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BIRUTIETES PAGERBĖ SAVO MIRUSIAS NARES

Šiuometinei Birutiečių valdybai 
kilo mintis amžinybėn išėjusių na
rių atminimą pasilaikyti ne tik sau, 
bet ir ateinančioms birutiečių kar
toms, įvedant gražią ir prasmingą 
tradiciją, kasmet pirmąjį sekmadie
nį pašvęsti mirusiųjų prisiminimui, 
užprašant už jas šventas mišias ir 
suruošiant paminėjimą su menine 
programa.

Pirmas toks žingsnis jau žengtas- 
Sausio 7 d. 10 vai. 30 min. ryto šv. 
mišias už mirusias birutietes atna
šavo kun- prel. J. Kučingis, papra
šydamas visus susirinkusius ta in
tencija pasimelsti.

Po pamaldų parapijos sailėn susi
rinko apie 200 žmonių. Paminėjimą 
pradėjo įžangos žodžiu pirm. Rūta 
Šakienė. Atsiskyrusios iš mūsų tar
po birutietes pagerbtos minutės su
sikaupimu-

Solistė birutietė J. Čekanauskienė, 

akomponuojant pianistei R. Apei- 
kytei, pagiedojo S. Moniuškios “O, 
Visagali” (lietuviškai žodžius para
šė poetė D- Mitkienė). Rašytoja ir 
poetė birutietė Alė Rūta Nakaitė- 
Arbienė paskaitė tai progai sukur
tą jautrų kūrinį, pavadintą “Negrįž- 
tančiai” ir pianistė R. Apeikytė pa
skambino Mendelssohno “Laidotu
vių maršą”, opus 62 nr. 3.

Pabaigoj pirmininkė pristatė į 
minėjimą atsilankiusią viešnią iš Či
kagos — Birutiečių c- valdybois il
gametę rev. komisijos pirmininkę 
p. Genienę ir pakvietė visus kavutės 
ir užkandžių, kuriuos pagamino ir 
sunešė birutietes. (N. Ap-)

— Per 22 birutiečių skyriaus eg
zistavimo metus iškeliavo į amžiny
bę šios narės:

Eleonora, Andriuvienė, Barbora

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštienės Birutės Draugijos Los Angeles sky
riaus dabartinė valdyba- Pirmoje eilėje iš kairės: pirm. Rūta Šakienė, 
V. Genienė, viešnia iš centro valdybos, Marija Kairienė-Robcrts; II-je 
eilėje: Nelė Aneikienė, Monika Gasparonienė, vicen. Aldona Audronienė.

Bendoravičienė, Ona Bielskienė, 
Jadvyga Chodakauskienė, Juzė 
Liaudanskienė, Jadvyga Karazijie
nė, Antanina Liudžiuvienė, Vanda 
Mažeikienė, Irena Petraitienė, Pau
lina Raulinaitienė, Klaudija Rus
teikienė, Bronė Šarpienė, Zofija 
Šešplaukienė, Juzefą Žilevičienė ir 
prieš dvi savaites palaidojome Ja
niną Landsbergienę-

VASARIO 16-tos MINĖJIMAS
Los Angelėje šiemet Įvyks vasario 
18 d. 12 vai. 30 min- p. p. Mar
shall Aukšt. mokyklos salėje.

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

Programoje Vytauto Abraičio iš 
Floridos paskaita.

Ateitininkų paruoštas montažas 
su paveikslų rodymu ir “Spindulio” 
tautiniai šokiai.

Lietuvos vėliavos pakėlimas prie 
L. A- miesto rotušės buvo vasario 
16 d-, ketvirtadieni, 12 vai.

Visi lietuviai kviečiami gausiai

Kairėje —
Rašytoja Alė Rūta minėjime skai
to savo lyrini kūrini “Negrįžtan- 
čiai”.

Dešinėje —

Sol. Janina Čekanauskienė, pia
nistės R- Apeikytės akompinuoja-

ma, atlieka Maniuškos “O, Vieš
patie”.

Foto Alfonso Vilko

atsilankyti įminėjimą.

Lietuvos Pasiuntinybėje
gruodžio 6 d. lankėsi iš George 

Mason universiteto 35 asmenų gru
pė. Tai asmenys, kurie specialiai se
ka seminarą užsienių reikalų klau
simais vadovybėje Robert M. Do- 
nahl.

Apsilankiusieji buvo supažindinti 
su dabartine Lietuvos padėtimi ir 
aprūpinti informacine literatūra 
apie Lietuvą, bei turėjo progos pa
matyti Pasiuntinybės patalpas su 
jose esančiais lietuviškais ir Lietu
vą primenančiais dalykais-

Vasario 11 d. visose katalikų baž
nyčiose Amerikoje bus kalbama 
malda už Lietuvą.

Sausio 15 d. lietuvių delegacija 
iš Lietuvos konsulo V. Čekanausko 
ir Šv- Kazimiero par. klebono prel. 
J. Kučingio tuo reikalu nuvyko į 
diacezijos vyskupo Įstaigą ir tuo 
reikalu pasiinformavo su vyskupu 
Ward.
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Į NAUJĄ ŠVIESIĄ ATEITĮ

Ačiū Dievui, sulaukėme naujų metų. Jie yra sudėti į mūsų rankas, 
kaip Evangelijos paminėti talentai. Ką mes pelnysime su tais talentais, tai 
pareis visų pirma nuo mūsų pačių, nuo mūsų žmogiškosios egzistencijos.

Kas yra žmogiškoji egzistencija? Dabartiniai filosofai paprastai yra 
egzistencialistai. Bet yra ir kitokių — toks garsus filosofas Jacques Ma- 
ritain skelbia krikščionišką humanizmą. Jis pats ir jo žmona, iš Rusijos 
kilusi žydė, pergyveno jaunystėje didelę dvasinę krizę, ir abu jau buvo 
pasiruošę nusižudyti, nes nebematė prasmės gyventi- Atsitiktinai Maritain 
pateko į žymaus filosofo Bergsono paskaitas, kuris pats nors žydas Jau 
visai arti buvo prie katalikybės, bet dėl Hitlerio persekiojimų to žingsnio 
viešai nepadarė, kad neatrodytų, jog apleidžia savo kenčiančią tautą. Pa
prašė, kad katalikų kunigas jį palaidotų. Bergsono įtakoje Maritain kartu 
su žmona tapo uoliais katalikais visą gyvenimą, siekdami aukščiausios to
bulybės. Maritainui žmogus yra “alter Christus”. Popiežius Paulius VI 
save vadino Maritaino mokiniu.

i

Šiaip jau žmonės mėgsta egzistencializmą, kuris paprastai vadinamas 
eschatologiniu (nuo graikiško eschatos — paskutinis), reiškia, pripažįsta, 
kad po šitos laikinos egzistencijos seka amžinoji, pomirtinė egzistencija-

Žmogiškoji egzistencija dalinasi į tris dalis. Viena.: estetinė arba gra
žusis žmogaus gyvenimo laikotarpis. Tai jaunystė. Tai mūsų jaunimas, 
kurį ispanai vadina “divino tesoro”, dieviška brangenybė. Antras laikotar
pis vadinasi etinis arba moralinis ar pareigos laikotarpis. Tai yra didelės 
atsakomybės laikotarpis: žmonės paprastai jau vedę, turi šeimas, vaikus, 
užima visuomenėje svarbias ir atsakingas pareigas- Jeigu kas čia suklysta, 
pasekmės yra dažnai skaudžios ne tik jam pačiam, bet ir visuomenei. 
Ir trečias laikotarpis, kuris vadinasi religinis arba senatvės. Nors ne visi 
sendami pasidaro religingi, bet tikinčiam šitas laikotarpis turėtų būti galu
tinis pasiruošimas amžinybei.

Žmogiškoji egzistencija turi kai kurias reikšmingas ypatybes: ji yra. 
laisva, ji gali pasirinkti bet kokias vertybes, jei nori, gali pasirinkti išsi
mokslinimą ar pasilikti ignorantu visą gyvenimą; gali pasirinkti bet kokią 
profesiją, gali vesti, ar pasilikti viengungiu; gali būti tikinčiu į Dievą ar 
būti agnostiku — ignoruoti Dievą. Visa tai yra labai svarbūs dalykai, ir 
kiekvienas asmuo už tai bus atsakingas. Visa tai yra egzistenciniai pasi
rinkimai ir turi dideles pasekmes, kurios atsiskamba .amžinybėje- Be to, 
žmogaus egzistencija yra labai trapi. Ispanų priežodis sako: ar puodas 
suduos į akmenį, ar akmuo suduos į puodą, visados puodui bus prastai. 
Žmogus yra aukščiausias ir gražiausias Dievo sutvėrimas, bet kada jis 
sugenda, yra biauriausias. Lotynai sakydavo: Corruptio optimi pessima 
ėst. Visokį seksai, narkotikai gali jį taip sugadinti, kad iš jo dvelks tik 
dvasiški puvėsiai, kurių visi Arabijos parfumai neužmaskuos. Kartais 
klausiama, kas beliko mums iš rojaus? Atsakoma: nekalto berniuko ar 
mergaitės akys- Kokie jie gražūs! Silpną žmogaus egzistenciją galima 
išaukštinti, išpuošti, išgražinti. Čia jau Maritaino krikščioniškasis huma

nizmas labai tinka, kuris padaro iš, rodos, silpno žmogaus žmogų “alter 
Christus”. Kas seka lietuvišką visuomenę, pastebi jos norą dvasiškai 
gerėti, tobulėti.

. ’ .. « . I

Žmogiškoji egzistencije yra laikina. Joje yra ryški mirties baimė. Ta 
egzistencija yra laikina visais atžvilgiais: vienu laiku kažin kaip pasirodė, 
tam tikrą laiką gyvena ir tam tikru visiškai nenumatytu laiku pasibaigs- 
Netikinčiam tai tragiška. Tikintysis lengviau susitaiko su mirtimi, nes 
tikėjimas moko, kad šitas gyvenimas nesibaigia, tik pasikeičia amžinybėje.

Kas yra laikas? Žmonės paprastai mano, kad laikas yra lyg koks 
fluidum, nes teka, ir mes kartu. Tikrumoje laikas yra niekas, minties 
fikcija; filosofai sako, kad tai “ens rationis”, bet turi savo pagrindą 
besikeičiančiuose daiktuose. Kas keičiasi ar į gera ar į bloga, jau pasikeiti
mus galima matuoti laiku. Jeigu judėjimai yra'ritmiški, t- y. vienodi, tai 
jau galima ir “laikrodį” turėti. Kadangi žmogus gimsta mažas ir be žinių, 
yra kaip “tabula rasa”, tai jam laikas yra nepaprastai brąngus. Ir kuo 
ilgiau gyvens, tuo geriau, daugiau tobulės. Benjamin Franklin askydavo: 
“Žmogus yra tiek vertas, kiek vertas yra jo laikas”- “Time is money”, 
amerikiečiai sako- Krikščionys pasakytų: Gyvenimas yra tarnyba Dievui 
ir žmonijai. , >

• I

Vienas žmogus yra pasakęs: Aš dieną naktį svajosiu, kaip Dievui 
patikti ir žmonėms padėti. Gražus pasiryžimas naujiems melams. O vys
kupas Valančius kartodavo savo žemaičiams: Būk Dievui meilus, o žmo
nėms dailus. Taigi, graži asmenybė turės daug darbo šitais prasidėjusiais 
naujais metais. Linkime gero pasisekimo! J* Venckus, SJ

L. A.V. SKAITYTOJAMS

Pirmiausia turime visiems prenumeratoriams ir skaitytojams palinkėti 
sėkmingų 1979 metų.

Daugelis nė nepastebėjote, kad LA V leidėju dabar pasirašo “Lietuvių 
Bendruomenės Centro korporacija” (Lithuanian Community Center, Inc.)- 
Pardavus bendrovės namus (4415 Santa Monica Blvd.) ir nesuradus tin
kamo naujo pastato salei, direktoriai iškėlė klausimą, ar nereikėtų kor
poraciją likviduoti ir dalininkams grąžinti pinigus. Tada pasiūliau, kad 
galėtume padaryti konversiją: kas nori likviduoti ir atsiimti pinigus, su
tikau visems atmokėti po $70 už akciją, kuri jiems kainavo tik $25, o 
korporaciją paimti savo žinion dėl spaudos leidimo.

Sekretorius Algis Raulinaitis tvarkė teisinius reikalus, ir tatai 1.977 
metais metiniame korporacijos susirinkime buvo įvykdyta. Iš visų, kurie 
norėjo parduoti akcijas, jas nupirkau- Dabar turiu 60% visų akcijų ir jas 
skiriu spaudos reikalams. 40% akcininkų savo akcijų nepardavė nustatytu 
laiku, dalis jų paaukojo spaudos reikalams. Ačiū jums, spauda neduoda 
jokio pelno, tat reikalinga aukų.

Šiuo savo rašinėliu noriu pasakyti, kad visi likusieji Lithuanian Com
munity Center, Ine. akcininkai yra ir LAV leidėjais. A- S.

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ
• ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS

: MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
• STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI

’ • SULENKIMŲ TAISYMAS IŠDAŽYMAS

ARTI SV. KAZIMIERO PARAPIfOS - TARP 
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039 
SAV. - JONAS KARALIUS TEL - 660-5984

' • ■ ■' ' ' •
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ALĖ RŪTA

NEGRĮŽTAMAI
Atėjom — ne pasaulio neapkęsti, o mylėti. 
Buvai pilna svajonių ir gerų darbų.
Gyvenimas — taip, daug miražų jis žadėjo, 
o duodavo — nusivylimų, skausmo. O Tu — 
vistiek, ėjai tiesi, iškelta galva, 
dosni palaima vargšams ir draugams* 
Kas tavo žvilgsny paskutiniame?
Ar nuovylis gyvenimu, ar atsisveikinimo šypsena?
Palikus turtingesne gėriu žeme, nes kitus, o ne save 
mylėjus, užgesai viena.
Ar esame verti prisiminimų grožio 
Tavo darbų, kilnioji moterie?
O gal silpnybėmis užgožęs kelia, tiktai kitų, 
nučiuoždamas pakalnėmis, tveries?
Nublyškęs Tavo veidas amžinai nutolo, 
jau toje vietoje kiti, kita karta ateina neapkęsti ar mylėti, 
o Tu tolybėj atminimų tik — šventa, 
ir pavyzdys, ir siela, ir idėja, — 
kad mes, kaip žvaigždę idealų, siekt galėtum 
tamsiausių metų vidury.
Atėjome ir mes pasauli juk pamilti, 
ne brist ir skęst į neapykantos gelmes. 
Atėjom — degti, kurti, kilti, 
pripildyt gėriu šio gyvenimo taures. 
Kai žėri Tu atsiminimuos —nebegrįžtančius, 
praėjusios geradarės takais moters, — 
ir mūsų sielos gaiviame šaltiny 
ne vieną kartą trokštant atsigers*....
Buvai niūriam gy venime kaip saulė. Ir esi 
tarp mūsų .... amžinojo gėrio ilgesy.

1978 M VLIKO SEIMO NARIAI

Į Vliko seimą Vliko nariai-orga- 
nizacijos siunčia po 3 atstovus (sta
tuto 5 str.). 1978 m* Vliiko' seime 
dalyvavo 15 Vliko grupių 44 atsto
vai:

Lietuvių Fronto Bičiuliai: dr. K. 
Ambrozaitis, L* Kojelis — Lllinois; 
A. Raulinaitis — California;

Lietuvių Krikščionių Darbininkų 
Sąjunga: J. Baužys, kun. K. Kuz
minskas ir dr- A. Razma — Illinois;

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungą: dr. K. Bobelis — Florida, 
S. Lūšys — Massachussets, V. Šo- 
liūnas — lllinois;

Lietuviu Rezistencinė Santarvė: 
V* Vėbraitė-Gustienė — Connecti
cut, A. Kuolas — Kanada, L. Ži- 
donytė — Conn.;

Lietuvių Tautinis Sąjūdis: P. Ka
šubą, K- Pocius — Illinois. A. Spe- 
rauskas — New York;

Lietuvių Vienybės Sąjūdis: J. Pa 
žemėnas — New York, A. Regis — 
Illinois, A. Skirius — California:

Lietuvių Atgimimo Sąjūdis: V. 
Bražėnas — Florida. K- Dirkis — 
lllinois, L. Tamošaitis — N. York:

Lietuvos Darbo Federacija: P.
Stravinskas, dr. V* Simaitis, V. Ši
maitis — lllinois:

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjun
ga: J. Jurkūnas, V. Mažeika. V- Vi- 
jeiikis — lllinois;

Lietuvos Socialdemokratų Parti
ja: M. Pranevičius, dr. J- Valaitis. 
J. S'korubskas — lllinois;

Lietuvos Ūkininkų Partija: dr. D
Krivickas — Washington, DC, S.

S. Žadeikis — lllinois;
Lietuvos Ūkininkų Sąjunga: P. 

Augaitis, dr- B. Povilaitis — Kana
da, prof. B. Vitkus — lllinois;

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjunga: J. Audėnas — New York, 
M. Mackevičius, G* Lazauskas — 
lllinois;

Mažosios Lietuvos Rezistencinis 
Sąjūdis: R. Buntinas, K. Kikutis, 
kun. A- Trakis — lllinois;

Rytų Lietuvos Rezistencinis Sąjū
dis: J. Lekas, dr. J. Šalna, V- Šim
kus — lllinois. (E)

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Vliko taryba posėdžiavo gruo

džio 17 d- (1978) Kultūros Židiny
je, New Yorke. Posėdžiui pirminin
kavo P. Ališauskas, sekretoriavo 
Povilas Žičkus.

Vliko pirm, dr- K. Valiūnas pa
informavo apie savo kelionę Euro
pon. Jis pranešė, kad sekantis Baltų 
Santalkos pirmininkas bus lietuvis, 
naujas Vliko pirmininkas. Dr. Va
liūnas padėkojo valdybai ir tarybai 
už nuoširdų bendradarbiavimą. Vil
kui pasitraukiantis pirmininkas pa
linkėjo dirbti ir stiprėti.

Posėdžio metu išklausytas B. Bie- 
liuiko pranešimas — Pro Memoria 
apie Vliko seimą Chicagoje (seimui 
pirmininkavo A. Raulinaitis, vice
pirmininku buvo J. Jurkūnas, sek
retoriavo V- Vėbraitė-Gustienė ir 
J. Baužys).

Posėdį baigiant, paskelbtas nau
jas tarybos pirmininkas — Juozas 
Giedraitis. (E)

A. Manvydas

Apsilankius Lietuvoje

Aš ten buvau, 
kur partizanų kapai, 
padengti baltais dobilėliais, 
nežinomos rankos pasėtais, 
globia karžygius amžinai.

Aš ten buvau, 
kur vieversėliai, kur gegutė kukuoja 
pievos gėlėmis užklotos, 
tyliai sruvena upeliai, 
o apleistuose kaimuose šunes loja.

Aš ten buvau, 
kur močiutė ašarom laisto 
ilgesį sūnaus tolimam Sibire, 
kur daugelio karžygių vėlės klajoja, 
bet jų vardai nebus užmiršti nieka- 

[ dos*

Aš ten buvau,
kur anūkai kalba gimtąja Kalba, 
jų akytės blizga ilgesiu 
naujos ateities,—
kai prisikels mūsų žemė, 
kai atgims tėvynė 
ir vėl bus laisva.

j-o č

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

3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404

Phone: 828-7525 --------- Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ir bendradarbiai

I *, ♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦:* ♦** •** *:• **• **♦ ♦:* »:♦

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

gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų statai:
* 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*
SO .

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

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

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

.'|tMIRĖ DAILININKAS JUOZAS 
PAUTIENIUS

Losangeliškiaims gerai pažįsta
mas dailininkas Juozas Pautienius, 
gyvenęs Cicero, 111., mirė gruodžio 
17 d. Palaidotas gruodžio 20 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse*

J. Pautienius buvo gimęs 1900 
m. balandžio 16 d. Šiaudadūšių k., 
Marijampolės apskr- Kauno Meno
mokyklą baigė 1924 d. Buvo mo
kytoju ir žurnalistu, studijavo Lie
tuvos universitete, tapybą buvo ati
dėjęs į šalį. Grįžo prie jos tik iš
vykęs į Vokietiją.

Amerikoje vėl visu įkarščiu pra
dėjo kurti, ieškojo savo stiliaus, ku
rį suradęs, “špachtelio” būdu pa
darė nemažai įdomių ir vertingų 
darbų: peizažų ir portretų. Išėjo 
nemaža jo kūrybos monografija su 
Ign. Šlapelio studija.

Su parodomis J. Pautienius ap
važiavo daugelį kolonijų. Porą kar
tų buvo Los Angeles lietuvių kolo
nijoje. Jo paveikslų rasime pas ne 
vieną losangeliškį lietuvį* Savo ori
ginaliu stilium jis žymiai išsiskiria 
iš kitų dailininkų, ir tik pažvelgęs 
pažinsi, kad tai Pautieniaus darbas*

J. Pautienius buvo mūsų spau
dos rėmėjas ir LD skaitytojas, net 
kelis kartus savo paveikslais parė
mė LD žurnalo loterijos dovanas.

Reiškiame gilią užuojautą Pau
tieniaus žmonai ir dukrai.
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IŠ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

ALTOS IR BENDRUOMENĖS ^Kalifornijos daumantiečiai
PASITARIMAS K

Sausio 7 d. parapijos mokyklos
patalpose įvyko pasitarimas ALT-os 
valdybos su Bendruomenės Vakarų 
apygardos, LA. ir S- M. apylinkių 
valdybomis. Susirinkimui pirminin
kavo ALTos pirm. A. Mažeika. *

Buvo susitarta kad per Vasario" 
16-tos minėjimą bus tik viena aukų 
rinkliava laiškais ir salėje-

ALTos ir Bendruomenės Vakarų' 
apygardos pirmininkai paruoš laiš
ko tekstą, kuris bus siuntinėjamas 
visiems Kalifornijos lietuviams pra
šant aukų Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Ant vokelių, su kuriais bus 
atsiunčiama auka, bus pažymėta — 
ALTai Tautos Fondui (Vlikui) 

Bendruomenei...., ir kiekvienas 
galės įrašyti sumą kam nori skirti 
savo auką.

Aukų rinkimo išlaidos, kaip paš
to ženklai, vokų spausdinimas, būtų 
proporcingai padalinamos pagal 
kiekvienos grupės pajamas.

Minėjimo metu ALTos ir Bend, 
iždininkai sudarys sąrašą, kas, kam 
ir kiek skyrė aukų.

Minėjimą rengia ALT-a ir sudarė 
programą, kviečia kalbėtojus ir 
praveda minėjimą-

Naujai ALTos valdybai bus pa
siūlyta kitais metais minėjimo pro
gramą paruošiant pakviesti ir LB 
valdybos atstovus.

Tik viena tėra Vasario 16-toji— 
Lietuvos Nepriklausomybės atstaty
mo diena, ir visi kartu, be jokių 
partinių ambicijų, turime švęsti tą 
dieną.

Prašoma visų vasario 16 ir 18 d. 
d. niekur neišvykti, nieko nepla
nuoti, bet tas dienas rezervuotis 
minėjimui. Vasario 16 d- prie L. A. 
rotušės, o vasario 18 d. — para
pijoje ir Marshall mokyklos audi
torijoje.

LB Vakarų apygardos valdybos

posėdyje sausio 7 d., parap, mo
kyklos patalpose, nutarta Vakarų 
apygardos suvažiavimą šaukti ba
landžio 22 d., sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, Šv. Kazimiero par- salėje.

Taip apt nutarta iš apygardos 
kasos paremti lietuvių spaudą: Pa
saulio Lietuviui — $50, ir po $25' 
— Draugui, Dirvai, Darbininkui ir 
Lietuvių Dienoms.

Nepriklausomybės minėjimas
Phoenixe numatomas vasario 11 d. 
ukrainiečių salėje, 730 W. Elm St. 
Programoje dalyvauja šokių grupė 
Spindulys iš Los Angeles ir pora, 
gerų kalbėtojų.

1978 m- gruodžio 17 d. įvyko 
. A. J. Daumanto šaulių kuopos 

risuotinis narių susirinkimas, 3675 
Monon St., L. A-, Calif.

Kuopos pirm. K. Karuža pasvei
kino susirinkusius narius, pakiesda- 
mas į prezidiumą pirmininku K. 
Rakūną ir sekretoriumi J. Račių- 
Pasiūlytą prezidiumą susirinkimas 
vienbalsiai patvirtino.

Priėmus susirinkimo darbotvar
kę, minutės atsistojimu pagerbti 
praėjusiais metais mirusieji nariai: 
LŠST c. v. garbės narys generolas 
Jonas Černius, š. Ona Micpovilienė 
ir š. dr- Grigas Valančius.

Kuopos vicep. J. Naujokas per
skaitė praėjusio susirinkimo proto
kolą, kuris priimtas be pataisų. Po 
to pagerbtas rašytojas Jurgis Gliau
dą, Šaulių Žvaigždės Ordeno kava
lierius — jam ir jo žmonai Marijai 
prisegė po gėlę š. Judita Paškaus- 
kienė- J. Gliaudą už parašytą nove
lę laimėjo pirmąją LŽST c. v. $150 
konkursinę premiją (mecenatas — 
Vytauto D. Saulių rinktinė Chica- 
goje.).

Premijuotą novelę perskaitė š- 
akt. Jonas Janušauskas, kuris vaiz
džiai perdavė autoriaus kūrinį. Na
riai, atidžiai išklausę, karštai plojo 
rašytojui ir aktoriui. Po to autorius 
tarė keletą minčių, apibūdindamas 
savo siekimą literatūroje ir novelės 
turinio reikšmę šaulių gerovei ir 
Lietuvai.

Kuopos pirmininkas K. Karuža 
padėkojo autoriui J. Gliaudai ir pa
sidžiaugė, kad yra garbė turėti to
kios kilnios sielos literatą ir jo šmo- 
ną Mariją šaulių kuopos veikloje.

Prez. pirm. K- Rakūnas priminė, 
kad Juozo Daumanto šaulių kuopa 
ruošiasi 15 metų sukakties minėji
mui nuo kuopos įsisteigimo Los 
Angeles mieste.

Plačiau šį reikalą paaiškino kp. 
pirm. Karuža- Kuopa jau yra pasi
ruošusi sukaktį atžymėti. Pagal 
vėliausią valdybos posėdžio nutari
mą bus kartu iškilmingai paminėta 
Lietuvos Šaulių Sąjungos Įkūrėjo 
Vlado Putvinskio-Putvio 50 metų 
mirties sukaktis. Yra užprašytos šv. 
Mišios už V- Putvio sielą ir kuopos 
mirusius šaulius Šv. Kazimiero baž
nyčioje ir parapijos didžiojoje salė
je nrnėjimo akademija, kuri įvyks 
balandžio 28 ir 29 dienomis. Šiai 
didelei šventei daumantiškai šauliai 
sparčiai ruošiasi. Pasiruošimas pa
reikalaus daug rūpesčių, darbo, lai
ko ir pinigų. Šio sudėtingo darbo 
negali atlikti viena valdyba, todėl 
kviečiame prisidėti visus kuopos 
narius. Bus kviečiama LŠST c- v. 
vadovybė, dalinių atstovai su vėlia

vomis, vietos organizacijos ir sve
čiai. Bus sukamas minėjimo filmas 
ir išleistas specialus leidinys 15-kos 
veiklos metų atžymėjimui. Šiam 
reikalui reikia sukelti didelė suma 
pinigų ir paieškoti rėmėjų ir mece
natų su didesnėmis aukomis.

Kuopos vicep. J- Naujokas pa
siūlė, kad kiekvienas šaulys-lė pa
aukotų tam tikslui po $5, bet na
riai pareiškė, kad permažai; nutar
ta aukoti po $10. Aukos bus pra
dėta rinkti tuoj po naujų metų.

Kuopos pirm. Karuža pranešė, 
kad kuopa ruošia dr. Valančiaus 
knygos “Žemaičių Didysis” prista
tymą, kuris įvyks kovo 11 d. Šv. 
Kazimiero par. salėj. Referentu au
toriaus dukra Dalilė Polikaitienė 
pakvietė iš New Yorko rašytoją 
Paulių Jurkų, kuris yra buvęs ge
ras dr. Valančiaus draugas. (Pri
statymo programa bus paskelbta 
vėliau).

Kuopos pirmininkas taip pat kal
bėjo ir ragino daugiau įsigyti šau- 
lams-lėms uniformų, kurios reika
lingos reprezentacijai minėjimuose, 
tautos šventėse ir kituose parengi
muose. Jis pastebėjo, kad šauliai 
dalyvauja minėtose šventėse unifor
muoti ir suvėliavomis, bet vietos 
žurnalistai nepamini spaudoje, lyg 
nepastebėdami šios garbingos Lie
tuvos atkurtos organizacijos išeivi
joje, kuri atlieka kultūrinį ir visuo
meninį darbą nepriklausomai Lie
tuvai.

Už nuopelnus LŠST c. valdybai 
ir Lietuvai apdovanotiems nariams 
pirmininkas įteikė prisiųstus Šaulių 
Sąjungos Šaulių Žvaigždės Ordeno. 
medalius: š. m. vadovės padėjėjai
J. Paškauskienei ir sporto vadovui
K. Rakūnui.

Gale perskaitytas centro valdy
bos naujametinis sveikinimas.

Susirinkimas praėjo geroje nuo
taikoje. Šaulys

Gautas naujas siuntinys lietuviškų 
drožinių

Tik ką gavome LAV administra
cijoje naują siuntą lietuviškų dro
žinių: rūpintojėlių, kryžių ir ko
plytėlių.

Įstaiga — 4364 Sunset Blvd-, Los 
Angeles, Ca. — atdara kasdien 
(išskyrus sekmadienius) nuo 7 vai- 
ryto iki 7 vai. vakaro-

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA 

3004 Santa Monica Blvd., Suite A 
SANTA MONICA, CALIFORNIA

Telefonas: (213) 828-7095

PHOENIX, ARIZONA

Emilijos Josen-Mačernytės 
jubiliejus

Praėjusių metų gruodžio 27 dj 
Emilijai Mačernytei-Josen suėjo 75 
metai amžiaus. Giminės ir artimieji 
susirinko i jos namus sukaktuvinin
kę pasveikinti.

Sakoma, kad metai žmogų sendi
na, bet darbai įamžina. Emilija tų 
darbų turi nemaža- Ji yra neeilinė 
lietuvė, visą savo gyvenimą pašven
tusi jaunimo auklėjimui, lietuviškai Į 
veiklai. Be to, ji myli lietuvišką 
knygą, prenumeruoja visą eilę laik
raščių, remia Lietuvių Fondą, pro
duktyviai dirba lietuviškose organi- 
zacijose.

Emilija gimė Šarnelėj, prie Že
maičių Kalvarijos. Jos tikra brolis 
buvo prof, Juozas Mačernis; O1 Ma
černių vaikaitis, toj pačioj Šarnelėj 
gimęs, žuvo jaunas, Vytautas Ma- į 
černis, dabar visų žinomas poetas-

Lietuvoje Emilija buvo mokyto
ja. Jos pirmą vyrą B. Korzą komu
nistai nukankino Telšiuose 1941 m. I

Į Phoenixą Emilija atvyko 1959 
m. Tuo metu čia tebuvo- tik saujelė 
senųjų lietuvių- Kiek vėliau, kai čia , 
atvyko keletas naujųjų emigrantų 
šeimų, Emilija jų vaikams suorga
nizavo lietuvišką mokyklėlę, kurio
je ji pati su dideliu pasiaukojimu 
mokė. Vėliau mEilija Phoenixe 
įsteigė Lietuvių Bendruomenės sky
rių, kuriam su pertraukomis vado
vavo daugelį metų.

Emilija yra Lietuvių Fondo įga
liotinė; Fondui ji yra surinkusi apie 
$9,000.00 įnašų, neskaitant dr. K- 
Rud'aitytės palikimo $33,000.00. Ji 
pati į LF yra įnešusi $1,500-00. Ji 
yra nenuilstanti ir pastovi Lietuvių 
Katalikų Misijos rėmėja, įvairių 
parengimų vadovė. Su dideliu už
sidegimu suorganizavo simpoziumą 
Simui Kudirkai pagerbti, dalyvavo 
vysk. McCarthy priėmime, pernai 
suorganizavo Phoenixo lietuvių mo
teris dalyvauti tarptautinėje moterų 
konvencijoje kartu su lietuvių at
stove Samaikiene, kur jos sėkmin
gai pravedė rezoliuciją sutverti at
skirą komisiją, kuri rūpintųsi žmo
nių teisėmis pavergtose tautose.

Emilija Josen yra LAV ir LD 
žurnalo skaitytoja ir rėmėja. (Teks
tas iš “Arizonos Lietuvio”)-

— Tradicinės Kūčios atšvęstos 
kun. A. Valiuškos pastogėj; dalyva
vo 55 asmenys.
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GLIAUDĄ - GUOS MIRTOS 
RAŠYTOMS

Pasveikinęs Ameriką eilių rinkiniu, sunkiai 
dirbdamas Detroito fabrikuos, Kalifornijoj — 
trapios sveikatos pensininkas, Gliaudą per 
tris dešimtmečius parašė apie dvidešimt kny
gų. ;Keturios — “Namai ant smėlio”, “Ikaro 
sonata”, “Simas” ir “Agonija” — anglų kalba. 
Paskleidė daug straipsnių bei novelių, kurių 
nemažai išverstų i rusų, anglų, latvių kalbas, 
spausdintų egzilės žurnaluose. Gavo trylika 
)remijų: vieną — už straipsnį ir dvylika — 

r.teratūrinių: astuonias tūkstantines už roma
nus ir keturias už noveles. Tai fenomenas mū
sų literatūros istorijoj.

Pradėjęs eilėraščiais, J- Gliaudą, vienok, 
apo prozos rašytoju.

“Proza turi savo pasaulius su kontinen- 
<ais, menėmis ir požemiais”, — pareiškė au
torius “Drauge”; tie “požemiai” jo kūryboj — 
labai vertingi.

Literatrūos kritikas Hardee Moseley apie 
“Ikaro sonatą” angliškai rašė: “Biblinio švel
naus paprastumo stiliaus, dvasinės srities ro
manas”. Gliaudos stilius — nevienodas, kaip 
ir temos, bet šį autorių galima kartais atspėti 
iš jo stiprių intrigų ir iš jam būdingo dalykų 
esmės bei žmogaus ir tautos likimo sprendimų.

“Aš nebegaliu skirti gyvenimo vien grožiui. 
Privalau liesti jo esmę”, sako Čiurlionis, J. 
Gliaudos cituojamas “Ikaro sonatoj” (61 p.).

Autorius išsitarė, kad, be jo knygų tezės, 
temos, siužeto, būna idėja, išreikšta šalutinėj 
istorijoj: kaip — “Šikšnosparnių soste”. Val- 
katyno kūdikis, “Liepsnos ir apmaudų ąso
čių” Sakmė apie tris... Tos jo romanų poteks
tės ir padaro Gliaudą ne buitinio, o min
ties rašytoju.

Prasmės klausimai sprendžiami bendroje 
plotmėje, kaip — teisingumas ir kerštas (“Na
mai ant smėlio”), būti sau žmogumi (“šikš
nosparnių soste”), kūrybinė įtampa (“Ikaro 
sonatoj”), likiminės problemos ("Narsa gy
venti”); o kai kur Gliaudą svarsto specifines 
lietuvio ir Lietuvos problemas “Ora pro no
bis”), “Agonija”, “Pagairė” ir kt.).

Minėta prasme lietuviškiausias kūrinys — 
“Ora pro nobis” (dedikuotas rašytojo tė
vams). Čia veikėjas — rašytojas Šatrys — 
stengėsi suvokti dainų mitinės būtybės pri
gimtį. Šatrys tikėjo, kad jis sukurs (kaip suo
miai “Kalevaloj”)mūsų epą,, švelniausią iš 
švelniausių. Kol nenuvokė nuspėjamos būty
bės vardo, vadino ją Šatrys lietuvio siela (“O- 
ra pronobis”, 17 p.). Šatrį žavėjo amžina dva
sios ir medžiagos kova- Autorius klausia: 
“Kapitalizmas ir komunizmas, lyg du broliai 
(nes abu garbina materiją), viešpatauja pa
sauly; ar kils jų antitezė — dvasios kultas? 
(“Ora pro nobis”, 198 p.). Šatriai, ir Leonas 
ir sukilimo dalyviai čia dvasios atstovai... Ko- 
munizmO' ir kapitalizmo grėsmė lietuvio sie
lai išreikšta romane “Šikšnosparnių soste”, 
kur išdraskytos šeimos viena duktė tenka pir
mojo nasrams, kita — antro, be vilties iš jų 
ištrūkti.

Šatrio sąmonėj ryškėja “trys šulai: daiktas, 
dvasia ir tobulėjimo ilgesys. Šie elementai 
kaupia savy nesutaikomos kovos pradus: 
esant pirmajam, neįmanoma turėti antro ir 
siekti trečio” (“Ora pro nobis”, 197 p.). Šat
rys mano, kad lietuviškos dainos kūrėjas ir

Jurgis Gliaudą dėkoja publikai ir rengėjams 
jo kūrybos vakare, 1978 m. gruodžio 10 d., 
Los Angeles Šv. Kazimiero par salėje, Kali
fornijoje. Literatūros vakaro rengėjai, kaip ir 
kiekvienais metais, Lietuvių Fronto Bičiuliai-

Rūpintojėlio kūrėjas yra dvi pakopos į dva
sios kulto aukštybes. O trečioji pakopa — 
kankinys dėl dvasios laisvės; tuo kankiniu 
“Ora pro nobis” romane tapo rašytojas.

Dvasiniai polėkiai prieš materiją, — daik
tą ar pinigą, — iškeliami daugumoje Gliau
dos romanų ir novelių (“Ikaro sonata”, “Nar
sa gyventi”, “šikšnosparnių sostas”, “Gęs
tanti saulė”...).

Apie mūsų valstybės likimą realiam ro
mane “Agonija” Gliaudą pasakė: “Lietuvos 
suverenumo agonija išsivystė per dešimtį 
dienų ir numarino valstybę (166 p.).

Autoriaus nuomone, žlugimo priežastys, be 
istorinių aplinkybių, buvo šios: mūsų diplo
matų naivumas, nesutarimai valdžioje ir kai 
kurių aukštųjų karių bailumas ir neryžtumas 
— paleisti bent simbolinį šūvį, kuris mūsų 
tautai būtų turėjęs istorinės reikšmės. Tai įvy
ko vėliau, Lietuvos partizanų aukoje, ku
rią Gliaudą įamžina romanuose: “Orą pro 
nobis”, “Aitvarai ir giria”, novelėse...

Tautos poblemos savaip sprendžiamos ro
mane “Raidžių pasėliai”. Knygnešio Urnužio 
posakis “Mes patys už save” reiškia, — nie
kas lietuviui kovoje už tautos laisvę ir gerovę 
nepadės, kaip tik patys lietuviai — darbu ir 
auka. Jam Kražiuose žuvus, Antanas Urnu- 
žis, kaimo vaikinas, prisiekia: “Aš stosiu tavo 
vieton, tėvai” (“Raidžių pasėliai”, 308 p.). 
Taip vyksta, tautos tęstinumas.

Novelių rinkiniuose (“Gęstanti saulė” ir 
“Taikos rytas”) Gliaudą blaiviai pažvelgia į 
senųjų išeivių, ir ypač naujųjų, ydas bei nu
krypimus nuo tautos. Tokie “minkštakūniai” 
ironizuojami ir “šikšnosparnių sostas” roma
ne; kaip — daktaro bute tarp sidabro servi
zų ir brangių baldų lietuviški buto ženklai— 
vien jų veidai puošniam albume ant stalelio....

Modernia lietuvybe “šikšnosparnių soste” 
ar “Brėkšmės naštoj” autorius laiko tuos at
vejus, kai lietuviai, iškilę tarptautinėj plotmėj, 
pasitarnauja ir savai tautai. Archyvine lietu
vybe vadinamos apraiškos, kur dūsaujama dėl 
prarastos laisvės, bet nieko nedaroma... Gliau

dą teigiamai mini konservatyvius lietuvius, 
kurie griežtai izoliuojąs! nuo Lietuvos paver
gėjų ir jų tarnų.

Ribos tarp idealiosios ir išorinio gyvenimo 
palaužtos išeivijos Gliaudos plačiai vaizduo
jamos visoje kūryboje.

“Būti sau žmogum” idėja atsiliepia Alksnio 
dvasioj — “Šikšnosparnių soste”, jam būnant 
vienišu net šeimoje, ir Šatrio (“Ora pro no
bis”), atsispiriant komunistų gundymui — ra
šyti propagandinį romaną, ir vokiečio sūnaus 
kario asmeny (“Namai ant smėlio” (, kuris 
nusišauna, negalėdamas pakęsti hitlerinės 
santvarkos žiaurumų, ir Gabijos (“Narsa gy
venti”), kuri save ir Albiną išlaiko pusiausvy
roj kritišku metu.

Daugelis Gliaudos personažų gyvena tarp 
realybės ir iliuzijų; buvęs teisėjas Alksnis 
(“Šikšnosparnių soste”), ir Albinas (“Narsa 
gyventi” ir “Ikaro sonatos” menininkai, kurių 
“credo” yra: “Kas gyvenimiškai protingas, 
tas yra skurdžius; kas — ikariškas beprotis, 
tas turi amžinybės galias” (22 p.).

Ir — Aguna — vyrui, kuris ją myli: “Aš 
neapkenčiu tavęs, nes neturi savo dvasioje 
sparnų. Tu esi mano klaida”. (“Ikaro sona
ta”, 13 p.).

Ir — menininkas apie moterį: “Ji pati bu
vo mano polėkis, ji mane iškėlė”. (“Ikaro 
sonata”, 14 p-).

Albinas Karka (“Narsa gyventi”) — gita
ristas, sergąs, tartum, Diogeniška liga — ieš
koti ir nerasti žmogaus žmonių tarpe — 
klausia savęs: “Nerimas dėl egzistencijos 
vyksmo — ar išmintis?” (“Narsa gyventi”, 
15 p.). Pats lyg ir atsako: vienas ir antras — 
tas pats. Albino realybės ir iliuzijų išsiskyri
mui didelės reikšmės turėjo Gabija. Ir visoj 
Gliaudos kūryboj, gyvenimo klausimų spren
dime, yra speciali vieta moteriai.

[domūs “Liepsnos ir apmaudo ąsočiuose” 
moters tipai: idealioji, kuri “plėšriai kanda 
^ybuolį” ir moteris — negyva lėlė, maneke
nas- Gliaudą dažniausiai vaizduoja idealią 
moterį,dvasinių sferų, kuri ir vyrui padeda 
kilti; tokios — Messkirch’o duktė ir sesuo 
(“Namai ant smėlio”), “Ora pro nobis” — 
Marija Šatrienė, Alksnienė — (‘Šikšnospar
nių soste”, Gabija (“Narsa gyventi”), “Ikaro 
sonatoj” Aguna.

“Gliaudą yra jaunai rašantis autorius”, — 
sakė Aloyzas Baronas. Reiškia, — jaunų 
mėgiamas, nes modernus, nenuobodus... Bet 
nebūtinai jo knygos optimistiškos ar pilnos 
išdaigų.

Gliaudą — dvasinių lūžių, sunkių proble
mų, lemties ir kančios, genocido, mirties 
sprendėjas ir tų vaizdų rašytojas.

Ryškiai jo pavaizduota neapykanta, kerš
tas, kančia (“Namai ant smėlio”); čia psicho
logiškai filosofinės problemos, vaizduojant 
vokiečių šeimą, savo visuotinumu pralenkia 
ir labai įdomų romano siužetą. — “Tu ieš
kojai kančią išgydyti neapykanta ir kerštu.” 
Čia ir glūdi pikto šaknys, nes negalima sta
tyti namų ant smėlio.. (“Namai ant smėlio”). 
Ir — “ ... negalima vadovautis neapykanta 
(kuri neša kančią), reikia vadovautis meile, 
kuri yra laimės šaltinis” (“Namai ant smė
lio”, 215 p.).

Ir — “Aš atnešiau tau raktą į ramybę. — 
Tai buvo evangelijų knyga.”

Tragiškai išgyvena meile apsivylimą — 
Irena (“Ora pro nobis”), partizanų ryšininkė
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f‘Aitvarai ir giria”), Augė (“Brėkšmės naš
toj”); ir tragiški kūdikių likimai — “Orą pro 
nobis”, “Pagairėj”...

Albino Karkos dvasia (likimas!) — tartum 
tirpstantis ledas..- Jo mirusio tėvo prisimini
me, mylimosios tvirtume, kun. Gedmilo filo
sofinių kalbų įtakoje..-

Albinas pradžioj įsitikinęs, kad .... “viskas, 
kas priverčia žmogų gyventi, veikti, patirti 
gyvenimo vyksmą, — viskas iliuzija, saviap- 
gava. Neretai — ir melas sau.” (“Narsa gy
venti”, 137 p.).

Kun. Gedmilas jį suramina: “Praradimai 
yra atradimų pradžia”.

Ir, kai antikinis Charonas Albiną skubina 
.... (baigti gyvenimą, nusižudyti), kun. Ged
milas pataria kaip tik neskubėti.-, ir jam do
vanoja lietuvišką juostą, lyg simbolį sugrįži
mo prie savo tautos.

“Kančia yra rinktiniausias kilnumas” — 
kartodavo Petras Kirlys (“Brėkšmės naštoj”); 
tai įdomus personažas, — neturtingas žmo
gus, bet labai turtingo vidaus, kurį palaiko 
skaityba ir draugystė su išmokslintu sūnum. 
Kai' jis netenka sūnaus, atrodo, laikosi gy
venime vien kančia.

“Mirtis — tai tobulėjimas”, — aiškėja par
tizanų vado minty, viską jau pralaimėjus, ro
mane “Aitvarai ir giria”.

Šatrys (“Ora pro nobis”) nebijo asmeninės 
mirties, meldžiasi tik už Lietuvą,, už visus: 
“orą pro nobis^ peccatoribus-..”

“Brėkšmės našta” romano potekstė — Sak
mė apie tris — išreiškia pasiaukojimą, gėrį 
mirties akivaizdoj. Amerikos lietuvis dakta
ras ir okupuotos Lietuvos reporteris, atsitik
tinai suėję Vietnamo džunglėse, neša sužeistą 

slaugę; nesuprasdama jų kalbos, slaugė mano, 
kad jie meldžiasi...

“Mes būsim šventi, — pagalvojo Šatrys 
(“Ora pro nobis”) — “Šį priešmirtinį mo
mentą, kol nepriėjo prie jo budelis, jis jautė 
savy niekad iki šiol nejaustą amžinybės dvel
kimą”. (“Ora pro nobis”, 427 p-).

Tai vaizdelis apie žudynes Rainiuose: ko
munistai nukankino ten arti šimto kalinių.

Niekas lietuvių literatūroj nėra plačiau pa
lietęs genocido temos. Jurgis Gliaudą pirmu
tinis, o gal vienas iš labai nedaugelio, ryškiai 
apie tai užsimena.

Įdomių intrigų ir minties gausa Gliaudą 
yra unikumas lietuvių egzilės literatūroje. Jo 
kūryba jau yra verta rimtų studijų. Šis — 
tiktai kuklus žodelis — jo kūrybos vakaro 
proga. Alė Rūta
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SU MAŽAIS KOMENTARAIS —

Kiti rašo —

“Draugas” (1978.12.19):
“.Lietuvių žurnalistų sąjungoje— 

Po Kai kurių pasikeitimų, vienų dėl 
mirties, kitų del kitokių priežasčių, 
L.Z-S. centro valdyoa, reziduojanti 
Los Angeles, Calir., dabar veikia 
tokioje sudėtyje: pirmininkas Jonas 
Kupnonis, sekretorius Vladas Ši- 
monunas, iždininkė Klevą Rūta Vi- 
džiunienė, atstovė radijo reikalams 
Stasė Pautienienė. Valdybos adre
sas: L.Ž.S-, 6601 Densmore Ave., 
Van Nuys, Ca., 91406, telefonas 
213-786-3131.”

Po šios įžangos valdyba nurodo, 
ką yra kitos valdybos padariusios 
Cmcagoje, tačiau nenurodo, ką šio
ji nuveikusi Los Angeles. Viena tik 
žinome, kad čia numarintas Los 
Angeles žurnalistų skyrius-

Centro valdybos pranešime daro
mos tokios išvados:

“....Centro valdyba laiko vienu iš 
svarbiausių savo veiklos uždavinių 
ieškoti kelių, kaip mūsų turimos 
pozityvios plunksną valdančios pa
jėgos galėtų veiksmingiau patalki
ninkauti mūsų spaudos negerovėms 
pašalinti.” LŽS Centro Valdyba

Iš teksto1 neaišku, kokios yra tos 
“negerovės” ir kaip tos “pozityvios 
pajėgos” jas turėtų šalinti? Tokie 
“uždavinių” pareiškimai yra ne dau
giau kaip miglos pūtimas.

Books of Interest
A. Baranauskas

THE
FOREST OF ANYKŠČIAI

(Anykščių šilelis)
Poema

Angliškai išvertė Nadas Rastenis 
(Su liet, originalu)

Redagavo ir įžangos žodį parašė 
J. Tininis. Iliustruota medžio raiži
niais. Didelio formato. Puiki dova
na mūsų studijuojančiam jaunimui 
Ir amerikiečiams.

Antroji laida

Kaina $3.50

VYTAUTAS THE GREAT, Grand 
Duke of Lithuania, by Dr. Joseph 
B. Končius. History of Lithuania 
from King Mindaugas (1252) to 
to the end of the reign of Vytautas 
the Great (1490). 214 pages and a 
map. Price $1.0J
Available at Lithuanian Days Book
store, 4364 Sunset Blvd., Los Ange- 

99029.
Order from:

Lithuanian Days Publishers 
^364 Sunset Bld., Los Angeles, CA 

90029

Law Offices of
NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

3440 Wilshire Blvd., Suite 709
LOS ANGELES, CA 90010 

770-2000 • 385-2212 

17228 Crenshaw Blvd- 
TORRANCE, CALIF- 90504 

538-4160

**¥***4****¥**¥**¥44*4***4**44**¥¥¥¥¥4*¥**********

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

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

ie 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 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždaryta- 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

(LITHUANIAN CREDIT UNION)
Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angelės, Calif. 90039
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d

Duoda II-jį morgičių iki $20,000-00 šeimai.
♦J* •J4 4J° ♦♦♦ ♦♦♦ «£• •£• •Z4 *Z* *Z4 ♦Z* «£♦ %* *Z* «*♦.

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

Telefonas: (213)828-7525

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

Saugi vieta taupyti yra LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

3356 Glendole Blvd., Los Angeles 90039, nes narių indėliai yra apdrausti

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
Be to, taupytojai gauna aukštus dividendus ir nemokamą 

gyvybės draudimą iki $2000-00
Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur

Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. dieną.

Kitu laiku telef- 663-1819
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ V/

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

“There’s No Business Like Show Business”
FRANCIS VALUSKIS

Box 7, Buena Park, California 90620
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IETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai

Law Offices of
N©A ŽIBUTĖ BRINKIS

• ; 3440 Wilshire Blvd-
4 Los* Angeles, CA 90010 

)-2000 ’ " — 538-4160

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504

ARTHUR V- DOBLE
Attorney at Law

he Broadway Plaza Suite 2200
700 S- Flower Street

Los Angeles, California 90017

Telefonas (213) 629-5794

Apdrauda

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

All Lines of Insurance

'2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

73-9801 828-7525

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 9lLJ->

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.

Baldai
CENTRAL APPLIANCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative

Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.
Venice, CA 90291
Phene: 821-2525

Fotografai

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood” 
66il Hollywood Blvu. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member County Dental Society 
10900 Warner Ave-, Suite 116 

FONTAIN VALLEY, CA 92708 
(Corner Warner & Euclid) 

Tele. 1 (714) 968-5525

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

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.
1337 W- Glenoaks Blvd-

‘ GLENDALE, CA 91201 
Phone 246-2456

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

Namu telefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Ualaados: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1 ' <

JONAS JURGILAS, M.D.
• 17427 Chatsworth St.

u • Granada Hills, CA 91344

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 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 ;i? Res. 597-4141

Grožio salietrai

HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA 
90029

Tel. 665-4311

—.............  i IIIW" ........ an » —.......... ■ . M —

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA
Reti Estate — Income Tax 

Notary Public

1011—19th St.
Santa Monica, GA 90403

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker

ROQUE & MARK C0.
3002 Santa Menica Blvd.

Santa Monica, CA 99404

Phene: 888-7525 . Res. 395-041©

Branch Office: 
2953 Linaoin Blvd.

Santa Monica CA 99405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAAKEVICIUS 
ir

DANUTĖ PAJŠKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtors 

1611 Montana, Suite G
Santa Monica, CA 90403

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

ANTANAS IR BRONE SKIRIA1
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CA 90029

664-2919

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 - vakare 241-0340

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

2849 Rowena Ave., Los Angeles

Tel. 660-5984 90039

****¥44*4¥*^***¥*444***

WALLY & WAYNE
PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Baletai

11985 E- Firestone, Norwalk, Ca

Telef- 2(13) 864-2063

BRONĖ SKIRIENĖ, 
oficiali aukštesniojo teismo vertėjų 
daro dokumentų vertimus iš liete 
vių kalbos į angių kalbą su atitinka* 
mais patvirtinimais ir notarizari*

Taip pat padeda parengti iškvie* 
timus giminėms iš Lietuvos vizite 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse.

Prašome skambinti telefonu:

849-4192

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnatfobn
su spalvotomis V. Stančikais

iliuctracljaml*.
Kaina $4-00

šią ir kitų, knygą jaunimui gali’lM 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloj: 
4364 Suns&t Blvd., Hollywood, OA

900^
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

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

tai lietuviški tautiniai audteM 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluosčiai ir staltiesės.

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

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-jet 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,

Calif. 90029 Tel. 664-2911

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 Aa 
gėlės, Ca. 90039. Tel. 662-6591

---------—
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r A R E N G I M Ų 
KALENDORIUS

SAUSIO MĖN.

X0 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. — 
Lietuvos Dukterų balius Šv- Ka
zimiero par. salėj.

28 d., sekm. — Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubo Naujųjų Metų po
būvis.

VASARIO MĖN

3—4 dienomis — Fronto Bičiulių 
Politinių Studijų savaitgalis Šv. 
Kazimiero parap. salėj.

16 d., 12 vai. dienos — Vasario 
16-tosios minėjimas prie L. A. 
miesto rotušės.

17 d. 7:30 vai. Neo-Lithuania mi
nėjimas - balius Tautiniuose na
muose-

18 d-, sekmadienį, — Vasario 16
minėjimas Šv- Kazimiero parap. 
ir Marshall mokyklos audi
torijoje. ;

KOVO MĖN.

24 d. — Dramos Sambūrio prem
jera Thomas King Star Jr- mo
kyklos salje.

25 d. — Kaziuko mugė Šv. Kazi
miero par. patalpose ir kieme

TRUMPAI
— Kun. J. Venckus, SI, žinomas 

rekolekcijų vedėjas ir pamokslinin
kas, šv- Kalėdų metu talkininkavo 
Šv. Kazimiero parapijai.

Aplankęs LA V redakciją, kun.
J. Venckus pasidalino mintimis apie 

Almos Vilkaitės ir Rimo Stočkaus vestuvės Įvyko 1978 m gruodžio 17 d. 
Sėdi: Rimas ir Alma; stovi: Irena Vilkienė, Edvardas Štočkus, Bronė 
Stočkienė ir Eugenijus Vilkas.

Vestuvės pravestos su lietuviškais papročiais ir tradicijomis. Mergaitės 
pašoko Sadutę. Dainos skambėjo per visą vakarą...... Foto V- Svideirsko

spaudą ir, paprašytas, atsiuntė laik
raščiui vedamąjį, kurį spausdiname 
šio numerio 2 puslapyje.

PREL. J. KUČINGIUI 70 METŲ
1978 m- gruodžio 23 d. Šv. Ka

zimiero parapijos klebonas prel. J. 
Kučingis atšventė 70-tą gimtadienį. 
Daug parapijiečių jį sveikino laiš
kais ir asmeniškai.

Prel. J- Kučingis atrodo daug 
jaunesnis negu yra ir sėkmingai va
dovauja parapijai.

Linkime klebonui geros sveika
tos ir dar ilgai vadovauti parapijai.

— Dr. E« Lenkauskas, iš Cleve- 
lando, Ohio, su žmona ir dviem 
dukrom Kalėdų švenčių metu atos
togas praleido Kalifornijoje. Ap
lankė Mildos Lenkauskienės tėvus 
Gulbinskus ir sesutę Grakauskienę, 
Arcadia, Calif.

— Anelė ir Vytautas Apeikiai, 
Hollywood, Calif., gruodžio 30 d. 
surengė šaunių pobūvį. Ar tai bu
vo senųjų metų užbaigimo proga, 
ar neseniai praėjusių 35 metų vedy
binio gyvenimo sukakčiai atžymė
ti, ar tik savo gausius pritelius pa
vaišinti, — mūsų korespondentas 
neišsiaiškino.

Apeikiai yra nuoširdūs spaudos 
rėmėjai ir LAV redakcija linki 
jiems sėkmingų 1979 ir daug daug 
kitų vedybinio' gyvenimo metų!

— W. Edmundas Thomason ir 
žmona iš Bonnos, Vokitijoje, lydi
mi P. ir R. Sakų, prieš Kalėdas ap
silankė LAV redakcijoje.

Thomason yra Vokietijos valdžios 
tarptautinis •? analistas.

Rūta Šakienė yra pusseserė W. 
E. Thomsono.

— Dailininkas Viktoras Vizgir
da su žmona Elena praleido atosto
gas savo sūnaus Rimo šeimoje, 
Westlake Village, Ca. Iš čia lankė 
draugus ir susitiko su Los Angeles 
kultūrininkais. Buvo nuvykęs į 
Meksiką, Escondide aplankė Law
rence Welk- Dykumose ir Vištoje 
padarė keletą kaliforniškų peizažų.

Sausio 14 d. sūnaus šeima jam 
iškėlė gimtadienio puotą, į kurią 
susirinko daug amžininkų ir jauni
mo.

Kūrybingam dailininkui linkime 
daug meninės ugnies.

— Algis Brazdžionis, Aldonos ir 
Bernardo Brazdžioniu sūnus iš 
Waterbury, Conn., iš profesijos 
chemikas, Kalėdų ir Naujų Metų 
atostogas praleido' Los Angeles, 
Vištoje ir apylinkėse. Na jus metus 
sutiko su tėvais, broliu Dalium su 
žmona Ilona pas seserį Saulę North 
Hollywoode.

— Sausio 7 d. Monika Lember- 
tienė, Santa Monica, Ca., iškėlė 
vaišes dail. Viktoro ir Elenos Viz
girdų pagerbimui, kur dalyvavo gra
žus skaičius menininkų, visuomeni
ninkų ir mokslininkų. Buvo prisi
mintas vaišingos Šeimininkės gim
tadienis. Paaiškėjo, kad svečių tar
pe yra ir daugiau gimusių sausyje, 
tat vienu ypu pagerbti ir kiti “sau- 
sinukai”: dr. M. Gimbutienė, Stasė 
Pautienienė, Viktoras Vizgirda, Ba
lis Mackiala ir A. Sirutis.

— Inž. Bronius Galinis iš Nor- 
well, Mass.,, lydimas rašytojos Alės 
Rūtos, sausio 2 d. aplankė LAV ir 
LD redakcijas.

B. V- Galinis yra Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Są
jungos ekzekutyvinis direktorius.

Jis yra LD žurnalo garbės pre
numeratorius ir jį skaito nuo 1959 
metų.

— Ona Razutienė, Jaunimo an
samblio vadovė, nuo gruodžio 20 
iki sausio vidurio praleido atosto
gas Australijoje. Ten aplankė gimi
nes ir draugus, dalyvavo Australijos 
Lietuvių Dienose Sydnėjuje.

— Robert Novak, Huntington 
Park, Ca., sausio mėn. praleido 
New Yorke, lankydamas gimines ir 
draugus.

R. Novak yra Liet- Vyčių kuo
pos narys, filatelistas ir lietuvių 
liaudies meno mėgėjas ir rinkėjas.

GRAŽIOS DOVANOS
Tik ką gauta siunta lietuviškų ko

plytėlių, kurių kainos nuo $20 iki 
$40.

Taip pat LD knygyne galite gauti 
lietuviškų lėlių, audinių ir kitokių 
suvenyrų.

Prašome užeiti į Įstaigą arba pa
siteirauti laišku apie kainas.

MIRTYS
— Dr. Jono Jusionio, Santa \lo 

nica, Ca., sūnus Virgilijus G. Ju 
sionis mirė Lietuvoje prieZs 
ledų šventes- Jis buvo 51 m. am
žiaus; prieš metus lankėsi Kalifor
nijoje.

Reiškiame gilios užuojautos dr. 
J. Jusioniui ir poniai.

— Jub’ja Staugaitienė, 
Raulinaitienės motina, 
Australijoje, mirė prieš 
šventes.

Reiškiame gilios užuojautos An
gelei ir Algiui Raulinaičiams-

Angelės 
gyvenusi 

Kalėdų

Naujakuriai
— Vincas Urbonas iš Chicagos, 

III., persikėlė gyventi į Los Ange
les. Jis Lietuvoje buvo mokytojas, 
matematikas, dabar yra išėjęs pen
sijon. Apsigyveno prie Šv. Kazi
miero bažnyčios, 3803 Evans St-, 
Los Angeles, Ca. 90027. Telefonas 
661-3783.

— Edvardas ir Jane Šisai, iš 
Union, N. J., atvyko į Kaliforniją 
ir Glendale nusipirko namus. Pra
nas ir Elena Skirmantai jiems pa
dėjo surasti namus.

— Andrew Strekauskas ir Felix 
Beleskas su šeima atsikėlė iš Bos
ton, Mass, ir apsigyveno. Canoga 
Park, Calif.

Vestuvės
— Violeta Dičiūtė, dukra Ana

tolijaus Dičiaus, Santa Monica, Ca
lif., sausio 13 d. išteka už Arman
do Barrero. Jungtuvių mišios bus 
Šv. Brigitos bažnyčioje, San Diego, 
Calif-

Vestuvių puota bus La Valencia 
viešbutyje, La Jolla, Calif., kur gy
vena Violetos sesuo.

Linkime jaunavedžiams sėkmin
go vedybinio gyvenimo.

Klaidų pataisymas

LAV gruodžio mėn- nr. pirmame 
pusbpvje po foto nuotrauka paraše 
pirmoje eilėje iš kairės stovi — 
John Rousellot ir šalia jo Nemyra 
Lember<rytė-Enck, o ne Mike An
ta novich žmona.
Už klaidą Redakcija Nemyrą Enck 
labai atsiurašo. <►

Prašome atnaujinti

..“Lietuviai Amerikos Vakaruose”., 
prenumeratą šiems metams. Kaina 
$5.00, Vartokite pasiųstus prenu
meratos atnaujinimo lapelius.
4364 Sunset Blvd., Hollywood. Ta 

Telefonas: 664-291
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