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LIETUVIAI

AMERIKOS VAKARUOSE
1977 m.

Vasario mėn.

BRAŽINSKAI KALIFORNIJOJE

Pranas ir Algirdas Bražinskai,
prieš šešis metus ištrūkę iš Sibiran
ištrėmimo be teisės sugrįžti Lietu
von, praeitų metų pabaigoje buvo
išleisti iš Turkijos ir per Romą, Ca
racas, Venezuelą, atvyko į JAV-besJie Amerikos vizos neturėjo, todėl
dar laikomi čia neteisėtai atvykęVlikas paėmė advokatą ir nori jų
apsigyvenimą Amerikoje įteisintiPrieš pat Naujus Metus jie atvy
ko į Los Angeles ir čia praleido visą
sausio mėnesį Jie dalyvavo Naujų

Nr. 2

Metų sutikimo baliuose: Santa Mo
nikos L- Klubo, LA LB apylinkės ir
Radijo valandėlės klubo- Visur
trumpai pakalbėjo, padėkojo kaliforniečiams už jų parėmimą ir pra
šymus Turkijos valdžios juos ne
grąžinti mirčiai — į Sovietų Rusiją.
Jie susitiko su mūsų jaunimu—
ateitininkais, skautais ir bendruomenininkais. Jaunimas klausė Algirdo,
kuris dabar yra tik 21 metų am
žiaus ar jis pataria mūsų studen
tams vykti į Vilniuje kas vasarą
rengiamus “lituanistinius kursus”?

Jo atsakymas buvo, kad nepataria,
nes Sovietai nieko nedaro, kas jiems
nėra naudinga- Tie kursai yra pro
pagandiniai, pasigirti savo “pažan
ga”, o iš tikrųjų Lietuvos sovietiza
cija- Tad kodėl mes turime prie to
prisidėti ir jiems padėti?
Sausio 9 d- Šv. Kazimiero salėj
Bražinskai turėjo pranešimą Los
Angeles lietuviams. Susirinkimą
pravedė ALT-os pirm- V- Čekanouskas. Žodį tarė ir Lietuvos gen.
konsulas New Yorke A. Simutis
(dalyvavęs kons- Bielskio laidotuvė
se)Algirdas Bražinskas kalbėjo virš
dviejų valandų apie jų pabėgimo
odisėją- Kalba būvi labai įdimi, kaip
gražus filmas- Iš jo kalbos paaiškėji
tikri faktai, ne tokie, kuriuos So
vietai per savo žinių agentūrą pra
neša- Sovietų tikslas juos apšmeižti,
suniekinti. Kai kurie militantiški
lietuviai padeda Sovietams ir tokį
šmeižimą daro Amerikoje- Matyt,
jie yra įsipareigoję-

Po paskaitos Bražinskai atsakinė
jo į dalyvavusių paklausimusGaila, kad į tą pranešimą neatvy
ko, kurie platina bilietus į propa
gandinius iš Lietuvos atsiųstų dai
nininkų koncertus, nei tų. kurie or
ganizuoja mūsų jaunimą vykti į Vil
niuje rengiamus “lituanistinius kur
sus”.
Daugelis negalėjusių atvykti į P.
ir A- Bražinskų pranešimą turėjo
progos išgirsti juos per lietuvišką
radijo programąSausio 15 d- Liet. Radijo klubo
valdyba ir rėmėjai Liudo Reivydo
svetainėje padarė su Bražinskais su
sipažinimo vaišes-.
Per sausio mėnesį Bražinskai vie
šėjo daugelio lietuvių namuose ir
gerai susipažino su kaliforniečių gy
venimu- Jie, jei sąlygos leis, norėtų
ir apsigyventi Kalifornijoje-

Linkime Pranui ir Algiui laimėti
imigracijos bylą ir sugrįžti į Kali
forniją.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO
SUKAKTIS
MIELI LIETUVIAI,

Lietuva šiandien gyvena sunkią komunistinę priespaudą. Dešimtimis
tūkstančių Sibire mirusių tremtinių atminimas bei šauksmo balsas dau
gybės dar ir dabar tebelaikomų lietuvių vergų darbo stovyklose, kalėji
muose ir psichiatrinėse ligoninėse negali mumyse sukelti jokių abejonių
dėl jų kančių- Tauta mus pasmerktų, jeigu mes savo prabangoje gyvenda
mi užmirštume jų krauju aplaistytus kelius tėvynėje ir tremtyje.
Mes negalime sutikti su mintimi, kad Lietuva pasiliktų pavergta
Maskvos kolonija- Laisvės Lietuvai klausimas turi būti vienas svarbiausių
uždavinių mūsų gyvenime.

Todėl minint šią Vasario 16-tąją parodykime pasauliui savo ryštingumą teisingoje kovoje už lietuvių tautos pasiryžimą ir norą ne tik
laisvėje gyventi, bet ir ja džiaugtisRemkime pastangas tai kovai vadovaujančių veiksnių savo pinigine
auka, nors ir žinome, kad ji niekad nesusilygins su tomis aukomis, kurias
per 37 metus Lietuva sudėjo ant okupantų išniekinto Laisvės aukuro-

Neapvilkime savo brolių ir sesių komunistinėje vergijoje- Įsijun
kime visi į Lietuvos laisvės kovotojų eiles!

SAVAITĖS PROGRAMA

Sekmadienį, vasario 13 d.

10:15 vai- ryto — vėliavų pakėlimas Šv. Kazimiero parapijos kieme(Blogam orui esant vėliavų pakėlimo nebus)

10 vai. 30 min- ryto — pamaldos Šv- Kazimiero bažnyčioje-

12 vai. 15 min- po pietų — minėjimas John Marshall gimnazijos salėje,
3939 Tracy Street, Los Angeles.
Pagrindinis minėjimo kalbėtojas Dr- V- Vygantas iš New YorkoTrečiadienį, vasario 16 dVIRŠUJ — Algirdas Bražinskas pasakoja savo pergyvenimus.
Bražinskų pranešime Šv- Kazimiero parapijos salėje- —
ŽEMAI — Iš kairės sėdi: Lietuvos konsulas New Yirke Anicetas Simu
tis, Algirdas Bražinskas, tėvas Pranas Bražinskas, Algirdas Gustaitis;
stovi: V. Čekanauskas, Jūratė Venckuvienė, K- Karuža-

Foto Leonas Kantas

11 vai. ryto — Lietuvos vėliavos pakėlimo iškilmės prie Los Angeles
miesto rotušėsMergaitiės prašomos pasipuošti lietuviškais tautiniais rūbais.
Visi lietuviai nuoširdžiai prašomi dalyvauti visose iškilmėse tuo
parodydami savo solidarumą Lietuvos 'laisvinimo reikale.
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MININT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTI

Vasario 16 d. bet kur gyveną lietuviai minės Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo 58 metų sukaktį- Visi susirenkame prisiminti, kada dabar Lie
tuva yra pavergta Sovietų Rusijos, kad partizanai kovojo ginklu net 10
metų pries okupantą, o dabar kovoja savo rezistencija, susideginimo
protestais ir kitais būdaisLaisvojo pasaulio lietuviai, ginklu negalėdami padėti, moraliai padeda,
siųsdami radijo bangomis žinias, biuleteniais informuodami pasaulio
kraštus apie okupuotos Lietuvos gyventojų persekiojimą, sovietizaciją ir
rusifikaciją ir apie lietuvių kovas prieš okupantąŠį informacinį darbą atlieka Vlikas (Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas) ir ALT-a (Amerikos Lietuvių Taryba). ALT-a yra įsteigta iš
visų Amerikos lietuvių grupių, organizacijų, tuoj po Lietuvos okupacijosALT-a per 57 metus rengia Vasario 16-tos minėjimus ir renka aukas
jos laisvinimo reikalams- Tačiau okupantas tarp pabėgėlių užangažavo at
menu, kurie tą vieningą laisvinimo darbą skaldo, mėgina susilpninti- Jie
tuo pačiu metu daro rinkliavas, siuntinėja aukų prašančius laiškus, daro
kitus ’‘išlaisvintos Lietuvos” paminėjimusYra žmonių, kurie iš nesupratimo ir jiems paaukoja, jie nežino kuriam
tikslui renkamos aukos — Lietuvos laisvinimui ar jų partiniams reikaliu
kams ir bendro darbo skaldymuiALT-a kasmet, be savo JAV Lietuvos laisvinimo darbų, dar remia ir
VLIK-ą, įteikdami jam $10,000 auką.
Mūsų visų yra šventas reikalas remti ALT-o veikląTAUTOS FONDAS

Lietuvos Išlaisvinimo Tautos Fondas (Lithuanian National Foundation,
Ine.)— trumpai vadinamas Tautos Fondu, yra Vliko iždas- Kiti neskiria
Tautos Fondo nuo Lietuvių Fondo, kitaip vadinamo milijoniniu fondu,
kuris yra jau surinktas ir įšaldytas, kol Lietuva bus išlaisvinta- Iš jo
nuošimčių yra finansuojama knygų leidimas- Jis Lietuvos išlaisvinimo
reikalams nė cento neduoda.
Tautos Fondo iždininkas Vytautas Kulpa Vliko seimui pranešime sako:
“Tautos Fondo pagrindinės pajamos yra aukos, ir šiais metais jų
įplaukė apie $24,000- Australijos Tautos Fondo atstovybės atsiuntė virš
$3,000 ir Amerikoje per įgaliotinius, organizacijas ar betarpiai Tautos
Fondas surinko $21,000- Šios sumos yra žymiai mažesnės už 1975 metus,
kada Tautos Fondo kason įplaukė $90,000, įskaitant Alto paramą —
$10,000. Taip pat praėjusiais metais Vliko seimo metu Kanados Tautos
Fondo darbuotojai atvežė stambią $25,000 auką- Tikėkimės, kad ir
šiais metais Kanados lietuviai Tautos Fondo reikalus supras ir vėl Vliko
darbą įvertins-”
AR REMTI “LITUANISTINIUS KURSUS” VILNIUJE?

Teko išklausyti neseniai ištrūkusių iš Sovietų nagų — Sibiro kankinio
Jono Kreivėno ir Bražinskų- J- Kreivėnas nėra tas pats, kuris Cicero, III.
platina Sovietų išleistas knygas2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Los Angeles distrikto prokuroras John Van De Kamp (deš-)
sveikina buv- kariuomenės teisėją Jurgi Gliaudi Jr., kuris
paskirtas Los Angeles distrikto prokuroro padėjėju.

,
Los Angeles didmiestis pagerbė
Jurgi Gliaudą

Iškilmingame Los Angeles miesto
tarybos (City Counsil) posėdyje Ro
tušės kolonų salėje rašytojui Jurgiui
Gliaudai buvo įteiktas Los Angeles
miesto tarybos Garbės Raštas (Rezoįution)Tarybos narė Peggy Stevenson,'
kur įnešė rezoliuciją, pristatė ra
šytoją Jurgį Gliaudą, išvairdinda-'
ma jo nuopelnus kultūrinėje«ir Ii-'
teratūrinėje veikloje.

Puošniame Garbės Rašte, aštuoniose pastraipose, įrašyta davinių
iš rašytojo biografijos, mokslo ir liteatūros veiklos- Sakoma, kad Jur
gis Gliaudą daug įnešęs į kultūrinį
miesto turtingumą. Nustatoma, kad
rašytojas Jurgis Gliaudą yra nusi
pelnęs Los Angeles miesto tarybos
Garbės Rašto dėl jo kūrybinės veik

Foto DAO
los- Rezoliucija baigiama linkėji
mais: sveikatos, laimės ir sėkmėsDokumentas datuotas sausio 21
diena, 1977 m- Pasirašytas miesto
tarybos prezidento John S- Gibson,
Jr., tarybos narės Peggy Stevenson
tarybos nario J- Ferraro. Miesto
didysis antspaudas ant Kalifornijos
spalvų (raudona, geltona, žalia)
uostosDėkodamas už jam suteiktą gar>ę rašytojas Jurgis Gliaudą pažy
mėjo, kad šis Garbės Raštas yra
šiltas dėmesys lietuvių kultūrai- Jis
|alygino Kalifornijos spalvas su
ietuviškos Trispalvės spalvomisIškilmingoje secemonijoje sausio
21 d- dalyvavo rašytojo žmona Ma
rija, sūnus Jurgis Jr. (Los Angeles
distrikto prokuroro padėjėjas) ir
Gliaudų šeimos draugai. (Iš Press
Release)

Tremtinys J- Kreivėnas sausio 2 d. parapijos salėje papasakojo savo
žiaurius pergyvenimus Sibire ir vargus sugrįžus į Lietuvą. Jis, paklaustas,
kaip mano apie išeivijos jaunimui rengiamus lituanistinius kursus, atsakė,
kad neturėtume leisti savo vaikų į tuos kursus, nes jie juokiasi iš jūsųSavo mokyklose mažina lietuvių kalbos dėstymą, uždraudė rašyti mokslo
laipsniui įsigyti darbus lietuvių kalba (turi būti rašoma rusų kalba, kad
Maskva suprastų apie ką jie rašo)- Tie lituanistiniai kursai yra tik prie
danga savo propagandai skiepytiAlgis Bražinskas, po kalbos ateitininkų kursuose, jaunuolio buvo pa
klausas, ar patartina vykti į lituanistinius kursus, rengiamus Vilniuje, at
sakė, kad Sovietai nieko nedaro, kas jiems būtų nenaudinga- Tad vykimas
į tuos kursus būtų užgyrimas rengėjų planų.
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čių kalbomis: lengvosios atletikos
vadovėli (drauge su K- Dineika),
Beethoveno jaunystė, H- Sense ir
Elzbieta Steigei, Juozas taurelis,
Jaunas Gothe ir kt. Vedęs Oną
Jakštytę, sukūrė ir išaugino gražią
lietuvišką šeimą (Žmona jau miru
si; neseniai mirė ir duktė Aldona,
labai iškilusi vokiečių teatre)-

1941 m. kovo 2 išvyko į Švei
cariją ir ten gyvendamas rašo kny
gas ir straipsnius lietuviškai ir vo
kiškai lietuviškomis temomis ir lie
tuvių veikėjų monografijas (Prof.
K- Pakštas, Prel- P- Juras ir kt.)Vėliausias jo veikalas yra “Die Vergessenen Balten”, išverstas į anglų
ir prancūzų kalbasNuoširdžiai vertiname sukaktuvi
ninko didžiai vertingus darbus ir
nuopelnus Lietuvai ir linkime dar
ilgų ir darbingų metų. (E )
JUOZUI ERETUI 80

Eltos žinių biuro vienam steigėjų
ir pirmajam biuletenio redaktoriui
prof- Juozui Eretui, gimusiam Ba
zelyje, Šveicarijoje, 1976 m- spalio
18 d- sukako 80 metų. Nuo 1915
metų jis studijavo Friburgo, Baze
lio ir Lausanos universitetuose1918 m- universitetą baigė daktaro
laipsniu, parašęs disertac.ją apie
jėzuitų teatrą Šveicarijos Friburge.
Ten jis susipažino su lietuviais stu
dentais ir padėjo jiems redaguoti
spaudai siunčiamus biuletenius apie
Lietuvą, o taip pat prisidėjo prie
žurnalo “Litauen "redagavimo- Jis
parašė ir knygą apie Lietuvą-

1919 Berne prie Šveicarijos vy
riausybės susiformavo Lietuvos di
plomatinė tarnybą ir įsteigė spau
dos biurą — J- Eretas buvo pa
kviestas redaktorium- Ten jis savo
veikalą “Litauen” išleido ir prancū
zų kalba- Tais pat metais jis dirbo
spaudos biure prie Berlyno pasiun
tinybės ir tų pačių metų spalyje
buvo pakviestas į Kauną. Čia, be
kitų pareigų, suorganizavo Lietuvos
Telegrafo Agentūrą — “ELTĄ” ir
buvo jis direktorium- Lenkams už
puolus Vilnių, J- Eretas stojo sava
noriu i Lietuvos kariuomenę ir bu
vo pirmojo savanorių pulko vado
K. Škirpos adjutantuKarui pasibaigus, Eretas perėjo
į civilinį gyvenimą: organizavo
blaivybės draugiją, sporto šventes ir
kt- Jis greitai pasidarė pavasarinin
kų vadu ir tik 1928 m- pavasarinin
kų vadovavimą perdavė dr. Juzui
Leimonui- Tapęs Lietuvos piliečiu,
įstojo į krikščionių demokratų par
tiją ir 1923 m- buvo išrinktas į II-jį
seimą atstovu-

1922 m. naujai įsteigtame Lietu
vos universitete dr- J- Eretas pradė
jo profesoriauti. Teologijos-Filoso
fijos fakultete jis dėstė visuotinę li
teratūrą- Gyvendamas Lietuvoje ir
čia darbuodamasis, parašė daug
knygų lietuvių, prancūzų ir vokie

MIRĖ DR. J. J, BIELSKIS,

LIETUVOS GEN. KONSULAS

BRAŽINSKŲ PADĖKA

Mes, Pranas ir Algirdas Bražins
kai, nuoširdžiai dėkojame Kalifor
nijos lietuviams už mums suteiktą
moralinę ir materialinę paramą šešerių metų būvyje Turkijoje.
Po ilgų pastangų pagaliau mums
pasiekus Amerikos žemę, Kalifor
nijos lietuviai greitai suprato mūsų
padėtį ir prašymą. Žaibo greitumu
išvystė laiškų, telegramų, peticijų
siuntimą prez. Fordui, sekr. Kissingeriui, senatoriams, kongresmanams, prašant, kad Lietuvos lais
vės kovotojams Pranui ir Algirdui
Bražinskams būtų suteikta politinis
prieglobstis ir leista nuolatinis ap
sigyvenimas Amerikoje. Tai broliš
kas patriotinis darbas, už ką mes
visuomet būsime dėkingi Kaliforni
jos lietuviams, kaip ir viso pasaulio
lietuviams už visokeriopą paramą.
Pirmoje eilėje norime padėkoti
mūsų bičiuliui nenuilstamam kovo
tojui už Lietuvos laisvę Algirdui
Gustaičiui už organizacinį darbą;
kun. Kučingiui už mūsų reikalo su
pratimą ir pagarsinimą bažnyčioje;
Altos skyriaus pirm. Vytautui Če
kanauskui už organizacinį darbą
siunčiant laiškus, telegramas, peti
cijas prez. Fordui, sekr. Kissingeriui. Taipgi širdingai dėkojam veik
liems Jaunimo Sąjungos atstovams:
Irenai Žukaitei, Čekanauskaitei,
Vytautui Bandziuliui, Vincui Skiriui, Tomui Stančikui, Ilonai Bužėnaitei, Astai Grakauskaitei ir kt.

Ačiū p. E. Jarašūnui už sureda
guotą peticiją ir surinktus parašus
mūsų politinio prieglobsčio reikalu.
Mes, Pranas ir Algirdas Bražins
kai, tariame nuoširdų lietuvišką
ačiū visoms lietuvių patriotinėms
organizacijoms ir visiems tautie
čiams už brolišką paramą.

1976 gruodžio 26, širdies smūgio
ištiktas, mirė Lietuvos generalinis
konsulas Los Angeles dr. Julius Jo
nas Bielskis. Velionis yra daug nu
Vardan tos Lietuvos vienybė te
sipelnęs atgaunant Lietuvai nepri
žydi!
klausomybę, nuo 1923 liepos 16 d,
veikė kaip konsularinis agentais, o
Lietuvos laisvės kovotojai
1924 vasario 9 JAV-bių buvo pri
Pranas Bražinskas
pažintas Lietuvos konsulu New
Yorke (pirmasis Lietuvos konsu
Algirdas Bražinskas
las JAV-bėse), 1926 lapkrityje bu
vo iš konsulinės tarnybos pasitrau
kęs, bet 1939 grįžo kaip Lietuvos
garbės konsulas Los Angeles mieste1966 sausio 5 buvo pakeltas Garbės 1932 m- baigė teisę American Uni
generaliniu konsulu, kuriuo išbuvo versitete Kalifornijoj L-L-B- laips
iki mirties.
niuJ. J. Bielskis buvo gimęs 1891
Nuliūdime liko žmona Ona, sū
sausio 6 d- Tytuvėnuose, Raseinių nus Alfredas, duktėi Rūta Hagapskrityje. Lietuvoje pradėjęs lan mann, aštuoni anūkai ir viena pro
kyti gimnaziją, 1908 atvyko į JAV. anūkė1915 baigė Blumer Naturopathic
College Hartforde, Conn- naturopaPo mirties palaikai buvo sudegin
tijos daktaro laipsniu. Vėliau Geor ti, o sausio 6 d. Šv. Povilo katalikų
ge VVashingtono universitete klausė bažnyčioj velionio atminimas pa
bendrosios ir tarptautinės teisės gerbtas pamaldomis- Lietuvos diplo
paskaitų, New Yorko universitete matinei tarnybai atstovavo Lietuvos
studijavo ekonomiką ir finansus, o generalinis konsulas New Yorke
Georgetown universitete tarptauti Anicetas Simutis ir tarė atsisveikini
nius santykius ir konsulinę tarnybą. mo žodį- (Elta)

Lietuvių Evangelikų taryba apie
ALTą

Ryšium su Amerikos Tarybos 36tuoju suvažiavimu, Lietuvių Ev.
tarybos pirm. kun. Stasys Neįma
nąs ALTai asiuntė raštą, kuriame
sakoma:
“Laikome Amerikos lietuvių išei
viją, vadovaujamą ALTos, pagrin
diniu veiksniu lietuvių tautos lais
vės .kovoje, nes sudaro integralinę
Amerikos tautos dalį, apjungia lie
tuvių išeivijos demokratines jėgas
ir nėra nei moraliai, nei teisiniai
apsunkinta įvykdytais kolaborantų
nusikaltimais okupacijų metu Lietu
voje.
Pastaraisiais metais iškilę užmo
jai, neva tautinės vienybės vardu,
sunaikinti ALTos integralumą, pa
jungiant jo veiklą egzilinių veiksnių
pavaldumui, laikome neapgalvotu
ir pragaištingu žygiu lietuvių tautos
laisvės kovai.
Istorinė patirtis mus moko, kad
egziliniai veiksniai yra priklausomi
nuo kintančios pasaulinės politikos
konjunktūros, kurios pasėkoje kiek
vienu momentu gali netekti savo
veiklos statuso. Toks galimumas
verčia mus ieškoti atramos Ameri
kos lietuvių išeivijoje, kuri šiame
krašte per kartų kartas įgavo savo
nepriklausomo veikimo teises.”
DOMISI LIETUVA

Į ALTos centro būstinę dažnai
įvairūs asmenys ar įstaigos kreipiasi
informacijų. Šimtais prašoma ALT
os leidinio “Lithuania”
Paskutiniu laiku kreipėsi magis
tro laipsnį turinti ir disertaciją ra
šanti Mary Lynn Sukurs, ieškodama
informacijų apie lietuvius intelektu
alus jos rašomai disertacijai apie
Baltijos valstybių ateivius JAV-se.
Northwestern universitete moksli
nį darbą rašąs studentas Jim Chess
kreipėsi į ALTą, ieškodamas infor
macijų apie lietuvius. Jam buvo
suteikta norimų žinių.
Omahos, Nebr., valdinės mokyk
los mokytojas S. Guzallis, ruošda
mas mokyklai medžiagą apie lietu
vius, paprašė ALTą atsiųsti jam ta
tema leidinių, kas ir buvo padaryta.
Morgan Parko akademijos stu
dentų tarpe paskleista apie 120 lei
dinių apie Lietuvą. Gen. konsulei
J. Daužvardienei pageidaujant kon
sulatui perduota 600 egz. “Lithua
nia”, kad būtų skleidžiama tarp ki
tataučių.
Informacijų apie Lietuvą ALTa
teikia plačiai. Neseniai už jas at
siuntė padėką A. Binckley iš Ohio.
ALT Inf.
RADIJO VALANDĖLĖMS

Radijo valandėlių vedėjai, kurie
norėtų gauti į juosteles įrašytos me
džiagos Vasario 16 d. minėjimui,
prašomi tuojau pranešti ALT-bai,
2606 W. 63rd St., Chicago, Illinois
60629.
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Svečiai, atrodo, buvo patenkinti,
nes maisto buvo daug, gėrimų ir
šampano taip pat netrūko- Visi šo
ko, dainavo, ūžė ir save linksmino,
kaip kas išmanydami.
Artėjant Nauų Metų minutei, ap
silankė, tur būt, tolimiausi svečiai:
Pranas ir Algirdas Bražinskai, ku
rie visus nuoširdžiai pasveikino- Su
sirinkusieji juos šiltai sutiko- Juos
atlydėjo Santa Monikos LB pirmJ. Trasikis ir žurnalistas Algirdas
GustaitisNaujų Metų minutė sutikta susi
kaupus, giedant Lietuvos himnąLietuvių Bendruomenės valdyba
džiaugiasi geru pasisekimu, o tai
atsitiko dėl to, kad visi lietuviai
gausiai atsilankė, tuo paremdami
Lietuvių Bendruomenę, o mielieji,
galima sakyti, nuolatiniai talkinin
kai, stipriai parėmė talkos darbuAčiū visiems!
Laimingų 1977 metų!
į'
O- R.
LB JAUNIMO ANSAMBLIS

Solistė Prudencija Bičkienė ir akompanistė R- Apeikytė
Lietuvos Dukterų D-jos baliaus programoje-

LIETUVOS DUKTERŲ BALIUS
Lietuvos Dukterų Dr-jos Los An

geles skyrius sausio 15 d. suruošė
ypatingai pavykusį balių-koncertąNežiūrint, kad tą vakarą vyko ir
daugiau balių bei parengimų, ŠvKazimiero salė buvo pilnutėlė- Ba
lių pradėjo, tardama keletą žodžių,
skyriaus pirm- A- Audronienė ir
pristatė viešnią iš Chicago — D.
Valentinaitę, kuri pasveikino losangelietes ir perskaitė trumpą svei
kinimo laišką, gautą iš šios draugi
jos įkūrėjo kun. F- Gurecko-

Baliaus programą atliko solistė
P- Bičkienė, Chicagos skyriaus narė,
specialiai tai progai atskridusi į Los
Angeles- Solistė padainavo : Pažo
ariją iš op- “Figaro vestuvės” (Mozarto), ir Zuzanos ariją iš tos pačios
operos; Toscos ariją iš to paties var
do operos ariją iš op- “Jonas Skiki” (abi op- Puccini); P. Mažulio
“Serenadą” (žodžiai J- Aisčio);
J- Stankūno “Humoreską” (1 -dai
na), St. Gailevičiaus “Oi, laukiau,
laukiau.Nors klausytojai labai
jau nuoširdžiai plojo, solistė bisui
tepadainavo tik vieną dainą: “Ma
no sieloj šiendien šventė”. Akomponavo pianistė R. Apeikytė — jos
abi tikrai sudarė puikų vienetą:
malonu ne tik klausytis, bet ir
akiai miela-

Baliuje atsilankė ir P- ir A- Bra
žinskai; sūnus — Algirdas B. ke
liais jautriais žodžiais padėkojo Los
Angeles dukterims už materialią pa
galbą, kada jos jiems labiausiai rei
kėjo, būtent Turkijos kalėjime-

Dukterys neapvylė savo baliaus
rėmėjų maisto paruošimu, nes dar
tokių skanėstų ir tiek daug nėra
buvę losangeliečių baliuoseAgr. E- Gimbutienės dovanotą
paveikslą laimėjo A- Galdikas, o
dail- A. Variakojienės padovanotą
paveikslą E- Vilkas- (V- Iri.)

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS,
rengtas Lietuvių Bendruomenės, ŠvKazimiero par- salėj praėjo sėkmin
gai- Ir kodėl ne?! Susirinko per
200 entuziastų iš arti ir iš toliau. Šį
kartą, kaip niekada, dalyvavo sve
čių net iš labai toli, nes pasitaikė,
kad tuo metu jie svečiavosi Los An
gelėje — atostogavo ar lankė sa
vuosius bei draugus- Iš New Yorko
buvo K- ir M. Čižiūnai, iš Bostono
— dr- S- Jasaitis su žmona, iš De
troito — inž A- Mikaila ir kt.
Salė graži, jauki, jaunimo išpuoš
ta- Maistą gerai pagamino nuolati
nės L. B-nės talkininkės: O- Orlo
vienė, vyriausioji šeimininkė, ir jos
padėjėjos: Ona Barauskienė, Danu
tė Žygaitė, Rymantė BarauskaitėKepsnių “kalnus” prikepė S- Puikūnienė ir M. Banionienė- Buvo ir
M- Žymantienės “Napoleonas” (Kas
be to!)- Be to — šiltos dešros, pa
gamintos Sturonienės. Prie baro su
kosi pats pirmininkas V- Tamošai
tis, Orlovas ir M- Strupys, kuris dar
bėgiojo reguliuodamas salės šviesas
ir šaldymą- (šilumos niekas nepa
geidavo). Prie bilietų pardavimo tal
kino R- Bureika- Stalus tvarkė ir
programą pravedė O. RazutienėGrojo naujas (iki šiol negirdėtas)
orkestras “Jim Corey”-
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LB Jaunimo Aansamblis, po il
gesnių atostogų, sausio 9 d. susirin
ko pirmai repeticijai į Šv. Kazimie
ro parapijos apatinę salę- Persigru
pavęs jaunimas sudarė dvi dideles
grupes: gimnazistų ir studentų, viso
arti šimto šokėjų bei dainininkųNors ir nelabai patogu, bet laikinai
sutarta dirbti dviem pamainom:
sekmadieniais nuo 5 vai- p-p. jau
nesnioji grupė; nuo 6 vai. 30 min— vyresniejiIš didelio repertuaro, kokį dabar
jaunimo grupė turi, nesunku buvo
per vieną repeticiją pakartoti 4 šo
kius sausio 15 d- Pabaltiečių baliui,
kuris vyko Santa MonikojeBet laikas greitai bėga. Pats lai
kas pasitempti ir gerai pasiruošti JAnsamblio tradiciniam vakarui —
blynų baliui, kuris įvyks vasario
mėn- 19 d. Šv- Kazimiero parapijos
salėje- Čia, kaip visada, (o jau bus
15-tą kartą!) gražiai pasirodys vi
sos grupės: jaunimo, jaunių ir vaikų
su tautiniais bei pramoginiais šo
kiais, dainomis, inscenizacijomis;
taip pat kviečiami jaunieji talentai.
Po šio vakaro jaunimas jau turi
porą kvietimų pasirodyti svetimtau
čiams- O ir tradicinė Jaunimo šven
tė (21-ji!) ne už kalnų — birželio
mėn- 4 dieną, šeštadienio vakare.
Jau išnuomota Glendale miesto au
ditorija ir susitarta su Latvalos or
kestru- Be to, J- Ansamblis numato
vieną išvyką už Kalifornijos ribųTai vis dėka jaunimo entuziazmo,
kuris, pasirodo, nepavargo, besi
ruošdamas 5-tajai Tautinių šokių
šventei Chicagoje- Kur tau! Dar
daugiau užsidegė, nes grupės ne tik
“nenubyrėjo”, bet dar “priaugo”
— naujų įsijungė. Tai džiugus reiš
kinys!
Taip pat malonu , kad nepavar
go nė šokių mokytojos — Danguo
lė Razutytė ir Danutė Barauskaitė
bei pianistė Ona Barauskienė- Kiti

bendradarbiai, kaip tai: Giedra Gu
dauskienė, B- Budriūnas ir A. Polikaitis, be abejo, irgi talkininkaus“Vienybėje — galybė”!.Tad į darbą, jaunime! Jūsų gra
žias pastangas visuomenė vertina ir
remia- Tikėkime, kad mūsų planus
įvykdyti padės ne tik tėvai, bet ir
kiti rėmėjai bei globėjai — Šv. Ka
zimiero parapija, Lietuvių Bendruo
menė ir kitos organizacijosLaimingų 1977 metų visiems!
Jūsų Ona Razutienė

KALĖDŲ EGLUTĘ
ATSIMENANT
Jau nauji metai, bet reikia suvesti
senųjų “sąskaitas”, pakalbėti apie
tai, kam daug dirbta, ruoštasi ir
daug pastangų įdėta.
Šv. Kazimiero parapijos ir Šešta
dieninės Lituanistinių mokyklų Ka
lėdų Eglutė įvyko 1976 m- gruodžio
18 d., šeštadienį- Susirinko per 100
mokinių ir gal apie tiek tėvų bei
svečiųProgramą sklandžiai pravedė Ilo
na Bužėnaitė, šeštad- mokyklos mo
kytoja.
Pirmiausia pasirodė mažųjų mo
kyklos chorelis, vedamas A- Polikaičio, akordeonu pritariant R- Polikaičiui. Chorelis padainavo: JGaubo (ž- Vytės Nemunėlio) “Lig
debesų”; ir liaudies dainą “Aš išėjau
i girelę”.
Įsijungus vyresniesiems mokinoms, bendras choras toliau traukė:
J- Naujalio “Tyliąją naktį” ir “Ka
lėdų giesmę” ir A- Mikulskio “Ka
lėdos Lietuvoje”Dainos ir giesmės skambėjo gra
žiai. Auga puiki parapijos choro
pamainaPo to pasirodė mažutėliai — vai
kų darželis, kurie labai nedrąsūs
(vienas net verkti pradėjo). Bet pub
lika juos supranta ir užjaučia ir vi
suomet priima gausiais plojimaisMažuosius moko jauna, labai tam
atsidėjusi mokytoja R- AlseikaitėIr taip iš eilės vieni po kitų pasirodė
visi 9 skyriai, savo mokytojų va
dovaujami. Vieni deklamavo, kiti,
vyresnieji, inscenizavo “Lietuviškas
Kūčias”, kurias pravedė 9 sk- moki
nys L. PalubinskasUžbaigai buvo suvaidintas 1 vscenos vaizdelis V- Frankienės “Ste
buklų naktis”. Vaidino Šv- Kazi
miero parapijos Lituanistinės klasės
žemesniųjų skyrių mokiniai ir Šeš
tadieninės mokyklos 5-to sk- mo
kiniai. Režisavo mokyt- O- Razutie
nė, akordeonu pritarė R- Polikaitis.
Veikėjai buvo: N- Brinkytė, D- Pet
ronis, S- Kazakevičiūtė, J. Aras,
R. Jarašūnas, K- Palubinskas—vai
kų rolėse; Kalėdų senelį vaidino TDabšys, Partizano Dvasią — V- Ba
nionis; angelais buvo — Z. Nikolaitė, L- Baipšytė; snaigės — R- Ba
nionytė, M. Franken, D- Vosyliū
tė; gėlės — B- B. Abelkytė, A- Dabšytė; kiškiai — M- Banionis, D- Vo
sylius; voverės — L. Brinkis, R-
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Valentinaitė; medžiai — R. Jasiukonytė, A- Koklytė, V- Nikolaitė,
Ž- Tomkutė, A- Ruzgytė.
Veikalėlis, perpintas snaigių, me
džių ir žvėrelių šokiais, baigtas an
gelų giesme “Tyliąją naktužę” (mu
zika J. Bertulio)Vaikai roles mokėjo, bet, kaip ir
visada, daugumas kalbėjo per tyliai
(mikrofonų nepasiekė)Mokytojai (ir tėvai) turėtų at
kreipti dėmesį ir pratinti vaikus
ne “sau panosėje bumbėti”, bet
taip kalbėti, kad ir kiti girdėtų.
Visų laukiamas Kalėdų senelis
(F- Prišmantas) nepavėlavo- Dova
nėlių — pilnas maišas. Jų užteko ir
vaikams ir mokytojams.
“Linksmų Kalėdų!” linksmai
skambėjo visų lūpose, išsiskirstant
atostogų- Atrodo, kad jos linksmos
ir buvo- (or)
L- Protestantų Kalėdinė Eglutė

Liet- Protestantų Sąjunga ir šie
met suruošė Firth Lutheran Church
patalpose kalėdinę eglutę, į kurią
atsilankė apie 80 S-gos narių ir
svečiųSunegalavus S-gos pirmininkui
dr. M- Deveniui, jo vardu susirin
kusius pasveikino teis. J- Kutra, pa
sidžiaugdamas, kad galime paminėti
šias tradicines Kalėdų šventes ir
ekumeninėje dvasioje pabendrautiPobūvį pravedė E- BalcerisStalai buvo apkrauti S-gos parū
pintais ir šeimininkių atgabentais
skanėstais. Prieš pradedant stiprin
tis, kun- M. Preikšaitis sukalbėjo
maldą- Netrukus pradėta ir meninė
dalisPirmiausia H- Yčaitė Petkienė,
nepailstanti S-gos sekretorė ir šios
“eglutės” organizatorė, su švyturiu
rangoje padeklamavo F. Giovanni
“Kalėdų sveikinimą”. Paskui solRita Česnaitė-Dallas, akomponuojant O- Barauskienei, su įsijautimu
padainavo “O šventa naktis” ir
“Vaikeli Jėzau”- A- Vilimienė,
akomporiuojant O. Metrikienei, pa
giedojo tradicinių Kalėdų giesmiųJaunuolis Jurevičius pagrojo akor
deonu. H- Petkienė vėl pedeklamavo, šį sykį specialiai šiai dienai para
šytą poetės D- Mitkienės eilėraštį
“Kaip kadaise” (Eglutėje dalyvavo
ir pati autorė)Be kitų, į pobūvį atsilankė p.
Bielskienė, kuri perdavė gen- kon
sulo dr- J. J- Bielskio, tada sergan
čio (dabar jau mirusio) linkėjimusIlgesne kalba visus pasveikino dr.
O- Noremas, buv- JAV atstovas
Lietuvai.
Ev- Reformatų Bažnyčios žymus
veikėjas inž- H. Povilonis, persikė
lęs iš Illinois į Kaliforniją, perdavė
čikagiškių linkėjimus, papasakojo
apie tenykščių protestantų bažnyčių
veiklą, pasidžiaugė Kalifornijos kli
matuSusirinkusiems buvo padalyti ka
lėdinių giesmių tekstai, tad visi
bendrai pagiedojo ir tuo būdu visi

kartu pajuto ir pergyveno kalėdinę
nuotaikąScena buvo papuošta iš Letuvos
atgabenta trispalve (buv. 1940 mEv. Reformatų Bažnyčios Sinode
Vilniuje), Šv- Jurgio paveikslu ir
inž- H- Pavilonio meniškai nupieštu
Radvilų herbuĮ parengimą atsilankė ir “Kalėdų
senelis”, kuris visus vaikučius ap
dovanojo kalėdinėmis dovanėlėmisSu padėka tenka paminėti vardus
ponių, kurios stalus aptarnavo ir
gražiai visus vaišino — tai H. Baicerienė, S. Harrdwick, M- Kiršonienė ir ktEglutės programa buvo baigta
Lietuvos himnu- (J- Ktr.)
'M-UJU METŲ SUTIKIMAS
SANTA MONIKOJE

Kaip ir kiekvienais metais, San
ta Monikos Amerikos Lietuvių Klu
bas suruošė Naujų, 1977, Metų su
tikimo baliųSvečių buvo apsčiai per 150 as
menų, kas dėl vidutinio dydžio Bay
Women’s Club salės, buvo daugGražiai dekoruota salė, papuošti
stalai, sudarė labai jaukią nuotaikąJą dar padidino geras Kontinentalinis orkestras, skanios vakarienės
metu grodamas švelnias melodijas.
Šį balių paįvairino įdomūs svečiai
— Prano ir Algirdo Bražinskų daly
vavimas baliuje buvo tam tikra at
rakcija- Svečius atlydėjo LB Santa
Monikos sk. pirm- A- Trasikis- Vi
siems buvo įdomu susipažinti su
drąsiais lietuviais- kurie per ilgus
metus daug vargo ir baimės išken
tėję, pagaliau gyvi ir sveiki pasiekė
trokštamos laisvės, ištrukę iš Sovie
tų vergijos- Tėvas ir sūnus Bražins
kai tarė po žodį, dėkodami visiems
lietuviams, padėj tįsiems jiems mo
raliai ir materialiai, esant Turkijos
kalėjime ir vėliau svetimšalių lage
ryje- Taip pat jie su dėkingumu pa
minėjo turkus, kurie jiems, būnant
kalėjime, stengėsi palengvinti jų
būklę ir atgauti laisvę- Baliaus da
lyviai Bražinskus labai šiltai priė
mė.
Po vakarienės visi linksmai šoko,
liūliuojami melodingų muzikos gar
sų, o priartėjus Naujiems Metams
ir šampano kamščiams pradėjus
šaudyti, klubo pirm- A- Markevičius
trumpai visus dalyvius pasveikino
su Naujais Metais, linkėdamas svei
katos ir sėkmės- Sugiedotas Lietu
vos himnas- Su šampano taurėmis
rankose vieni kitus sveikino, linkė
dami daug gerovės ateičiai. Visi
jautėmės, lyg būtume viena lietuviš
ka šeimaBalius užsitęsė iki 2 vai- ryto, at
rodo, svečiai patenkinti tuo maloniu
pobūviu, dėkojo rengėjams, šeimi
ninkėms už skanią vakarienę ir pra
šė kitiems metams vėl surengti tokį
pat jaukų, lietuvišką Naujųjų Metų
sutikimą(eg)

PHOENIX, ARIZONA

Sąmoninga lietuvaitė

Kariuomenės šventė

Ramunė Ambrazaitytė sėkmingai
tudijuoja aukštesnėje tarptautinėje
vrekybos mokykloje
(Americar
’Graduate School of International
Management) Glendale, Ariz. Ta
nokykla yra aukšto lygio, nes ruoia direktorius įvairioms prekybos
r pramonės kompanijoms. Joje stutijuoja 52-jų skirtingų tautybių šiu
lentai. Ramunė gilinasi į aktualias
ekonomines problemas. Pav., šiuo
netu ji turi seminarą apie benzino
oil) krizę.
Ramunė yra dr. Kazio Ambra
zaičio, žinomo lietuvių veikėjo Chifcagoje, duktė. Be anglų kalbos, ji
be akcento kalba lietuviškai. Ra
munė jau spėjo susipažinti su L.
lendruomene Phoenixe. Vasario
mėnesyje tautos šventės minėjime
Ramunė yra numatyta visos švenės programos vedėja. Be lietuvių ir
langių kalbų, ji dar mokosi ispanų.
Phoenixo lietuviai džiaugiasi, kad
atsiranda tokių sąmoningų lietuvių
š jaunimo tarpo. (Iš “Arizonos
Lietuvio”, leidžiamo Lietuvių Ka
talikų Misijos, Red. kun. A. Valiuš<a, 1976 m. gruodžio mėn. Nr. 10)

Kariuomenės šventės minėjimas
Phoenixo lietuvių kolonijoje įvyko
pirmą kartą Vinco ir Šarlotės Ruseckų rezidencijoje lapkričio 20 d.,
Sun City, Ariz. Dalyvavo 35 asme
nys. Visi svečiai mielų šeimininkų
buvo gražiai priimti ir puikiai pa
vaišinti. Prieš pietus V. Ruseckas
supažindino svečius su šventės pras
me, paryškindamas mintį, kad lie
tuviai jau nuo seno turėjo kovoti su
savo tautos priešais, aukotis dėl sa
vo tėvynės.

Kun. A. Valiuška sukalbėjo mal
dą ir prisiminė žuvusius dėl Lietu
vos laisvės
Po gerų pietų, šeimininkas V.
Ruseckas, buvęs Lietuvos kariuo
menės kapitonas, plačiau nušvietė
Lietuvos istoriją ir lietuvių pasiprie
šinimą prieš visus, kurie Lietuvą no
rėjo pavergti. Gale minėjimo buvo
pagerbti lietuvių savanoriai, kurių
tarpe buvo ir mūsų generolas Vla
das Mieželis.

Lapkričio 21 dieną lietuviškos
pamaldos buvo skirtos už Lietuvos
karius, žuvusius dėl savo tėvynės.
Mišias buvo užprašius Ruseckų šei
ma. Per Mišias giedojo lietuvių cho
ras, o solo Panis Angelicus jautriai
pagiedojo Akvilė Ancha. Mišios bu
vo baigtos Kristaus Valdovo himnu,
nes tą dieną buvo ir Kristaus Val
dovo šventė.
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Naujas narys ALTos valdyboje
ALTos 36-me suvažiavime suda
rytoji Amerikos Lietuvių Tarybos
valdyba gruodžio 10 d. pasiskirstė
pareigomis: pirmininkas — dr. K.
Bobelis, vicepirmininkai: T. Blinstrubas, P. Dargis, dr. K. Šidlaus
kas, dr. VI. Šimaitis, dr. J. Valai
tis; sekretorius — kun. A. Stašys,
ižd. — J. Skorubskas, finansų sekr.
— E. Smilgys, protokolų sekreto
rius A. Pakalniškis,; nariai: O. Baršketytė, P. Bučas, T. Kuzienė, J. Pakalka, J Talandis, E. Vilimaitė.
ALTos atstovas Washingtone —
dr. J. Genys. Naujas valdybos na
rys yra Petras Bučas, buvęs Tauti
nės sąjungos Chicagos skyriaus pir
mininkas, Chicagos universitete ga
vęs prekybos įmonių administraci
jos magistro laipsnį.
IŠ BATUNO VEIKLOS
— PRO ECCLESIA TV progra
moje per New Yorko miesto ka
belio televiziją, kanalu C, šeštadie
nį,, sausio 22 d- 9 vai. vak- visą
pusvalandį buvo diskusijos apie re
ligijos bei žmogaus teisių pažeidimo
padėtį Lietuvoje ir kituose Pabalti
jo kraštuose, apie problemas tai iš
kelti Jungtinėse Tautose ir apie Ba-

tuno veiklą- Ta pati programa išti
sai bus vėl pakartota per tą patį
kanalą penktadienį, sausio 28 d.,
4 vai. popiet- Programoje dalyvau
ja Amerikos Liet- Katalikų Tarny
bos bei Lietuvių Katalikų Religinės
Šalpos reikalų vedėjas kun- K. Pugevičius ir BATUNO vicepirminin
kas latvis Ints Rpners, moderuojant
Pro Ecclesia fundacijos prezidentui
Tomithy A- Mitchell ir Manhattan
Murray Hill News redaktoriui Ed
ward BrennenŠią programą suorganizavo ir jai
laiką televizijoj be jokio užmokes
čio išrūpino UBA-BATUNo pirm.
Kęstutis K- Miklas.
— UBA-BATUNas į pasiųstus
padėkos laiškus JAV ambasadoriui
prie Jungtinių Tautų William WScranton, jo padėjėjui W. Tapley
Bennett ir atstovui Sidney Sober iš
visų trijų gavo labai šiltus atsaky
mus- BATUNo pirmininkas Kęstu
tis Miklas turėjo progą ir asmeniš
kai susitikti su ambasadorium WScranton Jungtinėse Tautose ir pa
dėkoti jam už padarytus atvirus pa
reiškimus JT posėdžiuose dėl reli
ginės priespaudos bei žmogaus teisių
pažeidimų Lietuvoje ir kituose Pa
baltijo kraštuose.

Jaunavedžiai — Birutė Pi n kūtė ir Richard Ryback.
VESTUVĖS

Sausio 8 d. Šv- Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje prel- J- Kučin
gis sutuokė Marijos ir Antano Pin
kų dukrą Birute su Ričardu RybackVestuvių šaunios vaišės įvyko- pa
rapijos salėje, dalyvaujant per 200
Pinkų ir jaunųjų sukviestų svečių-

Vaišės, linksmos dainos ir šokiai
tęsėsi iki vidurnakčio.
Tarp eilės sveikinimų, jaunuosius
sveikino tetos ir kiti giminės iš Lie
tuvos, N- Zelandijos ir kino teatro
žvaigždė Elvis Presley.
L- Kantas

JUODŽIAI IR ŽYDAI DAROSI
NACHALIŠKI
Sausio 10 d- per televizijos žinias
matėme Fremont aukštesn. mokyk
los juodukų demonstracijas su šū
kiais “Go home, Valiukas”- Po 13
metų sunkaus mokytojavimo toje
mokykloje mokiniai nutarė atsikra
tyti pareigingo, gero mokytojo- LValiukas iš tos mokyklos atleistas.
Jis kaltinamas būk mokiniams pa
sakęs, kad jie turi didelius musku
lus, o mažus smegenis- Kiek ir ką
pasako tie juodi mokiniai prieš mo
kytojus, tai niekas nekreipia dėme
sio-

Kiek anksčiau kitas lietuvis mo
kytojas juodžių rajone turėjo šokti
iš antro aukšto per langą, nes būtų
buvęs sumuštas.

Tokiems Įvykiams dedantis, kaip
juodųjų organizacijos dar drįsta
reikalauti vežti mūsų vaikus į juo
dųjų rajonus? Kokios jiems ten
bus mokymosi sąlygos ir koks ten
bus mokslo lygis, kai turės prisi
taikyti prie tinginių, nenorinčių mo
kytis?
Ir žydai po 35 metų dabar, kaip
žemaičiai sako: “atsiminė numiręs
b ....... ”• Dabar jie ieško, kas vo
kiečių okupacijos laikais Lietuvoje
tarnavo policijoje ir be jokių įrody
mų kaltina būk jie žydus šaudę- Jei
šaudė, tai tik Lietuvą okupavę vokiečiai-naciai, jų padaliniai- Kodėl
žydai neieško tų vokiečių?
Štai vienas iš musų kaliforniečių
— Mečys Paškauskas-Pasker yra
kaltinamas, kad jis atvykdamas į
JAV nepasisakė tarnavęs policijoje,
bet buvęs ūkininkas. Sausio 24 dbuvo rodoma per televiziją jo foto
grafija ir namai- Imigracijos įstaiga
graso jam atimti Amerikos piliety
bės dokumentus. Taip pat pasakė,
kad M- Pasker paims liudininkus,
gerus advokatus ir kovosiąs prieš
tuos kėslusM- Pasker dabar yra 75 metų
amžiaus ir Amerikoje gyvena nuo
1950 metų-
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Inž- Kęstutis K. Miklas, UBA-BATUNo pirmininkas, lankėsi
“Lietuvių Dienų” redakcijoje. Iš kairės: A- Skirius, LD leidėjas,
D- Mackialienė, V- Skirius, K- Miklas-

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
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 į Lietuvą ir kitus kraštus.
de jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
.itdara 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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Grožio salionai

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

PAJAMŲ MOKESČIŲ

BEAUTY FAIR COIFFURES

Apdrauda

Baldai

ALBINAS MARKEVIČIUS

CENTRAL APPLIANCES

INSURANCE AGENT
3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.
Venice, CA 90291

Phone: 828-7525

Res.: 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.
Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

Phone: 821-2525

patarnavimo reikalais kreipkitės j
6087 Sunset Boulevard
Hollywood, CA 90028
Tel.: 466-1066

A. F. SKIRIUS
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Tel.: NO 4-2919

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA
Real Estate — Income Tax
Notary Public

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

£0106 VD 'boiuow <4Ubs

Vytės Nemunėlio

Tel. 451-3050

Meškiukas Rudnosiukas

Res.: 466-6084

Tel.: 664-2919

Dantistai

ALBINAS MARKEVIČIUS

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

ROQUE & MARK CO.

Member L.A. County Dental Socie.y

3002 Santa Monica Blvd.

GARAGE BON VOYAGE

5410 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 90404

1815 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

Los Angeles, CA 90036

Tel.: 394-0772

Tel. 939-1448

Automobilių taisymas
.

lėtinių ir importuotų automobilių
taisymas ir daZyui«u«.

Vincas Viskantas, sav.

Tel.: 325-3145

THE BIG SHOT

Res. 395-0410.

Phone: 828-7525

Real Estate Broker

2901 Wilshire Blvd.

atskirų solistų

HENRY J. PASCOE, Realtors

Santa Monica, CA 904C3
Phone 828-4613 by appointment

PLOKŠTELIŲ.

401 Wilshire Blvd., Suite 420
Santa Monica, CA 90401
Res- 393-381

Tel. 393-5544

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.

šokių, maršų, chorų dainų,

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CA 90029

Tel. 660-1205

Res. 842-5394

664-2919

Phone 787-9387

LITTLE JOY “JR.”

Gydytojai

1477 Sunset Bl., Los Angeles, CA 90026

Gydytojas ir chirurgas
įstaigos telef. 826-3090

Tel. :625-8373

Namų telefonas 820-2867

the round robin
Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, CA 91204

Tel.: 246-1717

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405
Valandos: 9:00 a.m.—6:00 p.m.
Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344

4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029
Tel. 664-2910

Ona Zukiene
225

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

S.

Verdugo

Tel. 244-4567

Rd..

Glendale,

CA

vakare 241-034L

PAJAMŲ MOKESČIAIINCOME TAX
Vladas Navickas

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

Office: 633-5909—Exch. 633-8116

ANTHONY SKIRIUS

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

NOTARY PUBLIC
1336 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

664-2919

Res. Phone 842-5344

Gynekologas ir chirurgas
1052 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90813
Tel.: 432-2973
Res. 597-4141

Dovanos angliškai skaitantiems

Viena iš gražiausių dovanų bus
Adomo Galdiko monografija “A
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijoms, su plačiu Waldemar 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

Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—’

Dokumentų tvirtinimai

Gražu dovanų duoti yra

ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.
Didelis dovanų pasirinkimas yra
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:

GLENDALE PRE-SCHOOL
and KINDERGARTEN

118 E. Glenoaks Blvd.
Glendale, CA 91207
Phone 246-2456

Cocktails — Pool — Plano

Liudas Reivydas, sav.

Vaikų darželiai

LUIS M. ALBERT, M.D.

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

tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Real Estate Brokers

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039

COCKTAILS and DANCING
Jonas Spreinaitis, savininkas
14530 Lanark Street
Panorama City, CA 91402

Šią ir Įritu knygų jaunimui galite
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje:
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA
90039

lengvosios muzikos

DANA PASKEVICiUS Ir
HENRIKAS PASKEVICIUS

A. BLAK1S, D.D.S.

Lietuviai dantistai

Alinės-užeigos

Kaina ?3.00

Mūsų knygyne taip pat galite gauti

1911 Pacific Coast Hy.
Lonilta, CA 90717

su spalvotomis V. Stančikaites
iliustracijomis.

Real Estate Broker

Dantistas (latvių kilmes)

BODY and FRAME WORK
Automobilių taieyaaae

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

1011—19th St.

‘•Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.
Hollywood, CA 90028

469-8097

ANTANĄ SKIRIU — telefonu
NO 4-2919.

Res. 1 (714) 642-4878

Fotografai
INSURANCE AGENT

(Income Tax)

Sav. Elena Astravas

• Mr. F. Valuskis, 1839 Deloz
Ave., L. A. CA 90027, parduoda
žemės didelį plotą, kur galima rasti
aukso ir b-tigakmenių. 663-4424
° GOLD & turquoise near sur
face. One man can work it, 6
claims. $15,000 cash total price.

LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.
Pirm. Juozas Mitkus
2610 Griffith Park Blvd., Los An
geles, Ca. 90039. Tel. 662-6591
Sekr. Litą Žilevičiūtė, tel. 244-6792

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS
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.
13 d. — Kaziuko Mugė, rengiama
L- A- skautų, Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose ir kieme19 d. — Solisto Antano Pavasario
dainų rečitalis Šv. Kazimiero
parapijos salėje,

JAUNIMO SĄJ- KALENDORIUS

Vasario 4 d- — “Arbatinės” atida
rymas- Tautiniuose Namuose, apa
tinėje salėje, 3356 Glendale Blvd.,
Los Angeles, 8:00 v. vVisas jaunimas kviečiamas.
Vasario 27 d- — Jaunimo Sąjungos
valdybos rinkimai; parapijoj, po
10:30 AM mišių,
Valdyba

TRUMPAI
Dr. Jonas Naujokaitis išėjo
pensijon
Sausio 28 d- Pomonos Sveikatos
Centras (Pomona Health Center)
surengė Jonui Naujokaičiui, išei
nančiam į pensiją atsisveikinimo va
karienę gražiame Via Verde Coun
try klubeTikimės, kad Jonas nepaliks savo
profesijos ir vėl atidarys privačią
gydytojo praktikos įstaigąSveikiname dr- Joną Naujokaitį,
sulaukusį “mūsų metų”!
— Prof. dr. Irena Langytė, gyvFullertone- Calif- savo profesūros
reikalais, kaip universiteto atstovė,
buvo išvykusi į Aleksandriją, Kaiaą
ir Luxorą Egipte ir į Atėnus Grai
kijoje- Dabar jau grįžo namo ir pra
dėjo dėstyti specialius mokslus
universitete.

—Vytautas Bruzgys ir Gražina
Tamulytė iš Bostono, Mass-, buvo
atvykę į Los Angeles praleisti šven
čių ir buvo sustoję pas savo sesutę
ir mamytę Birutę Tamulienę. ŠvKazimiero klebonijos šeimininkę.
V. Bruzgys iš profesijos yra che
mikas, dirba Polaroid kompanijoje
ir priklauso Bostono lietuvių vyrų
oktetui; G- Tamulytė kaip gailes
tingoji sesuo dirba ligoninėje-

— Juozas ir Filomena Jurkšaičiai, gyv- Santa Monikoje, sausio 29
švenčia savo 50 metų vedybinę su
kaktį. Jų dukra Birutė ir žentas
Aleksas Griciai iškėlė šaunią su
kaktuvių puotąJubiliatams linkime dar daug lai
mingų ir sveikatingų metų-

Rašytojas A- Norimas-Mironas
su žmona akt. Ona Mironiene gruo
džio 3 d- išvyko ilgesnėn kelionėn
po Pacifiko salas ir Australiją- Ap
lankę Tahitį ir N- Zelandiją, su
stojo Adelaidėje, o Kalėdų antrą
dieną Lietuvių Dienų literatūmos
vakare Melbourne skaitė savo raš
tų. Sidnyje Plunksnos klubo rengi
nyje taip pat paskaitė iš savo kūry
bos- Po vizito Brisbanėje, per Fidži
salas, sustoję Havajuose, grįžo į
Carlsbadą, kur gyvena.
Lapkričio 7 if 28 d- Kanadoje pa
statyta jo komedija “Klevų alėja”;
režisavo E- Dauguvietytė-Kudabienė- Premjeron buvo nuvykęs ir au
torius su žmona.
Šiais metais ketinama išleisti ANorimo naujas novelių rinkinys
“Santaka”. Kaliforniečiai gali pa
remti šį leidinį išankstinėmis prenu
meratomis ir aukomis-

— Juozas ir Zita Rudvaliai, or
chidėjų augintojai, nusipirko naują
rezidenciją Encinitas mieste ir gy
vena joje, kol pasistatys nuosavą
ir pagal savo planus Carlsbade, prie
savo šiltnamių, Altamiros pašonėjKUN. ALGIRDUI OLŠAUSKUI,
Šv- Kazimiero parapijos vikarui,
sausio 20 d- suėjo 25 m. kunigystės
sukaktis- (Gruodžio 29 d- buvo jo
5 O-tas gimtadienis). Katalikų orga
nizacijos ruošiasi kunigystės sukaktį
atžymėti iškilmingu renginiuSveikiname jubiliatą ir linkime
gražiausių tolimesnių metų darbuo
jantis Kristaus vynuogyne.
— Jūratė Nausėdaitė, vaidinanti
filmose Ann Jillian vardu, sausio
pradžioje pasirodė Chicagos miesto
teatre vaidindama “Words and
Music” programoje-

— Alfonsas ir Vera Binibiriai vėl

persikėlė gyventi į Los Angeles- Dėl
darbo jis buvo iškeltas į Virginijos
valstybę- A. Bimbiris yra elektroni
kos inžinierius ir dirba G-T.E- Syl
vania kompanijoje-

—Kristina Lauraitytė iš Ohio at
sikėlė į Kaliforniją. Ji dirba kaip
mokslinė tyrinėtoja (Research)
Lockheed lėktuvų kompanijojer c f recceeeeeeer'eerer rrrr

Prašome atnaujinti
..“Lietuviai Amerikos Vakaruose”.,
prenumeratą šiems metams. Kaina
$5.00, Vartokite pasiųstus prenu
meratos atnaujinimo lapelius.

MIRTYS

Vliko seimas

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto Seimas pasiuntė Preziden
tui Gerald Ford’ui šio turinio svei
kinimą, dr. Kęstučio Valiūno pasi
rašytą:
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
J. Dargis buvo gimęs 1884 m- Seimas, susirinkęs savo sesijos 1976
liepos 20 d- Lietuvoje jis buvo tei m. gruodžio 4-o d.d. V, ashingtone,
sėjas ir vyriausias notaras- Jis yra D.u., (galiojo mane perteikti Tams
steigėjas studentų Neo-Lithuania tai,, Pone Prezidente, musų nuošir
korporacijos. Vietinės Neo-Lithua- džius sveikinimus ir padėką už Am
nia korporacijos nariai uniformuoti basadorių William Scranton ir W.
stovėjo sargybą prie karsto ir kapi Tappley Bennett stiprius ir ryžtin
nėse gražia kalba atsisveikino su gus pareiškimus Jungtinėse Tautose,
savo garbės nariu- Buvo atvykęs at liečiančius žmogaus teisių pažeidimą
stovas iš ChicagosSovietų okupuotoje Lietuvoje.
Mes tikimės, kad Jungtinės Vals
Reiškiame gilios užuojautos duk
roms Eleonorai ir Sofijai, jų šei tybės ir toliau kreips savo dėmesį
ir savo veiklą į tautinio apsisprendi
moms ir B- Budriūnuimo problemos išrišimą Pabaltijo
— Petronėlė Dobravolskienė mi valstybėse ir Rytų Europos kraštuo
rė 1976 m- gruodžio 9 d- Reiškiame se abelnai.
Prašau priimti, Pone Prezidente,
užuojautos vyrui Mykolui, sūnui ir
mūsų nuoširdžius linkėjimus geriau
j j šeimai.
sios sėkmės ateinančiuose Naujuo
siuose Metuose.
Elta
— Jurgis Dargis, Eleonoros Budriūnienės ir Sofijos Deveikienės tė
vas, mirė sausio 2 d. Buvo palaido
tas Šv- Kryžiaus kapinių mauzolie
juje sausio 7 d-

ELENA PINKUTĖ-STOZIER
REALTOR-ASSOCIATE
DAY REALTY

Bus 986-2900

13443 Ventura Blvd.
.Sherman Oaks, CA 91403

From LA: 872-3533

*******★*★•**★*******★**★***★★***★*★*★★***★★*★*★★★**
I. G. ELECTRIC, INC.
ELECTRICAL CONTRACTING and ENGINEERING

395-8600

477-5703
1637 Pontius Ave-, Los Angeles, CA 90025

Savininkai: Ignas ir Rimas Gurčinai

CONTINENTAL
MEAT AND SAUSAGE COMPANY
.jGamina ir Clems rūšies lenkiškas dešras.
Importuoja lenkišką kumpį, alų ir vyną.
□aviniukas HANS E. HESS
Retail: 1001 N. Pacific Ave., Glendale, CA 91202
Glendale, CA 91201
■
Telef. - 246-5591
Siunčiame į bet kurią pasaulio valstybę.
Wholesale: 6166 San Fernando Rd.,
0
Telef. - 246-2571

Lietuviškos duonos galite gauti

~

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

V. V. GEDGAUDAS

Master Tennis Coach
Bus. 459-2030

Res. 394-8940

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

Nauja savininkė — filipiniete Carmelita Icamen.
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.

