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REIKIA^HKĖJIMO LIETUVYBĖS IDĖJA
Lietuvos disidentas Romas Giedra su žmona Lidija Chicagoje su Altos 
iarbuotojais* Iš kairės: dr. Leonas Kriaučeliūnas, kun. Adolfas Stasys, 
Lidija ir Romas Giedros, kun. dr. Juozas Prunskis, Teodoras Blinstrubas, 
R. Giedra kalbėjo Amerikos Lietuvių kongrese, Člevelanda, spalio 13-

Nuotrauka Gedimino Janutos

Romas Giedra pasakoja apie save

Šią vasarą ištremtas iš Lietuvos 
R. Giedra padarė pranešimus ALT, 
Los Angeles sk. suruoštoje paskai
toje, vėliau Lietuvos Vyčių organi
zacijos seime Chicagoje ir spalio 
14 d. Amerikos Lietuvių kongrese 
Clevelande. “Lietuvos Aidų” ra
dijo programų St. Petersburge ko
miteto pirm. K. Kleiva užrekorda- 
vo R. Giedros kalbą Vyčių seime. 
Štai ką pasakoja apie save ir apie 
dabartinį gyvenimą Lietuvoje.

Maino kelias prasidėjo 1962 
metais, pavasarį, kai su grupe drau
gų bandėme pasinaudoti Klaipėdo
je esančiu tėkluvu ir toikiu būdu 
nuskristi į Švediją. Kadangi šiame 
dešimtmetyje lėktuvų grobimai la
bai nepopuliarūs, noriu paaiškinti 
išsamiau. Mūsų bandymas pabėgti 
lėktuvu negailima laikyti lėktuvo 
pagrobimu, nes lėktuvas buvo be 
žmonių. Jis buvo panaudotas kaip 
transportacijos priemonė, nes nie
kas nebuvo šantažuojamas ir gro
biamas už įkaitus lėktuvu pasinau
doti. Mums nepavyko, nes negalė
jom atrasti rakto. Atsidūrėme lie
tuvių milicijos rankose, kurie mus 
po 4 mėnesių Klaipėdos mieste, 
prie uždarų durų nuteisė mūsų tur
to konfiskacija. Astrauskas ir Mi
kalauskas buvo nuteisti po 12 me
tų griežto rėžimo lagerio, o aš ir 
Kojelis 10 metų griežto rėžimo su 
turto konfiskavimu. Mano atžvilgiu 
pati bausmė buvo griežčiausia, nes 
nepilnamečiams nėra griežtesnės 
bausmės kaip 10 metu. 1962 m. 
balandžio mėn. man buvo tik 17 
metų. Po to sekė lageris, kuriame 
aš praleidau 5 metus.

Mano mamos prašymu man, kaip 
nepilnamečiui, buvo bausmė suma
žinta iki pusės, o mano draugams 
teko išbūti iki galo.

Išėjęs i taip vadinamą “laisvę”, 
metus dar buvau, kaip politiškai 
nesubrendes. nepilnas “tarybinis” 
žmogus, laikomas namų arešte. 
Nuo 9 vai. vakaro iki 6 vai. ryto 
neturėjau teisės išeiti iš namu, kar
ta savaitėje turėjau registruotis vie
tinės milicijos skyriuje ir niekur 
be atskiro leidimo iš miestoi neiš

vykti. Tačiau ir po namų arešto 
nebuvo tos laisvės, apie kurią gal
vojau išeidamas iš kalėjimo, nes 
man buvo taikomas atskiras rėži
mas, kaip vadinami pasų nuostatai. 
Žmogus, kuriam taikomi pasų nuo
statai, neturi teisės gyventi taip 
vadinamuose “režiminiuose mies
tuose”. Tie miestai yra visos sosti
nės ir arčiau sienos, visi, kur yra 
kariniai objektai.

Atlikęs eilę darbų, įstojau į Klai
pėdos politechnikumą, kurį baigiau 
1973 m. technikos-clektros specia
lybėje. Bet dirbti pagal šią specia
lybę nedirbau, nes nenorėjau susi
rišti su visais tais apribojimais, ku
rie sektų pakeitus darbą. Dirbant 
bet kokį vadovaujamą darbą, reikia 
rodyti visus lojalumo pavyzdžius: 
visada lankyti demonstracijas, susi
rinkimus, būti uoliu Šeštadieninių 
talkų talkininku, kur reikia dirbti 
veltui. AŠ tuose renginiuose neda
lyvavau, todėl dirbau vienose pa
reigose iki išvykimo į užsienį.

Paskutiniais metais, .... klausyda
mas savo sąžinės balso, įsijungiau 
į pogrindinę spaudą. Nuo tada vėl 
atsinaujino mano konfliktai su sau
gumo organais. Dėjau pastangas iš
vykti iš Sovietų Sąjungos, nes gerai 
supratau, kas man gresia neilgai 
trukus. Po paskutinio trijų dienų 
pokalbio, turiu omenyje arešto, ka
da vėl mane buvo uždarę kalėji- 
man, kur jau traktavo kaip kalinį, 
su. atsakingais saugumo pareigū
nais, nebeliko jokių abejonių, kad 
mano laisvės dienos buvo suskaity
tos. Bet 1978 m. pavasarį man aiš
kini pasakė, kad “šiandien mes ta
vęs neteisime, nes nenorime berei
kalingo triukšmo. Kai pateksi su 
kitais antrą kartą, tada žinok, kas 
tavęs laukiai: 7 metai lagerio, 5 me
tai tremties. Tai toks jau dabar 
standartas.”

Dabar, kai Sovietų Sąjunga pa
liko už vandenyno, visos teis pra
našystės nustojo galios, ir aš galiu 
pradėti laimingai. Tačiau kaip aš 
laiminai ir laisvai begyvenčiau, 
kaip man bebūtų geri Amerikos 
žmonės, vistiek aš negalėsiu užmirš
ti savo tautos, kaip ir jūs negalite. 
Šiandieną, kai prieš mūsų tautą yra

iškilusios problemos, kaip ilgai mes 
besugebėsim atsispirti, išlikti lietu
viškoj dvasioj, tiek dar ilgai degs 
troškimas ir noras šį procesą pra
ilginti. Dabartinėje Sovietų Sąjun
goje nėra draudžiamas nei lietuviš
kas raštas, nei kalba. Bet po to, kai 
visiškai išnyks lietuviškas tautos 
kultūriniai reiškiniai, tada bus pa
keista ir jų forma. Tada nustos eg
zistavusi tauta ir virs tik tautine 
mažuma, kuri turės įsilieti į naują 
bendruomenę, kurioje nebebus nei 
lietuvių, nei latvių, nei armėnų ir 
kitų, o liks tik sovietinis žmogus, 
kalbantis rusų kalba. — —

Lietuvis gali išlikti tikru lietuviu, 
kuris yra įsisąmoninęs lietuvybės 
idėją, pasireiškiančią per asmenį ir 
per bendruomenę. Mano supratimu 
lietuvybės idėja yra daugiau negu 
lietuvių kalba. Lietuvybė yra pa
saulėžiūra, centrinė mąstysena, ku
ri negalėtų gyvuoti be tikėjimo, be 
tikėjimo į nepraeinančias vertybes, 
paremtas tautos tradicijomis, tau
tos apimtimi praeitį ir ateitį. Tokiu, 
manau, pagrindu lietuvybės idėja 
turėtų pasireikšti per bendruomenę, 
turėtų būti kristalizuojanti jėga, 
jungianti trauka, į kurios centrą 
susiburtų visi tikri lietuviai. Lietu
vybės idėja neturi nieko bendro su 
partinėmis dogmomis, kurios ope
ruoja laikinėmis sąvokomis ir kin
tamomis vertybėmis. Lietuvybės 
idėja turėtų turėti neišnykstamą 
verte, nes tol, kol ji bus gyva tau
toje, tol bus gyva ir tauta. Jei ji 
bus visus apimanti, globalinė, kaip 
žydų svajonė apie pažadėtąją žemę. 
....Todėl dabar reikia ne partinių 
programų, ar gražių biuletenių, de
koracijų, bet tikėjimo, tikėjimo lie
tuvybės idėja....

Laikas eina, ir jeigu neįvyks ko
kių nors svarbių pasauly įvykių, 
tai emigracija iš Lietuvos bus labai 
maža ir negalės paveikti jau prasi
dėjusio nutautėjimo proceso. Viena 
karta pakeis kitą, kuri bus jau nu
tolusi nuo tų idėjų, kuriomis gyve

no jų tėvai. Asimiliacijos procesas 
vis labiau ir labiau veiks mases. To
dėl jau dabar atkreiptinas dėmesys 
į tai. Kitas nemažesnis klausimas, 
tai laikui bėgant neprarasti savo ry
šių su Lietuva. Nors kelias dienas 
ten paviešėjus, kur laikas ribotas, 
visvien ir tokia bendravimo forma 
palieka žymių. Aš manau, kad rei
kia visiškai atmesti, kaip absurdišką 
ir kvailą tvirtinimą, kad pats tokių 
ekskursijų faktas jau reiškia kažko
kį “kapituliavimą”. Dar juokingiau 
galvoti, kad per tas 5 dienas eks
kursantą gali atvesti į komunistinį 
tikėjimą! Jeigu jau kyla tokios ne
pagrįstos prielaidos, tai ką turime 
kalbėti apie nuolatinius gyvento* 
jus, kurie gyvena jau ketvirtą de
šimtmetį komunistų propagandoje. 
Kaip matome, Lietuvoje dar ne
trūksta tikrų patriotų. Ir nebijokite 
laisvai išreikšti savo nuomonę. 
Kiek man teko girdėti Lietuvoje 
apie atvykstančius iš Amerikos tai 
atsiliepė, kaip apie nepaprastai iš? 
sibauginusius. Netikėkite, kad tie, 
kurie sudarinėja jūsų maršrutus, pa- 
tiektiį tikslią informaciją, — jie tik 
stengiasi parodyti, kas jiems nušli
fuotai įsakyta rodyti. Tiesą sužino
site tik pabendravę su neoficialiais 
asmenimis.

Daugeliui turbūt įdomu, kaip 
būtų galima padėti tiems Lietuvo
je, kurie yra persekiojami už savo 
įsitikinimus ir ištikimybę tautai ir 
Kat. Bažnyčiai. Suprantama^ kad 
negaliu duoti jokių receptų. Nes 
viskas priklauso nuo laiko ir aplin
kybių. Saugumo taktika irgi keičia
si...... Gali būti trys pagalbos rū
šys: materialinė, moralinė ir dva
sinė. (Čia kalbėtojas kiekvieną pla
čiau komentuodamas, moraline pa
galba laiko mūsų dėmesį iir reagavi
mą į jų skriaudas ne tik savitarpyje, 
bet ir kitataučių spaudoje ir per 
radiją; materialinė pagalba supran
tama be paaiškinimų; o apie dvasi
nę jis taip kalba:)

Nukelta į 6 psl.
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LIETUVIS NEPAVARGS KOVOJE UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Iš Lietuvos gen. konsulo A. Simučio referato ALT kongrese 
Cievelande, 1979 m. spalio 13 d.

....Mums rūpi, kad juridiniai tebeegzistuojanti ir tarptautinį pripa
žinimą turinti Lietuvos valstybė vėl galimai greičiau grįžtų į pilnai 
nepriklausomų valstybių šeimą.

Viena iš tokių galimybių būtų tai didžiausios ir paskutinės' kolonijinės 
imperijos subyrėjmas, kuris gali įvykti dėl kelių priežasčių. Man yra tekę 
matytis ir šnektelti su,.... Valentinu Moroz. ..Jo įsitikinimu,’jei visos- 
pavergtos tautos vieningai veiktų, daug būtų galima atsiekti. Sovietinėj 
imperijoj vien tik ukrainiečių esą netoli 50 milijonų, o sudėjus kitas 
pavergtas tautas; rusai atsiduria mažumoj. Kalėjimai ir koncentracijos 
stovyklos tai tikras politinių kalinių internacionalas. Ukrainiečiai ten esą 
daugiausia, o toliau eina rusai, lietuviai, latviai, estai ir 1.1. Visi tarpusavyj 
gerai sugyvena, pasiryžę, politinę veiklą skatinti ir koordinuoti ne tik 
Įdėjimuose, bet ir už kalėjimų ribų. Jie įsitikinę, kad pavergtų tautų 
galybė yra vienybėje. ' ■

.Esama nemaža rusų, kurie norėtų, kad Rusija atsisakytų kolonijų, 
kad leistų pavergtosioms tautoms apsispręsti kaip tą yra padariusios 
buvusios Vakarų kolonijinės imperijos. Jie įsitikinę, kad sovietinis im
perializmas daro žalą rusų tautai.

Galimas tretysis pasaulinis karas galėtų ir turėtų užbaigti šios 
paskutinės imperijos egzistavimą ir paleisti iš tautų kalėjimo kebas de
šimtis. tautų, jų tarpe ir Lietuvą, ..Suprantama, kad Vakarų laisvasis 
pasaulis, kaip lygiai ir mes, atominio karo nenorime — tai būtų baisi 
žmonijos nelaimė. Bet ar bus galima jo išvengti, ne nuo mūsų priklauso, 
Taipgi mes negalime užsimerkti ir prieš tai, kad akivaizdoje nepaprasto 
sovietinės imperijos ginklavimosi, didinant, atominių ginklų arsenalą, 
eventualus konfliktas darosi sunkiai išvengiamas, nes Vakarų pasaulis 
nėra pasiruošęs kapituliuoti. Siekdama atominių ginklų persvaros, sovie
tinė imperija neatlaidžiai veda ir psichologinį karą, ..Turbūt daugelis, 
prisimename prieš keletą metų plačiai skleistą frazę “better red than 
dead” — geriau raudonas, negu lavonas. Logika paprasta — atominis 
karas reikštų žmonijos savižudybę — tad ar ne geriau pasiduoti negu 
žūti.

Įdomu, kad pastaruoju metu Vakarų paskubinto atominio ginklavi
mosi iškalbingiausiu, skatintojų pasidarė buvęs Valstybės sekretorius 
Henry Kissinger, kuris neseniai viešai pareiškė, kad bazavimas Vakarų 
atominio ginklavimosi strategijos ant įsitikinimo, kad toks apsiginklavimas 
veda į abipusę savižudybę, yra absurdas. Anot jOr, JAV-bės privalo 
galimai skubiau išvystyti pajėgumą vesti mažos skalės atominius karus, 
kaip lygiai ir strateginį atominį karą.

Kalbėdami apie laisvės viltis meskime žvilgsnį į tai, ką būsų broliai 
pavergtoje Tėvynėje galvoja. Paskaitysiu citatą iš pogrindyje leidžiamos 
1978 m. gruodžio mėn. “Aušros” Nr. 14/54:

“Tad kiekvienas, bent kiek susipažinęs su istorija, žino, kad toks 
anachronizmas, kaip Tarybų Sąjunga su jos pavergtųjų tautų politine 
ir kultūrine priespauda, su žmogaus teisių trypimu ir visišku žmogaus

bei visos liaudies valios ignoravimu bei jos pajungimu visagalės partijos 
valiai — anksčiau ar vėliau turės žūti. Kaip tas atsitiks — nežinia. Gal 
Rusija susidurs su Kinija, gal su Vakarų šalimis, o gal pačios Tarybų 
Sąjungos viduje atsiras jėgų, kurios susprogdins tą juodžiausią šių laikų 
reakcijos priespaudos .ir tamsybės citadelę, apsigaubusią pažangos 
skraiste. ’ •.

Šiaip ar taip, viena galima neabejoti— Lietuva vėl ..taps laisva ir 
nepriklausoma.”

Baigdamas norėčiau prisiminti tuos didelius darbus J;.kuriuos yra 
atlikę ir atlieka Lietuvai Amerikos lietuviai. Gal pats pirmasis žinomas;. 

» Amerikos lietuvių pasireiškimas plačiu ir dalinai tarptautiniu mastu buvo 
Kražių skerdynių išgarsinimas 1893 metais. .

• Po to sekė Didžiojo Vilniaus Seimo 1905 metais parėmimas ir 
eventualiai parėmimas Lietuvos .nepriklausomybės kovų 1918-20 metais 
ir, pagaliau, išreikalavimas Lietuvai iš JAV-bių Vyriausybės de jure 
pripažinimo, kuris tebegalioja iki šios dienos.

Nebuvo tada nei Vliko, nei Altos, nei L. Bendruomenės, bet 
Amerikos lietuviai daug pasidarbavo, aktyviai prisidėdami prie lietuvių 
tautos žadinimo', kas eventualiai privedė prie Lietuvos nepriklausomybės 

. atstatymo 1918-20 metais.
Pirmosios Lietuvos okupacijos pradžioje pradėjusi veikti A. L. Ta

ryba, atliko labai svarbią rolę, darydama viską, kad nebūtų pripažintas 
Lietuvos inkorporavimas į Sovietų Sąjungą; Prisimindami tuos didelius 
darbus pavergtieji Tėvynėje ir šiandien su viltimi žiūri į jus. Jie tiki, kad 
laisvojo pasaulio lietuviai, ypatingai Amerikos lietuviai, išnaudos visas 
progas tarptautinėje arenoje grąžinti Lietuvai jėga išplėštą laisvę ir 
nepriklausomybę.

Skaičiumi esame maža tauta, ir Amerikoje mūsų nedaug, lyginant 
su kitomis tautomis. Ta aplinkybė reikalauja iš mūsų nesiskaldyti ir ne
eikvoti jėgų vieni kitų niekinimui, Nė vienas lietuvis, kuris tiki į laisvą 
nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą, neturi būti atmestas arba atstum
tas nuo lietuviško darbo.

Helsinkio, susitarimų vykdymui patikrinti konferencija šį kartą vyks 
demokratinio krašto sostinėje, Madride, toliau nuo sovietinės imperijos 
įtakos. Neturiu abejonės, kad Vilkas, Altą ir Lietuvių Bendruomenė ten 
reikšis dar •aktyviau negu Helsikyje ir Belgrade. Tad šį savo referatą ir 
baigiu, jungdamasis į šio kongresu šūkį — Lietuvis nepavargs kovoje už 
Lietuvos laisvę.

HOLLYWOOD LOS FELIZ i

VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027

Puikios dešros - Fred Reich ir Viennos skanumynai. Duona — 
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys, 
įvairūs dalykai dovanom s, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir 
šeimos šventėms.

Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt. TaI JLJLO J! T A
9-71 Sėst, 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta I 6lo OUw*T1/

RUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

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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Konsulo D, R. Tremblay šeima: iš kairės — sūnus John , uošvė V. Hriš- 
kevičienė, Marie, Lili — žmona, pats konsulas ir Peter, Nuotrauka daryta 
Philipinuose, pernai per Kalėdas.

KAS SUDARO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ

US Konsulas ir ponia (lietuvaitė) 
lankėsi Santa Monikoje

Donald R. ir Lili (Hriškevičiūtė) 
Tremblay su trimis vaikais lankėsi 
pas uošvę Vandą Hriškevičienę. D. 
R. Tremblay yra geras lietuvių 
draugas. Jis jau 22 metai yra kon- 
sularinėj, JAV tarnyboj, buvęs U S 
atstovu-konsulu Meksikoj, Hondū
re, Pietų Afrikoj (Pretoria), Phili
pinuose ir dabar — paskirtas ketu
riems metams į Naująją Zelandiją, 
(3 milijonai gyv.), į Wellington 
miestą.

D. R. Tremblay yra prancūzų 
kilmės amerikietis, baigęs UOLA 
International! Relations (ir magistrą 
gavęs USC), prieš 18 metų, būda

Jonald R. Tremblay, U.S konsu- 
as N. Zelandijoj, lietuvių draugas.

mas US konsulate Ispanijoj vedė 
lietuvaitę Lili (Eleną) Hriškevičiū- 
tę.

Lili taip pat yra baigusi UOLA 
International Relations (major) ir 
literatūrą (Comparative Literature), 
gimnazijos mokytoja, dirbusi apie 
8 metus.

Donaldo “hobby” yra fotografi
ja, menas, muzika; su savo foto 
nuotraukomis jis yra dalyvavęs iv. 
kraštų spaudoje; Lilės “hobby” — 
tenisas, muzika, literatūrai.

Vladas Hriškevičius, Lilės tėve
lis, prieš keletą metų miręs Santa 
Monikoje, yra daugelį metų- sėk
mingai veikęs antikomunistinėje 
veikloje — savo kalbomis įvairiuo
se klubuose, bažnyčiose ir mokyk
lose su paskaitomis keliavęs po 
Amerika, t

Tremblay Šeima dažnai atostogas 
praleidžia, (o Lili su vaikais šį mo
kyklos semestrą ir gyvena) pas ma
mytę, V. Hriškevičienę Santa Mo
nikoje. Ši įdomi ir graži šeima vi
sada domėjosi Lietuva ir lietuvių 
išeivijoje reikalais.

D. R. Tremblay išleidžiant į N. 
Zelandiją, santamonikiečiai lietuviai 
draugai padovanojo Tremlay šei
mai Lietuvių Enciklopediją angliš
kai.

Išleistuvėse ponios Hriškevičie- 
nės ir sūnaus John ir marčios n> 
muose, dalyvavo pakviestas ir mū
sų gen. garbės konsulas inž. Vyt. 
Čekanauskas su poną ir pasakė 
gražią kalbą (A. R.)

Spalio 12-13 dienomis Clevelan- 
de įvykusiame Alt-os atstovų. suva
žiavime centrinės Aitras organiza
cijos paskyrė 1979-80 metams šiuos 
narius:

1. AMERIKOS LIETUVIŲ RO
MOS KATALIKŲ FEDERACIJA: 
Saulius Kuprys, Jonas Pabedinskas, 
kun. Kazimieras Pugėvičius, dr. Jo
kūbas Stukas, dr. J. Jerome ir Vik
toras Naudžius. Į valdybą: dr. J. 
Jerome ir Viktoras Naudžius; į iž
do globėjus: Jurgis Mikaila.

2. AMERIKOS LIETUVIŲ SO
CIALDEMOKRATŲ SĄJUNGA: 
Martynas Gudelis, Mykolas Prane
vičius, Algirdas Pužauskas, Juozas 
Skoįrubskas, Bronė Spudienė, Anta
nas Sukauskas, dr. Jonas Valaitis. 
Į valdybą: Juozas Skorubskas ir 
dr. Jonas Valaitis; į iždo globėjus: 
Antanas Sukauskas.

3. AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SĄJUNGA: . Vytautas 
Abraitis, Eugenijus Bartkus, Ona 
Biežienė, Teodoras Blinstirubas, 
Petras Bučas, Pranas Kašiuba ir 
Aleksas Laikūnas. Į valdybą: Teo
doras B linstrubas ir Petras Bučas; 
į iždo globėjus: Vytautas Abraitis.

4. AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SANDARA: Antanas 
Andriulionis, dr. Vytautas Dargis, 
Alena Devenienė, Julius Kuzasjr., 
Teodora Kuzienė, dr. Kazys Šid
lauskas ir Gražvydas Lazauskas. Į 
valdybą: dr. Kazys Šidlauskas ir 
Gražvydas Lazauskas; į iždo globė
jus: Aleksandras Chaplikas.

5. SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE: Aleksandras 
Chaplikas, Eufrozina Mikužiūtė, 
Povilas Dargis.

6. LIETUVIŲ KATALIKŲ SU
VIENIJIMAS AMERIKOJE: Tho
mas Mack, dr. Vladas Šimaitis ir. 
Vytautas Yucius. Į valdybą: dr. 
Vladas Šimaitis.

7. AMERIKOS LIETUVIŲ RO
MOS KATALIKIŲ MOTERŲ SĄ
JUNGA: Julijana Rotsko, Emilija 
Vilimaitė ir dr. Aldona Rugienė. Į 
valdybą: Emilija Vilimaitė.

8: LIETUVOS' VYČIAI: Irena 
Šankus, dr. Leonardas Šimutis, dr. 
Leonas Kriaučeliūnas. Į valdybą: 
dr. Leonas Kriaučeliūnas.

9. ŠIAURĖS AMERIKOS LIE 
TEUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN
GA pristatys savo atstovus vėliau.

10. LIETUVOS ATGIMIMO 
SĄJŪDIS: Kasperas Radvila, Liu
das Tamošaitis, Vytautas Jokūbai
tis. Į valdybą: Kasperas Radvila.

11. VILNIAUS KRAŠTO LIE
TUVIŲ SĄJUNGA: Juozas Lekas,

Antanas Stankus, Julius Pakalka. 
Į valdybą: Juozas Lekas.

12. AMERIKOS LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ FEDERACIJA: 
Anatolijus Miltinas, Jonas Talandis, 
Aleksas Jankūnas. Į valdybą: Alek
sas Jankūnas.

13. AMERIKOS LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ LYGA: Stanley 
Balzekas, Jr., Jonas Nasvytis Rimas 
Mulokas, Į valdybą: Stanley Balze
kas, Jr.

Visas suvažiavimas bendru nuta
rimu (at large) į valdybą išrinko 
kun. Adolfą Stasį.

Prof. dr. Jokūbas Stukas sutiko 
būti Amerikos Lietuvių Tarybos 
įgaliotiniu New Jersey valstijoje.

(ALT Inf.)

REZOLIUCIJA 147 DABAR 200

Illinois valst. kongresmano Ed
ward Dervinskio pastangomis H. 
Cone. Res. 147 buvo pravesta 
“Committee on Foreign Affairs” 
JAV kongrese. Šią komisiją sudaro 
34 kongreso nariai iš įvairių valsti
jų. Iš Kalifornijos į tą komisiją 
įeina tik vienas — Robert Lago- 
marsino.

Dabar šią rezoliuciją 147 pava
dino House Concurrent Resolution 
200. Ji bus pateikta balsuoti vi
siems kongreso nariams. Tad labai 
svarbu paprašyti savo kongresma- 
ną, kad jis paremtų šią rezoliuciją.

Rašykite trumpai savo ranka ar
ba rašomąja mašinėle:

My Dear Congressman,

Please support H. C. Res. 200.
(Parašas)

Siųskite adresu: House Office 
Bldg., Washington, DC 21515.

Telefonas: 1(202) 224-3121.
Jei telefonuosite prieš 8 vai. ryto, 

ten bus 11 vai. dienos, — jums 
kainuos tik 50 et., ir turėsite progos 
su savo kongresmanu pakalbėti.

Vokietijos konsulatai, ambasados

gauna daug raštų, prašančių pagel
bėti komunistų pagrobtam lietuviui 
sportininkui Vladui Česiūnui; tuos 
raštus jie persiunčia savo vyriausy
bei.

Visi rašykime atitinkamus raštus 
Vak. Vakarų atstovybėms, prašyda
mi dėti visas įmanomas pastangas 
atgauti Sovietų Sąjungos agentų pa
grobtą lietuvį sportininką.

Visur žmonių pagrobėjai (kidna
ping) valstybių baudžiami, kai kur 
net mirties bausme. Kodėl tokios 
“lengvatos” Sovietų kidnaperiams?

LIETUVIAI AMERIK1S VAKARUOSE — 3



BALFO VEIKLOS 35 M, 
SUKAKTIS

Minėjimo programa

Pranešu visiems lietuviams,. kad 
B alfo užsitarnautos sukakties atžy- 
mėjimas įvyks šia tvarka:

Lapkričio 17 d. —

10 vai. B alfo direktorių suvažia
vimas Šv. Kazimiero par. salėje.

Visi kviečiami dalyvauti ir iš
klausyti centro valdybos pranešimų.

7 vai. 30 min. vakare (ten pat)— 
Sukaktuvinis Balius.

Koncertinę programą atlieka: so
listai J. Čekanauskienė, B. ir R. 
Dabšiai, A. Pavasaris, pianistė R. 
Apeikytė; Vyrų kvartetas: A. Po
likaitis, R. Dabšys, E. Jarašūnas, 
B. Seliukas ir pian, R. Polikaitis. 
Režisuoja A. Žemaitaitis.

Po to — šilta vakarienė ir šokiai. 
Įėjimo auka $12.50; mokiniams ir 
pensininkams $10.00.

Stalus rezervuotis pas: dr. B. 
Raulinaitienę, L. Mažeikienę, A. 
Nelsienę, A. Mitkevičių ir V. Pa
žiūrą.

Lapkričio 18 d. —

10 vai. 30 min. — Šv. Mišios už 
visus mirusius B alfo darbuotojus ir 
aukotojus.

12 vai. — iškilmingas sukakties 
minėjimas salėje.

Meninę programą atlieka: Sol. 
V. Polikaitytė, pian. R. Polikaitis, 
smuikininkas R. Mickus, muz. O. 
Metrikienė ir fleita S. Raulinaitis.

Nuoširdžiai visus prašau šiuose 
svarbiuose Balto įvykiuose gausiai 
dalyvauti.

Vladas Pažiūra
Balfo Direktorių pirm.

Lietuvių kalbos pamokos 
nemokantiems
lietuviškai
Mielas jaunime ir tėvai!

Gal visi žinote, kad Šv. Kazi
miero šeštad. Litu mistinė mokyk
la labai gerai veikia jau 30 metų, 
tačiau taip pat žinome, kad ne visi 
mokyklinio amžiaus vaikai ją lan
kė ir lanko.

Tėvų komiteto ir mokytojų var
du drįstu kreiptis į visus tuos, kurie 
vis dar dvejoja dėl lietuvybės rei
kalingumo jų vaikams ir nesiryžta 
juos atvežti šeštadieniais į mokyk
lą. Geriau leidžiama jiems bėgioti 
gatvėse arba sėdėti prie televizijų 
apartų. Ar nereiktų susimąstyti ir 
pasiryžti. Geriau vėliau negu nie
kad. Kelio atstumas neturėtu sulai
kyti nuo tos kilnios pareigos išlai
kyti lietuvybę vaikuose.

Papasakosiu jums vieno jaunuo
lio išgyvenimus PLB jaunimo kon

grese. Sako: “Mes suvažiavome iš 
įvairių kraštų ir kalbėjomės įvairio
mis kalbomis. Bet kai susirinkome 
vėliavų pakėlimui ir kongreso ati
darymui, kur buvo- vartojama tik 
lietuvių kalba, tada pasijutome, 
kad esame vienos lietuviu tautos 
vaikai ir galime visi susikalbėti savo 
tėvų kalba. Koks tai buvo mumyse 
džiugus ir didingas jausmas, kad 
mes priklausome tautai, kuri turi 
garbingą ir didingą istoriją, o dabar 
kenčia žiaurią vergiją rusų okupaci
joje. Ją reikia gelbėti.”

Ar tai ne sektinas pavyzdys, kad 
mes visi jaustume tą džiaugsmą, 
'susikalbėdami tarpusavyje lietuviš
kai. Jei kas nemokame, reikia mo
kytis.

Todėl pranešu, kad mokykloje 
veikia speciali klasė mokiniams, 
kurie visiškai arba silpnai moka lie
tuviškai. Mes norime pagelbėti tė
vams, kurie dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių neišmokė vaikų savo tė
vų kalbos. Gal reiktų prisiminti iš
mintingą posakį: “Garbė mokėti 
daug svetimų kalbų, tačiau didelė 
gėda savos gerai nemokėti.”

Yra galimybė sudaryti klasę ir 
suaugusiems jaunuoliams, kurie no
rėtų pradėti mokytis lietuviškai. 
Jau yra keli. Reikia turėti nors 5, 
kad galėtume tokią klasę atidaryti. 
Norintieji, prašau skambinti man 
arba p. V. Gedgaudienei.

Vladas Pažiūra
Mokyklos direktorius

PARAMA LIETUVOS DIP 
MATINĖ TARNYBOS

IŠLAIKYMUI

JAV Lietuvių Bendruoimi 
krašto valdybos pastangomis 1 
gresmanas Charles Dougherty (r 
iš Pensylvanijosįį JAV Atstovų 
mus š. m. rugsėjo 26 d. įnešė i 
tymo projektą (H. R. Nr. 54 
kurį JAV kongresui priėmus, j 
dedant 1981 metais Lietuvos 
stovybės Washingtone ir Lietu 
konsulatų JAV-bėse išlaikymui 
metai būtu skiriama 250,000 < 
suma. Minimus fondus admi 
truotii Lietuvos atstovas Washi 
tome ir jie būtų naudojami įsta 
išlaikymui ir Lietuvos atstovo 
skirtų diplomaitų atlyginimui. . 
stovo paskirti asmenys turės f 
lietuvių kilmės (negalės būti Ji 
piliečiai) ir jiems bus teikiamos 
sos privilegijos ir imunitetas, 1 
riuo naudojasi panašaus rango k 
valstybių diplomatiniai atstov 
(Draugas, spalio 15 d.)

GRAŽIOS DOVANOS
Tik ką gauta siunta lietuviškų 1 

plytelių, kurių kainos nuo $20 
$40.

Taip pat LD knygyne galite gai 
lietuviškų lėlių, audinių ir kiteli 
suvenyrų.

Prašome užeiti į įstaigą arba p 
siteirauti laišku apie kainas.

Samienė, Stasys Gegužis, Antanas Kneižys, Leonardas Šimutis, Fortūnatas 
Bagočius, Matas Zujus, P. Kriaučiukas (?), Tomas Matas, dr. Pijus 
Grigaitis. (Juozas Laučka, kuris dalyvavo. 1944 m. konferencijoje, prašo

PIRMIEJI BALFO DIREKTORIAI, IŠRINKTI 1944 M. CHICAGOS
KONFERENCIJOJE —

Sėdi iš kairės: Vera Količienė, Antanas Olis, Nadas Rastenis, kun, dr.
Nora Gugienė, prd. Jonas Balkonas, prel Ignas paišyti,' kad“š7nuotra^. buvo da/yta H-jame Balfo d^Tektori^sS

Albavieius; stovi is kaires: Mikas Vaidyla, Jonas Tuinila, Elzbieta vime New Yo.rke. o ne I-mame. kain narašvta I D Ivime New Yorke, o ne I-mame, kaip parašyta LD ).
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LDK Birutės draugijos valdyba su Algiu ir Laima Stepaičiais koncertui 
besiruošiant. — Iš kairės: A. ir L. Stepaičiai, Elena Pažėrienė, Aldona 
Audronienė, pirm. Rūta Šakienė. Marija Kairienė-Roberts, Monika 
Gasparonienė. (Trūksta Nelės Apeikienės).

L. Stepaitienės dainų 
rečitalio belaukiant

Los Angeles Birutietės turi retą 
progą pristatyti lietuviškai visuo
menei solistę Laimą Stepaitienę, 
kurios dainų ir arijų koncertas 
įvyks š. m. gruodžio 1 d. Sv. Kazi
miero parapijos salėj, akomponuo- 
jant mūsų mylimai pianistei Rai
mondai Apeikytei.

Inžinierius Algirdas ir Laima 
Stepaičiai prieš metus atsikėlę iš 
Chicagos, įsikūrė netoli San Diego. 
Nepaisydami nemažo atstumo nuo 
Los Angeles, Stepaičiai dažnai lan
kosi mūsų parengimuose. Laima, 
būdama laibai jautri tautiniams ir 
kultūriniams reikalams, tuoj įsijun
gė į biirutiečių eiles. Džiaugiamės ir 
didžiuojamės, kai mūsų eiles papil
do intelektualinės pajėgos, savo ta
lentų negailėdamas kilniems šalpos 
reikalams.

Laimutės pirmi žingsniai dainavi
mo karjeroje, jai bebūnant vos še- 
šerių metų, prasidėjo Kauno Vals
tybinio Teatro Otelo operos pasta
tymuose, kai konkurso keliu ji pa
teko į vaikų chorą.

Turėdama, igįmtą balso dovaną, 
vėliau Laima įstojo į operos solisto 
Jono Butėno dainavimo klasę Chi- 
cagoje. Paskui vokalines studijas 
tęsė Frankfurto konservatorijoje, 
tuo metu koncertuodama Vokieti
joje ir Šveiiarijoje. Čia kritikai la
bai palankiai įvertino solistės išto
bulintą tchniką. Savo vokalines stu
dijas ji apvainikavo Italijoje, Mila
ne, pas vieną žymiausių profesorių 
— VI. Bachiali.

Sugrįžus į Ameriką, dažnai pasi
rodydavo kaip stiprus lyrinis-kolo- 
ratūrinis sopranas amerikiečių ir 
lietuvių koncertuose.

Muzikos kritikai ypatingai verti
ko baiso valdymo techniką ir gerą

“Bel canto” pobūdžio kūrinių in
terpretavimą (“Bel canto”, tai 17-to 
ir 18-to š. italų operos tradicijų iš
augusi dainavimo technika, kurioje 
pabrėžiamas balso toningumias, 
skambumas ir švelnumas — Liet. 
Enciklopedija, II t.).

Laima Stepaitienė, išreikšdama 
padėką garbingo atminimo solistui 
ir savo profesoriui Jonui Butėnui, 
įsteigė jo vardo stipendijų fondą, 
norėdama paskatinti lietuvišką jau
nimą studijuoti vokalinį - klasikinį 
meną. Todėl ir šio rečitalio pusė 
pelno bus skiriama šiam fondui.

Po koncerto apatinėje salėje 
vyks audimo meno specialistės Ju
lijos ^lapelytės paroda, kur bus ga
lima pasigrožėti lietuviškais tauti
niais audiniais ir pabendrauti prie 
vaišių stalo.

Tikimės, kad mūsų tautiečiai, o 
ypatingai jaunimas, Šį kultūrinį pa
rengimą savo atsilankymu parems.

EI. P-nė

LIETUVIŲ KREDITO UNIJOJE

Lietuvių Kredito Unija, 3356 
Glendale Blvd., L. A., už laikomus 
indėlius trečią ketvirtį išmokėjo 
7/f% dividendo. Rugsėjo, 30 d. Uni
jos balansas buvo $743,197. Pa
skolos ir trumpalaikiai investavimai 
— $722,272. Taupytojų indėliai 
pasiekė ....654,097. Garantijų ir re
zervų fonduose buvo $68,103. Ne
žiūrint paskutiniu laiku bankuose 
imamų aukštų procentų, kredito 
unija galėjo duoti savo nariams pa
skolas žemesniu procentu..

Nariai taupytojai gali gauti iki 
$2000 gyvybės draudimą, už kurį 
jiems mokėti nereikia.

Indėliai iki $40,000 yra apdraus
ti valdžios įstaigoje.

Kredito unijai priklauso 488 na
riai, (i. m.)

Vengrijos sukilimo 23 metu 
minėjimas Los Angeles

Kaip žinome, 1956 m. spalio 21 
d. vengrai buvo sukilę prieš jų kraš
to okupantą Sovietų Sąjungą. Ne
žiūrint Amerikos Balso ir kitų gra
žių pažadų ir užtikrinimo padėti, 
niekas vengrams nepadėjo. Sovietai 
sužinoję, kad JAV-bės nepadės su
kilėliams, Vengriją užpuolė su tūks
tančiais tankų, tūkstančiais kariuo
menės. Po kruvinų kautynių veng
rai neteko apie 40.000 kovotojų. 
Vengrija vėl buvo rusų okupuota.

Kiekvienais metais tą nelaimę 
mini Los Angeles vengrai prie lais
vės kovotojų paminklo McArthur 
parke. Ir šiemet buvo gražios iš
kilmės. Grojo vengrų dūdų orkes
tras, dayvavo daug vengrų organi
zacijų, buvo padėta apie dešimt di
delių vainikų. Pasakyta kalbų. Pa
grindinis kalbėtojas buvo kongres- 
manas Robert Dornan, didelis lie
tuvių ir visų pavergtų tautų druz
gas, puikus kalbėtojas, tikras ora
torius.

Vengrų vėliavose išplautas vidu
ryje turintis būti Vengrijos herbas, 
nes dabar, jų krašto pavergėjai ne
leidžia vartoti. Aišku, vengrai mato 
išniekintas jų vėliavas ir tai jų šir
dyse kelia skausmą, pasiryžimą ko
voti, iki vėliava vėl bus pilna. Daug 
Vengrijos vėliavų buvo ir šiose, jau 
23-čiose, jų nelaimingo' sukilimo 
minėjimo apeigose.

Vadovai iššaukė visų pavergtų 
tautų vėliavas su atstovais. Atėjo 
gudai (baltarusių vardu), estai, lat
viai, lenkai ir daug kitų pavergtų 
tautų atstovų, bet .... lietuviškos 
vėliavos nebuvo, lietuvių atstovas 
nepasirodė. Kodėl? Lietuviai irgi 
buvo pakviesti, raginimas į šias 
iškilmes buvo paskelbtas per Los 
Angeles radiją spalio 20 d.

Dalyvavęs lietuvis
Red. prierašas. — Per kokią pro

gramą? Lietuviai tos radijo progra
mos gail neklauso. Tačiau gal kam 
buvo nusiųstas kvietimas?

SVARBOS BALSAVIMAI
įvyks lapkričio 6 d., antradienį.

Svarbiausias — nutarimas, kad 
reikia panaikinti priverstiną moki
nių vežiojimą iš vienos apylinkės i 
kitą, kas mums kaštuoja daug mi
lijonų dolerių.

Todėl už “State Measures”, 
Prop. No. 1, reikia balsuoti YES. 
. Kiti pasiūlymai ne tokie svarbūs.

Siūlome balsuoti: ’
Prop, No. 2 — YES.
Prop. No. 3 — NO.
Prop. No. 4 — YES.
Prop, A — NO.
Prop. B, C, D, E — YES.

Los Angeles Unif. School Dist.
— Tom B artman .......  Nr. 63.

Mobilizuojamos pastangos rusinti 

lietuvių tautą

“Europos Lietuvis”, rugsėjo 25 
d. įrašo:

“Iš Lietuvos ateina susirūpinimu 
persunktos žinios dabar jau nebe 
tik apie krašto kolonizavimą, bet 
ir apie mobilizuojamas koncentruo
tais pastangas rusinti tautą. Nebe 
naujiena, kad kai kuriose vietose 
tiį kolonistų tirštai prigrūsta. Jeigu 
Vilniuje jie sudaro jau beveik du 
trečdalius miesto gyventojų, tai ne
trūksta jų ir kitur, tik gal dar ne 
tokiomis proporcijomis, kaip sosti
nėje. Visos naujosios pramonės ša
kos juk ne tik valdomos, bet ir ei
liniais darbininkais aprūpinamos 
daugiausia iš rytų. Kad lietuviai ne
šnairuotų (nors jų tas šnairavimas 
Maskvos nebaido), dar ir šioks toks 
pasiteisinimas 'sugalvojamas: naujos 
pramonės šakos, kokios ligi tol ne
buvo žinomos Lietuvoje, reikalin
gos tokį darbą išmanančių žmonių. 
Bet didžiųjų brolių ir seserų, atro
do, pasimaišo jau ir kolchozuose, 
be abejo, daugiausia ten, kur pri
trūksta darbo rankų. Net ir gabenti 
juos iš kažkur nebūtina, nes tie 
kariai, Lietuvoje atlieka tarnybą, 
turi teisę čia pat ir apsigyventi.

Kolonizavimais, jeigu vietiniai gy
ventojai masiškai prievarta neiškel
dinami kur nors kitur, kaip Sov. 
Sąjungoje jau yra buvę, tegaili vykti 
pakankamai lėtai. Ligi šiol dar pu
sėtinai lėtai, bet sistemingai buvo 
vykdomas ir rusinimas. O iš po
grindinės “Aušros” mūsų laikrašty
je perspausdinamas Lietuvių kalbos 
gynimo iniciatyvinės grupės atsi
šaukimas akivaizdžiai parodo, jog 
jau nebepasitenkinama tuo, kad vi
durinėse mokyklose moksleiviai 
privalo mokytis rusų kalbos, diser
tacijos turi būti rašomos ta kalba, 
įstaigose, parduotuvėse, autobusuo
se, traukiniuose tos svetimos kalbos 
nemokančiam reikia, pasinaudoti 
tarpininku, kuris vertėjautų.”

NAUJOS KNYGOS

Lithuanian Writers in the West. 
Lietuvių rašytojų išeivijoje antolo
gija, sudarė Alina Skrupskelienė, 
išleido Lithuanian Library Press 
Chicagoje. Poezija, beletristika, ir 
drama. Poezijos dedama ir lietuviš
ki tekstai, proza ir drama tik verti
mai į anelų kalbą. Iliustruota rašy
tojų atvaizdais ir grafikos piešiniais. 
Didelio, albuminio formato, kaip ir 
kiti tos leidyklos leidiniai, kietais 
viršeliais, su aplanku. Kaina $20 
(persiuntimas paštu $1.50).

Puošni dovana saviems ir sveti
miems.
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tyaudefe
Gelbėkime lietuvių kalbą nuo rusiš
ko genocido!
Lietuvių pogrindžio “Aušroje”, 15 
/ 55 Lietuvių Kalbos Gynimo Ini
ciatyvinė Grupė ilgame rašinyje 
kreipia dėmėsi į šiuos faktus:

— Pagal XXV TSKP suvažiavi
mo. nutarimus suintensyvinti Pabal
tijo ir kitų rusinimą, 1978 m. gruo
džio pradžioje Lietuvos Švietimo 
ministerijos kolegija ėmėsi konkre
čios veiklos ir priėmė nutarimą, ku
riuo nuo 1980 m. Lietuvos mokyk
lose įvedamas sustiprintas ir išplės
tas rusų kalbos mokymo kursas. 
Pagausės rusų kalbos pamokų. Ji 
bus dėstoma mokyklose nuo pat 
pirmosios klasės, taip pat ir ikimo
kyklinio auklėjimo įstaigose — vai
kų darželiuose. Be to, nemažiau 
kaip dvi disciplinos (istorija, geo
grafija ir biologija) tik rusų kalba 
visose klasėse. Aišku, kad ir aukš
tosiose mokyklose šių mokslų fa
kultetai turės būti -rusiški.

Kolegijos posėdy buvo daug kal
bėta apie būtinumą pasinaudoti 
kažkokia “teigiama” Taškento “pa
tirtimi”. Švietimo ministro A. Rim
kaus paskirta Lietuvos pedagogų 
grupė nedelsiant išvyko susipažinti 
su uzbekų rusinimo “patirtimi”.
'— Praėjusiais metais Lietuvos 

mokykloms rusų kalbos propagavi
mo' tikslais pradėtas leisti žurnalas 
“Ruskij jazik v škole”. Šio žurnalo 
tiražas beveik dukart didesnis už 
lietuvių kalbą puoselėjančių leidinė
lių — Kalbos kultūra ir Mūsų kal
ba — tiražą.

— Nuo 1978 m. liepos mėn. Vil
niuje pradėtas leisti literatūros žur
nalas “Litva Literaturnaja”. Šio 
leidinio paskirtis — pamažu pripra
tinti Lietuvos rašytojus dalyvauti 
rusiškoje spaudoje ir reikštis! savo 
kūryba rusiškai.

— Disertacijos rašomos ir gina
mos tik rusų kalba.

— Pastaruoju metu Lietuvos 
aukštieji pareigūnai, kalbėdami mi
tinguose, susirinkimuose ar kito
kiuose sambūriuose, į savo kalbas 
įterpia rusiškų frazių ar net ir kal
bos dalį pasako rusiškai. Tai da
roma ne taip sau, o laikantis nau
jųjų neoficialių instrukcijų , propa
guojančių dvikalbystę.

Tai vis kėslai į švenčiausia ir 
brangiausią tautos turtą — jos gim
tąją kalbą, rašoma “Aušroje’’. Ir 
toliau prašoma:

“Kvieskite į šią šventą kovą žy
miuosius pasaulio intelektualus. 
Tegul mūsų skriaudas sužino ir 
SNO. Tegu 1979 metai būna ne 
vien Namibijos, bet ir Lietuvos me
tai. Išdrįskime pasakyti karčios tie
sos žodžius Rytų Europos tautų 
engėjams.”

Metai baigia, praeiti, jų šauksmas

iki mūsų ateiti pavėlavo. Bet dar 
nevėlu šaukti dėl lietuvių kalbos 
genocido. Gelbėkime lietuvių kalbą 
nuo rusų pasikėsinimų ją nužudyti. 
Vilniuje lietuvių k. “kursai” tebe
veikia, bet kieno naudai?

Brooklyno “Vienybė”, kuri pir

mame puslapyje suplaka Jungtines 
Tautas vizituojantį popiežių Joną 
Paulių su kita “įžymybe”—sovieti
niu "ministru” V. Zenkevičium, 
š. m. rugs. mėn. 28 d. numeryje 
duoda sąrašą Vilniaus universitete 
šią vasarą surengtų užsieniečiams 
lituanistinių kursų dalyvių. Šiais 
metais tų kursantų buvo 16. Matyt, 
pradeda labiau “atsijoti”.

Kursų seniūne buvo kanadietė 
Sandra Babeckaitė. Taip kitų, buvo 
Gailė Mažeikaitė, kurios seserys 
Rasa ir Saulė kursus lankė prieš 
keletą metų. Kur jos dabar yra, ar 
dalyvauja lietuvių veikloje, ar rašo 
straipsnius lietuviškai, ar rodo kur
sų naudą lietuvybei?

Tarp kursantų sąrašo iš JAV 
randame ir P,(etro?) Rauberto var
dą, mums pažįstamo dailininko
Stasio Rauberto sūnau®. Petras Rau- Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iŠ ki 
bertas yra baigęs meno mokyklą 
San Franciske ir dabar dirba vie
name meno muziejuje. Galima nu-

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

r Telefonas: (213)828-7525 M . s ’ 
■> ; ? t’-'- ■' ' ■ ■

Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius; LL Nelsas,L-Herzog

Saugi vieta taupyti yra '’■•LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
3356 Glendole Blvd., Los Angeles 90039, nes narių indėliai yra apdraus

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna siikšttįS dividendus (7M%) 

ir nemokamą. gyvybės draudimą iki S2000,
Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniai 

nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. dieną.
Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur

• Kitu laiku telef. 663-1819

*

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,

8th Ave., Inglewood, telef- 752-1002
gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų stalui: 

vietiniai ir importuoti mėsos produktai * saldumynai * gėrimai, di 
importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.

8400

pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o n 
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s 
susage” vardu- '

jausti, kas jį “sugundė” vykti “pa
sitobulinti” lietuvių kalboje. Bet 
kažin, ar nebus daugiau “pasitobu
linęs” sovietiškai, kai anot un-to 
rektoriaus J. Kubiliaus pasakytos 
kursantams kalbos jie “pamatė tėvų 
žemės pažangą”. O ar pamatė da
romas moralines skriaudas, žmo
gaus teisių pamynimą, nepritarian
čių sovietinei ideologijai teismus, 
kankinimus, Bažnyčios ir tikinčių
jų persekiojimą? Ar pamatė lietu
vių kalbai kalamas rusiškas grandi
nes? Laikas parodys.

★ Iš Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kitokį i 
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą

ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
Inglewoode, 8400 — 8th Avenue-

Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais-

NURMSIN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPR*

1934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. *0069
Telefonas: 652-7848

Reikia tikėjimo lietuvybės idėja 
Atkelta iš 1 psl.

Dvasinė pagalba ateis per jūsų 
maldas ir krikščionišką gyvenimą. 
Jei Sibiro glūdumoje uždarytas ka
linys žinos, kad už jį meldžiamasi, 
jis lengviau iškęs visus pasityčioji
mus. Žmogui sunku būti vienam. 
Tik pasijutęs maža dalimi didelės 
bendruomenės, jis sugebės likti 
žmogumi. Lietuvoje, ir visoje So- 
vietų Sąjungoje, vyksta kriminali
niai dalykai. Žmonės pabunda per 
kančias ir nusižeminimą. Jie rodo 
drąsumo ir moralinių pavyzdžių. 
Jie gali būti didelis įkvėpimo pavyz
dys Vakarams. Bet aš tikiu, kad 
kur mes bebūtume, niekada neuž
miršime tų, kurie tautą ir Dievą ri 
Tėvynę duoda save prikalti prie 
kryžiaus. Kaip Dievo simbolis Kry
žius tapo šventumo simboliu, taip 
alkani ir nuplyšę Gulago kaliniai 
taps mūsų tautos pasididžiavimu!”

(Iš juostos nurašė Balys Brazdžio
nis Chicagoje; kalbą lygino ir trum
pino LA V red,).

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

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkai ukrainiečiai — Mr. & M s. S. KIMAK

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

se jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelj 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,

e .
BALTIC BAKERY

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

Atidara nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet

Išvežiojama duona per visas delikatesų ir kt. europėjiškas krautuves, 
Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Pairk Blvd.
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ETOVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
• ” V. ».*• 1 1 • v • . » I ■» •. . .

Nuosavybių pardavėjai

Advokatai

Law Offices of
ŪDA ŽIBUTĖ BRINKIS

3440 Wilshire Blvd- . 
los Angeles, CA 90010

1000 -rr- L, 538-4160

17228 Crenshaw Blvd-
Torrance^.,CA 90504

I

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas Dobilas)

• i .u:: L . , • /

Attorney at Law

i Broadway Plaza Suite 2200 
700 S- Flower Street

s Angeles, California 90017

Telefonas (213) 629-5794

Apd rauda

M & R AMERICANA 
isurance Service, Inc.
A. "Mark" MARKĘVICIUS

Ali Lines of . Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa. Monica, CA 90403 „

828-7525801

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard .

Los Angeles, CA 900129
7 -.y,-

• Tel.: 664-2919

tomobiliy taisymas

3ODY and FRAME WORK
■ Automobiliu taikymas

Vincas Viskantas, sav. 
mi; Pacific doUst H£.

Lomita, CA: 90717 .•

Tel.?:^2^145

A.

*i..

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

Rowena. Avė,, Los Angeles

660-5984 ^^ : 90039 .

Alinės-užeigos

' THE BIG SHOT

COCKTAI L$;ąnd.:pANCI NG 

ion as Spręinalt^į'sąy.i n Inkas 

14530 Lanark ,Stręet<;;. <
Panorama City. CA .91402"

Phone 994-1291

Baldai ,
f

CENTRAL APPLIANCES
MAYTAG WASHERS

Authorized Representative 
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave. 
Venice, CA 90291

Phone: 821-2525

>

Fotografai
- - - - - - |-  .------------------------------ - - • - — —--------------------------------------- ‘i-.Į ™

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood” 

6671 Hollywood Blvd. 
Hollywood, CA 90028

,.j. *4 ■ ’ • V ■ »•

469-8097 Res.: 466-6084

ALOYZAS ČEPULIS
Photography 

weddings, portraits', children 
•passlports

4210 Gateway Avenue 
Los Angeles, CA. 90029 

Phone 668.1086

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member County Dental Society 
1U900 Warner Ave-, Suite 116 

FONTAIN VALLEY, CA 92708 
^Corner Warner & Euclid) 

Tele. 1 (714) 968-5525

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

X I1 T'.,;’.
2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 90403 

Phone .828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.

DANUTE GIEDRAITIS, D.M D 
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039

Tel. 660-1205 1 k e r . .

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Gydytojas ir chirurgai 

įstaigos .telef. 826-3090
i.. ■ • - i ■ L • ft .; .■ -y-,- £

Namu telefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

n Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

Tel

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Gynekologasir chirurgas 

1052 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90813

432-2973 Res. 597-4141

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

Branch Cffloa:
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PASKEVICIUS 

ir

DANUTĖ PA1KEVTČIENĖ

Real Estate Brokers

Tel. 393-5544

HENRY J. PASCOE, Realtor*

1611 Montana, Suite G 
Santa Monica, CA 90403

Res. 3v3-*il

BRONĖ SKIRIENĖ
Realtor

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029 

664-2919 Res. 849-4192

Vincas Skirtus

R. E. Salesman 

(same address)

Vaikų darželiai

GLENDALH PRE-SCHOOL 
and KINDERGARTEN 

Ona Žukienė, savin.

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

vakare 241-0340Tel. 244-4567

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS

NOTARY PUBLIC

4366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029 

664-2919

GENERAL CONTRACTORS

“BEST WAY”, sav. A. Pečiulis
Remodeling SjpeaiaUiist

Roofing, Plumbing, Painting, 
Electrical, Plastering, Kitchens

2820 Griffith Pairk Blvd.
Los Angeles, CA. 90027

Phone: 665-7818
, . ; TA, J

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ ¥*

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai

11985 E- Firestone, Norwalk, C*

Telef. 2(13) 864-2063

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadieniui 
gimtadienių ar kitomis progomis—* 

tai lietuviški tautiniai audiniai 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa* 
galvelės, rankšluoščiai ir staltiesės.

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

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-jec
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Calif- 90029 Tel. 664-2919

BRONĖ SKIRIENĖ, 
oficiali aukštesniojo teismo vertėją 
daro dokumentų vertimus iš lietu 
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka* 
mals patvirtinimais ir notarizavk

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

Prašome skambinti telefonu;
849-4192

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stančikaitės 

iliustracijomis.

Kaina $4-00

šių ir kitų, knygų jaunimui galit! 
gauti' “Lietuvių Dienų” leidyktojw 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, C4 

90989
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šoklų, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

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

Programų Koordinatorius
VLADAS GILYS 

3329^2 Atwater Avenue 
Los Angeles, CA 90039 

Telef. 662-6906

ię.-
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O PARENGIMŲ □ 
K ALE N DŪRIUS

LAPKRIČIO MEN-

11d. — Amerikos Lietuvių Klubo 
parengimas Šv. Kazimiero parap. 
salėje-

.17 d- — Balfo balius Šv. Kazimiero 
parap. salėje.

18 d. 12:15 p< m. Balfo 35 metų su
kakties minėjimas Šv. Kazimiero 
parap. salėj.

25 d.— Lietuvos kariuomenės ‘at
kūrimo minėjimas Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

GRUODŽIO MEN.

Id. — Laimos Stepaitienės kon
certas. Rengia Birutietės Šv. Ka
zimiero par. salėj.

8 d. — Literatūros vakaras su ra
šytoju Jurgiu Jankum. Rengia 
LF Bičiuliai Šv. Kazimiero par. 
salėj.

31 d. — Santa Monikos Lietuvių 
Klubo Naujų Metui sutikimas 
Bay Women’s klubo salėj, 1210 
4th St., Santa Monica, Calif.

— Lietuvių Bendruomenės 
Naujųjų Metų sutikimas Šv. Ka

zimiero parapijos salėj.

TRUMPAI
— Pianistė R. Apeikytė spalio 21 

ir 28 d. su South East Symphony 
ir Senior Citizen Symphony orkes
trais dalyvavo koncertuose, skirtuo
se paminėti ir pagerbti neseniai 
mirusį dirigentą ir kompozitorių L. 
Palange.

R. Apeikytė, L. Palangei diriguo
jant Dawney Simfoniniam orkest
rui, atliko fortepijono solo' partiją 
jo Romantic koncerto Vakaruose 
premjeroje 1974.

Kun. Anso Trakio pamaldos

“Tėviškės” parapijos klebonas 
Chicagoje, vienas iš Balfo direkto
rių, kun. -senį. A. Trakis, atvykęs 
į Balfo suvažiavimą Los Angeles, 
lapkričio 18 d. 9 vai. ryto, atlaikys 
pamaldas, kurios vyks Lavių baž
nyčioje, 1955 Riverside D;r„ LA.

Visi kviečiami kuo1 gausiausiai 
dalyvauti. Rengėjai

Henrikas ir Marija Butkai, bir
želio pabaigoje, iš Libertyville, Ill., 
persikėlė gyventi į Mission Viejo, 
Calif., kur nusipirko gražų reziden
cinį namą.

Henriko Butkaus brolis, Adolfas 
Butkus su žmona, jau seniau yra 
persikėlę iš Chicago® ir gyvena Mis
sion Viejo. Marijos Gedgaudaitės- 
Butkienės brolis Česlovas su žmona 
jau seniau gyvena Santa Monikoje.

Dailiųjų Menų klubo

susirinkimas kviečiamas pirminin
ko Algirdo Gustaičio namuose 
(7946 W. 4th St., L. A.) lapkričio 
3 d., šeštadienį, 3 vai. p.p. Prašomi 
atvykti visi DMK nariai. Progra
moje: naujų narių įstojamieji credo 
ir jiems atsakymai. Visų pasisaky
mai ir bendros diskusijos.

Lietuvis — plastinis chirurgas
Jau vieneri metai, kai Newport 

Beach, Calif, dr. Edvardas Do
manskis atidarė savo plastinės chi
rurgijos kabinetą. Dir. Domanskis 
yra čikagiškis, inž. Vandelino ir dr. 
Alinos Domanskių sūnus, bet Kali
fornija jam nėra svetima. Jis yra 
kurį laiką dirbęs San Francisco li
goninėse, besiruošdamas savo spe
cialybei.

Pernai dr. Domanskis baigė kar 
rinės prievolės tarnybą. Dvejus me
tus buvo Amerikos kariuomenės li
goninėse Vakarų Vokietijoje vyr, 
plastiniu chirurgu, Yra išlaikęs A- 
merikos plastinės ir atstatymo chi
rurgijos tarybos egzaminus. Prieš 
keletą mėnesių tarptautiniame plas
tinės chirurgijos specialistų suvažia
vime Brazilijoje skaitė paskaitą iš 
savo srities.

Dr. Domanskio draugai linki jam 
gražios sėkmės saulėtoje Kaliforni
joje. (Dr. E. Domanskio adresas: 
1441 Avocado Ave., Suite 307, 
Newport Beach, Calif.) p, g.

MIRTYS
Mirė Joseph Bergen, Antano ir 

Onos Metrikių mielas ir ištikimas 
draugas, sulaukęs tik 59 metų am
žiaus. Buvo uolus religingas žmo
gus ir mylintis muziką. Jis turėjo 
-stiprų tenoro balsą ir buvo gerai 
patyręs muzikos gaidų skaityme, 
užtai bažnytinių chorų dažnai bu
vo kviečiamas į talką.

Buvo nelietuvis, bet rašydamas 
švenčių proga sveikinimus pasira
šydavo “Juoza-s Bergenas”. Mėgo 
lietuvius ir jų parengimus, dalyva
vo net keliuose muzikiniuose pa
rengimuose, kaip Strauso, valso 
karaliaus operetėje, Kartą Gintaro 
pakrantėje ir k. Su lietuviais man
dagiai pasisveikindavo “Labas”.

Jo Requiem Mišiose Šv. Vivia- 
nos katedroje, Los Angeles centre, 
giedojo choras apie 50 asmenų, at
vykusių iš įvairių Bažnyčių, kur jis 
talkindavo. Po Mišių jo jaunas 
draugas vargini ninkas Romano pa
grojo galingais katedros vargonais 
Juozo mėgiamiausią Cesar Franck 
“Choralą”.

Ilsėkis ramybėje, Juozai! (o. m.)

— Juozas Stankus mirė spalio 30 
d. Kaiser ligoninėje. Palaidotas iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios šeštadienį, 
lapkr. 3 d. Forest Lawn kapinėse.

.Juozas buvo 74 m. amžiaus. Jis 
prieklausė Lietuvos Vyčių senjorų 
kuopai irSaūlių kuopai.

Reiškiame gilią užuojautą dukrai 
Reginai, Antanui Pavasariui ir visai 
jų šeimai.

— Alfonsas Telyčėnas mirė spa
lio 24 d. Los Angelėje ir palaidotas 
spalio 27 d. Forest Lawn kapinėse. 
Rožančius ir šv. Mišios buvo Šv. 
Kazimiero bažnyčioje.

A. Telyčėnas buvo gimęs 1899. 
Buvo Altos valdybos narys, Šv. 
Kazimiero parapijos komiteto na
rys, Balfo, Bendruomenės ir kt. or
ganizacijų narys ir rėmėjas, pri
klausė Šv. Vardo draugijai. Velio
nį paginusieji ir su juo dirbę, jį at
simins kaip lėtą, ramų gerų norų 
žmogų.

Reiškiame gilią užuojautą dukrai 
Daliai Bekienei, sūnui Ty Talen ir 
kt. giminėms.

m@A
— Antanui Daukantui, Santa 

Monica, spalio mėn. Šv. Jono li
goninėj, padaryta sunki gerklės 
operacija. Pavyko gerai. Ligonis 
taisosi.

ATOSTOGOS

—Jadvyga ir Simas Kvečai, San- 
Monica, atostogas praleidoi Aca- 
pulkoje, Meksikoj. Simas LAV re
dakciją pasveikino atviruku: “Čia 
graži gamta, bet orais drėgnas ir šil
tas. Laiką leidžiame įdomiai, yra 
daug ko pamatyti. ”

Simas Kvečas yra ALTos L. A. 
skyriaus finansų sekretorius, Santa 
Monikos Liet, klubo valdybos na
rys ir Liet. Respublikonų vieneto 
iždininkas, Balfo atstovas Santa 
Monikoje.

Vladas Bacevičius dėkoja

Ačiū už dovaną — du paveiks
lus, kuriuos laimėjau LD loterijoj. 
Ačiū ir tiems, kurie davė tuos pa
veikslus loterijai. Tai ir man laimė 
nusišypsojo laimėti: tai ’yg ir atpil
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO S4JUNGA 

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

Telefonw: (213) 828-7095

das už mano ilgų metų bendradail 
biavimą lietuviškoje -spaudoje.

Ačiū dar kartą!
VI. Bacevičių

Knygos ir kiti leidiniai

Gauta paminėti S. F. Liet. Ben 
druomenės biuletenio nr. 3. Jam 
atžymima JAV L. Bendruomenė 
San Francisco apylinkės 25 meti 
sukaktis.

Kun. dr. V. Pavalkis rašo apie 
Balfo ir Bendruomenės apyl. veik 
lą. Plačiau jis nušviečia turėtus vei 
kimo sunkumus, pertraukas, pe 
metus ir net ilgiau.

Biuletenyje duodama gana daui 
medžiagos bendrais lietuvių klausi 
mais.

Biuletenį galima užsisakyti pas 
P. Indreiką, 111 Bayview Rd., Pa
cifica, CA 94044.

Narsa gyventi. J. Gliaudos ro 
manas. 310 psl. Kaina $6.00. Išlei
do Liet. Knygos Klubas, 4545 W 
63rd St., Chicago, Ill.

Tautinės minties keliu. Redaga
vo J. Puzinas ir J. J. Palukaitis. B- 
leido Am. Liet. Tautinė Sąjunga 
Chicagoje. 416 psl., gausiai ilius
truota, kietais viršeliais, kaina;* 
$12.50 (persiuntimas paštu $1.).

Anapus rytojaus, naujas Jurgi! 
Jankaus -romanas. 296 psl. Kainl 
$9. Išleido “Ateities” leidykla. 
Šias naujas knygas galima įsigyti

LD žurnalo ir LAV knygyne:

Išveš vaikus iš Maskvos
Spalio 20 d. iš Maskvos ameri-4 

kiečių radijo reporteriai per JAV 
radijo stotis paskelbė, kad 1980 
metais Maskvoje vykstančios sporte 
olimpiados metu bus išvežti visi 
vaikai nuo 5 iki 17 metų amžiaus, i

Komentatorius pastebėjo, kad tai 
bus daroma norint rusų jaunimą 
apsaugoti nuo tiesioginio kontakto 
su vakariečių jaunimu.

Kokia tvirta rusų komunistų dik
tatūra, kad net savo vaikais nepa
sitiki! (Sportininkas)
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