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VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 
SEIMO NUTARIMAI

Lietuvos Garbės Konsulo Vytauto Čekanausko pagerbimo bankete. Iš k.: 
kalba rengimo komiteto vardu Alfonsas Tumas, V. ir J- Čekanauskai, 
Lietuvos gen. kons- New Yorke Anicetas Simutis, L. ir A- Mažeikos, latvių 
atstovai Germanis su žmona, estų atstovas Bernard Nurmsen, Tautybių 
Resp- pirm- Frank DeBalough, A. ir V. Pažiūros ir dr- Olgerd Klejnot, 
Pavergtų Tautų komiteto pirm. Foto A- Gulbinsko

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimas, susirinkęs St. Pe- 
tersburge, Floridoje, 1977 gruodžio 
3-4 dienomis, priėmė šiuos nutari
mus:

1- Lietuvos valstybės atstatymo 
60 metų sukakties išvakarėse, iške
liant Lietuvos valstybingumą, tenka 
pabrėžti, kad lietuvių rezistencijos 
okupuotoje tėvynėje tikslai sutampa 
su VLIKo tikslais, nustatytais jau 
1943 metais.

Pavergtųjų lietuvių žingsnius ir 
žygius tenai apsprendžia sąlygos: il
ga patirtis ir nepalaužtų patriotų iš
mintis-

Okupuotos Lietuvos išsilaisvini
mui mes galime ir privalome pavei
kiau padėti, dirbdami įvairiais įma
nomais būdais įvairiuose prieina
muose forumuose-

2. Bendras ir aukščiausias visų 
lietuvių tikslas okupuotoje tėvynėje, 
tremtyje bei laisvajame pasaulyje 
buvo ir tebėra tas pats: pastovus, 
bekompromisiais siekimas atstatyti 
nepriklausomą Lietuvos valstybę. 
Lietuvos gyventojai, remdamiesi es
minių žmogaus teisių pagrindu, turi 
atgauti sąlygas savo laisva valia de
mokratiškai tvarkyti savo krašto bei 
tautos dabartį ir ateitį-

3- Atsižvelgiant į vis gausėjančius 
lietuvių tautos gyvųjų sluoksnių pa
geidavimus gauti talkos iš laisvojo 
pasaulio lietuvių politinių ir inte
lektualinių pajėgų, Seimas rekomen
duoja VLIKo Tarybai ir Valdybai 
sudaryti iš kvalifikuotų asmenų spe
cialią komisiją išsamesnei progra
mai paruošti, įtraukiant į šį darbą 
jaunesnąją kartą. Šis darbas ryškin
tų politinius nusistatymus ir natū
ralią diferenciaciją, tuo būdu gilin
damas demokratijos šaknis lietuvių 
visuomenėje-

4. Akivaizdus Lietuvos kultūrinio 
gyvenimo sovietinimas, rusifikacija 
ir visose srityse sunkėjant! priespau
da reikalauja suaktyvinti talką pasi
priešinimui- Intelektualinis kūrybi
nis įnašas į lietuvių kultūrą yra bū
tinas tautinei išeivijos dvasiai kelti 
ir stipriau paremti tautą nelaisvėje- 
Tuo pačiu vengtina bolševikų pro
pagandos piešiamo netikro Lietuvos 
gyvenimo paveikslo.

5. Mūsų tikslui pasiekti yra būti

na bendradarbiauti su rusiškojo bol
ševizmo pajungtomis ir išlaisvini
mo siekiančiomis tautomis, ypatin
gai su mūsų kaimyninių latvių ir 
estų tautomis-

6- Seimas pataria VLIKo Tarybai 
ir Valdybai susisiekti su Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba, stengiantis 
išsiaiškinti, susitarti ir imtis atitin
kamų veiksmų Lietuvos valstybi
niam tęstinumui sutvirtinti ir siekti 
jo pilnaties atkūrimo.

7- VLIKo Seimas didžiai vertina 
veiksnių konferencijų reikšmę tau
tos vadavimo pastangoms paremti 
ir apgailestauja, kad paskutinioji 
konferencija, dėl kai kurių priežas
čių, dėtų pastangų nepateisino. Sei
mas siūlo Valdybai imtis iniciatyvos 
šiems kliuviniams pašalinti.

8- Seimas taria, kad VLIKo veik
la remiasi visuomenės pritarimu ir 
parama. Orgaizacijų tarpusavio ge
ri santykiai lengvina ir skatina tau
tos vadavimo pastangas. Seimas pa
geidauja vis geresnių tarpusavio 
santykių ir suderintos veiklos-

9- VLIKo Seimas, įvertindamas 
glaudų VLIKo ir Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos bendradarbiavi
mą, siūlo jį stiprinti ir remti PLJ 
Sąjungos dalyvavimą politinėj veik
loje. VLIKas pritaria artėjančiai 
jaunimo politinei konferencijai ir 
įsipareigoja jį remti-

10. Seimas dėkoja Tautos Fondo 
vadovybei, atstovybėms ir įgalioti
niams ir visiems aukotojams, ypač 
kanadiečiams, už gausias aukas, įga
linančias vykdyti VLIKo uždavi
nius- Visuomenė prašoma dar labiau 
remti Tautos Fondą aukomis ir pa
likimais, nes Lietuvos laisvinimo 
darbai didėja-

11. Seimas sveikina VLIKo aiškų 
nusistatymą prieš sovietines provo
kacijas ir smerkia visus tuos, kurie 
sąmoningai ar nesąmoningai pasi
duoda joms ir tuo patarnauja Lie
tuvos okupantui.

12- Seimas dėkoja VLIKo Valdy
bai už atliktus darbus- Taip pat ver
tina jos ir kitų veiksnių pastangas 
iškelti Belgrado konferencijoje Lie
tuvos laisvės ir pagrindinių žmogaus 
teisių klausimus.

13- VLIKo Seimas prašo VLIKo 
Valdybą pasveikinti Jungtinių Ame-

Garbės konsulo pagerbime svečiai draugiškame pokalbyje- ..Iš kairės: 
kons- V. Čekanauskas, J- Čekanauskienė, kons. A. Šimutis, dr- K- Bobelis 
ir L. Mažeikienė- Foto A- Gulbinsko

rikos Valstybių Prezidentą Carter’į, 
jam tapus žmogaus teisių gynėju va
dovaujančia asmenybe visame pa
saulyje.

14- VLIKo Seimas dėkoja vi
siems jį sveikinusiems- Visų mūsų 
solidarumas telydi mus. Elta

1977 METŲ VLIKO SEIMO 
DALYVIAI

VLIKo seimą sudaro VLIKo na- 
rių-organizacijų po tris atstovus 
(statuto 5 str.)- Šių metų VLIKo 
seime dalyvavo 13-kos VLIKo 
grupių 36 atstovai:
Lietuvių Fronto Bičiuliai: A- Saba

lis, New York; K. Gimžaus
kas, Florida-

Lietuvių Krikščionių Darbininkų 
Sąjunga: J. Gerdvilienė, New York, 

dr- J- Petrikas ir A. Reven- 
tas, Florida-

Lietuvių Krikščionių Demokratų Są
junga: S. Lūšys,, Massachusetts, dr-

K. Šidlauskas, Illinois, K- 
Kleiva, Florida.

Lietuvių Rezistencinė Santarvė: 
prof- dr- J- Vėbra, Connecticut,

B- Raila, California, V. Ži
linskas, Florida.

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są
junga: J. Audėnas, N- Y., J. Daugė

la ir K- Grigaitis, Florida-
Mažosios Lietuvos Rezistencinis Są- 
iūdis: L- Knopfmileris, Florida- 
Lietuvių Tautinis Sąjūdis: niekas 

neatstovavo.

Lietuvių Vienybės Sąjūdis: J- Paže- 
mėnas, New York, A- Ski
rtus, Calif-, dr. B- Kasias, 
Pennsylvania.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis: L- Vir
bickas, V. Semaška, J. Juo
dis, Florida-

Lietuvos Darbo Federacija: V- Ši
maitis ir A- Šimaitienė, 111., 
V- Kleivienė, Florida.

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga: 
J- Žostautas, J. Vaičaitis ir
J. Žvynys, Florida-

Lietuvos Socialdemokratų Partija:
J- Sonda, Mass., dr- J. Va
laitis, III-, A. Mačionis, Fla-

Lietuvos Ūkininkų Partija: niekas 
neatstovavo-

Lietuvos ūkininkų Sąjunga: prof.
B. Vitkus, Illinois, dr- K. 
Valiūnas, J- Giedraitis, NY

Rytų Lietuvos Rezistencinis Sąjūdis:
K. Miklas, N. Y., A- Rukš
lelė ir O. Galvydienė, Fla-

VLIKo seime dalyvavo tarybos 
pirmininkas prof- dr- J- Vėbra, jos 
Politikos ir Teisių komisijos pirm- 
S. Lūšys ir eilė kitų tarybos narių.

Seime taip pat dalyvavo VLIKo 
valdybos nariai: dr. K- Valiūnas, 
dr. B- Nemickas, J- Valaitis, B- Bie- 
liukas ir A- Sabalis.

VLIKo seime aktyviai reiškėsi 
iš Kanados atvykę Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos atstovės: G. ir D- 
J uozapavičiūtės.
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VIS DAR NESUPRANTA!
Keliaujant per Ameriką spaudos reikalais, teko sutikti ir LAV 

skaitytojų, kurie prikaišiojo dėl laikraščio nepastovumo. Jie sako 
rašėte prieš solisto Vac. Daunoro ir Kaukaitės koncertus, o, Ričardo 
Daunoro ir V. Rakauskaitės koncertus jau remote. Kodėl vieną bro
li remiate, o kitą pasmerkiate. Mes nė vieno is atvykusių dainininkų 
nepasmerkiame.

Lietuvių spauda ir organizacijos neremia tų koncertų, kurie 
yra siunčiami okupuotos Lietuvos valdžios, faktinai pačių Sovietų ir 
jiems parsidavusių valdininkų. Jie yra siunčiami propagandos tiks
lais. per visuš didesnius JAV ir Kanados miestus. Kadangi esame 
nusistatę prieš Lietuvos neteisėtą okupaciją, nenorime kad dar la
biau “perplautų smegenis” išeivių lietuvių.

Visai kitas reikalas yra su tų koncertais, kurie jau yra pasprūdę 
iš sovietų nagų. Jie jau yra tokie pąt pabėgėliai, kaip daugelis iš 
musų. Mes palaikome ir dailininkus, kaip Žiliu, Jurašą ir k. jau pa
bėgusius laisvėn. Propagandinės “Tėviškės draugija,” su jos vadovu 
gen. Petroniu Vilniuje, rėmėjais Amerikoje yra tik komunistinų laik
raščių redaktoriai ir skaitytojai. Kodėl reikėtų mums plaktis prie jų 
remiant, lankant jų koncertus. Vietiniai bolševikai nenori kad Lie
tuva būtų nepriklausoma.

PROPAGANDINIAI KURSAI
ViLIKo tarybos posėdyje balandžio 30 buvo perskaitytas pra

nešimas:
“Pavergtoje Lietuvoje veikianti propagandinė Tėviškės drau

gija verbuoja išeivijos jaunimą j taip vadinamus lituanistikos kursus 
Vilniuje. Tokių kursų jau yra buvę keletas, kurių dalyviai, sugrįžę 
į JAV, pasisako nevienodai: vieni mato lituanistinės naudos, o kiti 
piktinasi sovietine propaganda. Iš 1976 vasaros kursų programos 
matyti, kokiam jaunimui tie kursai taikomi, kas juose dėstoma ir kas 
yra dėstytojais.

1. Kursų programa sudaryta brandesnio amžiaus jaunimui ir 
platesnio išsilavinimo studentams.

2. Kalbotyros, tautosakos, dramaturgijos, architektūros bei 
kitų lituanistikos šakų paskaitas skaito kompartijos parinkti, jai iš
tikimi, bet kompetentingi tų šakų žinovai.

3. Kaip temos, taip ir dėstytojai, kurie tas temas gvildena, sude
rinta neblogai, todėl galima būtų manyti, kad grynoji lituanistinė 
kursų dalis išeivijos jaunimui galėtų būti naudinga.

4. Filosofinės paskaitos, pagal tvarkraščio temas, persunktos 
maskvinio marksizmo-leninizmo apologetika ir išaukštinimais. Ta 
dalis nieko bendro neturi su lituanistika.

5.Iš istorinio skyriaus tvarkraščio matyti tokie dėstytojai ir 
Lietuvos istorijos klaustotojai, kaip prof. J. Jurginis ir Robertas 
Žiugžda. Jų paskaitos kursuose nieko nesiskiria nuo jų paskelbtų, 
Lietuvos istoriją žalojančių, veikalų ir straipsnių.

6. Į lituanistikos dėstytojų gretas jrikiuotas ir V. Kazakevičius, 
pagarsėjęs komunistine propaganda Gimtajame Krašte. Jo temos— 
bendradarbiavimas su užsienio lietuviais ir užsienio lietuvių kultū
ros tyrinėjimai Tarybų Lietuvoje—yra gryniausia sovietinė propa
ganda.

7. Žinomus faktus sugrupavus, matosi, kad šalia lituanistinių 
dalykų, kurie išeivijos jaunimui rūpi, yra labai stipri sovietinės pro
pagandos dalis, kurios jie nekenčia. Apskaičiuojant valandomis pa

sirodo, kad iš 227 valandų, skirtų tiems kursams, tik 57 valandos 
tenka lituanistikai, o 170 valandų—propagandinio pobūdžio daly
kams.

8. Kursai vyksta vasaros metu, kada besimokinantis jaunimas 
yra išvykęs iš Vilniaus darbams arbo atostogoms. Todėl kursų daly- 

. „i ...g u juo susitikti, pažinti ir pabendrauti. Kursai taip išpla
nuoti, kad jų klausytojai visą laiką būtų užimti ir gerai paruoštų, 
kompartijai ištikimų asmenų prižiūrimi. Jie su kursantais lanko žy
mesnes vietas, aiškina jiems įvykius, eksponatus, pastatus bei ūkio 
pasiekimus komunistų partijos formuluota propagandine linkme.

Išvadoje aišku, kad Vilniaus kursų klausytojai privalo mokytis 
daug kompartijos primestų propagandinių dalykų, kurie nieko ben
dro neturi nei su lituanistika, nei su mokslu. Vilniaus kursai pirmoje 
eilėje siekia propagandinių tikslų. Jiems rūpi paveikti ir patraukti 
atvykusį išeivijos jaunimą nuolaidžia okupantui linkme. Kursų ren
gėjai nesiekia mūsų jaunimo lietuviškumą sustiprinti, jiems rūpi pa
lankios okupacinei sovietinei santvarkai nuotaikos sudarymas.”

Šia proga pakartojame Lietuvos laisvinimo darbo konferenci
jos, įvykusios 1974 spalio 26-27, White Plains, New York dvi su
tartas išvadas Lietuvos išlaisvinimo darbo sampratos ir lietuvių ben
dravimo klausimu

1. “Lietuvos laisvinimo darbo konferencija, išklausiusi ir ap
svarsčiusi pranešimą apie Lietuvos vadavimo sampratą, nutarė dar 
kartą pareikšti nepakeičiamą laisvinimo veiksnių nusistatymą siekti 
nepriklasomos Lietuvos valstybės atstatymo, remiantis nekintančia 
lietuvių tautos valia, Lietuvos valstybingumo apraiškomis ir lietu
vių išeivijos tautine pareiga savo tautai padėti išsilaisvinti iš oku
pacijos.

2. Lietuvos laisvinimo darbo konferencija drauge su visa lietuvių 
išeivija protestuoja prieš okupanto vykdomą pagrindinių žmogaus 
teisių paneigimą Lietuvoje, ypač prieš religijos persekiojimą ir Lie
tuvos žmonių bendravimo su kitais kraštais varžymą.

Kiek įmanoma okupacinio režimo varžtų ribose, laisvojo pa
saulio lietuviams tikslinga puoselėti ir plėsti ryšius su pavergtoje 
Lietuvoje gyvenančiais tautiečiais išeivijos tautiniam tapatumui su 
savo tauta išlaikyti ir solidarumui su ja ugdyti. Tuos ryšius mezgant 
ir palaikant, išeivijos lietuviams tenka vadovautis savo sveika nuo
voka, sąžinės jautrumu ir tautiniu sąmoningumu, vengiant bet ku
rių veiksmų, kurie galėtų pakenkti Lietuvos valstybiniam tęstinumui 
ar lietuvių tautos pastangoms išlikti ir išsivaduoti iš okupacijos.”

1974 konferencijoje dalyvavo ALTos, JAV Lietuvių Bendruo
menės, Kanados Lietuvių Bendruomenės, Lietuvos Laisvės komi
teto, Pašauto Lietuvių Bendruomenės ir VLIKo atstovai, bet to, 
Lietuvos Diplomatinės tarnybos stebėtojas. [Elta]

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3004 Santa Monica Blvd., Suite A

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

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

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

ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
8400 — 8th Ave., Inglewood, telef- 752-1002

gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų stalui:
* vietiniai ir importuoti mėsos produktai * saldumynai * gėrimai, net 

importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.
Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iš kitų 
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o neseniai 
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polish 
susage” vardu-

★ Iš Europos importuotos plokštelės * radijo aparatai ir kitoki mu
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą 
ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,

Inglewoode, 8400 — 8th Avenue-
Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais-
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įfyaufye

Ką kiti rašo

Iš “Europos Lietuvio”, 1977, gruo
džio mėn- Nr. 47:

Dailininkas Jonynas smilko Didžio
sios Revoliucijos sukakčiai

“V. K- Jonynas, išimtinomis tei
sėmis lankydamasis šiemet Lietuvo
je, per “Gimtąjį kraštą” pažadėjo 
parsivežti į Ameriką Lietuvą “tokią, 
kokia šiandien yra — su statybomis, 
naujomis gyvenvietėmis, su laukų 
masyvais-.... Noriu pagaliau būti 
dailininkas, nepriklausantis nuo jo
kios paskirties, noriu užsiimti tikrą
ja kūryba-”Ir vis tik suabejoja: 
“Gal vierias kitas neatpažins, kad 
čia yra Lietuva/” Jei tai bus tokia 
Lietuva, kokią vaizduoja “Gimtasis 
kraštas”, tikrai niekas neatpažins- 
Neatpažįsta jos ir tie, kurie kasmet 
lankosi, neatpažįsta ir nuolatiniai 
jos gyventojai. Iš Jonyno pasikalbė
jimo su G. K- bendradarbiu V- Balt- 
rėnu, išspausdintu to laikraščio š. 
m- 44 ir 45 nr- nr., atrodo, kad Jo
nynas ir matė ne tikrąją, o tą meke
no neatpažįstamą Lietuvą- Gal tai 
ir yra kai kurių dailininkų išskirtinė 
savybė piešti iškreiptus veidus ir 
vaizdus. Jau esame pratę kai kurių 
tapytojų paveiksluose matyti vieną 
žmogaus akį kaktoje, kitą pilve, no
sį pakaušyje, jaučio ragą ten, kur 
pagal visus anatomijos dėsnius tu
rėtų būti uodega ar kitas organas- 
Bet neužbėkime Jonynui už akių ir 
jam leiskime parodyti į Amerią par
sivežtą Lietuvą- Amerika juk ne 
Lietuva — ten viskas galima rodyti 
ir viską žiūrėti.

Savo nuotaikomis V. Baltrėno pa
sikalbėjimas su politiniu atbėgėliu 
Jonynu -labai susiderino su G. K- 
paskutiniųjų numerių paskirtimi: 
191E-1977- Vadinasi, viskas Di
džiosios Spalio Revoliucijos 60-čiui 
paminėti- Į šč smilkytuvą ir Jonynas 
savo smilkalų įbėrė: kol kas dar žo
dinių, bet pažadėjo ir darbų.”

Iš “Kario”, nr- 10, 1977, rašo mu
zikas A. Mikulskis:

Kodėl žydai kankino lietuviu?

Vyresnieji atsimename, kaip rau
donajai armijai okupuojant Lietuvą, 
žydai ir žydaitės su gėlių puokštė
mis šoko -ant tankų ir rusiškom dai
nom bei ovacijom sveikino okupan
tus. Sudarant vadinamą “tarybinę” 
vyriausybę, žydai gaivalingai brovė
si į įviarias valdines pareigas- Ka
dangi mažiausia mokslo tereikėjo 

enkavedistų pareigoms, tai jų čia 
dauguma ir susigrūdo. Visuose ap
skričių kalėjimuose žiauriausi ne
kaltų lietuvių tardytojai ir kankin
tojai buvo žydai- Kalbėjausi su be
veik visuose Lietuvos kalėjimuose 
kankintais lietuviais, visur kvotas 
vedė rusai enkavedistai, bet tardė 
ir kankino žydai, net — ir žydės-

Konservatorijos studijų kolega, 
Kauno operos solistas — vėliau di
rektorius, kpt. Vladas Ivanauskas 
(miręs New Yorke) pasakojo, kad 
jį Kauno kalėjime tardė žydė- Kaip 
kankinimo priemonę naudojo ciga
retę. Stipriai patraukusi cigaretę pri
dėdavo prie kaktos ir laikydavo, kol 
užgesdavo. Taip kartodavo visą tar
dymo laiką- Kartą tardomam Iva
nauskui labai suskaudo, o labiau 
suskausdavo, kai pataikydavo į 
anksčiau pradegintą vietą, ir ištryš
ko ašaros. Ji paklausė: “Ko jūs 
verkiate, ponas kapitone, gal gaila 
tautos vado — Smetonos?” Jis at
sakė: “Man gaila, panele, jūsų, kad 
jums Dievas davė tokį grožį, bet 
žvėries širdį įdėjo-” Už šį kompli
mentą gražuolė kirto jam revolve
rio kriaunom į galvą-
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RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L- Herzog

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

r841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

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

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

Taip pac paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

I autiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039 
lelelonas: 001-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d

Labai atsiprašau T. Venclovos, 
kad taip nedaug faktų šiuose 
straipsniuose tegalėjau patiekti įro
dymui, kad ne lietuviai žydus igno
ravo, bet žydai lietuviu, nors jie 
gyveno Lietuvoje; kad lietuviai iš 
žydų kultūros neturėjo ko pasimo
kyti; ir kad žydai daugiau ir žiau
riau kankino lietuvius, tiek skai
čiais, tiek kankinimo priemonių 
žiaurumu- Jūs, Tomai, augote mano 
gero pažįstamo tėvo — komunisto 
šeimoje, aš augau senų karių, par
tizanų šeimoje ir aplinkoje- Mano 
šeima ir aš pats esu labai nukentė
jęs nuo žydų-enkavedistų žiaurumo. 
Jūs gi, vedęs žmonelę žydaitę, ban
dote viską apversti į kitą pusę, tad 
mūsų galvosena ir filosofija niekuo
met nesutaps. Būtų gera, jei tuo 
klausimu pasiskaitytumėte pik- Pet- 
ruičio, kpt. Žadvydo str-, ir kitas 
knygas, kur išsamiau yra aprašyta 
čia šiek tiek pristatytoji mūsų tau
tos tragedija- Gal savo nuomonę pa
keisite? Gal “Akiračiuose” pareikš
tą lietuvių tautos įžeidimą, kad dėl 
žydų šaudymo Lietuvoje yra kalta 
visa lietuvių tauta — atšauksite.”

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

*954 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069 

Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen. 

Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

BALTIC BAKERY

Andrius Mironas, Santaka, nove
lės. Išleido ir spausdino “Draugas” 
Viršelis dari- Giedros Trečiokaitės. 
1977 m. Kaina $6-00.

Knygoje telpa 12 novelių, kurių 
tarpe yra 3 novelės — Santaka, 
(1964), Po laivu (1965) ir Alytis 
(1968) laimėjusios “Dirvos” kon
kurse pirmąsias premijas-

Knyga gaunama LD knygyne-

2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA
Telefonas 547-4331

Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet 
Išvežiopma duona per visas delikatesų ir kL europėjiškas krautuves.

Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Park Blvd.
***4**4*+-¥-*¥<-+**-*****-*-*****-'A***-V***¥-*+**4-*4*4*-*^**

ROUND ROBIN Restoranas
t>17 So. Brand Blvd., Glendale, Ca. 91204

Telefonas: 246-1717
Juozas ir Aldona Sprein sičiai, savininkai

• Pasinaudokite naujai įrengta sale ir maisto patarnavimu 
susirinkimams ir šeimyniškiems pobūviams.

l.iieratūros plokštelė

Poezijos, satyros • humoro Ir prozos kūrinius skaito keturi mūsų rašytojai

PULGIS ANDRIUŠIS, BERNARDAS BRAZDŽIONIS, 

ANTANAS GUSTAITIS Ir STASYS SANTVARAS

Plokštelė ilgo grojimo, H. F. Kaina $5.00

Galima gauti leidykloje ir pas platintojus.
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029
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IŠ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
rOS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRIS,

pailsėjęs porą mėnesių, vėl susirin
ko darbui- Sambūrio pirm. E- Do
vydaitienės sukviesti aktoriai ir 
sambūriui talkinantys svečiai susi
pažino su numatytu statyti nauju 
veikalu, V- Alanto 3-jų v. komedija 
“Saulėgrąžų sala”. Veikalas buvo 
visų priimtas ir pastatymas numa
tytas balandžio mėn. 29 d- Thomas 
Starr King mokyklos auditorijoje-

Dramos Sambūris iš anksto yra 
kviečiamas su šia komedija gastro
liuoti Detroite, kartu suvaidinant ir 
“Palikimą”. Tikimasi, kad visos 
kliūtys bus nugalėtos, ir šie du vei
kalai bus sėkmingai parodyti Detroi
to lietuviams- Komedija “Saulėgrą
žų sala” yra dramaturgo V. Alanto 
specialiai parašyta Los Angeles 
Dramos Sambūriui, pamačius jų su
vaidintą “Palikimą” Toronto Teat
ro Festivalio metu- Sambūris dėkin
gas dramaturgui, kad pasiryžo pra
turtinti lietuvišką sceną dar vienu 
linksmu veikalu.

Lietuviškos organizacijos prašo
mos balandžio 29 d- nerengti kitų 
parengimų, kad visi galėtų atsilan
kyti į vaidinimą. Po vaidinimo L- 
Tautinių Namų salėje bus jaunųjų 
menininkų darbų parodos atidary
mas.

Veikalą režisuoja D- Mackialie- 
nė. Scenos dailininkas Algis Žaliū- 
nas-

Lietuvos Dukterų veikla

Jau ketverius metus gražiai be
veikianti šalpos draugija “Lietuvos 
Dukterys”, teikdamos pagalbą į var
gą ir nelaimes patekusiems tautie
čiams išleido virš $6.000- “Lietuvos 
Dukterų” draugijos kasa reikalinga 
nuolatinio pasipildymo- Tam tikslui 
kas sekmadienį yra parapijos kavi
nėje pardavinėjama kava ir pačių 
draugijos narių iškepti ir suaukoti 
kepiniai. Šalia to ruošiami piknikai- 
gegužinės, daroma suaukotų drabu
žių ir kt. daiktų išpardavimai ir di
džiausią pelną atnešantys baliai- 
Taip pat priimamos aukos, nors ir 
mažiausios, kiekvienas centas taip 
reikalingas papildyti kasai, kuri la
bai greit ištuštėja, nes pagalbos rei
kalingų skaičius didėja, ypač vyres
nio amžiaus žmonių tarpe.

“Lietuvos Dukterys” kviečia visus 
atsilankyti į tam tikslui ruošiamą 
balių Šv- Kazimiero parapijos salėje 
š- m. sausio 21 d- 8 vai. vak. Trum
pą programą atliks “Išlaisvintų mo
terų sekstetas D. Barauskaitė, O- 
Deveikienė, V- Mikienė, D. M-ackia- 
lienė, G. Mažulienė, R. Urbanienė, 
akomponuojant Rimui Polikaičiui-

Bus pačių draugijos narių paruoš
tos vaišės, veiks baras ir, grojant ge
ram orkestrui, visi galės smagiai 
pasišokti.

Draugija gruodžio 4 d- turėjo me

tinį savo susirinkimą, kur tarp kitų 
svarstytų dalykų buvo išrinkta nau
ja valdyba, kurios dabartinį sąstatą 
sudaro: pirm- — V- Mikienė, vicep. 
— M. Maskoliūnienė, ižd.— P- Va
liulienė, ir narės — E. Matulaitie
nė ir E- Skirmantienė.

Baliaus bilietus prašome užsisa
kyti pas naujos valdybos nares:

V- Mikienė — tel- 660-8671; M- 
Maskoliūnienė — 394-4406 (Santa 
Monica); P. Valiulienė - 654-0702; 
E. Matulaitienė — 662-8822; S. 
Skirmantienė — 790-0878.

Visiems geraširdžiams lietuviams 
“Lietuvos Dukterys” iš anksto dė
koja- (n-)

LB JAUNIMO ANSAMBLIS 
“SPINDULYS”

X! 
Sparčiai juda. Šių metų sezonas pra
dėtas spalio mėn- 1 d. pas didžiuo
sius rėmėjus — muzikę Giedrą ir 
daktarą Juozą Gudauskus, kur tu
rėjo šaunų pasilinksminimą ir pui
kias vaišes. Susirinko apie 100 jau
nimo.

Šokių repeticijos Šv- Kazimiero 
parapijos salėje vyksta sekmadie
niais dviem pamainom: jaunesnė 
grupė — nuo 5 vai- p. p., vyresnių
jų— nuo 7 vai- vak.

Spalio mėn- 22 d- vyresnioji gru
pė pasirodė vokiečių “Beerfestival” 
Van Nuys, gi jaunesniųjų grupė re
prezentavo lietuvius 23 d. spalio 
International Institute- Visur lietu
viai buvo gražiai įvertinti.

Gruodžio mėn. 17 d- “Spindulio” 
choras dainavo ir deklamavo Prano 
Lemberto dešimtmečio nuo mirties 
minėjime-koncerte.

Naujų Metų sutikimo baliuje vyr- 
jaunimo grupė pašoko Aušrelę ir 
talkino valdybai baliaus paruošimo 
ir pravedimo darbuose-

Po Naujų Metų vėl nauji planai 
ir pasiruošimai- Vasario mėn. 4 d- 
7 vai. vak- — tradicinis “Blynų ba
lius” šv. Kazimiero par. salėj- kur 
dalyvauja visos grupės ir chorai: 
vaikų, jaunių ir jaunimo-

Čia pat ir Vasario 16-toji, kurio
je jaunimas aktyviai dalyvauja: vie
ni šoks tautinius šokius, kiti, įsijungę 
į Šv- Kazimiero parapijos chorą, 
dainuos, treti vėliavas neš ir t-1-

Pagaliau, daugumas jau pasiruo
šę išvykai į Phoenix, Arizona, kur 
L B pirmininko Rusecko ir kun- A. 
Valiuškos pakviesti, atliks Vasario 
16-tos minėjimo programą- Pa
grindinę kalbą pasakys losangelietis 
Linas Kojelis. Tai bus vasario 19 d. 
Vykti į Arizoną jaunimas parodė 
tokį entuziazmą, jog jau didžiausias 
autobusas norinčių ten vykti nebe
galės sutalpinti- Pirmenybė, žinoma, 
vyresniesiems, kurie gali gerai dai
nuoti, giedoti ir šokti- Jei atsirastų 
norinčių Spindulį palydėti suaugusių 
bei tėvų, tai turėtume išnuomoti dar 
vieną autobusą arba suorganizuoti 
“virtinę” lengvų mašinų-

Liet. Bendruomenės Los Angeles apylinkės valdyba. — Iš kairės: Danutė 
Žygaitė, Ona Razutienė, Vincas Skirius, Rymantė Barauskaitė, pirm- Vla
das Šimoliūnas ir Asta Grakauskaitė. Nuotraukoje trūksta Litos Žilevičiū
tės ir Danos Barauskaitės-

Grįžus iš Phoenixo vėl nebus ka
da ilsėtis. — Jaunimo šventė, kuri 
šiais metais Įvyks birželio 10 d-, šeš
tadienį, Veteranų salėj, jau nebe už 
kalnų!

Be to, daugelis ruošiasi vykti į 
V-tąją Dainų šventę liepos 2 d- 
Toronte, Kanadoje.

Paskutinis skambutis jaunimui 
įsijungti į Šv. Kazimiero parapijos 
chorą, vedamą komp- B- Budriūno, 
ir dalyvauti didingoje Dainų šventė
je Toronte-

Paskubėkite!
O mūsų jaunieji, kurių jau daug 

susiregistravo, irgi ruošiasi dalyvau
ti Dainų šventėje. Juos per lietuviš
kas mokyklas ruošia mokytojai — 
A. Polikaitis ir O- Razutienė-

Darbų daug, ir visi prasmingi — 
lietuvybei ir tėvynei Lietuvai! O.R.
Iš visuotino šaulių susirinkimo

Visuotina J- Daumanto šaulių 
kuopos susirinkimas įvyko pernai 
metų lapkr. 27 d. “Trakų” vilos sve
tainėje. Susirinkime dalyvavo apie 
80 narių.

Po trafaretinių panašių susirinki
mų dalių (kaip atidarymas, protoko
lo skaitymas.... ) susirinkimui pir
mininkauti pakviestas šaulys rašyto
jas J- Gliaudą, sekretoriauti — J. 
Naujokas-

Tylos minute atsistojus pagerbti 
praėjusiais metais mirusieji šauliai: 
gen. K. Musteikis, gan- J- Černius, 
inž. Jurgis Preikšaitis (buvęs LŠST 
cv narys, Vyčio Kryžiaus ir Šaulių 
Žvaigždės Ordino kavalierius), dr- 
Z- Kungys, P- Vidugiris ir D- Meki- 
šius.

Toliau pranešta, kad kuopa for
maliai įregistruota - inkorporuota 
State Department Secretary įstaigo
je, California. Dokumentus be atly
ginimo sutvarkė energingas jaunas 
adv. Romas Rakūnas (šaulio K- Ra- 
kūno sūnus)- Negalėjęs atvykti į šį 
susirinkim, adv- Rakūnas žadėjo at
vykti į kitą susirinkimą (š- m. va
sario 26 d.) ir plačiau painformuoti, 
kas liečia registracijos dokumentus-

A. Gustaitis padarė pranešimą 
apie Bražinskus ir jų deportacijos 
bylą- Keli kalbėtojai pareiškė nepa
sitenkinimą U-S. įstaigų elgesiu su 

šiais laisvės kovotojais- Susirinki
mas nutarė ir toliau juos remti ir 
padėti, kas liečia jų pasilikimą 
Amerikoje.

Kuopos pirm- ir dr. G- Valančius 
padarė pranešimus apie dr. Jurgėlos 
knygos “The Autpost of Freedom” 
platinimą (parduota jau 20 egz-) ir 
dr- G. Valančiaus knygos “Žemai
čių Didysis” leidimą. J- Daumanto 
šaulių kuopa yra pastarosios leidė- 
ja-talkininkė; jau surinko ir Pran
ciškonų spaustuvei į Brooklyną pa
siuntė $1,100 prenumeratorių bei 
rėmėjų įnašų- Pirmas tomas (662 p) 
jau atspaustas; surinktas ir antras 
tomas, (apie 400 p.), kuris bus baig
tas už trijų mėnesių- Pirmojo tomo 
pardavimo kaina $12.0 (plus 45 c- 
persiuntimas), II-jo t. kaina $8-50 
(ir 45 c- pesiuntimas). Šauliai (ir ne 
šauliai) kviečiami abu tomus “Že
maičių Didysis” užsisakyti pas au
torių (3111 Ettrick St., L A- CA, 
900027)arba pas kuopos pirminin
ką K. Karužą (3675 Monon St-, L. 
A., CA 90027).

Pranešta susirinkime, kad Pabal- 
tiečių žygiui už žmogaus teises 
Washingtone- Karuža surinko aukų 
ir B- H. R. R- Ine. pirm- dr. J- Va
laičiui pasiuntė $430-00- ukojo šie: 
$100 V. Bacevičius, $25 VI- Pa
žiūra; $20 M- Jagučianskienė, $15 
J- Žmuidzinas, po $10 — K. Mattis, 
L. Medelis, J- Račius, P- Grušas, 
E- Sinkys, M- Kevalaitis, P. Sakas, 
J. A. Raulinaitis, po $5 — T- Se
reika, J- Mikalonis, J- Stankus, K. 
Karuža, D. Žygaitė, E- Stokus, M- 
Banionienė, J- Paškauskienė, V. Pa
plauskienė, V. Sutkevičius, L. Venc
kus, A- Šimkus, K- Mikalonis, J- 
Rukšėnas; $4 J- Truškauskas; ir ki
ti po mažiau. Visiems aukotojams 
šaulių valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Šaulys akt- J. Janušauskas gra
žiai ir vaizdžiai perskaitė cv prisiųs
tą aplinkraštį, primenantį reikalą 
remti “Karį” šaulių fondą, susipa
žinti su šaulių ideologija skaitant 
ir diskutuojant V- Putvio raštus ir k.

K- Karuža pranešė apie šaulių 
sąjungos kultūrinę savaitę Union 
Pier 1977 liepos mėn-

Po susirinkimo visi buvo pavai
šinti kava ir pyragaičiais. (K. K.)

4— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

4



PASITIKUS NAUJUOSIUS 
METUS
t.

Mūsų kolonijoj Naujų Metų su
tikimai vyko net keturiose salėse- 
Vienur svečių buvo net perteklius, 
kitur beveik normaliai užpildyta, o 
trečioj salėj dalis tuščių stalų ir ne
mažai laisvų vietų nesulaukė svečių- 
Gal kiek prasčiau buvo ten, kur te
ko svečiuotis daugiau negu pustuš
tėj, nepigiai išnuomotoj salėj-

Tamsų, be žvaigždžių, paskutinį 
senųjų metų vakarą senu papratimu 
atkeliavau Santa Monikon, Moterų 
Klubo salėn į Lietuvių Klubo tradi
cinį Naujų Metų sutikimą, ir nu
stebau, neradęs senų rengėjų. Pa
aiškėjo, kad klubiečiai renkasi Pil
grim auditorijoje, kurią nesunkiai 
susiradau. Čia pasitiko klubo pirmi
ninkas Albinas Markevičius ir greit 
kad ir pavėlavusiam, surado vietą, 
kuria buvau patenkintas, nes dau
guma stalo svečių buvo jau pažįsta
mi; su kitais susipažinau, tokiu bū
du labai jaukioj nuotaikoj praleidau 
vakarą.

Erdvi salė laisvai talpino apie 250 
svečių, ir šokiams buvo daug vietos- 
Salę puošė apšviestos eglutės, kurios 
teikė ne tik grožį, bet ir malonų 
spygliuočio miško -aromatą-

Svečių gausoj, be santamonikie- 
čių ir gražaus būrio losangeliškių, 
dalyvavo iš toliau, labai toli, ir net 
kito kontinento- Susipažinkime su 
jais- Viešbučių verslininkas Rimavi- 
čius iš Arizonos su žmona ir savo 
broliu svečiu iš Lenkijos, dr- Stasys 
Jasaitis su žmona iš Bostono, akto
rius Albertas Sinkis iš New Yorko, 
dr. Valerija Laurinaitienė su vyru 
iš Fresno, dr. Valentinas Skirgaila, 
su žmona iš San Pedro, Antanas 
Kulvinskas iš EI Paso, Šimoniai su 
Sirvydais iš Santa Barbaros, ir ne
mažai iš kitų Los Angeles apylin- 
kinių miestelių.

Parengimas su dideliu dėmesiu 
suorganizuotas ir viskas iki smulk
menų pramatyta: stalai iš anksto 
padengti — išdėstyti šalti, įvairūs 
maisto patiekalai ir vynas. Svečiai 
visi kartu pradėjo vakarieniauti, 
be jokio laukimo eilėje pasiimti 
maistą- Bare didelis pasirinkimas 
įvairių gėralų- Nuotaika puiki- Šo
kėjai prie profesionalų orkęstro mu
zikos ir ant specialiai šokiams pri
taikintų grindų galėjo pasireikšti vi
somis šokio įmantrybėmis-

Pieš pat dvyliktą pasirodė ir šam
panas ant stalų. Klubo pirmininkas 
pasveikino svečius, palinkėdamas 
visiems laimingų metų ir pakvietė 
viešnią Daną Mitkienę, kurį pa
skaitė tai progai savo kūrybos. Sve
čiai pakilioj nuotaikoj, su šampano 
stiklais vieni kitus sveikino, bučia
vo ir bučiavos, visi ir visiems linkė
jo laimės ir visko, ko tik žmogus 
galėtų norėti- Malonu būtų, kad 
bent dalelė tų visų linkėjimų išsipil
dytų-

Baigiantis naujųjų metų antrai 
valandai, svečiai pradėjo atsisveiki- 
nėti-

Baigiant norėtųsi išreikšti padėką 
asmenims, kurie prisidėjo prie šio 
baliaus parengimo ir pasisekimo- 
Visų pirma — valdybos žmonės: 
A. Markevičius, pirm., arch. J- Mu- 
lokas, M- Vaičienė, S- Kvečas, E- 
Gedgaudienė, K- Černiauskas ir A. 
Alminas. Tikimės, kad ir iš šio pa
rengimo liks pelno paremti gyvybi
niams veiklos darbams, kaip iki šio
lei — jaunimo išvykoms į kongresą, 
šalpai per BALFą, laisvinimui per 
ALTą ir kt. M- P-

SKAUTAI LANKO LIGONIUS

Kalėdos! Taip visų laukiamos 
Kalėdos. Tai šeimos šventė! Vienin- 
tei.s kartas metuose, kada visi šei
mos nariai stengiasi būti namuose 
kartu, kad susėdę prie šv. Kūčių 
stalo, galėtų laužyti plotkelę, dalin
tųsi ją su kitais, linkėdami laimės, 
geriausios sėkmės ir sveikatos.

Prie Kūčių stalo prisimenami ir 
tie, kurie jau iškeliavę į amžinybę- 
Ir už juos kalbaZna malda.

I Kūčias yra kviečiami viengun
giai, kurie neturi savo šeimos, -arba 
tie, kurie per Kūčias negali būti sa
vo šeimoje- Taip pat ir seneliai, ku
rie yra vieniši ir neturi su kuo pasi
dalinti plotkele-

Tą šventąjį vakarą bandoma 
atjausti tuos, kurie vieniši, ir paro
dyti jiems žmoniškumą, kad pajus
tų šeimos šilumą ir neliūdėtų-....

Laimingi tie, kurie gali būti su 
savaisiais ir dalintis su jais savo 
džiaugsmais ir vargais ir nejaučia 
tos vienatvės jausmo, kurį išgyvena 
vieniši žmonės.... Jie niekam nerei
kalingi — pamiršti. O ką jau be
kalbėti apie tuos, kurie visai apleis
ti ligoninėse ar senelių prieglaudo
se? Kurie neturi nei giminių, nei 
draugų.... O tokių yra nemažai-

Los Angeles skautės bando pa
guosti juos jau eilę metų, kai prieš 
Kalėdas pasiėmusios dovanėlių lan
ko vienišus ir apleistus senelius ir 
ligonius.

1977 m- gruodžio 17 d- gražus 
sesių būrelis susirinko parapijos kie
me, pasiėmusios brolį Vaclovą už 
fotografą, susėdo į mašinas ir pra
dėjo važinėti po senelių prieglaudas- 
O jų buvo 18.

Kas nėra lankęs senelių, tas vi
sai nežino, kokioj pasigailėtinoj pa
dėty jie yra Kaip liūdna matyti se
nutę, kuri jau nebesusigaudo, kas 
aplink darosi. Kai išgirsta skautes 
giedant kalėdines miesmes, ji ir ver
kia, ir juokiasi, ir dėkoja, ir nebeži
no, ką daryti bei sakyti-

Štai, viena iš jų griebiasi kalbėti 
svetima kalba, nors gerai kalba lie
tuviškai. Kita puola bučiuoti ran
kas, verkia iš džiaugsmo, kad ir jos 
nepamiršo prieš šventes aplankyti. 
Vienas senelis, buvęs muzikas, vis 

kartoja: “Kaip gražu ir ačiū! Tik 
nieko neturiu jus kuo pavaišinti!” 
O juk jis negali iš lovos atsikelti ir 
nieko nemato-
Belankant lietuvius, tenka aplanky

ti ir amerikiečių senelių- Gailestin
gosios seselės prašo, kad užeitume 
į vienos aklos senelės kambarėlįir 
ją pradžiuginti- Kitos, pamačiusios, 
prašo ir pas jas užeiti-

Kai skautės giedodamos eina per 
ligonines ir prieglaudas, seneliai 
ploja rakomis, šaukia ir juokiasi....

Viena lietuvė senelė jau 95 metų 
amžiaus, bet protiškai dar visai 
sveika ir tik ligos verčiama turi būti 
prieglaudoje. Ir kokia jai kančia, 
kada turi pilną sąmonę ir yra visai 
vieniša-....

Nors ir labai lūdnas vaizdas, ir 
matant tokius senelius, ne vienos 
skautės skruostus suvilgo ašaros, 
bet sukeltas džiaugsmas senelių aky
se palieka malonų jausmą, kad 
nors valandėlei nuskaidrino pilką 
senelių kasdienybę. L- A- Skaut-

LIETUVIAI ARIZONOJE
PHOENIX, ARIZONA

Bendros Kūčios

Phoenixo lietuviai kasmet ruošia 
bendras Kūčias- Šiemet į Kūčių va
karienę susirinko 45 asmenys- Kū
čių diena pasitaikė labai graži, sau
lėta, oras tyras, atrodė, lyg anksty
vas pavasaris. Vyriausia parengimo 
šeimininkė buvo Marytė Žadavičie- 
nė, jai noriai talkininkavo kitos mo
terys- Visos kartu jos prikepė, pri
virė, prigamino visokių visokiausių 
valgių. Visi jie buvo tradiciniai lie
tuviški pasniko valgiai- Pasirodo, 
pasnikas ne toks jau baisus, kai pa
sisuka apsukrios šeimininkės-

Sis paruoštom dovanėlėm vyksta lankyti senelių ir ligonių- — V- s- Irena 
Vilkienė, s- Lionė Vilimienė, Regina Vilkaitė, Ilona Bužėnaitė, Laima 
Prasauskaitė, Laima Basiulytė, Ina Šėkaitė, Vita Altą, Erika Ugienskytė, 
Audra Kazakevičiūtė, Vida Basiulytė, Rūta Reivydaitė, Inga Vizgirdaitė, 
Regina Stančikaitė, Laima Sturonaitė, Indrė Leškytė, Audronė Bužėnaitė.

Foto V- Svidersko

Iš anksto ruoškimės Vasario 16-tai

Šiemet LB iniciatyva yra organi
zuojamas iškilmingas Vasario 16- 
tosios minėjimas. Phoenixe jis yra 
numatomas vasario 19 dieną sek
madienį. Ta proga bus iškilmingos 
pamaldos už Lietuvos laisvę, o vė
liau ukrainiečių salėje 730 W- Elm 
vyks pats minėjimas- Numatoma 
įdomi meninė programa. Be to, tu
rėsime du gerus kalbėtojus: Liną 
Kojelį, Princestono univ- studentą, 
besiruošiantį diplomatinei US tarny
bai, ir dr. S- Vanagūną, Tuscono 
univ- kriminologijos profesorių.

Sinkų vedybinis jubiliejus

Vytas ir Juzė Sinkai per Kalėdas 
atšventė savo 40 metų vedybinę su
kaktį. Sinkai yra LB aktyvūs nariai 
ir nuolatiniai Lietuvių Misijos rė
mėjai-

Nauji gyventojai Arizonoje

Konstancija Venckienė, pardavus 
savo namus Chicagoje, prieš kurį 
laiką atvyko į Arizoną ir apsigyve
no pas dukterį Scottsdale, Az- Jos 
vyras Stasys šią vasarą pasimirė, ir 
ji liko našlė. Konstancija yra kilusi 
ši Telšių-

Augustina Vengelienė, pirmiau 
gyvenusi Cicero, III-, vyrui mirus, 
likusi vieniša, prisiglaudė pas ge
rus draugus Mr. & Mrs. Leo Va
lentą- Visi kartu jie persikėlė į San 
City, Az., iš kur retkarčiais atvyks
ta į lietuviškas pamaldas Phoenixe- 
A- Vengelienė yra kilusi iš Žemai
tijos, Laukuvos parapijos.

★ ★ ★
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PARAMA ALGIRDO BRAŽINSKO MOKSLUI TAUTINIŲ MAŽUMŲ REIKALAIS

Penkiolikos metų lietuvis jaunuo
lis staigių gyvenimo posūkių išrau
tas iš gimtosios žemės, šešerius me
tus izoliuotas visiškai svetimoje ša
lyje, septynerius metus iš eilės per
gyvenantis mirtinus pavojus bei ne
paprastus sunkumus kelyje iš pa
vergtos tėvynės Lietuvos i laisvę- 
Toks yra Algirdas Bražinskas-

Už jo pečių didelis patirtimi ir 
nugalėtomis kliūtimis bagažas, ta
čiau ir prieš akis jam dar ilgas ke
lias. Koks tas kelias bus ir kur jis 
tą jauną tautietį nuves, negali nerū
pėti kiekvienam lietuviui, kuris 
bent kiek sielojasi lietuviško jauni
mo ir aplamai lietuviškos veiklos 
ateitimi.

Grupė jaunimo ateitimi besisielo
jančių Los Angeles lietuvių gruo
džio 16 d. susirinko adv. Ž- Brin- 
kienės namuose ir atidžiai išklausė 
Algirdo pranešimo- Jis papasakojo 
apie savo dabartinę sunkią padėtį ir 
troškimą siekti mokslo- Okupuotoje 
Lietuvoje jam buvo užtrenktos du
rys į universitetą, nes jo senelis žu
vo kaip partizanas, o tėvelis buvo 
persekiotas už patriotinę veiklą- Da
bar jis po sunkių egzaminų yra pri
imtas į UCLA (University of Cali
fornia at Los Angeles) ir nori stu
dijuoti teisę. UCLA yra viena ge
riausių aukštųjų mokyklų, kur pa
tenka tik gabiausi studentai. Tačiau 
mokslas tenai yra susijęs su tam 
tikromis išlaidomis- Be to, yra pra
gyvenimo išlaidos. Algirdas Bra
žinskas neturi darbo leidimo ir to
dėl negauna jokių pastovių pajamų. 
Tad be broliškos lietuvių visuome
nės paramos jo kelias į mokslą bū
tų neįmanomas-

Susirinkusieji Los Angeles lietu
viai apsvarstė iškilusį šalpos reika
lą- L- Reivydas pažymėjo, kad Al
girdas Bražinskas yra jaunas gabus 
lietuvis patriotas, galįs daug pasi
darbuoti lietuvių tautos labui. 
Anot jo, investavimas į Algirdo 
Bražinsko mokslą grįš. šimteriopai. 
Susirinkusieji lietuviai nutarė suor
ganizuoti Algirdo Bražinsko Moks-

Atkelta iš 1 psl-

Gruodžio 4 vakare įvyko Tautos 
Fondo tarybos 3-jų valandų posė
dis, kuriame dalyvavo: TF garbės 
pirm- prel- J- Balkonas, tarybos pir
mininkas J. Valaitis ir nariai iš 
JAV ir iš Kanados. Taryba svarstė 
ir sutarė suaktyvinti Tautos Fondo 
veiklą, norėdama užtikrinti VLIKo 
veiklai reikaligus finansinius ištek
lius-

VLIKo seimo posėdžiuose daly
vavo daugiau kaip 100 Floridos ir 
kitų vietovių svečių- Gruodžio 3 d. 
iškilmingoj vakarienėj su koncertu 
susirinko arti 300 lietuvių. E 

ui Remti Komitetą, kurio vadova
vimui buvo išrinkti sekantieji asme- 
rys: pirm- — inž. Vytautas Vidugi- 
is, sekr. — Kazimiera Matjošaitie- 
lė, vicep- — Rūta Šakienė ir Anta
nas Skirius- Komiteto pagrindinis 
ikslas yra telkti reikalingą finansinę 
raramą' Algirdo Bražinsko studi- 
oms UCLA universitete- Komitetas 
-avo atsišaukimais bei laiškais krei
piasi į viso laisvo pasaulio lietuvius 
avo aukomis šį kilnų tikslą parem- 
i, o taip pat organizuoti panašius 
iemitetus arba Rėmėjų būrelius ki- 
ose vietovėse.

Visus laiškus, pasiteiravimus bei 
rūkas prašome siųsti šiuo adresu: 
Algirdo Bražinsko Mokslui Remti 
Komitetas c/o adv. N. Ž- Brinkis, 
P. O- Box 6093, Torrance, CA

90504
Inž- Vytautas Vidugiris 

A- B. M- R. Komiteto pirm.

iauji laikraščiai
“Floridos Lietuvių Žinios” pra- 

lėtos leisti uo 1977 m- spalio mėn. 
it- Petersburgo mieste. Leidėjaisir 
dministratoriais yra: Antanas Mi- 
leikis, Jonas Butkus ir Petras Po
nus. Redaguoja Jonas Kairys, 31 
Kennedy Dr., New Port Richy, Flo- 
■ida 33552-

FLŽ adresas: 1407 York St-, So- 
it. Petersburg, Fla- 33707.

Kitą biuletenį — “Lietuvių Ži
nios” — leidžia Floridos Amerikos 

Lietuvių Klubas, 4880 46th Avė-,
H, St. Petersburg, Fla 33714- Jį 
edagupja: K- Grigaitis, A- Karnie- 
lė, K. Kleiva, dr- H. Lukoševičius-

KNYGOS
Stasys Santvaras, Dainos ir sap- 

lai. šeštoji lyrikos knyga- Išleido 
lietuvių Enciklopedijos leidykla-

I. 1977- Kaina $5.
Viršelį ir skyrių vinietes piešė 

iail- Julius Špakevičius-
Autorius pastebi, kad daugumas 

šio rinkinio eilėraščių parašyti 1947- 
1967 m. laikotarpyje.

Knyga švariai ir gražiai išleista, 
miela paimti į rankas, labai malonu 
skaityti ir džiugu bičiuliui dovanoti-

NAUJOS J- BURKAUS KNYGOS

1. Du dvasinių būtybių pasauliai— 
vieną sudaro geri angelai ir žmonės, 
o kitą tie, kurie yra blogi. 444 psl-,

Kaina $8-50
2- “Konnersreutho Teresė”- Gausiai 
iliustruota, II-ji dalis išeina 1978 m. 
pradžioje- Kaina $5.00

Abi knygos įdomios, visiems leng
vai suprantamos ir kiekvienam tik
rai naudingos-

Užsisakytina:
“Sūduva”, 809 Ramble St., Hot 

Springs, Ark- 71901-

LIETUVIS VADOVAUJA AMER 
IKOS TAUTYBIŲ SUSIRINKI

MUOSE WASHINGTONE

Laike paskutinių šešių mėnesių, 
Rytų ir Centro Europos tautų atsto
vai turėjo Washingtone reguliarius 
susirinkimus diskutuoti bendrus rei
kalus ir koordinuoti jungtinę veiklę-

Susirinkimai, vadovaujami Jung-‘ 
tinio Visos Amerikos Baltų Komite
to- pirmininko, ALT-o atstovo dr. 
Jono Genio, buvo šaukiami Baltų 
Komiteto iniciatyva šio komiteto 
patalpose.

Šiuose susirinkimuose, dalyvau
jant apie 10 tautų atstovų, buvo 
pravesta Įvairių nutarimų kontak
tuoti valdžios įstaigas ir pareikšti 
šių tautų rūpesčius ir vieningus pa
geidavimus-

Paskutinio susirinkimo metu, 
gruodžio 15 d., vengrų atstovai pa
darė pranešimą apie naujausius 
veiksmus sulaikyti šv- Stepono ka
rūnos grąžinimą dabartinei Vengri
jos vyriausybei- Vengrai lankėsi 
Valstybės Departamente ir pas dr- 
Z. Brzezinskį, Valstybės Saugumo 
Tarybos viršininką, — be gerų re
zultatų- Taip pat senatoriai ir kon- 
gremanai pradėjo legalinę akciją 
šios karūnos sugrąžinimą sutrukdy
ti, nors Vyriausias Teismas pareiš
kė, kad nėra legalaus pagrindo grą
žinimą sulaikyti. Tautybių susirin
kimas nutarė vėl rašyti pareiškimą

“Rašiau su dideliu skausmu ir jaus

mu.-.”

Autorius Mantas Aukštuolis yra 
mėgėjas rašyti patriotines, istorines 
knygas ir pats jas savo lėšomis iš
leisti. Kadangi jis tai daro iš meilės 
savo tautai, reikia jo pastangas 
gerbti- Jis pats laiške taip sako apie 
savo paraštyas knygas: “Rašiau jas 
su dideliu skausmu ir jausmu, nes 
mūsų tautą slegia baisus pavergėjų 
persekiojimas ir noras sunaikinti-”

Šis autorius ir gana produktyvus- 
Štai, 1975 m. jo išleista daugiau 
kaip 300 puslapių eiliuota lyg ir 
istorija, lyg ir pasakojimas — Mūsų 
senolių žodžiai iš anapus (Knygos 
kaina 5 dol-). Tai fantastiškiausiai 
pavaizduoti senovės Lietuvos žymūs 
veikėjai, — kaip Biutė,r Vytautas, 
žynys, krivis ir kt- Knyga iliustruo
ta istorinėmis nuotraukomis.

Sekančiais metais (1976) vėl pa
sirodė M. Aukštuolio kita knyga, 
dabar jau angliškai: The Eagle of 
Freedom (Knygos kaina 4 dol-)- Tai 
156 puslapių normalaus formato 
knyga (viršely — Gedimino pilies 
paveikslas ir virš jo — erelis)- Čia 
irgi —fantastiškiausias pasakojimas

: prezidentui Carter’iui ir paeikšti ap-įč 
sivylimą dėl jo nepageidaujamoj 
sprendimo.

Gunars Meierovics (Latvių Są-Į® 
jungos atstovas) pranešė apie pasku-i®') 
tinį Baltų delegacijos lankymąsi' ' 
Belgrade, kur jis ir Amerikos Lie- 

' tuvių Tarybos pirm- dr. K- Bobelis 
paskatino sen- Robet Dole iškelti 
Baltijos kraštų laisvės reikalą saugu
mo konferencijoje- Tautybių atsto-' 
vai Washingtone nutarė pasiųsti pa
dėkos telegramas sen. Dole, amba
sadoriui A- Goldberg, atstovei M.' 
Fenwick ir atstovui D. Fascell, ku
rie buvo labiausiai palankūs mūsų 
reikaluose Belgrade-

Lenkų ir Čekoslovakų atstovai 
kėlė klausimą, kad etninės grupės 
didesnę įtaką krašto kasdieniniuose 
reikalauose. Juodukai, ispanai ir ki
ti yra pripažinti kaip “mažumos” 
(minorities) ir gauna daug privile
gijų, bet Rytų Europos žmonės šių 
teisių neturi- Buvo nutarta tą rei
kalą diskutuoti sekančiame susirin
kime ir kreiptis į atitinkamas įstai
gas, kad būtų suteiktas “mažumų”' 
statusas-

Kai visos Rytų Europos tautybės 
kelia vieningą balsą, valdžios įstai
gos turi skaitytis. Šiuo metu šiuose 
susirinkimuose dalyvauja lietuvių, 
latvių, estų lenkų, rusų, ukrainiečių, 
rumunų, vengrųir čekoslavakų cen
trinių organizacijų atstovai. Bus 
taip pat įjungti gudai, jugosla',!>: ir 
bulgarai-

apie nepaprastus žmones ir apara
tus. Ir ši knyga rašyta gerų norų ir 
laisvės savai tautai troškimo auto
riaus pilnai širdžiai ir perpildytomis 
mintimis. Apie šią knygą autorius 
pats taip pasisako: kad kilnūs 
lietuviai susirūpintų išleisti pagal 
“The Eagle of Freedom” filmą, kur 
taip aiškiai ir tiksliai nurodyta, kad 
jeigu amerikiečiai ir toliau šelps ru
sų komunistus mechanika ir mais
tu, tai jie irgi bus rusų komunistų 
vergai.”

Abi šias knygas norintieji gali 
gauti pas autorių: M- Aukštuolis, 4 
Elizabeth Ave-, Springdale, Conn- 
06907. (a.)

NAUJOS KNYGOS

Pranas Čepėnas, Naujųjų laikų 
Lietuvos istorija- I tomas- Išleido 
Dr. Kazio Griniaus Fondas. Spaudė 
M. Morkūno sp. Kaina $15-

Tomas apima 1983 — 1914 m- 
laikotarpį- II-sis tomas apims lai
kotarpį nuo I-jo pas- karo iki 1920 
m-; III-sis yra skiriamas Nepriklau
somos Lietuvos istorijai iki 1940.

Knyga gaunama ir LD knygyne.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai

Law Offices of
NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

3440 Wilshire Blvd-
Los Angeles, CA 90010 

770-2000 — 385-2837 

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504 

538-4160

Apdrauda

M & R AMERICANA 
Insurance Service, Ine.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

Ali Lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403 

393-9801 828-7525

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT 

<1.366 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: 664-2919

Automobiliu taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.

Lomita, CA 90717

Tel.: 325-3145

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT 
COCKTAILS and DANCING 

Jonas Spreinaitis, savininkas
14530 Lanark Street 

Panorama City, CA 91402 

Phone 787-9387

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

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

Glendale. CA 91204

Tel.: 246-1717

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC

1366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

564-2919 Res. Phone 842-5344

Badai
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” 
uu.i 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 
Tel. 939-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latviu kilmes)

2901 Wilshire Blvd

Santa Monica, CA 90403 
Phone 828-1613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
It 

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. denoaks Blvd. 

Glendale, CA 91207 
Phone 246-2456

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

Namu telefonas: 820-2867
3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CĄ 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Scsl. 9-1

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

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

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

Grožio salionai

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 
Hollywood, Ca 90028

Tel.: 466-1066

Res. 1 (714) 642-4878

HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA 
90029

Tel. 665-4381

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA 
Real Estate — Income Tax

Notary Public

1011—19th St.
Santa Monica, CA 90403

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

Branch Office: 
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
ir

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtor/

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

Tel. 393-5544 Res. 393-1*81

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CA 90029

664-2919

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

Mielas skaitytojau,

ar turi knygą “Amerikos Lietu
vių Vardynas”? Tai lietuviškas 
Who’s Who, apimąs daugelį lietu
vių veikėjų — politikų, visuomeni
ninkų, rašytojų, kompozitorių ir kt. 
senosios išeivijos ir naujųjų ateivių. 
Knygai įvado žodis parašytas prof. 
K. Pakšto.

Yra likę tik keletas egz. Pirmiems 
atsiliepusiems pirmenybė!

Knyga 280 psl, kaina $3.00.
Galima gauti pas leidėją:

THE BALTIC SEA LOUNGE

11253 Washington Blvd.,

Culver City, CA 90230

Help wanted for Restaurant 6- Bar
Call Herbert Carlson 391-9227 or

391-4760

Vytis NemunSllo

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stančikaltis 

lllustracljsmls.
Kaina 13.00

šią ir kitų knygų jaunimui galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
43S4 Sunset Blvd., Hollywood, GA 

90629
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikes 

Seklų, maršų, cherų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

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

tai lietuviški tautiniai audimai: 
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., ios Angeles,

Calif. 90029 Tel. 664-2910

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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P A R E N G I M Ų 
KALENDORIUS

SAUSIO MĖN-

21 d. — Lietuvos Dukterų balius 
Šv. Kazimiero par- salėje-

VASARIO MĖN-

4 d. — Jaunimo Ansamblio “Spin
dulys” Blynų balius Šv- Kazi
miero par. salėje.

12 d- — Vasario 16-tos minėjimas 
Marshall Aukšt- mokyklos salėj.

Vasario 16 d. penk - Lietu
vos vėliavos pakėlimo ceremonijos 
prie miesto rotušės-

KOVO MĖN-
4 d- — Šv. Kazimiero parapijos 

koncertas parapijos salėje.

TRUMPAI
Filmas apie Simą Kudirką

“The Defection of Simas Kudir
ka” filmas bus rodomas per kanalą 
2 (CBS) sausio 23 d-', pirmadienį, 
nuo 9 vai. vak- iki 11 vai. vak.

Bus paskelbta Simo Kudirkos diena

Sausio 20 d- 10 vai. ryto LA- 
City Hali bus priimtas Simas Ku
dirka. Ta diena bus paskelbta Simo 
Kudirkos diena.

S. Kudirka bus pristatytas visiems 
miesto tarybos nariams-

Kviečiami visi lietuviai, kas gali, 
šiame įvykyje dalyvauti (miesto ta
rybos posėdžių salėj)-

BRONĖS SKIRIENĖS,
nuosavybių pardavėjos, naujas 

namų telefonas yra:
(213) .849-4192

VASARIO 16-tos MINĖJIMAS

Los Angelėje šiemet Įvyks vasario 
12 d. 12 vai- 30 min. p-p- Mar
shall Aukšt. mokyklos salėje.

Pamaldos vyks Šv- Kazimiero 
bažnyčioje 10 vai- 30 min- ryto-

Programoje bus inž- Jono Jurkū
no, svečio iš Chicagos, paskaita, Šv- 
Kazimiero parapijos choras, vado
vaujamas muz- Br- Budriūno, ir 
Jaunimo nsamblio “Spindulys” ke
letas tautinių šokių-

Lietuvos vėliavos pakėlimas prie 
L. A- miesto rotušės bus vasario 16 
d., ketvirtadienį, 11 vai. ryto.

Visi lietuviai kviečiami gausiai 
atsilankyti Į minėjimą.

— Elzbieta ir Balys Baranauskai, 
Los Angelės, gruodžio 26 d. pami
nėjo savo 50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį- Sveikiname ir linkime 
geros sveikatos-

— Suzana Tiknieni, Yucaipa, 
Calif-, po 33 metų gyvenimo Kali
fornijoje, pardavė savo namus ir iš
vyko gyventi pas dukrą ir žentą J. 
Lapinskus Cleveland, Ohio.

Suzana aktyviai darbavosi Los 
Angeles katalikų organizacijose —■ 
Lietuvos Vyčiuose, Liet- Katalikų 
Susivienijime ir Kat- Moterų sąjun
goje.

Suzana sako, jei Clevelande bus 
peršalta, ji grįš atgal į Los Angeles.
Ieško dalininko

— Antanas Kazilionis, buvęs Los 
Angeles dviejų lietuviškos duonos 
kepyklų steigėjas, dabar gyvena Flo
ridoje, 6620 Central Ave., St. Pe
tersburg- Jis ieško dalininko, kuris 
prisidėtų prie jo organizuojamos 
kepyklos St. Petersburge-

Nauja Šv- Kazimiero parapijos 
choro valdyba

Išrinkta naujoji choro valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: pirm— 
S- Šakienė, vicep. Linas Polikaitis, 
sekr. A- Vosylius, ižd- A. Mitkevi- 
čius, jaunimo reikalams na’: Daina. 
Petronytė.

Liet- žurnalistų sąjungos centro 
valdyba

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos rin
kimuose buvo išrinkti šie valdybos 
nariai iš Los Angeles:

Į LŽS centro valdybą pagal bal
sų eilę: J- Gliaudą, dr. G. Valan
čius, prof- J- Kuprionis, St- Pautie- 
nienė ir J. Kaributas; kandidatai: 
K- Karuža, dr. P. Pamataitis ir VI- 
Simoliūnas-

Į Kontrolės komisiją: R- K- Vi- 
džiūnienė, I. Medžiukas ir J- Koje
lis; kandidatas: J. Kutra.

Iš kitų miestų —
Į Garbės teismą: J- Vaičeliūnas, 

J- Dagys ir J- Karka; kandidatai: 
A- Gurevičius ir J- Varanavičius.

Į Daužvardžio Fondo valdybą: 
prof. J.dr- J- Puzinas, kun. A- Sau- 
laitis, E- Sakadolskienė, D. Vakarė, 
A- Juodvalkis; kandidatai: P. In- 
dreika, A- Pužauskas-

Pašto atvirukai su Lietuvos vėliava
Amerikos Lietuvių Tarybos Los 

Angeles skyriaus iniciatyva yra iš
leisti gražūs spalvoti pašto atviru
kai su plevėsuojančiomis JAV ir 
Lietuvos vėliavomis prie Los An
geles miesto rotušės. Atvirutės kai
na 10 et. Galima įsigyti LAV 
administracijoje

Losangęleiečiai mokslininkai ir 
rašytojai Chicagoje Mokslo ir Kū

rybos simpoziume

Praėjusių metų lapkr- mėn. 24- 
27 dienomis Chicagoje su dideliu 
pasisekimu praėjo “Trečiasis Moks
lo ir Kūrybos simpoziumas”- Mums, 
losangeliškiams, džiugu, kad simpo
ziumo darbuose aktyviai dalyvavo 
nemažas skaičius mokslininkų ir 
rašytojų, gyvenančių ir dirbančių 
Los Angeles ir apylinkėse, ir skaitė 
savo mokslinius darbus bei kūrybą-

Abelkis, Povilas, aeronautikos in
žinierius.

Avižienis, Algirdas, kompiuterių 
mokslų profesorius UCLA-

Be to, pirmojo simpoziumo pir
mininkas.

Bačkauskaitė, Liucija, istorijos ir 
antropologijos profesorė UCLA-

Gimbutienė, Marija, istorijos ir 
archeologijos profesorė UCLA (As
meniškai nedalyvavo, programoje 
įrašyta).

Kliorė, Arvydas, mokslininkas, 
vadovaująs radiofizikos eksperi
mentams su planetiniais erdvėlai
viais-

Žmuidzinas Jonas, Stasys, elek
tronikos profesorius Kalifornijos 
Technologijos Institute ir UCLA-

Brazdžionis Bernardas, rašytojas, 
Literatūros vakaro programoje skai
tė iš naujausios savo kūrybos.

Venclova, Tomas, poetas, disi
dentas, profesorius UCLA, dalyva
vo viename bendrame posėdyje ir 
skaitė referatą apie vertimus iš kitų 
kalbų sovietinėje Lietuvoje.

Buvo numatyta Literatūros vaka
re dalyvauti su poezija, bet turėjo 
išvykti į Romą liudininku “Sacharo
vo teisme”-

Kun- dr- J. Prunskio sukaktis

1977 m. gruodžio 22 d- kun- dr. 
Juozas Prunskis atšventė 70 m- am
žiaus sukaktį.

Kun. dr- J- Prunskis yra pasi
žymėjęs spaudos žmogus — žurna
listas, rašytojas, visuomenininkas.

LD leidyka yra išleidusi šias jo 
knygas: Rinktinės mintys ir Moks
las ir religija-

Jis yra “Draugo” dienraščio re
dakcijos narys, ilgą laiką redagavęs 
kultūrinį priedą; dabar redaguoja- 
ALT-os biuletenį ir yra nuolatinis 
LD žurnalo bendradarbis-

Linkime kun. dr- Prunskiui pui
kiausios sveikatos ir niekad nenu
stoti veiklos energijos.

Pianistė Raimonda Apeikytė ir so
listas Antanas Pavasaris, 1977 m. 
lapkr- 19 d- išpildė koncertinę pro
gramos* dali San Francisco meti
niame Bendruomenės parengime-

“Dirvos” novelės premijos įteikimas

M- Tubelytei Kuhlman, laimėju
siai pirmą vietą Dirvos novelių kon
kurse, už novelę “Susitikimas”, 
įvyks š. m. sausio 29 d., sekmadie
nį, 1 vai- p- ■ L- Tautiniuose Na
muose.

Į įteikimo iškilmes atvyksta pati 
autorė, o taip pat ir nuolatinis bei 
ilgametis Dirvos novelių premijų 
mecenatas S- Kašelionis. Laureatę 
L. A. lietuvių visuomenei pristatys 
rašytojas-laureatas Jurgis Gliaudą-

Po oficialios dalies — pasižmo- 
nėjimas prie kavutės- Įėjimas vi
siems laisvas ir nemokamas-

Visus maloniai kviečia
L- Taut. S-gos L. A- skyriaus 

valdyba

LD knygynas turi nedidelį kietų 
Algio Rukšėno knygos Day 
of Shame. Knyga 370 psl. Joje ap- 
aprašoma SIMO KUDIRKOS žygis 
į laisvę. Skaitytojas patirs pavergto 
žmogaus (lietuvio) desperatišką pa
siryžimą siekti laisvės, amerikiečių 
biurokratizmą ir nesiorientavimą. 
Knyga gerai dokumentuota.

Prašome atnaujinti LAV prenume
ratą 1978 metams

Prenumeratos kainos nepakėlė- 
me, nors mums kainuoja “First 
Class” pašto mokestis metams 
$1-30, nors popierio kaina pakilo 
trigubai. LAV prenumeratos kaina 
palieka $5-00 metams-

Turime būti dėkingi skelbimų da
vėjams — jie daug prisideda prie 
laikraščio leidimo, tad remkime 
mūsų prekybininkus ir profesiona
lus, kurie skelbiasi LAV laikraštyje-

A. Skirius
LAV leidėjas

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas Skirius yra dirbęs Inter

nal Revenue Service valdžios įstai
goje ir jau tutri 25 metų privačią 
praktiką šioje srityje.

Dėl ptarnavimo laiko susitarti 
telefonu: 664-2919.

Dovanos angliškai skaitantiems
Viena iš gražiausių dovanų but 

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. • •> .
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