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SALES ATIDARYMO BANKETAS
Yra sakoma, jog visi keliai veda į Romą, tačiau gyvenant An

gelų mieste šis posakis gali būti lengvai pakeistas: visi keliai veda 
į Šv. Kazimiero parapijos naująją salę. Čia prisimenama pirmąjį 
gruodžio šeštadieno vakarą, kada per 300 žmonių net iš tolimiau
sių apylinkių sugūžėjo į iškilmingą atremontuotos salės atidarymo 
banketą.

Tai buvo ypatingo džiaugsmo ir pasitenkinimo diena ne tik 
Šv. Kaziiniero parapijos klebonui prel. J. Kučingiui, kuris su dide
liu pasišventimu ir įsitikinimu į šio darbo reikalingumą, per eilę 
metų ragino parapijiečius remti jo pastangas sukelti pakankamai 
lėšų atnaujinti salę, kad ji patenkintų ne tik mūsų, bet ir miesto 
reikalavimus, o taip pat ir visai lietuviškai visuomenei, kuri salės 
remonto laiku pajuto tam tikrą tuštumą, trūkumą vietos ne tik pa
rengimams, kurių paskutiniu metu įpatingai padaugėjo, bet ir sek
madienį po pamaldų lietuviškoje aplinkoje pabuvoti, paskutinė
mis lietuviškomis aktualijomis pasidalinti ar šiaip maloniai pusva
landį draugų tarpe praleisti.

Didžiausias tačiau nuostolis Šv. Kazimiero parapijos chorui, 
lituanistinei šeštadieninei mokyklai bei jaunimo ir meno ansam
bliams, kurie neturėjo patalpų ruoštis programoms kurios yra taip 
reikalingos mūsų kultūriniam bei tautiniam išsilaikymui išeivijoje. 
Todėl ir tą gražųjį gruodžio 4-tosios vakarą nuoširdūs parapijiečiai, 
o tokiais yra skaitomi visi bet kur begyveną ir Šv. Kazimiero para
piją neužmirštą lietuviai, atsiliepė į prel. J. Kučingio raginimą ir 
užpildė naująją salę kaip dar niekuomet nėra darę, net suaukodami 
per $7,000 apmokėti naujų stalų ir kėdžių įsigijimo išlaidas. Tarp 
didesnę sumą pinigų aukojusių buvo paminėti Jonas Matulaitis ir 
Frank Speedier. Dėl to gal būt ir pats prelatas Kučingis, visa tai 
matydamas, buvo tiek sujaudintas, kad tik rado pakankamai žodžių 
visiems juo pasitikėjusiems ir jį rėmusiems trumpu žodžiu padė
koti, jog šis darbas, ši atnaujinta salė, yra jo dovana visiems para
pijiečiams. Ir tikrai, tai yra didelė dovana, nors mūsų pačių suauko
tais pinigais atsiekta, nes tai buvo darbas uolaus lietuvio kunigo, 
nuoširdaus lietuvio patrioto, kurio žodžių tikslumą tegali suprasti 
tik tas, kuris žinojo kokiais keliais ir per kokius vargus šis milži
niškas užsimojimas buvo įgyvendintas.

Los Angeles lietuviai, naudodamiesi šiomis patalpomis, ilgai 
turės prisiminti prel. J. Kučingį, nes tik jis vienas padarė ką kiti 
dar iki šiai dienai tik galvoja daryti. Jis suprato laiko svarbą, jis 
vienas rado būdą kaip šis darbas galėtų būti tinkamiau atliktas. 
Žinoma, atsiras ir tokių, kurie ras netobulumų, kuriems atrodys, 
jog perdaug visas malonumas kainavo, tačiau prisiminkime, jog 
tik vienas Dievas yra tobulas, o ir jam priekaištaujančių netrūksta.

Grįžtant prie palies vakaro reikia pastebėti, jog ir čia prel. Ku
čingis parodė savo gabumą, nes pakvietimas buvusio Metropolitan 
Operos solisto Algirdo Brazio iš Čikagos išpildyti koncertinę vakaro 
programą buvo vienas iš geriausių mostų užtikrinęs vispusišką va
karo pasisekimą. Buvo malonu išgirsti ir mūsų vietinius solistus: 
Birutę ir Rimtautą Dabšius, Janina Čekanauskienę ir Antaną Pa
vasarį atliekant ištrauką ketvertukui iš Verdi operos Rigoletto, ir 
pabaigai, solistui Braziui pakviečiant salėje esančią solistę Florenciją 
Korsakaitę, porą duetų. Solistams akomponavo vietinė žvaigždė, 
savo koncertais jau pusę pasaulio apkeliavusi, pianistė Raimonda 
Apeikytė. Vakaro programai vadovavo Birutė Dabšienė pristaty
dama solistus, ir Vytautas Čekanauskas—svečius sveikintojus: Vy
tautą Vidugirį, LB Vakarų Apygardos pirmininką, Vladą Pažiūrą, 
BALFo skyriaus pirmininką ir Antaną Mažeiką, ALTos skyriaus 
vicepirmininką. Angliškai kalbančiųjų parapijiečių vardu (jų buvo 
tik vienas stalas) kalbėjo Mr. Walsh. Visų žodžiai ir jausmai buvo

Solistas Algirdas Brazis dainuoja Šv. Kazimiero parapijos salės 
tam&Bppe akomponuoja Raimond Apeikytė. Foto Leono Kanto

Los Angeles solistai dainuoja Šv. Kazimiero parapijos atremon
tuotos salės atidaryme. Iš kairės: Rimtautas Dabšys, Birutė 
Dabšienė, Janina Čekanauskienė ir Antanas Pavasaris. Akompo
nuoja Raimonda Apeikytė. Foto L. Kantu

pilni padėkos prel. Kučingiui, ir vilties, jog šios puikios patalpos 
dar ilgai tarnaus lietuviškiems reikalams.

Atnaujintas pastatas dabar turi dvi moderniai įrengtas sales 
su atskiromis virtuvėmis, gerą garso perdavimo tinklą, patogias ir 
gražias kėdes su apvaliais stalais viršutinėje salėje bei naują šil
dymo ir šaldymo sistemą; gi apačioje—gražiai sienoje įrengtas lenty
nas mokyklos knygynui. Nenuostabu tad, kad tokioje aplinkoje ir 
nuotaika buvo pakili, juo labiau, kad susirinkusieji turėjo progos 
ne tik šauniai praleisti keletą valandų prie puikiai apkrautų stalų 
ir smarkiai praturtinto baro, bet taip pat ir išgirsti aukšto lygio meninį 
koncertą.

Sekančią dieną, sekmadienį, po padėkos pamaldų Šv. Kazi
miero bažnyčioje, naujos patalpos buvo atidarytos visų bendram 
apžiūrėjimui.

Šv. Kazimiero parapija ir visa jos vadovybė gali vertai džiaug
tis atliktu darbu, nes jis ilgai dar neš vaisiu Dievo ir Tėvynės tarny
boje. —C.S.

Lietuves 
Nadoaa’inė 
M .Mažvydo



LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA
*364 Sunset Boulevard — Los Angeles, California 90029 — Tel. 664-2910

Redaguoja: Redakcine, kolegija., . Leidžia: Antanas' Skirius
Spausdinami stiaipsniaii ■ taisomi: redakcijos nuožiūra, jei su autoriais 
kitaip nesusitarta. □ Piliiu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai ne
būtinai reiškia redakcijos nuapioaię. □ Anoniminiai raštai 'nepriimami.

Prenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų. ""
• • ..k

□ Eina nuo 1963 . metų kas. mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius. q 

MilIlIlIlIlHIIIIIIIIIIĮlMilIH

PADĖKIME PARENGTI KNYGA
APIE TRĖMIMUS

Sovietų Rusijai okupavus Nepriklausomą Lietuvaą be tiesio
ginio nekaltų, lietuvių žudymo, rusai organizavo ir vykdė baisius 
žmonių vežimus į Sovietų Rusiją. Tenai nelaimingieji,- vyrai, mo
terys, vaikai turėdavo ilgas valandas, daugelį metų labai sunkiai, 
vargingai dirbti ir dažnai žiauriame ištrėmime mirti.

Tai baisi komunistų rusų gėda, pasišlykštėtinas nusikaltimas 
žmoniškumui! Rusai apie tai stengiasi tylėti, nori, kad ir kiti nieko 
neskelbtų.

Ši rusų įvykdyta piktybė lietuvių tautai turi būti galimai pil
niau dokumentuota, aprašyta. Turi palikti šimtmečiams kaip viena 
XX a. baisybių.

Kun. dr. J. Prunskis ėmėsi iniciatyvos visą tuo reikalu įma
nomą surinkti medžiagą sukaupti ir išleisti knygos ar knygų pavi
dalais. .

Sumanymas labai remtinas. Bet tai yra daugelio lietuvių talkos 
vaisias. Reikia visų į Sibirą ir Sovietų Rusijos tolius vežtų, kentė
jusių, pabėgusių ir išsilaisvinusių lietuvių galimai pilnesnių pasisa
kymų raštų. Ar mačiusių^ kaip suėmimai, išvežimai buvo vykdomi. 
Jei kas negalėtų užrašyti ar nebūtų užrašytojo, tai įkalbėti į garso 
juostas.

Medžiagą siųsti kun. dr. J. Prunskiui, adresuojant: Lithuanian 
American Council, 2606 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629, 
U.S.A. Arba paskelbkite spaudoje.

Taika reikalinga greita ir galimai pilnesnė. Talkinkite visi ga
lintieji!

Siūlau eilę ta tema klausimų. Pradėkite rašyti šiandien.
—Kada, kur ir kaip buvote suimtas? Ar kaip matėte kitų suėmi

mus,. išvežimus?
—Kas buvo suėmėjai? Ar jų tarpe buvo pažįstamų? Kokios 

tautybės jie buvo?
—Kaip ir kas išvežė į traukinių stotį?
—Iš kur išvežė iš Lietuvos?
—Kiek žmonių buvo vagone? Kiek vagonų buvo traukinyje?
—Ką prisimenate iš tos tremties kelionės?
—Į kur nuvežė?
—Kaip nuvykote į paskirtą ištrėmimo vietą?
—Kaip tenai išskirstė?
—Kiek toje tremties griovynėje (lageryje) buvo žmonių ir kiek 

iš jų lietuvių?
—Kaip tenai gyvenote? Ir kiek ilgai?
—Kokie -tos tremties vietovės prisiminimai?
—Kokius lietuvius iš tos tremties prisimenate? Kaip prisimen

ate?
—Kokie buvo skaudžiausi pergyvenimai ištrėmime?
—A” buvo minimom lietuvių tautinės šventės, kaip Vasario 

16? Jei taip, tai kokiu būdu?
—Ar buvo slaptai laikomos pamaldos? Jei taip, tai kas jas lai

kė, kokiu būdu ir kokios tuo momentu buvo nuotaikos (t.y. pamal
dų laiku)?

—Ar rusai yra sakę už ką ir kodėl esate suimtas, ištremtas?

—Ką rusai sakydavo apie Lietuvius, apie Nepriklausomą Lie
tuvą?

—Ar ištremtieji lietuviai dainuodavo lietuviškas dainas, gies
mes? Jei taip, tai kokias?

—Kas, kada ir kaip pradėjo jus iš tenai gelbėti?
—Is Sovietų Rusijos trėmimo išvykstant, kiek trėmime liko 

. žmonių, kokios tautybės buvo?
—Kaip ir kiek ištremtųjų mirė? Kur ir kaip jie buvo palaidoti? 

Ar kas yra sudaręs jų laidojimo sąrašus?
-—Per kur ir kokiu būdu atvykote į JAV-es?
—Kitokie tuo reikalu jūsų pasisakymai.
Atsakymus malonėkite parengti kiek galint platesnius! Ir kiek 

galint greičiau. Tolygiai viską apie nacių-vokiečių suėmimus, kon
centracijos lagerius ir t.t.

Algirdas Gustaitis

MALONUS LIETUVI!

Artėja džiaugsmo šventė Šv. Kalėdos, tačiau daug mūsų bran
gių tautiečių to džiaugsmo neturės, nes jų pečius slegia sunki gy
venimo našta. Ar pagalvoji nors vieną akimirką, kuo tu prisidedi 
prie jų sunkios naštos palengvinimo? Rask atsakymą ir padaryk 
išvadas pagal vidaus lietuvišką balsą. O jis šaukia iš žiauraus Si
biro ir pavergtos Tėvynės Lietuvos. Atsakyk ar atidavei savo kas
metinę auką BALFui, kurs geriausiai žino, kam tos pageltos rei
kia ir stengiasi, pagal gautus išteklius, patenkinti šaukiančiųjų pra
šymus. Neatsitik ir tu, mielas LIETUVI, nedavęs tam 'kilniam ar
timo meilės tikslui nors dolerio.

Aukas galima asmeniškai įteikti bet kuriam valdybos nariui 
arba pasiųsti paštu iždininkui A. Mitkevičiui, 50491/2 Franklin Ave., 
Los Angeles, C A 90027. Čekius rašykite United Lithuanian Relei 
Fund oi America, Ine. Aukos nurašomos nuo pajamų mokesčių.

Prašome tų, kurie savo darbovietėse pasižadate, kad jums būtų 
atskaitoma iš algos tam tikra suma šalpos organizacijoms, pareiškite 
norą, kad ji būtų paskirta BALF ui. Tokių turime jau keliolika. Tą 
patį padaryk ir tu brangusis.

Taip pat pranešame, kad 1977 m. sausio mėn. 22 d. 7:30 v. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje įvyks, kaip ir visada, puikus BALFo 
BALIUS. Programoje: 1—Gražių ir balsingų mergaičių šeštukas, 
vadovaujamas Šešt. Litun. M-los dainų mokytojo A. Po'likaičio; 2— 
Šilta ir skani vakarienė; 3—Šokiai, grojant puikiam orkestrui.

Visi esate kviečiami dalyvauti. Stalus iš anksto prašome užsi
sakyti pas R. Dabšį ir A. Mitkevičių. Būsite patenkinti. Atsineškite 
tik gerą nuotaiką.

Įėjimo auka: $10.00, mokiniams $6.00 —Valdyba.

CONTINENTAL
MEAT AND SAUSAGE COMPANY

Gamina ir Clems rūšies lenkiškas dešras.
Importuoja lenkišką kumpį, alų ir vyną.

□aviniukas H AN S E. HESS
Retail: 1001 N. Pacific Ave., Glendale, C A 91202 

Glendale, CA 91201
Telef. - 246-5591

Siunčiame į bet kurią pasaulio valstybę.
Wholesale: 6406 San Fernando Rd., 

Telef. - 246-2571

Lietuviškos duonos galite gauti

LITAS HOUSE OF PASTRIES
4348 Fountain Ave., Los Angeles, Calif. Telef. 660-5974

Nauja savininkė — filipinietė Carmelita leamen.
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.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATKŪRIMO 58 METŲ SUKAK

TIES MINĖJIMAS

Minėjimas pradėtas 10 vai. 15 
minučių ryto, sekmadienį, Šv. Ka
zimiero parapijos mokyklos kieme, 
kur buvo pakeltos JAV ir Lietuvos 
vėliavos ir pagiedotas Lietuvos him
nas. Po to, pulk. J, Andrašūnui va
dovaujant, visi nužygiavo į bažny
čią. Pamaldose dalyvavo ramovėnų, 
šaulių, ateitininkų ir skautų vėlia
vos. Klebonui pageidaujant vėliavos 
buvo išrikiuotos ne prieš didįjį alto
rių, . kaip paprastai, bet šonuose 
prie mažųjų altorėlių.

Šv. Mišias už žuvusius karius, 
šaulius ir partizanus dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atnašavo prel. J. 
Kučingis. Prasmingą pamokslą pa
sakė T. Bruno Markaitis, SJ. Ka
dangi kariuomenės minėjimas su
tapo su Kristaus Karaliaus švente, 
tai tos dvi šventės bažnyčioje atžy
mėtos kartu. Pamaldų metu giedo
jo solistai J. Čekanauskienė, R. 
Dabšys ir parapijos choras, vado
vaujamas komp. Br. Budriuno.

Po pamaldų buvo renkamos au
kos Lietuvos kariuomenės invali
dams šelpti. Rinko birutietės ir šau
liai: Vizgirdienė, Sušinskas, Radve- 
nienė, Raibienė, Barauskaitė ir Ba
rauskas.

Pirmą vai. po pietų Lietuvių Tau
tinių Namų salėje įvyko iškilmin
gas Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
58 metų sukakties minėjimas.

Pasigirdus maršo garsams, šalin 
buvo įneštos Ramovėnų ir J. Dau
manto kuopos šaulių vėliavos ir, 
talkinant Antanui Polikaičiui, su
giedotas JAV himnas. Prel. J, Ku
čingis sukalbėjo maldą-invokaciją. 
Ramovės vicepirmininkas (kadangi 
pirmininkas pik. J. Andrius sirgo) 
VI, Šimoliūnas rengėjų Ramovėnų, 
Birutiečių ir Šaulių vardu pasveiki
no visus susirinkusius ir pakvietė 
minutės tyla pagerbti kritusius dėl 
Lietuvos laisvės karius.

Tolimesnės programos eigoje iš
skirtinai buvo pagerbti Lietuvos ko
vų dalyviai: Vyčio Kryžiaus kava
lieriai — gen. St. Raštikis, pulk, J. 
Andrašūnas, pulk. Itn. B, Basiulis, 
mjr. P. Starevičius, kapt, J, Tumas- 
Tumavičius, ir savanoriai-kūrė- 
jai gen. J. Černius, pulk, T, Sereika, 
pulk. Itn. J, Balčiūnas-Švaistas, 
mjr. J. Puikūnas, kap. VecZemelis, 
kap. G. Radvenis, vyr, Itn, VI, Juo
deika, vyr. Itn. dr. J, Prialgauskas- 
Gedauga, viršl, VI. Bajalis, J. pusk, 
J. Ramanauskas-Ramonis, grand. 
J. Čekanauskas ir eilinis M. Ba
rauskas. Visus čia suminėtus karius 
dvi jaunos lietuvaitės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, atžymėjo pri- 
segdamos kiekvienam specialų tai 
dienai pagamintą ženklelį su tauti
nėmis spalvomis. Minėjimo dalyviai 
pakilo iš savo vietų ir atsistojimu 
pagerbė, sugiedodami “Valio! Il
giausių metų jums, valio!”

Lietuvos karius sveikino inž. V 
Čekanauskas — ALTos vardu, inž 
V. Vidugiris — LB ir skautų vardu, 
Šaulių vardu — K. Karuža ir solistė 
Vincė Jonuškaitė.

Minėjimo kalbėtojas M. Naujo
kaitis trumpais, bet išsamiais bruo
žais paryškino, kada ir kaip buvo 
kuriama Lietuvos kariuomenė ir 
kokią paskirtį atliko Lietuvos buvę 
vadovai (nuo pat senovės iki pas- 
tiniųjų nepriklausomybės dienų).

Paskaita buvo kruopščiai paruoš
ta ir turininga. Publika atsidėkojo 
gausiais plojimais.

Oficialios dalies pabaigai sugiedo
tas Lietuvos Himnas, ir iš salės iš
neštos vėliavos.

Sekė meninės dalies programa. 
Aktorė Dalila Mackialienė paskaitė 
Nelės Mazalaitės “Kareivio grįži
mą” ištrauką iš pulk. Skorubsko 
knygos “Karas už Lietuvos laisvę” 
ir rašytojo A. Vienuolio novelę.

Šaulys Jonas Janušauskas pade
klamavo Jūragio ir Kuncės eilėraš
čių.

Vyrų kvartetas, kuriame dalyvau
ja A. Polikaitis, R. Dabšys, Br, Se- 
liukas, E. Jarašūnas, akomponuo- 
jant jauniui R. Polikaičiui, padaina
vo keletą dainų: Gailevičiaus Ra
movėnų maršą, Naujalio Op, op, 
Mikluskio Kalniškės mūšis, Pet
rausko Gaudžia trimitai ir B. Bud- 
riūno Grąžinkit laisvę.

Po meninės dalies programai va
dovavęs V. Šimoliūnas padėkojo vi
siems atlikėjams ir pakvietė vaišių 
visus atsilankiusius. Stalus kruopš
čiai buvo paruošusios birutietės ir 
Šaulės. Kazys Karuža

LOS ANGELES LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

Linksmų švenčių ir laimingų naujų metų!

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

Linksmų švenčių visiems LD skaitytojams

ir draugams linki —

BRONĖ STARKIENĖ ir sūnus MILTON STARKUS

1642 Ocean Avenue, Santa Monica, CA 90401

I. G. Electric, Incorporated and Engeneering
(Lie. No. 326661)

1637 Pontius Ave., West Los Angeles, CA 90025 
Telef. — 395-8600; 477-5703; 479-2395

Savininkai: Rimas ir Ignas Gurčinai

Best Wishes from ACIREMA CORPORATION
Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater

“There’s No Business Like Show Business”
HiANCIS VALUSK1S

Buena Park, California

PADĖKA

Liet. Kariuomenės atkūrimo1 
58 metų sukakties minėjimo 
rengėjai nuoširdžiai dėkoja savo 
talkininkams, rėmėjams ir daly
viams, kuriu dėka šis minėji
mas praėjo sklandžiai ir įspū
dingai. Šia proga visiems taria
me nuoširdų, lietuvišką AOIŲ!

Ramovėnai, Šauliai 
ir Birutietės.

ROQUE and MARK CO., INC. 
<EALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC 

3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404 
Phone: 828-7525 ----- — Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ir bendradarbiai

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039 
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; seštad. — nuo 9 iki 12 v. d.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

ATITAISYMAS

Liet, kariuomenės atkūrimo 
58 metų sukakties minėjime, ku
ris įvyko š.m. lapkričio mėn. 21 
d., Lietuviu Tautiniuose Namuo- 
se, skaitant lietuvių KŪRĖJŲ 
SAVANORIŲ pavardes, per ne
apsižiūrėjimą buvo nepaminėtas 
kūrėjas, savanoris Mykolas Ba
rauskas. Programos vedėjas už 
ta nemalonia klaida labai atsi- G C G
prašo.

Vladas Šimoliūnas, 
programos vadovas

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3004 Santa Monica Blvd., Suite A 

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

LITTLE JOY COCKTAILS
LIUDAS REIVYDAS, savininkas

1477 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026

Telefonai: MA 5-8373; ofiso: 680-0805
-^4* 4+***44¥4**¥4**44¥4****444******4**¥**444^4> M

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404

Telefonas: (213)828-7525
V-ddyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėkai
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA

ŠAULIŲ KUOPA PRIE RAMIO
JO VANDENYNO

Pietų Kalifornijoj yra beveik pus
antro šimto narių pasiekusi Juozo 
Daumanto šaulių kuopa. Jų tarpe 
šiais metais įsisteigė jaunimo akade
mikų būrys, kurį suorganizavo 
jaunimo vadovas š. Bronius Stanči
kas ir net įstojo trys jo sūnūs: 
Tomas, Algis ir Saulius. Jie daugiau 
domisi sportu ir šaudymo pratybo
mis. Reikia manyti, kad ateity jų 
gretos padidės. Galima šaulių vei
kimą išplėsti. Jeigu visi solidariai 
lietuvių kolonijoje remtų mūsų kuo
pos veiklą, tai daumantiečių kuopa 
tikrai sužaliuotų prie Ramiojo Van
denyno, kaip pavasario medžiai 
Lietuvos sodybose.

1976 m. gruodžio 12 įvykęs gau
sus (dalyvavo 76 šauliai-šaulės ir 
keli svečiai) susirinkimas ir pobūvis 
akivaizdžiai parodė, kad jau ir vilos 
“Trakai” svetainė darosi dauman- 
tiečiams perankšta. Rimtai keliamas 
klausimas įsigyti šauliam nuosavus 
namus su sale ar sodyba, nors tam 
trūksta pinigų bei pasišventusių 
žmonių šį gražų šaulių kuopos su
manymą įgyvendinti,, kurį turėtų 
paremti lietuvių kolonijos susipratę 
lietuviai. Tam reikalui susirinkime 
sudaryta speciali komisija, kuri iš
tirs galimybes ir gal paieškos mece
natų. Komisijon įeina šie šauliai: 
Petras Sakas, Justinas Naujokas, 
Bronius Žemaitaitis ir Kazimieras 
Rakūnas. Būtų gerai, kad jie sueitų 
į kontaktą su Lietuvių Akc. B-vės 
direktoriais, kurie užšaldę panašiam 
tikslui jau turi banke virš $40.000.

Daumantięčiai leidžia storą kny
gą apie vyskupą Motiejų Valančių 
— “ Žemaičių Didysis”, kuriai pre
numeratas po $10 rinkti talkina ir 
kitos šaulių kuopos. Kai kurie pre
numeratoriai teiravosi, kodėl kny
gos spausdinimas taip ilgai tęsiasi. 
Susirinkimui pirmininkavęs knygos 
autorius šaulys dr. Gr. Valančius ir 
pirm, Karuža pranešė, kad spaudos 
darbai eina prie galo ir prašė kny
gą užsisakyti adresu: 3675 Monon 
St., Los Angeles, CA 90027.

Parengimų vadovė š. Danutė Kaš- 
kelienė perskaitė metinio susirinki
mo protokolą, kuris buvo priimtas 
be pataisų. Kuopos valdybos iždi
ninkas J. Janušauskas perskaitė 
naujosios LŠST c. v-bos prisiųstą 
aplinkraštį, gen. Raštikio atsakymą 
į linkėjimus pasveikti ir pranešimas 
apie šią vasarą Kennebunkporte 
pranciškonų įvykusią N. Anglijos 
šaulių rinktinės kultūrinę savaitę, 
kurioje dalyvavo kuopos pirm. Ka
ruža. (Šią jubiliejinę savaitę prave
dė rinkt, pirm, J. Stašaitis ir moterų 
vadovė B, Gorodeckienė.

Iš valdybos pranešimo sužinojom 
apie visą eilę nuveiktų gerų darbų: 
mecenatai šauliai Sofija Puikūnienė 
ir kūrėjas-savanoris mjr. Jonas Pui- 
kūnas “užfundino” kuopai Lietuvos 
vėliavą. Ieškomas mecenatas JAV 
vėliavai įsigyti. Po trumpos per
traukos daumantięčiai vėl atgaivino 
ir nuoširdžiai bendradarbiauja su 
Ramovės nauja valdyba ir ramovė- 
nais.

Susirinkime tylos minute buvo 
pagerbti mirusieji šauliai: Leonas 
Tompauskas ir trys Juozapai: Ga
jauskas, Matjošaitis ir Žemaitaitis. 
Taip pat pagerbti neseniai mirę 
šaulių žymūnai: buv. Šaulių Sąjun
gos cv pirmininkas adv. Rapolas 
Skipitis ir buv. ŠS viršininkas pulk. 
Mykolas Kalmantas Ypač jautriai 
apie Kalmanto kankinimą (sumuš
tas veidas pajuodo, jis atrodė kaip 
negras....) papasakojo š. Liudas Rei- 
vydas, kuris kartu su juo bolševikų 
buvo kankintas kalėjime.

Kuopos pirm. Karuža padėkojo 
už gražiai ir sklandžiai pravestą su
sirinkimą dr. Grigui Valančiui ir 
sekretoriui K. Motušiui, nariams ir 
svečiams už gausų dalyvavimą su
sirinkime.

Įdomus reiškinys — prie Dau
manto kuopos narių yra 43 mote
rys, kurioms vadovauja š. O, Orlo
vienė. Jos visad po susirinkimo pa
vaišina. Vaišes šį kartą paruošė: 
Orlovienė, Jurkūnienė, Puikūnienė, 
Banionienė, Paškauskienė, Maker- 
nė. Uksienė ir kt.

Susirinkimas praėjo geroje nuo
taikoje. Šaulys

Lietuvos Dukterų koncertas-balius
♦

Lietuvos Dukterų Draugija, Los 
Angeles skyrius, per trejus metus 
padėjo moraliai ir sušelpė materia
liai daug lietuvių šeimų. Kad galė
tų ir toliau padėti pagalbos reika
lingiems lietuviams, 1977 m. sausio 
15 d. 7 vai 30 min. Šv, Kazimiero 
parapijos salėje ruošia koncertą-po- 
kylį

Programoje dainuos solistė Pru- 
dcncija Bičkienė, atvykusi iš Chi- 
cagos, jai akomponuos Raimonda 
Apeikytė. Pokylio metu bus galima 
laimėti dail. A Variakojienės dova
notą paveikslą. Maistas bus labai 
įdomus ir naujas: pradedant su la
šiša ir baigiant lietuvišku raguoliu.

Auka: suaugus. — $8, jaunimui 
iki 20 metų $5.00. Stalus užsisakyti 
pas A. Audronienę — tel. 662-7864 
ir pas Eleną Matulaitiene, telefonu 
662-8822.

Gros vokiečių kapela.

Jaunavedžiai Juozas ir Jūratė Pažėraitė Venckai. Foto Vytas

ŠAUNIOS LIETUVIŠKOS 
VESTUVES

Lapkričio mėn. 27 d. Los Angeles 
mieste įvyko vienos iŠ gražiausių 
lietuviškų vestuvių, — tai Jūratė 
Pažėraitė ir Juozas Venckus sumai
nė aukso žiedus Šv. Kazimiero baž
nyčioje. Santuoką palaimino ir pa
sakė gražų sveikinimo žodį parapi
jos klebonas kun. orei. J. Kučingis. 
Gautas iš Šv Tėvo Romoje palaimi
nimas. Jaunosios tėvelis Juozas Pa
žėra atlydėjo savo vienturtę ir per
davė žentui Juozui. Ilgą jos veliumą 
nešė mažytės mergaitės: A. Giedrai
tytė ir D. Venckutė. Gražią palydą 
sudarė: pirmasis pabrolys Uogintas 
Kubilius ir pirmoji pamergė A. Vil
kaitė; kiti: Š. Karuža, A. Lapšys, 
A. Matulaitytė, D. Jasaitytė ir Bik- 
nevičiūtė.

Abu jaunieji yra veiklūs visuome
nininkai: Jūratė — skautė, ilgametė 
tautinių šokių šokėja, parapijos cho
ro dalyvė ir šeštadieninės mokyklos 
mokytoja. Juozas pastaruoju laiku 
irgi įsijungęs į šokių grupę ir lietu
viškos mokyklos mokytojo darbą. 
Abu jau baigę aukštuosius mokslus 
ir gerai pasiruošę gyvenimui.

Nėra ko stebėtis, kad abiejų tė
veliai, Elena ir Juozas Pažėros ir 
Venckai, besidžiaugdami savo vai
kų laime, surengė šaunią vestuvių 
puotą gražiausioj salėj, Burbanko 
garsiajame Castaway, kurioje daly
vavo per 300 svečių.

Latvalos orkestrui grojant muz. 
Budriūno “Jaunystės maršą”, atžy
giavo jaunoji pora su svita, kuriuos 
pasitiko tėvai su duona ir druska.

Puotą pradėjo jaunosios tėvelis 
gražiu žodžiu, palinkėdamas jauna
jai porai neišsižadėti viso to, ką tė
vai davė bei sudėjo savo viltis. Mal
dą sukalbėjo prel. J. Kučingis. Pro
gramą pravedė V. Čekanauskas ir 
R Dabšys, paskaitydami sveikinimų 
telegramas ir laiškus, vadovaudami 
dainoms ir kt. Jaunuosius žodžiu 
sveikino Lietuvių Bendruomenė: 
centro valdybos vardu — J. Činga, 

Vakarų apygardos vardu — inž. V. 
Vidugiris, Los Angeles apylinkės 
vardu — V. Tamošaitis, LB An
samblio vardu — O. Razutienė. Po
etė Danutė Mitkienė sveikino spe
cialiai parašytu eilėraščiu. Visi iš
reiškė pasigėrėjimą iškiliąja lietu
viška pora ir linkėjo laimingo gyve
nimo.

Didelis būrys jaunų mergaičių, 
vadovaujamas D. Razutytės, kartu 
su Jūrate, jaunąja, pašoko Sadutę 
ir apdovanojo jaunąją gėlėmis.

Rimui Polikaičiui grojant akor
deonu, ilgai skambėjo lietuviškos 
dainos. Svečiai linksmai šoko ir 
vaišinosi iki vėlumos.

Palydėta į gyvenimą jauna, graži 
lietuviška pora. Džiugu, kad ji pa
žadėjo iš lietuviško gyvenimo nepa
sitraukti ir darbuotis Lietuvos ir lie
tuvybės labui.

Laimės “Gintaro karalienei” Jū
ratei ir jos išsirinktajam “Kasty
čiui” Juozui VENCKAMS! (or)

LINKĖJIMAI JAUNAVEDŽIAM

Jūratei Pažėraitei ir Juozui 
Venckums

Pacifiko pakrančių gėlės, 
Žiedais papuošė Adomą ir Ievą...
Iš rūpestingos tėvų papėdės 
Drugiais išskrendant į žavią pievą...

Kartu dainavot, šokot subuvimuos, 
Kaip Kęstutis ir Birutė Palangoj... 
Vaikystę praleidę tremties vingiuos, 
Iškilo t mūsų panoramoj...

Išeidami į gyvenimą sūkuringa, 
Kur audros, vėjai tyko paslaptingai, 
Ranką kits kitam paduokit 
Ir kartu ženkite laimingai...

Nužydės jaunystės gėlės, 
Pasiliks nuvytę stagarai — 
Jaunystėje pamiltos idėjos 
Telydi jus amžinai...

A. Razutis
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RAIMONDOS APEIKYTĖS 
PIANO REČITALIS

Latvių iniciatyva š. m. gruodžio 
11 d. buvo surengtas mūsų pianistės 
Raimondos Apeikytės piano rečita
lis. Programa susidėjo iš dviejų da
lių: lietuvių ir latvių kompozitorių 
kūrinių.

Pirmiausia ji skambino lietuvių 
kūrinius: A. Kačinsko “Siuntė mane 
motinėlė”. J. Gruodžio “Tykiai, ty
kiai”, iš sonatos No. 2, M. K. Čiur
lionio “Preliudas”, V. Jančio “Vizi
ja”, B. Budriūno “Audringi debesys 
virš Kauno”, J. Gruodžio “Variaci
jos B-Dur” ir G. Gudauskienės 
“Suktinis”.

Koncerte dalyvavę kompozito
riai G. Gudauskienė ir B. Budriū- 
nas buvo supažindinti su koncerto 
dalyviais.

Po pertraukos vyko antroji kon
certo dalis — latvių kompozitorių 
kūriniai. Raimonda puikiai atliko 
Alfreds Kalninš tris kūrinius: “Ba- 
lada”, “Caprice” ir “Hymne a Mon 
Pays Natai”.

Toliau sekė Janis Medinš ketu
rios kompozicijos: “Daina No. 10”, 
“Daina No. 6”, “Daina No. 8” ir 
“Daina No. 2”.

Dar paskambino nuotaikingus 
kūrinius: Emils Darzinš “Melancho
liškais Valsis” ir Jazeps Vitols “Va
riations Sur un Theme Lette, Op. 
6”.

Už meistriškai atliktus sunkius 
veikalus Raimonda susilaukė daug 
katučių, atsistojimu pagerbimo ir 
daugelio gėlių buketų.

Koncertas vyko latvių naujojoje 
salėje.

Raimondos tėvai Anelė ir Vytau
tas Apeikiai po koncerto latvių or
ganizatorius ir lietuvių menininkus 
bei spaudos asmenis pavaišino savo 
namuose. (V. V.)

P. S. — Koncerto organizatoriais 
buvo West Coast Latvian Concert 
Association”.

PABALT1EČIŲ RADIJO 
BALIUS LOS ANGELĖSE

Bendras Los Angeles pabal- 
tiečių radijo balius su įvairia 
etnine programa, šilta vakarie
ne ir šokiais įvyksta šeštadienį, 
1977 sausio 15 d. Mira
mar viešbutyje, Satellite salė
je, Santa Monica. Rengia estai, 
latviai ir lietuviai. Tai pirmas 
tokio pobūdžio balius Kaliforni
joje. Rengėjai turi vilties tokiu 
būdu sustiprinti kultūrinius ir 
tautinus ryšius, kurie užsimez
gė tarp pabaltiečių nuo 1975 m., 
nuo Baltic Heritage Radio anglų 
kalba įsteigimo. Kiekviena tau
tybė nuo to laiko nuoširdžiai 
dirba, tarpusavyje gražiai sugy
vena ir dėl bendros idėjos sten
giasi palaikyti draugystę. Radi
jo programos, kurias transliac’H 
~,ruošia Povilas Jasiukonis, be 
abejonės, yra vertinga tautinio 

palikimo medžiaga. Toje medžia
goje, tiek estų, tiek latvių, tiek 
lietuvių, sutelkta tautinė atesta
cija, kur iškeliami žmones, jų 
būdas, papročiai, parodomas 
kultūrinis lygis, o taip pat, ne
paprastai stiprus ryšys ir meilė 
savo kilmės kraštui.

Šiuo metu, Baltic Heritage 
Radio jau pradeda antrus metus. 
Lietuvių įnašas čia gali sukelti 
kiekvienam ir didelį džiaugsmą ir 
pasididžiavimą. Lietuvių trans
liacijos rūpestingai paruošiamos. 
Vienų metų bėgyje, dvidešimt 
transliacijų angliškai jau gera 
pradžia, kai kurias iš jų net ver
tėtų pakartoti, tiek tenai yra 
vertingų mūsų gyvenimo praei
ties ir dabartie duomenų/Tai, 
nelyginant, nauja lietuvybės at
žala ir iš turimu ištekliu neat- c c
rodo, kad ji būtų merdėjimo 
ženkle. Priešingai, toje lietuvy
bės atžaloje ryšku entuziazmas, 
noras klestėti naujos buities kul
tūroje stipriai prisilaikant savo
jo krašto brangaus palikimo. 
Lietuvių programas vienerių 
metų laikotarpyje paruošė Stasė 
Pautienienė, Algis Lapšys, Da
lia Jasaitytė, Povilas Jasiukonis. 
Talkino medžiagą ir ją patys 
įkalbėjo dr. M. Gimbutienė, tėv. 
B. Markaitis, dr. V. Juodeika, 
mok. I. Kazakevičienė, dr. E. 
Tumienė ir jos universiteto pro
fesoriai dr. Zelzer ir dr. Mayer, 
dr. S. Naujokaitis, rev. A. Vis- 
man, žurn. R. Vidžiūnienė, sol. 
F. Korsak, stud. A. Kazakevi
čiūtė, komp. O. ir A. Metrikiai. 
Lietuvos vardas yra kartojamas 
per muziką ir kompozitorius Ba
naitį, Čiurlionį, Budriūną, Mar- 
kaitį, per mitologija, per pasa
kas, sanskritiška mūsų kalba.7 C C L’

per Donelaitį. Tai naujo lais
vės varpo skambesys. Jis plau
kia radijo bangomis į žmones, Į 
svetimšalius ir nejučia patrau
kia jų dėmesį.

Bet čia tėra vien pradžia, vie
nerių metu bandymas, įžanga. 
Laikas galėtų nunešti varpo dū
žius kur kas didesnio pasisekimo 
kryptimi, jeigu bendromis pajė
gomis ugdytumėme klausytojų 
dėmesį. Drauge su estais ir lat
viais mes esame daug tvirtesni 
ir drąsesni, o, taipgi, ir juos sa
vo pečiais kiek prilaikome. To
dėl žingsnis į antruosius pabal
tiečių radijo metus turėtų būti 
ypatingai šauniai atžymėtas. Tri
jų tautybių pastangomis pasiruo
šimo darbai planingai vykdomi. 
Tačiau be kitų žmonių pagelbos 
tatai būtų neįmanoma. Rengėjai 
estai, latviai ir lietuviai prašo 
visuomenės pritarimo ir para
mos, nuoširdžiai kviečia atsi
lankyti į bendrą radijo balių 
1977 sausio 15 d. ir iš anksto 
su meile dėkoja.

Stase Pautienienė

Solistai ir svečiai su Šv. Kazimiero parapijos klebonu orei. J, Kučingiu, 
Iš kairės: Rimtautas Dabšys, Janina Čekanauskienė, Algirdas Brazis, Al
dona Brazienė, orei. J. Kučingis, Birutė DabŠienė ir inž. Vytautas Vidu
giris. Foto L. Briedžio

KLAIDŲ PATAISYMAS

1976 m. gruodžio nr. rašinyje 
“Rudvaliai ir orchidėjos”, belau
žant surinktą tekstą, iškrito pastrai
pos dalis. Antroje skiltyje po 21 
eilutės, kuri baigiasi žodžiu “at
skleidžia” praleista šis tekstas: 
“planus Juozas. — Tada mes jau 
būsime vieni iš stambiausiųjų orchi
dėjų augintojų Kalifornijoje. Visoje 
Amerikoje yra žymiai didesnių or
chidėjų augintojų, ir jų gana daug, 
bet orchidėjų pareikalavimas vis dar 
auga. Mes dar niekad nesame turėję 
tokių metų, kad mums nepristigtų 
pardavimui žiedų, taigi, kiekvienais 
metais turime jų pirktis iš kitų au
gintojų Šiais metais planuojame 
parduoti apie 200,000 žiedų.”

Toliau seka tekstas kaip at
spausdinta.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS PAS SANTAMONIKIEČIUS

Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubas š.m. Gruodžio 31 d. 
(Penktad.) rengia nuotaikingą Naujų 1977 Metų sutikimą 

BAY WOMEN’S CLUB SALĖJE
1210—4th St., Santa Monikoje, prie Wilshire Blvd. 

Pradžia 8 vai. vakaro

Svečiai bus pavaišinti skania vakariene ir šampanu. Veiks baras 
su įvairiais gėrimais. Šokiams gros žinomas Kontinentalinis 
orkestras. Įėjimas , su vakariene $10 asmeniui. Visi lietuviai 
ir jų draugai maloniai kviečiami dalyvauti.

Greta salės nemokamas automobiliams pastatyti miesto garažas 

Stalus rezervuoti iš anksto pas:
1. A. Markevičių—tel. 828-7525
2. E. Gedgaudienę — tel. 399-1825
3. M. Vaičienę — tel. 392-3315
4. S. Kveča —tel. 393-3367c

Lauksime visų!
. H _

RENGĖJAI

Toje pat skiltyje Il-oj eilutėj nuo 
apačios vietoj žodžio geriausių turi 
būti gausiausių.

Skaitytojus ir paliestuosius Red. 
atsiprašo.

Palikę tėviškės namus, Šv. Kazi

miero kapinės Chicagoje. Fotografi
jos Algimanto Kezio, SJ, kalbos pa
tarėjas P. Jonikas, vertėjas į anglų 
k. L. Labanauskas, dailininkas V. 
Lukas ir Vilija Eivaitė. Didelio for
mato, 250 psl. Straipsniai J. Dai- 
nausko, B. Pūkelevičiūtės ir L. Ši
mučio.

Šis albumas vertingas ne tik kaip 
etninis dokumentas, bet ir kaip me
no leidinys.

Išleido Lietuvių Foto Archyvas 
Chicagoje. Kaina $19.95. Gauna
mas LAV ir LD leidyklos knygyne.
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VLIKO SEIMO NUTARIMAI

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimas 1976 m. gruodžio 4-5 
dienomis Washingtone, D.C., minėdamas Jungtinių Amerikos Valstybių 
200 metų neripklausomybės sukaktį ir pagerbdamas dėl Lietuvos laisvės 

okupanto priespaudoje, priėmė šiuosžuvusius bei šiądien kovojančius 
nutarimus:

1. Seimas griežtai protestuoja 
prieš Lietuvos okupaciją ir prieš pa
stangas žaloti tautinį lietuvio būdą;

2. Seimas reiškia gilią pagarbą 
pavergtiems lietuviams, ryžtingai 
kovojantiems prieš sovietinę okupa
ciją ir už lietuvio asmens teises.

3. Seimas kviečia laisvuosius Įtė
vius dar aktyviau jungtis į paverg
tos tėvynės laisvinimą, vadovauja
mą VLIKo, kuris už Lietuvos ribų, 
lietuvių tautai siekiant išsilaisvini
mo, reiškia ir vykdo jos politinę 
valią.

4. Seimas prašo VLIKo valdybą 
labiau išplėsti ir sustiprinti Lietuvos 
laisvinimo veiklą laisvajame pasau
lyje, ypač Europoje.

5. Seimas įpareigoja VLIKo val
dybą organizuoti lietuvių žmogaus 
teisių komisiją ir stiprinti šios sri
ties informacinę veiklą.

6. Seimas dėkoja lietuvių organi
zacijoms, dalyvaujančioms tarptau
tiniuose sąjūdžiuose, už jų indėlį į 
Lietuvos laisvinimo darbą ir skatina 
VLIKo valdybą remti jų pastangas.

7. Seimas, vertindamas PLB, 
ALTos ir kitų lietuvių organizacijų 
bei institucijų pastangas Lietuvos 
laisvės bylai, pritaria VLIKo ry
šiams su šiomis organizacijomis, pa
veda jo valdybai toliau siekti orga
nizacinės darnos, ypatingai Jungti
nėse Amerikos Valstybėse; prašo 
tęsti Lietuvos laisvinimo konferen
cijų darbus ir ieškoti būdų VLIKo 
organizacijai stirpinti bei plėsti.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nunnsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177 
Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.

3e jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelj pasirinkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus — 

atdara kasdien 9 vai. ryto iki 6 vai. p.p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

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

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028 HO 9-8097
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8. Seimas mano, kad visuomeni
nė ir politinė diferenciacija sudaro 
natūralias sąlygas demokratiniams 
palinkimams ir įpročiams bei dva
siai ugdyti, darbo suderinimo siekti 
ir Lietuvos laisvinimo darbo tęsti
numą laiduoti.

9. VLIKo Seimas džiaugiasi mū
sų-jaunesnės kartos ir Lietuvių Jau
nimo sąjungos ypatingai padidėju
siu dėmesiu Lietuvos laisvinimui sa-

• vo Kongreso metu Pietų Amerikoje 
ir dalyvaujant VLIKo Seime, o taip 
pat planuojant konkrečius darbus ir 
šiuo metu. Seimas pritaria minčiai 
siekti dar glaudesnio bendradarbia
vimo ir ryšių su jaunimu ateityje.

10. Seimas dėkoja VLIKo tarybai 
ir valdybai už atliktą darbą, labai 
vertina veiklą Pasaulinėje Pabaltie- 
čių Santalkoje ir Tautos Fondo pa
stangas kaupiant lėšas Lietuvos lais
vinimui. Ypatingą padėką reiškia 
Kanados Tautos Fondo atstovybės 
pirmininkui J. Vaičeliūnui ir To
ronto atstovybės pirmininkui A. Fi- 
rinavičiui už įteiktas stambias au
kas. Seimas nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukotojams.

11. Seimas dėkoja Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos nariams, orga
nizacijoms bei asmenims, žodžiu ar
ba raštu Seimą sveikinusiems.

12. Seimas dėkoja Jungtinių A-
merikos Valstybių Bendruomenės 
Washingtono apyl. valdybai, gra
žiai paruošusiai techniškas sąlygas 
Seimo sesijai vykti. Elta

VLIKO
Vliko Seimas, įvykęs 1976 m. 

gruodžio 4-5 dienomis Washingtone, 
D. C. buvo sėkmingai darbingas. 
Gauta daug sveikinimų ir pinigų — 
Kanados Tautos Fondo Atstovybės 
pirm J. Vaičeliūnas įteikė 26,000 
dol. čekį, surinktų aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Į tą sumą įei
na 16,000 dol., kuriuos surinko To
ronto apylinkės atstovybė, A. Fira- 
vičiaus vadovaujama. Seimo atsto
vai ir svečiai jiems sukėlė dideles 
ovacijas. Seimas priėmė daug nuta
rimų, tarp jų ir sveikinimą Prezi
dentui Fordui, Amerikai minint sa
vo valstybės nepriklausomybės pa
skelbimo du šimtmečius.

Į Vliką atgal priimta prieš keletą 
metų pasitraukusi Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga. Dabar Vliką su
daro 15 organizacijų — politinių 
partijų ir rezistencinių sąjūdžių. 
Vlikas laisvajame pasaulyje kalba 
ir veikia pavergtos tautos vardu, 
siekdamas ko daugiau prisidėti prie 
pavergtos tautos kovos, kol bus at- 
fTHita laisvė ir atstatyta Lietuvos 
valstybinė nepriklausomybė.

Seimo atstovams ir svečiams su
sirinkus į posėdžių salę Shoreham 
Americana viešbutyje, juos pasvei
kino p. Rūta Petkiūnienė LB Wa
shingtono apyl. valdybos vardu, 
kuri sudarė patogias sąlygas seimo 
sesijai

Tėvas Tomas Žiūraitis perskaitė 
invokaciją.

Seimui vesti prezidiumą sudarė: 
dr. Česlovas Masaitis, pirm., ir 
dr Jonas Valaitis, pavaduotojas; 
seimo sekretore buvo išrinkta Vaiva 
Vėbraitė ir pavaduotoju —- Cezaris 
Surdokas.

Mandatų komisiją sudarė: A. 
Skėrys, Mečys Mackevičius ir Ka
zys Oželis. Į kitas komisijas Vliką 
sudarančios organizacijos pasiuntė 
savo atstovus. Buvo sudarytos šios 
trys komisijos: Tarptautiniams poli
tiniams klausimams; Lietuvos padė
ties studijų ir informacijų ir Visuo
menės reikalų ir finansų.

Seimui formaliai susitvarkius, 
prasidėjo sveikinimai, kurių buvo 
nemaža. Pagal darbotvarkę, Juozas 
Giedraitis padarė pranešimą apie 
Vliko tarybos1 veiklą.

Po jo išsamų ir turiningą prane
šimą apie Vliko valdybos veiklą pa
darė dr. Kęstutis Valiūnas, pirmi
ninkas. Kalbos įvade jis kalbėjo:

“....Valdybos veikla apima daug 
politiniai-visuomeninių klausimų ir 
problemų, kurioms tvarkyti tenka 
atlikti visą eilę konkrečių darbų. 
Yra problemų, kurios kartojasi me
tai iš metų, yra ir staiga iškylančių 
klausimų, liečiančių Lietuvos laisvės 
reikalus, ir juos Vlikui tenka spręs
ti.

Tarptautinių įvykių bangavimai, 
pavergtos Lietuvos padėtis ir joje 
kylantis aktyvesnis pasipriešinimas 
sovietinei okupacijai, visuomeniniai

SEIMAS
santykiai su lietuvių organizacijomis 
laisvajame pasaulyje, bendradarbia
vimas su Lietuvos Diplomatine Tar
nyba, bendradarbiavimas su kitų 
organizacijomis, jaunimo jungimas 
į Lietuvos laisvinimą, plačiai vei
kianti informacinė tarnyba, finan
sai, Tautos Fondas ir visa eilė kitų 
bėgamųjų klausimų — visa tai yra 
Vliko valdybos veiklos apimtyje.”

Apie Tautos Fondą ir jo veiklą 
kalbėjo Ignas Gasiliūnas, TF val- 
bos pirmininkas; J. Vaičeliūnas, 
Kanados TF atstovybės pirminin
kas, ir A. Firavičius, Toronto ir jo 
apylinkės TF atstovybės pirminin
kas.

Po visų pranešimų ėjo gausa pa
klausimų ir diskusijų.

Po pietų pertraukos, antrame po
sėdyje Aušra ir Jonas Jurašai labai 
palčiai ir išsamiai nušvietė Lietu
vos rusifikaciją ir sovietizaciją, ku
rie ranka rankon eina su Sovietų 
Sąjungos imperializmu.

Prof, Domas Krivickas, kalbėda
mas apie tarptautinę padėtį, smul
kiai aiškino detente politikos labai 
skirtingus diplomatų ir mokslinin
kų aiškinimus

Seimo dalyviai visus tris prele
gentus apipylė daugybe klausimų, 
kas iššaukė ir pasisakymų.

Po vakarienės, 7 vai. vakaro, 
įvyko simpoziumas tema: “Vliko 
uždaviniai ir ateities sąranga”. Sim
poziumą moderavo dr. Br. Nemic- 
kas, savo nuomones dėstė Algirdas 
Kasulaitis, Jurgis Valaitis ir Algis 
Gureckas. Simpoziumas užtruko iki 
10 vai, vakaro.

Gruodžio 5 d. komisijos posė
džiavo nuo 9 iki 11 valandos ryto, 
tai yra, iki buvo pradėtas trečias 
Seimo sesijos posėdis, kuriame bu
vo priimti Seimo nutarimai. Dr. 
Valiūno padėkos žodžiu ir Tautos 
himnu Seimo sesija buvo užbaigta.

Elta

NAUJOS KNYGOS
Rašytojų Dr-jos literatūros premija 
už geriausią 1975 m. išleistą veikalą 
paskirta Albinui Baranauskui už jo 
romaną “Rudenys ir pavasariai arba 
Užplynių Pultinevičius namie ir 
svetur”. Jury komisiją Washingtone 
sudarė rašytojai: A. Vaičiulaitis, 
A. Nyka-Niliūnas ir J. Blekaitis ir 
Gražina Krivickienė ir dr. V. Veng
ris.

A. Baranauskas literatūroje ne 
naujokas. Jis sėkmingai pasirodė 
su novelių rinkiniu “Sniego platu
mos” už kurį gavo “Aidų” litera
tūros premiją, o su romanu “Kark- 
lupėnai” laimėjo “Draugo” romano 
premiją.

Liet. Rašytojų Dr-jos premijos 
dydis yra $1000, kurį jau kuris lai
kas skiria Lietuvių Fondas.
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Apdrauda

ALBINAS MARKEVIČIUS
INSURANCE AGENT

3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Tel.: NO 4-2919
Tel.: 664-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE

1815 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

Tel.: 394-0772 
lėtinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas 
Vincas Viskantas, sav.

1911 Pacific Coast Hy.
Lomita, CA 90717

Tel.: 325-3145

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT
COCKTAILS and DANCING

Jonas Spreinaitis, savininkas 
14530 Lanark Street 

Panorama City. CA 91402

Phone 787-9387

LITTLE JOY “JR.”
Cocktails — Pool — Piano 

Liudas Reivydas, sav.

1477 Sunset Bl.. Los Angeles, CA 90026

Tel.:625-8373

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.

Glendale. CA 91204

Tel.: 246-1717

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC

•1366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

664-2919 Res. Phone 842-5344
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Baldai
CENTRAL APPLIANCES

MAYTAG WASHERS
<[ Authorized Representative
<[ Aleksas Dieninis
<[ 1915 Lincoln Ave.

Venice, CA 90291
I! Phone: 821-2525

Fotografai

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
‘•Flatte of Hollywood" 
6671 Hollywood Blvd. 
Hollywood. CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai
BIRUTA BARViKS, D.D.S.

Member L.A. County Denial Socio.y 

5410 Wilshire Blvd.

Los Angeles, CA 90036

Tel. 939-1448

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

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 90403 
Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
ir

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039

Tel. 660-1205

Gydytojai

LUIS M. ALBERT, M.D.
118 E. Glenoaks Blvd.

Glendale, CA 91207 
Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 
įstaigos telef. 826-3090

Namų telefonas 8J0-MI7
3231 Pico Boulevard

Santa Monica. C A 90-105

Valandos: 9:00 a.m.—6:00 ,p.m.
Treč. Ir šešt. 1® — 12.

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344

Valandos: 10—12 ir 3—7; šeit. 9—?
Office: .633-5909—Exch. 633-8116

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Gynekologas ir chirurgas 

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

Grožio šaitanai

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 
Hollywood, CA 90028 

Tel.: 466-1066

Res. 1 (714) 642-4878

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA
Real Estate — Income Tax 

Notary Public

1011—-19th St.
£0W6 VO ‘boįuoim; u;ubs

Tel. 451-3G50

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

DANA PASKEVICiUS Ir 
HENRIKAS PASKEVICIUS

Real Estate Broker

HENRY J. PASCOE, Realtors

401 Wilshire Blvd., Suite 420
Santa Monica, CA 90401

Tel. 393-5544 ' Res. 393-.381

ANTANAS IR BRONE SKIRIAS ‘
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CĄ 90029

664-2919 Res. 842-5394

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd.. Glendale. CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

PAJAMŲ MOKESČIAI- 
INCOME TAX
Vladas Navickas

Certified Public Accountant
Rastinė: 2838 Clement Street

San Francisco, CA 94121 
Telef. 387-4151

(vakarais arba šeštadienį)

• Mr. F. Valuskis, 1839 Deloz 
Ave., L. A. CA 90027, parduoda 
žemės didelį plotą, kur galima rasti 
aukso ir b.ngakmenių. 663-4424

* GOLD & turquoise near sur
face. One man can work it, 6 
claims. $15,000 cash total price.

*•* *•* ••• *** ••• ••• *** •’* *

PAJAMŲ MOKESČIŲ
(Income Tax)

patarnavimo reikalais kreipkitės j

ANTANĄ SKIRIU — telefonu 
NO 4-2919.

A. Skilius jau virš 20 metų dirba 
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu 
ry Dept., Internal Revenue Service 
įstaigoje (San Francisco, Calif.) ke
letą metų.

Dėl laiko prašoma iš anksto su
sitarti telefonu Skambinti:

NO 4-2919

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stančikaites 

iliustracijomis.

Kaina $3.00

šią ir kitų knygų jaunimui galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA 

90029

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokiu, maršų, chorų dainų, 

atskirų solistų 

PLOKŠTELIŲ.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis— 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa- 
galvėlėSj 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

Dovanos angliškai skaitantiems
Viena iš gražiausių dovanų bus 

Adomo Galdiko monografija “A 
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijo- 
ms, su plačiu VValdemar George 
studijiniu straipsniu. 171 psl., di
lo formato, kana $16.00.

Knyga gaunama LAV adm-je: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 12:30~~l:00 p. p.

Pirm. Juozas Mitkus
2610 Griffith Park Blvd., Los An
geles, Ca. 90039. Tel. 662-6591 
Sekr. Litą Žilevičiūtė, tel. 244-6792
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P A R E N G I M Ų 
KALENDORIUS

GRUODŽIO MRN. —
51 dieną —

— JAV Liet. Bendr. L. A. apy
linkės Naujų Metų sutikimas, Šv. 
Kazimiero par. salėj.
— Lietuvių Radijo Klubo Naujų 
Metų sutikimas, Tautinių Namų 
salėje.
— Santa Monikos Lietuvių Klu
bo Naujų Metų sutikimas, Wo
man’s Bay klubo salėje.

1977 METAI —

SAUSIO MĖN.
15 d. — Lietuvos Dukterų Balius 

Šv. Kazimiero par. salėj.
15 d.— Heritage Radio balius Mi

ramar viešbutyje, Santa Monikoj.

22 d. — BALFo metinis Balius Šv. 
Kazimiero par. salėje.

^VASARIO MĖN.

13 d. — Vasario 16 minėjimas 
Marshall mokyklos auditorijoj.

19 d. — Jaunimo Ansamblio Blynų 
Balius Šv Kazimiero par, salėj.

KOVO MĖN.
5 d. — Šv. Kazimiero parapijos 

balius savoje salėje.
19 d. — Solisto Antano Pavasario 

dainų rečitalis Šv. Kazimiero 
parapijos salėje,

MIRTYS
— Muzikas prof. V. Jakubėnas 

širdies smūgiu mirė Chicagoje gruo
džio 13 d. Palaidotas iš Tėviškės 
parapijos bažnyčios gruodžio 15 d. 
Tautinėse kapinėse Chicagoje.

fV. Jakubėnas yra pasižymėjęs 
muzikas kompozitorius, muzikos 
kritikas ir publicistas, iškilęs Lietu
voje “Naujosios Romuvos” žurnale 
ir kitoje spaudoje. Kaune ir Chica
goje nuolatinis operų ir koncertų 
kritikas, pasižymėjęs gilia erudici
ja ir menine nuovoka. V. Jakubėno 
mirtis — lietuvių muzikiniam gyve
nimui didelis nuostolis.

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Olgai, seseriai Elenai, pussese
rei H. Yčaitei-Petkuvienei ir kit. 
giminėms.

— Marija Spreinaitienė, sulauku
si 88 m. amžiaus, gimusi Šakiuose, 
mirė gruodžio 23 d. Nors M. Sprei
naitienė buvo liuteronų tikėjimo, 
pirmadienį, gruodžio 27 d. 7 vai. 
ryto buvo atkalbėtas rožančius Šv. 
Kazimiero pažnyčioje ir 12 vai. die
ną Kirk koplyčioje, Forest Lawn 
kapinėse First Lutheran bažnyčios 
kun. Kari E. Knisley atlaikė laido
tuvių pamaldas. (Numatytas kun. 
M. Preikšaitis negalėjo pamaldų lai
kyti, nes pats susirgo).

Reiškiame gilios užuojautos sū
nums Juozui ir Jonui Spreinaičiams 
ir jų šeimoms.

Lietuvos generalinis konsulas

DR. JULIUS J. BIELSKIS

mirė 1976 m. gruodžio 26 d. Laido- 
(lojimo apeigos Įvyks 1977 m. sau
sio 6 d. 1 vai. p. p, Švento Povilo 
Apaštalo bažnyčioje Westwoode, 
10750 Ohio Ave.

TRUMPAI
— T. Leonardas Andriekus, 

OFM, žinomas poetas, Lietuvių Ra
šytojų Dr-jos pirmininkas, “Aidų” 
žurnalo redaktorius, porą savaičių 
praleido Los Angeles mieste ir apy
linkėse. Jis dalyvavo LFB literatū
ros vakare, paskaitydamas savo kū- 
bos (gruodžio 18 d.). Gruodžio 4 
d. dalyvavo Šv. Kazimiero salės at
naujinimo koncerte-bankete, o kitą 
dieną atlaikė šv Mišias ir pasakė 
pritaikytą pamokslą. Gruodžio 26 
d. vėl atlaikė pamaldas ir pasakė 
šeimoms reikšmingą pamokslą. T. 
L. Andriekų losangeliškiai pažįsta 
iš jo anksčiau čia vestų rekolekcijų. 
Jo pamokslai yra gilaus turinio, sti
lingi ir literatūriškai apdailinti.

Apsilankęs LAV ir LD leidykloje, 
L. Andriekus pasiinformavo spau
dos klausimais.

Kalifornijoje jis susitiko su eile 
rašytojų draugijos narių ir tarėsi 
literatūros bei draugijos klausimais. 
Pakviestas dail. Aldonos Variako- 
jienės, jis susipažino su jos kūri
niais ir porą darbų paėmė į Galdiko 
galeriją New Yorke, Kultūros židi
nyje. Gruodžio 27 d. išvyko atgal 
į savo vienuolyną Brooklyn, N.Y.

Naujausia L. Andriekaus poezi
jos knyga yra “Už vasaros vartų”. 
Daug kas ją įsigijo literatūros vaka
ro metu ir gavo autografą. Knygą 
dar galima įsigyti LAV ir LD lei
dyklos knygyne. Kaina $3. Čia taip 
pat galima gauti jo ankstesnių kny
gų: “Saulė kryžiuose” ir “Po Dievo 
antspaudais”. Kaina po $3.

— Inž. A. Mikaila iš Detroito 
Kalėdų šventėms atvyko į Kalifor
niją ir čia buvusių detroitiškių ir ki
tų draugų buvo šiltai priimtas, ma
loniai praleido laiką, užmiršęs snie
gą ir kitas žiemos negeroves Ameri
kos viduryje. Jam čia taip patiko, 
kad nutarė pasilikti ir dalyvauti 
bendruomenės Naujų Metų sutiki
me.

— Dr. Stasys Jasaitis, žinomo 
šiauliškio daktaro Jasaičio sūnus, 
su žmona ir sūnumi “atskrido” iš 
Bostono švenčių atostogų į Los An
geles ir Santa Moniką. Apsistojo 
pas dukrą Dalią, kuri čia gražiai 
įsipilietino ir, kaip daugelis matė
me, puikiai pasireiškė Dramos Sam
būrio veikloje.

Skirius dalyvavogjJon

džic

— Antanas
VLIKo Seime gruodžio 4-5 dieno
mis Washingtone, D.C.

A. Skirius VLIKe atstovauja 
Lietuvių Vienybės sąjūdžiui.

ATŠVENTĖ GIMTADIENĮ

— Rimtautas Dabšys, mūsų ko
lonijos populiarus solistas, gruodžio 
24 d. atšventė savo gimtadienį. Ta 
proga Šv. Kazimiero parapijos cho
ro nariai gruodžio 25 susirinkę iškė
lė vaišes ir sugiedojo Budriūno 
sukomponuotą “Valio, Valio!”

Linkime Rimtautui ilgai nepa
vargti, savo galingu balsu mus kel
ti ir džiuginti.

SVEČIAI
— Alicija Stasiulionytė-Lopez iš 

Miramar, Fla., atostogavo pas duk
rą Lorettą, Santa Monikoje. Loretta 
Werner neseniai iš rytinių valstybių 
persikėlė čia gyventi. Stasiulioniai 
pirma gyveno Waterbury, Ct., Ali
cija yra garsaus dr. J. Valantiejaus 
pusseserė. Iš profesijos ji yra slau
gė. (Apie nuostabųjį daktarą Valan- 
tiejų būtų galima parašyti ištisą ro
maną).

Prieš pat Kalėdų šventes A. Sta
siulionytė-Lopez atsilankė į LD 
knygyną ir įsigijo suvenyrų ir kny
gų.

— Agronomas Petkevičius iš Vil
niaus per Kalėdų šventes svečiavosi 
pas architektus Mulokus Northrid
ge, Kalifornijoje.

—Viktoras ir Valerija Raulinai- 
čiai, Rūtos Mulokienės tėvai, dabar 
gyveną Fresno, Calif., per šventes 
svečiavosi Mulokų šeimoje.

NAJAGIMIAI
— Audronė ir Algis Žemaitai

čiai gruodžio 18 d. susilaukė antros 
dukrelės. Sveikiname pagausėjusią 
Žemaitaičių šeimą!

Svečiai
— Simonas Kontrimas iš Hyannis 

Port. Mass, švenčių metu lankėsi 
Kalifornijoje, buvo sustoję pas sūnų 
dr. Ričardą ir šeimą Mission Viejo.

— Kęstutis ir Milda Čižūnai, iš 
Washington, DC, švenčių metu lan
kėsi Kalifornijoje. Kęstutis Čižū- 
nas dabar dirba Voice of America 
redakcijoje, paruošia žinias trans
liavimui į Lietuvą. Žmona Milda 
(Grušaitė) pirma gyveno Kaliforni
joje. Jos tėveliai Grušai dabar gy
vena Agoua, Calif.

V. V. GEDGAUDAS

Master Tennis Coach
Bus. 459-2030 Res. 394-8940 

Complete tennis shop; restringing; 
snaks and soft beverages; lessons.

ALp(LKA)1763
1977, Nr.l

pergyvenimų.

Pranas ir Algirdas Bražinskai
29 d. atvyko į Los Angeles ir su

stojo pas Algį Gustaitį. Tikimės, 
kad jie kitą savaitę galės susitikti 
su daugiau lietuvių ir pakalbėti 
apie savo vargus ir kovas.

— Rūta ir Petras Sakai nuo gruo
džio 15 d. atostogauja Ramiojo 
vandenyno salose. Gavome pasvei
kinimą iš Pago Pago, Samoa.

Savo atostogų kelionėje Sakai ža
da aplankyti ir Australiją.

Gero vėjo!

SERGA
—Alfonsui Telyčėnui gruodžio 

mėnesyje buvo padaryta akių ope
racija. Alfonsas jaučiasi gerai ir 
gydosi namuose.

Linkime greitai pasveikti.

IŠĖJO Į GYVENIMĄ

Gruodžio 27 d., 2 vai. po pietų, 
Christ the King bažnyčioje, 624 
Rossmore Ave., moterystės sakra
mentą priėmė Rūta-Ona Motiejū
naitė ir aPul L. Wagner. Abu stu
dentai, bebaigią mokslus San Diego 
universitete.

Santuoka buvo duota iškilmingo
se Mišiose. Jaunieji (abu katalikai), 
jų tėvai, giminės ir bičiuliai priėmė 
šv Komuniją.

Šv. Mišių metu vargonais grojo 
muzikas-kompozitorius Br. Budriū- 
nas. Mūsų iškilieji solistai R. Dab
šys ir A, Polikaitis, o taip pat visų 
mėgiama solistė, mūsų kolonijos 
lakštingala, Birutė Dabšienė, pagie
dojo giesmių.

Vaišės buvo inž. Jono ir Onos 
Motiejūnų namuose. Komp. Bro
niaus Budriūno ir solistų vedamos 
skambėjo lietuviškos dainos.

LAIŠKAS IŠ HONGKONGO
Algis Glažė, P. Kalifornijos Au

to Klubo turizmo skyriaus vedėjas, 
vėl keliauja per Azijos kraštus. Ga
vome tris laiškelius: vieną iš Japo
nijos, kitą iš Komunistinės Kinijos 
ir trečią iš Formozos.

Čiankaišeko Kinijoje, Formozoje, 
viskas pigiau negu Japonijoje, kraš
tas gražus, visi dirba; vidutiniškas 
uždarbis — $325 per mėnesį. Mais
tas nebrangus: pietūs $2-3. Aukso 
papuošalai čia itin pigūs — tik treč
dalis, kaip Amerikoje. Brangūs vieš
bučiai: $25 iki $45 parai (Japoni
joje — dvigubai daugiau!).

A. Glazė šiais metais jau nukelia
vo 80,000 mylių: aplankė Europą, 
Pietų Ameriką, Australiją, N. Ze
landiją ir Azijos valstybes. Algis 
keliauja ne malonumui, jo kelionės 
tikslas surinktai turizmui reikiamų 
informacijų.


	1977-Nr.01-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0001
	1977-Nr.01-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0002
	1977-Nr.01-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0003
	1977-Nr.01-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0004
	1977-Nr.01-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0005
	1977-Nr.01-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0006
	1977-Nr.01-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0007
	1977-Nr.01-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0008

