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KLAIPĖDOS ATVADAVIMO MINĖJIMAS
1923 m. sausio 15 d. buvo iš
laisvintas Klaipėdos kraštas iš pran
cūzų, vokiečių kontrolės. Kasmet
tremtyje Mažosios Lietuvos drau
gijos skyriai padairo to įvykio su
kakties paminėjimus.
Sausio 18 d. Los Angeles Mažo
sios Lietuvos draugijos sk. padarė
Šv. Kazimiero parapijos salėje. Mi

Trakis. Jis kalbėjo bendrai apie
sukilimą, Mažąją Lietuvą ir Rėzos
200 metų sukaktį. Vienos valan
dos A. Trakto kalba buvo įdomi,
įvairi ir turininga. Publika kalbė
toją pagerbė gausiais plojimais ir
atsistojimu.
Meninėje dalyje dalyvavo solistė
Stasė Pautienienė ir poetė Elena
Tumienė su savo sukurtais eilėraš
čiais.
Po programos buvo kavutė ir už
kandžiai, kuriuos paruošė B. Skirienė, E. Stirbienė ir V. Sajienė.
ESU SUSIRŪPINĘS VISOS MA
ŽOSIOS LIETUVOS LIKIMU...

VIRŠUJE — L. A. Kariuomenės šventės minėjimo uždarymas: gieda
Lietuvos himną. Scenoje: K. Karuža, T. Sereika, sol. J. čekanauskiene,
ŽEMAI — Liet, karių Ramovės narių dalis minėjime. Iš kairės: K. PaLemenąs, S. Paltus, J Tumas, J. Andrašūnas, J. Avižienis, Splrauskaa,
Starevičius, prof. V. Juodeika.

Mintys iš Alg. Glažės žodžio

Fi.elegentas kun. Ansas Trakis

nėjimą atidarė pirm. Algirdas Glažė, pasakydamas įvadinį žodį. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo pakviestas
svečias iš Chicagos, liuteronų Tė
viškės parapijos klebonas dr. Ansas

Mažosios Lietuvos minėjime
...Jei iki šiol Klaipėdos krašto
sukilimo minėjimai tesiribojo tik to
lokalinio išorinio įvykio apimtimi,
tai šiandien mes matome reikalo
tokiuose minėjimuose apimti ne tik
vien Klaipėdos kraštą, bet visą Ma
žąją Lietuvą. Tam sąlygas yta pa
diktavęs pats laikas, kitais žodžiais
tariant, — nauja politinė santvarka
Rytų Europoje, būtent, po Vakarų
Vokietijos ir Lenkijos ne taip senai
pasirašytos sutarties, kuria pripažįs
tama dabartinės Lenkijos sienos,—
tuo pačiu atiduodant dalį Mažosios
Lietuvos Lenkijai, kai tuo tarpu ki
tą dalį — pačią didžiausią — su

Algirdas Glažė ir programos dalyviai: pranešėja L. Zaikienė poetė Elena
Tumienė ir solistė S. Pautienienė.
į

visa Lietuva — turi pagrobusi So
vietų Rusija. Štai dėl ko mes nuo
dabar savo minėjimuos išeinam iš
Klaipėdos krašto ribų ir jų apimtį
taikome visai Mažajai Lietuvai.

Tikėdami į Lietuvos ateitį — tuo
pačiu tikime ir Mažosios Lietuvos
ateitimi, kuri nežinia kada ir ar
mūsų amžiuje pasuks mums, lietu
viams, palankia istorine kryptimi.
Kol kas šiuo metu ne tik Klaipėdos
krašte, bet ir visoje Mažojoje Lietu
voje vyksta negirdėto masto gyven
tojų nutautinimas — atvirai kal
bant — rusinimas, perkeliant į tas
sritis šimtus tūkstančių rusų, kurie
neturi jokios istorinės teisės ten pa
sidaryti šeimininkais. Pavz., Klaipė
dos mieste iš 140,000 gyventojų —
110,000 yra rusai. Šimtmečiais ten
gyvenęs lietuvis padarytas antraei
liu piliečiu, šimtus metų vartota lie
tuvių kalba sulyginta su niekada
tose srityse nekalbėta rusų kalbi.
Štai kodėl mes turime kelti balsą
tokiuose minėjimuose kaip šiand'ei,
štai kodėl mes raginam kuo daugiau
jungtis tokio balso kėlimui, nes mū
sų tyla — lygi okupanto metodų
pripažinimui...
...Esu susirūpinęs ne tik Klaipė
dos krašto, bet ir visos Mažosios
Lietuvos likimu. Mūsų gretos retė
ja... Peržvelgęs kelių pastarųjų me
tų gyvenimo vyksmą Mažojoje Lie
tuvoje ir laisvojo pasaulio lietuvių

dėmesį surusintai Mažajai Lietuvai,
priėjau išvados, kad Mažosios Lie
tuvos įvykių minėjimai retėja, vieši
pasisakymai dėl mažosios Lietuvos
žemių ir jos. ateities silpnėja ir or
ganizuotų sambūrių, besidominčių
Mažosios Lietuvos likimu skaičius
nyksta. Imdamas dėmesin, kad Ma
žoji Lietuva rusinama pačiu spar
čiausiu tempu negu bet kuri kita
rusų okupuota teritorija, nutariau
padaryti viešą atsišaukimą, tikslu
paskatinti ar atkreipti didesnį dėme
sį Mažajai Lietuvai jos didžiausio
genocido laikotarpyje.
Veikėjus, reprezentuojančius Lie
tuvos laisvinimo veiksniuose Mažą
ją Lietuvą, raginu neatidėliojant
kelti jos likimo klausimą. Raginu
jau ne tik benykstančius M. Lietu
vos Bičiulių Draugijos paskirus
sambūrius atbusti ir pagyvinti savo
veiklą, bent tuo, kad surengtų svar
besnių M. Lietuvos istorinių įvykių
minėjimus. Be atvadavimo, būtų
naudinga surengti ir Klaipėdos
krašto 1939 metais okupavimą, ne
kalbant jau apie būtinumą nepripa
žinti 1945 m. rusiškos okupacijos.

Mes čia, Amerikoje turime lais
vas rankas reikšti savo nuomonei,
tat pirmoje eilėje ta laisve pasinau
dodami, protestuokime prieš Mažo
sios Lietuvos, ir iš viso Lietuvos
vergiją ir rusinimą.
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LIETUVA LAUKIA MŪSŲ PASTANGŲ
Su dideliu pavojumi gyvybei Lietuvoje leidžiama slaptoji spauda
praneša šiurpą sukeliančias žinias, kaip ten kraunamos pabaudos už
neiuvisKO kryžiaus pastatymą, kaip sunkiai tardomi tėvai, jei jų vai
kas nors kiek nukrypsta nuo okupanto norimos linijos, kaip ten visa
ene Leiuvių uždaryta į kalėjimus, darbo vergų stovyklas, į beprot
namius ar net, ryžtingiau besireiškią patriotai, yra žudomi, kaip tai
įvyko su inž. M. Tamoniu, kalbininku prof. J. Kazlausku.
ivies negalime pasilikti abejingi akivaizdoje tų kruvinų įvykių mū
sų tėvų žemėje, liyžtingą veiklą privalome tęsti be atvangos.
. i asKutiniu metu, nors ir niūrioje tarptautinėje atmosferoje, pa
vyko. pasiekti Lietuvai palankus prezidento Fordo pareiškimas. Pa
vyko susilaukti vienbalsio JAV Atstovų Rūmų nutarimo, įpareigo
jančio JaV vyriausybę tvirtai laikytis Lietuvos inkorporavimo ne
pripažinimo linijos. Tai vis buvo šviesūs viltingi spindulėliai paverg
tus sietuvos žmonėms.
Dabar atėjo laikas to paties laimėjimo siekti JAV Senate. Ir čia
mes turime daug draugų. Senatorius Carl T- Curtis senate pasiūlė
tokią pat rezoliuciją kaip Atstovų Rūmų. Senato užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas senatorius John Sparkman pranešė apie savo pa
lankumą šiai rezoliucijai, tik reikia lietuvių laiškų, telegramų spren
dimui pagreitinti. Todėl visi lietuviai, sukruskime. Laiškais ir tele
gramomis kiekvenas kreipkimės į savo valstijos senatorius, prašyda
mi, kad jie priimtų senatoriaus Curtis rezoliuciją 319. Greitas, vie
ningas, visų bendras mūsų sujudimas, prašant pravesti šią rezoliuci
ją, gali taip pat būt vainikuotas vienbalsiu pritarimu. Tai būtų graži
dovana pavergtos Lietuvos žmonėms Vasario 16 proga.
Atminkime, kad šiemeti yra rinkimų metai. Kaip kongresmanai,
taip ir senatoriai yra jautrūs piliečių balsams. Gausesni laiškai ar
telegramos lems ne tik šiuo atveju, bet apskritai parodys lietuvių
jautrumą tėvų žemės reikaluose. Jokiu būdu šio reikalo akivaizdoje
negalime pasilikti nebyliais. Tai nesunki kiekvieno iš mūsų pareiga
ir ją atlikime neatidėliodami. To tikėdamasis, reiškiu padėką.
Dr. Kazys Bobelis
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas
1976 m. sausio mėn. 19 d.

PROPAGANDA PRIEŠ VEIKSNIUS
Ne vien Lietuvos okupantams tarnaują asmenys veda propagandą
prieš ALTą ir VLIKą, nemažiau ją kritikuoja ir niekina JAV Lietu
vi Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvio redaktoriai. Neseniai įvykusia
me Vakarų Apygardos suvažiavime Los Angelyje dalyvavo Krašto
valdybos narys Alg. Gečys. Buvo sukviesti lietuviai į parapijos apa
tinę salę išklausyti jo pranešimo.
Jis pradėjo pulti Lietuvos laisvinimo veiksnius, kad jie per mažai
tedirbo, perdaug pataikavo Valstybės departamentui ir t.t.
Kai buvo paklaustas, kodėl jis tuos veiksnius puola, kai jų atstovai
už laisvinimo darbą iš dviejų atvejų buvo net pasodinti kalėjimai!,
tada jis paaiškino, kad jis VLIKo neturėjęs mintyje. Mes žinome,
kodėl Gečys ir jo “partiečiai” dalyvauja VLIKo suvažiavimuose,
mes žinome, kad jie stengiasi perreformuoti VLIKą, prijungti prie
bendruomenės.
Čia noriu pacituoti A. Gečio užrekorduotos kalbos PLB suvažia
vime 1973 m. rugs- 1-3 d. d.
“P. L. B. įjungimas į Vliką, jo veiklą leistų išplėsti į laisvojo pa
saulio periferijas, nes P. L. B. tinklas yra platus.
Vlikui nesitenkinant vien tik politinių sąjūdžiu reprezentavimu, jis
geriau pajėgtų pajusti išeivijos nuotaikas, o to pajutimo kartais pri
trūksta, ypač prisimenant Klevelando rezoliucijas, kurių, kaip ma
tome, geriau visai nebūtų buvę.”
Štai tikroji A. Gečio nuomonė apie Vliką ir Altą. Kievelando
veiksnių buvo pasisakyta prieš kultūrinį bendradaroiavimą su so
vietiniais Lietuvos okupantais ir su jų atsiunčiamais propagandistais.
Atsiųstuosius meno vardu propagandistus ne tik už gardės stalo
pasodintume, bet mūsų suėjimuoe būtų jiems leista kalbas sakyti,
įrodyti mums, kaip gražu dabar Lietuvoje, kiek daug turi laisvės
ten ir kad neverta mums dirbti Lietuvos laisvinimo srityje.
Kur eina Bendruomenė, susidėjusi su mūsų militantais?

Lietuviškos duonos galite gauti
LITAS HOUSE OF PASTRIES
4348 Fountain Ave., Los Angeles, Calif. Telef. 660-5974
Nauja savininkė — filipinietė Carmelita Icamen.
Patarnauja Anele Mironiene

Duoną pristato A- Kazilionis. — Taip pat parduoda įvairius sumušti
nius (sandwiches), kavą, arbatą, įvairiausius pyragus.
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro
Pirmadieniais uždaryta.

ROQUE and MARK C0.. INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC

3002 Santa Monica Blvd.,

SANTA MONICA, CA 90404

Phone: 828-7525 --------- Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai
—-V-W-A-.--rT-T--Tr-. —-.--. -rv»

AR LIETUVA NEBUVO LAISVA?

NURMSEN PAINT CO.

Los Angeles miesto muziejuje, Expsition parke, entuziastų grupės
iniciatyva yra organizuojama lietuvių meno ir tautodailės paroda.
J jos atidarymą buvo atspausdinta tūkstančiai gražiai arch- R. Muloko suprojektuotų kvietimų, kur patiekiama ir Lietuvos istorijos nuo
Mindaugo laikų santrauka. Deja, ta istorija nebaigta, visai nepara
šyta, kad 1918 m. Lietuva atgavo nepriklausomybę ir kad dabar yra
Sovietų Rusijos okupuota.
’•Nemanome, kad tas, kuris rašė, nėra gyvenęs laisvoje Lietuvoje,
o, tur būt, ir pats yra pabėgęs nuo žiaurios okupanto rankos.
Įdomu, ar rengėnjai buvo kieno nors priversti išbraukti laisvos
Lietuvos ir okupacijos paragrafą, ar patys, pataikaudami okupan
tams, tai praleido. Kokia gi prasmė mums tokias parodas finansuoti,
rengti, juk tokių parodų ir Sovietai mums atveža.
Puslaukiniai afrikiečiai ir tie kovoja dėl savo laisvės ir nepriklau
somybės, o, atrodo, kad mes to bijom ės.
Organizatoriai nedrįso atsiųsti nei Lietuviai Amerikos Vakarams,
nei Lietuvių Dienų žurnalui tų kvietimų, nei informacinės medžia
gos.

TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Sama Monica Blvd., vVest Hollywood, Caul, 9uik>9
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurnisen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

? — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

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

Telef. 413-0177

Siunčia 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.
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LAISVINIMO DARBE

BŪKIME VIENINGI

Dr. K. Valiūnas kalba Vliko seime.

Dr. Valiūno pasakytos seime
kalbos dalis

Gerbiamieji seimo atstovai!
Šiandienine tarptautinė politikos
konjunktūra teikia ne tik progą,
bet ir įpareigoja mus iš naujo ir
gilesniu žvilgsniu pažvelgti tiek
j Lietuvos laisvinimo, tiek į Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto problematiką ir veiklą.
Per 32 Vliko veiklos metus ne
vieną kartą tarptautiniame foru
me pūtė vis nauji vėjai. Maskvos,
Ženevos, Dovydo stovyklos dva
sia, Nixono ir Brežnevo doktri
nos ir panašūs posūkiai labai ar
timai lietė ir Lietuvos laisvinimo
reikalus. Kiekvieną kartą ir Vil
kas turėjo budriai ir sumaniai at
siliepti į naujus posiūikius speci
fine programa ir specifiniais
veiksmais.
Šiandien Vladivostoko ir Hel
sinkio vėjai gal stipriau negu bet
kada pučia prieš mūsų bures.
Muencheno kapituliacijos šešėlis,
atrodo, vis didesniu ir tamsesniu
šydu gaubia Vakarų pasauli. No
riu tad keliais žodžiais pasidalin
ti su jumis šios naujos tarptauti
nės politinės konjunktūros fone
mintimis, kurios mums visiems
rūpi, būtent, laisvinimo klausi
mais ir Vliko reikalais.
Visų pirmiausia mes turime sa
vo viduje būti stipresni ir vieniu
gesni: kuo skubiau ir kuo tiksliau
išspręsti VLIKo-ALTo PLB są
veikos klausimą. Šios trys insti
tucijos yra didieji mūsų veiklos
stulpai, atramos, varikliai. Jos
visos trys yra reikalingos ir būti
nos didiesiems lietuvybės ir lie

tuvių tautos uždaviniams vykdy
ti ir siekiams realizuoti. Jų sąvei
kos pagrinde turi glūdėti tiesos
ir teisės primatas. Mano giliu įsi
tikinimu šių trijų institucijų ben
dro ir vieningo darbo bei teisin
gų santykių kelias yra kuo tamp
riausias bendradarbiavimas, pai
sant prigimtinių jų skirtumų.
Toks kelias stiprina lietuviškoje
išeivijoje teisės ir tvarkos princi
pus ir sudarys pačias geriausias
sąlygas tarnauti Lietuvos laisvei
ir apskritai tautos interesams.
Mums yra būtina puoselėti
Baltų vienybės idėją ir Baltų
Santalkos veiklą. Bendra geopo
litinė padėtis, tautinė ir kultūri
nė giminystė, bendras likimas ir
bendras priešas, laimingos, kūry
bingos, laisvos ateities vizija rei
kalauja tamprios egzilinės vieny
bės šiandien.
Turime budėti, kad išeivijos
palaikomi santykiai su paverg
tuoju (kraštu nekompromituota
Lietuvos valstybės bei lietuvių
tautos laisvės ir nepriklausomy
bės idėjos.
Yra būtina išjudinti visuomenę
į daug aktyvesnę ir konkretesnę
talką Vlikui ir jam talkinančioms
institucijoms bei organizacijoms.
Iš Lietuvos laisvinimo nėra iš
jungtas nė vienas lietuvis. Letar
go prabanga ir snaudulys yra nu
sikaltimas prieš tautą, prieš isto
riją, prieš kenčiančius tautiečius
vos laisvinimo larbą kiekvienas
turi įnešti kasdien savo pajėgu
mą ir sugebėjimų prideramą dalį.
Šias mintis keliu šiandien, nes
Lietuvos laisvinimo kova dėl ne
palankios tarptutinės konjuktū-

ros yra patekusi į kiek skirtingą
padėtį. Jas keliu Vliko seime, nes
Vlikas iš vienos pusės jas visas
stengėsi gaivinti ir įgyvendinti, *š
kitos, Vlikas yra tas centras, iš
kurio plaukia idėjos ir veiklos
paskata į plačią kovojančią lietuviją.
Vlikas, kaip ypatinga Lietuvos
valstybiniam gyvenimui atstatyti
institucija, savo praeities darbais
yra labai didelius uždavinius at
likusi. Todėl jis turi pasitikėjimą
okupuotoje Lietuvoje, lietuvių iš
eivijoje, ir yra plačiai įsistiprinęs
tarptautinėje politikoje. Dėl pla
čios ir efektingos veiklos bei sa
vo sąrangos pastovumo, atrem
to į pačios tautos politinio orga
nizuotumo pagrindus, Vlikas su
silaukia ir kritikos bei puolimų.
Visuotinis pasitikiėjimas ir pozi
tyvi kritika Vliką stiprina, o
priešų puolimai paro'o, kad jis
yra nesugriaunamas. Jis yra mū
sų politinių aspiracijų centras ir
išraiška.
Vliko svarbą galima apibūdinti
įvairiai. Iš vienos pusės, jo buvu
sieji pirmininkai rodyte rodo jo
svarbą ir svorį: Kairys, Krupavi
čius, Matulionis, Trimakas, Si
dzikauskas. Dideli tautos vyrai,
nepalaužiami kovotojai už laisvę;
iš kitos pusės,gal dar ryškiau jo
svarbą apibūdina sovietinio oku
panto neapykanta: Kremlius jo
kios kitos lietuviškos orga.izacijos tiek nekenčia, nieko tiek nešmeižia bei neniekina, kaip Vli
ką. Paty3 šiurkščiausi Maskvos ir
jos pakalikų keiksmažodžiai ir
rafinuočiausi propagandinio me
lo išpuoliai yra skiriami Vliko va
dams ir sverbesniems jo organų
nariams. Būdinga, jog ne vienas
sovietinis agentas ar tik suklai
dintas tautietis, vykdylamas pa
vestą uždavinį užsieniuose, ne
kartą kalbėjo dažnam lietuviui,
jog daug išeivijos problemų būtų
galima išspręsti, net lituanisti
niam švietimui pinigų gauti iš
pavergtosios Lietuvos, jei išeivi
ja atsikratytų Vliko.
Tad kas yra tas Vlikas?
Į šį klausimą trumpiausiai ir
tiksliausiai atsakė pats Vlikas sa
vo istorinio atsišaukimo “Į lietu
vių tautą” 1944 m. vasario 16 d.,
pirmam paragrafe:
“Lietuvių Tauta, siekdama iš
laisvinti Lietuvą iš okupacijos
ir atstatyti Lietuvos suvereni
nių organų svetimos jėgos lai
kinai sutrukdytą veikimą, yra
reikalinga vieningos politinės
vadovybės. Tam tikslui politi
nės lietuvių grupės, kaip tau
tos politinės minties reiškėjos
ir vykdytojos, nutarė sujungti
visas savo jėgas bendram dar
bui ir su'arė Vyriausiąjį Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetą
- VLIK”.

Šiuo įžanginiu paragrafu Vil
kas nusakė ir savo prigimtį, ir
ir prieš ateities kartas. į Lietumandatą, ir vietą tarp pasaulio
lietuvių politinių ir visuomeninių
institucijų bei organizacijų.
Per pastaruosius 32 metus Vli
kas keitėsi, kaip keitėsi pats gy
venimas. Keitėsi žmonės, sąlygos,
vietovės, statutai, metodai. Jo na
riai kentcjo ištrėmime, koncen
tracijos stovyklose ir kalėjimuo
se. Mirtis skynė jO‘ vadus ir na
rius. Jis pats iš tėvynės turėjo
trauktis pirma į Vokietiją, vėliau
į Jungtines Amerikos Valstybes.
Bet kur Vlikas bebūtų ir beveik
tų, mūsų valstybė yra Lietuva,
ir tik Lietuva. Jis pergyveno ne
vieną krizę, santykiaudamas su
diplomatine tarnyba, ALTa, Ben
druomene, ar jį patį sudarančio
mis grupėmis, kai jį kai kurios
paliko ir prieš jį kovojo. Maskvos
ir jos pakalikų kritiką jis priėmė
kaip komplimentą ir attekamo
darbo vertinimą.
per visus šiuos me
tus Vlikas nesusvyravo nei savo
kelyje, nei nusistatyme, nei dar
be. 1 autos priimtas kaip jos poli
tinės veiklos reiškėjas, Vakarų
demokratijos priimtas kaip toks,
jis r Šiandien tebėra toks, kaip
buvo prieš ir per 32 metus. Jis
ir toliau turi būti toks pat.
Aš kreipiuosi į visus tautiečius,
organizacijas bei institucijas ir
kviečiu visus vienybėn ir bend
rai! darban. Drauge pabrėžiu,
kad Lietuvos laisvės šaknys glū
di pačioje tautoje, o tarptautinis
forumas yra mūsų veiklos erdvė,
kurią kuo sumaniau išnaudokime
Lietuvos labui.
Mūsų artimas bendradarbiavi
mas su Amerikos Lietuvių Tary
ba tęsiasi nuo pirmųjų Vliko at
sikūrimo dienų šiapus geležinės
uždangos. Per visą tą laiką ne
vien bendradarbiavimu, bet ir
nuolatine savo finansine param
ALTa daug pagelbėjo Vlikui jo
plačiu užsimojimu vykdomiems
darbams atlikti. Man yra malonu
tai pabrėžti ir pareikšti savo pa
dėką.
Vliko įkurta Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė yra išsišakojusi
daugelyje kraštų. Per Bendruo
menės ar kitas lietuvių centrines
organizacijas Vliko veikla pasie
kia bet kurio krašto vyriausybę ir
visuomenę. Tolei visos mūsų or
ganizacijos, talkindamos Vlikui,
atlieka Lietuvos laisvinimo užda
vinius, ir ta* tenka su dėkingumu
paminėti.
Per devynerius Vliko darbui
vadovavimo metus iš savo bend
radarbių — Vliko valdybos narių
— patyriau didelį atsidavimą ir
pasiaukojimą toms pareigoms,
kurias jie buvo prisiėmę. Vliko
seimai, taryba ir Vliką sudaran
čių organizacijų centrai bei jų
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IŠ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
LS LA apyl. Naujų Metų sutikimas

įvyko gruodžio 31 d. parapijos

Fr. Speečeris. Nuotaika visų puiki!
Skambjo šampano taurės, sveikino
mės, sveikinomės!..
Publika buvo kultūringa, links
ma ir, atrodo, patenkinta. (Jei kam
pritrūko metalinės šakutės, atsipra
šome). Publikos buvo net iš labai
toli: Dvarionas — iš Lietuvos, Vo
kietaitis ir Skaudžiai — iš rytinių
valstijų; daug iš Santa Monikos ir
apylinkių... Ponų inžinierių net 3
perpildyti stalai... Kuir čia visus ir
išskaičiuosi. Ačiū visiems atsilan
kiusiems ir taip gausiai L. B-nę parėmusiems. Valdyba džiaugiasi ge
ru pasisekimu ir pelnu. “Vienybėje
— galybė”. Tegu šie metai dar la
biau suvienija visų lietuvių gretas
'endram darbui dėl brangiosios
Lietuvos.
Valdyba

salėj.
Reikia pasidžiaugti, kad šių metų
sutikimo balius praėjo L. B-nės vie
ningumo ženkle. Žmonių prisirinko
tiek, kad vos begalėjo sutilpti erd
vioje parapijos salėje. Labai buvo
gražu stebėti, jog šį kartą dalyvavo
visų trijų kartų žmonės, — anot
tos dainos: “Čia jauni, čia seni, čia
vidutiniai...” O tai įvyko dėl to,
kad nebuvo rengiami, kaip dažnai
būdavo, privatūs baliukai. Gražu,
kai sueiname visi! Taip ir turėtų
būti, nes juk Lietuvių Bendruome
nė — visi lietuviai. O ji taip reika
linga paramos. Juk visų akys nu
kreiptos į L. B-nę, prašant paramos,
o kaip ji galėtų remti, jei jos niekas
KALĖDŲ EGLUTĖ
neremtų?
Programa buvo graži ir įdomi.
Šv. Kazimiero parapijos hr Šeš
Šaunus vyrų kvartetas — sol. R. tadieninė Lietuvių mokyklų Eglutė
Dabšys, E. Jarašūnas, A. Polikai- įvyko gruodžio mėn. 20 d., šešta
tis ir B. Seliukas — nuotaikingai dienį, paskutinę pamoką. Vaikų
padainavo keletą linksmų dainų, o dalyvavo daug. (Daugiau ateidavo
j.ems pritarė jaunas akordeonistas sekmadieniais).
Rimas Polikaitis. Po to kvartetas,
Programą trumpu žodžiu pradėjo
kartu su publika užtraukė Budriūno Šeštadieninės Lituanistinės mokyk
‘Trades aušrelė aušti”. Salėn įplau los vedėjas VI. Pažiūra. Programą
kė gražus būrys Jaunimo Ansamb pravedė vyrės nių skyrių mokinės.
lio šokėjų ir pašoko valsą “Aušre
Pirmiausia pasirodė vaikų darže
lė”,, paimtą iš V Tautinių šokių lis, labai nedrąsiai mažyliai, vado
šventės repertuarro. Choreografija vaujami savo mokytojų — R. AlG. Breichmanienės, vadovavo D. seikaitės ir Butkytės. Ir taip iš eilės:
Razutytė, akomp. pian. O. Baraus I-mas skyrius — A. Balsienės, II-as
kienė. Programą pravedė O. Razu- — S. Abelkienės ir V. Radvenienės,
tienė, L. A. apyl. valdybos vicep.
III-as — A. Nelsienės, V-tas —
Publikai, atrodo, programa labai Vaidos Butkytės, VI ir VII — visi
patiko, nes ją palydėjo gausiais plo trumpom deklamacijom, giesme
jimais.
lėm, žaidimėliais.
Pirm. R. Nelsas, padėkojęs pro
Pagrindinė programos dalis bu
gramos dalyviams ir šeimininkėms vo parapinės mokyklos mokinių ir
už gražų paruošimą, pakvietė visus šeštadieninės IV-to skyriaus atlik
prie vaišių, kurios buvo įvairių rū tas vieno veiksmo vaidinimas “Ka
šių ir gausios. Reikia pažymėti vy lėdų senelio apsilankymas”, parašy
riausias šeimininkes, kurios įdėjo, tas L Regienės, surežisuotas Onos
kaip ir kasmet, labai daug darbo, Razutienės. Žymiausi vaidintojai
paruošiant tokiam gausiam svečių buvo šie: Tadas Dabšys — Kalėdų
skaičiui maistą. Štai jos: O. Orlo senelis; nykštukai: J. Aras, Min
vienė, Sofija Puikūnienė ir jos se daugas ir Vytas Banioniai, D. Pet
suo Banionienė, M. Sturonienė. Jos ronis ir D. Vosylius. Snaigės: R.
vienos paruošė visą maistą. Tai di Banionytė, A. Dabšytė, M. Fran
delė auka Lietuvių Bendruomenei! ken, R. Navickaitė, R. Valentinaitė
Be to, joms kiek pagelbėjo Bonatie- ir D. Vosyliūtė. Vaikai: R. Jarašū
nė, O Barauskienė, I. Vilkienė ir A. nas, S. Kazakevičiūtė, L. KontlriSturonas. Salę gražiai išpuošė mūsų maitė, L. Mičiulytė, K. Palubins
mielas jaunimas — studentų grupė, kas. Angelai: B. Abelkytė, I. An
kuriems vadovavo Vytas Bandziu- tanaitytė, L. Baibšytė, A. Koklytė,
lis, L Bužėnaitė ir K. Uldukis. Salės V. Luther, V. Nikolaitė, A. Ruzgy
tvarką ir darbus prie baro atliko tė ir Ž. Tomkutė.
M. Strupys ir Orlovas. Visiems ir
Pranešėja — D. Petronytė. Avisoms, taip daug L. B-nei padėju- komponavo pianistė O. Barauskie
siems, širdingiausia padėka!
nė, Giesmės: Mes atėjom — Bud
Artėjant 1976 metų pirmajai mi riūno; Aukšai... — Paulikaičio. Šo
nutei, pirm. R. Nelsas tarė trumpą kiai: Snieguolių, Angelų, Vaikų dyžodį, pasveikindamas su Naujais vai — O. Razutiens.
Metais. Suskambėjo Lietuvos Him
Visi vaikai roles mokėjo ir gerai
nas. Toks susikaupimas labai tiko, vaidino. Publika įvertino gausiais
sutinkant naujuosius metus.
plojimais.
“Perez” orkestras grojo ir dau
Pabaigai mokyklos choras gra
giau N. Metams pritaikytos muzi žiai padainavo keletą dainų ir pa
kos. Vėliau dar jam pritarė daina giedojo kalėdinių giesmių. Chorą
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vedė A. Polikaitis, akordeonų pri
tarė Rimas Polikaitis.
Pagaliau atvyko vaikų laukiamas
Kalėdų senelis (Fr. Prišmantas) ir
apdalino visus gražiom “lazdutėm”,
kurias parūpino Tėvų komitetas,
vadovaujamas Budrio.
LB JAUNIMO ANSAMBLIS,

besirengdamas V-tajai Tautinių
šokių šventei Chicagoj, sparčiai
ruošiasi ir savo tradiciniam vakarui
- Blynų baliui, kuris įvyks vasario
28 d. 7 vai. vak. Šv. Kazimiero
parap. salėj.
Programoj dalyvaus visos trys
grupės: vaikų, jaunių ir jaunimo.
Be to, dar kviečiami pasirodyti ir
mūsų jaunieji talentai: šokiais, dai
nom, muzika ir kt. Gros Latvalos
orkestras.
Tikimės, kad šiais metais mamy
tės iškeps tiek blynų, kad visiems
užtektų. Ponia S. Puikūnienė jau
pažadėjo “pončkų”. Verta, nes jau
nimas smarkiai dirba. Su juo kartu
dirba ir mokytojos; rūpesčiais da
linasi ir tėveliai. Žodžiu, visi rengia
si tam tradiciniam įvykiui.

Prieš pat blynų balių, vasario 22
d., vyresnioji JA šokių bei dainų
grupė pakviesta (ir vyks) į San
Francisco atlikti Vasario 16-tos mi
nėjimo programos. Mūsų jaunimas
veržlus — jiems tik važiuoti, dai
nuoti, šokti...
“Šaunami du zuikiai” — kartu
ruošiamasi pavasario 20-jai šventei,
kuri įvyks birželio mėn. 13 d. kar
tu su latviais ir estais Hollywood
Palladiume.
Bet apie tai kitą kartą. Viena aiš
ku, kad šie metai mūsų jaunimui
yra didelio “bruzdėjimo” metai.

LB VAKARŲ APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS IR VALDYBOS
RINKIMAI

Sausio 12 d. įvykusiame JAV LB
Vakakų aygarrdos suvažiavime iš
rinkta nauja valdyba. Sąraše pažy
mėti skliausteliuose skaičiai yra
kiek kiekvienas gavo balsų.
I. Žukaitė (35), D. Razutytė
)28(, J. Raulinaitis (27), V. Vidu
giris (23), A. Adomėnas (22), V.
Juodeika (22), J. Činga (22), K.
Prišmantas (20), A. Skirius (18),
J. Mitkus (17).
Į revizijos komisiją išrinkti: A.
Nelsienė, V. Pažiūra ir A. Raulinaitis.

Bendruomenės Tarybos rinkimų
komisijon J. Čingos buvo paskirti:
J. Raulinaitis, V. Tamošaitis ir L.
Zaikienė.
Apyg. valdyba pareigomis pasi
skirstė taip: pirmininkas — inž. V.
Vidugiris, sekr. — D. Razutytė, ižd.
— A. Adomėnas, vicepirmininkai:
visuom. reikalams dr. V. Juodeika,
kultūros reik. J. Raulinaitis, paren
gimams K. Prišmantas, įpatingiems
reik. J. Činga, jaunimo reikalams
— R. Bandžiulis, informacijos —
I. Žukaitė.
Praeityje įvairių komisijų, komi
tetų nariai buvo paskiriami arba
kviečiami, bet nerankami susirin
kime. Teisingai padarė Vakarų ap.
valdyba, kad buvo paskirstyta na
riams įvairių komisijų pareigos;
Apylinkių valdybas renkant tu
rėtų būti panašiai daroma.

ČIGONŲ BARONO
OPERETĖ
Štrauso

Lietuvių Meno paroda

Los Angeles Mokslo ir Pramo
nės Muziejaus patalpose, 700 State
Dr., (Exposition parke) nuo vasa
rio 15 d. iki balandžio 4 d. vyks
lietuvių meno paroda.
Parodos koordinatoriai — Irena
Tamošaitienė ir Rimas Mulokas.
Vasario 14 d. 7 vai. vak. bus pa
rodos atidarymo priėmimas.
Rengėjų-iniciatorių komitetą su
daro: T. Bruno Markaitis, SJ, E.
Arbas, R. Mulokas, I. Tamošaitie
nė ir V. Tamošaitis.
Dėl eksponatų išstatymo kreiptis
pas Tamošaitienę, 4221 New Dale
Dr„ L. A. 90027. Telef. 662-0791.

Renkama JAV LB Taryba

Rinkimai į Tarybą įvyks balan
džio 24-25 d. Kviečiame siūlyti
kandidatus. Dėl siūlymo taisyklių
kreiptis į JAV LB Vakarų apygarkos rinkimų komisiją: J. Raulinaitis, 244-0654, L. Zaikienė, 3963540; L Tamošaitienė, 662-0791.

igonų baronas” lietuviškai

Vietinių solistų, akt. A. Žemai
taičio ir muz. O. Metrikienės rū
pesčiu sausio 31 d. 8 vai. vak. ir
vasario 1 d. 3 vai. p. p. Immaculate
Heart kolegijos salėje statoma J.
Štrauso operetė “Čigonų baronas”.
Pagrindines roles atlieka: B. ir
R. Dabšiai, J. Čekanauskienė, F.
Korsak, A. Pavasaris, J. Petronis,
A. Polikaitis, R. Ringytė, B: keliu
kas, L.
aikienė. Groja Valley
Youth orkestras, diriguojamas Dr.
T. Osboirn.
Muzikinę operetės dalį ruošia
muz. O. Metrikienė, režisuoja A.
Žemaitaitis.

Ar reikia pagalbos
— Antano Skiriaus mokesčių
apskaičiavimo įstaiga (Income
Tax Service) yra atdara kasdien
(išskyrus sekmadienius) nuo 8 v.
ryto iki 8 vai. vakaro.
Del patarnavimo prašome
iš anksto susitarti; skambinti te
lefonu: 664-2919.'
< XX K K K v. K x :« x::
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Vliko seime žodi taria gen. kons. A. Simutis.
D. Krivickas, gen. kons. A. Simutis, A- Skirius.

Už stalo prezidiumas:

M. Gelžinis, K. Miklas,
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BUKIME

VIENINGI

Dr. Valiūno kalbos
dalis
bet svetimame krašte, tikime ir
žinome, kad kultūringai tautai
nėra pakaitalo nepriklausomybei.
Imkime pavyzdį iš kankinių
Sibire. Imkime pavyzdi iš pasi
šventėlių Lietuvoje. Teuždega
jie mus dar didesniems darbams.
Tegyvuoja laisva, nepriklauso
ma Lietuva! (Elta)
Kongresui ginant Lietuvą
Labai džiugu, kad JAV Atstotyų Rūmai priėmė kongr. Derwinskio ir kitų pasiūlytą rezoJįųliją 864, pasipriešinančią So
vietų Sąjungos užmačioms susi
laukti Lietuvos inkorporacijos
pripažinimo. Rezoliucijos turinys
vadovai labai daug prisidėjo prie
visų tų darbų, kurie man vado
vaujant buvo Vlikv atlikti. Jiems
visiems nuoširdžiai dėkoju.
Išskirtina padėka priklauso lie
tuvių visuomenei už duotas au
kas ir Tautos Fondui už gražiai
organizuotų aukų rikimo vykdy
tiną; Prelato Jono Balkūno auto
ritetas, jo bendradarbių Fondo
taryboje bei valdyboje, Kanados,
Australijos, Anglijos ir kitų kraš
tų atstovybių, įgaliotinių ir kitų
asmenų pastangos ir pasišventi
mas sudarė materialinį pagrindą
mūsų veiklai. Labai dėkoju vi
siems.
Gerbiamieji seimo atstovai!
Tautos kamienas, gyvenantis sa
vo krašte, bet nelaisvėje, ir mes,
termtiniai, gyvenantys laisvėje,
mums labai reikšmingas. Joje sa
koma: “Kadangi trys Baltijos
valstybės- Estija, Latvija ir Lie
tuva buvo nelegaliai nuo II Pa
saulinio karo Sovietų Sąjungos
okupuotos; ir
Kadangi atro'o, jog Sovietų
Sąjunga galutinį Saugumo ir
Bendradarbiavimo Europoje ak
tą, pasirašytą Helsinky, interpre
tuoja kaip suteikiantį pastovų
statusą Sovietų Sąjungos neteisė-

tam aneksavimui Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos; ir

Kadangi nei Prezidentas, nei
Valstybės Departamentas nepa
skelbs specialaus atsišaukimo ry
šium su Galutinio Akto pasirašy
mu Helsinky, siekiant išryškinti,
kad JAV vis nepripažįsta privers
tino tų kraštų užėmimo, įvykdy
to Sovietų Sąjungos, tačiau Pre
zidentas savo viešame pareiški
me 1975 m. liepos 25 d. ir Valsty
bės ..Sekretoriaus ..pavaduotojas
Europosreikalams savo liudijime
JAV Atstovų Rūmų Tarptautinių
Santykių Komiteto Tarptautinės
Politikos ir Karinių Reikalų Pakomisijoje aiškiai pareiškė, kad
ilgalaikė oficiali JAV politika ne
pripažinti priverstino Sovietų Są
jungos įvykdyto Baltijos Valsty
bių inkorporavimo ir prijungimo
nėra paveikta Europos Saugumo
Konferencijos rezultatų, tolei te
būnie .....
Nuspręsta; kad nepaisant bet
kokio interpretavimo, kokį Sovie
tų Sąjunga ar kuris kitas kraštas
gali bandyti teikti Europos Sau
gumo ir Kooperavimo Aktui, pa
sirašytam Helsinky, Atstovų Rū
mų pripažįstama prasmė yra, kad
1) nėra pasikeitusi ilgalaikė JAV
politika nepripažinti neteisėto
užėmimo ir aneksavimo trijų Bal
tijos valstybių — Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos — įvykdyto Sovie
tų Sąjungos ir (2 taipgi ir toliau
JAV politika bus jokiu būdu ne
pripažinti Baltijos Valstybių įjun
gimo į Sovietų Sąjuigą."
Šis nutarimas svarbus. Ameri
kos Lietuvių Taryba jau išsiuntė
padėkos laiškus Į Washingtoną ir
prašo, kad Altos skyriai bei pa
vieniai lietuviai pasiųstų padė
kas savo kongresmanams už taip
svarbios rezoliucijos 864 priėmi
mą. To pasiekta kongresmanui
Derwinskiui artimai bendradar
biaujant su Amerikos Lietuvių
Taryba.

MIELI LIETUVIAI!

Lietuva pavergta, Nepriklausomybės šventė už
drausta, kalėjimai, tremtis gresia apie ją tik užsiminus.
Bet laisvės, nepriklausomybės siekimas yra gyvas ir
nepalaužtas.
Mūsų broliai ir sesės veda nelygią kovą. Tai liudija
trėmimai, kalėjimai, pamišėlių ligoninės ir kitos žiau
rios komunistų kankinimo priemonės.
Toji kova yra šventa, nes miršta kankiniai-šventieji
už laisvę, tikėjimą ir savo tautąJiems padėti tik mes laisvieji tegalime.
Pavergta Lietuva yra mūsų kraujuojanti žaizda ir
didžioji atsakomybė ir pareiga.
Vasario 16-ji diena tapo ryžto ir kovos už nepriklau
somybę diena. Turime šimtus dienų metuose kitoms
šventėms ir aukoms, bet Vasario šešioliktoji Diena yra
vienintelė. Todėl visi remkime veiksnių pastangas savo
auka Lietuvos laisvės bylai kelti ir...
“prikelsime Lietuvą mūsų!"
Los Angeles ALT-os skyrius
Atidaryta pabaltiečių siuntinių bendrovė

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
Adresas: 4369 Beverly Blvd., prie kampo Kingley Dr., Los Angeles.
Telefonas: 660-9571
Siuntiniai, siunčiami per šią įstaigą, pasieks adresatą trumpiausių laiku
Taip pat siunčiami pinigų certifikataį (Gift Certificates) ir sudaromi
iškv:ct.mai iš Lietuvos.
liarbo valandos:
nuo pirmadienio iki šeštadienio — nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro,
sekmadieniais — pagal susitarimą.
Vedėju dabar yra estas Leeni TREJUS

Retail: 1001 N. Pacific Ave., Glendale, CA 91202
Telef. - 246-2571
Wholesale: 6406 San Fernando Rd., Glendale, CA 91201
Telef. - 246-5591

Savininkas HANS E. HESS
Gamina ir Clems rūšies lenkiškas dešras.
Importuoja lenkišką kumpį, alų ir vyną.
Siunčiame į bet kurią pasaulio valstybę.
>-»i«************************************w*********
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Nauja Liet Dukterų valdyba

Prieš kalėdas įvykusiame. Lietu
vos Dukterų L. A. skyriaus susirin
kime buvo išrinkta tokia nauja val
dyba: pirm. Aldona Audronienė,
vicep. Valerija Mikienė, sekr. A.
skirmantienė, ižd. I. Luther, narė
V. Kaminskienė.
Lietuvos Dukterys padeda ser
gantiems ir reikalingiems paramos.
San Diego Lietuvių Klubas

pirmininko T. Samio dėka, pri
sijungė prie “House of Pacific Re
lations”, organizacijos, kuri yra su
daryta iš 27 skirtingų tautybių ir
kurios turi savo atskirus namukus
Balboa Parke. Dabartinis klubo pa
vadinimas yra “House of Lithuania
of Pacific Relations’’. Šių metų val
dybų sudaro pirm. Titus Samys, vi
cep. Antone Jonolonis, kasininkė
Sophia Gorodeckas, sekt. Helen
Schafer, fin. sekr. Veronica Sirutis.

— Pernai metų gruodžio 6 d.
San Diego lietuviai turėjo kalėdinį
Balių Balboa Park Hall of Nations
saleje. Buvo papuošta kalėdinė eg
lutė. Visi dalyviai buvo labai pa
tenkinti, ir tikimės, kad bus ir dau
giau lietuviškų parengimų.
SAN FRANCISCO, CALIF.
Dail. Stasio Rauberto paroda
— Stasys Raubertas ir sūnus Pet
ras Raubertas, kuris dabar studijuo

ja meną San Francisco mieste, spa
lio mėn. turėjo meno parodą Stones
Town Shoping centre. Paroda tęsė
si mėnesį ir buvo parduota daug
paveikslų.
— J. A. Tamošiūnai, anksčiau
gyvenę Los Angeles apyl., dabar įsi
kūrė netoli San Fra ncisco, Belmont
miestely je. Pernai spalio 4 d. turėjo
savo naujų namų “šildymo” balių,
kuriame dalyvavo, be vietinių lie
tuvių, svečių iš Argentinos, Brazi
lijos, "net Lietuvos.
— Vasario

16-tos

minėjimas,

rengiamas San Fr. Bendruomenės,
įvyks vasario 22 d. Minėjimo pro
gramai atlikti yra pakviestas Jauni
mo Ansamblis iš Los Angeles.
Phoenixo Liet. Bendruomenės

apylinkė Vasario 16-tos minėjimą
rengia vasario 22 d. ALT-os, L. A.
sk. pirm. inž. Vyt. Čekanauskas
yra pakviestas su paskaita, o sol.
J. Čekanauskienė atliks meninę
programos dalį, jai akompanuos
muzikė Ona Metrikienė
Phoenixo metų laikai

Phoenixe yra 4 mėnesiai pavasa
rio: nuo vasario pradžios iki ge
gužės galo; 3 mėnesiai vasaros: bir
želis, liepa, rugpiūtis; ruduo: rugsė
jis, spalis, lapkritis ir gruodis, ir žie
ma: sausis. Sniego nėra, tik kar
tais būna šalnų.

VASARIO 16-tos MINĖJIMAS
Los Angeles mieste

Šiais metais Vasario 16-tos mi
nėjimo programa bus tokia:
Vasario 13 d., penktadienį, 11
vai- ryto vėliavos pakėlimas prie
L. A. miesto rotušės.
Vasario 15 d., sekmadienį, —
10 vai. 15 min. —vėliavos pa
kėlimas prie Šv. Kazimiero par.
mokyklos (kieme);
10 vai. 30 min. — Iškilmingos
pamaldos Šv. Kazimiero bažny
čioje;
12 vai. 30 min. — minėjimo
programa Marshall aukšt. mo
kyklos auditorijoje (Tracy - St.
Georgė St., L. A.)Svečias kalbėtojas — dr. Kazys
Bobelis, ALT-o centro valdybos
pirmininkas.
Meninėje dalyje dalyvauja Šv.
Dr. K.
Kazimiero parapijos choras, ve
damas komp. Br. Budriūno.
Visi esate nuoširdžiai kviečia pasipuošę vakariniais rūbais. Nuo
mi dalyvauti ir savo auka parem taika buvo jauki ir linksma, šampa
ti! Lietuvos laisvinimo reikalus.
no taurės skambėjo, sveikinant vie
Vėliavos pakęlimo metu ir salė,
ni kitus Naujuose Metuose.
Šoko jaunesni, bet ir vyresni ne
je yra pakviesti dalyvauti ramovėnai, šauliai, skautai ir ateiti atsiliko, net suktinį ir klumpakojį
ninkai dalyvauti organizuotai, su teko sušokti, kurių nebuvau šokusi
nuo Lietuvos laikų.
vėliavomis.
Jaunimas padės aukų rinkimo
Balius praėjo su dideliu pasiseki
metu.
mu.
Už tai padėka priklauso ren
Los Angeles ALT-os sk. valdy
bą šiais metais sudaro: pirm. V. gėjams ir visoms mieloms ponioms,
Čekanauskas, vicep. A. Devenie- prasidėjusioms maisto paruošimu,
nė ir A. Skirtus, sekr- Bronius vyrams — salės papuošimu, o ypač
Dūda, ižd. K. Prišmantas, fin. už lietuviškai-šeimyniškos nuotai
sekr. S. Kvečas, koresp. sekr. B. kos sudarymą ir palinkėti, kad klu
bas ir toliau, dar ilgus metus, pa
Stančikas.
laikytų tą tradciją ir kesmet suruoš
Los Angeles ALT-os skyriui tų Naujų Metų sutikimus.
priklauso arti 20 įvairių organi
Linkiu visiems laimingų Naujųjų
zacijų, klubų, vienetų, susibūri
Metų! (Dalyvė)
mų.

Bobelis
NAUJOS GAIDOS
Nauji Broniaus Budriūno išleisti
kūriniai. Iš ciklinės sonatos forte■pionuii, II dalis — “Baltijos pajūry”,
Emanuelio Jarašūno lėšomis, “Aud
ringi debesys virš Kauno”; II dalis
— Prano Baltakio lėšomis ir I da
lis — “T. aką pilies griuvėsiuose”.
Minėtus kūrinius išleido Broniaus
Budriūno Kūriniams Leisti Fondas,
2620 Griffith Park Blvd., Los Ange
les, Calif. Calif. 90039. IV dalis —
“Nemunas neša ledus” išleista JAV
LB Kultūros Fondo.
Taip -pat kantata “Tu Vilniuj pa
silik, Valdove”. K. Biradūno žodžiai.
Mišriam chorui, basibaritonui ir de
klamatoriui. Kantatos mecenatas
Prel. J. A. Karalius. Kantatą pla
tina Liet Katalikų Religinė šalpa,
64-09 56th Road, Maspeth, N. Y.
11378.
Kiekvieno leidinio kaina $2. Ga
lima užsisakyti LAV ir LD admi
nistracijoje bei Kili. Fonde.

SANTA MONICA, CALIF
Naujų Metų sutikimas Santa Mo
nikos Amerikos Lietuvių klube

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY

Šiuos naujus, 1976, metus man
teko sutikti S. M. A. Lietuvių klubo
suruoštame baliuje. Buvau sužavė
ta rūpestingu baliaus paruošimu itr
tikru lietuvišku nuoširdumu. Jau
čiausi, lyg esu artimų bičiulių tarpe.
Maistas buvo skaniai paruoštas ir
gražiai papuoštas. Orkestras grojo
malonias melodijas, šokius pradėjo
spaudos baliaus valsu.
Priartėjus vidurnakčiui, klubo
pirmininkas A. Markevičius trum
pu žodžiu pasveikino dalyvius su
Naujais Metais, palinkėdamas svei
katos, laimės ir pasisekimo visiems.
Po to buvo sugiedotas Lietuvos
imnas. Himnas.
Svečių buvo ne tik iš Santa Mo
nikos, bet ir šiLos Angeles, Orange
county ir kitų apylinkių. Visi stalai
buvo užimti. Svečiai buvo gražiai

Siunčia siuntinius i Lietuvą. Didelis pasirinkimas prekių įstaigoje.
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.
Mss taip pat siunčiame Gift-certificates ir automobilius.
Paruošiame įvažiavimo į JAV vizas ir pakvietimus.
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Onik Abrahamian

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone (213) 385-6550

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄ.IUNGa

3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095
^4»»X««!**!***«*2**2***««x»**««^«*2»*X«*2»«X*****»**«********I********«*****«*<C**«**z***v

RŪTA,

INC.

Investavimo

Bendrovė

?

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šak;i
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VERTINGOS DOVANOS

Grožio salionai

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

BEAUTY FAIR COIFFURES

Apdrauda

Baldai

Sav. Elena Astravas

ALBINAS MARKEVIČIUI

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

6087 Sunset Boulevard

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone: 828-7525
Res.: 395-0410
Branch Office:
2953 Dincoin Bl., Santa Monica, CA
90405
Phone: 399-9238

A. F. 8KIRIUS
insurance Agent

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

'".J?
Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
£•1. 394-0772
'lėtinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

Hollywood, California 90028

Telefonas

Moteliai

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUBIJA
"Flatte of Hollyweed”
6671

Hollywood

466-1066

Residence 1 (714) 642-4878

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stase Damuliai, sav

PAJAMŲ MOKESČIAIINCOME TAX

82-983 Highway 99,

Vladas Navickas
Certified Public Accountant
Raštinė: 2838 Clement Street
San Francisco, CA 94121
Telef. 387-4151
(vakarais arba šeštadienį)

Blvd.,

Indie, Calif. 98881

Hollywood, Calif. 90038

(714) 347-8315

Res. HO. 6-6884

HO. 9-8097

Dantistai

Nuosavybių pardavėjai

BIRUTA BARVIKS, D. D. Š.
Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90026

JONAS KUTRA
leal Estate—Income Tax —Notary
Public

Tel. WE 9-1448

1011 — 19th St., Santa Monica,
Calif. 90403
Tel. 451-3050

A. BLAK1S, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės.)

BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas
Vincas Viskantas, savin.

1911 Pacific Coast Hwy.
Lomita, Calif. 90717
Telef. 325-3145

Aiinės-užeigos
THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, savininkas
14530 Lana. k 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

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS

NO 4-2919

Res. prone TH 2-5344

3002 Santa i»o,.ica Diva.,

GIEDRAITIS,

Santa Monica, Calif. 90404

D.D.S.

Ir

Pohne:

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
3151 Gleendale Boulevard

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, Calit. 90405

828-7525

Henry J. PASCOE Realtors
401 Wilshire Blvd., Suite 420
Santa Monica, CA 90401
Įst. telef. 393-5544

namų 393-1381

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029,
NO 4-2919
—b. * _■

_ —_

_

Res. TH 2-5394
—b. ■ b, l ■ ■

_ —__ —_—^*--4 "W “^-b***

TARBELL REALTORS

Valandos: 9:00 AM —- 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

1584 W. Katella, Anaheim, Calif.

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 9,344

Vyt. A. Lubert

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

Vaikų darželiai

Res: (714) 530-5389; Off.: 635-0070

ALGIDRAS M. DEVENIS, MD
Gynekologas ir chirurgas

615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA
90813
Telef. 432-2973,

resid. 597-4141

J J-J

J

PAJAMŲ MOKESČIŲ
(income Tax)
patarnavimo reikalais kreipkitės j
AN’IaNĄ SKIRIU — telefonu
<O 4x919.
A. Skirtus jau virš 20 metų dirbs
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu
ry Dept., Internal Revenue Service
įstaigoje (San Francisco, Calif.) ke
letą metų.
Dėl laiko prašoma iš anksto su
sitarti telefonu Skambinti:
NO 4-2919
J. I B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 458628, registruoti JAV,
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, išgydo ple.skanas, šašus, nie
žėjimą, plaukų slinkimą, gražina
natūralią plaukų spalvą moterims
ir vyrams. 100% garantuetai, JEB
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių,
nebūsi ne, žilas, nei plikas.
Užsakymus siųsti: J.I.B. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicero, ill.

Dovanos LD ir LAV skaitytojam
Per gruodžio ir sausio mėne
sius LD ir LAV prenumeratoriai,
užėję į administraciją, gaus ne
mokamai po LD išleistą knygą
pasirinktinai iš 10 leidinių.
Leidykla tai daro tikslu para
ginti tėvus ir vaikus daugiau
skaityti lietuviškus leidinius ir
duoti progos pasižiūrėti į įvairių
leidyklų išleistas knygas.
Administracija
KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

LITHUANIAN MELODIES

GLENDALE PRE-SCHOOL

Cocktails and Dancing
luozas ir Aldona Spreinaitis, sav

J J J J gė J Ja)

Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
Reol Estate Broker

LOS ANGELES, CA. 90039

THE ROUND ROBIN

Telef. 246-1717

Real issitRs .iroxei
ROQUE <4. MARK CO.

Phone 828-4613 by s^poi’- .ment

Notary Public

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

ALBINAS MARKEVIČIUS

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

ROLANDAS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis—
tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.
Gražu dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.
Didelis dovanų pasirinkimas yra
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029
Tel. 664-2910

and KINDERGARTEN
Ona žukienė

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.
Telef.; 244-4567Ū vakare 241-0340

Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.
Valdybos pirm. Vladas Gilys,
3329’/2 Atwater Ave., Los Ąngeles,
Calif. 90039, tel. 662-6906. Ižd. J.
Mitkus, 2610 Griffith Pk. Blvd.,
LA, Calif. 90039, telef. 662-6591.
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ifETUVIŲ PARENGIMŲ
KALENDORIUS
SAUSIO MĖN. —

31 d. — 7 vai. 30 min. vak. čigonų
Barono operetės premjera, Imma
culate Heart kolegijoje, 2021 N.
Western Ave., L. A.
VASARIO MĖN. —
1 d. — 2 vai. p. p. čigonų Barono

ope. etės pakartojimas, Immacu
late Heart kolegijoje.

13 d. 11 vai. ryto Lietuvos vėliavos
pakėlimas prie L. A. miesto ro
tušes.

12:30 p. p. — Vasario 16-tos minė
jimas Marshall mokyklos salėj.
28 d. 7 vai. vak. — J. A. Jaunimo
Blynų Balius šv Kazimiero par.
salėj.

29 d. — Lietuvių Radijo klubo me
tinis. susirinkimas šv. Kazimiero
parap. salėj.

TRUMPAI
— Alfonsas ir Adelė Sadauskai
iš Chicagos, švenčių plroga buvo at
vykę atostogų į Los Angeles, kur
gyvena dukra Roma ir žentas Algis
Gruzdžiai.
A. Sadauskas yra nuolatinis LD
žurnalo prenumeratorius ir rėmėjas.
Jis nori išleisti vieną LD numerį,
skirtą Mažeikių miestui.
— Rasa Draugelytė baigė biologiją-matematiką BS laipsniu CSULA universitete geriausiais Dekano
atžymėjimais. Keturių metų mokslą
baigė per trejus metus. Dabar ilges
nėm atostogom išvyksta į Paryžių
pas brolį Algimantą.
Rasa turi galimybių pasilikti Lon
done studijuoti mediciną. Linkime
sėkmės!

— Juozas Bulevičius (Jos Bolcy),
New York, švenčių metu lankėsi
Phoenix, Ariz., kur gyvena jo bro
lis, ir Los Angeles pas savo senus
dramos artistus.
Juozas yra L. Vyčių veikėjas,
nors jis ir gimęs Homestead, Pa.,
bet laisvai kalba ir rašo lietuviškai.
Praėjusiais metais jis išvertė anglų
kalbon “Lithuanians in America” ir
“The Forty Years of Darkness”.

— Povilas Matiukas iš Australi(Adelaide) gruodžio lp d., vykda
mas į Pasaulio Lietuvių Jaunimo
kongresą su Australijos lietuvių de
legacija, sustojo Los Angeles mies
te ir svečiavosi pas Leoną Briedį,
Maywood, Calif.
— Elzbieta ir Justinas Šamai iš
Chicagos persikėlė gyventi į Gar
den Grove, Calif. Jau nuo anksčiau
Kalifornijoje yra įsikūrę jų dvi duk
ros ir sūnus.
E. Samienė Chicagoje buvo veik
li Lietuvos Vyčių ir Moterų sąjun
gos organizacijose.

LD ir LAV leidykloje sausio 3
lankėsi
— Adomas ir Filomena Kantau
tai iš Edmonton, Alberta, Kanada.
Jie viešėjo pas Ireną Šepetytę Račiuvienę, savo krikšto dukrą, L. A.
Kantautai paruošė spaudai di
džiulę knygą “Lithuanian Biblio
graphy”, kurią išleido “The Uni
versity of Alberta Press”. Tai vyro
ir žmonos — Kantautų — dvylikos
metų nuoseklaus darbo rezultatai.
Paklausus, ar Kantautas gavo už
tai doktorato laipsnį, atsakė, kad
ne, bet gavo pensiją.
Knyga galima gauti LD knygyne,
kaina $11.00.
— Jonas Venckus, L. K. S-mo
42 kuopos finansų sekretorius, per
sikėlė į naują namą: 3736 Tiracy
St, L. A. Calif. 90027. Telefonas:
664-5381.
Kas nori mokėti gyvybės apdraudos mokesčius, galite sekmadieniais
fin. sekretorių Venckų sutikti prie
Šv. Kazimiero par. salės arba pate
lefonuoti į namus.

....— Dana Paškevičienė, Santa
Monica, išlaikė Real Estate parda
vėjos egzaminus ir pradėjo dirbti
kartu su vyru Henriku Paškevi
čium nuosavoje įstaigoje —- 401
Wilshire Blvd., Suite 420, Santa
Monica, Calif. 90401. Telefonai:
įstaigos — 393-g544; namų 3931381.
Linkime Danai sėkmės.
Vedybinė sukaktis
Pernai metų lapklr. mėn. Bronė
ir Edvardas Stočkai atšventė 25
metų vedybinę sukaktį. Sūnus Ri
mantas ir dukra Marytė surengė
tėvams pagerbimo vaišes.
Stočkai yra duosnūs lietuviškos
spaudos rėmėjai.
Sveikiname sukaktuvininkus ir
linkime sėkmės ateityje.
Baltic Heritage Radio, Lietuvių
skyrius praneša
— Kovo mėn. 14 d., sekm., 3
vai. p. p. Folklorinė popietė įvyks
ta Wilshire Ebell Concert Hall, 743
S. Lucerne Blvd., L. A.

SERGA
— Adelė Šatnerienė, kuri pasta
ruoju metu Šv. Kazimiero parapijos
virtuvėje paruošdavo sekmadieniais
visiems skanius priešpiečius, sun
kiai susirgo ir paguldyta UČLA li
goninėn.
Mūsų mielai gerai šeimininkei
linkime greit pasveikti.
— Bruno Posius, Long Beach,
tarnavęs Pinkerton Security Co.,
praėjusį rudenį dalrbo metu buvo
sunkiai sužeistas ir be sąmonės nu
vežtas į ligoninę. Dabar gydosi na
muose. Negalėdamas pasiųsti šven
čių atviručių, sveikina visus gimi
nes, draugus ir linki sėkmingų 1976
metų.
Taip pat ir jam linkime kuo grei
čiau pasveikti.

SVEČIAI IŠ ARČIAU IR TOLIAU

Rūta Lee-Kilmonytė išteka

Kalifornija laikoma kurortine
vieta, todėl nenuostabu, kad tiek
daug svečių apsilanko švenčių me
tu. Dažnai tie svečiai lankosi dar
ir tam, kad vėliau galėtų atsikelti
nuolatiniam apsigyvenimui. Sekma
dieniais po liet, pamaldų “švento
riuje” ir mokyklos kieme pamatysi
naujų veidų, o tai malonūs svečiai,
ir gera proga su jais susitikti .’Ir iš
girsti naujienų iš “plataus pasaulio”.
Juos visus neįmanoma surašyti,
tad pasitenkinsime tais, kurie su
mumis susitiko ar mūsų įstaigas ap
lankė.
— Birutė ir Alinis Vitėnai pralei
do žiemos šventes L. A. mieste pas
Birutės tėvus Valeriją ik Vincą Kaz
lauskus. Jie atskrido į Las Vegas,
o jų geriausi draugai dr. Vytautas
Jusionis su žmona nuvyko kartu
išbandyti laimės ir parsivežti į Los
Angelę. Po metų buvo malonus bi
čiulių susitikimas.

Vasario 14 d. įvyks Rūtos LeeKilmonytės su Webster Love, Jr.
vestuvinė puota Playboy Mansion
West, Beverly Hills, Calif.
Sveikiname Rūta ir linkime daug
laimės.

— Studentė medikė Rima Kažamėkaitė praleido šventes Los Ange
les pas savo gimines Antaną ir Al
doną Audronius. (Aldona ytra jos
teta). Rima buvo ir LB Naujų Me
tų sutikime. Ji prisipažino, taip susižavjusi Los Angeles ir gamta,
kad baigusi mokslą (po vienerių me
tų), tuojau kelsis į L. A., nes ir lie
tuviai čia esą nuoširdesni ir links
mesni.

KRIKŠTAI
— Stellos ir Gvido Šakių sūnus
pelenai gruodžio 21d. buvo pakrikš
tytas Kritoforo Kazio vardais.
Krikšto tėvais buvo Ramunė ir Zig
mas Grigavičiai.

— Mindaugo ir Lauros Alminų
sūnus gruodžio 27 d. buvo pa
krikštytas Mindaugo Kazio Petro
vardais. Krikšto tėvais buvo Aud
ronė Žemaitaitienė ir Sean Crahan..
■— Dr. Zigmo ir Regina Kungiai,
Cherry Valley, Calif, susilaukė tre
čio sūnaus. Jį žada pakrikštyti Jono
Vytauto vardais.

— Gruodžio 6 (1975) buvo pa
krikštytas Editos ir Eduaardo Mat
tis sūnus Aro Nikodemo vardais.
Krikšto tėvais buvo Livija Lipaitė
ir Rimas Gajauskas. Sveikiname
tėvus su' pirmagimiu.!

Nauji advokatai
Pernai lapkričio mėn. išlaikė
advokatų valstybinius egzaminus du
lietuviai: Nida Žibutė Brinkienė ir
Tomas Vytautas Mažeika.
Sveikiname naujus profesionalus.
Nida Brinkienė atidarė savo ofi
są kartu su adv. Burke, adresu:
6380 Wilshire Blvd., L. A. Calif.
90048, telef. 651-4910. Be to, N.
Brinkienė Glendale kolegijoje dėsto
komercinę teisę

Mirtys
— Sausio 20 d. Santa Monik< j:
mirė Balys Jonynas, sulaukęs 89
metų amžiaus.
Palaidotas sausio 23 d. Šv. Kryž aus kapinėse.
B. Jonynas Lietuvoje buvo gu
mos fabriko direktorius.
Reiškiame gilios užuojautos sū
nui A. V. Jonynui, jo šeimai ir vi
siems giminėms.
A. A. Balio Jonyno atminimui
vietoje gėlių aukojo Tautos Fondui:
$25 — Am. Lithuanian Club.
Po $10 — Al. Kijus su šeima,
E. Sinkys su šeima, A. ir V. Mar
kevičius, V. Dovydaitis.
Po $5 — A. Devenienė, L. Graužinienė, J. ir O. Andriai, A. Bal
čiūnienė,. J. S. Gedaugas, P. Pa
kalniškis, A. Dičius, M. Pašker,
J. Katilius, S. Kvečas, M. Lembertienė, J. Kutra, V. Plukas.
$2 — Jonas Čekanauskas.
Viso — $132.00.
Surinko Simas Kvečas.

NAUJAUSI

LEIDINIAI

The Forty Years of Darkness, pa
rašė kun. J. Vaišnoras. Apie 40
baudžiavos metų Lietuvoje. Išvertė
J. Bulevičius-^Botey, išleido pirel.
J. A. Ka alius. 60 psl. Kaina $2,
•kietais viršeliais — $3.
Taip pat gauta platinimui L. En
ciklopedijos išleista knyga Lithua
nians in America. 450 psl., iliųstr.
Kaina $6.

NEPAPRASTOS KNYGOS
išleistos L. K. Mokslo Akademijos
Romoje:
Suvažiavimo darbai. VIII tomas.
1974 m. Did. formato. 596 psl.
Kaina $20
RINKTINIAI RAŠTAI. I tomas.
1975 m. Red. Korst. Avižonio. Apie
bajorus valstybiniame Lietuvos gy.
venime vazų laikais. 614 psl.
Kaina $12
UŽGESĘ ŽIBURIAI. F,rel. A. D. mbrausko Jakšto blog, afijų ir nekro
logų rinkinys. Nauja, 1975 m. laida.
502 psl.
Kaina $16
KAZYS
PAKŠTAS
Tauti’Vn
šauklio odisėja. Parašė Juozas Ere
tas.
K'iiina $10, kietais viršeliais $14.
Išeivijcs klausimais, parašė Juo.
zas Eretas. 54 psl.
Kaina $2
šių knygų turime tik po keletą
(3.4) egz.

“Lietuvių Dienų” knygyne,
4364 Sunset Blvd., Los Angeles

