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VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS LOS ANGELES
.Šiais metais Los Angeles lietuviai
Lietuvos nepriklausomybės 61 me
tų sukaktį paminėjo vasario 16 die
ną vėliavos pakėlimo iškilmėmis
prie miesto rotušės, o vasario 18 d.
pamaldomis Šv. Kazimiero bažny
čioje ir iškilmingu susirinkimu
Marshall mokyklos auditorijoje.
Vasario 18 d. prieš pamaldas ŠvKazimiero mokyklos aikštėje buvo
pakeltos JAV ir Lietuvos vėliavos.
Pamaldų metu turiningą pamoks
lą pasakė prel. J. Kučingis, vaiz
džiai supindamas senojo Testa
mento faktus su Lietuvos reikalais.

Minėjimo programą Marshall
mokyklos salėje pravedė ALTos skpirm. A. Mažeika; meninę dalį —
Ilona Bužėnaitė.
Minėjimo invokaciją paskaitė
prel. J- Kučingis.
Minėjime dalyvavo visų trijų Pa
baltijo valstybių konsulai ir pasa
kė sveikinimo kalbas: Lietuvos
gen. konsulas V. Čekanauskas, Es
tijos kons. Ernest Lauer ir Latvijos
garbės kons- Leo Anderson. Pieti
nės Kalifornijos Latvių S-gos var
du sveikino Alrons Reins. Daktarė
p Raulinaiticnė perskaitė Santa
Monikos miesto proklamaciją.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo dr.
Vytautas Abraitis, niujorkietis Tau
tinės Sąjungos veikėjas, kuris da
bar gyvena FloridojeMeninę programos dalį atliko jau
nimas — ateitininkai ir šokių gru
pė. Ateitininkai paruošė ištrauką iš
“Lietuvos Katalikų Kronikos”. Bu
vo atliekama koncertiniu būdu, vie
ni prieš save turėjo tekstus, kiti kal
bėjo atmintinai. Vaidino Vita Polikaitytė, Audrė Nelsaitė, G. Grušas.
R. Polikaitis, A- Grakauskaitė, R.
Bareikaitė, R. Kungytė. Pranešėja
buvo Ilona Bužėnaitė. Montažą pa
ruošė V- Bandziulis ir A. Grakaus
kaitė.

Jaunimo ansamblio choras, va
dovaujamas O. Razutienės padaina
vo 3 dainas: Budrumo “Mano1 žemė
Lietuva”, Gudauskienės “Norėčiau

skristi” ir Šimkaus “Ko liūdi, se
sele”, kuri nuskabėjo geriausiai.
Spindulio šokių grupė gyvai pa
šoko Subatėlę, Sukčių ir Ūsauninką. Dainoms ir šokiams akomponavo O. Barauskienė ir R. Polikaitis.

Aukas Lietuvos reikalams rinko
įeinant į salę ALTos ižd- K. Prišmantas ir LB Vakarų apygardos
ižd. A. Adomėnas. Altai, Bendruo
menei ir Vlikui bei Tautos Fondui
surinkta apie $8.000. Nedalyvavusisieji parengime prašomi pasiųsti
savo auką ižd. K- Prišmantui. Au
kotoji! sąrašas bus paskelbtas kita
me LA V numeryje.

DR. VYTAUTAS ABRAITIS

Lietuvos vėliava vėl plėvesavo
prie L- A. rotušės

Kasmet gaunama leidimas iš Los
Angeles miesto vadovybės pakelti
Lietuvos vėliavą prie rotušės. Šie
met ceremonijas pravedė ALT-os
pirm. A. Mažeika. Mero T. Brad
ley atstovė Saab perskaitė mero
deklaraciją, kurioje prašoma visus
Los Angeles gyventojus švęsti va
sario 16 kaip Lietuvos nepriklau
somybės sukakties dienąMinėjimas pradėtas Amerikos ir
Lietuvos himnais. Giedant Lietuvos
himnąv buvo keliama vėliava,

Prie miesto rotušės Vasario 16-tos minėjime. Sėdi iš dešinės: ALTos
pirm. A. Mažeika, LB Vakarų apygardos pirm. V- Vidugiris, mero Bradley
atstovė Saab, Latvijos garbės konsulas Leo Anderson, Janina Čekanauskienė, Lietuvos gen. konsulas V. Čekanauskas, Estijos konsulas Ernest
Lauer, Daumanto šaulių kuopos vadas Kazys Krruža- Už jų stovi Dau
manto šaulių kuopos garbės sargybos nariai.............. Foto A. Gulbinsko

Kun. dr. A. Olšauskas perskaitė
invokaciją, maldą už Lietuvą.
Lietuvos gen. konsulas V. Če
kanauskas perskaitė gerai paruoštą
kalbą angliškai.

Į vėliavos pakėlimo ceremonijas
atvyko Latvijos garbės kons. Leo
Anderson ir Estijos gen. konsulas
Ernest Lauer-.
Garbės sargyboje dalyvavo Dau
manto Šaulių kuopos uniformuoti
nariai, Šv. Kazimiero par. mokiniai
tautiškais rūbais pasipuošę, taip
pat šešios uniformuotos mero įstai
gos atstovės.

Į šias ceremonijas atvyko gana
daug lietuvių, nors radijo žinios
pranašavo lietų: kad ir su lietsar
giais rankose, susirinko į šį Vasario
16-tosios paminėjimą Los Angeles
miesto centre.

Vasario 16 d. proga buvo pakeltos vėliavos ir uždegtas aukuras prie
Laisvės paminklo Clevelande. Aukurav uždega Garbės konsulas Los An
geles V. Čekanauskas.
Fo V- Bacevičius

MINTYS VASARIO 16-TĄJĄ MININT

LIETUVIAI

Lietuvos atstovo dr. S. A- Bačkio žodis, pasakytas 1979.11.11 d. Washing
tone surengtame Lietuvių Vasario 16 Dienos minėjime
Georgetown universitete
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Vasario Šešioliktoji — Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo
sukaktis. Tą sukaktį minėdami, prisiminkime, kad mūsų pareiga yra —
ir tik mes turime galimybę — neleisti pasauliui užmigti, kad Lietuva
turi būti laisva, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Tautos Fondas krei
piasi į jus, visuose laisvojo pasaulio kontinentuose gyvenančius, ir prašo
•remti Tautos Fondą (Lithuanian National Foundation) bei Lietuvos Lais
vės Iždą, kuris kaups lėšas ateičiai.
Tautos Fondas yra pagrindinis Vliko ‘darbams lėšų teikėjas. Be nuo
širdžių ir ištikimų Tautos Fondo rėmėjų pagalbos nebūtų įmanoma išleisti
Eltos biuletenių šešiomis' kalbomis, kurie pasiekia visų didžiųjų valstybių
valdžios atstovus, spaudą, radijo stotis, universitetus, bibliotekas ir kt.
Nebūtų įmanoma palaikyti ryšį, radijo bangomis su pavergta Lietuva —
o tas ryšys jiems yra lyg plyšys geležinėje uždangoje, per kurį jie gali
'pažiūrėti į laisvąjį pasaulį. Nebūtų buvę taip pat įmanoma išleisti įvairius
informacinius leidinius, tiek JAV-bėse, tiek Europoje, apie Lietuvą ir
jos padėtį. Nebūtų įmanoma dalyvauti įvairiose mums svarbiose konferen
cijose- Didžiausių pastangų artimiausioje ateityje pareikalaus Madrido
konferencijai pasiruošimai, kuriuos vykdo Vliko sudarytoji Žmogaus
Teisių Komisija. Bus taip pat vykdomi su estais ir latviais pereitą rudenį
bendrai sutarti uždaviniai.

Nežiūrint laukiamų pasikeitimų Vliko valdyboje, Vliko tikslai lieka
tie patys, kurių vykdymui jis buvo pašauktas Lietuvoje prieš 35 metus,
ir jo darbai neužsibaigs tol, kol reikės kelti Lietuvos bylą pasaulio forume
ir ginti jai teisėtai priklausantį suverenumą.
Siųskite auką Tautos Fondui ir Lietuvos Laisvės Iždui (Lithuanian
National Foundation, POB 21073, Woodhaven, NY 11421). Nepamirškite
tų dviejų institucijų sudarydami testamentus. Tautos Fondo Informacinė
Tarnyba suteiks reikalingų žinių- Kviečiame jos patarimais pasinaudoti,
nes, palikimus tvarkant per Tautos Fondą, kuris yra nuo mokesčių atleista
organizacija (Ex. Org. Cert. EX-51-0172223), sutaupomi aukšti palikimo
mokesčiai ir tuo pačiu padedama Lietuvos laisvinimo reikalams.

Minime Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 61-ją sukaktį, kada
tarptautinėje plotmėje matyti daug
neramumų Azijoje, Artimuose Ry
tuose, Afrikoje ir kada Vakarų Eu
ropos valstybės siekia glaudesnio
apsijungimo politinėje ir ekonomi
nėje srityse. Kinijos Liaudies Res
publikos pirmūnai dažnai kalba
apie Sovietų Sąjungos hegemoniją.
Jie siūlo, kad Vakarų Europos
valstybės, JAV, Japonija ir Kinijos
Liaudies Respublika sutartinai veik
tų Sov- Sąjungos ekspansijai kelią
užkirsti. Atrodo, kad Kinijai ta
linkme pavyko, nemaža laimėti, ka
da ji pasirašė su Japonija draugin
gumo sutartį ir užmezgė diploma
tinius santykius su JAV. Po Kinijos
vicepremjero vizito JAV-bėse jung
tiniame spaudos komunikate ran
dame, kad JAV Prezidentas ir Ki
nijos vicepremjeras “....patvirtina,
jog jie yra priešingi bet kokio kraišto, ar krašto grupių pastangoms
įgyvendinti hegemoniją, ar kitų
kraštų dominavimą ir kad jie yra
pasiryžę prisidėti prie tarptautinės
taikos, saugumo ir tautinės nepri
klausomybės išlaikymo.”

Tai priminimas visiems, kad
tarptautiniai santykiai turi būti
tvarkomi teisės, teisingumo pagrin
dais.
Kaip ir kiek JAV ir Kinijos san
tykių užmezgimas paveiks bendrai
į tarptautinę padėtį, — ateityje pa
aiškės/ Neįmanoma yra pramatyti,
kaip dabartiniai svarbūs pasauliniai
įvykiai galės paveikti į Lietuvos by
lą, bei žmogaus teisių didesnį pa
gerbimą- Bet faktas yra, kad dabar
Vakarų pasauliui daugiau žinoma,
kokia yra okupuotoje Lietuvoje pa
dėtis, kaip ten lietuviai gina žmo
gaus teises ir sąžinės laisve, ir ko
jie nori, kreipdamies raštais-peticijomis, memorandumais į Sov. Są
jungos vadovus, Jungtines Tautas,
Vatikaną, Vakarų valstybes. JAV
Valstybės Sekretorius Cyrus Vance
viename savo sveikinime Vasario
16 Dienos proga yra pareiškęs, kad
lietuvių tautos drąsa, tvirtumas, ne
įveikiama laisvės meilė ir gili pa
garba žmogaus teisėms — yra ver
ta visų laisvųjų žmonių paramos ir
pasigėrėjimo.

Šis aukštas lietuvių tverįinimas
yra juo labiau svarbus, nes JAVbės nuo pat pirmos Lietuvos oku
pacijos dienos nepripažino ir ne
pripažįsta prievartinės Lietuvos in
korporacijos į Sov. Sąjungą. Už tai
visi lietuviai yra labai dėkingi JAVbčms, jų Administracijai, Kongre
sui ir visiems gyventojams už pa
lankumą Lietuvai. Panašiai elgiasi
Vatikanas ir nemaža Vakarų vals
tybių. Popiežius Paulius VI ir da
bartinis Popiežius Jonas Paulius II
kreipdamies į Lietuvių tautą pra
bilo lietuviškai. Tai istorinės reikš
mės dalykai, rodą, kad atsižvelgia
ma į Lietuvių tautos būklę, norima
jai padėtį.
Vakaruose esančių lietuvių veik
lą ir pastangas Lietuvos byloje la
bai pagyvina ir sustiprina iš oku
puoto krašto Vakarus pasiekią po
grindžio leidiniai. Juose randama
tokių pareiškimų: “....Mes neišnyksime! .... Tauta nepamiršta savo sū
nų, padėjusių galvas sunkiose
grumtynėse dėl teisės būti lietuviais
ir likti čia prie Nemuno.... Savo tei
ses mes ginsime ir toliau .... Mes
rasim jėgų.... naujiems žygiams ko
voje už žmogaus teises, Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę.” Šitokie
iš okupuoto krašto mus pasiekią
per pogrindžio spaudą pareiškimai
tesustiprina mus ryžtingai veikti,
ne tik rengiantis Madrido konfe
rencijai, bet ir primenant Vakarų
pasauliui, kad šiemet, rugpiūČio 23
d-, sukanka 40 metų, kai Sov. Są
junga ir Nacių Vokietija klastingai
susitarė pasidalinti Baltijos valsty
bes ir Lenkiją.

Nežiūrint, kad Vakarų pasaulis
dažnai nutyli apie mus dėl įvairių
sumetimų ir nežiūrint, kad mūsų
raštai, memorandumai nesusilau
kia mums pageidaujamų rezultatų
— mes nenusimename. Žinome,
kad kova už laisvę savo krašto
eina su laimėjimais ir kartais su
nepasisekimais. Tokia yra kiekvie
nos kovos dalia. Visi Lietuvai esa
me reikalingi. Visi jos labui turime
koordinuotai veikti, kol bus atsta
tyta Lietuvos nepriklausomybė.

Visiems Tautos Fondo ir Lietuvos Laisvės Iždo rėmėjams bei prisi
minusiems juos savo testamentuose, nuoširdžiai dėkojame.
CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
Dr- Kęstutis Valiūnas

Jurgis Valaitis

Tautos Fonde Tarybos

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto Pirmininkas

....

Pirmininkas
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KAIP IR KODĖL LIETUVIAI NUTAUSTA

sekiojimo ir naikinimo nelaimės,
kad daug lietuvių kilmės jaunimo
Vieno pamokslo mintys
auga svetimuos kraštuos, ,kad įvai
riuose pavojuose lietuvių jaunimas
■ Vasario 16 duoda progos atlikti ir ne! stengiasi prisidėti dainuojant. dvasiškai nepaklystų, o atliktų se
gerą tautišką ir religinę meditaciją,
Tikriausi lietuvybės palaikytojai? nos lietuvių tautos vertą misiją”,
nes tik galingos ir teisingos idėjos yra tėvai, kurie seka lietuviškas P. Pijus XII savo apaštališka galia
gimdo tautas ir jas išlaiko.
tradicijas (pvz., Kūčios, Velykos ir y skiria šv. Kazimierą globėju visame
1 Pirmiausia nutausta protas- Ar pn.)- Jaunimui patinka mišrios lie- pasaulyje gyvenančiam lietuvių jau
gumentuojama: Lietuva dabar už , tuviškcs stovyklos, ar skautų, ar nimui,' kad jo pavyzdžiu sekdami
imta; kas kada ją besugebės išlais ateitininkų, ar kitokių. Daugelis jie augtų tyri, šviesūs, pasišventę ir
vinti; aš jau nebegrįšiu, jau ir taip tėvų yra pastebėję su pasitenkini religingi (P. Pijus XII, 1948.VI.il)daug vargau su savo šeima ištrė mu, kad jų vaikai, grįžę ši stovyklų,
• Šv. Kazimieras XVII-XIX šimt
mime; jau ir senti pradėjau, vaikai ilgai draugauja, susirašinėja ir ki
mečiais buvo vienas iš populiariau
:ja;u mokslus išėjo, čia darbo gavo; tais metais vėl nori susitikti ir lie
sių šventųjų Vakarų Europos jauni
^susituokė su airėmis, dar katalikė- tuviškai kalbėti, žaisti, dainuoti.
mo tarpe. Šv- Kazimiero jaunimo
,-ipik;: kiti'— su nekątalikėmis, ar Tas gali turėti ir gilesnių pasekmių:
brolijos .'centru ir dabar yra didžioji
atvirkščiai, net perėjė į protestan gali prisidėti prie lietuviškų šeimų
Šv. Jugio bažnyčia Neapolyje. Jau
tizmą; jie tikrai nebenorės grįžti į sukūrimo.
nų šventųjų tarpe ir iki dabar var
Lietuvą.
Neabejotina, kad didelės svarbos giai kuris gali būti lyginimas su šv.
Antras laipsnis.— nutautėja šir turi lituanistikos mokyklos. Jos yra
Kazimieru. Karališko dvaro pra
dis. Iki šiol vis dar buvo gyva tam dideli lietuvybės šaltiniai- Vaikai
bangoje ir pasaulio vilionių tarpe
tikra savo krašto meilė, dar gyve vežami į jas kas šeštadienį, ir kar
būdamas ir valstybininkas ir visuo
no prisiminimais. Dar ir šioks toks tais tolokai - tas vaikams daro
padorumas vertė savos tautos ne įspūdi, kad tėvai tiek pasišvenčia, menininkas jis mokėjo suprasti savo
užmiršti; dar sąžinė kalbėjo, todėl tas vaikams rodo, kad tėvai lietu santykius' su Dievu, neužmiršti
dar duodavo aukų lietuviškam dar vybės išlaikymą savo vaikuose lai žmogaus aukščiausio tikslo, suprasti
bui, ateidavo į tautinius parengi ko svarbiu dalyku ir nesako: “I dorovingumo vertę ir kartu savo
mus, minėjimus; bet kažin kaip don’t care”. Jeigu tėvams nerūpi
nepastebimai, su lietuviais nebe- lietuvybė, tai vaikams ji visiškai
draugaujant ir širdis nutautėjo. Jau nerūpės, o kai kurie gal net pasi
turime lietuvį be lietuviškos širdies- juoks.
Ilgiausiai lietuviu pasilieka pil
Vis tik lietuvis lietuviui yra bran
vas. Iki kelių generacijų atrasi lie gus. Yra lietuvių, kurie dėl sa
tuvių, kurie mėgsta, lietuviškus val vo profesijos toli nuo lietuvių gy
gius: lietuviška juoda duona, rupi vena, bet išėję į pensiją, keliasi į
duonelė, bet lietuviška; lietuviškas lietuvių koloniją, nes žino, kad su
sūris (dar su kmynais!); kopūstai su sirgus, kas aplankys, jei ne lietuvis;
kiauliena; barščiai su rūgščia grie numirus, kas palydės į kapus, jei
tine; kugelis su spirgučiais; rūgusis ne lietuviai; kas pasimels ir sugie
st#
pienas su bulvėmis; silkės su Sme dos “Viešpaties Angeles” ar “Mari
tona; ir dar vienas kitas degtinės ja, Marija”, jei ne tautiečiai.
stiklelis, — tai žinai, kad jis dar
Sakoma, kad “kiekviena pušis
yra lietuvis.
savo miškui ošia” arba “kiekviena
Tisai lietuviams patinka pobūviai gegutė savo miškui kukuoja”. Kol
su tautiniais šokiais, lietuvaitės su širdy girdime lietuviškų miškų oši
tautiniais drabužiais, lietuviška kai mą, kol kukuojame lietuviškai, —
mietiška. polka ir lietuviškos dainos, dar esame lietuviainors dainuoti ir nebemoka, bet
J. Venckus, SJ
mielai klauso, kada kiti dainuoja

LIETUVIŲ KATALIKŲ ŠVENČIŲ REIKALU
Pasaulio Lietuvių Katalikų Bend
rijos centro valdvba, svarstydama
viso pasaulio — Lietuvoje ir svetur
gyvenančių lietuvių dvasinius ry
šius, svarstė viešo pamaldumo pras
mę šiam mūsų tikslui. Dabartinė
mūsų tautos dvasia Lietuvoje yra
verta gilaus įsimąstymo. Iš ten gau
namos Kronikos ne viską pasakoJose randame tik pavienius viešus
įvykius. Lietuvos žmonių nuolatinis
viešas ir neviešas religingumas sie
kia daug plačiau ir giliau. Vieša ko
va iki kankininkystės už religinius
įsitikinimus ir religijos praktikavi
mą, viešas pamaldumas visų šven
čių, o ypatingai Šiluvoje minint Šv.
Marijos gimimo ir ten apsireiškimo
šventę kaip nenugalimos bangos pa
siekia visą pasauli, kelia Lietuvos
tikintiesiems pagarbą ir krikščionių
ir nekrikščionių tarpe. Tarsi patvir

tindamas šį žmonijos įspūdį, Popie
žius Paulius VI suteikė 1974 metais
Šiluvos bažnyčiai bazilikos titulą.
Tai primindami drįstame kviesti
viso pasaulio lietuvius tomis Šilu
vos Marijos Šventės dienomis jung
tis su visa tauta viešoje maldoje,
kur ruošiant viešas procesijas, kur
iškilmingas pamaldas bažnyčiose ar
kitokias viešas maldas-

Kita mūsų tautai didelė šventė
yra kovo 4 diena — Šv. Kazimiero
šventė. Ši šventė lietuviams yra re
liginė, tautinė ir valstybinė. Šv. Kazimierąs yra Bažnyčios oficialiai pa
skirtas Lietuvos dangišku globėju.
Bažnyčios liturginiai įstatymai rei
kalauja, kad šią dieną minėtume
kaip vieną iš didžiųjų švenčių- Gi
po antro pasaulinio karo, kai Lie
tuvą ištiko žiaurios okupacijos, per-

vietą visuomenėje, pareigas* tautai

ir valstybei. ~
Ne retas lietuvis norėtų sukelti
visą žmoniją-maldai už Lietuvą ir
ne vienas kelia klausimą kaip tai
padaryti. Kur galime, kvieskime ir
kitataučius į šią maldos talką, bet
pirmiausia melskimės patys ir ra
ginkime į tai lietuvis lietuvį. O ir
tie, kurie kasdien prisimename savo
tautos reikalus, tokiomis progomis,
kaip vasario 16, kaip šv. Šazimiero
šventė, kaip Šiluvos Marijos šventė,
junkimės į vieną viešai besimel
džiančią tautą. Tokia viešos maldos
vienybė daug patarnaus mūsų tau
tos vardui kitų tarpe, sustiprins mū
sų pačių ^tikimybę ir norą aukotis
savai tautai prašant mūsų pastan
goms dangaus' palaimos. Kovojan
čios ir besimeldžiančios tautos nenugalės piktų žmonių užmačios.
Kai tauta stengiasi būti su Dievu,
Dievas yra su ja.
Pasaulio Lietuvių Katalikų
<■
Bendrijos centro valdyba
t

Nuotraukoje: SVVsl. Tomas Stančikas, vs fil. Valentinas Varnas, prezi
diumo pirm., s- L. Vilimienė, balsų skaičiavimo koisijos pirm., A. Bužėnaitė, vs Ilona Bužėnaitė, alsų skaičiavimo narės. Vs Pr. Pakalniškis,
mandatų komisijos pirm., ps Zelenienė, nutarimų komisijos pirm., ps IBužėnienė, prezidiumo sekretorė, s. Dabšys, prezidiumo narys, ps K.
Mikėnas, Brolijos stebėtojas, vs V. Barmienė, vicepirmininkė (nuotrau
koje nėra). Visi kiti balsų tikrintojai.
Foto V. Svidersko
Išrinkta nauja Pasaulio Lietuvių
Skautų vadovybė
_ S. m. sausio1 25-26 d. Lietuvių
Skautų Sąjunga pravedė vyr. vado
vybės organų rinkimus, kurie vyk
domi kas treti metai. Šiais metais
garbė atiteko Los Angeles skau
tams. Į vyr- vadovybę is Loš An
geles išrinkti:
L. S. Brolijos vyriausias skauti
ninkas s. fil- Vytautais Vidugiris;

Ramiojo Vandenyno Rajono va
das v. s. fil. Eugenijus Vilkas;
Balsavimai pravesti
denciniu būdu.

korespon-

^rašome atnaujinti LAV prenume-

Prenumeratos kainos nepakėlėme, nors mums kainuoja “First
Class” pašto mokestis metams
$L70, nors popierio kaina pakilo
trigubai. LAV prenumeratos kaina
palieka $5-00 metamsTurime būti dėkingi skelbimų da
vėjams — jie daug prisideda prie
aikraščio leidimo, tad remkime
mūsų prekybininkus ir profesionaus, kurie skelbiasi LAV laikraštyjeA. Skirtus
LAV leidėjas
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA

Dr. Gr. Valančiaus veikalo
“Žemaičių Didysis”

Iš kairės: pianistė E. Ward, programos vedėja D. Mackialienė is solistė
Janina Šdnienė.
Foto V- Svidersko

Arch. Edmundo Arbo paskaita

■t

SOLISTĖ JANINA ŠALNIENĖ,.
mums suteikė daug džiaugsmo

Solistė Janina Šalnienė, dainavu
si ' Lietuvos Dukterų Dr-jos baliu
je, losangehečiams lietuviams sutei
kė daug džiaugsmo savo koioratūrinu sopranu. Graži laikysena sce
noje, maloni išvaizda ir gerai pa
rinktos dainos paliko tikrai puikų
įspūdį.
, C,
£
Pirmoje programos dalyje solis
tė padainavo: A. Vanagaičio Dobi
lėlį, G. Gudauskienės Ar ateisi, ir
Lėlės ariją iš J. Offenbacho Hoffmano pasakų. Pianistė E. Ward
su dideliu įsijautimu paskambino
B-• Budrumo sonatą Baltijos pajūry
iš M'ano tėvynė.
Antroje dalyje solistė jautriai pa
dainavo: Joanos ariją iš B. Budriū
no muzikinio veikalo Sidabrinė die
na, Viliją iš Leharo Linksmosios
našlės, H. Bishoffo Vyturėlio dainą.
Bisui —„V. Kuprevičiaus Lakštin
galos giesmęProgramą su įdomiu humoru
pravedė D. Mackialienė. (V. Iri.)
Iš sporto klubo “Bangos” veiklos

Los Angeles sporto klubas “Ban
ga”, kovo 2 d. 8 vai. vak, penkta
dienį Tautiniuose Namuose rengia
“Disco” šokius. Yra pakviesti pro
fesionalai šokėjai, kurie norinčius
pam'kys šokių ir taip pat pade
monstruos naujus šokius. Atrodo,
kad susidomėjimas yra gana dide
lis, nuo to, žinoma, priklausys, ar
šokiai vyks kiekvieną penktadienį,
ar tik retkarčiais.
Klubas taip pat ruošiasi sporto
stovyklai vasaros metu, kada skau

mūsų visuomenei pristatymas ir
drauge beveik metinių nuo auto
riaus mirties paminėjimas-akademija įvyksta 1979 m. kovo 11 d. 12
vai- (tuoj po liet, pamaldų) Šv. Ka
zimiero par. salėj, Los Angeles.
šioje akademijoje dalyvauti ir
skaityti paskaitą apie šį labai reikš
mingą mūsų kultūros istorijai vei
kalą ir jo autorių iš New Yorko
atvyksta rašytojas Paulius Jurkus,
velionies dr. Grigo Valančiaus ko
lega.', vienmintis ir draugas, daug
velionies dukrai Dalilei Polikaitienei padėjęs išleidžiant Il-trą veikalo
dalį, kurią autorius paliko rankraš
tyje, deja, atspaustos gyvas nebe
sulaukęs.
Akademijos programoj, be pa
skaitos, bus skaitomos iš knygos ir
iš vyskupo Valančiaus raštų ištrau
kos.
Po programos — kavutė- Įėjimas
— laisvas.
Ruošia Juozo Daumanto Šaulių
kuopa ir velionies Gr. Valančiaus
šeima.

tų stovyklavietėje bus įrengta teni
so, tiklinio ir krepšinio aikštės- Bus
ir stalo tenisas. Tai stovyklai jau
dabar angažuojami vadovai-treneriai, kurie stovykloje padės jauni
mui. (V. Iri.)

Dail. Jono Andrašūno meno
paroda .

— Los Angeles Birutietės kovo
mėn. 3 ir 4-dienomis ruošia daili
ninko Jono Andrašūno paveikslų
parodą Šv. Kazimiero par. apati
nėje salėje.
Parodos atidarymas (su šampa
nu) kovo trečią, šeštadienį, 7 vai.
vakaro. Atidarymą praves ir apie
paveikslus kalbės dail. Aldona VariakojienėVisi kviečiami dalyvauti. Įėjimas
laisvas.

Balandžio 8 d. 12 vai- p.p., tuoj
po pamaldų, Šv. Kazimiero parap.
salėje rengiama arch. Edm- Arbo
paskaita “Modernioji architektūra
ir išeivio architekto praktika bei jo
laisvalaikio menas.” Paskaita bu-'
pailiustruota skaidrėmis.
Rengia L. Bendruomenė ir Ame
rikos liet- inžinierių ir architektų
sąjunga (ALIAS). Visuomenė kvie
čiama šioje labai įdomioje paskai
toje dalyvauti.

A. A. Dr- Grigas Valančius

Los Angeles ALTos nariai

Vasario 16 minėjimuose kalbėjo ki
tuose miestuose:
Vasario 11 d- Lietuvos konsulas
V. Čekanauskas kalbėjo Cleveland o
ALTos skyriaus rengtame Vasario
16 paminėjime.
Phoenixo LB skyrius pakvietė su
paskaitomis Vakarų apygardos pir
mininką V Vidugirį ir L.A. ALTos
sk. vicep- Vytautą Badziulį;

Jaunimo ansamblis Spindulys at
iko programos dalį.

Phoenixo Vasario 16 minėjimas
buvo surengtas vasario 11d. ukrai
niečių salėje.

“Bangos” krepšinio komanda su

savo mecenatu A. Markevičium,
kurio $200 parama įgalino mūsų
komandą susimokėti registracijos
mokestį krepšinio pirmenybių rung
tynėms, žaidžia sėkmingai- Koman
doje žaidžia: R. Jocas, kapit., L.
Butkys, K. Kantas, B. Brodė, JŠepikas, A. Mikuckis, A. Butkys,
K. Uldukis, J- Šermukšnis. Šiuo
metu komanda yra antroje vietoje.
Klubas gavo teisę naudotis Marchall High School sporto sale kiek
vieną šeštadienį nuo 9 vai. ryto.
Visi kviečiami gausiai šia sale nau
dotis, nes mažai naudojantis, se
kantį sezoną galime šios sporto
salės negauti. (V. Iri.)
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“Bangos” sporto klubo krepšinio žaidėjai. Iš kairės stovi: R. Jocas, L. But
kys, A. Markevičius (rėmėjas), K. Kantas, B. Brodė, J. Šepikas; klūpo:
A- Mikuckis, A. Butkys, K. Uldukis ir J. Šermukšnis.
Foto V, Mikienės
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PREMJERA IR DAILĖS PARODA
“Kompiuterinė santuoka”
dviejų veiksmų komedija, parašyta
Jurgio Gliaudos, bus statoma Los
Angeles Dramos Sambūrio, 1979
m. kovo 24 d. 7 vai- 30 min. vaik.,
Thomas King Star Jr. High School
salėje, 4021 Fountain Ave., Los
Angeles, Calif,
Komediją režisuoja Dailia Mack'ialienė, dekorąoijos — Algio Zaliūno- Vaidina: Vincas Dovydaitis,
Saulius Matas, Ramunė Vitkienė,
Manfredas Prišmantas, Viltis Jatulienė, Ema Dovydaitienė, Valerija
Mikienė, Juozas Raibys, Stasė Pautienienė, Ona Deveikienė. Komedi
joje vystoma labai aktuali tema,
apstu humoro ir dainų su komiškais
šokiais.
Bilietai po $10 ir $5 bus p ar dar
vinėjami parapijos kieme ir pas
Dramos Sambūrio narius.

nant žiedų detales. Šalia gėlių žie
dų dar matysime medžio raižinių
ciklus, pavadintus “Moterų dar
bai”. Šios rūšies darbų dailininkė
atsivežė nemažai ir norintiems ne
bus sunku jų įsigyti.
Dailininkė M- Stankūnienė savo
šiais grafikos darbais prabyla netik
į mus lietuvius, bet jais susižavi ir
tie žiūrovai, kurie Lietuvos visai
nepažįsta, ir už tai amerikiečių dai
lininkų parodose jos darbai laimė
jo ne vieną pirmąją premiją.
Su nekantrumu laukiame dail.
Stankūnienė darbų parodos, nes jos
darbai persunkti tėvynės meile ir
ilgesiu, visose formose yra savi,
lietuviški. Aplankykime šios daili
ninkės parodą kovo 24 ir 25 die
nomis L. Tautiniuose Namuose.
Dramos Sambūrio valdyba

Žiūrovams su dešimties dolerių
bilietais ruošiamos šampano vaišės
su kava ir užkandžiais ir dailės pa
rodos atidarymas Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 3356 Glendale
Blvd., Los Angeles, Calif.

SOL A PAVASARIS DAINUOS
CHICAGOS LIET OPEROJE

Dail. M. B. Stankūnienės meno
darbų parodą

rengia ir globoja Los Angeles Dra
mos Sambūris- Parodos atidarymas
įvyksta tuojau po “Kompiuterinės
santuokos” spektaklio, Lietuvių T.
Namuose. Parodą atidarys rašytoja
Alė Rūta. Paroda bus atidara ir
sekmadienį, kovo 25 d. Bus galima
paveikslus nuodugniau apžiūrėti ir,
jeigu kuris patiks, įsigytiMagdalena- Birutė Stankūnienė
gimusi Suvalkijoje. Atsidūrus trem
tyje, Anglijoje, studijavo meną
Londone, St. Martins Academy.
Vėliau Chicagoje Art Institute ir
Bogen College. Baigusi Academy
of Fine Arts, gilinosi grafikos sri
tyje pas žinomą grafiką Viktorą
Petravičių- Turėjo keletą individu
alių savo darbų parodų, dalyvavo
kartu su kitomis dailininkėmis
(Aldona Valis-Labokienė, Vanda
Baluikienė) įvairiose dailės parodo
se.
Prieš surengdama savo, pirmąją
individualią parodą, dail. Stankū
nienė dalyvavo keliose amerikiečių
parodose ir yra laimėjusi pirmąsias
vietas. Jos darbai — impresioniz
mas ir realizmas su abstrakto prie
maiša.
Meno tikslais dailininkė lankėsi
Europos ir Azijos kraštuose. Jos
pasišventimas menui i ir darbštumas
veda ją į naujus atsiekimus, naujas
premijas- Jos darbuose daug gėlių
paveikslų. Tai jos ilgų kelionių po
egzotinius kraštus darbai. Jie labai
dramatiški spalvų kontrastais, kar
tais tikri žiedai, kartais tik įsivaiz
duojami, atkurti iš akies, išryški

ROQUE and MARK C0., INC
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NO.
3002 Santa Monica Blvd.,

SANTA MONICA, GA 90s.

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

MARKEVIČIUS

ir bendradarbiai

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
5ania Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.

Mūsų iškilusis solistas Antanas
Pavasaris, kviečiamas Chicagos L.
Operos, išskrenda Chicagon, kur jų
statomoj operoj “Lucia di Lammermoor” atliks vieną iš vedamųjų rolių.
Ši G. Donizetti opera (pagad W.
Scott romaną) statoma balandžio
21,22 ir 28 dienomis, per du savait
galius patrauks gal nevieną Los An
geles solisto Pavasario gerbėją Chi
cagon.
Tie, kurie bus Chicago j, galės
pasidžiaugti mūsų solisto laimėji
mais, gi likę čia didžiuosimės Anta
nu iš tolo.

Konsulai paminėjo Vasario 16-tą
Lietuvos gen. konsulas Vytautas
Čekanauskas su ponia. Vasario 16
Century Plaza viešbutyje, Century
City, Cal., surengė priėmimą įvai
rių valstybių konsulams- Dalyvavo
12 valstybių konsulai ir apie 70 lie
tuvių.
Gen. konsulas V. Čekanauskas
kalbėjo apie Lietuvą,, jos neteisėtą
okupaciją ir dabartinę padėtį.

Buvo sugiedota JAV ir Lietuvos
himnai.

Siunčia dovaną siuntinius į Lietuvą Ir kitus kraštus.
jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli 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 uždarytaSekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

RŪTA,

INC.

Investavimo Bendrovė

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Telefonas: (213)828-7525

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

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
8400 — 8th Ave., Inglewood, telef- 752-1H2

gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų stain:
* 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 nesemii
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s poM
sušage” vardu★ Iš Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kiloki mu
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą
ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
Irigiewoode, 8400 — 8th AvenueKrautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadienhia-

T'-;

,

AUTOtechnica

Įėjimas kainavo $50 asmeniui-

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

Kas turi knygą “Skautybė lietu
vaitei?
“Palangos” tunto skautėms labai
reikalinga knyga “Skautybė lietu
vaitei”, kurios paskutinė laida jau
išparduota. Jei kas tą knygą rastu
mėte savo knygų lentynoje, atneš
kite į skautų-čių Kaziuko Mugę ko
vo 25 d., ir mes. ją mielai iš Jūsų
nupirksime.
B- Prasauskienė,
tuntininkė

Telef. 413-0177

IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ
•
•
•
•

ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS
ARTI SV. KAZIMIERO PARAPIJOS - TARP
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

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

PREMIJOS
Vieną laimėjo losangeliškis
VI Bakiinas

Daugelio premijų mecenatas dr.
kun. J. Prunskis paskyrė $1000 ra
dijo valandėlių programų premi
joms. Paskirta 4 premijos po $250Intervew — pripažinta VI. Ba
ku nui, meninė programa — Aldo
nai Daukus, Chicagoje; patriotinėpolitinė — Gertrūdai ir Povilui
Dargioms Pittsburge; religinė pro
grama — Petrui Viščiniu! Brocktone, Mass. Premijas skyrė Ameri
kos Lietuvių Tarybos sudaryta ko
misija: dr. K. Sidlauskas, V- Kasniūnas, J. Skorubskas, dr. L. Si
mutis ir kun A- Tamošaitis.

VI. Bakūnas savo- 1978 m. rug
pjūčio 12 -d valandėlėje pademons
travo profesinį radijo žurnalizmą,
pusvalandžio programoje klausyto
jams perduodamas 5 įdomius pasi
kalbėjimus: su iš Taiwano grįžtan
čia soliste Dalia Kučėniene; su. 101
gimtadienį švenčiančia Marija uuobiene; su Liet. Enciklopedijos lei
dėju J. Kapočium; su Brazilijos LB
atstovu advokatu A- Gaulia; ir su
Australijos lietuvių sportininkų vie
nu vadovu — Gulbinu.

Žurnalistą Vladas Bakūnas.
DUOBIENĖ SULAUKĖ 101 M-

Chicaga, o, žinoma, ir kitų mies
tų lietuviai, kaip ir visa bendruo
menė džiaugiamės savo tarpe turį
šimtametį dailininką — Adomą
Varną. Bet ir Los Angeles bei apy
linkių lietuviai galime pasidžiaugti
savo šimtamete nare — Marija
Duobienė sulaukė 101 metų amčiaus.

jienų sausio 16 d. numeryje):
“Kaip sakoma, “po ranka” turiu

APŽVALGA

Lo-s Angeles miesto kaimynystės Mirga marga mūsų spauda
(Westchester - Ladera) laikraštį: Nuotraukomis iš visur,
“Westchester-Ladera Observer and Lietuvybė juda spurda,
News Advertiser-Press”. Net visas Mes nemirštame svetur.
trečdalis pirmo puslapio paskirta
Daug mes dirbam, prakaituojam,
.... lietuviškam šimtininkui — Ma
Statom dramas ir namus,
rijai Duobienei, su kuria pasikalbė
Ryj am smogą, ašaroj am,
jimą padarė to laikraščio redakcijos
♦. Kertam priešus ir draugusnarys Gail Lissauer Duobienės 101
(šimto ir pirmojo) gimtadienio pro Mes vėduojame tėvynę —
gaBeriam į tris kepures.
Su gražiausių žodžių pyne
Straipsnyje, kuris paįvairintas
Sau nustatome gaires.
dviem didelėm (atvirutės dydžio)
Duobienės nuotraukom, pavadin
Pacifiko meno klubas —
tame “Ji praėjo ilgą kelią per 101
Pažiba ir pajėga
metus”, pabrėžiama, kad ji yra lie
O kas klubui nepriklauso,
tuvė, kad ji švenčia savo gimimo
Tam iš viso to — špyga....
dieną, kuri buvo prieš 101 metus
Lietuvos provincijoje. Ji to laikraš Žurnalistai neatlaikė
čio atstovui papasakojo, kad nieka Vado žygio Lietuvon,
da negėrusi ir nerūkiusi, gi valgyti Jį išdaviku palaikė,
visą amžių valgė tai, ko norėjo. Sau pritaikė “pašol von.”
Kai dėl gėrimo, tai sutinkanti, kad
Praturtėjom, surambėjom
retkarčiais alkoholio galima šiek
Ir įgijom išminties,
tiek išgerti; “jei kam tas patinka”.
Kad į fondus, kur sudėjom,
Bet dėl rūkymo, tai “Nerūkykite,
Gaut atgal jokios vilties.
nes tai blogas išmislas”. Paklausta,
ar gyventų kitaip, jei gyvenimą Daugel metų baliavojom
reiktų vėl pradėti iš pradžios, atsa Senoj salėj prie stalų
kė, kad “turbūt gyvenčiau lygiai Ir klebonui vis rūgojom
taip pat, tokiu pat būdu. Ką dau Kad užtraukė daug skolų....
giau aš galėčiau daryti?”
Krėslai salėj nūn prabangūs,
Atsisėst ant jų smagų,
Dar prieš anam amerikiečiui
Lig lubų pakelėm langus —
duotą pasikalbėjimą, jos gimtadie
Vėl reiks duoti pinigų ...
nio (101-jo) proga M- Duobienę
“atradau” aš kiek anksčiau ir su ja
Teatralai laurus skina
padariau (ir užrekordavau) pasikal
Kad ir salėj nesavoj....
bėjimą lietuviškajai Los Angeles
Ir be jų ne viens vaidina
radijo valandėlei. Ji man papasako
Patriotą rinkliavoj.
jo, kad gimusi 1877 metais Plynių
kaime, Liudvinavo valsč., Marijam
Literatai premijuoti,
polės apskr. Į Ameriką atvykusi vos
Neapsnūsta niekados,
16 metų amžiaus, gyvenusi BrookJie įpratę meškerioti
lyne. 1946 m. su šeima persikėlė į
Ir ištraukia visadosLos Angeles- Čia prieš eilę metų
mirė jos vyras, taip pat viena se Mūs jaunimas spinduliuoja
suo, kita sesuo (95 metų amžiaus) Narsios vadės vedami,
Ners ir nepataiko koją,
mirė okupuotoje Lietuvoje.
Mūs šauliai linksmai pirmyn!....
Dabar ji gyvena, pas savo duk
Ko mums verkti, sielvartauti,
terį, kuri ją užlaiko ir gerai prižiū
Kad praradom Kamajus?
ri. Man, tarpe kitko pasakojo,
Viską galim užgananti,
kad visą amžių dirbo, gerai valgė,
Imtinai ir Havajus!
beveik niekada negėrė ir nerūkė. Iš
gerti esą galima — “bet su tvarka”.
K. Galiūnas
Pasikalbėjimo pabaigoje mano pa
klausta, ar norėtų gyventi dar vie Santa Barbara, Calif.
ną šimtą metų — atsakė: “ne, jau
gana, tegul gyvena kiti.”

M- Duobienės 100-jo gimtadie
nio (1977 m.) proga sveikinimo te
legramą jai atsiuntė Amerikos pre
zidentas J. Carter.

Red pastaba — Atsiųsdamas šią
eiliuotą apžvalgą, autorius pridėjo
laiškelį:
“Ponas Skiriau,

— M. Duobienės ilgo gyvenimo
receptas būtų: dirbk kol gali, gerai
valgyk, nerūkyk ir negerk, viską
daryk su tvarka”.

Pažiūrėkime, ką ta proga rašė
losangeliškis Vladas Bakūnas (Naup

SPALVOTA VIETOS VEIKLOS

- LIETUVIAI AMERIKOS VAAKRUOSE

Priminėte, kad ką nors parašy
čiau, gimė mintis suriesti kolonijos
apžvalgą. Taikiau nieko neužgauti
ir viską objektyviai perduoti. Jei
Jums priimtina, tai prašau panau
doti.

Nemanau, kad LAV dėl to nu
kentėtų- Jūs taip visi surimtėjote
kad
nebeišduodate linksmesnii
spalvų.”

K. G

Kadangi laikraštis spausdinama
viena — juoda — spalva mano
me, kad šis kaimyno “paspalvini
mas” tikrai nepakenks LAV laik
raščiui.

MEILĖ IR STENOGRAFIJA

Eiliuotas feljetonas

if
.I ■

.

Sužinojau paslaptį,
kurią visi girdėjot:
Damulytė
už Martyno ištekėjo!
Nieko čia nepaprasto,
kad taip įvyko-

Žmonės tuokiasi ir vedasi,
nes ką daryt beliko
tiems, kurie gyvena
tartum pirštai.
Vienuma žmogaus neglosto,
neužmirškit.

Imkime Damulę. Ji gyveno
kaip neliečiamas klavišas
pačiame gale klaviatūros.
O, žiūrėk, dabar
prie jos Martynas atsidūrė.
Vyras tartum smuiko raktas,
'■t išgaubimu iš priekioDaug svarbių dalykų
Hutų jis gyvenime pasiekęs,
jei ne tas kuklumas
ir doroviškas stropumas,
ir, kaip sako kaimas,
lokio nerangumas.

Taip ir liko jis darbovietėj
tvarkingai,
tartum baldas patvarus dūlėti.
O galėjo —
žinom, kad galėjo
Šoktelti aukštyn ir tapt
kartotekos vedėju.
Bet netapo.... Ką darysi.
O dabar Damulę vedė,
aukso moteriškę sau laiimėjo
Ir kada jisai paklausė:
Damulytė, mylimiausia,
ar išmoksi tu mane mylėti?
Ji atsakė net nemirktelėjusi:
Martynai! Įsikalk į ausį —
kai reikėjo,
stenografijos išmokau aš
per vieną sausį-

(Autorius nepasirašo)

IETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

HOUSE OF BEAUTY

PHOTOGRAPHY

CENTRAL APPLIANCES

Helen Mockus, Owner

Sav- Wally & Danutė Balchai

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA
90029
T©1. 665-4311

11985 E- Firestone, Norwalk, Ca,

MAYTAG WASHERS
Autherlaed Representative
Aleksas Dieninis
1915 Llneeln Ave.
Venice, CA 90291

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS
3440 Wilshire BlvdLos Angeles, CA 90010
1-2000
—
538-4160

Telef- 2(13) 864-2063
rtetterte, terte<terte«te<terte<te<terte<te*«te<te<te<te<te<tei<

Phene: Ml-2525

17228 Crenshaw Blvd-,
Torrance, CA 90504

Nuosavybių pardavėjai

BRONĖ SKIRIENĖ,

JONAS KUTRA

oficiali aukštesniojo teismo vertėją
daro dokumentų vertimus iš lietu
vią kalbos j anglų kalbą su atitinka*
mail patvirtinimais ir notarizavi*

Fetejrnfai

Re&l Estate — Incam* Tax

LEONO KANTO FO tO Si ŪDIJA

ARTHUR V- DOBLE

• Fi«tte o/ HMilywoou"

Attorney at Law

36/1 Hollywood ulv„.
Hollywood, CA 9002b

‘

le Broadway Plaza Suite 2200
700 S- Flower Street
,os Angeles, California 90017

Netary Puteli*

Santa Monica, Ca 90403
Tai. 464-305® .

Prašome skambinti telefonu:

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Katate Broker

Member County Dental Society

ROQUE & MARK CO.

10900 Warner Ave-, Suite 116
FONTAIN VALLEY, CA 92708
(Corner Warner & Euclid)
Tele. 1 (714) 968-5525

Apdrauda

M & R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

Taip pat padeda parengti iškvie«
timui giminėms iš Lietuvos vizitui
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

1911—19th St.

Res.: 406-6084

469-8097

Telefonas (213) 629-5794

849-4192

3002 Santa Monica Blvd.

Vytės Nemunėlio

Santa Monjea, CA 96404
Phone: 888-7525

Res. 365-0416

A. BLAKiS, D.D.S.

All Linas of Insurance

Dantistas (latviu

2113 Wilshire Blvd.

kilmes)

2953 Lincoln Blvd.
Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9281

Santa Monica, CA 96403

HENRIKAS PAiKKVJCIUS

Phone 828-4613 by appointment

828-7525

Phone: 664-2919

DANUTĖ PAMXVlClKNt

It

A. F. SKIRIUS

900ft

fr

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.

Kaina $4-00
ftig ir kitų knygų jauniui galiti
gauti “Lietuvių Dienų” leidyMeje:
4844 Suneet Blvd., Hollyweed, @4

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 90403

Meškiukas Rvdnisbluw
su tegalvotomis V. Stancikai^
iliuitracijemls.

Branch Office:

A. "Mark" MARKEVIČIUS

-9801

WALLY & WAYNE

Baldai

Advokatai
Law Offices of

Orožia salionai

I

•

•

Lietuviai dantistai

HENRY J. PASCOE, Realtar*

Los Angeles, CA 9Ub-9

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039

1611 Montana, Suite G

Mūsų knygyne taip pat galite gauti
lenjvesles muzikes
šakių, maršų, chanų dainų,
atskirų selistų

Tel.: 664-2919

'Tel. 660-1265

Santa Monica, CA 90403

PLOKŠTELIŲ.

R*al Estate *rak«H

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.

INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard

. ,> ; •

«

Tel. 393-5544

utomobiliy

Gydytojai

taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas
Vincas Viskantas, sav.
1611 Pacific Coast Hy.
Lomita, CA 90717

Res. 393-381

VERTINGOS DOVANOS
ANTANAS IR BRONE SKIRIAI

LUIS M. ALBERT, M.D.

Real Estate Brekers

1337 W. Glenoaks BlvdGLENDALE, CA 91201

4366 Sunset Blvd.

Phone 246-2456

Hollywood, CA 90629
664-2919

Gražu dovanų duoti yra
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Tel.: 325-3145

ir autentiškos koplytėlės, lietuviškui
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Gydytojas ir chirurgas

Vaiky darželiai

įstaigos telef. 826-3090

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Namu telefonas: 820-2867

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT

3231 Pico Boulevard

GLENDALE PRE-SCHOOL

Santa Monica, CA 90405

and KINDERGARTEN

225

Jana* Spreinaitis, savininkas

JONAS JURGILAS, M.D.

14630 Lanark Street

17427 Chatsworth St.
Granada Hills, CA 91344

Panorama City, CA 91402
Phone 787-9387

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

Ona Zukiene

Palaidos: 10-12 ir 3-7; šoštad* 9-1

COCKTAILS and DANCING

S.

Verdugo

Tel. 244-4567

Rd.,

Calif. 90029

Glendale,

vakare 241-0340

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

LITHUANIAN MELODIES

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-1

uozas ir Aldona Spreinaitis, snv.
615 South Brand Blvd.
Glendale, CA 91204

Tel.: 246-1717

Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

AUTOTECHNICA

THE ROUND ROBIN

į

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

(

Gynekolegas ir chirurgas

<
5

1052 Atlantic Avenue
Long Beaeh, CA 90813

'

Tel.: 433-3673

Tel. 664-2910

CA

Office: 363-5909 - Excfa. 633-8116
Cocktails and Dancing

V mtuvių, sukaktuvių, vardadieniu
gimtadienių ar ketomis progomis—*
tai lietuviški tautiniai audimak
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluosčiai ir staltiesės.

Sav* Jonas Karalius

Pirm. Juozas Mitkus

2849 Rowena Ave., Los Angeles
Tel. 660-5984

90039

2610 Griffith Park Blvd., Los An
gėlės, Ca. 90039. Tel. 662-6591

Res. 567-4141

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

•
F A REN G I M Ų
KALENDORIUS
KOVO MĖN.
11 d. 12:30. vai. — Knygos “Že
maičių Didysis” pristatymas Sv.
Kazimiero par. salėj.

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

24 d- — Dail. M. B. Stankūnienės
meno paroda Tautiniuose Na
muose.
25 d. — Kaziuko mugė Šv. Kazi
miero par. patalpose ir kieme

BALANDŽIO MĖN.

8 d. 12 vai. — Arch. Edmundo
Arbo paskaita, iliustruota skaid
rėmis.

TRUMPAI

— Janina Mathews, solistės Jodytės-M'athew duktė, vasario 14
d- 4:30 PM — 5:30 PM vaidino
ABC televizijos programos veikale
‘Make Believe Marriage”.
— Stasei Damulienei, Vista, Cal.
ausie mėn- pabaigoje buvo pada
ryta tulžies operacija Northridge
ligoninėje daktaro J. Jurgilo prie
žiūroje. Operacija 'pasisekė gerai,
ponia Damulienė grįžo1 į namus ir
puikiai taisosi.

— Romas Giedra, už bandymą
pabėgti į Švediją, ilgai kalintas so✓entų kalėjimuose, viešai atsisakęs
sovietų pilietybės, pagaliau gavo
eidimą išvykti pas savo tėvą J. M.
Tedrą, Yucaipa, Calif- Romui įsa:yta išvykti vasario mėnesį.
Apie R. Giedros priešinimąsi
ovietų režimui prieš porą metų
plačiai rašė amerikiečių spauda-

— Ilona Brazdžionienė, dalyva
vo Lietuvių Dailės parodoj New
Yorke ir už savo paveikslus patrioine tema laimėjo premiją.

Plastinės chirurgijos kabinetą
Kalifornijoje , Newport Beach, 141
Avocado Ave., Suite 307, atidarė
dr. Edvardas J. Domanskis, grįžęs
iš JAV kariuomenės.
Jis yra gimęs 1954 m. Vokieti
joje, gimnaziją baigė Chicagoje,
chirurgiją studijavo Illinois univer
sitete- Plastinės chirurgijos studijas
baigė 1976 m. San Francisco me
dicinos centre. Atlikdamas karinę
prievolę JAV kapiuomenėje, dirbo
kaip plastinės chirurgijos specialis
tas Vakarų Vokietijoje, karinėje
JAV ligoninėje Landstuhlėje. Išlai
kęs JAV plastinės bei atstatomosios
chirurgijos egzaminus, tapo oficia-*
liu šios srities specialistu.

—Birutė (Kazlauskaitė) ir Almis
Vitėnai, Middletown, NJ, Kalėdų
atostogom buvo užsukę į Los An
geles miestą pas tėvus Valeriją ir
Vincą Kazlauskus.
Almis Vitėnas yra sūnus Juozo
Vitėno, kuris 1950-5 m. buvo Lie
tuvių Dienų žurnalo redaktorium.
Laimingi seneliai

— Viktorija ir Ignas Gurčinai
per septynias savaites pasidarė dvi
gubais seneliais.
Pernai metų lapkričio 13 d. ūnus Rimas ir marti Birutė (Safrončikaitė) Gurčinai susilaukė pirmargimio sūnaus.
Šių metų sausio 6 d. duktė Dalia
ir Vytautas Gedgaudai susilaukė
irgi pirmagimio sūnaus (kaip tik
per senelio Igno Gurčino gimtadienį).
v
IJF
Tuo pačiu metu laimingais sene
liais tapo Jadvyga ir Feliksas Safrončikai ir Elena su Česlovu Ged
gaudai.
Sveikiname laimingas jaunųjų
poras ir senelius.

MIRTYS
— Suzana Tiknienė, gyvenusi
L- A. ir Yucaipoje, mirė sausio 5
1. Euclid, Ohio. Palaidota sausio
7 d. Laidotuvėmis rūpinosi duktė
Ann Lapinskienė ir sūnus Albertas
Aniwski.
Suzana mirė 85 metų amžiaus.
1 i paliko 5 anūkus ir 8 proanūkusĮ Kaliforniją Suzana atvyko
?rieš 35 metus ir čia įsitraukė į
aktyvią Katalikių Moterų Sąjungos,
riet. Katalikų Susivienijimo ir Lieuvos Vyčių veiklą.
Ji buvo skaitytoja ir rėmėja LD
amalo-, ir Liet. Amerikos Vaka
rio; taip pat dosniai rėmė Lietuvos
aisvinimo. reikalus.
Reiškiame gilios užuojautos dūk
ai Anna! ir sūnui Albertui-

—Martin Fisher, vyras Elenos Šiimaitės, Palm Springs, Calif., mirė
sausio 16 d. ir palaidotas sausio
20 Holy Cross mauzoliejuje.
Reiškiame gilią užuojautą žmorai Helen ir jos sūnui Edw. Holly
woodMartin ir Helen buvo atvykę į
Kaliforniją iš Chicago, Ill. Martin
Fischer buvo gimęs 1889 m. Aus
trijoje.

— Ona Pahibinskienė, kun. V.
Palubinsko motina, mirė sausio 26
d. ir sausio 29 palaidota San Fer
nando Misijos kapuose. Šv- Mišias
už savo plotiną laikė pats sūnus
kun. Vytautas, celebruojant ketu
riems kunigams. Kun. J- Venckus,
SJ, pasakė pamokslą.
Kun. V- Palubinskui ir jo bro
liui Angelui Palubinskui reiškiame
gilią užuojautą.

— Nina Pocienė (Foch), Long
Beach, Calif., mirė vasario 14 d- ir
buvo palaidota vietos katalikų ka
pinėse vasario 17 d.
f

Nina dalyvavo Long Beach Lie
tuvių klube, rėmė liet, radijo pro
gramas ir lietuvių spaudą.
Reiškiame gilią užuojautą vyrui
Vincentui ir sūnui Louis.
— Sausio 28 d. buvo pakrikštyta
Albino ir Inos Sekų dukra Vilijos
Vejūnės Teresėlės vardais. Krikš
tas įvyko Šv. Kazimiero bažnyčioj,
o smagios vaišės buvo suruoštos
Tautiniuose Namuose. Krikšto tė
vais buvo Rimas Tompauskas :r
Danutė Moors-

RENKA DOKUMENTUS APIE
SOVIETŲ ŽIAURUMUS

Grafas Nikalojus Tolstojus (Le
vo Tolstojaus palikuonis) išleido
knygą “Jaltos aukos” (“Victims”
of Jalta”, London, Musson, 1978),
kurioje jis aprašė po II-jo pasauli
ni karo alijantų (ypač britų, bet ir
amerikiečių) sovietams išduotus pa
bėgėlius nuo komunistinio teroro.
Šiuo metu Tolstojus rašo naują
knygą apie Sovietų žiaurumus, ku
rioje jis nori paliesti ir Baltijos
kraštuose padarytus nusikaltimusJis prašo1 tuo klausimu jam siųsti
įvairią medžiagą, įskaitant ir gerai
išsilaikiusias nukankintųjų, masi
nių kapų ir panašias nuotraukas,
o taip pat liudininkų parodymus.
Dokumentai gali būti bet kuria
kalba, tik prie kiekvieno turi būti
pridėta trumpa jo santrauka anglų
kalba. Prireikus, ištisai dokumentus
versti padės autoriaus baltiškieji
talkininkai Anglijoje.

ŽINIOS APIE LIETUVA IR
LIETUVIUS LOS ANGELES
DIDŽIOJOJE SPAUDOJE

Vasario 14 dienos Los Angele
Times pirmame puslapyje išspaus,
dino savo korespondento Vilniuje
rašinį apie Vilniaus fabrikus ir jį
darbininkus, Autorius rašo apis
darbininkams įrengtus poilsio kamj
barius, kuriuose skamba muziku
rodomi gražūs paveikslai, malonui
kvapai pailsina darbininkus, atleidžia įtemptus nervus, taip, kad pro •
duktyvumą jie pakelia 10%.
Per 10 minučių tokios pertraukos
darbininkai sėdi minkštose supamo
se kėdėse, klausosi užrašyto paukš
telių čiulbėjimo.... Laikas nuo laike
muzika, vaizdai ir kvapai keičiami,
Taip rūpinamasi darbininko pro
duktyvumu “darbininkų rojuje”?
Ar tokiame atilsio kambary buvo
korespondentas, nesakoma. Kai ra
šysite savo giminėms ar draugams
Vilnių laišką, pasiteiraukite, suži
nosite daugiau- Tada ir mums pa
sakysite.
Vasario 23 dienos Los Angeles
Times numeryje rašoma apie tai,
kaip lietuviai leidžia ir skaito slap
tą spaudą. Čia autorius mini Lie-*
tuvos Katalikų Bažnyčios kroniką.

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas Skirius yra dirbęs inter
nal Revenue Service valdžios įsta.goję ir jau turi 25 metų privačią
rakti ką šioje srityje.
Dėl patarnavimo laiko susitarti
ijc/onu: 664-2919.

Medžiagą siųsti adresu:
Count Nikolai Tolstoi, Cricket
Court, Cricket Malherbie, nr. IIminster, Somerset, Great Britain.

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
administracijoje
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.

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.
AkeS.O'

Available at Lithuanian Days Book
store, 4364 Sunset Blvd., Los Ange
los, CA 90029.
Order from:

Lithuanian Days Publishers
4364 Sunset Bld., Los Angeles. CA
90029

Prašome atnaujinti
..“Lietuviai Amerikos Vakaruose”:,
prenumeratą šiems metams. Kaina
$5.00, Vartokite pasiųstus prenu
meratos atnaujinimo lapelius.
4364 Sunset Blvd., Hollywood, f A
Telefonas: 664-291*
.
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