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BALFO 35-^METŲ VEIKLOS PAMINĖJIMAS
LOS ANGELES MIESTE Sukaktuvinio Balto suvažiavimo baliaus garbės stalas. Sėdi svečiai, iš 

kairės: J, Čekanauskienė, Antanas ir Marija Rudžiai, prel. J. Kučingis, 
A. Devenienė, K. Čepaitis, Lileikiai, Estijos konsulas E. Lauer, Lietuvos 
gen. garbės konsulas V. Čekanauskas. Foto L. Kantas

Prieš 35 melus, kada II Pasauli
nis Karas ėjo i pabaigą, Amerikos į 
lietuvių pastangomis buvo įsteigtas 
Balfas, tikslu pagelbėti lietuviams, 
atsidūrusienis sugriautoje Vokietijo
je. Šiandie Vakarų Vokietjia gražiai 
atsistatė, tačiau daug lietuvių liko 
ir toliau reikalingi tos baltinės pa
galbos Lietuvoje, Sibire, Lenkijoje 
ir kt. Balfas atliko1 ir dabar atlieka 
milžinišką artimo meilės darbą, nes 
daug geraširdžių lietuvių aukojo ir 
aukoja tam be galo kilniam tikslui. 
Tai Viešpaties Dievo didis ir'nepa
keičiamas įsakymas: "Mylėk savo 
artimą, kaip pats save.”

Tai garbingai sukakčiai atžy
mėti susidarė puiki proga. 1978 m. 
spalio mėn, 28-29 dienomis Chica- 
go*je įvykusiame Balto seime išrink
ti direktoriai nutarė sekantį kasme
tini direktorių suvažiavimą sušaukti 
Los Angeles. Balto 13 skyrius suti
ko globoti, nes jo pirmininkas yra 
kartu direktorius ir Direktorių Ta
rybos pirmininkas. Todėl buvo daug 
lengviau viską koordinuoti, turint 
pajėgią ir didelę sk. valdybą. Be 
to, bailfinės veiklos nuoširdus rėmė
jais, globėjas Balto garbės narys 
prel. J. Kučingis mielai sutiko tam 
tikslui duoti parapijos patalpas.

Parinkta data lapkričio mėn. 17- 
18 dienos. Nutarta šį nepaprastą 
įvykį atžymėti trejopai: 1. Balto di
rektorių suvažiavimu; 2. Sukaktu
viniu balium; ir 3. Balto 35 metų 
veiklos paminėjimu.

1. Balto direktorių suvažiavimas 
įvyko* lapkričio 17 d. 10 vai. ryto 
Šv. Kazimiero parapijos gražioje ir 
atitinkamai papuoštoje salėje. Da
lyvavo šie direktoriai: iš Chicagos
— V. Biailcišytė, P. Rudinskas, K. 
Čepaitis, J. Jasaitis, J. Mackevičius. 
M. Rudienė, F. Sereičikas, kun, A. 
Trakis ir J. Urbelis; iš Clevelando
— O. Jokubaitienė; iš Philadelphi- 
jos — F. Andriūnas ir R. Rauber- 
taitė; iš New Yorko — B. Bieliu- 
kas, J. Gervilienė, V. Padvarietis; 
iŠ Los Angeles — V. Pažiūra.

Direktoriai, negalėję dėl vienų ar 
kitų priežasčių atvykti į suvažiavi
mą, įgaliojo jiems atstovauti šiuos 

asmenis: V, Balčiūnas — H. Goro- 
decką, kun, A. Baltrashuimas — A. 
Rudį, D. Bobelienė — A. Devenie- 
nę, J. Brazauskas — A. Skiriu, A. 
Daukienė — R. Šakienę, K. Jurgė- 
la — G. Leškį, Ž. Modestienė — 
A. Nelsienę, M. Milašienė — S. 
Šakienę, F. Mackevičienė — A. 
Mažeiką, R. Ražauskienė — J. Mi
kailą, P. Šilas — P. Abelkį — O. 
Zailskienė — L. Mažeikienę, kun. 
A. Zakarauskas — R. Nelsa ir F 
Zogas — A. Pažiūrienę.

Suvažiavimą atidarė ir jį pravedė 
direktorių pirm. Vladas Pažiūra. Į 
prezidiumą pakvietė prel. J. Kučin- 
gį, Lietuvos gen. garbės konsulą V. 
Čekanauską, Balto centro pirm, M. 
Rudienę ir gen. sekretorę O. Joku- 
baitiene. Suvažiavimo malda sukal
bėjo* prel. J. Kučingis, prašydamas 
Viešpaties palaimos visiems Balto 
direktoriams, dirbantiems kunti 
darbą, skirtą artimui.

M irusiems prisiminti ir juos par 
gerbti kun. A. Irakis mintimis nu 
kėlė į Amžinybės pasaulį, kuriame 
gerasis Viešpats atsilygina visiems 
už geruosius darbus.

Centro valdybos pirm. M. Rudie
nė pasidžiaugė, kad tiek daug di
rektorių suvažiavo, nežiūrint dide
li ii atstumų. Palinkėjo darnaus pa
sitarimo.

Lietuvos gen. garbės konsulas V. 
Čekanauskas nuoširdžiai pasveikino 
Balto direktorius už jų nepailstamą 
darbą pagelbėti į vargą pateku
siam tautiečiui. Buvo sudarytos 
dvi komisijos: Mandatii ir balsų 
skaičiavimo*: O. Jokubaitienė, A. 
Nelsienė, J. Rukšėnienė; rezoliuci
jų: J. Jasaitis, B. Bieliukas, P. Bu- 
dininkas, kun. A. Trakis ir J. Mi
kaila.

Praėjusio direktorių suvažiavimo 
protokolas neskaitytas, bet priimtas 
toks, koks buvo direktoriams jau 
anksčiau išsiuntinėtas. Pasidžiaugta, 
kad centro valdyba labai gerai di
rektorius informuoja visais reika
lais.

Toliau sekė įvairūs pranešimai: 
a. DirektoriiĮ pirmininko, b. centro 
valdybos pirmininkės, c. Iždininko,

Balto baliaus meninės programos atlikėjai: (iš kairės) B. Dabšienė, R. 
Dabšys, R. Apeikytė, R. Polikaitis, J. Čekanauskienė, A. Polikaitis, A. 
Pavasaris, B. Seliukas ir E. Jarašūnas. Foto L. Kantas

d. Generalinės sekretorės, c. Vicep. 
soliailiniams reikalams, f. Finarisnų 
komisijos, g. Spaudos komisijos, h. 
Rūbii sandėlio vedėjo.

Diskusijose dėl padarytų gan iš
samių pranešimų buvo keletas pa
klausimų ir papildymų. Buvo pagei
dauta, kad prieš kelis metus pada
rytas susitarimas tarp Balto ir Vil
ko* būtų praktiškai vykdomas. Bal
to piniginio vajaus laikas yra spalio 
ir lapkričio mėnesiai. Būtų gen. 
kad minėti veiksniai to susitarimo 
laikytųsi. Baltas atlieka dideli ir 
svarbų darbą. Tad jam nereikėtų 
kenkti.

Visi pranešimai buvo priimti ir 
centro valdybai nuoširdžiai padėko
ta už atliktą tikrai didelį ir gražų 
darbą. Didelis nuopelnas priklauso 
jos pirmininkei M. Rudienei.

Įvyko priešpiečių pertraukia, ku
rios metu padaryta bendra visų da
lyvių nuotrauka. Po to visi dirokt'- 
riiaii ir įgaliotiniai buvo1 skyriaus val
dybos puikiai pavaišinti. Kadangi 

direktoriai atvyko iŠ tolimų vietovių 
ir turėjo dėl to daug išlaidų, sky
riaus valdyba nutarė pavaišinti juos 
nemokamai. Tai mažas atlyginimas 
už didelius darbus.

Pasistiprinus ir truputį pailsėjus, 
direktorių suvažiavimas buvo tęsia
mas toliau. Vietoje mirusios Detroi
to direktorės E. Paurazienės buvo 
vienbalsiai išrinktas Jurgis Mikaila, 
taip pat iš Detroito.

Sekantis direktorių suvažiavimas 
numatyta sušaukti Clevelando, jei 
nepasitaikys kokių nors netikėtumų.

Vasario gimnazijos rėmimas pa
liktas ir toliau, tačiau nutarta pra
šyti iš gimnazijos vadovybės pilnos 
apyskaitos. Priešingu atveju šalpą 
nutraukti.

Buvo ir įvairių kitų, gerų sumany
mų bei pasiūlymų, kaip pagyvinti 
ir pagerinti baltinę veiklą. Direkto
riai paprašyti šiuos pasiūlymus, pa
gal galimybes, Įgyvendinti.

Nukelta i 2 puslapį
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GEROS VALIOS LINKĖJIMAI

Ateina Kalėdų šventės. Linkime vieni kitiems geriausių, gražiausių 
švenc.ų. ir Kiti mums linki. Siunčiame daugybę laiškelių. Gauname ir mes 
patys. Kūmyte gerins valios žmonėms!”, skelbia užrašai. Taikos ir ra
mybes, menes įaugame iš kitų. Džiaugsmo ir palaimos norime turėti pa
tys. mes šventes, rodos, visas ’’pasaulis” pasikeičia — nuo tos “ramybės” 
ir nuo tų Komercinių linkėjimų nebėra jokios ramybės. Bet ramybė, taika, 
dz.augsmas, laune ar tik švenčių privalumas, ar tik momento išdava? 
Jei per visus metus “galąndome ginklus”, jei visos dienos buvo pilnos 
neapykantos, keršto, insinuacijų, kitam linkėjimų blogo, sau — pagarbos, 
respeKto, geroves, ar tos kelios švenčių dienos ir tie keli, kad ir labai 
karsti, linkėjimai atneš stebuklą ir pakeis gyvenimą iš esmės? Vos 
nuėjus nuo švenčių stalo, vėl visa liks, kaip ir buvę... •

Pasaulis ir taip jau pilnas neapykantos, ir džiunglių moralė paraly
žių j a žmonių gyvenimą. Režiminiai, politiniai, religiniai skritumaį ne 
mazta, o didėja ir aštrėja. Mūsų, lietuvių, aštrumai nėra neišlyginami, 
musų skirtumai nėra nesutaikomi, mus jungia vienas tėvynės laisvės sie
kimas. ieįieka tat musų geros valios linkėjimai gyvi ir po švenčių, telydi 
tos draugiškos, šventiškos nuotaikos mūsų elgesį ir žingsnius kasdieninėse 
keiionese, kasdieniniame .asmeniniame ir bendruomenės veiklos elgesyje. 
Te nors maža tų linkėjimų dalelė įsikūnija ir gyvena tarp mūsų. Tuomet 
palaima lydės musų dienas ir darbus žemėje, ir bus garbė Viešpačiui 
aukštybėse. [J

KOVOTOJAI UŽ “LAISVĘ”

Paskutiniai dienų įvykiai Irane ir Pekistane nevienam amerikiečiui 
ir lietuviui atidarys aKis. Daugelis amerikiečių yra pasipiktinę Amerikos 
Vaidz.os Kvailumu, Ten užgrobia JAV nuosavybę, ambasadas, konsulatus, 
terorizuoja surištus musų piliečius, o mes tiems teroristams siunčiame 
maistą, iviateme per televiziją, kaip vienas juodukas, unijos vadas, atsi
sukę krauti laivah ryžius dėt trano, bet Carteris įsakė pakrauti ir nuvežti 
tuos ryžius.

Irane, Pekistane, jau ir kitose valstybėse kovotojai už “laisvę”, ir 
prieš amerikonišką kapitalizmą, • demonstruoja, grasina iškeltomis kumš
timis — mirtis Cartenui, mirtis amerikiečiams. Kas tie demonstratoriai 
yra? Ar relginiai fanatikai, ar patriotai? Visai ne. Jie yra Sovietų komu
nistų paruošti, suorganizuoti revoliucionieriai. Ir pats Komeini yra buvęs 
Sovietų šnipu, jei net Paryžiuje buvo globojamas Sovietų agentų. Revo
liucionieriai tą mulą panaudoja kurstymo reikalams.

Irano įvykiai man primena lietuviškus “politrukus”, kurie daužo 
langus įstaigoms, griežtai pasisakiusiems prieš kolaboravimą su Sovietais, 
Lietuvos okupantais, ir prieš jų propagandinius koncertus Amerikoje. 
Gaila tų naivuolių, kurie pakliūva į jų pinkles!

PRAŠOME ATNAUJINTI “LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE” 
1980 meams ”LAV” prenumeratos kaina paliekama ta pati — $5. 
Prašome “L A V” prenumeratą atnaujinti ir užsakyti savo draugams.
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
WACHINGTONE ŽINIOS

* Jo Šv. Popiežiui Jonui Pauliui 
II lankantis Washingtone Lietuvos 
atstovas ir O. Bačkienė dalyvavo 
1979 m. spalio 6 d. Popiežiaus lai
kytose Šv. Mišiose Šv. Mato ka
tedroje. Tą pačią dieną, vakare, jie 
buvo pakviesti Apaštališkojo Dele
gato į Šv. Sosto Delegatūrą, kur 
Popiežius priėmė diplomatinių mi
sijų šefus ir jų žmonas, pasakyda
mas jiems sveikinimo žodį. Tame 
priėmime pirmą kartą, kaip diplo
matinio korpuso dekanas, dalyvavo 
Sov. Sąjungos ambasadorius ir po
nia Dobrynin.

Pasimatymo metu Jo Šventenybė 
Popiežius Jonas Paulius II pasakė 
Lietuvos atstovui, kad jis kasdieną 
meldžiasi už Lietuvą ir jis taip pat 
kalbėjosi su O. Bačkiene. Po to, Po
piežiaus sekretorius įteikė dr. S. A. 
Bačkiui Šv. Tėvo sukaktuvinį me
dalį ir po rožančių jam ir O. Bač- 
kienei,

* 1979 m. spalio 16 d. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai JAV-se, 
dr. S. A. Bačkis, dr. A. Dinbergs 
ir p. Ernst Jaakson, pateikė bendrą 
jų trijų pasirašytą notą J. T. Sekre
toriui Kurt Waldheimui, su priedu 
— 45 Pabaltiečių Pareiškimu 1979. 
8.23 d. Maskvoje, anglų ir rusų 
kalbomis. Baltijos valstybių diplo
matiniai atstovai savo notoje parė
mė 45 Pabaltiečių Pareiškimą ir iš
reiškė J. T. Gen. Sekretoriui viltį, 
kad jis duos eigą Pabaltiečių Pareiš
kime išreikštiems prašymams.

° JAV Prezidentas ir ponia Car
ter, Viceprezidentas ir ponia Mon- 
dale globojo Koncertą ir iškilmingą 
vakarienę 1979.X.27 d. minint 34- 
tąją Jungtinių Tautų sukaktį ir ta 
proga pagerbiant diplomatinių mi
sijų šefus ir jų žmonas.

Valstybės Sekretoriaus ir ponios 
Vance kvietimu aukščiau išvardyto
se iškilmėse dalyvavo Lietuvos at
stovas su O. Bačkiene. Koncertas 
įvyko John F. Kennedy Centre, o 
vakarienė — Washington Hilton 
viešbutyje, kur buvo atstovaujami 
140 kraštai ir dalyvavo apie 3000 
svečių. Prieš koncertą kalbas pasakė 
A. Robert Abboud, pirmininkavęs

koncertui ir vakarienei, Valstybė 
Sekretorius Cyrus Vance ir' J. T 
Gen. Sekretorius Kurt Waldheim 
Savo kalbose jie pabrėžė taikos, h u 
manizmo ir teisingumo principus

Koncerte grojo Nacionalinis Si m 
foninis orkestras, kuriam dirįgav. 
Mstislav Rostropovich, o smuik 
garsusis Taivano smuikininkas Cho 
Liang Lin.

Po vakarienės svečiai buvo apdo
vanoti United Nations Taikos me
daliais ir sidabrinėmis taurelėmis.

* Pastaruoju laiku Lietuvos at
stovas ir O. Bačkienė buvo pakvies
ti ir atstovavo Lietuvai keliu am
basadų priėmimuose, būtent: Ni- 

. gerijos, Brazilijos, Korėjos, Soma- 
lijos, Turkijos ir Belgijos.

* Oskaro L. Milašiaus kūrinių 
leidėjas Paryžiuje, Andre Silvaire, 
ruošia dar vieną naują Milašiaus 
kūrinių tomą, kuris pripildys leidi
nius — “Des Oeures Completes”. 
Tome bus politiniai O. Milašiaus ra
šiniai, jų tarpe ir dalis “Deux Mes- 
sianismes Politiques”, Dr. S. A. 
Bačkis pasiuntė A. Silvaire keletą 
dalykų, kurių jis buvo prašęs. Dali 
prašytų dalykų parūpino Br. Kvik
lys ir juos prisiuntė dr. Bačkiui.

BALFO 35 M. VEIKLOS....

Atkelta iš 1 psl.

Rezoliucijų komisija pranešė, 
kad jokių rezoliucijų neparašė, ta
čiau siūlo išreikšti padėką Los An
geles Balfo skyriui už puikų suva
žiavimo paruošimą ir globą. Be to, 
prašo direktorius ir toliau nuošir
džiai dirbti Balfo veikloje. Suvažia
vimas tam pilnai pritarė.

Direktorių pirmininkas padėkojo 
visiems direktoriam už darbingą ir 
gerą nuotaiką. Pakvietė visus daly
vauti sukaktuviniame baliuje ir kitą 
dieną — sekmadienį — Balfo veik
los 35 metų minėjime.

Suvažiavimas baigtas padėkos 
malda, kurią sukalbėjo kun. A. 
Trakis.

Apie sukaktuvinį balių ir 35 me
tų veiklos minėjimą kitą kartą.

Vladas Pažiūra

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS PAS SANTAMONIKIEČIUS
Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubas gruodžio 31 d. 

rengia nuotaikingą Naujų, 1980, Metų sutikimą
BAY WOMEN’S CLUB SALĖJE

1210 — 4th St., prie Wilshire Blvd,, Santa Monica,

Pradžia 8 vai. vakaro.

Svečiai bus pavaišinti skania vakariene ir šampanu. ® Veiks baras 
su įvairiais gėrimais • Šokiams gros žinomas Kontinentalinis orkestras.

Greta salės nempkamas automobiliams pastatyti miesto garažas.
Prašoma bilietus iš anksto rezervuoti pas:

A. Mąrkevičų — tel. 828-7525 A. Milaknį — tel, 395-5764
S. Kvečą— tel. 393-3367 V. Raulinaitiene — tel. 393-5833



SKUBIAI PRASME PAGALBOS Dr. K Šidlauskas perrinktas Altos

LafįcričM#JAV Atstovų Rū
mų nariai vienbalsiai (390 balsų) 
priėmė "H^Š ’̂Čphc.ųrrėnt Resolu- 
tionįJtB00^Pteltijb valstybių klau-

> .. 3/.'' .ii I. Ii

- rėždiiučij/a pereina į Se
nato t^enįp ręikaltpkomitetą svafs- 
tymuį, "£■ M " 

Skubiai .prašoma siųsti laiškus už- 
sieni^,. jeįkalų • komiteto nariams 
prašant jų paramos, kad ši rezoliu
cija Jįųp.-greičiau-būtų svarstyta ir 
priimtom viso senato. ąio

Čia pridedamas užsienio reikalų 
komiteto narių sąrašas ir, laiškų 
teksto • pavyzdžiai.

Malonėkite kuo daugiau išrekla
muoti šį reikią. ALT inf.

SENATO UŽSIENIO REIKALŲ 
KOMITETO NARIAI

Sen. Frank Church, Chairman (da
do)
Sen. Claiborne Pell (Rhode Island) 
Sen. George S. McGovern (South 
Dakota)
Sen. Joseph R. Biden, Jr. (Delawar 
?en- Joh5 W[ rc’ 
^en. Richard Stone (Florida) 
Sen. Paul S. Sarbanes (Maryland) 
Sen. Edmund Muskie (Maine) 
Sen. Ędward Zorinsky (Nebraska) 
Sen. Jacob K. Javits (New York) 
Sen. Charles H. Percy (Illinois) 
Sen. Howard H. Baker, Jr. (Tenne- 
»ee)
Sen. Jesse Helms (N.- Carolina) 
Sen. S. I. Hayakawa (California)

rhe Honanable......................... .......
. u* / * •

Senate Foreign Relation Committee
Jnited States Senate
Washington, D. C. 20510 į

■^Laiškų pavyzdžiai:

3ear Senator:
Your help iš most sincerely requested for passage of H. C. Resolu- 

ion 200. We would appreciate your support of the Baltic States issue.
Yours very truly, ,

į.: '■ • ii'i': .. u“

)ear Senator:
The issue of the Baltic States needs your support. Please vote in 

avor of passage of H. C. Resolution 200 when it comes up before the 
foreign Relation Committee.

Yours very truly,
r* w w •

)ear Senator:
Please support 'adoption of H. C. Resolution 200. Your assistance 

'ill be greatly appreciated for passage of the resolution concerning 
le Baltic States.

Yours very truly,

ear Senator:
The Baltic States issue needs your support. Please vote for 

issage of H. C. Resolution'200. Your help will be greatly appreciated;
Yours very truly,

pirmininku
Clevelando suvažiavime sudary

toji Amerikos Lietuvių Tarybos val
dyba lapkr. 16 d. savo patalpose 
Chicagoje turėjo posėdį, kuriame iš
klausė Amerikos Lietuvių Kongre
so rengimo komiteto pirmininko 
kun. Adolfo Stašio pranešimą apie 
kongresą, galutinai suredagavo kon
greso priimtas! rezoliucijas ir pasi
skirstė pareigomis.

ALT pirmininku didele balsų 
dauguma perrinktas dr. Kazys Šid
lauskas, vicepirmininkais: Teodo
ras Blinstrubas, Povilas Dargiš, dr. 
Juozas Jarome, dr. Leonas Kriauče- 
liūnas dr. Vladas Šimaitis ir dr. Jo
nas Valaitis; gen. sekretorium kun. 
A. Stašys, protokolų sekr. inž. 
Gražvydas Lazauskas, iždininku 
Juozas Skorubskas, finansų sekr.
Emilija Vilimaitė.

Dar posėdyje dalyvavo valdybos 
nariai: Stanley Balzekas, Petras Bu
cas, Aleksas Jankūnas, Juozas Le
kas, inž. Viktoras Naudžius, Kaspe- 
ras Radvila, taip pat Irena Blinstru- 
bienė ir kun. Juozas Prunskis.

Susisiekime su senatoriais
JAV Atstovų Rūmų priimtoji re

zoliucija, reikalu j anti Pabaltijo klau
simą iškelti Madride, protestuojanti 
prieš Maskvos pilietybės įstatymą, 
sunkinantį JAV piliečių reikalus, ir 
reikalaujanti laisvo apsisprendimo 
Lietuvai, perduota JAV senatui. Da
bar svarbu laiškais, telegramomis ir 
telefonais skatinti JAV senatorius, 
kad tą rezoliuciją priimtų. Kreipi
mesi galima pažymėti:

“Please support resolution con
cerning the freedom of the Baltic 
States.Your assistance for the pas
sage of this resolution will be great
ly appreciated”.

Amerikos Lietuvių IX Kongreso 
rezoliucijos

Amerikos Lietuvių Kongresas, 
įvykęs 1979 m. spalio 13-14 d. 
Cleveiknde, Ohio, Hollenden House 
viešbuty, priėmė 18 rezoliucijų. Ke
letą svarbesnių čia cituojame.

• Kongresas siunčia sveikinimus 
laisvės kovos broliams ir sesėms 
tautiečiams pavergtoje Lietuvoje, iš 
tėvynės ištremtiesiems, kalinamiems 
bei kitaip persekiojamiems ir linki 
jiems visiems ištvermės.

• Kongresas pilnai pritaria 1979 
m. nugpiūčio mėn. 23 d. Maskvoje 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 45 at
stovų reikalavimui, kad prieš 40 
metų sudaryta gėdinga Molotovo- 
Ribentropo (kitaip Stalino ir Hit
lerio) sutartis ir jos pasėkoje įvykdy
ta Pabaltijo, kraštų okupacija būtų 
panaikinta,., ir reikalauja, kad So
vietų Sąjunga iš tų kraštų pasitrauk
tų bei netrukdytų Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai savarankiškai tvarkytis.

Kongresas sveikina tuos iškiliuo
sius tautos patriotus ir jiems už 
pareikštus reikalavimus širdingai 
dėkoja.

• Kongresas griežtai protestuoja 
prieš sovietų Rusijos vykdomą oku
puotoje Lietuvoje lietuvių tautos 
genocidą ir nuolatinius žmogaus 
teisių laužymus: tautinę ir religinę 
priespaudą, mokyklose, įstaigose ir 
visame gyvenime sustiprintą rusini
mą, Lietuvos jaunimo mobilizavimą 
į okupanto svetimą armiją, trėmi
mus į Sibirą, kalinimus ar baudimu 
uždarant psichiatrinėse ligoninėse.

• Kongresas prašo Altos valdybą 
kreiptis į JAV vyriausybę ir kon
gresą su prašymu, kad būtų daromi 
žygiai sustabdyti Sovietų Sąjungos 
vykdomą Lietuvos laisvės kovoto
jų persekiojimą.

• Kongresas- aukštai vertina A- 
merikos Lietuvių Tarybos veiklą 
Lietuvos laisvinimo srityje, kviečia 
visas JAV esančias organizacijas ją 
moraliai ir finansiškai remti bei • • •jungtis į jos bendrą darbą laikantis 
ankstybesnių darbo padalos susita- 
runų.

Kongresas kartu apgailestauja:, 
kad Altos politinį darbą sunkina 
švietimo ir kultūros reikalams įsteig
ta kita organized j a. M

• Kongresas prašo dalyvius iš- 
• vystyti per savo organizacijas laiškų
rašymo akciją vietiniams kongres- 
manams ir senatoriams, kad jie pa.- 
remtų House Concurrent Resolution 
147 (pakeistą į 200), kuria JAV 
prezidentas prašomas iškelti Balti
jos tautų laisvės reikalą Madrido 
konferencijoje ir kartu įtaigotų ki
tas vakarų valstybes šį reikalą pa
remti.

Naujas lietuvis advokatas

Walter Dudor, š. m. gegužės 7 d. 
baigęs teisių mokslus Pietų Califor- 
nijos universitete (CSC), liepos 25- 
27 d. sėkmingai išlaikė Californi- 
jos valstybinius egzaminus (Califor
nia Bar Examination) ir tapo pilna- 

; teisiu advokatu.
Tenka pažymėti, kad Walter Du

dor yra taip pat baigęs baznio ir fi
nansų mokslus California Northrid
ge University ir jau antrus metus 
dirba mokesčių, pensijų ir korpora
cijų teisinių problemų sprendime.

Taip pat malonu pastebėti, kad 
jis pradinį mokslą išėjo Šv. Kazi
miero liet, parapijos mokykloje, da
lyvavo liet, tautinių šokių sambūry 
ir lietuvių skautuose.

Vedęs lietuvaitę Kristiną Šepety
tę, yra pasiryžęs išlaikyti ir skleisti 
lietuviškas tradicijas

Delegacija į Madrido konferenciją

Etninė Rytų Europos amerikie
čių konferencija, kurią sudaro 9 
tautybės, pasiuntė prez. Carteriui 
raštą, siūlydama JAV delegacijos 
į Madrido konferenciją pirmininku 
paskirti kongresmaną Dantę Fas- 
cell. Ta pati Rytų Europos ameri
kiečių konferencija siekia, kad į 
delegaciją būtų paskirtas nors vie
nas, kilęs iš Rytų Europos. Et
ninės grupės pasiūlė 9 kandidatus, 
kurių tarpe yra šie 3 pabaltiečiai: 
dr. K. Bobelis, J. Simonson ir I. 
Spilners. (Altos inf.)

Apie Lietuvos politinius kalinius

Miuncheno leidžiamas žurnalas 
“ABN Correspondence” išspausdi
no 6 puslapius užimantį kun. J. 
Prunskio straipsnį apie 10 kalina
mų Lietuvos kovotojų dėl žmogaus 
ir tautos teisių. Pavergtos Lietuvos 
priespaudą kun. J. Prunskis taip * 
pat išryškino laipkr. 6 d. kalbėda
mas amerikiečių propgramoje per 
WTAQ radijo stotį. (ALT inf.) 
Vienoje ALT-bos 39-tojo suvažia- 
vi rezoliucijoje Amerikos Lietuvių 
Taryba pasisako, kad 

r ■
“Suvažiavimas pasisako prieš 

JAV lietuvių centrinių organizacijų • 
vadovaujančių asmenų laikymąsi 
okupuotoje Lietuvoje ir lietuvių 
jaunimo siuntimą į Vilniaus Kapsu
ko universiteto ir kitokius kursus.”

• Kongresas randa, kad veiksnių 
nustatyta bendravimo su okupuotos 
Lietuvos tautiečiais forma yra nuo
sekli ir todėl kviečia lietuvių visuo
menę palaikyti su savo artimaisiais 
tik privatinio pabūdžio ryšius, žiū
rint, kad jie nepakenktų tiems ar
timiesiems, o kartu ir Lietuvos lais
vinimo pastangoms. , 1
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VASARIO 16-tos MINĖJIMAS

Altos, Los Angeles skyriaus ren
giamas Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyks 1980 m. vasario 
17 d. Marshall High School audi- 
ditorijoje.

Pagrindine kalbėtoja yra pakviest
ai iš Bostono Sibiro tremtinė Elena 
Juciutė, autorė knygos “Pėdos mir
ties zonoje”.

Elena Juciutė Lietuvoje buvo 
mokytoja ir yra gera kalbėtoja.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
Los Angeles Ramovėnų skyrius 

lapkričio 25 d. surengė Lietuvos ka
riuomenės įsikūrimo sukaktį.

Šventė buvo pradėta JAV ir Lie
tuvos vėliavų pakėlimu prie Šv. Ka
zimiero parap. salės ir po to pamal
domis bažnyčioje. Visos lietuvių 
organizacijos su savo vėliavomis 
dalyvavo šventose Mišiose.

Minėjimo akademiją pravedė VI. 
Šimoliūnas. JAV himną pagiedojo 
A. Polikaitis, invokaciją paskaitė 
kun. dr. V. Bartuška.

Apie Lietuvos kariuomenės kū
rimąsi kalbas pasakė V. Šimoliū
nas, J. Andrius ir gen. garbės kons. 
V. Čekanauskas.

Meninę programos dalį ^atliko ak
toriai D. Mackialienė, J. Janušaus
kas, sol. A. Pavasaris ir pianistė R. 
Apeikytė.

Karininkai ir savanoriai kariai 
buvo atžymėti prisegant specialius 
ženklelius.

Iš sporto klubo “Bangos” veiklos
Los Angeles sporto klubo “Ban

ga” suruoštų sporto varžybų laimė
tojais tapo šie: teniso — vyrų kla
sėje A — R. Ilgūnas, B klasėje — 
L. Raibys, jaunių — R. Ratelis; 
mergaičių tenise — I. Šėkaitė. Vyrų 

tiiklmį laimėjo “Banga”; krepšinį— 
“Pirmieji” įveikė ’’Veteranus” 110- 
94. A. Varnas pelnė 54 taškus ’’Ve
teranams”.

Mūsų moterys pabaltiečių tinkli
nio turnyre laimėjo pirmą vietą.

Vyrų krepšinio komanda įsiregis
travo į rudens sezono turnyrą, ku
ris tęsis 10 savaičių, kiekvieną tre
čiadienį tarp 6:30 ir 9:30 vai. vak., 
St. Monica High School salėje. Ko
manda dėkinga A. Markevičiui, su
mokėjusiam turnyro įstojamąjį mo
kestį.

Moterų tinklinio komanda, po 
gražaus laimėjimo pabaltiečių rung
tynėse, norėtų įstoti į Los Angeles 
žiemos sezono rungtynes, jei suras
tų mecenatą, kuris apmokėtų gana 
stambią įstojimo mokestį.

’’Bangos” metinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, gruodžio mėn. 
7 d. 8 vai. vak. Lietuvių Tautiniuo- 
se Namuose. Susirinkimo metu bus 
rodomi filmai iš išvykų į Mammoth. 
Kviečiami visi atsilankiti — nariai 
ir nenariai. Poi to kavutė, (v.)

Los Angeles Lietuvos Dukterų 
skyrius 1980 m. sausio 19 d. 7 

vai. 30 min. Šv. Kazimiero parapi
jos salėje ruošia tradicinį pošventinį 
balių. Programoje dalyvaus rašyto
jas Aloyzas Baronas, novelistas ir 
humoristas, ’’Draugo” “Spyglių ir 
Dyglių” redaktorius. Įdomus jis ne 
vien kaip rašytojas, bet ir kaip žmo
gus, kuriam žodžių kišenėje ieškoti 
nereikia. 1 !

Lietuvos Dukterys kviečia visus 
losangeliečius atsilankyti, pasiklau
syti įdomaus humoro ir tuo pačiu 
paremti artimo šalpos darbą, (v.) 
Tautinės Sąjungos atsikūrimo

Amerikoje minėjimas įvyks šių 
metų gruodžio 8 d. 7 vai. vak. Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, 3356 

Glendale Blvd., L. A. Iškilmingą 
Am. Liet. Tautinės Sąjungos įkūri
mo aktą ruošia ALTS-gos Los An
geles skyrius.

Vyr. kalbėtoju yra pakviestas Br. 
Dūda. Programą atliks mūsų kolo
nijos kylanti žvaigždė Vita Polikai- 
tytė.

Po programos — vynas ir karšti 
pietūs. Veiks baras.

Visi Los Angeles lietuviai širdin
gai kviečiami šiame įvykyje daly
vauti.

Vietas rezervuoti pas Joną Pet- 
ronį, telef. 644-0791 ir Ramūną Bu- 
žėną, telef 254-6048.

Sekmadienį 10:30 Mišios Šv. Ka
zimiero bažnyčioje už mirusius na
rius. Rengėjai
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CROWN ESCROW CORPORATION

MARCELLA AUGUS 
President

2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA. 90026 • Tel. 413-3370

Nuoširdžiausi švenčių sveikinimai!

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas Dobilas) 1

Attorney at Law

The Brodway Plaza, Suite 2200, • 700 S. Flower St.
Los Angeles, CA 90017 Phone (213) 629-5794

.....MMMIIirim

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
Los Angeles Apylinkės

tradicinis į
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

įvyks 1979 m. gruodžio mėn. 31 d. 8 vai. vakaro 
Šv. Kazimiero parapijos salėj.

Trumpa programa, geras orkestras, skani vakarienė su šampanu 
ir t. t. tik už 15 dol. (pensin. ir moksleiviams 12,50)

Visi maloniai kviečiami.
Rezervuotis pas R. Bužėną, telef. 254-6048; O. Razutienę, tel. 661-0041 

(iki 1979 m. gruodžio mėn. 30 d.)

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ
• ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
• MOTORU SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
• STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
• SULENKIMU TAISYMAS IR DAŽYMAS

ARTI ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS - TARP 
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

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

Mažosios Lietuvos Bičiulių dr-jos

Los Angeles sk. susirinkimas š;u 
kiama gruodžio 9 d., sekmadienį 
12 vai. Tautininiuose Namuos 
3356 Glendale Blvd., Los Angeles

Susirinkime kviečiama dalyvaus 
visi nariai, o taip pat ir nenariai - 
visi, kurie daugiau ar mažiau do 
misi Mažosios Lietuvos klausimu 
o ypač tie, kurie yra gyvenę ir dir
bę bet kurioje Mažosios Lietuve 
dalyje, taigi ir Klaipėdoje ar krašte

Susirinkime bus .aptariama’toli 
mesnė draugijos veikla, renkam 
valdyba, taip pat bus aptariama 
Klaipėdos sukilimo minėjimas sau 
šio mėn. 13 d. parapijos salėje.

pirm. J. Steikūnas, J. Petronis ir R. Bužėnas,
1 - LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE



LOS ANGELES LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

Linksmų švenčių ir laimingų naujų metų!

Danutė Giedraitienė, D.M.D.
Rolandas Giedraitis, D.D.S.

3151 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039

Linksmų švenčių visiems LD skaitytojams

ir draugams linki —
BRONĖ STARKIENĖ ir sūnus MILTON STARKUS
1642 Ocean Avenue, Santa Monica, CA 90401

G. "GUS" KAZLAUSKAS, President
ASTRO — ARC CO. ♦

11144 Penrose St., Sun Valley, California 91352
Tel. 875-0980

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD'
LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028 HO 9-8097

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

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

ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA 

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

Telefonas: (213) 828-7095

hw*^4,^*j^*,jms**j.*i**.**z*****:*.3.*:.*i..:**:..:.*:.»:.

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

Telefonas: (213)828-7525

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

Saugi vieta taupyti yra LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
1356 Glendole Blvd., Los Angeles 90039, nes narių indėliai yra apdrausti

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

ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000.
Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais 

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

Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

ANTANO SKIRIAUS IŠTAIGOJE
Galima gauti šie patarnavimai:

APDRAUDIMAS:
automobilių, namų, baldų, atsakomybės (Liability).

NOTARO PATARNAVIMAI:
Patvirtinama įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif.
Telefonai: 664-2910 664-2919

s-vj ,

BALTIC BAKERY
2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA

Telefonas 547-4331 „

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

Išvežiojama duona per visas delikatesų ir kt europėjiškaa krautuvas.
Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Park Blvd.

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

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkai ukrainiečiai — Mr. & Mrs. S. KIMAK

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

ue 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 uždaryta-
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

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

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
** • • - ■' '*•

Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, dusdama nuolaida.

J 5

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,

8400 — 8th Ave., Inglewood, telef. 752-1002 
gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų stalui:

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

Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iŠ kitų 
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o neseohū 
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polish 
susage” vardu- ,u. lb.

* Iš Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kiloki mu« 
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą

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

■ ' ■ . i -
Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais*
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tyauwje

Istorinės žinios apie lietuvius, 

įsikūrusius šiaurinėje Californijoje

“Drauge”, lapkr. 19 d. nr. K.
Januta rašo, ko nei P. Indreika, 
nei A. Skirius nežinojo,

’’Draugo” š. m. spalio 29 d. nu
meryje išspausdintas P. Indreikos 
raštas apie LB San Francisco apy
linkės 25 metų veiklos paminėjimą. 
Paliesdamas ir tolimą praeitį, kores
pondentas rašo apie caro laikus ir 
tvirtina: “Tikriausiai ne vienas lie
tuvis, bėgdamas iš rusų vergijos, ne
pasiekė Californijos, nes jie tada 
apie San Francisco dar nieko neži
nojo. Atrodo, kad lietuvių nesugun
dė ir atrasto aukso garsas, kuris 
1848 m. plačiai pasklido po visą 
pasaulį, nes “argonautų” arba auk
so ieškotojų tarpe neužtinkama lie
tuviškų pavardžių.”

Šitaip rašydamas P. I. prasilenkė 
su istorikų paskelbtomis žiniomis. 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos suvažiavimo Darbų V tome 
yra dr. Kosto R. Jurgėlos studija— 
“Lietuviai Amerikoje prieš masinę 
imigraciją ir tautinį atgimimą”. 
1964 m. tą studiją išleido' ir atskira 
knygute, Dr. Jurgėla savo studijos 
“Kalifornijos auksas” skyriuje mini 
lietuvių pavardžių. Įdomus yra ap
rašymas, kad 1871 metais iš Euro
pos Amerikon išvykęs lietuvis Juli
jonas Horainis, pasivadinęs Julian 
de Horain, savo korespondencijo
mis iš Californijos sudomino Ame
rikon atvykti rašytoją Henriką Sien- 
kevičių ir aktorę Modrzeską.

Helena Modrzeską gabiu vaidy
bos talentu reiškėsi San Francisco 
teatre, čia besivadindama Helena 
Modjeska, Pagal dr. Jurgėlą, ji sa
vo atsiminimuose aprašiusi, kai 
1$76 m. ji su Sinkevičium ir kitais 
iš laivo išlipo San Francisco uoste, 
juos pasitiko būrys lenkų, kuriems 
vadovavo knt. Rudolfas Korvinas 
Piotrowski ir lietuvis Horain ir kt. r

Californijos Sacramento miestas 
pradėjo kurtis 1848 m. ir garsėti 
aukso ieškotoju centru. 1886 m. 
<»e<mžės 26 d. “Vienybės Lietuvnin- 
vu” išspausdintoje korespondencijo
je ame Sacramento lietuvius rašo
ma: “Mes čia šeši gyvename, vie
nok norime pri gulėt prie skaitliaus 
šonu Gedimino. Mes nepasiduosime 
kit:ems, nes norime būt pirmutiniais 
ir uždedam surišima tarp savęs po 
vardu draugystės' Jadvyga, ba rei
kia žinoti, kad iš viso su didele bė
da surinkome nuo 14 iki 60 metų, 
visi esame broliais.”

Apie San Francisco Balfo skyrių

“Draugo” 1979 spalio 29 d. nr. 
P. InareiKia, aprašydamas LB apy
linkes sukaktuvini koncertą ir balių, 
duoda šieK tiek žinių ir apie anks
tyvesnę lietuvių veikią San Francis
co mieste.

“Lietuvius iš tėvynės išbloškė ru
sų priespauda, karai, badmečiai ir 
kitos nelaimes, kurie tik XIX a. vi
duryje didele srove pasinešė į JAV, 
kurioje atsidūrę jie glaudėsi viens 
prie kito, nes pateko i nepažįstamas 
socialinio gyvenimo sąlygas.

rodei nestebėtina, kad ir San 
Francisco mieste atsidūrusių lietu
vių, buvo įkurta pirmoji draugija— 
SLA kuopa, kurios tikslas teikti pa
galbą nelaimės atveju. Vėliau atsi
rado Lietuvių Darbininkų Literatū
ros draugija, Moterų Apšvietos 
draugija, kurios buvo prisidengusios 
socialistiniais Šukiais. San Francisco 
mieste ilgesnį laiką gyvenęs dabarti
nis “Lietuvių Dienų” leidėjas A. F. 
Skirius rašo, kad šioms draugijoms 
priklausė “tariami” progresyvieji 
lietuviai, kurie net rašyti nemokėjo. 
Šiandien šių draugijų likučiai jokios 
veiklos neparodo.

Po antrojo pasaulinio karo pabai
gos į San Francisco pradėjo atvykti 
iš Europos daugiau lietuvių, kurių 
globa susirūpino vietos patriotiškai 
nusiteikę lietuviai ir susimetę į krū
vą įsteigė Balfo 109 skyrių. Jo prie
šakyje atsistojo veiklus A. F. Ski
rius. Skyriaus pastangomis buvo su
daryta nemažai buto ir darbo sutar
čių ir 1950 m. atkviesti du lietuviai 
kunigai: prof. Pr. Manelis iš Vo
kietijos ir dr. kun, V. Pavalkis iš 
Romos. Abu atkviestieji kunigai, 
nežiūrint sunkaus pastoracinio dar
bo, greit pasinėrė į visuomeninę 
veiklą.

Jiems atvykus pagyvėjo San 
Francisco lietuvių kultūrinis gyve
nimas, nes jie atsivežė didelį visuo
meninio' darbo patirties kraiti. Kun. 
V. Pavalkis, baigęs kunigų semina
riją Vilkaviškyje, kiek laiko padir
bęs parapijose, 1937 m. išvyko į 
Romą tęsti studijų. 1941 m. Grego
rian© universitete įsigijo Bažnyčios 
istorijos daktaro laipsnį, bet dėl už
sitęsusio karo į Lietuvą nebegalėjo 
grįžti. Karui pasibaigus jis darba
vosi organizuodamas šalpą ir globą 
Italijon patekusiems lietuviams pa
bėgėliams. 1945-46 m. Vatikano 
buvo paskirtas į Vokietiją ir Austri
ją rūpintis pabėgėlių dvasiniais rei
kalais, kuriuos perdavęs kan. F. 
Kapočiui, San Francisco lietuvių 
kviečiamas, atvyko į Oaliforniją.

Čia atvykęs rado vienintelę vei
kiančią patriotiškai nusiteikusią or
ganizaciją — Balfą, kuris be tiesio
ginio šalpos darbo plačiau įsitrau
kęs ir į kultūrinę veiklą.

1945 m. pirmą kartą San Fran
cisco mieste atšvęsta. Lietuvos ne
priklausomybės šventė, kurią labai 

gražiai pravedė James Saviškis, din 
bęs US laivyne, Milton C. Starkus 
nupasakojo garbingą lietuvių tautos 
praeitį, B. Skirienė susirinkusius su
pažindino su lietuvių spauda ir 1.1. 
Susirinkimo metu nutarta įsteigti 
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrių, 
kuriam vadovauti apsiėmė J. Sa
viškis, kasininku sutiko būti Ant. 
Poškus ir sekr A. F. Skirius. Siu 
vyrų pastangomis buvo išsirūpinta, 
kad Californijos universiteto Berk
ley, Companille bokšte per Vasario 
16-tąją varpai skambintų Lietuvos 
himno melodiją, kurią skambindavo 
1949-76 m. 1951 m. suruošta Baltų 
diena, kurios ruošimo išlaidas ap
mokėjo kun, V. Pavalkis. J. Liesy
tės, atvykusios dar 1946 m., inicia
tyva buvo suorganizuotos politinės 
diskusijos, kuriose dalyvavo vietinės 
spaudos atstovai, liečiančios Pabal- 
tės kraštų likimą ir .atlikta daug kitų 
kultūrinių ir politinių darbų. Bet 
visi juto, kad neturint savos parapi
jos ir bažnyčios, nėra tos dvasinės 
jungties ir vienijančios rankos, kuri 
vadovautų judriam lietuviškam gy
venimui ir visus glaustų po vienu 
stogu.

Visa tai jusdamas kun. V. Paval
kis ėmėsi iniciatyvos įsteigti San 
Francisco mieste LB apylinkę....”

* Balfo skyrius tada, 1954, buvo 
sujungtas su LB apylinke. Buvo 
renkama viena valdyba.

Nežinoma nuo kurių mėtų Baitas 
buvo visiškai užmirštas. Ar nereikė
tų S. F. miete atgaivinti Balfo sky
rių?

NAUJI LEIDINIAI

Marija Aukštaitė, IŠeivės keliu- 
Apysaka. Viršelį pieš J. A. Navike- 
vičius, išleido A- F- Navikevičius. 
“Tėviškės Žiburių” sp- 1978. Kaina 
$5.50- Gaunama pas leidėją: 555 
Sheppard Ave-, W. No- 202, 
Downsview, Ont- M3H 2R7, Ca
nada ir pas platintojus.

Autorė — senosios kartos išeivė- 
Anksčiau ji yra išleidusi eilių rin
kinį- Apysakoje, autorė sako, yra 
“prieškariniai dviejų keliauninkų 
iš Lietuvos išvykimai k jų išgyveni
mų nuotykiai.”

HOLLYWOOD

VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVE

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027

Puikios dešros - Fred Reich ir Vienuos 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. 
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta

Tikrasis Keturakis ir jo rasta
Paruošė Birutė Vilkutaitytė-Gedv 
lienė, rašytojo1 dukterį97$“< Spai 
dė “Vilties” spaustuvė Clevelande 
Tiražas 1000. Kalbą peržiūrėjo Š: 
Barzdukas. Viršelio aplankas i 
užsklandos dail. B; Vilkutaitytės 
Gedvilienės. Knyga dedikuota Ke 
turakio anūkams. Išleido Keturakė 
dukros ir sūnūs Clevelande. Kam 
$10.00. ; : -

Keturakis — Juozas Vilkųtąitį 
yra “Amerikos pirtyje” autorius 
Šioje knygoje įrodoma, kad,, ne bu
tanas Vilkutaitis, kaip skelbia Lie
tuvoje komunistai, bet Juozas V, 
yra tikrasis šios komedijos autorius

Prekybininko atsiminimai
Buvusio didžiojo prekybininko 

Jono Karvelio “Atsiminimai, 1905- 
1975” 500 psl. Kaina $15. Užsa
kymus siųsti: J- Karvelis, 9141 Car
lyle Ave., Surfside, Fla. 33154-

Gaunama ir LAV leidykloje.

LKB kronika angliškai
Gauta paminėti Chronicle of the 

Catholic Church in Lithuania, No. 
32. Vertė V- Matusaitienė. Mįpkš-, 
tais viršeliais, su vardynu ir žemė
lapiu, kuriame sužymėtos tame nu
meryje minimos vietos.

Vieno egz, kaina $1.00- Užsisa
kant 10 ar daugiau — po 50 c. 
Gaunama: Kunigų Vienybė, 351 
Highland Blvd., Brooklyn; ’ N- Y. 
11207.

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!

Antanas Skirius yra dirbęs Inter
nal Revenue Service valdžios įstai
goje ir jau turi 25 metų privačiu 
praktiką šioje srityje.

Dėl patarnavimo laiko susitarti 
telefonu: 664-2919.

LOS FELIZ

Tel. 663-4747
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LIETUVIAI PREKYBIWNXAI - PROFESIONALAI
Advokatai

Law Offices of
NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

3440 Wilshire Blvd- 
los Angeles, CA 90010 

HO-2000 — 538-4160 

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504

ARTHUR V- DOBLĖ 
(Arturas Dobilas) 
Attorney at Law

rhe Broadway Plaza Suite 2200 
700 S- Flower Street

Los Angeles, California 90017

Telefonas (213) 629-5794

Apdrauda

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

All Lines of Insurance 

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

593-9801 uizm

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90026

Tel.: 664-2919

Automobiliu taisymas

BODY and FRAME WORK 
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav, 
1911 Pacific Coast Hy.

Lomita, CA 90717 
Tel. : 325-3145

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

849 Rowena Ave., Los Aagelee

?el. 660-5984 >0039

Alinės-užeigos
J ........................ ■ ... .... I. -

THE BIG SHOT
COCKTAILS and DANCING

Jonas Spreinaitis, savin Inkas 

14530 Lanark Street
Panorama City, CA 91402 

Phone 994-1291

Baldai

CENTRAL APPLIANCES
MAYTAG WASHERS

Authorized Representative
Aleksas Dieninis

1915 Lincoln Ave.
Venice, CA 90291

Phone: 821-2525

Fotografai

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood" 
6671 Hollywood Blvd. 
Hollywood, CA 90028

469-8907 Res.: 466-6084

ALOYZAS ČEPULIS 
Photography 

weddings, portraits, children 
passports 

4210 Gateway Avenue 
Los Angeles, CA. 90029 

Phone 668-1086

Dantistai
BIRUT A BARVIK8, 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 kilmes)

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 90403 
Pho.ie 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
tr 

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D. 
Lietuviai dantistai 

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel. 660-1205

Gydytojai

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

Namu telefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Palaidos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

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

1032 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 59.7-4141

.............    1 *"1 1 "T
Nuosavybių pardavėjai

— — .. ėŽL...,lW>l. ..w. ■-■■ws-»- .... ■ .......—

in :: ’!

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.

Santa Moniea, GA 90404
VW

Phone: 828-7525 Res. 335-0419

Branch Offiae:

2953 Lincoln Blvd.
Santa Monica GA 99405 Ph.399-9288

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

tr

DANUTĖ PASKIYlClINfc

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtor*

1611 Montana, Suite G 
Santa Monica,. CA 90403

i bl. 35d-5<;44 Res.

BRONĖ SKIRIENĖ
Realtor

I

4364 Sunset. Boulevard

Los Angeles, CA 90029

664-2919 Res. 849-4192

Vincas Skirius

R. E. Salesman. ' y':/ J' ■ 1

(same address)

Vaiky darželiai
GLENDĄ^ PRĘ-SCHOOL . 

and KINDERGARTEN
1

Ona Žakienė, savin,

225 S, Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS

NOTARY PUBLIC

1366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029 
664-2919

GENERAL CONTRACTORS

“BEST WAY”r sav. A- Pečiulis
Remodeling Slpeciailist

! '. ’ ' •' ••• I • ■ '■ “ 5 ' *: '

Roofing, Plumbing, Painting, .
Electrical, Plastering, Kitchens

' 2„82,() Griffith Pairk Blvd.
Los Angeles, CA. $0027 

Phpne: 6^5-7318 

o

» Hl-

WALLY & WAYNB 

PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė BdcM

11985 E- Firestone, Norwalk, Ci

Telef- 2(13) 864-2063

VERTINGOS DOVANO!
Vestuvių, sukaktuvių, varMIM| 
gimtadienių ar kitomis progemtr

tai, lietuviški tautiniai audMt 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, 
galvelės, rankšluosčiai ir staltiesės.

Gražu dovanų duoti yra 
ir autentiškos koplytėlės, lietuviška 
lėlės, ar liet, plokšteles bei knygai,

Didelis dovanų pasirinkimai yw

Liet. Amerikos Vakaruose .Akdua^sc
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Calif- 90029 Tel. 664-2919

BRONĖ SKIRIENE, 
oficiali aukštesniojo teismo vertėju 
daro dokumentų vertimus H Meta 
vių kalbos j anglų kalbų su atitinka 
mais patvirtinimais ir netariami

Taip pat padeda parengti iikvto 
timus giminėms iš Lietuvos riaM 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Junf 
tinėse Amerikos Valstybėse.

Prašomo skambinti telefoiw
849-4192

Vytis Nemunėlio

Meškiukas Rudnosfotai
su spalvotomis V. Stančikais

iliustracijomis.

Kaina $4-00

h* kitų knygų jaunimui satiUi 
gauti “Lietuvių Dienų” leidyM^Sl 
4864 Sunset Blvd., Hellywoe^

Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gotfti 
lengvosios muzikos

> šoklų, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų

PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADHA8
LITHUANIAN MELODISE

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

Programų Koordinatorius 
VLADAS GILYS 

3329% Atwater Avenue 
Los Angeles, CA 90039 

Telef. 662-6906 . '

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7



□ PARENGIMŲ □ 
KALENDORIUS

GRUODŽIO MĖN.

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

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

— Lietuvių Bendruomenės 
Naujųjų Metų sutikimas Šv. Ka

zimiero parapijos salėj.

1980 M. SAUSIO MĖN.

6 d. 12 vai. — Birutiečių mirusių
jų pagerbimas Šv. Kazimiero par. 
salėje.

13 d. 12 vai. — Klaipėdos krašto 
išvadavimo sukakties sukakties 
minėjimas Šv. Kazimiero parap. 
salėje.

19 d. 7 vai. 30 min. — Lietuvos 
Dukterų balius Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

26-27 d. d. LF Bičiulių rengiamas 
politinių studijų savaitgalis Šv. 
Kazimiero parap. salėje.

TRUMPAI
— Vladas Gedminas, LD skaity

tojas Worcester, Mass., lydimas 
Šermukšnio, aplankė redakciją. Jis 
nusiskundė, kad Worcesteryje nėra 
jokio spaudos platintojo, nei lietu
viško knygyno*.

Edvardas Taras,
baigęs Illinois universitetą, Chi

cago Circle, bakalauro laipsniu biz
nio administracijoje, šiomis dieno
mis persikėlė į Los Angeles ir dir
ba didelėje Borg-Warner korpora
cijoje. Edvardo tėvai tebegyvena 
rytuose, bet jis turi čia artimų gimi
nių — dėdę ir tetą Simą ir Jadvygą 
Kvečus, gyvenančius Santa Moni
koje.

Chicagoje Edvardas buvo labai 
aktyvus lietuvių jaunimo veikloje, 
dalyvavo sporto klube ir tautinių 
šokių ansamblyje ir priklausė ke
lioms lietuviškoms organizacijoms.

Edvardas ir čia tuojau įsijungė į 
lietuvišką veiklą, priklauso jaunimo 
ansambliui “Spinduliui”, krepšinio 
komandai ir studentų sąjungai.

Taip jau, matyt, lemta, kad sau
lėtoji Kalifornija pavilioja pačius 
stipriausias jaunimo jėgas, o seni
mas iš Amerikos vidurio ir rytų pa
sirenka drėgnąją Floridą.

Bet argi taip jau lemta?

JUOZAS LAUČKA,
gyv, Bethseda, Md., spalio mėn. 

buvo išrinktas Ateitininkų Federa
cijos vadu.

J. Laučka yra gimęs Amerikoje 

ir mokslus ėjęs ir baigęs Lietuvoje. 
Grįžęs į Ameriką, jis redagavo 
Brooklyne savaitraštį “Ameriką”, 
kuri vėliau buvo prijungta prie 
“Darbininko”.

J. Laučka yra buvęs Voice of 
America ir Liberty Radio redakto
rium.

“Lietuvių Dienų” žurnalo gruo
džio numeris yra skiriamas Juozui 
Laučkai atžymėti.

PETRAS ĄŽUOLAS,

Woodhaven, N. Y., “Lietuvių 
Dienų” žurnalo bendradarbis, buvo 
išrinktas vicepirmininku “American 
Friends of Anti-Bolshevik Block 
of Nations” organizacijos.

Pirmininku buvo išrinktas Altos 
pirm. New Yorke Petras Vytenus.

PROF, JONAS SKIRIUS

atstovavo UCLA, pakviestas So
natos universiteto, Hermosillo mies
te, Meksikoje, dalyvauti lapkr. 14- 
17 dienomis surengtame simpoziu
me. Prof. dr. J. Skirius skaitė re
feratą apie “Jose Vasconcelos in 
Sonora”. Jose Vasconcelos buvo 
vienas organizatorių šio universite
to. Jis buvo Meksikos Švietimo mi- 
nisteriu, o vėliau buvo išrinktas 
Meksikos prezidentu, tačiau jo val
džia prokomunistų grupės buvo nu
versta. (Ta pati klika Meksiką te- 
tevaldo jau 52 metai).

Apie J. Skiriaus kalbą buvo rašo
ma pirmuose puslapiuose vietinio 
laikraščio “EI Sonorense” ir buvo 
rodoma televizijoje.

Dr. J. Skirius baigia rašyti antrą 
knygą apie Jose Vasconcelos gyve
nimą ir kovas,

Titas S, Samys,

San Diego Lietuvių klubo narys ir 
kelis metus buvęs pirmininkas, iš
rinktas 1980 m. House of Pacific 
Relations klubo pirmininku.

Šis klubas turi 3000 narių, ir jam 
priklauso 20 tautybių žmonės. Bal
boa parke klubas turi keletą name
lių, kuriuose rengiamos tautų paro
dėlės, susirinkimai ir parengimai.

1980 m. gegužės 11 d. lietuviai 
turės savo programą Balboa parko 
patalpose. Los Angeles lietuviai yra 
kviečiami dalyvauti.

Vestuvės
— Marytės Sandanavičiūtės, San

ta Monica, jungtuvės su Robertu L. 
Newson įvyko lapkričio 24 d. Ap
reiškimo par, bažnyčioj, New Yor
ke.

M. Sandanavičiūtė-Newson yra 
mokytoja ir dirba L. A. katalikų 
mokyklose. Ji taip pat mokytojauja 
Šv. Kazimiero šeštadieninėje lituar 
nistinėje mokykloje ir gražiai reiš
kiasi jaunimo veikloje.

Jaunavedžiams linkime laimingo 
gyvenimo.

MIRTYS
— Jurgis Mikalonis, Long Beach, 

Calif., gavo žinią iš okup. Lietuvos, 
kad mirė jo motina Anelė Mikalo- 
nienė, sulaukusi 90 metų amžiaus.

Jurgiui reiškiame gilią užuojautą.

PHOENIX, ARIZ.

Lapkričio 21 d. Good Samaritan 
ligoninėje po operacijos ir sunkios 
ligos mirė Algirdas Rimavičius, 67 
metu amžiaus.

Phoenixe gyveno apie 18 metų 
ir kartu su žmona, Janina, buvo 
savininkai Barbara Motei. Pašlijus 
jų sveikatai, pardavė motelį ir per
sikraustė gyventi į Prescott Coutry 
Club, kur turėjo įsigiję namus. Ne
ilgai jiems teteko džiaugtis poilsiu 
bei ramiu gyvenimu. Netrukus mirė 
Janina, o po 8 mėnesių paskui ją 
nuėjo, ir Algirdas. Jis buvo palaido
tas Šv. Kazimiero kapinėse, Chica
goje, šalia žmonos. Iš artimųjų gi- 
minių yra likę du broliai ir duktė; 
rėčia.

Abu Rimavičiai buvo susipratę 
ir veiklūs lietuviai. Ilgiau gyveną 
Phoenixe atsimena, kaip 1962 m. 
a. a. Rimavičius suorganizavo ir 
pravedė pirmąjį Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimą Phoenixe. 
Tai, sako, buvęs vienas iš iškilmin
giausių minėjimų šioje lietuvių ko
lonijoje. (Iš “Arizonos Lietuvis”)

Jaunavedžiai Danutė ir Aleksandras Baltutis.
—Photo Aloyzo Čepulio

/ PADĖKA

: Mūsų vyras;' ■tėvas ir senelis a. a, 
Juozas Stankus mirė 1979 m, spa
lio 30 d. ir palaidotas Forest Lawn 
kapinėse.

Nuoširdžiai, .dėkojame kun, A 
Olšauskui už maldas koplyčioje, už 
atlaikytas šv. Mišias ir palydėjimą 
į kapus/

Dėkojame Daumanto vardo Šau
lių rinktinei už ./.garbės sargybą, 
karsto nešimą ir palydėjimą į kapi-! 
nes.

Ypatinga padėka Kaziui Karu-I 
žai, Prianui Gasparoniui ir Herma-1 
nui Tumui už tartus atsisveikinimai 
žodžius; solistei Janinai Čekanaus-' 
kienei, Antanui Polikaičiui, muz. 
Broniui Budrumui už giedojimą 
mišių metu, muzikei Onai Metri- 
kienei už puikią vargonų muziką 
švento Rožančiaus metu.

Dėkojame- visiems už gėles, au
kas šventoms Mišioms ir už užuo
jautas, taip pat už. dalyvavimą šer
menyse ir laidotuvėse. 

<- • ••

Nuliūdę:
žmona Marija Stankienė 

duktė Regina Pavasarienė 
žentas Antanas Pavasaris 

vaikaičiai: Leonardas, Regina 
ir Eugenui

.. Praėjusiam LA V nr. Juozo Stan
kaus mirties žinutėje dėl korektūros 
neapsižiūrėjimo buvo praleista už
uojauta žmonai Marijai Statkienei. 
Atsiprašome. > Red,
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