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VLIKO SUVAŽIAVIMAS BOSTONE
Kasmet Vyriausicjo Lietuvos iš
laisvinimo Komiteto atstovai susi
renka skirtinguose lietuvių kolon jų
miestuose. Pirma tie suvažiavimai
vykdavo tik New Yorke, dabar j m
jie buvo Chicagoje, Detroite, Clevelande — ir šiais metais, Bostone.
Suvažiavimas vyko gruodžio 8
ir 9 dienomis Statler-Hilton viešbu
tyje. Seimui (suvažiavimui) ruošti
komiteto pirmininku buvo Stasys
Lūšys, dabar gyvenąs Bostone. Jis
atidarė seimą ir pakvietė dr. K. Va
liūną pradėti seimo sesiją. Į seimo
prezidiumą buvo pakviesti pirmi
ninkais: B. Vitkus ir Edm. Cibas,
o sekretoriais — Vyt. Mačys ir Jo
nas Vasys.
Seimą sveikino žodžiu: Simas
Kudirka, ALT pirm. dr. K. Bobe
lis, Pasaulio Bendr. atstovas L. Ša
tas, Lituanistinio Instituto —dr. J.
Gimbutas, BATUNo K. Miklas,
Bendr. Krašto valdybos vardu —
Skudzinskas. Buvo daug sveikinimų
raštu iš viso pasaulio
Seime buvo šie pranešimai: Vil
ko tarybos pirm. G. Žadeikio (per
skaitė V. Banelis), Vliko pirm. dr.
K. Valiūno “Lietuva tarptautinėje
politikoje ir Vliko veikla’’, vicepir
mininko J. Valaičio “Veiksnių kon
ferencija”, vicep. J. Audėno “Vliko
informacijos”.
Apie Vliko finansus informavo
vicep. A. Vakselis, Tautos Fondo
vicep. Ą. Jūrys ir Tautos Fondo
Kanados įgaliotinis A. Kuolas.

Dėl visų pranešimų buvo paklau
simų ir atsakymų bei diskusijų. Dr.
K. Bobelis atsakė į A. Vakselio
įžeidžiantį ALTą pareiškimą.
Paskutinė paskaita buvo Vytauto
Vaitiekūno “Lietuvos gyventojų
padėtis šiandien”.
Šeštadienio vakare viešbučio di
džiausioje salėje įvyko koncertas
ir vakarienė, kurios metu kalbėjo
Simas Kudirka.
Sekmadienio sesijoje buvo ko
misijų pranešimai ir rezoliucijų pri
ėmimas. Papildytos ir pataisytos
irezoliucijos bus pasiųstos spaudai.
Seimą uždarė Vliko pirm. dr. K.
Valiūnas.
Vliko metinės išlaidos buvo
$38,000.00. Per Tautos Fondą bu
vo surinkta $38,850.00. Su praė
jusių metų likučiu kasoje dabar yra
$24,425.00.
Jei būtų surenkama daugiau au
kų, Vlikas galėtų išplėsti svetimo
mis kalbomis biuletenių leidimą
(Buvo nutraukti biuleteniai vokie
čių ir portugalų kalbomis).
Seime dalyvavo 14 partijų bei są
jūdžių 38 atstovai ir daug svečių
bei Bostono veikėjų. Sveikinimus ir
kalbas užrekordavo “Laisvės Var
po" radijo programų vedėjas Pet
ras Viščinis.
Per “Laisvės Varpo” ir S. Minkaus radijo programas A. Skirius
perdavė “Lietuvių Die nų” red. ir
adm. sveikinimus Bostono ir apy
linkių lietuviams.

Simas Kudirka 1974 m. lapkričio 5 d. atvyko į Jungtines Amerikos Vals
tybes. New Yorke, Kennedy aerodrome, jį sutiko nemažas lietuvių būrys.
Čia yra jo pirmoji nuotrauka laisvajame pasauly: Kudirka stovi vidury,
tarp Vliko pirmininko dr. K. Valiūno ir Tautos Fondo pirmininko prel.
prel. Jono Balkūno.
Nuotrauka Birutės Radzivanienės
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SIMO KUDIRKOS PRIĖMIMO LOS ANGELES

PROGRAMA
Simo Kudirkos sutikimo komitetas paruošė šią programą:

1. Ketvirtadienį, gruodžio 19 d., SIMAS KUDIRKA, JO ŽMONA
EUGENIJA ir JO MOTINA ŠULSKIENĖ atvyksta į Los Angeles iš
Phoenix, Arizona, automobiliu. Atvykimo tikslus laikas nežinomas.
2. Penktadienį, gruodžio 20 d. svečio priėmimas Los Angeles miesto
burmistro ir miesto valdybos įstaigose. Spaudos konferencija.
3. šeštadienį, gruodžio 21 d., 9 vai. ryto, svečias dalyvauja Šv. Ka
zimiero Šeštadieninės mokyklos Kalėdų programoje. Vėliau — susitikimas
su “Tidings” laikraščio reporteriais. Žymesnių miesto vietų lankymas.
4. Sekmadienį, gruodžio 22-ji, yra pagrindinė Simo Kudirkos pager
bimo diena. Tai dienai numatyta tokia tvarka:
a) 10 vai. ryto Šv. Kazimiero parapijos aikštėje vėliavų pakėlimas.
Dalyvauja pats svečias. Tvarką veda skautai ir šauliai.
b) 10 vai. 30 min. ryto Šv. Kazimiero bažnyčioj PADĖKOS MIŠIOS
ir pamokslas. Gieda parapijos choras ir solistai. Chorui vadovauja ir var
gonais groja Kardė Bichnevičienė. Pamaldoms pasibaigus žodį taria Simas
Kudirka. Po to bažnyčios priekyje visų bendra nuotrauka.

(Po pamaldų parapijos kieme ir salėje užkandžiai ir kava.)
c) 12 vai. 45 min. p. p. Marshall Mokyklos auditorijoje, Monon ir
Tracy gatvių kampas, IŠKILMINGA AKADEMIJA SIMUI KUDIRKAI
pagerbti. Pagrindinę kalbą pasakys pats svečias. Be to, SVEIKINIMAI ir
MENINĖ DALIS. Svečiui dovanos įteikimas.

Įėjimas visiems laisvas ir nemokamas.
Programa prasideda punktualiai.
Pamaldose ir salėje visos organizacijos dalyvauja su vėliavomis.
Skautai ir šauliai uniformuoti. Mergaitės bei moterys — su tautiniais
drabužiais.
5. 4 vai. p. p. svečias išlydimas į Burbanko lėktuvų stotį, iš kur 4 v,
45 min. p. p. išskrenda į San Francisco, Calif.
Jei kas dėl svarbių priežasčių negalėtų pagerbime dalyvauti, savo
dovaną gali pasiųsti paštu adresu:
2718 St. George St., Los Angeles,
Calif. 90027 iždininko vardu. Visus čekius rašyti “St. Casimir’s Church”
vardu ir kamputyje pažymėti “Kudirkai”. Dovanos atleidžiamos nuo mo
kesčių.

Simas Kudirka gruodžio 7 d. kalba Bostono Lituanistinės šeštadienio mo
kyklos mokiniams.
Foto J. Rentelis

Simo Kudirkos sutikimo komitetas: Jonas Činga, pirmininkas, Vyt.
Čekanauskas, vicepirm., Vladas Pažiūra, sekr., prel. J. A. Kučingis, ižd.
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SIMO KUDIRKOS MINTYS
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Teko girdėti per Vliko seimą Bostone dvi S. Kudirkos kalbas. Čia pa
tieksiu tik keletą minčių iš jo kalbų.
Savo kalbose S. .Kudirka pavaizdavo sunkų lietuvių gyvenimą okupa
cijos priespaudoje ir ragino visus lietuvius kovoti dėl žmogaus teisių
Lietuvoje. Katalikų tikėjimas yra suvaržytas, tarnautojai tikėjimo prakti
kas — krikštus, sutuoktuves turi daryti slaptai. Už Katalikų Bažnyčios
Kronikų redagavimą ir leidimą jau daug kunigų nukentėjo.
Savo gimines ir negimines reikia šelpti siuntiniais. Jo nuomone, taip
pat reikia lankyti gimines ir jiems nuvežti mūsų spaudos — žurnalų, kny
gų, plokštelių. Nuvykus į Lietuvą, nesėdėti Vilniuje, bet važiuoti, neat
sižvelgiant, ar leidžia ar neleidžia, į savo gimtines, kolektyvinius ūkius,
Nesibijoti, kad gali būti areštuoti — tuo tik bus sukeltas didesnis tautos
pasipiktinimas okupantu.
Plunksna yra galingesnė už tankus. Rašykite kuo daugiau laiškų drau
gams ir giminėms. Rašykite savo spaudoje apie okupacinę situaciją Lie
tuvoje. Nuvežkite į Lietuvą spausdinimo priemonių — mažų multiplikavimo mašinėlių. Plunksnos galybė sugriaus sovietus.!
Okupantai lietuviškąjį jaunimą nori morališkai sužlugdyti. Girtuoklia
vimas ir paleistuvavimas yra labai paplitę Lietuvoje, ir tai yra toleruoja
ma, net propaguojama.
Simas Kudirka pabrėžė vienybės reikalą. Atrodo, kad jis pastebėjo
mūsų susiskaldymą ir visų norą vieni kitiems diktuoti, vadovauti, savo
asmeniškų ambicijų pirmoje vietoje iškėlimą. Lietuvos laisvinjmo darbe
reikalinga vienybė.
AR GAILA “NUSIPIRKO” KUDIRKĄ?

Chicagoje ir New Yorke teko išgirsti, kad Bend. Krašto pirm. Gaila
mano, kad S. Kudirka jam priklauso. Mat, nei Vlikas, nei Altą nemokė
ję Paeglių pareikalautų kelių tūkstančių dolerių jų išlaidoms padengti.
Jie paprašę detalių sąskaitų, už ką tos išlaidos yra.
Gaila reikalaujamą sumą sumokėjęs. Argi tuo jis turėtų teisę jį dispo
nuoti, kaip jam patinka? Kai buvo reikalas piketuoti, demonstruoti, siųsti
laiškus, telegramas, juk visų miestų, visi lietuviai vieningai įsįjungė į tą
darbą.
Kai reikėjo užmokėti Kudirkos šeimos kelionę į JAV, Valstybės de
partamentas kreipėsi ne į Gailą ar Paeglę, bet į ALTos pirm. K. Bobelį.
ALTos nupirktais bilietais visi penki Kudirkos šeimos nariaį atvažiavo
į Ameriką. Altos centro raštinėje mačiau panaudotus (cancelled) čekius.
Kodėl dabar Gaila turi privilegiją mums diktuoti? Kainavo daug nervų ir
laiko Los Angeles lietuvių organizacijų vadovybėms, kol gavome Kudir
ką gruodžio mėnesiui. Buvo vienos grupelės spaudimas Kudirką pakviesti
sausio 25 d. ir padaryti privačiai, rinktiniam “elitui” banketą, kaip kad
buvo padaryta dėl Murray Seeger. Tą dieną ir Gaila buvo užsiregistravęs
i Kudirkos kelionių sąrašą.
BADAVIMO DEMONSTRACIJA

Neseniai atvykęs iš Lietuvos buvęs marksizmo filosofijos dėstytojas Vil
niuje, Vaclovas Sevrukas, nuo lapkr. 14 d. iki gruodžio 10 d. buvo pa
skelbęs badavimo mėnesį. Gruodžio 2 d. jam patelefonavau į Jamaicą,
N. Y., ir paklausiau, kodėl jis badauja. Jis pasakė, kad reikalaująs Lietu
voje Žmogaus teisių (Human Rights) ir laisvės religijai bei Lietuvoje lei
džiamoms Kat. Kronikoms. Sakė, kad platesnį komunikatą paskelbsiąs
spaudoje. Apie jo badavimą žino užsienio spauda.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSĘ

Laikas greit bėga ir beveik ne yra registruotas Kalifornijos State
pamatėm, kad jau vieneri metai nu Departmente. Tokių geradarių jau
slinko į amžinybę, tačiau mes dar turime keletą. Prašau ir kitus prie
likome gyventi su tomis pačiomis šio gražaus tikslo prisidėti.
bėdomis ir rūpesčiais. Rodos, taip
Aukas Balfui galima įteikti pa
nesenai Balfas 1973 m. beldėsi į gal pasirinkimą šiems valdybos najūsų širdis ir duris, prašydamas au riems: J. Rukšėnienei, S. Šakienei,
kos lietuviui, esančiam sunkioje bė J. Kazakevičiui, S. Kvečui, B. Macdoje ir nepritekliuje. O tokių yra kialai, A. Mitkevičiui, J. Motiejū
daug ir visur, tačiau daugiausia nui, B. Seliukui, A. Tumui ir man.
Lietuvoje ir Sibire. Ypač vargsta
Prisiminkime, kad duoti daug
grįžę iš Sibiro tremties be sveikatos lengviau, negu prašyti. Sudarykime
ir be teisių. Tik tokiems Balfas Šv. Kalėdų dovanėlę.
siunčia pagalbą. Žinoma, tiek, kiek
Aukas galima pasiųsti ir paštu
mes jautrios širdies lietuviai auko iždininkui šiuo adresu:
jame.
A. Mitkevičius, 50491/2 Franklin
Los Angeles Balfo skyrius nuo Ave., Los Angeles CA 90027.
Už aukas iš anksto visiems nuo
spalio m. 15 d. vykdo metinį pini
širdžiai
dėkojame.
ginį vajų ir kreipiasi į visus mie
Vladas Pažiūra
lus lietuvius ir prašo aukos tiems,
BALF’O pirmininkas
kurie negali asmeniškai mus aplan
kyti ir ištiesti savo išvargintas ran
j
am
kas ir pažiūrėti liūdnomis akimis.
SENELIŲ PRIEGLAUDA
Esu tikras, kad tokiu atveju mes
COGSWELL MANOR
visi būtume sujaudinti ir nepagailė
tume 10, 20 ir daugiau dolerių duo
Elderly men, women can live
ti, kad tik suteiktume jiems džiaugs better, be happier at Cogswell
mo ir sumažintume jų neviltį. De in El Monte.
ja, jie mūsų neaplankys, tačiau rei
Exellent food and care at low
kalas lieka tas pats. Todėl duokime rate. Test try it 3 days free.
visi ir jauskime vienodai tą tautiš
For further information please
ką pareigą savo artimo atžvilgiu.
call 448-1396.
Jei kas norėtų smulkiau susipa
žinti ir sužinoti, kiek vietinis Balfas
Nebrangiai
ir jo centras surenka aukų ir kiek
IŠNUOMOJAMAS NAMAS
kam išleidžia, prašome ateiti į Bal
lietuviams
fo narių metinį susirinkimą ir savo
akimis pamatyti visas apyskaitas. netoli parapijos, lietuvių apgyven
Paslapčų nėra.
tame rajone; 4 kambariai, virtuvė
Ta pačia proga kreipiuos į visus su valgomuoju; rūsys; aptvertas
dirbančiuosius, kuriems darbovietė- \ kiemas.
se iš uždarbio yra atskaitomas AID,
Teirautis LAV leidykloje arba
United Giyers ar kitoms šalpos or telefonu 661-7454.
ganizacijoms. Prašau pareikšti no
rą, kad atskaitymas būtų pervestas
Išnuomojamas kambarys
dėl United Lithuanian Relief Fund
of America, Inc. ir duoti mano ad su virtuvės pasinaudojimu, pigia
resą: 1284 Live Oak Dr., Anaheim, kaina, Eagle Rock apylinkėje.
CA 92805, nes tuo adresu Balfas
Teirautis telef. 254-2082.
*+**-*-******4****-M-»-*¥-**+***4**«V-4*4*4¥T-r*V*V****J$-»-»

Santa Monikos Amer. Lietuvių Klubas su Santa Monikos Lietuvių
Bendruomenės apylinke kartu ruošia
NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIŲ,

kuris įvyks 1974 m. gruodžio mėn: 31d., Bay Women’s Club salėje,
1210 4th Street, Santa Monica (prie Wilshire Blvd.)
Gros geras orkestras • Bus skani vakarienė • Gera nuotaika

Kviečiami visi lietuviai ir jų draugai.
Atskiri pakvietimai nebus siuntinėjami.
Rezervuoti vietas telefonais:
L A. Markevičius — 828-7525; 2. J. Kojelis — 395-8355;
4. A. Milaknis — 395-5764; 4. E. Gedgaudienė — 399G825
RENGĖJAI

Prie V. Sevruko badavimo buvo prisidėjęs ir S. Kudirka, išbadavęs
vieną savaitę gruodžio 3 — 10 d. Vliko pirm. dr. K. Valiūnas per Eltą
paprašė visus lietuvius badauti gruodžio 10 d. arba gruodžio 20 d. Tai
savotiškas protestas prieš Sovietų okupaciją Lietuvos ir nedavimą laisvės
jos gyventojams.
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Kodėl Bražinskai neturi
vizų
Šitą klausimą jau esu kėlęs spau
doje, bet kas į jį reagavo?
Privatūs asmenys, tiek pažįstami,
tiek ir nepažįstami, man nuolat
Bražinskų laisvinimo, vizos reika
lais skambina, teiraujasi, rašo, pra
šo patarimų, nurodymų. Daugelis
jų nusivylę mūsų vadovaujančių or
ganizacijų neveiklumu ir klausia
patarimų, ar jiems bei jų vadovau
jamoms organizacijoms nepradėti
dairyti tokių ar kitokių sprendimų.
Todėl noriu paklausti mūsų di
džiųjų vadovų, ką jie daro Bražins
kų iš Turkijos išvežimo reikalu?
Ar eiliniai lietuviai gali kuo padėti,
be piniginių aukų. Visuomenė Bra
žinskų reikalu tikrai ir nuoširdžiai
rūpnasi.
Noriu atkreipti dėmesį į laisvės
siekusių lietuvių pastangas išsisukti
iš Vokietijos nacių pastangų sugau
dyti darbingus lietuvius, lietuvaites,
jų okupacijos II pasaulinio karo
metu Lietuvoje.
Tada lietuviai tarpusavy greito
mis sudarydavo fiktyvines, netik
ras vestuves, iš vienos pusės oficia
liai vesdamiesi, iš kitos pusės, vien
savo ir artimųjų žiniai, pasirašyda
mi, jog tos vedybos yira netikros,
padarytos tiktai vokiečių-nacių ap
gavimui.
Tokie dokumentai išsaugojo dau
gelį lietuvių, lietuvaičių nuo išveži
mo į Vokietiją ar išsiuntimo į fron
tą. Tiesa, buvo tokių, kurie vėliau
dirbtines vedybas pavertė tikromis.
Galvojasi : O kodėl laisvos lie
tuvaitės negalėtų panašių vedybų
padaryti su Bražinskais? Siekiant
naudingo tikslo, reikia lankstumo.
Kadangi viename lietuvių laik
raščių buvo paskelbta dabartinė
Bražinskų gyvenimo vieta, net sa
miestelio nuotrauka, tai nėra reika
lo man daugiau slėpti adresą: Pr.
ir Al. Bražinskas, Mūlteciler Kam.)
1, Yozgat, Turkey.
Kaip anksčiau rašiau, dabar jie
gyvena politinių pabėgėlių stovyk
loje. (Iš lietuviškų laikraščių gauna
“Tėviškės žiburius” ir “Dirvą”).
Bražinskų reikalu pagrindiniai
ir oficialiai rūpinasi Vlikas. Jie
reikalingi piniginės paramos tų
lietuvių pagelbėjimui. Vlįko adre
sas: Supreme Cimmittee for Libe
ration of Lithuania, 29 West 57th
Street, New York, N. Y. 10019.
Nepamirškime Bražinskų!

Algirdas Gustaitis

Bražinskai dėkoja
laisviems lietuviams
Lietuviai patriotai Pranas ir Al
girdas Barzinskai man rašytame
š. m. spalio 3 d. laiške pranešė, kad
rugsėjo 27 d. įvykęs paskutinis jų

AR VERTA LANKYTIS LIETUVOJE?
Šis klausimas yra labai opus ir
nelengva į jį keliais sakiniais atsa
kyti. Šiuo reikalu buvo prirašyta
įvairių nuomonių ir motyvų prieš
ir už. Šį kartą pabandykime į šį
klausimą atsakyti faktais.
Mes visi labai norėtume aplankkyti savo ar tėvų gimtines, gyven
tas vietas ir, žinoma, susitikti su gi
minėmis bei pažįstamais. Tuos jaus
mus, kuriuos turime savajai Lietu
vai, žodžiais išreikšti labai sunku.
Tai jausmas, kurs randasi mūsų
vidiniame pasaulyje, ir tik mes pa
tys jį jaučiame ir vienaip ar kitaip
išgyvename. Todėl visiškai supran
tama, kad kai kurie iš mūsų ryštasi vykti į Lietuvą, nežiūrint kokią
kainą tenka sumokėti. Tačiau liūd-

teismo posėdis Ankaroje, Turkijo
je, atmetė pakartotinus rusų kalti
nimus ir patvirtino ankstesnį teis
mo sprendimą: jie laisvi, nes pri
taikytas Turkijos amnestijos nuo
statas.
Iš Turkijos galėtų tuoj išvykti,
jei turėtų kokios valstybės vizą įva
žiavimui.
Jiems pageidaujant, laiške pra
neštų žinių neskelbiu. Jie prašo
laisviems pasaulio lietuviams pa
skelbti tokią jų padėką:

PADĖKA
1974 m. rugsėjo 27 d. Ankaro
je įvyko 24-tas paskutinis mūsų
teismo posėdis, galutinai patvirti
nęs mūsų amnestijos įstatymo pri
taikymo teisėtumą. Tuo būdu buvo
baigta ilgai Turkijos teisme truku
si politinė byla. Mes, 1970 m. spa
lio 15 d. prasiveržę pro geležinę
uždangą, pagaliau 1974 m. gegu
žės 21 tapome visiškai laisvi. Rug
sėjo 27 d. teismo posėdis tą faktą
patvirtino, atmesdamas rusų pro
testus.
Šia proga mes norėtume išreikš
ti nuoširdžią padėką visiems mus
ilgoje, sunkioje kovoje rėmusiems
tautiečiams. Mes, Lietuvos laisvės
kovotojai, Pranas ir Algirdas Bra
žinskai, iškalėję beveik ketverius
metus kalėjime, visuomet jautėme
savo laisvųjų tautiečių moralinę ir
medžiaginę paramą, ko mes niekad
nepamiršime. Ypačiai esame dėkin
gi už organizuotą laiškų, telegramų,
peticijų Turkijos vyriausybei siun
timo žygį, kuris pagreitino mūsų
išsilaisvinimą ir išgarsino Lietuvos
problemas.
Tariame
nuoširdų lietuvišką
Ačiū.

Lietuvos laisvės kovotojai

Pranas Bražinskas
Algirdas Bražinskas

na ir net gėda sakyti. Okupantas
daro didelę mums malonę: leidžia
giminėms atvykti į Vilnių, pasitikti
atvykstančiuosius ir pabūti su jais
3-5 dienas viešbutyje, kuriame ne
saugu laisvai kalbėtis. Visur kitur,
išskyrus Trakus ir dar vieną kitą
vietą, neleidžiama aplankyti ir pa
matyti. Ar tai neišjuokimas laisvėje
ir vergijoje gyvenančių žmonių?

Be abejo, visi ten nuvažiavę ma
to beveik tą patį, tačiau grįžta la
bai nevienodai pasakoja. Vieni pa
sako taip, kaip faktiškai yra: prie
spauda, nusivylimas, ašaros, tauta
randasi dideliame kalėjime. Kiti ty
li, lyg kaulą būtų prariję, o treti
giria ten esantį gyvenimą ir pyksta,
kai suabejoji. Kodėl taip yra? At
sakymas, atrodo, yra aiškus. Pir
mieji lankytojai yra laimingiausi:
neįkliuvo į jokius spąstus ir nėra
atsakingi už savo pasakojimus. Ant
rieji tyli, nes taip įsakyta okupanto
arba įprašyta giminių. Bijoma pa
kenkti ten esantiems. Apie trečiuo
sius tenka pasakyti apgailėtiną tie
są: Vargšai įkliuvo ir įsipareigojo
taip kalbėti, arba yra tokie akli ir
naivūs, kad nieko nematė, o tik gė
rė ir baliavojo su savo aukštuose
postuose esančiais giminaičiais bei
pažįstamais. Taig vertinama pa
vergtos Lietuvos padėtis pagal gi
minaičių užimamas vietas. Propa
ganda veikia, nes jau atsiranda tai
kos apaštalų, kurie stengiasi išjuok
ti tuos, kurie peikia esančią prie
spaudą ir tiki tiems, kurie giria ir
žavisi komunistų sukurtu rojumi.
Neseniai mūsų kolonijoje buvo
staigmena, kai dvi jaunesnės kar
tos moteriškės už kažkokiuos nuo
pelnus praeityje ar busimuosius at
eityje, gavo teisę nuvykti į organi
zuojamus šešių savaičių lituanisti
kos kursus Vilniuje. Iš paviršiaus
atrodo, koks tai kilnus pasitarnavimas išeiviams lietuviams: leidžiama
atvykti į sostinę ir pasisemti atgai
vos, kad grįžę perduotų dar už sa
ve jaunesnei kartai meilę savajai
kalbai, literatūrai, tautosakai. Bet
tikrumoje ar yra tokie gražūs tiks
lai? Ar girdėta, kad komunistai ką
nors duotų ir už tai nieko neprašy
tų? Ir štai okupantų leidžiamas
laikraštukas “Gimtasis Kraštas”
rugsėjo mėn. 19 d. numeryje at
spausdino pasikalbėjimą su tų kur
sų seniūne p. D. Janutiene. Ar tai
ne šiurpus sukelia pavergtai tautai
ir laisvėje esantiems lietuviams?
Pavergta tauta per Kudirką, Kalan
tą ir kitus kankinius šaukia ir rei
kalauja Lietuvai laisvės, o mūsų
kursantai laukia vyresniųjų mirties,
kad po to nieks nekeltų balso ir
nedrumstų okupanto sąžinės. Ar
dėl to jų tėvai bėgo nuo artėjančių
raudonų banditų ir nešė ant rankų
savo vaikus, kad jie dabar nuvykę
į kursus sužinotų, jog jų tėvai ir į

juos panašūs buvo įvairūs nenaudė
liai ir liaudies išnaudotojai, kuriems
verta tik linkėti greičiau numirti?
Kodėl taip lengvai ir neapgalvotai
pakliūvama į okupanto spąstus?
Jau kai kurie, girdėti, drįsta priva
čiuose pabūviuose užtraukti komu
nistų internacionalą. Ar nereiktų
dėl to rimtai susimąstyti ir melsti
Aukščiausiojo sugrąžinti jiems iš
mintį ir regėjimą, kad Kudirka,
Kalanta ir daugelis kitų laisvės ko
votojų kentėjo ir kenčia už tautos
laisvę, bet ne už jos pražūtį.
Vienas jaunas berniukas, grįžęs
iš Lietuvos po ilgesnio viešėjimo,
parsivežė reikšmingą interpretaciją
ką reiškia LTSR — Lietuvių tautą
surys rusai. Ar prie to darbo ir mū
sų kai kurie neprisidedame?
Neseniai pabėgęs iš Lietuvos mu
zikas Jurgutis aiškiai pasakė, kad
mes per mažai šaukiame laisvajam
pasauliui apie komunistų žiaurumus
persekiojant tikinčiuosius. Tai bjau
riausias nusikaltmas išplėšti iš žmo
gaus didžiausią turtą — tikėjimą ir
gyvenimo laisvę. Kas iš tokio tautai
lietuvių, kurs už grašius išduoda ir
žudo savo seses ir brolius lietuvius?
Kiek šimtų tūkstančių yra išvež
ta iš Lietuvos į Sibirą žiauriausiai
mirčiai? Argi jų kančios mums nie
ko nesako ir neįpareigoja? Užmir
šome 1940-41 metų okupaciją ir
stengiamės (kai kurie) įrodinėti, kad
komunistai jau pasikeitę, kad ma
siškai į Sibirą nebeveža... Bet ar
jie leidžia išvežtiesiems sugrįžti at
gal į Lietuvą ir būti pilnateisiais
jos piliečiais? Ne! Yra tik nedau
gelis sugrįžusių, bet ne veltui — jie
turi varyti prokomunistinę propa
gandą; kiti, kurie to nedaro, negau
na buto, nepriimami į darbą, o vy
resnieji ir nustoję sveikatos, negau
na jokios kompensacijos, jau nekal
bant apie pensiją. Pavyzdžių galite
rasti savo giminių ir savo artimųjų
tarpe.
Kaip anais “Varpo” gadynės lai
kais dr. Vincas Kudirka šaukė ap
snūdusią tautą: “Kelkite, kelkite”,
taip ir šiandieną mums tinka pana
šus šaukimas: Prisikelkite vieningai
kovai prieš tą patį lietuvių tautos
okupantą ir naikintoją. Nelaukite,
kol vyresnieji išmirs, — atminkite,
kad ir jūs, jaunesnieji, mirsite. Bet
tauta turi gyventi — nenumarinkite
jos savo neapgalvotais, ūpo, keršto
ar kitais motyvais pažadintais iš
puoliais! Mokėkite susitvardyti. At
siminkite vyresniųjų aukas ir dar
bus. Ir jeigu jums atrodo, kad jie
permažai padarė ar padaro, kovo
dami dėl Lietuvos laisvės, — jūs
padarykite daugiau, o nenueikite su
okupantų ir jo tarnais.
Iš tų mano kelių žodžių ir pavyz
džių pasidarykite išvadą, ar verta
lankytis Lietuvoje, ar ne.
Subrendęs
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Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo
susirinkimas

Šv. Kazimiero par. salėj gruodžio
8 d. įvyko A. L. Piliečių Klubo su
sirinkimas, kuriame buvo renkama
nauja valdyba 1975 metams. Į nau
ją valdybą išrinkta: pirm. — P. Žu
kauskas, vicep. — P. Petraitis, ka
sininku — O. Macėnienė, protokolų
sekr. — I. Simokienė, ir finansų
sekr. — S. Žukauskienė.
Nutarta surengti Naujų Metų su
tikimą sausio 12 d., sekmadienį, pa
rapijos salėj; nariai gali pasikviesti
ir svečių.
Klubui nusipelniusius, ilgus me
tus išbuvusius klubo valdyboje na
rius, susirinkimas nutarė pagerbti
surengiant jiems parengimą. J. G.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
susirinkimas

Gruodžo 29 d., sekmadienį, 1 v.
po pietų Liet. Tautinių Namų sve
tainėje kviečiamas SLA 75 kuopos
metinis susirinkimas, kuriame bus
renkama kuopos valdyba 1975 me
tams ir aptariami kiti kuopos rei
kalai. Kaip kasmet, sausio 26 d.
(1975 m.) po pamaldų parapijos
salėj, Susivienijimas rengia savo
metinį parengimą. Programą atliks
L. A. Dramos Sambūrio Išlaisvin
tų moterų grupė, vadovaujama D.
Mackialienės. Jų programos būna
linksmos, naujos, paimtos iš gyve
nimo, visuomenės mėgiamos. Visi
nepraleiskite progos dalyvauti šia
me parengime.
Po programos kavutė su pyragai
čiais.
SLA 75 k. valdyba
Atšventė gimtadienius

Liūdo Reivydo gražioje svetainė
je, Los Angeles, lapkr. 22 d. vakare
susirinkęs gerokas būrys Danutės
Kaškelienės ir Leono Okso draugų
atšventė jų gimtadienius. Pasivai
šinta ir palinkėta jiems dar daug
daug laimingų metų (J. G.)
Pulk. Tomo Sereikos pagerbimas

Los Angeles Ramovėnų ir Šaulių
kuopų iniciatyva gjruodžio 1 d. bu
vo suruoštas Tautiniuose Namuose
pulk. T. Sereikos 75 metų amžiaus
sukakties paminėjimas.
Minėjimo programą pravedė ra
movėnų pirm. A. Mironas. Stasys
Paltus pasveikino Teisininkų dr-jos
vardu ir patiekė sukaktuvininko
biografiją.
Tarp sveikintojų buvo prof. J.
Kupirionis — sveikinęs Žurnalistų
sk. vardu, V. Čekanauskas — Al
tos sk. vardu, O. Razutienė — Liet.
Bendruomenės L. A. apyl. vardu,
J. Petronis — Tautinės s-gos, E.
Vilkas — Skautų, V. Andrašūnienė
— birutiečių, A. Audronis — Liet,
aviatorių, pulk. P. Starevičius —
asmeniškai.
Sukaktuvininką T. Sereiką, kaip
nuoširdų liet, spaudos skaitytoją ir
rėmėją, sveikiname ir linkime svei
katos ir laimės.

VEIKLOS

Iš Dramos Sambūrio veiklos

Los Angeles Dramos Sambūris
po sėkmingų gastrolių Teatro Fes
tivalyje Chicagoje intensyviai ruo
šiasi J. Gliaudos 3-jų veiksmų dra
mos pastatymui Los Angelėje 1975
m. sausio 11 d. 7 vai. 30 min. Tho
mas Starr King mokykloje, Foutain
Ave. L. A.
Pastatyme dalyvauja: D. Baraus
kaitė, V. Ąžuolaitis, V. Jatulienė,
S. Pautienienė (Festivalyje laimėju
si geriausios aktorės žymenį), Man
fredas Prišmantas, R. Urbanienė ir
R. Žukas.
Režisuoja D. Mackialienė, deko
racijos Lino Kojelio, pagal S. Makarevičiaus eskizą.
Spektaklį norima pradėti punktu
aliai ir publika prašoma atvykti
truputį anksčiau. Pageidautina į
spektaklį nesivesti mažamečių ir
paauglių, bent iki 14 metų, nes vei
kalas yra sukrečiantis šių dienų re
alumu.
“Išlaisvintos moterys” vėl pradė
jo repeticijas ir su nauja programa
pasirodys SLA metinio parengimo
proga 1975 metais sausio 26 d. Šv.
Kazimiero parapijos salėje. Grupėja dalyvauja: D. Barauskaitė, Ona
Deveikienė,, N. Dobrovolskienė, V.
Irlikienė, D. Mackialienė, I. Tumienė, R. Urbanienė, L Žukaitė.
Grupei akomponuoja O. Barauskie
nė.
Dramos Sambūrio valdyba
Aukojusių Į LB Švietimo bei
Simo Kudirkos fondus sąrašas

Po $100. — P. R. Sakai, G.
Kazlauskas.
Po $50 — Ch. Kairys, A. Mar
kevičius, A. Paulauskas, J. H.
Žmuidzinai, Nežinomas.
$45 — J. Raulinaitis.
$40 — V. Kazlauskas.
Po $30 — Z. S. Koronkevičiai,
P. A. Raulinaičiai, L. Zaikienė.
Po $25 — J. Činga, Dr. J. ir G.
Gudauskai, Dr. Z. G. Brinkis, V.
E. Dovydaičiai, A. D. Polikaičiai.
Po $20 — Dr. R. Giedraitis, V.
Tamošaitis, J. Matulaitis, B. Grau
žinis, V. Aneliauskas, A. D. Mažei
kos, J. Vitkus, E. Jarašiūnas,
Po $15 — A. Lukšienė, L. Raivydas, M. Lembertienė, V. Pažiū
ra, I. Medžiukas, Š. Karuža.
Po $10 — H. A. Bajaliai, V. Va
lys, D. Vailokaitis, E. J. Kojeliai,
T. Sereikai, E. Blynienė, E. Sinkys, J. Bandziulis, A. Milaknis, S.
Paškauskas, A. V. Jonynas, B. A.
Kliorės, V. Tuskenis, P. Grušas,
I. ir E. Vilkai, A. B. Brazdžioniai,
Dr. Ch. Mitchell, N. S. Neyerges,
A. Tumas, J. Jodelė, J. V. Kazake
vičiai, A. E. Nelsai, A. S. Kalvai
čiai, P. Pretkus.
Po $5. — Č. Tuminas, W. Wisneski, P. Sušinskas, E. Vasiliaus
kienė, J. Stankus, J. R., D. Baraus
kaitė, P. Ulevičius, J. Račius, V.
Gilys, P. Dovydaitis, M. Protkel,
G. Vitkus, S. Paltus, J. Steinle, J.
Puikūnas, P. Butkys, P. Raulinai-
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Jaunieji Tuminai Simo Kudirkos tėviškėje Griškabūdyje — iš kairės:
Alvydas Tuminas, Marija šulskienė, Lolita Kudirkaitė, Danutė Tuminaitė
ir prieky — Evaldas Kudirka.

tis, V. A. Valavičiai, J. Žemaitis,
A. Telyčėnas, T. Mickevičienė, F.
Palubinskas, J. Andrius, J. G. Sadūnai, Balttrušaitis,: R. Radienė, P.
Grušas, V. Varnas.
Po $4 — E. Vilutienė, S. Skir
mantas.
Po $3 — J. Kuprionis, L Narke
vičius, M. Šumanas.
Po $2 — O. Dūda, B. Gieda, M.
Glažė, M. Barauskas, V. D. Oksai,
P. Grušas, A. Schukštienė, P. Na
kas, du nežinomi.
Po$ 1 — O. Mironienė, O. Šimoliūnas, P. Kiškis, D. E. Starevičiai, S. R. V., Mrs. X, 5 nežino
mi.
$200 — A. Adomėnas.
Viso surinkta aukų: 1,616.00
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
NAMŲ KLAUSIMU

Kaip jau daugelis esate skaitę
spaudoje, beveik visos didesnės lie
tuvių kolonijos yra įsigijusios nuo
savus namus — Clevelande, New
Yorke, Toronte ir eilėj mažesnių
kolonijų. Nors ir atrodytų, kad
mums užtenka turimų patalpų, ta
čiau, atydžiau pasvarsčius, prieina
me išvados, kad šiuo metu lietuvių
naudojamos patalpos pilnai nepa
tenkina mūsų dabartinių reikalavi
mų. Be to, jomis daugiausiai gali
me naudotis tik savaitgaliais, nes
jos nėra pritaikintos kasdieniniam
naudojimui. Patalpų, kuriose galė
tume susirinkti kasdien — nėra.
Norėdami išlaikyti tautiškumą ir
lietuvybę mūsų jaunojoje kartoje,
mes privalome įsigyti patalpas, ku
rios priklausytų mums ir mūsų vai
kams. Šios patalpos būtų mums,
ypatingai jaunimui, nuolatinė užei
ga, kurioje galėtumėme kasdien su
sitikti iir pabendrauti su lietuviais,
pasportuoti, užkąsti ir atsigaivinti,
pravesti organizacijų susirinkimus
ir t.t. Šie namai tarnautų visų lie
tuvių interesams, finansiškai save
išlaikytų ir neštų pelną.

Šiuo metu LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS CENTRAS (Kalifor
nijoje inkorporuota bendrovė) yira
pardavęs anksčiau turėtą nuosavy
bę ir investavęs gautus pinigus
(apie $43,000.00) į trumpalaikius
vertybės popierius. Prieš kiek laiko
Lietuvių Bendruomenės Centras
buvo paskelbęs architektams kon
kursą ir turi keletą planų, pagal
kuriuos būtų galima pastatyti rei
kiamas patalpas. Tolimesnei veik
lai planuoti kreipiamės į Jus prašy
dami atsakyti į anketoje paduotus**)
klausimus.
Mes manome, kad kiekvienam
didesniam darbui reikalingas visuo
menės pritarimas iir atsižvelgimas į
jos norus ir pageidavimus. Gausūs
Jūsų atsakimai į anketoje pateiktus
klausimus padės mums sužinoti Jū
sų nuomonę ir tuo būdu įgalins mus
nustatyti tolimesnius planus.
Pildydami anketą malonėkite įra
šyti savo pavardę ir adresą. Tačiau
tai nėra būtina.
Tikėdamiesi Jūsų greito ir gau
saus atsiliepimo,
Su pagarba
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
CENTRO VALDYBA

’) Kartu su šiuo atsišaukimu L.
B. Centro valdyba išsiuntinėjo an
ketą su įvairiais klausimais: kur
tokie namai turėtų būti statomi, ko
ka turėtų būti jų apimtis ir pan. Jei
kas nei laiško, nei anketos nebūtų
gavęs ir norėtų namų reikalu pa
sisakyti, kreipkitės į LB Namų C.
valdybos narius arba į LAV red.
MENO PARODA

Akademinio Skautų Sąjūdžio 50
metų sukakties proga Los Angeles
skrius surengė savo natrių ir arti
mųjų meno parodą lapkr. 10 d.
Atidarymo kalbą pasakė Br. Kvik
lys, A. S. Sąjūdžio garbės narys.
Parodoje dalyvavo: fil. Vilija
Kalralienė.fil. Kęstutis Mikėnas, Al
fa Pažiūrienė ir Aldona Variakojienė.
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MASKVOS

“Darbininko” š. m. lapkričio 29
nr. tilpo pasikalbėjimas su vienu
šią vasarą lankiusiu Vilniuje suruoš
tus. “lituanistikos kursus”. Čia pa
cituosime keletą įdomesnių atsaky
mų.
Kas jus Vilniuj; sutiko?

Vilniaus universiteto ir Ryšių su
užsienio lietuvias komiteto atstovai.
Kur apgyvendino?

Studentų bendradbutyje...
Kaip buvote susitvarkę adminis
tracine prasme?

Buvo kursų vadovas doc. Jonas
Balkevičius, inspektorius — Vil
niaus universitete tobulinąs kom
piuterius iš Amerikos atvykęs dr. A.
Avižienis, kursų lektoriai ir kursan
tų seniūnės.
Ar seniūnes jūs patys iš savo tar
po išrinkote?

Ne, paskyrė kursų vadovybė.
Dėl ko jas, o ne kitus?

Nežinau. Manau, kad jomis la
biausiai pasitikėjo.
Koks kursų lygis akademine pras
me?

Atsakymą norėčiau formuluoti
taip: kiek to mokslo buvo, tai ir tas
buvo atremtas į bolševikinę propa
gandą. Gramatikos, sintaksės ir fo
netikos pratybos buvo vedamos tuo
pačiu metodu, kaip ir mūsų litua
nistinėse pradžios mokyklose. Dau
giausia diktantai, vienam rašant
lentoje. Paskui taisomos klaidos.
Prątybiniai pavyzdžiai negalėjo ap
sieiti be propagandos. Bet istorijos
literatūros, geografijos pamokose
nieko nebuvo, ko mus mokė Ame
rikos lituanistinėse mokyklose ir
kursuose. Sovietinis mokslas visai
kitoks. Net tokie dėstytojai kaip
dr. Sauka ir dr. Jurginis neapsėjo
be propagandos, o V. Areškos mo
kyme mokslo tebuvo gal tik 10%.
Gal objektyviausiai išsilaikė dtr. Jo
nas Palionis, kalbos mokytojas. Per
visus kursus nepriklausomos Lietu
vos laikotarpis nepaminėtas nė vie
nu geru žodžiu.
Kaio buvo sutvarkyti popiečiai?

Kaip minėjau, mus vežiodavo į
įvairias vietas. Nuveža, susodina su
pareigūnais prie didelio stalo ir tie
mus šviečia. Mūsiškiai duodavo
kuklius klausimėlius, o gerai pasi
ruošę propadandistai atsakymus
lengvai surasdavo. Tik dabar aš su
prantu, kaip mūsų jaunimo visuo
meniškas paruošimas labai atsilikęs.
Tose išvykose kaip tik ir vyko
pagrindinė mūsų indoktrinnacija.
Rodė lietuvių partizanų žiaurumus
vaizduojačius filmus, vedė į ateiz
mo muziejų ir į įvairias vietas, kur,
kaip jie sakė, hitlerininkai su bur
žuaziniais nacionalistais žudė žmo
nes. Kur tik lankėmės, vis mus ve

PLANAS"

džiodavo būreliuose, kad su paša
liečiais nepasikalbėtume. Tik Le
ningrade davė daugiau laisvės. Mū
sų išvykose mus lydėdavo keli ne
aiškūs tipai. Įkyriausias iš jų — tai
Vilius Baltrėnas, “Gimtojo Kraš
to’ korespondentas.
Koncentruotos indokrinacijos di
delę dozę gavome “Gimtojo krašto”
redakcijoje iš Kazakevičiaus ir
Meškausko lūpų. Jie vaizdavo lai
mingą Lietuvos ateitį socialistinia
me kelyje ir keikė vaduotojus.
Lankantis “Šešupės’’ kolchoze,
vienas kolchozninkas tyliai man
pašnabždėjo, kad paprašytume nu
vežti į gretimą kolchozą; tada, sa
ko, pamatytumėte tikrą kolchozą.
Šitas, sakė, pavyzdinis.
Ar iš kursantų neatsirado tokių,
kurie tai propagandai pasipriešintų?

Atsirado tik vienas. Rodos, jo
pavardė Kaminskas. Iš Australijos.
Jo klausimai erzino mūsų šeiminin
kus. Jis greitai buvo iš kursų ir So
vietų Sąjungos išvarytas. Ir taip iš
20 kursantų likome kursų užbaigai
tik 19. Mes visi kiti buvome ir bai
liai, ir nepajėgūs su gerai paruoš
tais propagandininkais galinėtis.
Kokios ideologogijos
vyravo kursantų tarpe?

jaunimas

Iš Amerikos daugiausia buvo
skautai, vienas kitas ir ateitininkas.
Kokioms organizacijoms priklausė
kursantai iš kitų kraštų, nežinau.
Buvo tokių, kurie labai aiškiai bu
vo prokomunistiškai nusiteikę ir tų
savo nusiteikimų neslėpė. Vienas
kursų dalyvis buvo kunigas. Rodos,
kad jis australietis, studijuojąs Ro
moje.
Ar buvo galima pastebėti kokių
skirtumų tarp skautų ir ateitininkų
laikysenos? Kokius nusiteikimus pa
rodė kunigas?

Aš maniau, kad ateitininkai
principuose stipresni, bet jokio
skirtumo tarp skautų ir ateitininkų
nepastebėjau. Apskritai, visi buvo
me naivūs ir bailūs.
Kad tas kursantas yra kunigas, iš
pradžios nežinojome. Tik kas tai
pastebėjo jį laikantį mišias. Ro
dos, vienas iš ateitininkų. Kunigas
buvo tylus ir rezervuotas.
Buvome atvesti ir į dainų šventę.
Čia mus irgi laikė būrelyje, kad
nesimaišytume su liaudimi. Dai
noms publika smarkiai plojo, tik
prokomunistinių ir rusiškų dainų
plojimai pritildavo. Mes plojome vi
soms dainoms. Gal iš mandagumo,
o gal kad nepastebėtų mūsų prie
vaizdos. Kunigas visai neplojo.
Ar kursų organizatoriai arba ko
kie kiti žmonės instruktavo jus,
kaip turėtų būti tvarkomos lituanis
tinės mokyklos pas mus?

Viešai buvo stengtasi nuteikti prieš

Praėjusiais metais, prieš pat Kaėdų šventes, Šv. Kryžiaus kapinėse
(Culver City palaidojome žymų losangeliškį dr. Juozą Jurkūną, po ilį-os ir sunkios vėžio ligos mirusį
1973 m. gruodžio 17.
' Velionis buvo plačiai žinomas
letik tautinių organizacijų veikėas, bet ir gyvai reiškėsi apskritai
etuviškoje veikloje. Giliame liū
desy jis paliko žmoną Reginą, sūnų
tudentą Saulių, posūnį Antaną su
žmona, dvi seseris ir du brolius tė
viškėje — Suvalkijos trikampy, bū•į idėjos draugų neolituanų ir visą
aibę draugų ir bičiulių, kurie gau
siai ir labai gražiai palydėjo jį į
įemžino poilsio vietą.
Velionis priklausė prie rinktinių
žmonių, kurių mirtis giliai išgyve
nama ir kurių ilgai pasigendama po
mirties. Dr. Jurkūno perdėm anksva mirtis, trūko pilno mėnesio iki
70 met amžiaus, paliko didelę spra
gą lietuviškosios išeivijos yyvenime.
Tokius išmokslintus ir aukštos kul
tūros žmones, simpatingus ir pa
traukiančius veikėjus, kokiu buvo

visa tai, ką daranti “reakcinė buržu
azija” Nepagailėta pakalbėti apie
jos nusikaltimus, “bendradarbiau
jant su hitlerininkais”. Be ryšių su
Lietuva, sakė, lietuviai užsienyje
greit išmirs. Patardavo mums nusi
gręžti nuo “buržuazinių nacionalis
tų” sapnų ir eiti su realiu gyveni
mu. Konkrečius pageidavimus man
pareiškė privačiai: daryti viską, kad
lituanistinį švietimą perimtų ryšių
su kraštu šalininkai. Kai švietimas
atsidurs, kaip sakė, “gerų patriotų”
rankose, tada tarybinė valdžia litu
anistines mokyklas parems mokslo
priemonėmis ir finansais.

velionis dr. Jurkūnas, yra labai
sunku, stačiai neįmanoma pakeisti
kitais. Dėlto ir po mirties jie ilgai
pasigendami, kaip nepataisoma
spraga, tartum neužželdinama duo
bė lietuviškajame lauke. Visas bū
rys kalbėtojų prie velionies kapo
praėjusiais metais, o ypatingai gau
sūs nekrologai ir paminėjimai lie
tuviškoje spaudoje, gan pilnai at
skleidė velionį Jurkūną kaip asme
nį ir veikėją, kaip profesionalą,
akademiką ir diplomatą. Nepriklau
somos Lietuvos diplomatai, su ministeriu Lozoraičiu, atstovu Kajecku ir patarėju dr. Geručiu bei gen.
konsulais priešaky, užuojautų naš
lei ir kitais būdais gyvai pajuto ne
tekimą vieno iš savųjų. Velionis nė
ra toks, kurį būtų galima lengvai
ir trumpai apibūdinti. Gan taikliai
tai padarė vienas iš kalbėtojų atsi
sveikindamas prie velionies kapo.
Jis nusakė a. a. dr. Juozą Jurkūną
šiais trumpais žodžiais:

Ūkininkaitis. Vidutinio ūkininko
sūnus. Dzūkas. Aukšto ūgio. Gra
žus ir liemeningas vyras. Elegan
tiškas. Aristokraštiško nusišypsoji
mo džentelmenas. Patraukiantis ir
draugiškas. Diplomatas, teisininkas.
Tarptautinės jūrių teisės daktaras.
Paskutinis Lietuvos Pasiuntinybės
Berlyne patarėjas-sekretoriųs. Ilga
metis Klaipėdos uosto valdybos ju
riskonsultas. Ištikimas šeimai ir
draugams. Ne materialistas, bet hu
manistas ir idealistas, Degantis lie
tuvis patriotas,Neolituanų filisteris
ir žymus tautininkų veikėjas. Mie
las, pakantus ir tolerantiškas, 1
Trumpai, velionis buvo tas*, kurį
kiekvienas mielai norėtų turėti savo
draugu. Ir turėjo jų apsčiai.. Jų nestūmė, o prie savęs traukė. Paga
liau, velionis buvo vienas iš tų nepergausių žmonių, kurie gyvenda
mi daro ir savo aplinką patraukles
nę, ir gyvenimą patys savimi daro
lengviau ir mieliau gyvenamą ki
tiems savo aplinkos žmonėms.
G. V.

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu visiems buv. Venezuelos lietuviams, o. dabar gyve
nantiems Los Angeles mieste ar jo
apylinkėse, kad p. Česlovo Tumi
no rūpesčiu mielai sutiko atstovauti
ir platinti Venezuelos LB leidžiamą
biuletenį “Venezuelos Lietuvis” —
P. Apolinaras Sajus.

Jo adresas: 1536 Camden Ave.,
Los Angeles, Calif. 90025.
Kuo geriausios sėkmės p. Sajui
ir nuoširdžiausia padėka p. Tumi
nui už ikišiolinį bendradarbiavimą.
Venezuelos LB c. valdyba
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Gražių Švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

Gražiausių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!
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ROQUE and MARK CO.. INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC
3002 Santa Monica Blvd.,

SANTA MONICA, CA 90404

Phone: 828-7525 ---------------- Res.: 399-9238

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Namų pardavimas, pirkimas — Auto, namų ir atsakomybės draudim
4366 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca. 90029. Telefonai: NO 4-2910
664-2919

ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai
Linksmų švenčių ir laimingų naujų metų!

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS — MEČYS SUTKEVIČIUS
ROBERTAS BAURAS — MARY OLTMAN — MAXINE OKUN
Branch Office: 2953 Lincoln Blvd., S. M. |OA 90405 ----- >— Phone: 399-9238

R. GIEDRAITIS, DDS ir D. GIEDRAITIENĖ, DMD
Los Angeles, California

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas i Lietuvą ir kitus
kraštus. — Agentui a ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Callf. 90004. Phone DU 5-6550.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
(LITHUANIAN CREDIT UNION)
Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirL — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KAL1FORNDOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGa

BON VOYAGE GARAGE
Telefonas 394-0772

3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

FRANK'S TELEVISION AND RAJIO
Frank Keršis, savininkas.

5239 Hollywood Boulevard, Los Angeles, Ca. 90027
Telefonas: 469-8500
Sales & Service
Zenith Color T.V. A Radio— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas dldolimia nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.

Taisome specialiai

MERCEDES BENZ
VOLVO — BWV — PORSCH — JAGUAR — PEUGEOT
Visus britiškus ir vietinius automobilius
taiso 20 metų turi patyrimą specialistai
Atdara nuo pirm, iki penktadianio 8— 5:30; šeštad. 8—2 vai.

ANTANAS ADAMONIS
1815 Wilshire

Best Wishes from

ACIREMA CORPORATION

Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater

(kitoj gatvės pusėj Mayfair marketas) Santa Monica

t******************************-******************-*-,

Švenčių linkėjimai cisterns lietuviams!

“There’s No Business Like Show Business'

ROUND ROBINS RESTORANAS

FRANCIS VALU SKIS
Buena Park, California

ALDONA ir JUOZAS SPREINAIČIAI
615 South Brand Blvd.,

FOTO STUDIJA "FLATT E OF HOLLYWOOD''
LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028

MASSERATTI

ROLLS-ROYCE and BENTLEY

HO 9-8097

GLENDALE, CA 91204
Telefonas 246-1717
«T

X?"

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calit. 900o9
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.

LITTLE JOY, “Jr.

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė

Telef. 413-0177

Sįunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai,
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.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

RUDY’S

COCKTAILS

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Telefonas: (213)828-7525

LIUDAS REIVYDAS, savininkas

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėka»

1477 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. Telef.: MA 5-8373
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Advokatai
SHARLES GINTAUTAS

KAIRYS

Teisininkas ir Advokatas

8500 Wilshire Boulevard
Bevery Hill, Calif. 90212

)

Dokumenty tvirtinimai

(
)
(

ANTHONY SKIRIUS
Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919
Res. prone TH 2-5344

Telefonas 659-5757

Baldai

Apd rauda

CENTRAL APPLIENCES
MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 90291
Phone 821-2525

ROBERTAS BAURAS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404

Office: 828-7525

Res.: 395-6009

Fotografai
ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 395-0410

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 9U02a
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Branch Office:
2953 Lincoln Bl., Santa Monica, CA
90405
Phone: 399-9238

Dantistai

A. F. SKIRIU8
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

Autemobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-9T72
lėtinių Ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.
BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas
Vincas Viskantas, savin.
1911 Pacific Coast Hwy.
Lomita, Calif. 90717
Telef. 325-3145

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, savininkas
14530 Lanark Street
Panorama City, Calif. 91402
Phone 787-9837
LITTLE JOY “Jr."
Cocktails — Pools — Piano
Liudas Reivydas, sav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373

THE ROUND ROBIN

Cocktails and Dancing
luozas Ir Aldona Spreinaitis, sav
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Lentai STy
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmes.)
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas
6087 Sunset Boulevard
Hollywood, California 90028
Telefonas 466-1066
Phone: 395-6142
Res. 664-8953

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

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.
118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif. 91207
Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 820-2867
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Galit. 99405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.
(ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD
Pathologist
c/o West Coast Pathology Asso.
450 Sutter Street, Suite 925
San Francisco, CA 94198
Telef. (415) 668-6227

THE

ROUND

ROBIN

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

JUOZAS MILIŪNAS

MOTEL RŪTA & DATE SHOP

iš Santa Barbara, Calif.

Stasys ir Stase Damuliai, sav
82-033 Highway 99,
Indio, Calif. 92201

Sveikina
su šventomis Kalėdomis
ir Naujais Metais

(714) 347-8315

visus savo draugus

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS Č1NGA
Real Estate Broker

Kurortinės nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker
ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 828-0**0
—.....
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HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

Phone 828-4613 by a^poir 'ment
ROLANDAS

Valgyklos

Grožio salionai

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

R. E. Broker

ROQUE & MARK CO. REALTORS
3002 Santa Monica Boulevard
Santa Monlica, Calif. 90404
Office
Residence
828-7525
393-1381

ir šio laikraščio skaitytojus.
PAJAMŲ MOKESČIAIINCOME TAX

Vladas Navckas
Certified Public Accountant

2838 Clement Street
San Francisco, CA 94121
Telef. 387-4151
(vakarais arba šeštadienį)

ALFREDAS ALEKNA, M.D.

atidarė savo kabinetą adresu:
3838 California St., San Francisco,
Calif. Telef. 387-6077.
Jis specializuojasi urologijos sri
tyje.
Daktaras A. Alekna dažnai da
lyvauja lietuvių parengimuose San
Francisco kolonijoje.

NAUJOS PREKYBOS
ANTANAS ir BRONĖ SKIRIA!
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029v
NO 4-2919

— Manfredas (Fred) Prišmantas
pradėjo dirbti Farmers Insurance
Group kompanijoje, 8309’/2 Foot
hill Blvd., Sunland, Calif. 91040.
Tel. 352-1444; namų tel. 665-0563

Res. TH 2-5394

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
110 9-8500

— Stasys Domkus pradėjo dirbti
savistoviai vandentiekio taisymo sri
tyje. Jo adresas: S. Domkus-PlumbingRepairs— 1369 Lucile Ave.,
Los Angeles, Calif. 90026, telef.
666-0368.
KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
Lithuanian Melodiei

Stotis KTYM, banga 1460 AM
Sekmadieniais nuo 4 vai. p,p, iki 4:30.

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL
and KINDERGARTEN

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 91344

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—1
Office: EM 3-5909; Bxch. EM 3-8116

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340

Sav.

Ona Šukienė

Radijo klubo pirm. Vladas Gilys;
ižd. Juozas Mitkus, 2610 Griffith
Park Blvd.,, Los Angeles, Calif.
90039; programų vedėjai: Vladas
Gilys, Danutė Kaškelienė, Povilas
Jasiukonis, Vladas Šimoliūnas; vyr.
red. Stasė Pautienienė., 841 Stan
ford, St., Santa Monica, CA. 90403,
telef. 828-3779.
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lietuvių parengimų

TRUMPAI

K A L E NDO RI U S

— Dr. Mykolas ir Alena Deveniai buvo pagerbti L. Protestantų sgos eglutės programoje gruodžio 8
d. už nuopelnus Dievui, Tėvynei ir
artimui, įsteigiant “Devenis Lithua
nian Protestant Cultural Fund.”
Virš šimto eglutės dalyvių šią ži
nią sutiko su dideliu džiaugsmu.

GRUODŽIO MĖN. —

21 d. — šv. Kazimiero parap. šešta
dienines mokyklos mokinių Ka
lėdų Eglutė, šv. Kazimiero parap.
salėj. Pradžia 9 vai. dienos.
22 d. — Simo Kudirkos pagerbimo
koncertas, Marshall mokyklos
auditorijoje (Tracy ir Monon g.
kampas). Pradžia 12 vai. 45 m.
31 d. — Liet. Bendr. Los Angeles
apylinkės Naujų Metų sutikimo
balius šv. Kazimiero par. salėj.
31 d. — Santa Monikos A. L. Klubo
Naujų Metų balius, Woman’s
Club salėj, 1210 4 th St., S. M.
31 d. — Tautinių Namų Naujų Me
tų sutikimo balius, — Tautiniuo
se Namuose, 335S Glendale Blvd.,
Los Angeles.
1975 M. SAUSIO MĖN.

11 d. — Dramos Sambūrio vaidini
mas King Jr. mokykloje, 4021
Fountain Ave., L. A.
12 d. — 12 vai. 30 min. Piliečių
klubo Naujų Metų balius šv. Ka
zimiero par. salėj.
18 d — Liet. Bendruomenės Santa
Monikos parengimas Women’s
Bay Club salėj,
25 d — Jūros Skautų balius šv. Ka
zimiero parap. salėj.
26 d — 1 vai. p. p. SLA metinis pa
rengimas šv. Kazim, par. salėj.

KRIKŠTAI

— Al ir Anielos Arų dukra
lapkr. 23 d. buvo pakrikštyta Da
nos Irenos vardais. Krikšto tėvais
buvo Vytautas ir Stanislava Devei
ki ai.
Sveikiname Arus su šeimos prie
augliu ir linkime dukrai sveikai
augti.
MIRTYS

Julija Budvilaitienė, išbuvusi suparalyžuota 3 metus, mirė lapkr.
20 d. Lapkr. 26 d. iš Šv. Kazimie
ro bažnyčios buvo palaidota Forest
Lawn kapinėse.
Reiškiame užuojautos seseriai
Stelai Batkuvienei ir sūnui Alfredui,
kuris į laidotuves atskrido iš Kana
dos.
Šiais metais prieš kelis mėnesius
mirė jos vyras Emilijus Budvilaitis.
— Rapolas Tijūnaitis mirė lapk.
12 d. Buvo palaidotas lakr. 15 d.
Hollywood Memorial kapuose.
Jis ligoninėje gavo abiejų plaučių
uždegimą ir ten mirė.
Reiškiame užuojautą žmonai Olgai ir trims sūnums — Bruno, Ru
dy ir Harold.
— Vincentas Olšauskas, kun. dr.
Algirdo Olšausko brolis, mirė lapk.
20 d. Vokietijoje. Jis dar buvo tik
45 metų amžiaus, bet gavo skilvio
vėžį. Paliko žmoną ir 3 vaikus.
Reiškiame užuojautą šeimai kun.
A. Olšauskui ir kitiems broliams.

— Bronė Skirienė gruodžio 12
d. Los Feliz-Silverlake Namų par
davėjų organizacijos susirinkime
buvo išrinkta tos organizacijos iž
dininke. Tose pareigose ji jau buvo
ir praėjusiais metais.
— Inž. Rimas Petraitis turi at
sakingas pareigas Beverly Hills
miesto susisiekimo departamente.
Šiemet jis yra įtrauktas į kasmet
išleidžiamą “reference book” ■—
“Who’s Who in California”.
— Pranas Špakauskas, Hartford,
Conn., Aldonos Spreinaitienės tė
vas, lapkričio 16 d. atšventė 75 me
tų savo amžiaus sukaktį.
Špakauskas dalyvauja daugelyje
lietuvių organizacijų, buvo Lietu
vių Namų pirmininku. Per jo pa
gerbimo banketą jis buvo atžymėtas
specialiu atžymėjimo lakštu (scroll).
Linkime sukaktuvininkui daug
sveikatos ir laimės.

— Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė, atvykusi iš Chicago, dalyvavo
L. A. LFB surengtam literatūros
vakare ir pati viena užpildė visą
beveik 3-jų valandų programą. Ji
skaitė iš savo knygų, pasakojo nuo
tykius, susijusius su knygų rašymu,
apskritai kūryba, įterpdama savo
filosofijų apie moteris, gyvenimą,
literatūros kritiką ir pn. Stiprų
įspūdį padarė jos ištrauka iš roma
no “Aštuoni lapai” ir paskutiniąja
padeklamuota “Rauda”.
Vakaro proga žmonės įsigijo ne
mažai jos knygų, gaudami autogra
fus. Salė buvo prisirinkusi pilnu
tėlė. Šis, 9-tas iš eilės rengiamas
LFB literatūros vakaras, laikomas
vienu iš geriausiai pavykusių.
— Į Kalėdų švenčių metu rengia
mas Australijos Lietuvių Dienas iš
vyko komp. Bronius Budriūnas su
žmona Eleonora. B. Budriūnas bu
vo pakviestas ten diriguoti jungti
niam chorui, dainuojančiam Budriūno kantatą ir kitas kompozicijas.
Į Lietuvių Dienas taip pat išvy
ko ir daugiau losangeliečių: L. Zaikienė, Š. Karuža ir kt.
PHOENIX, Arizona
Ir mus aplankė Kudirka
Gruodžio 18 d., trečiadienį, Si
mas Kudirka buvo gražiai pasitik
tas aerodrome. 5 vai. buvo bendri
užkandžiai ir spaudos konferencija.
Vakare 7 vai. 30 min. Brophy
Hall įvyko banketas, kur kalbėjo
S. Kudirka.
Gruodžio 19 d., ketvirtadienį,
S. Kudirka išvyko į Los Angeles.

Radvenius ištiko skaudi nelaimė

Gruodžio mėn. 7 dieną, Janinai
ir Gregoriui Radveniams nesant
namuose, dėl nežinomų priežasčių
jų rezidenciniam name kilo gaisras
ir viskas viduje buvo ugnies ir
ugniagesių vandens sunaikinta ar
apgadinta. Juodu paliko kaip stovi.
Bet didžiausias nuostolis, tai G.
Radvenio sudegę keli pašto ženklų
rinkiniai, kurie buvo kelių dešimtų
tūkstančių dolerių vertės. Jis turė
jo du pilnus Lietuvos pasK ženklų
rinkinius — vieną štampuotų ž.,
kitą — nestampuotų. Be to, jo ko
lekcijoje buvo monetų ir medalių.
Visa tai milžiniškas nuostolis ne tik
Radveniams asmeniškai, bet ir ap
skritai kaip lietuviškas urtas.
J. ir G. Radveniams reiškiame
nuoširdžią užuojautą.
— L. Ž. S. Los Angeles sk. va
karonė įvyks gruodžio 28 d., šeš
tadienį, 7 vai. vak. Vila Trakai pa
talpose. Arch. Jonas Mulokas iš
Chicagos papasakos ir skaidrėmis
parodys, ką jis matė ir girdėjo šią
vasarą besilankydamas okupuotoje
Lietuvoje.
Kviečiami nariai ir svečiai.
Valdyba
Prašo laikarščių iškarpų
ir kitokios medžiagos bei piketavimo fotografijų prisiųsti adresu:
Prof. Dr. Edgars Dunsoorfs, 3
Dickens St., Elwood, Victoria,
31 84, Australia.
Jis rašo knygą apie Australijos
valdžios pripažinimą Pabaltijo vals
tybių Sovietų Rusijai.

PRAŠOME ATNAUJINTI LAV
PRENUMERATĄ

Šiame LAV nr. įdėjome vokelius
dėl atnaujinimo LAV prenumera
tos. Jei jau esate užsimokėję už
1975 metus, ignoruokite mūsų pri
minimą. Mat, mums išrinkti iš visų
skaitytojų, kas užsimokėjęs, butų
, darbas.
1975 metais LAV prenumerata
> ra $4.00.
LAV Adm.
NAUJA PLOKŠTELĖ

Tik ką gavome kun. Vytauto
Gorino dainų plokštelę. Jis dainuo
ja savo ir kun. P. Butkaus kompo
zicijas bei liaudies dainas.
Įdomus kun. V. Gorino gyveni
mo kelias. Jis buvo bebaigiąs Tel
šių kunigų seminariją, bet įsimylė
jęs nutarė stoti į Karo mokyklą,
kur gen. S. Raštikio sutikimu buvo
priimtas. Vokietijoje ir Chicagoje
gyvendamas išaugino šeimą, nes
žmona jauna mirė. Ilgai dirbo Chi
cagos restoranuose ir viešbučiuose
t:rnautoju. Pagaliau vėl stojo į ku
nigų seminariją ir ją 1970 m. bai
gęs dabar yra vikaru netoli Chica
gos.
Jo stereo plokštelė kainuoja $6
ir gaunama LAV adm-je.
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Lietuviška kepykla jau atidaryta

— Antanas Kazilionis atidarė
lietuviškos duonos kepyklą ir par
duotuvę adresu — 4348 Fountain
Ave., Los Angeles, Calif. — prie
pat Lietuvių Dienų leidyklos (Hoo
ver ir Fountain kampas). Telefonas:
VERTINGOS DOVANOS
660-5974.
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
Kepyklos krautuvės darbo valan
gimtadienių ar kitomis progomis— dos: pirmad. — uždaryta; antrad.tai lietuviški tautiniai audiniai: panktad. — nuo 10 vai. ryto iki
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa 8 vai. popiet; šeštad. — nuo 9 vai.
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.
ryto iki 7 vai. popiet; sekmad. —
Gražu dovanų duoti yra
nuo 11 vai iki 6 vai. popiet.
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos
Jis kepa rupią ruginę duoną, pli
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos. kytą duoną, baltą prancūzišką duo
Didelis dovanų pasirinkimas yra ną, bulkutes ir pyragaičius. Visi jo
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je: kepsniai turi gardų skonį. Čia pat
vietoje galima išgerti kavos ir už
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
kąsti. Krautuvėje pardavėjomis yra
Calif. 90029
Jei. 664-2910 Judita Paškauskienė ir Marija Kantienė.

***■*•***★**★★★ ****■**★★★*
Lietuvių Bendruomenės Los Angeles Apylinkės rengiamas

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS
įvyksta š. m. gruodžio 31 d. Šv. Kazimiero parapijos salėj
(Griffith Park Blvd, ir St. George St. kampas)
o Gros geras orkestras
• puikios vaišės
o graži trumpa programa, jaunimo atliekama.
Visi, visi maloniai kviečiami!
Įėjimas tik $10; studentams — $5.
Stalus rezervuoja: O. Razutienė — 661-0041; R. Nelsas — 526-3648;
V. Šimoliūnas — 662-6412; A. Šimkus — 477-5976.
LB L. A. Apylinkės valdyba
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