East
Signal Hill, Ca. 90806
Phone 433-9060
Lithuanians are welcome.

Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
San a Monica, Galit. 90405
Vanin a s: 9:PO AM — 5:00 PM
Treė. ir šeši. 10 — 12.

JyNAS JURGiLAS, M. D.
17427 Gi.aisworth St.
Granada Hilis, 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 Apointment

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028

466-1066
Res. 395-3358

Kontraktoriai
Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Phone: 428-6151

TV taisymai

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
EX 4-9144

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

EL DORADO MOTEL

Vaikų darželiai

Al Samolis, sav.

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

Ca. 90027

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c,u GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 9000ft
DU 8-6011
DU 9*4161

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

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-0Č3 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
ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0460

Valgyklos
BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė šatnerient
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. •
namų tel. 664-9712
Veikia tik šeštadieniais ir sekmad.
nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Galim
sakyti grupėms iš ankatn

THE

ROUND

ROBIN

Restaurant

Juozas ir Aldona Spreinaitia, sav
615 South Brand Blvd.
*
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

BRONĖ SKIRIENĖ
ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029v
NO 4-2919
Res. TH 2-5394

JuSl-PH GUDAUSKAS, M. D.

Telefonas
Phone 395-6142

BRUNO POŠIUS

Moteliai

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!

LIAUDIES DIRBINIAI
LAV administracijoj galima gau
ti lietuvių liaudies dirbinių: juostų,
takelių, staltiesių, kaklaraiščių, ko
plytėlių, kryžių ir 1.1.
Kai ieškosite ko nors nepaprasto
ir tautiško Kalėdų dovanoms, užsukite į LAV ir LD administraciją
— 4364 Sunset Blvd., L. A.

Atdara visomis darbo dienomis
ir šeštadieni; norėdami užsitikrinti,
po darbo paskambinkite telefonu
064-2919.

Ar reikia pagalbos mokesčius
apskaičiuojant?

— Antano Skiriaus mokesčių
1 apskaičiavimo Įstaiga (Income
Tax Service) yra atdara kasdien
(išskyrus sekmadienius) nuo 8 v.
ryto iki 8 vai. vakaro.
Dėl patarnavimo prašome iš
iš anksto susitarti; skambinti te
lefonu: 664-2919.

(Licensed Real Estate Broker)
patarnauja lietuviams perkantiems
ir parduodantiems namus, žemės
sklypus ir apartamentus.
Dėl informacijų teiraukitės tele
fonu 664-2910 arba namų tel**
fonu TH 2-5394.
Įstaigos adresas:
4366 Sunset Blvd., Los Angeles,
California 90029.
• ♦♦ e • ♦0 ♦ * ♦ * s♦ ♦> ♦♦ •♦
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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.
v
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KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
Lithuanian Melodies

Stotis KTYM, banga 1460 AM

šeštadieniais 11:30 — 12:00
Radijo klubo pirm. Stasė Pautienienė; ižd. Juozas Mitkus, 3375
Bennett Dr., Hollywood, Calif.
90068; Tel. 1851-5703; programos
vedėjai — Vladas Gilys, Povilas Jasiukcnis, vyr. red. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., Santa Moni
ca, Calif. 90403; Tel. 828-3779.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE —11

ALp(LKA)1763 .
1971, Nr.12
I

lietuviu parengimy * * *
KALENDORIUS

Gražių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų
visieu Teros valios lietuviams
linki

GRUODŽIO MĖN. —

RŪTA
MARY ir

26 d. — LituanlMinių mokyklų Ka
lėdų eglutė, šv. Kįazim. par. salėj.
31 d. — Naujų Metų sutikimai:

8 vai. vafc. Santa Monikos Lietu
vių. Klubo :— Bay Wooimen’s Club
salėj, ųiO 4th St., S. M.
9 vai. vak. — ALT S-gos — Tau
tiniuose Namuose,, 3356 Glendale
Blvd., L. A.
. 8 vai. vak.-—--Long Beach Liet.
Klubo, Machinist salėj, 728 Elm
St., Long Beach.
8 vai. vak. — JAV Liet. Bendruo
menės. — 1530 N. Vermont Ave.,
L. A.

i*
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’-KILMONYTĖ
TAS KILMONIS
•

— Kun. Romanas Kasponi
operacijų kojose ir ilgesnių t
togų, grįžo į pastoracinį darbą
Kazimiero parapijoj. Atostogas j.s
praleido Clevelande pas savo moti
ną ir seseris.
— Bronė Gajauskienė ir sūnus
Rimas Gajauskas Kalėdų šventėms
išvyko į Chicagą, kur dalyvauja
giminaičių vestuvėse.

1972 m. SAUSIO MĖN.

9 d. 1 vai. p.p. — Amerikos Lfiiet.
PilieėSiaj Klubo Naujų Metų pobū
vis, Taut. Namuos, 3356 Glendale
Blvd., L. A.
15 d. 2 vai. ip.:p — JAV LB Vakarų
apyg. įsuvažiavimas Round Robin
restorane, 625 Brand Bl., Glen
dale, Calif.
15 d. 8 vai. vak. — L. A. Dramos
Sambūrio vaidinimas "Paskuti
nis piknikas”, King Jr. High
School auditorijoj, Fountain Av.
16 d. 12 vai. dienos M. Lenkauskie
nės pranešimas Jaunimo Kongre
so reikalu ir jaunimo simpoziu
mas', šv. Kazimliero par. salėj.
22 d. — J. .'ilių Skautų vakaras —
išv. Kazimiero' par. salėj.
30 d. 1 vad. dienos — SLA parengi
mas $v Kazimiero par. salėj.

TRUMPAI
— Antanas Skirias gruodžio 4-5
dienomis dalyvavo Vliko metinia
me suvažiavime Detroite, Mich. ir
atstovavo Lietuvių Vienybės sąjū
džiui. Spaudos ir radijo specialiame
posėdyje jis atstovavo LAV red. ir
Kalifornijos liet, radijo programų
vadovybei.

— Rašytojai Aloyzas Baronas ir
Anatoljius Kairys iš Chicagos bu
vo atvykę į Los Angeles dalyvauti
literatūros vakare gruodžio 4 d.
Jie taip pat buvo svečiai Dailiųjų
Menų klubo susirinkime, kuris įvy
ko gruodžio 5 d. Klubo susirinkime
dalyvavo ir viešnia H. Mošinskienė
iŠ Brazilijos, šiuo metu Los Ange
lėse viešinti pas gimines.
— Pranas Gasparonis, dailinin
kas skulptorius, priimtas į Dailiųjų
Menų klubą. Įstodamas į klubą jis
paskaitė įdomų savo "meno credo”.
— Rūta ir Petras Sakai, pardavę
savo Norwalk motelį, išsikėlė gy
venti į savo vilą kalnuose — Rimforest, Calif., netoli Lake Arrow
head miestelio.
— J. Valukonis su žmona iš Det
roito šventes praleidžia lankydami
dukterį Ramunę Žemaitaitiene su
žentu ir gimines bei draugus.

Mirė Genovaitė Reivydienė
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— Juozas Venckus Padėkos šaitgalyje dalyvavo Toronte, Kana
le, įvykusiame Studentų Sąjungos
suvažiavime.
— Stasės Klimaitės-Pauiiemeiiės
dainų plokštelė — Lietuvių kompo
zitorių dainų rečitalis — jau baigia
ma spausti. Ją bus galima įsigyti
tuojau po Naujų Metų. Leidžia
"Lietuvių Dienų” leidykla.

— Z. Brinkis, MD, keletą metų
specializavęsis Kaiser ir kt. ligoni
nėse operacijų srityj, dabar atida
rė nuosavą įstaigą adresu: 10738
Riverside Dr., North Hollywood,
Calif. Telef. 7634414.

— Klaudijos ir Jurgio Naujokų
sūnus lapkr. 18 d. pakrikštytas
Jeffrey Justino vardais.

— Inž. Rimas Kalvaitis su Šeima
išvyko gyventi į Airiją, kur jį per
kėlė darbdavys. Kalvaičiai tikisi už
metų vėl grįžti į Los Angeles.

— Gianny ir Stasės VirbickaitėsLucarelli pirmagimė dukra pakrikš
tyta Chiaros Konstancijos vardais.
— Lartry D. ir Valerijos J. Rec-

— Arch. Edmundas Arbas nuo
ateinančių metų sausio 1 d. savo
architektūrinę įstaigą perkelia į
1622 Wilshire Blvd., Santa Moni
ca, Calif. 90403. Telef. 394-1250.
Visais statybos ir planavimo
klausimais kreiptis nurodytu adresu
ilr telefonu, bus nuoširdžiai lietuviš
kai patarnauta.

lite-Hale sūnus pakrikštytas Larry
Deane vardais.,

— Gruodžio 10 d. J. Andrius, B.
Brazdžionis ir A. Skirius, atstovau
dami vietos lietuvių spaudai daly
vavo L. A. mero Sam Yorty spau
dos ir radijo bei TV kalėdiniame
pobūvyje.

KRIKŠTAI

— Edvardo ir Laimutės Vasi
liauskų (Vass) dukra pakrikštyta
Viktorijos Anelės vardais.
— Leonas ir Izabelė Oksai žie
mos atostogas praleido Havajų sa
lose.

Vestuvės
— Lapkričio 20 d. Ramutis Nar
kevičius vedė Lopitą McDonald.
Vedybų apeigos įvyko Sv. Kazimie
ro bažnyčioje.

KOMP. BRONIUS BUDRIŪNAS

su žmona Eleonora buvo nuvykęs
į Chicagą gruodžio 11 d. dalyvauti
"Dainavos” ansamblio 25 metų su
kakties šventėj. Sidabrinės sukakties
proga ansamblis buvo užprašęs Br.
Budriūną parašyti muzikinį veikalą.
Kompozitorius, susitaręs su A. Kai
riu, parašė jo komedijai "Sidabrinė
diena” muziką, Sis muzikinis vaidi
nimas statytas Maria High School
auditorijoj gruodžio 11 ir 12 d. d.
Vokietijoje ir vėliau čia ansamb
liui ilgą laiką vadovavo Stepas Sodeka; dabar jam vadovauja Petras
Armonas.

PAJAMŲ MOKESČIŲ
(Income Tax)
patarnavimo reikalais kreipkitės i
ANTANĄ SKIRIU — telefonu
NO 4-2919.
A. Skirius jau virš 20 metų dirba
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu
ry Dept., Internal Revenue Service
ištaigoje (San Francisco, Calif.) ke
letą metų.
Dėl laiko prašoma iš anksto su
sitarti telefonu Skambinti:

NO 4-2919

Lapkričio 20 d. po apie metus
trukusios sunkios vėžio ligos ligoni
nėje mirė Genovaitė Reivydienė.
Reivydienė buvo gimusi 1919 m.
birželio 24 d. netoli Raseinių, ūki
ninko šeimoje, taigi mirtis ją ištiko
dar pačiame amžiaus pajėgume.
į rožančiaus ir laidotuvių pamal
das susirinko pilnutėlė šv. Kazimie
ro bažnyčia. Abejas pamaldas atlai
kė ir turiningą pamokslą pasakė
prel. J. Kučingis, o į Sv. Kryžiaus
kapines velionę palydėjo virš 50
mašinų, kas mūsų kolonijos mastu
yra labai daug, ypač, kad tai buvo
paprasta darbo diena.
Po pamaldų kapinėse visos gimi
nės: Reivydų, Dabšių ir Verbylų
vardu žentas Rimtautas A. Dabšys
padėkojo prelatui, komp. Budriūnui, chorui, solistams Polikaičiui ir
Deveikienei, karsto nešėjams ir vi
siems dalyviams už visokeriopai iš
reikštą velionei paskutinę pagarbą,
o likusiems nuliūdime artimiesiems
užuojautą, ir visus dalyvius pakvietė
į savo namus pusryčių.
Prisirinko pilni erdvūs Dabšių
namai, kur Birutė Reivydaitė-Dabšienė, talkinama savo draugių Abelkienės, Navickienės ir kt., visus pa
vaišino ir padėkojo visiems už gė
les, užuojautas, Sv. Mišių aukas,
už įamžinimą mylimos mamytės
vardo Liet. Fonde ir kitokią viso
keriopai išreikštą užuojautą ir sura
minimą.
LAV leidėjas ir red. reiškia nuo
širdžią užuojautą velionės vyrui
Liudui Reivydui, vyr. sūnui Liudui
su šeima, dukrai Brutei Dabšienei
su šeima, moksleiviams — sūnui
Kęstučiui ir dukrai Aušrai, kuriuos
abu liūdesio valandoje ir laidotuvė
se gausiai dalyvaudami pagerbė
jaunimas — moksleiviai ir organi
zacijų nariai.

—Petras Prokuratas, anksčiau gy
venęs Los Angelėse, o paskutiniu
laiku Banning, Calif., mirė lapkri
čio 10 d., sulaukęs 78 metų am
žiaus Petras buvo nuoširdus lietu
viškos spaudos rėmėjas.
— Vilniuje lapkričio mėn. mirė
Leokadija Žukauskienė, rašytojo
A. Žukausko-Vienuolio žmona.
Reiškiame gilią užuojautą dukrai
Laimai Ruigienei ir posūniui Stasiui
Žukauskui ir kitiems giminėms.

Hollywoodo Kalėdų parade

šiemet teko pastebėti ir lietuvaičių:
Rūta Lee važiavo su savo draugais
naujame Cadillace. Televizijos re
porteriai Rūtai tarė gražių kompli
mentų. Taip pat parade Galarie au
tomobilyje, su Johnny Grant va
žiavo Gabija Bonataitė, kuri dirba
TV 5 kanalo įstaigoje.

A. A. GENEI REIVYDIENEI
mirus,
jos vyrui Liudui, dukroms Aušrai, Birutei Dabšienei,
sūnums Liudui ir Kęstučiui
reiškiame nuoširdžią užuojautą
Bill ir Ane Maker (Jarašūnienė)
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