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Los Angeles ALT-os pirm, inž- V- Čekanauskas kelia Lietuvos ir JAV 
vėliavas, minint Vasario 16-tąją- Kairėje Antanas Galdikas laiko Šaulių 
vėliavą, dešinėje D- Čekanauskaitė laiko Lietuvos vėliavą-

Foto L. Kantas

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS LOS ANGELES
PAMALDOS IR IŠKILMINGAS 
AKTAS ,-ig

Šiais metais Vasario 16-tosios mi
nėjimas buvo vienas iš įdomiausių 
ir sėkmingiausių.

Prieš pamaldas Šv- Kazimiero pa
rapijos mokyklos kieme buvo pa
keltos Lietuvos ir Amerikos vėlia
vos- Pakėlime dalyvavo visos Los 
Angelėje veikiančios organizacij.s, 
daugelis narių, ypač vėliavų sargy
boje, buvo uniformuoti-

Pamaldos Įvyko Šv- Kazimiero 
bažnyčioje- Buvo pasakytas pritai
kytas pamokslas. Per pamaldas gie
dojo parapijos choras, vadovauja
mas komp. Budriūno-

Minėjimo iškilmingas aktas ir 
programa vyko Marshall mokyklos 
auditorijoje- Minėjimą pradėjo vi- 
cepirm- A- Mažeika, perskaityda- 
mas Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą- Toliau invokaciją 
atkalbėjo prel. J. Kučingis. Pirm- 
Vyt- Čekanauskas po savo atidary
mo kalbos, pristatė garbės svečius, 
iš kurių po trumpą žodį tarė Pa
vergtų Tautų Komiteto pirm- dr. 
Olgierd Klejnot ir latvių atstovė p- 
Reins-

Pirm. V. Čekanauskas trumpai 
supažindino su principiniu kalbėto
ju dr. Vytautu Vygantu, kuris yra

Dr- Vytautas Vygantas, pagrindinis kalbėtojas Los Angeles 
ALT-os surengtame Vasario 16-tos minėjime-

Foto A- Gulbinskas

Lituanus žurnalo įstegėjas ir pir
masis jo redaktorius, be to, bu
vęs kelis terminus tarptautinės stu
dentų Pax Romana organizacijos 
pirmininku, dabar dirbąs kaip vice
prezidentas American Airlines 
bendrovėje. Dr- Vygantas savo 
paskaita, ypatingai minčių pertei
kimu, kuris buvo apipavidalintas 
atsakymų ieškojimu į eilę mus lie
tuvius liečiančių klausimų, pagavo 
auditorijoje sėdinčių nepertraukia
mą dėmesį, jog kai kuriems atrodė, 
kad paskaita buvo net per trumpa. 
Paskaitininko sugebėjimas išlikti 
neutraliu, nepaneigiant nė vienos 
lietuvių grupės, sukėlė malonų pa
sigėrėjimą klausančių tarpe.

Po pagrindinės paskaitos pirm, 
inž. V- Čekanauskas perskaitė val
dybos paruoštą rezoliuciją, kuri su
sirinkusių buvo plojimu priimta-

Po trumpos pertraukos, kurios 
metu buvo renkamos aukos Lietu
vos laisvinimo reikalams, sekė me
ninė programa- Pirmiausia pasirodė 
mergaičių sekstetas, kuri sudarė A- 
Nelsaitė, J. Raulinaitytė, V- Varia- 
kojytė, R. Vilkaitė, V- Po-likaitytė 
ir A- Mičiulytė. Joms akomponavo 
stud. Rimas Polikaitis- Seksteto mer
gaites paruošė Antanas Polikaitis.

Nukelta į psk 3

Vasario 16-tosios minėjimo programos dalyviai: smuikininkas Raimondas 
Mickus ir čelistė Jūratė Raulinaitytė-

Mergaičių sekstetas. Iš kairės: A- Nelsaitė, J.Raulinaitytė, V- Variakojytė 
R- Vilkaitė, V. Polikaitytė ir A- Mičiulytė-

Foto A. Gulbinskas
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VASARIO 16-toji — PAREIGOS JAUSMO SUPRATIMO DIENA

Kiekvienų vasario mėnesį visi laisvojo pasaulio lietuviai mintimis grįžta 
į tą gražųjį Baltijos pakraštį, tą numylėtą gintaro kraštą, kuris vadinasi 
Lietuva ir kurio laisvo ir nepriklausomo gyvenimo gyvybės siūlą prieš 
37 metus nutraukė žiauri komunistinė okupacija.

Tarp praeities, kur yra mūsų atsiminimai, tarp ateities, kur yra mūsų 
viltys, dar yra dabartis, kur yra mūsų pareigos. Šie Palano žodžiai ypatin
gai tinka mums šiandien minint Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
59-tąją sukaktį, kada kiekvienas lietuvis, kaip laisvas, taip ir pavergtas, 
atsiminimais grįžta į 1918 metus, į Vilnių, į tą pirmąją Vasario 16-tą, kada 
pasaulis vėl išgirdo naujai atgimstančios gyvenimui laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos balsą- Kada “Aušros” pradėtas atgimimas pagaliau tapo 
realybe, ir to didžiojo aušrininko dr- Jono Basanavičiaus (kurio 50-ties 
metų mirties sukaktį taip pat minime šių metų vasario 16-tą) parašas tapo 
įamžintas pirmuoju iš dvidešimties Nepriklausomybės paskelbimo aktą 
pasirašiusių Lietuvos Tarybos vyrų vardų.

Atsiminimais mes grįžtame ir į pradinius nepriklausomos Lietuvos gy
venimo žingsnius, kurie nebuvo lengvi, nes pareikalavo dar daug kraujo 
ir gyvybės aukų. Kaip prezidentas Wilsonas yra pasakęs, jog laisvė iško
vota ne tam, kad kiti ją uzurpuotų, bet tam, kad visi laisvėje gyventų, 
kvėpuotų laisvu tėvynės oru ir patys prireikus už laisvę mirtų, taip ir 
lietuvių tauta, daliai šių minčių liko ištikima iki šios dienos, kada pergy
vendama Maskvos okupanto vergiją, nepaliauja kovojusi už tautos ateitį, 
už laisvą rytojų, nebūkštaudama nei Sibiro stovyklų, nei Maskvos kalėjimų 
rūsių-

Garbinga Lietuvos partizanų vesta kova nenuėjo veltui, nes jų pavyzdys 
išugdė stiprų, sveiką ir sąmoningą, tautiškai nusiteikusį Lietuvos jaunimą, 
kuris ir toliau eina tuo tikru lietuvišku keliu, į kitą, naują ir laisvą rytojų. 
Gi tas laisvas rytojus, ta ateitis, tai ir yra mūsų viltys, kurios stiprina 
tikėjimą, kad kol pavergtoje Lietuvoje bus Kalantų, Sadūnaičių ir jiems 
panašių, tol mes neturėsime abejoti jos ateitimi- Mūs bendrai dedamos 
viltys bei darbai bus apvainikuoti laimėjimu — laisva Lietuva-

Tačiau ypatingai šiandieną mes turime žvelgti į dabartį, kur yra mūsų 
pareigos. Mes dar negalime ir neprivalome sustoti pailsėti ar skaičiuoti 
atliktus darbus, nes visa tai mažai teturi reikšmės, — Lietuva dar nėra 
laisva. Mūsų pareiga gi šiandien yra rimčiau pasvarstyti, kaip kiekvienas 
iš mūsų galėtume geriau tą savo pareigą pavergtos Lietuvos laisvės atga
vimo darbe atlikti- Šis pareigos jausmas turi būti šventas ir sąžiningas 
jausmas. Kaip sąžiningai mes bandome atlikti savo asmeniškas kasdienines 
pareigas, su tokiu pat didžiu sąžiningumu privalome atlikti ir mums 
pavergtos tėvynės uždėtas pareigas savo bei mūsų tėvų gimtajam kraštui 
iš komunistinės vergijos išlaisvinti-

Mes esame laisvi, gyvename laisvame krašte, tad daug ką galime atlikti- 
Didysis vokiečių poetas Gothe pastebėjo, jog laisvę ir gyvenimą nusipelno 
tik tas, kuris kasdien dėl to kovoja. Pavergta Lietuva tą kovą veda jau 37 

metus gyvendama nelaisvės grandinėse, o kiek gi mes, būdami laisvi, esame 
savo pastangomis prie tos kovos prisidėję?

bt vasario lo-toji tebūna mums nauja susimąstymo diena, savo pareigos 
jausmo ir supratimo diena. "Aš mylėjau savo tėvynę ir džiaugiuosi galė- 
uamas uz ją savo gyvybę atiduoti-” taip šaukė vedamas mirti lietuvis su
kilėlis pries canstinę Rusiją 18o3 metais. Tuos pačius žodžius beveik po 
lull metų tuKstanciai partizanų kartojo Lietuvos miškuose, nelygioje ko
voje aukodami savo gyvybes prieš komunistinį rusą okupantą-

iNeleiskime tiems žodžiams tuščiai mirti mūsų širdyse- Atnaujinkime 
savyje pasiryžimą sugrąžinti trispalvę į Gedimino kalną Vilniuje, jog 
pavergto lietuvio laiškas laisvajam broliui, rašytas vasario 16-tą su rau
donu rašalu atžymėta data, nebūtų jo skausmo išraiška, bet visų mūsų 
bendro džiaugsmo ir pasididžiavimo diena.

Pasinaudojant dr. Basanavičiaus mintimi, “Spieskimės visi Lietuvos 
vaikai į krūvą Tėvynę gelbėti.... ”, tuo parodydami pavergėjui savo vie
ningumą ir nepalaužiamą ryžtą Lietuvos laisvinimo reikaluose-

Vytautas Čekanauskas

VIENINGAI EITI LIETUVOS KELIU
...

Lietuvos Charge d’Affaires dr- S- A. Bačkio žodis, pasakytas Washingtono 
lietuviams vasario 13 d., minint 59-tąją Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo sukaktį

Šiandieną minime 59-tąją Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo su
kakti skirtingesnėse sąlygose, negu anksčiau- Ne tik mes, bet ir Vakarų 
pasai'is dabar žino, kad Sovietų okupuotoje Lietuvoje yra leidžiami slapti 
leidiniai — "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”, "Aušra”, nekalbant 
apie kitus atskirus leidinius bei atsišaukimus- 1976 m- gruodžio 1 d. Lie
tuvoje pradėjo veikti kelių asmenų grupė tikslu sekti, kaip vykdomi 
Helsinkio Aktuose paselbti nuostatai. Vienas tos grupės narys, Tomas 
Venclova, yra pasiekęs Vakarus nesenai ir kviečiamas liudyti Specialioje 
JAV Atstovų Kūmų Komisijoje minėtu klausimu-

Vykstanti Sovietų Sąjungoje ir ypačiai Lietuvoje disidentų veikla, pagal 
Peter Reddaway studiją (“Dissent in the Soviet Union”, p- 145), atrodo, 
yra “masinis judėjimas”.

Žinodami apie spinduliuojančią Lietuvoje pasipriešinimo nuotaiką, ne
žiūrint didžiausių pavojų ir bausmių, turime susirūpinti, kaip geriau mes 
turime veikti už Lietuvos Nepriklausomybės atgavimą, nepaisant, kiek 
ir kaip ilgai reiktų aukotis ir pasišvęsti-

Ta vykstanti Lietuvoje kova už žmogaus teises, tautines tradicijas, ti
kėjimo bei kitokias laisves — mus įpareigoja, susimąstyti ir patikrinti 
musų veikimo kelius.

Kaip ir kiek Lietuvos bylai galime geriausiai patarnauti, Lietuvių ken
čiančiai tautai padėti — prisiminkime dr. Joną Basanavičių, tautos patriar
chą, Vasario 16 Akto pirmąjį signatarą, nuo kurio mirties šiemet vasario 
j-> dieną, sukanka 50 metų. Jis visą savo gyvenimo laisvesnį laiką skyrė 
lietuviškiems reikalams- Ypačiai prisminkime jo šūkį kad “sądora ir meilė 
viešpatautų tarp visų Lietuvos gyventojų ir idealu visų luomų taptų — 
lietuvybė”- Tas jo sukis tesustiprina mūsų susiklausymą ir vieningą, ryž
tingą darbą tėvynės labui bei musų tikėjimą į šviesnę mūsų tautos ateitį.

Su pagarba mes minime ir minėsime kritusius mūsų brolius kovos 
lauke, kankinius Sovietų kalėjimuose ir jų vergų stovyklose- Su pagarba 
mes gėrimės ir gėrėsimės disidentų drąsia veikla. Mums negresia tokie 
pavojai, kokius jie pergyvena- Šiandieną svarbiausiu mūsų uždaviniu ir 
pareiga yra informuoti Vakarų pasaulio spaudą, visuomenes, parlamentų 
narius, vyriausybes apie žmogaus teisių pažeidimus ok- Lietuvoje ir Lie
tuvių tautos aspiracijas. Tuo reikalu prisiminkime vienoje kalboje pa
reikštą dabartinio JAV prezidento Carter mintį:

"We ought to be a beacon for nations who search for peace, and 
who search for freedom, who search for individual liberty, who search 
for basic human rights-”
Sveikindamas jus šiandieną susirinkusius paminėti 59-tąją Lietuvos 

Nepriklausomybės atstatymo sukaktį, linkiu, kad šis minėjimas, kaip ir 
kiti, pažadintų mūsų kūrybinę dvasią ir ryžtą visiems vieningai eiti 
Lietuvos keliu-
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Vyrų kvartetas- Iš kairės: Rimtautas Dabšys, Antanas Polikaitis, Bronius 
Seliukas, Emanuelis Jarašūnas. A- Polikaitis paruošė kvartetą ir Mergaičių 
sekstetą; jo sūnus Rimas akomponavo.

Foto A- Gulbinskas

Vasario 16-tos minėjimas

Atkelta iš 1 psl.

Jų malonios dainos ir švelnūs bal
seliai visus gerai nuteikė-

Ilona Bužėnaitė paskaitė Petro
nėlės Orintaitės-Janutienės eilėraš
tį “Mano kraitis”.

Toliau pirmą kartą pasirodė jau
nų instrumentalistų duetas: Raimon
das Mickus — smuiku ir Jūratė 
Raulinaitytė — cello. Jie atliko pir
mas dvi dalis Beethoveno Dueto 
No- 2, už ką publika jiems nepa
gailėjo garsių plojimų- Šie abu 
jaunuoliai — studentai groja ame
rikiečių orkestruose, tad malonu 
buvo juos šia proga išgirst ir lietuvių 
programoje-

Meninės programos pabaigai pa
dainavo vyrų kvartetas: R- Dabšys, 
A. Polikaitis, E. Jarašūnas ir B- Se
liukas. Jiems akomponavo R- Poli
kaitis. Jų stiprūs balsai ir gražios 
lietuviškos dainos puikiai pritiko 
prie minėjimo nuotaikos pakėlimo-

Minėjimas buvo pradėtas Ameri
kos himnu, kurį sugiedojo A. Poli
kaitis, ir baigtas Lietuvos himnu.

Per minėjimą aukų buvo surink
ta ALTai per $400000, Bendruo
menei — $95-00 ir Tautos Fondui 
$389.00-

Scenos dekoravimo darbus atliko 
V- Šimoliūnas ir Pr- Sušinskas, gar
sų sistemą tvarkė V- Gilys ir mo
kyklos studentai- Kelias dienas prieš 
minėjimą sužinota, kad garso siste
ma iš auditorijos buvo išvogta, Al
tos valdybai teko nuomoti garsia
kalbius ir su jais susijusius kitus 
elektroninius įrengimus.

Šiais metais ALTos valdybą su
darė: pirm- V. Čekanauskas, vice- 
pirm. A- Mažeika ir A- Skirius, sek. 

Br- Dūda, sek- pad. V- Šimoliūnaūs, 
ižd. K- Prišmantas ir fin- sek. S- 
Kvečas.

VĖLIAVOS PAKĖLIMAS PRIE 
MIESTO ROTUŠĖS

Programą pradėjo pirm. V- Če
kanauskas, maldą sukalbėjo kun- 
dr- A- Olšauskas. Mero įstaigai at
stovavo protokolų tvarkytoja Mrs- 
Bee Lavery. Ji perskaitė mero pa
sirašytą deklaraciją, skelbiančią va
sario1 16-tąją miesto švente-

Sveikinimo žodžius tarė Paverg
tų Tautų Komiteto pirm, dr- Olgierd 
Klejnot ir Estijos kons- E. Laur-

Lietuvos himną grojant pakelta 
prie miesto rotušės Lietuvos vėlia
va, kuri gražioje Kalifornijos sau
lėje plevėsavo visą dieną.

Diena buvo graži, tad į tas cere
monijas susirinko per 100 lietuvių. 
Mūsų mokyklos jaunimas buvo pa
sipuošęs lietuviškais kostiumėliais, 
taip pat daugelis moterų buvo su 
tautiniais rūbais-

NAUJAUSIOS KNYGOS

V- Ramono Dulkės raudonam 
saulėleidy. Romanas- II-as pataisy
tas leidimas- 400 psl. Išleido JAV 
LB Švietimo Taryba, 1976 m- Kai
na $6.00

Adelė Janušaitė - Abromaitienė, 
Nykštukų mokykla, pasakaitės ir 
apsakymėliai vaikams- Spalvotais 
piešiniais iliustruota- Išleido JAV 
LB Švietimo Taryba, 1976 m- Dide
lio formato, kaina $3.00.

Šios knygos galima gauti LAV ir 
LD žurnalo knygyne-

Pajamy Mokesčių Įstaty
mo pakeitimas

Praėjusį rudenį JAV Kongresas 
priėmė Pajamų mokesčių pakeitimo 
įstatymą. Daug kas teiravosi, ar šis 
įstatymo pakeitimas mums bus 
naudingas, ar ne- Negaliu atsakyti 
nei taip, nei ne- Mažai teuždirban
tiems ir turintiems didesnes šeimas, 
pakeitimas yra naudingas, tačiau už
dirbantiems daugiau kaip 20 tūks
tančių per metus bus nenaudingas, 
nes gali reikėti daugiau mokėti negu 
pernai-

Naujasis įstatymas visai pakeičia 
skaičiavimo būdą- 1040 blankas yra 
visai pakeistas ir labiau komplikuo
tas. Buvo nustatytas minimumas 
mokesčių 15% vietoj 10% ir maksi
mumas 70%- Neleidžiama mokyto
jams ir keliaujantiems prekybinin
kams nurašyti nuomos už butą ar 
kambarį. Nuo pajamų nurašymai,— 
kaip persikėlimo išlaidos, tarnauto
jo prekybinės išlaidos, asmeniškų 
pensijų fondo sudarymas ir kiti nu
rašymai nuo uždirbtos sumos buvo 
žymiai pakeisti. Tačiau nuo apskai
čiuoto mokesčio nurašymai (credits) 
padidėjo, pvz-: vaikų saugojimo, in
vestavimo, senatvės, darbo iniciaty
vos, ligos ir mažo uždarbio kredi
tas- Ir visus tuos kreditus reikia ap
skaičiuoti atskiruose blankuose- Be 
didelio skaičiavimo visiems duoda 
po $35-00 nuo asmens, arba 2% nuo 
pajamų, atmetus nurašymus, tik ne 
daugiau kaip $180.00-

Yra daug sunkiau apskaičiuoti 
nuosavybių ir vertybių popierių par
davimo pelną ar nuostolį. Kai ku
riais atvejais dėl pardavimo trans
akcijos reikia net tris atskirus blan
kus užpildyti.

JAV-bių vyriausybėje yra asmenų, norinčių teisingo sprendimo P- ir A- 
Bražinskų reikalu. Vienas tokių yra Kalifornijos kongresmanas (27th Dis
trict) Robert K. Dornan-

Jo įstaigoje, Vakarinėje Los Angeles miesto dalyje, šių metų sausio 26 
d- Įvyko ilgas, beveik 4 valandas trukęs, pasikalbėjimas ir pasitarimas Bra
žinskų reikalu- Dalyvavo kongresmanas Robert K- Dornan, jo sekretorė 
Pamela Wells, Algirdas Gustaitis, Pranas ir Algirdas Bražinskai- Kongr. 
Dornan pažadėjo savo vispusišką pagalbą Brezinskų legaliam apsigyveni
mui JAV-se. A- Gustaičio foto nuotrauka

Taip pat yra gana komplikuoti 
apskaičiavimai asmenims, turin
tiems pajamų iš pensijų fondų-

Įsidėmėkite, kas pernai pirkote 
ar statydinote sau naują rezidenci
ją, galite tam tikrą sumą nurašyti 
nuo pajamų-

Kalifornijos valstybė didelių pa
keitimų nepadarė- Įvedė mažų pa
jamų kreditą ir saule apšildymo 
rengimų kreditą-

Visi, kurie nuomoja butą, gali 
nusirašyti $37-00. Jei kas pajamų ir 
neturi, gali prašyti, kad atsiųstų 
tuos $37.00. A- S-

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS
Dr- Violeta Jonaitė grižo 

į Los Angeles

Chemijos mokslų daktarė Violeta 
Jonaitė Vasario 16 gimnazijoje dir
bo dvejus metus.

Jos pagrindinis uždavinys buvo 
talkinti mergaičių bendrabutyje- Ji 
rūpinosi mergaičių giedojimu baž
nyčioje- Ji turėjo taip pat ir grupe
lę daininkių, su kuriomis aplankė 
keletę LB apylinkių- Dr. V- Jonaitė 
grįžo į Los Angeles-

Šiais mokslo metais gimnazijoje 
dėsto trys nauji lietuviai mokytojai: 
B. Lipšienė, P- Nevulis ir M- Sau- 
laitytė- B. Lipšienė, neseniai atvy
kusi iš Lietuvos, baigusi Vilniaus 
un-tą, dėsto lietuvių kalbą; P- Ne
vulis, baigęs Freiburgo in Br- un-tą, 
dėsto istoriją ir vokiečių kalbą at
vykusioms iš Lietuvos; M- Saulaity- 
tė vadovauja mergaičių bendrabu
čiui ir moko anglų k- atvykusius iš 
JAV ir Kanados.

Iš Los Angeles Vasario 16-tos 
gimnaziją lanko du mokiniai.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — S
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’OS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA

Sv. Kazimiero Šešt. Lituanistinės mokyklos reikalais
Malonūs Lituanistinės mokyklos tė
vai!

Šių metų vasario 12 d- bendrame 
mokinių tėvų susirinkime buvo ap
tarti įvairūs mokyklą liečiantieji 
reikalai. Ne visi tėvai dalyvavo, to
dėl norime pasidalyti su jumis to
mis mintimis spaudoje-

1- Mokinių mokslo lygio pageri
nimas. — Jau artėja II trimestro 
pabaiga. Yra pats laikas patikrinti 
savo vaikų lituanistinių dalykų mo
kėjimą- Būtų geriausia, jei tėvai pa
sikalbėtų su mokytojais ir sužinotų, 
kaip jų dukra ar sūnus mokosi? Ko
kią pažangą daro? Ar atlieka už
duotus namų darbus? Pasiteirautų 
apie jų tvarkingumą ir drausmin
gumą- Yra labai gera ir naudinga, 
jei tėvai padeda ir patikrina, kaip 
vaikai atliko pamokas- Paskaito kar
tu knygas, žurnalus ir laikraščius. 
Retkarčiais parašo diktantus- Re
zultatai būtų tikrai gražūs- Labai 
prašome visų tėvų: ateikite mokyk
lai į pagalbą, nes keturių valandų į 
savaitę nepakanka lituanistiniam 
švietimui.

2. Lietuviškas auklėjimas- — Ma
nome, kad mokykla mokinius moko 
ne vien tik skaityti ir rašyti, bet ir 
suprasti lietuviškus veiklos reikalus 
ir juos remti- Vaikai paprastai gal
voja, kad tik jie viską turi gauti; 
bet kam nors duoti jiems mintis nė 
į galvą neateina- Kas iš tokio užau
gusio lietuvio, kurs nepagelbės nei 
varge, nei vergijoje esančiam savo 
tautiečiui. Todėl mokykla kiekvie
nais metais praveda mokinių tarpe 
dvi rinkliavas: Balfui ir Vlikui- Tuo 
norima mokinius įsąmonininti ir 
įpratinti atsisakyti vieno kito cento 
ir pajusti meilę varge esančiai savo 
tautai ir pavergtai tėvynei- Prašome 
ir jus, mieli tėvai, pakalbėkite tuo 
eik'alu su savo vaikais.
Nebūkite tam svarbiam mokinių 
aiiklėjimui abejingi-

3. ’ Lituanistinių mokyklų ir lietu
vybės išlaikymo ateitis- — Ji yra 
nelabai džiuginanti- Kiekvienais 
metais mokinių skaičius mažėja, nes 
tėvams neužtenka tvirto noro ir ryž
to vaikus auklėti lietuviškai. Daug 
vaikų nelanko Šeštadieninės Litua
nistinės Mokyklos, nors ir netoli 
nuo jos gyvena- Tačiau’didelė garbė 
tiems, kurie veža savo vaikus ar 
anūkus net už 100 mylių- Rimtai 
pagalvokite ir teigiamą sprendimą 
padarykite. Nepalikite savo vaikų 
be lituanistinių pamokų, nes jos 
daug duoda jūsų vaikams-

Lituanistinių mokyklų uždavinys 
yra paruošti susipratusius ir lietu
viškai galvojančius jaunuolius, kurie 
ateityje perims iš vyresniųjų visuo
meninę veiklą. Kad galėtume tatai 

sėkmingiau atlikti, reikia norinčius, 
sugebančius ir aktyvius jaunuolius 
siųsti į lituanistinius kursus JAV ir 
į mokytojų studijų savaites, kad ten 
su kitais tokiais pat entuziastais su
sipažintų, susidraugautų ir stiprybės 
pasisemtų lietuvių kalboje, literatū
roje, istorijoje ir mokymo metodi
koje-

Bet tam įvykdyti reikia lėšų- Kaip 
:,u jomis?

Praėjusiais metais buvo surinkta 
iš kelių organizacijų ir pavienių as
menų $925.00 ir pasiųsta į tokius 
kursus trys mokyklai priklausančios 
puikios mergaitės- Savo lėšomis vy
ko dar du aktyvūs jaunuoliai- Visi 
grįžo labai patenkinti ir daug ką 
išmokę. Šiais metais tikimės turėti 
daugiau tokių entuziastų- Reiks ir 
daugiau pinigų. Todėl yra nutarta 
ruošti balandžio 23 d- parapijos sa
lėje balių- Į jį turėtų ateiti visi, kam 
tik rūpi lituanistinių mokyklų ir lie
tuvybės išlaikymo ateitis. Turime 
užtikrinti aktyviems ir mokykloje 
dirbantiems jaunuoliams stipendi
jas, kad pasisėmę daugiau lituanisti
nių žinių, būtų naudingesni mūsų 
mokyklai ir visai kolonijai- Giliai 
tikime, kad jie mūsų neapvils.

Iš visų tėvų ir visuomenės laukia
me pritarimo ir pagalbos-

V. Budrys
Tėvų komiteto pirmininkas

V- Pažiūra
Mokyklos vedėjas

Pianinui įsigyti koncertas

įvyksta kovo 5 d-, šeštadienį, Šv- 
Kazimiero paraijos salėje. Pradžia 
7 vai. 30 min- vakaro- Programoje 
dalyvauja beveik visi Los Angeles 
ir apylinkių solistai - menininkai. 
Bus tikrai puiki ir reta proga juos 
visus kartu išgirsti- Visų bendras 
tikslas — parapijai įsigyti naują ir 
tinkamą pianiną-

Gavėnios rekolekcijas

Šv- Kazimiero bažnyčioje šiais me
tais praves kun. dr- Feliksas Jucevi
čius, Montrealio Šv- Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas. Jis yra 
filosofas, kelių knygų autorius, dau
giausia rašąs apie meną ir estetiką. 
Rekolekcijos įvyks kovo 30, 31 ir 
balandžio 1, 2 ir 3 dienomis-

Naujas Šv. Kazimiero parapijos 
komitetas

1977 metams Šv. Kazimiero pa
rapijos komitetas sudarytas iš šių 
asmenų: pirm- Frank Speecher, vi- 
cepirm- Leo Oksas ir Antanas Pin
kus, sekr. Ignas Bandziulis ir kan
didatai: Edvardas Bartkus ir Romas 
Žemaitaitis-

Solisto Antano Pavasario dainų 

rečitalis

įvyksta kovo 19 d. 7 vai- 30 min- 
vakaro Šv- Kazimiero par- salėje.

Solistas A. Pavasaris yra paren
gęs naują gražią programą- Mūsų 
publikos jis yra mėgiamas už puikų 
tenoro balsą ir malonią asmenybę. 
Tikimės, kad salėje bus pripildyta-

Skautų stovyklavietės “Rambyno” 
žinios

Skautų stovyklavietės administraci
nio komiteto rinkimai

Komitetas susideda iš 6 rinktų 
narių ir 4 skautų vadovų- Du nauji 
nariai yra renkami kas metai — 
trims metams- Juos renka stovyk
lavietės rėmėjai, aukoję daugiau 
$100-
Metinis rėmėjų susirinkimas

Vasario 27 d. Šv- Kazimiero par. 
patalpose šaukiamas tradicinis me
tinis skautų stovyklavietės rėmėjų 
susirinkimas. Prašoma visus rėmė
jus, ypač skautų-čių tėvus, dalyvau
ti- Šis susirinkimas yra vienintelė 
gera proga metuose, kur komitetas 
ir rėmėjai visi kartu gali aptarti 
stovyklavietės reikalus-

Metinis balius
Vienas iš pagrindinių stovyklavie

tės pajamų šaltinių yra metinis ba
lius- Šiais metais jis įvyksta balan
džio 16 d-, prieš Atvelykį, Riviera 
c untry Club, Pacific Palisades. Kai
na asmeniui $17-50, studentams ir 
pensininkams — $10.00. Kas gali, 
kviečiami dalyvauti- Tai proga ne
tik paremti stovyklavietę, bet taip 
pat pasižmonėti draugų ir pažįsta
mų tarpe tikrai gražioj vietoj, pasi
linksminti, išgirsti įdomią programą, 
na, ir patiems padainuoti-

Iš Santa Monikos L- B- apylinkės

valdybos sausio mėn. pasitraukė 
pirm- A. Trasikis, ižd. A- Daukan
tas, Simas Kvečas ir G- Mažulienė-

Tradicinė “Kaziuko mugė”

Kovo 13 d. Šv- Kazimiero para
pijoje, tuojau po pamaldų, Los An
geles skautai ir skautės ruošia tra
dicinę Kaziuko mugę-

Šiai mugei skautiškas jaunimas 
jau seniai ruošiasi: skautukai droži
nėja žvakides ir kitus medžio dir
binius, skautukės — rankdarbius- 
Mugės metu bus proga įsigyti do
vanų įvairių švenčių proga: vardi
nių, gimimo dienos, Kalėdų ir t-t- 
Kam gaišinti laiką lakstant po krau
tuves, kam nešti pinigus svetimtau
čiams už šabloniškus daiktus, kad 
čia pat mugės metu galima viskuo 
apsirūpinti ir tuo pačiu padėti lietu
viškam jaunimui, įrodant, kad jų 
pastangos puoselėti lietuvišką liau
dies meną yra vertinamos- (V- Iri.)

PHOENIX, ARIZONA

L- B. susirinkimas

Sausio 23 d- kun. A. Valiuškos 
svetainėj įvyko Phoenixo Lietuvių 
Bendruomenės susirinkimas, kuria
me dalyvavo 24 nariai ir 5 svečiai-

Dėl tam tikrų priežasčių iš valdy
bos pasitraukė iždininkas Jonas Še- 
reiva- Jo atsistatydinimas buvo su
sirinkimo balsų dauguma priimtas- 
Kasininkės pareigas laikinai sutiko 
perimti G. Mieželienė, valdybos 
kandidatė-

V. Ruseckas pranešė apie galimy
bes įsigyti savo nuosavybę, kad apy
linkė turėtų nuosavą kampelį savo 
veiklai. Šiuo tarpu tokių galimybių 
nesą-

Susirinkime tarp kitko buvo nu
matyta iškilmingai paminėti Vasario 
16-tą.: bendrais bruožais aptarta 
minėjimo programa-

Susirinkimą pravedė J- Rimavi- 
čienė- Susirinkimas truko dvi va
landas; po to sekė kavutė-

Vasario 16-tos minėjimas

Minėjimas įvyko vasario 20 d- 11 
valandą koncelebruotos lietuviams 
šv- Mišios už Lietuvos laisvę ir dėl 
tos laisvės kovojusius. Mišių metu 
giedojo lietuvių choras ir iš Los 
Angeles atvykę solistai; vargonais 
palydėjo muzikė O- Metrikienė-

1 vai- ukrainiečių salėje įvyko 
bendri pietūs-

2 valandą prasidėjo oficialioji 
minėjimo dalis. Pradėta invokacija 
ir LB pirmininko įžanginiu žodžiu- 
Pagrindiniai kalbėtojai buvo Povi
las Šaltimieras (Paul Saliner), ilga
metis radijo valandėlės vedėjas Chi- 
cagoje ir dr. St. Vangūnas, krimino
logijos profesorius Arizonos un-te, 
Tuscone- Programai vadovavo stud- 
Ramunė Ambrazaitytė, laisvai var
tojanti abi kalbas-

Meninėje dalyje pasirodė svečiai 
solistai iš Los Angeles: Rimantas ir 
Birutė Dabšiai- Jie abu populiarūs 
savo kolonijoje, savo dainomis su
žavėjo ir mūsų publiką, ištroškusią 
meninio peno. Chorui vadovavo 
buvusi mūsų chorvedė muzikė Ona 
Metrikienė. kurią vertinam ir di
džiuojamės-

NAUJAUSIOS KNYGOS
Ką tik gavome pardavimui iš 

Chicagos
Pensylvanijos angliakasių Lietuva.

Tai didžiulis gausiai iliustruotas 
albumas,.342 puslapių, kainuojantis 
$20-00-

Gaunama LAV administracijoje: 
4364 Sunset Blvd., L- A- 90029-

PRAŠOME ATNAUJINTI
“Lietuviai ..Amerkos ..Vakaruose”
prenumeratą
prisiunčiant $5.00 adresu:
“LAV”, 4364 Sunset Blvd-, L. A-
90029- Tel- 664-2910
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Kompozitorius kun. Bruno Markaitis, SJ ir Lome Greene, aktorius, la
biausiai žinomas iš TV vaidinimų serijos “Bonanza”-

★it************************************************-

I. G. ELECTRIC, INC.
ELECTRICAL CONTRACTING and ENGINEERING 

477-5703 395-8600

1637 Pontius Ave-, Los Angeles, CA 90025

Savininkai: Ignas ir Rimas Gurčinai

ELENA PINKUTĖ-STOZIER
REALTOR-ASSOCIATE 

DAY REALTY Bus- 986-2900

13443 Ventura Blvd.
Sherman Oaks, CA 91403

From LA: 872-3533

T- B- Markaičio, SJ koncertas

Kalifornijos Mokslo ir Industrijos 
muziejuje sausio 29-30 dienomis 
įvyko labai įdomus, įvairiaformis 
koncertas, kurio sumanytoju, kūrėju 
ir pagrindiniu išpildytoju (dirigen
tu) buvo lietuvis muzikas, jėzuitas 
kun- Bruno Markaitis- Jam talkino 
TV aktorius Lorne Green ir Broad
way žvaigždė — dainininkė Lola 
Fisher, taip pat, Kalifornijos ber
niukų choras. Į muzikinį “multi 
media” kūrinį buvo įjungtas baletas

taip pat filminiai foto vaizdai.
Poetinio-filosofinio teksto, per

duoto Lorne Greene balsu, žodžiai 
parašyti irgi B. Markaičio-

Choras vienas ir su soliste atliko 
keletą kompozitoriaus kūrinių, ku
rie imponavo naujumu ir giluminiu 
jausmu bei tekstų prasmingumu-

Nors programose nebuvo įrašytą, 
kad šis kūrybingas jėzuitas yra lie
tuvis, bet į koncertą (per abu vaka
rus) atsilankė daug lietuvių ir juo 
grožėjosi- A- R-

JUNKIMĖS Į LIETUVOS LAIS
VINIMO DARBĄ

Savo Vasario 16-tosios šventės 
atsišaukimu Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas kviečia remti 
jo darbus- O jo darbai platūs ir 
dirbami be paliovos daugiau kaip 
per tris dešimtmečius- Jaunimo pa
ruošimas politiniam Lietuvos laisvi
nimo darbui, Eltos Informacijų 
Centras, Eltos biuleteniai anglų, 
prancūzų, italų, portugalų ir lietuvių 
kalbomis, dvi nuolatinės radijo va
landėlės, kalbančios pavergtai Lie
tuvai, neperiodiniai leidiniai ir kt-

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto darbus paremsime tiesio
giniai aukodami Tautos Fondui-

Už $25.00 ar daugiau, aukotojui 
aprašius, siuntinėjamos ištisus me
ls Eltos Informacijos.
Aukojusieji $100.00 ar daugiau 

tampa inkorporuoto Tautos Fondo 
nariais su teise dalyvauti metiniame 
suvažiavime ir spręsti Tautos Fon
do organizacijos reikalus- Nariu ga
li būti visi lietuviai ir visuomeninės 
bei profesinės lietuvių organizacijos-

Čekius prašome rašyti Tautos 
Fondo vardu ir siųsti adresu: PO 
Box 21073, Woodhaven Sta-, New 
York 11421, arba įteikti Vasario 
16-tosios minėjimų rengėjams- Ne
pamirškit pridėti ir savo tikslų ad
resą-

Aukos Tautos Fondui atleidžia
mos nuo mokesčių Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
Prel. Jonas Balkūnas

Tautos Fondo tarybos pirm-
Ignas Gasiliūnas

Tautos Fondo valdybos pirm-

Katalikų Kronikos II tomas
L- K- Religinės Šalpos Rėmėjų 

Sąjunga jau išleido LKB Kronikų 
III-čia tomą, kuriame sudėtos 7 
kronikos: nr- 16 — 22-

Kronikos yra nepaprastos reikš
mės istoriniai dokumentai, slaptai 
gauti iš persekiojamų tikinčiųjų ok- 
Lietuvoje. Ten konkrečiais faktais 
parodomas žiaurus tikėjimo perse
kiojimas Lietuvoje. LKB Kronikos 
jau yra išverstos į vokiečių ir italų 
kalbas; verčiamos į anglų, ispanų ir 
kitas kalbas.

Kronikas pirmiausia reikia pa
skleisti pačių lietuvių tarpe, kad 
skaitydami jas, semtumės iš ten dva
sinės stiprybės ir jungtumės į didžią 
kovą už Tautos ir religijos laisvę-

Knygos kaina $4-00 minkštais 
viršeliais ir $6-00 — kietais-

Knygą galima įsigyti šiuo adresu: 
LKRŠ Rėmėjų Sąjunga, 6925 S- 
Talman, Chicago, Ill. 60629 arba: 
LD žurnalo knygyne, 4364 Sunset 
Blvd., L. A- CA 90029-

CQCO©CXXX»OOOCCCXD©aQOSXXXMXXXJQGOS«®GS4QO<XJ©<»GO©OW

ROQUE and MARK CO.. INC.
HEALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC

3U02 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404
Phone: 828-7525 ---------Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

1 autiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039 
telefonas: 661-527o. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.

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

Telefonas: (213)828-7525
taldyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. Sekai

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3004 Santa Monica Blvd., Suite A

SAN TA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

t>934 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 j Lietuvą ir kitus kraštus, 

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

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

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
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KOMUNIZMO MŪSŲ JAUNIMAS NEPAŽĮSTA

Gal vienas *) didesnių mūsų lais
vės darbo plyšių yra jau išryškėjusi 
komunistinio “analfabetizmo” pro
blema- Turiu galvoje ne ką kitą, tik 
apgailėtiną daugelio išeivių, ypač 
jaunesniųjų čiagimių, komunizmo 
nepažinimą- Eilę metų tarėme, jog 
esame netik komunizmo žinovai, 
bet dargi specialistai- Nedvejojome, 
kad mūs jaunimas išaugs lygiai pro
tingais antikomunistais. Tačiau kai 
pastarųjų metų būvyje Kremlius 
mirties trimitą pakeitė sirenos dai
na, būriais lietuviai šoko jungtis i 
jos gaidą- Toks žaidimas rusiška ru
lete kaip tik apnuogino tokių “žino
vų” žinojimą- Sirenos dainą dainuo
ja ir mirties trimitą pučia tas pats 
žmogus-žvėris, kuris nori žmogų ne
tik pavergti, bet ir pakeisti. Komu
nizmas netiek pavojingas, kad žudo 
žmones, juos pavergia, išnaudoja, 
kankina ir skriaudžia, bet svarbiau
sia pavojingas dėlto, kad jis išplėšia 
iš jo žmoniškumą, jo asmeniškumą- 
Žmogus-žvėris gimdo žmogų-žvėrį-

Komunizmas kaip idėja gali būti 
nugalėtas (ik idėjinėmis priemonė
mis, idėjiniame kovos lauke. Jis gi
mė be tankų, be lėktuvų, be atomi
nių bombų- Jis augo ir auga maitin
damasis visų pirmiausia idėjinėmis 
sultimis. Tiesa, iš apnuodytų šalti
nių- Jis plečiasi šiandien nebūtinai 
vien ginklo pagalba- Komunizmo di
džioji jėga yra jo idėjinė ofenzyva. 
Prieš ją mes turime išvystyti lietu
viškos, krikščioniškos ir demokrati
nės idėjos ofenzyvą-

Todėl būtina, kad VLIKas suda
rytų intikomunistinių studijų ir 
veiklos branduolį (sambūrį, institu
tą), kuris sistemingai studijuotų, in
formuotų ir veiktų antikomunisti
nėje srityje- Tebūna šiam sambūriui 
pavestas uždavinys netik atskleisti 
komunistinės idėjos melą, bergždu- 
mą, mirties geluonį, bet lygiai krikš- 
čioniškossios Vakarų civilizacijos ir 
demokratijos grožį ir tiesą.

Mes turime sąmoningai ugdyti 
savyje ir ypač jaunime demokratijos 
vertybes- Demokratija nėra dovana. 
Jos reikia užsitarnauti, ją reikia 
gerbti, ugdyti, jai tarnauti- Nepuo- 
selėjama ir neginama ji nyksta, vys
ta ir žlunga- Gyvenant Amerikoje 
susidaro kiek apgaulingo saugumo 
jausmas. Rodos, kitokia valdymosi 
forma net neįmanoma- Tačiau ne
didelė žmonijos dalis geba gyventi 
demokratijos rėmuose-

Ryšium su Belgrado konferenci
ja, būtina, kad VLIKas paruošdintų 
kuo išsamesnį memorandumą Vaka
rų valstybių (ir neutraliųjų) vyriau
sybėms bei imtųsi kitų būdų ir prie
monių kelti sovietinės elgsenos bei 
laikysenos Helsinkio deklaracijos 
klausimu reikalus, o ir apskritai Lie
tuvos pavergimo ir jos teisių rei
kalus.

Reikėtų dar daugiau susirūpinti 
ir mūsų veikla tarptautiniuose, pir
miausia politiniuose partiniuose 
sambūriuose. Darbas šioje srityje 
didele dalimi paliktas atskirų asme
nų bei organizacijų atsakomybei- 
Kartais tas neišvengiama, nes kuris 
nors tarptautinis politinis sambūris 
yra vienos kurios politinės krypties, 
ir tik lietuviški atitikmenys jame da
lyvauja- Tačiau jei tas dalyvavimas 
pasitarnauja Lietuvos reikalui, rei
kėtų tokį asmenį ir organizaciją 
remti bendromis jėgomis-

Iš kitos pusės, plačiam tarptau
tiniam forume neretai vyksta pa
saulinio dėmesio susilaukią suvažia
vimai, turį specifinį, dažnai nepoli
tinį pobūdį ir tikslą, kuris ypatin
gai reiklus mūsų kovai. Pvz- žmo
gaus teisių kongresai, teisininkų 
konferencijos, kolonializmo semi
narai, antikomunistinių organizaci
jų kongresai- Ir juose lietuvių at
stovai turėtų dalyvauti remiami mū
sų visų bendromis jėgomis.

Iš A. Kasulaičio paskaitos VLI- 
Ko suvažiavime 1976 m- gruodžio 
4 d- Washingtone, D- C-

ATEISTŲ METODAS —
APGAULĖ

(Iš Lietuvoje leidžiamo pogrindžio 
laikraščio “Aušra”, nr. 3)

Į Lietuvos muziejus perkeliamos 
mūsų kultūrinės vertybės, kurios lai
kui bėgant negailestingai nyksta- 
Lietuvos muziejai organizuoja įvai
rias išvykas po respubliką, kaupda
mi medžiagą savo fondams. Visų 
muziejų darbuotojai tai daro atvi
rai, nesibijodami pasakyti žmonėms, 
kas jie tokie. Muziejaus darbuotojo 
pažymėjimas neretai suteikia savo
tišką autoritetą jį turinčiam asme
niui- Kitaip elgiamasi tik ateizmo 
muziejaus atstovų-

Šio muziejaus darbuotojų pažy
mėjimai liaudyje sukelia baimę ir 
neapykantą- Pažymėjimo parody
mas reiškia kokios nors koplyčios 
apiplėšimą- Žmonės nenori duoti 
ateizmo darbuotojams jokių daiktų, 
žinodami, kad jie bus panaudoti 
ateistinei propagandai.

Ateistinio muziejaus darbuotojai 
bando žmones apgauti- Jie pasi
skelbia kraštotyrininkais, rodo kraš
totyros draugijos pažymėjimą, 
stengiasi įgauti žmonių pasitikėjimą, 
jokiu būdu neparodydami savo ate
istinių pažiūrų. Tik tokiu būdu jie 
išvilioja įvairius, dažnai žmogui la
bai brangius, daiktus.

Koks būna žmogui nusivylimas, 
kai jis pamato tuos brangius daik
tus ateizmo muziejaus vitrinoje-

Prieš kiek laiko pas Kernavės 
kleboną Švogžlį prisistatė kraštoty
rininkas Antanas Poškus ir išviliojo 
atsiminimus apie įvairius kunigus, 
jų tarpe ir apie vysk- K- Paltaroką- 
Netrukus ateizmo muziejaus stende 
pasirodė apgaule iš kun. Šogžlio iš
gauta medžiaga ir interpretuota ate- 
istiškai-

Pasirodo, Antanas Poškus — At
eizmo muziejaus direktoriaus slapy- 
vardė. Saugokimės Antano Poškos 
ir jo talkininkų, apsiskelbusių kraš
totyrininkais! Elta 

“200,000,000 and Lithuania” 
brošiūros II-ją laidą išleido “Lietu
vių Dienos”. I-ji laida buvo išleista 
1971 m. Los Angeles Lietuvių Jau
nimo Tarybos.

Brošiūros kaina $1-50- Galima 
užsisakyti paštu, pasiunčiant čekį 
$1-50 adresu: “Lietuvių Dienos”, 
4364 Sunset Blvd-, Los Angeles, 
CA 90029-

LITHUANIA and POLAND
15 days .... from $1261-00 (depending on departure date) per person 

(double occupancy)

A Tour to 
VILNIUS, DRUSKININKAI, WARSAW & KRAKOW 

via LOT-Polish Airlines and PAN American World Airways 
Departure Dates — r

Sunday May 29 ................ $1261.00
Sunday July 3 ................ $1358-00
Sunday Sept- 4 ................ $1261.00

Cost includes: Air Fare, All Meals, Sightseeing, Service Charges, Tour 
Guide in each country, all Transfers and Baggage 
Handling

Tour is based on GIT air fares a minimum of 7 per trip

For information and Brochures call or write
THE MAGICAL TOURING COMPANY 

522 Wilshire Boulevard, No- C 
SANTA MONICA, CA 90401 

(213) 395-4650 or (213) 276-8648
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x X

HAMAH 0. T. C. CHARTER TOUR
8 Days in Waikiki Premium Plan

$389.00 ...........  March, April, May
$409-00 ...........  June, July, Aug-, Sept.

Includes: Deluxe Hotel Accomodations, Air Fare, Los Angeles via DC-10, 
Inflight meal, ground transfers, 7 nights, local host

OR
8 Dav 3 Island Honolulu, Maui, and Hawaii 

From $449-00 . March, April, May
$459.00 ....... June, July, Aug-, Sept-

Includes: First-class Hotel Accomodations, Air Fare on DC-10 with
in-flight meal, sightseeing, local host, Shell lei greeting

For Information and Reservations call:
THE MAGICAL TOURING COMPANY 

522 Wilshire Boulevard, No- C 
SANTA MONICA, CA 90401 

(213) 395-4650 or (213) 276-8648 
>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ApieNijoI^^^Mįt^per .
New Yo-rfco televiziją

Vasario 19 d. 9 . Vai- vak- per 
New Yorkb, miesto kabelio televi
ziją, kanalu G. Pro Ecclesia funda
cijos programa yra paskirta Lietu
vos kankinei Nijoei Sadūnaitei pa
minėti. Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos vedėjas kun- K- Pugevičius 
ir “Laisvės Žiburio” radijo angliškos 
dalies vadovė Daiva Kazienė kalbė
jo apie Nijolę Sadūnaitę ir jos teis
mą už Lietuvių Bažnyčios Kronikos 
platinimą- Buvo skaitomos ištraukos 
iš Nijolės pareiškimų teisme, rodo
mi originalai L- B- Kronikos ir 
skaidrės apie Lietuvos bažnyčias, 
palydint lietuvių religine muzika —- 
Dainavos ansamblio įrekorduotom 
giesmėm.

Kaip kitas, taip ir šią programą 
išrūpino ir techniškai paruošė K. K. 
Miklas, BATUNo pirmininkas ir 
Vliko tarybos narys-

f — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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---------------------------------------- i Badai
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
’.os Angeles, CA 90029

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

Automobilių taisymas

BODY and FRAME WORK 
Automobilių taUyma*
Vincas Viskantas, sav.

1911 Pacific Coast Hy.
Lomita, CA 90717

Tel.: 325-3145

Alinės-užeigos

THE BIG SHO T 
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 9C026 
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

4366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

364-2919 Res. Phone 842-5344

CENTRAL APPLIANCES
MAYTAG WASHERS

Authorized Representative 
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave. 
Venice, CA 90291
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 Dental Society 

5410 Wilshire Blvd.

Los Angeles, CA 90036

Tėl. 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 820-2867 
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 
Valandos: 10—12 ir 3—7; šėšt. »—< 

Office: 633-5909—Exch. 633-8116

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
( Gynekologas ir chirurgas
: 1052 Atlantic Avenue
j Long Beach, CA 90813
( Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

Grožio salionai
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.
£0106 VO ‘eoiuon b;ubs

Tel. 451-3050

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. 393-5541 Res. 393-. 381

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CA 90029

664-2919 Res. 842-5394

Vaikų darželiai 
“ glendallTpre-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
Raštinė: 2838 Clement Street

San Francisco, CA 94121 
Telef. 387-4151

(vakarais arba šeštadienį) 1

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

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

••• ••• *2* *2* ••• ••• ••• *8* *** *2» *:•

PAJAMŲ MOKESČIŲ
(Income Tax)

patarnavimo reikalais kreipkitės j

ANTANĄ SKIRIU — telefonu 
NO 4-2919.

A. Storius jau virš 20 metų dirbs 
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu
ry Dept., Internal Revenue Service 
įstaigoje (San Francisco, Calif.) ke- 
Idą metų.

Dėl laiko prašoma iš aukšto su
sitarti telefonu Skambinti:

NO 4-2919

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stančlkaltės 

iliustracijomis.

Kaina *3.00

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

90010

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 

atskirų solistų 

PLOKŠTELIŲ.

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

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

Gražu dovanų duoti yra 
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 

Calif. 90029 Tel. 664-2916

Dovanos angliškai skaitantiems
Viena iš gražiausių dovanų bus 

Adomo Galdiko monografija “A 
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijo- 
ms, 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
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

KOVO MĖN.
5 d. — Šv. Kazimiero parapijos 

balius savoje salėje.
13 d. — Kaziuko Mugė, rengiama 

L- A- skautų, Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose ir kieme-

19 d. — Solisto Antano Pavasario 
dainų rečitalis Šv. Kazimiero 
parapijos salėje,
— Gegužės 22 d-, sekmadienį, 

parapijos salėje vyks, vyr- skaučių 
Kunigaikštienės Gražinos būrelio 
ruošiama “Gintaro paroda-”

TRUMPAI
dr- sIasys-antanas bačkis 
LIETUVOS CHARGE d’AFFAIRS 

WASHINGTONE
Lietuvos Diplomatijos šefas pra

neša, kad Lietuvos Charge d’Affairs 
Washingtone Juozui Kajeckui dėl 
sunkios ligos atsistatydinus, įgalio
tas ministeris dr- Stasys-Antanas 
Bačkis yra paskirtas Lietuvos 
Charge d’Affairs Washingtone- (E.)

— Bronė ir Juozas Pilipavičiai, 
iš Edmonton, Alberta, Canada, šie
met vasario 16-tos paminėjimą šven
tė su Los Angeles lietuviais. Jie sau
sio ir vasario mėnesius atostogavo 
pas savo prietelius Adomą ir Filo
meną Kantautus, kurie šią žiemą 
praleido Desert Hot Springs, Calif-

Kantautai yra parašę “A Lithua
nian Bibliography”, 725 puslapių 
knygą, kurią išleido “University of 
Alberta Press”- Ši informacinė kny
ga yra gaunama LAV leidykloje-
“News Digest International 
redaktorius ir leidėjas
J. P -Kedys iš Sydney, Australijoj, 
buvo atvykęs į Los Angeles- Lietu
vių žurnalistų susirinkime vasario 
18 jis davė pranešimą apie antiko
munistinę veiklą Australijoj- Jis ap
lankė savo draugus- Jaunimo “Bly
nų baliuje” susitiko ir susipažino su 
daugeliu losangeliškių. Gavo naujų 
prenumeratų savo žurnalui-

Petro Babicko auka išleisti 
Lietuvos žemėlapiui

Rašytojas ir kultūrininkas Petras 
Babickas, gyvenantis Brazilijoje, iš 
savo kuklių santaupų atsiuntė 140 
dolerių auką Alg. Gustaičiui, Los 
Angeles, padėti Išleisti jo parengtą 
Lietuvos žemėlapį su paaiškinama 

Prie kilnios aukos P. Babickas 
prijungė jautrų laišką, raginantį bū
tinai išeisti minėtą žemėlapį, jei ne 
kitaip, tai suorganizuojant pritarian
čiuosius bendrai talkai.

— Solistas A. Vokietaitis, grįžda
mas iš Havajų, kur davė koncertą, 
buvo sustojęs Los Angeles ir aplan
kė savo bičiulius-

MIRTYS

MIRĖ ONA BIELSKIENĖ, 
Lietuvos konsulo žmona

Vasario 25 d. nuo širdies smūgio 
mirė Ona Bielskienė, Lietuvos kon
sulo Los Angeles žmona.

— Eugenija Klovienė, gyvenusi 
Palm Springs, Calif-, mirė vasario 
mėn. viduryje.

Reiškiame užuojautos jos vyrui 
Vincui Klovai ir dukrai Birutei-

— Anastazija Mitkevičienė gavo 
žinią iš okupuotos Lietuvos, kad 
ten mirė jos motina Emilija Jaku- 
levičienė- Reiškiame užuojautą.

— Patricija Liutkienė- Chesnienė 
mirė vasario 2 d., Santa Maria, Ca
lif- Ji yra dukra Dolores Roberts, 
anksčiau gyveno Los Angelėje ir 
Santa Monikoje

Reiškiame užuojautos dukrai ir 
kitiems giminėms-

— Juozas Paplauskas gavo žinią 
iš pavergtos Lietuvos, kad ten mirė 
jo motina Emilija- J. Paplauską šir
dingai užjaučiame-

Mirė kun. dr. F- Gureckas, 
Lietuvos Dukterų įkūrėjas ir 
globėjas

Vasario 4 d- Lietuvos Dukterų 
name posėdžio metu staiga mirė 
kun- dr- Feliksas Gureckas, ištiktas 
širdies priepuolio.

Palaidotas vasario 9 d- iš Mar
quette Parko lietuvių bažnyčios Šv- 
Kazimiero kapuose.

Velionis buvo gimęs 1912 m. Už
paliuose, Utenos apskr- Mokėsi Ro
kiškio gimnazijoj ir Telšių kunigų 
seminarijoje- Kunigu įšventintas 
1935 m-

Tuojau buvo paskirtas “Žemai
čių Prieteliaus” redaktorium, o po 
to Tauragės gimnazijos kapelionu. 
Karo metais gyveno Austrijoj ir 
Vokietijoj ir darbavosi lietuvių sie
lovados srityje- Į Ameriką atvyko 
1950 m- ir apsigyveno Chicagoj.

Darbavosi St. Juliana parapijoj ir 
drauge studijavo Šv- Tomo kolegi
joj, River Forest- Studijuoti pradė
jo Lietuvoje, Vytauto Didž- un-te, 
studijas tęsė Vokietijoje, ir Ameri
koj studijas vainikavo 1960 m. gau
damas teologijos daktaro laipsnį-

Kelerius metus dėstė De Paul 
universitete, bet, sveikatai pašlijus, 
iš tų pareigų pasitraukė ir buvo Šv. 
Šeimos vilos kapeliono asistentu- 
1975 m. buvo ištiktas paralyžiaus, 
po kurio kiek atsigavo-

Rūpindamasis šalpa, 1960 m- jis 
įkūrė Lietuvos Dukterų draugiją, 
kurios tikslas rūpintis paliegusiais, 
vargšais ir seneliais- Draugija dabar 
yra išaugusi iki arti tūkstančio na
rių. Jos skyrius gražiai veikia ir Los 
Angelėje, kur kun- F. Gureckas ne 
kartą yra lankęsis-

Iš mūsų gydytojų veiklos

Kalifornijos Lietuvių Gydytojų 
Dr-ja savo susirinkime išsirinko 
1977 metams naują valdybą: pirmi
ninkas — dr. Z- Brinkis, vicep- dr- 
J. Gudauskas, iždininkė dr. K- Žir- 
gulienė ir sekr- dr- R- Giedraitis-

Nutarta ir toliau puoselėti profe
sinius ir visuomeninius ryšius lietu
viškoje dvasioje-

Vasario 12 d. dr- Brinkio rezi
dencijoje gydytojai kartu su ALIAS 
nariais išklausė įdomią dr- V- Rauli- 
naitienės (iš Fresno) paskaitą “Sek
sualinė terapija”- Buvo per 120 
klausytojų- Dalyvavių tarpe buvo ir 
Pasaulio Liet. Gydytojų dr-jos cent
ro valdybos pirmininkas dr- Jurgis 
Balčiūnas iš Clevelando (R- G-)

Radijo klubo narių susirinkimas

Kovo 6 d-, sekmadienį, 12 vai- 
Šv. Kazimiero par- didž. salėj šau
kiamas K- L. Radijo klubo narių 
metinis susirinkimas-

Jeigu 12 vai- susirinkusieji nesu
darytų kvorumo, tą pačią dieną ir 
toj pačioj vietoj 12 vai- 30 min. 
šaukiamas kitas susirinkimas, kuris 
būtų teisėtas, esant bet kokiam su
sirinkusiųjų narių skaičiui-

Susirinkime bus: Pirmininko, iž
dininko ir revizijos komisijos pra
nešimai; pasisakymai dėl praneši
mų; valdybos rinkimai, nutarimas 
dėl būsimos revizijos komisijos; 
klausimai, pasiūlymai bei sumany
mai.
Vasario 16-toji per New Yorko TV

Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo 59-tosios metinės buvo pa
minėtos vasario 16-tą dieną 8 vai- 
30 min. vakaro per New Yorko 
miesto kabelio televiziją (kanalas J) 
Diek Roffman programoje- Visas 
pusvalandis buvo paskirtas šiai su

CONTINENTAL
MEAT AND SAUSAGE COMPANY

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

□avininkas HAN S E. HESS
Retail: 1001 N. Pacific Ave., Glendale, CA 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 Teamen.

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.

kančiai paminėti- Programa buvo 
pašnekesio formoje, dalyvaujant 
Lietuvos gen- kons. Anicetui Simu
čiui, Vlįko valdybos nariui A- Saba- 
liui ir “Laisvės Žiburio” radijo pro
gramos angliškos dalies vadove’ 
Daivai Kezienei-

GIMIMAI
Vasario 6 d- buvo pakrikštytas 

Rimo ir Teresės Vizgirdų sūnus 
Pauliaus Lino vardais. Krikšto tė
vais buvo Irena Bužėnienė ir Vitas 
Koklys-

— Vasario 20 d- kun. A- Olšaus
kas pakrikštijo Kastyčio ir Marytės 
Palaikių sūnų Kevino Viktoro var
du. Ta proga Sun Valley, kur Pa
laikiai gyvena, iškeltos vaišės-

— Leonas Niuniava jau kuris lai
kas sunkiai serga- Jis guli La Habra 
Community ligoninėje.

— Montrealio, Canada, Aušros 
Vartų par. klebonas kun- J- Kubi
lius, neturėdamas vasaros atostogų, 
išvyko ilgesnio poisio- Los Angele- 
ves jaunimui rekolekcijas, o likusį 
laiką praleis Arizonoje.

PRAŠO ATSILIEPTI
Kazys Šerėnas, gyv- Long Beach, 

Calif-, prašo atsiliepti Eleną (Rimo- 
šiutę) ir Stasį Kazėnus bei jų sūnus 
Vytautą ir Algį. Jiems turi iš Lie
tuvos gautą fotografiją, kurią jie 
labai brangino ir prašė grąžinti. Fo
tografija rodo Kazėnus ir Šerėno 
pusserę Sibire-

Rašyti: Kazys Šerėnas, 3035 
Cedar Ave-, Long Beach, CA 90803

V. V. GEDGAUDAS
Master Tennis Coach

Bus. 459-2030 Res. 394-8940 
Complete tennis shop; restringing; 
snaks and soft beverages; lessons.
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