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BUS ĮDOMUS VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS
Kaip kasmet, šįmet Los Angeles
Vasario 16-tos paminėjimą rengia
Amerikos Lietuvių Tarybos Los
Angeles skyrius.
Minėjimas vyks dvi dienas: va
sario 15 d. 11 vai, prie L. A. mies
to rotušės; tos dienos minėjimu rū
pinasi Lietuvos gen. kons, Vytautas
Čekanauskas.

Vasario 17 d. minėjimas įvyks
Šv. Kazimiero bažnyčioje ir Mar
shall aukšt. mokyklos salėje. Prieš
pamaldas, 10:15 ryto bus vėliavų
pakėlimas mokyklos aikštėje, o 10
vai. 30 min. — iškilmingos pamal
dos Šv. Kazimiero bažnyčioje.
Iškilmingas minėjimo aktas ir
programa vyks 12 vai. 30 min. p. p.
Marshall aukšt. mokyklos salėje
(Tracy ir St. George St.), L. A. Šią
programos dalį praves Alt-os sk.
pim. F. Masaitis.

Pagrindine kalbėtoja pirmą kartą
Los Angeles lietuvių veikime sutiko
būti moteris — Sibiro tremtinė Ele
na Juciūtė, populiariausios knygos
"Pėdos mirties zonoje” autorė.
Jos knygos jau išparduota trys

laidos (3500 egz.). Knygoje E. Ju
ciūtė aprašo savo vargus nuo 1944
m., kai Sovietai antrą kartą užėmė
Lietuvą. Tuo metu ir ji pateko į
partizaninį karą. Buvo suimta, tar
doma enkavedistų kamerose, paso
dinta į Vilniaus kalėjimą. Buvo
nuteista ir išvežta į darbų stovyklas
Sibire. Po kiek laito ją amnestavo,
bet grįžusi į Lietuvą negavo darbo.
Tada jos sesuo Bostone pakvietė at
važiuoti į Ameriką ir iškovojo lei
dimą išvykti iš Sovietų.
Jos kalbos — ji gera kalbėtoja —
bus visiems įdomu paklausyti.
Meninę programą atliks mūsų
vietiniai talentai ir Jaunimo ansam
blis.
Visi lietuviai prašomi atvykti į šį
minėjimą, [ėjimas nemokamas. Au
kos bus renkamos Lietuvos laisvini
mo reikalams per ALT, Tautos
Fondą (Vilkui) ir JAV L. Bendruo
menę.

PAJAMŲ MOKESČIŲ

REIKALAIS

Parduodantiems nuosavybes
Pastebėjau, kad daug lietuvių ne
tik nepildo Estimated Tax formų,
bet nė nežino, kas tai yra. Estima
ted Tax dažniausia turi pildyti tie,
kurie parduoda nuosavybes ir gau
na pelno. Tada per porą mėnesių po
pardavimo reikia padaryti sąrnatąįvertinimą ir kas metų ketvirtis da
ryti įmokėjimus — federalinės ir
Kalifornijos valst. valdžios. Jokiu
būdu negalima laukti, kol bus pil
domos metinės formos, nes tada
teks primokėti pabaudos.

toja vasario 16-tos minėjime.. .

Nuo praeitų metų veikia naujas
įstatymas, kuriuo nuo parduotos re
zidencijos pelno galima atmesti iki
$100,000. Dėl to palengvinimo yra
statomos dvi sąlygos: pirma — turi
bent vienas (vyras ar žmona) būti
daugiau kaip 55 metų amžiaus;
antra — toje rezidencijoje turi būt
išgyvenęs bent 3 metus iš 5 metų.
Nuo pardavimų prieš liepos 26 d.,
1981 m., ir jei būsi 65 metų am-

Kariuomenės šventes rengėjai, iš kairės, J. Venckus, pulk. J. An
drius, O. Orlovienė, J. Paškauskienė, A. Galdikas, V. Pažiūra, J.
Račius, V. Paplauskienė, S. Narkevičius, K. Karuža, J. Uksas, Lie
tuvos gen. kons. V. Čekanauskas, V. Šimoliūnas, K. Rakūnas ir S.
Paplauskas.
Foto A. Gulbinsko

Susirūpinkime Lietuvos atstovybių išlaikymu
Iki šiol Lietuvos atstovybės ir
konsulatai visame pasaulyje buvo
išlaikomi iš Lietuvos užšaldyto auk
so' sąskaitų. JAV valdžia mokėjo
Lietuvos atstovams JAV-bėse, Ang
lijoj, Italijoj ir kitur iš to aukso
fondo. Dabar Amerikos valdžia
pranešė, kad tas fondas jau yra iš
semtas ir daugiau nebus iš ko mo
kėti algų.

— nepripažįstate Lietuvos okupa
cijos, tai pasirūpinkite, kad atsto
vybės toliau galėtų egzistuoti.
Pennsylvanijos lietuvių veikėjai
paprašė kongrsm. Daugerthy, kad
įneštų į JAV kongresą rezoliuciją,
prašant paramos $250,000 per me
tus Lietuvos atstovybėms išlaikyti.
Tai rezoliucijai 5047 jau pritarė 10
kongreso narių.

Tai išgirdę Amerikos lietuviai su
sijaudino ir pradėjo rūpintis, kaip
tos atstovybės galėtų toliau egzis
tuoti. Nutarta prašyti, kad JAV
kasmet skirtų $250,000 atstovybių
išlaikymui. Jie turi gerą argumentą

Reikia prašyti, kad ir kiti kongr.
nariai tam pritartų. Tad rašykime
saivo kongreso nariams, kad jie pa
remtų rezoliuciją 5047. Dabar lietu
vių vardas Amerikos kongrese ir se
nate yra gerai žinomas ir reikia ti
kėtis, kad jie ir tą rezoliuciją pa
rems.
Vliko seimas, įvykęs gruodžio
8-9 dienomis Baltimorėje pritarė re
zoliucijų reikalui ir bendrai pastan
goms dėl Lietuvos atstovybių išlai
kymo.

eee. e <- te c e e rt
žiaus, galėsite naudotis palengvini
mu, jei būsi savo rezidencijoj gy
venęs 5 metus iš 8 metų nuosavy
bės įsigijimo.

Tuo palengvinimu galima tik
vieną kartą pasinaudoti gyvenime.

Kiti naujame 1978 m. įstatyme
pakeitimai yra: leidžia nurašyti
■‘personal exemption” ne $750, bet
$1000
Taip pat pardavimo — namo,
akcijų, obligacijų, žemės, — pelno
tereikia mokėti tik už 40% (vietoj
už buvusių 50%), jei ta nuosavyė
išlaikyta virš vienerių metų.

Naujuoju įstatymu labai apsunki
na apartmentinių namų pardavėjus,
nes už gautą pelną turi dar pildyti
dvi formas — 4625 ir 6251 —
Minimum tax computation ir alter
native minimum tax computation.
LRS. įstaiga skelbiasi, kad pada
rė palengvinimų mokesčių mokėto
jams, bet faktiškai kasmet jie pa
sunkina, įvesdami naujų papildomų
blankų pildymų.
A. S.

— San Diego Lietuvių Klubo val
dyba paaukojo “Liet. Amerikos
Vakaruose” paremti — $25,00.

Labai nuoširdžiai dėkojame. Tai
puikus pavyzdys kitoms organizaci
joms, kurios naudojasi laikraščio
puslapiais, garsindamos savo veik
lą, bet užmiršta paremti spaudą.
Leidėjas

Prašome atnaujinti
..“Lietuviai Amerikos Vakaruose”.,
prenumeratą šiems metams. Kaina
$5.00, Vartokite pasiųstus prenu
meratos atnaujinimo lapelius.

4364 Sunset Blvd., Hollywood, C A
Telefonas: 664-291<>
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POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II IR JAV PREZIDENTAS RŪPINASI
LIETUVOS REIKALAIS
Mintys iš Lietuvos atstovo dr. S. A. Bačkio žodžio per Amerikos Balsą
Naujųjų Metų proga

Mūsų lietuviškų reikalų baruose praeitais metais gražiai ir sėkmingai
buvo paminėtos 75 metų spaudos atgavimo ir Vilniaus Un-to 400 metų
sukaktys ir sėkmingai praėjo IV-sis Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongresas
Europoje. Tarptautinėje plotmėje Popiežius Jonas Paulius II pakartotinai
reikšmingais mostais priminė pasauliui Lietuvą. Savo kalboje Jungtinėse
Tautose New Yorke 1979.X.2 d. jis pasakė, jog jis tikisi “kad visos tautos
....ir tos, kurių suverenumas jėga buvo išplėštas, susitiks lygybės pagrindais
su kitomis Jungtinių Tautų Organizacijoje”.

Čia, Valstybės Departamentas 1979 m. liepos mėnesį paryškino JAV
politiką Baltijos Respublikų atžvilgiu, pakartodamas, kad JAV nepripa
žįsta priverstinos ir neteisėtos Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkorporacijos
į Sov. Sąjungą. 1979.XII.20 d. JAV Kongresas Bendra Atstovų Rūmų
ir Senato Rezoliucija 200 — pasisako, kaip JAV Administracija turėtų
kelti įvairiomis progomis Baltijos valstybių klausimą, kad jos nepriklauso
mybę atgautų ir siūlo, kad tai JAV-bių delegacija iškeltų pagal Helsinkio
Susitarimo nuostatus ir Madrido konferencijoje 1980 metais. Tenka pri
durti, kad ir Popiežius ir JAV Prezidentas bei Kongresas dažnai pasisako,
jog reikia ypatingas dėmesys kreipti į Žmogaus Teises. Šiuo reikalu dar
paminėtinas Australijos Parlamentui 1979,XI.8 d. įteiktas Raportas užvardinimu “Human Rights in the Soviet Union” — “Žmogaus Teisės
Sovietų Sąjungoje”. Jį paruošė Bendras Užsienio Reikalų ir Krašto Ap
saugos Komitetas. Raporto 158 pusi, yra rekomenduojama Australijos
vyriausybei — pilnai paremti tuo klausimu pincipus, įrašytus Helsinkio
susitarimų tekste, jungtis su kitomis demokratijomis ir kartu protestuoti
prieš Sovietų persekiojimus asmenų, kurie stebi, kaip Sov. Sąjunga vykdo
Helsinkio susitarimus, ir siekti, jog būtų paleisti iš Sovietų kalėjimų ir
Darbo stovyklų asmenys, kurie buvo įkalinti už tai, kad jie buvo nariais
sambūrių, kurie seka Helsinkio susitarimų įgyvendinimą.
Paminėti dalykai rodo, kad stiprėja veikla ir viešoji opinija už
Žmogaus Teises ir kad uoliai stebima, kaip Sovietų Sąjunga tuo klausimu
elgiasi. Vakarų pasaulyje esą lietuviai energingai ir ryžtingai seka padėtį
tėvynėje ir jie visa daro, kad gaunamos iš krašto informacijos būtų kuo
plačiausiai ir geriausiai paskleistos Vakaruose ir jie rūpinasi lietuvių ka
linių bei ištremtųjų reikalu....
PASISEKĘS VLIKO SEIMAS

Po triukšmingo praeitais metais įvykusio Vliko seimo Chicagoje.
kur militantai, Sovietų kolaborantai ir jų bičiuliai norėjo perimti va
dovavimą, — tačiau jie nelaimėjo, — buvo išrinktas nauju pirmininku
dr. K. Bobelis. Kai kurios politinės grupės perrikiavo savo atstovus.
Šiais metais įvykęs Vliko seimas gruodžio 8-9 dienomis Baltimorėj
buvo sėkmingas ir įdomus. Naujojoje Vliko valdyboje buvo jaunesnių
žmonių. Iš Los Angeles dalyvavo: A. Raulinaitis ir Linas Kojelis kaip
L. Fronto atstovai, A. Skilius — Vienybės sąjūdžio atstovas, ir Alg.
Gustaitis, skaitęs referatą apie Lietuvos sienas.
2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Pranešimus padarė Vliko pirm. dr. K. Bobelis, Tautos Fondo
diskusijos politiniais klausimais, kur pasireiškė naujai paskirtas Valstybės
departamente patarėjas kun. Šarauskas, prof. Kasius, dr. Krivickas :t k.
Man didelį įspūdį padarė pamaldos Šv. Alphonso bažnyčioje, kur
Šv. Mišias laikė vysk. V. Brizgys, o pamokslą pasakė Amerikoje gimęs
lietuvis kunigas klebonas Antanas Dranginis.
atstovas J. Giedraitis ir J. Vaičeliūnas (Kanados pim.). Įdomios buvo

SENATAS PRIĖMĖ PABALTIEČIŲ REZOLIUCIJAS

Gruodžio 21 d. JAV senatas vienbalsiai priėmė Pabaltiečių rezoliu
cija 147-200, reikalaujančias lietuviams, latviams ir estams žmogaus teisių
ir valstybinių teisių.
Senate gražiass kalbas už Lietuvą pasakė sen. Howard Baker, sen.
Frank Church, sen Javits, sen. Charly Percy ir sen. Dole, kuris jau
Belgrado konferencijoj iškėlė Lietuvos laisvės klausimą.
Šios rezoliucijos priėmimas buvo geriausia kalėdinė senato dovana
pabiltiečiams. Visi lietuviai turėtų savo senatoriams parašyti padėkos
laiškelius, tada jie žinos, kad mes įvertiname jų draugiškumą ir palankumą
mūsų valstybiniams reikalams.
Rezoliucijos buvo' įneštos Am. Liet. Trybos iniciatyva ir jos buvo
varoma propaganda už priėmimą. Tad nenuostabu, kad tie, kurie
senai mėgina sugriauti Altą, rašė savo partinėj spaudoj, kad iš viso nėra
tokių rezoliucijų.
Reikia pasidžiaugti, kad tos rezoliucijos buvo pravestos nerenkant
aukų, kaip kad prieš 13 metų pravedamos 416 rezoliucijos reikalams buvo
renkamos aukos (rodos, dar ir dabar teberenkamos).
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SOLISTES LAIMOS STEPAITIENĖS REČITALIS
Gruodžio 1 d. dainos mylėtojai
rinkosi į Šv. Kazimiero parapijos
didžiąją salę, norėdami išgirsti nau
ją meno žvaigždutę, dar nelabai pa
žįstamą Los Angeles lietuvių visuo
menei.
Svečių tarpe matėsi prel. J. Ku
čingis, buv. operos solistė V. Januškaitė-Zaunienė, atvykusi net iš San
ta Barbaros, kompozitorė G. Gu
dauskienė ir daugelis kitos kultūrin
gos publikos iš Los Angeles, Santa
Monikos, San Diego ir kitų apylin
kių.
Prieš koncertą birutiečių pirm.
R. Šakienė, šio vakaro šeimininkė,
priminė susirinkusiems, kad šį va
karą turėsim progos pasigrožėti tri
jų menininkių sugebėjimais, kurios
priklauso LDK Birutės draugijai.
Solistės pageidavimu gėlių auka bus
skiriama šalpos ir kultūros reikar
lams. Po koncerto — apatinėje sa
lėje vyks J. Šlapelytės tautinių au
dinių paroda.
Laima Stepaitienė, lyrinis kolo
ratūrinis sopranas, į vokalinių me
nininkų eiles Los Angeles ateina
kaip nauja pajėga, kuri kultūringos
visuomenės buvo šiltai sutikta. Jai
akompanavo mūsų mylima pianis
tė Raimonda Apeikytė.
Pirmoji koncerto dalis buvo skir
ta tarptautinių kompozitorių kūri
niams, kuriuos solistė padainavo lie
tuvių kalba. (Vertimai buvo atlikti
jos pačios pastangomis).

Buvo atlikta: Donizetti — Adinos ariją iš “Meilės eleksyro”; Puc
cini operos “La Boheme” — “Taip,
aš vadinuos Mimi”; Griego — Sol
veigos daina; Massenet — Elegija;
Tosti — Ideale; iš Rossini operos
“Sivilijos kirpėjas” ■— arija “Vieną
balsą aš girdžiu”.
Solistė įsijautė į atliekamus kū
rinius labai įtikinančiai; į dainuo-

Soliste Laima Stepaitienė kon
certo metu.

jamas arijas ji įdėjo visą savo sielą.
Po pertraukos, antrajai daliai, so
listė ir pianistė išėjo pasipuošusios
tautiniais drabužiais, kurie labai de
rinosi prie tautinių audinių ir rūbų
parodos.
Šiai koncerto daliai solistė pasi
rinko taip pat daugiau romantines
lietuvių kompozitorių dainas. Padai
navo: Jakubėno “Gėlės iš šieno”;
Gruodžio: Rūta, Rugiagėlės, Aguo
nėlės; Andriulio — Vestuvinė liau
dies daina; Kavecko “Žemei”; Gu
dauskienės “Apynėlis” ir Vanagai
čio “Dobilėlis”.

Liaudies motyvai, lietuviška nuo
taika palietė klausytojų širdis. Ža
vėjomės jos dainos menu, aiškia
dikcija, puikia interpretacija.
Neapsiriko prof, VI. Badioli Mi
lano konservatorijoj iš daugelio
kandidačių pasirinkęs lietuvaitę Lai
mą, pastebėjęs ją turint gerą voka
line medžiagą. Europietiškos mo
kyklos įtaka jautėsi ne tik jos in
terpretavime, bet ir elegantiškoj
laikysenoj.
Bisui padainavo. Musettos valsą
iš Puccini operos “La Boheme” ir
pabaigai Franz Shuberto “Žuvelę”.
Repertuaras buvo labai skonin
gai parinktas ir pritaikintas adven
tinei nuotaikai.
Abi menininkės susilaukė užtar
nautų aplodismentų ir, nežiūrint so
listės kuklaus pageidavimo, paslrodė ir gėlių puokštės.
Džiaugiamės turėdami dar vieną
meno pajėgą, kuri prisidėjo prie
mūsų kultūrinio gyvenimo praturti
nimo. Linkime Laimai savo talento
neužleisti ir toliau puoselėti.
Toliau apatinėje salėje vyko Ju
lijos Šiaipelytės rankų darbų paroda.
Buvo išstatyta puošnūs tautiniai rū
bai, juostos, lėlės ir kiti darbai bei
audiniai. "Žavėjomės Julijos darbš
tumu, margaspalvių raštų derinimu
ir spalvų žaismingumu.
Svečiai dar ilgai šnekučiavosi, da
linosi šio vakaro įspūdžiais prie bi
rutiečių gausaus vaišių stalo.
Didelė padėka tenka atsilankiu
siems, parėmusiems šalpos ir kultū
ros darbus.

Šia proga norime priminti visuo
menei, kad sausio 6 d. 12 vai.
(sekmadienį) įvyks mirusių LDK
Birutės Dr-jos narių paminėjimas
Šv. Kazimiero parap. salėje.
Programoje — sol. A. Trečiokie
nė, sol. J. Čekanauskienė, muzikė
kompozitorė O. Metrikienė ir pia
nistė R. Apeikytė.
Visi nuoširdžiai kviečiami į šią
susikaupimo valandėlę. Po mnėjimo kavutė.
EI. P-nė

3 L.D.K. “BIRUTĖS” DR-JA
Š.m. sausio 6 d. Los Angeles
Birutiet’es suruošė savo miru
siųjų narių pagerbimą, kuris jau
įsipilieiino į tradicijų eiles.

Paminėjimas buvo pradėtas
šv. Mišių auka šv. Kazimiero
bažnyčioje kurią atnašavo Dr.
kun. A. Olšauskas.
Po sumos viršut. parap. sa
lėje Įvyko trumpa akademija.
Birutiečių nepailstama pirm. R.
Šakienė savo jautriu žodžiu pri
statė susirinkusiems 17-kos Los
Angeles “Birutės” Dr-jos narių
sąrašą, kurios per skyriaus veik
los 23 metus iškeliavo amžiny
bėn, palikdamos savo kilnų dar
bą tęsti likusioms sesėms.
Meninę dalį išpildė birutie
čių šeimos profesionales meni
ninkės, comp. O. Metrikienei
akomponuojant, Lietuvos valst.
operos primadona A. DičiutėTrečiokienė išpildė “Negrįstančiai.” Tai A. Rūtos-Arbienės kū
rinys, kurį talentinga komp. O.
Metrikienė panaudojo savo mu
zikos kūriniui. Losangeliečiai,

nustebinti su premiera ir dviejų
muzikos deimančiukų pasirody
mu, negailėjo aplodismentų.
Mezzosopranas A. Trečiokie
nė savo žaviu ir dar labai pajė
giu balsu artistiškai atliko šį kū
rini.
Toliau pianistė R. Apeikytė
jautriai išpildė Čiurlionio “Preludą,” kuris nukėlė klausytojus
į gilaus susimąstymo gelmes.
Meninės dalies pabaigai sol.
JT. Cekanauskienėįį akompanuojan pianistei R. Apeikytei, pui
kiai padainavo muz. Steve Ad
ams “Šventasis Miestas.”

Sujaudinta auditorija nuošir
džiai priėmė šias aukštų talen
tų menininkes.

Visi svečiai, pakeltoj nuotai
koj dar ilgai nesiskirstė ir dali
nosi įspūdžiais prie gausaus vai
šių stalo.

Birutietės dėkoja susirinku
siems, kurie savo atėjimu prisi
dėjo prie mirusių narių pager
bimo. —EI. Pažčrienė

BALTIC BAKERY
2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA
Telefonas 547-4331
Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. popiet
Išvežiojama duona per visas delikatesų ir kt. europėjiškas krautuvas.
Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Park Blvd.

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, n«t
importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.
Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iŠ kitų
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o neseniai
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polish
susage” vardu★ Iš Europos importuotos plokštelės * radijo aparatai ir kiloki mu
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą
ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
Inglewoode, 8400 — 8th AvenueKrautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais-

LOS FELIZ

HOLLYWOOD

VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVE
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.
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta

Tel. 663-4747
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mą vyrų kvartetą, kuris praeitvįe irgi mielai ateidavo BAL
Sukaktuvinis Balius
FUI į talką. Kreipiausi į kvar
Planuojant paminėti BALFO 35 teto vadovą inž. sol. Antaną Pom. prasmingos veiklos sukakti, likaitį. Jis mielai sutinka, jei kiti
reikėjo surengti kaip galint ge kvarteto dalyviai: Rimtautas
resnį balių, su puikia koncerti Dabšys, Emanuelis Jarašūnas, •
ne programa. Kilo išganinga min Bronius Seliukas ir akordijonistis: pakviesti visus Los Angeles tas-pianistas Rimas Polikaitis
lietuvių kolonijoje iškilius solis sutiks atvažiuoti lį parapiją extra
tus, kurie praeityje yra daug kar repeticijoms. Jie visi yra nuo
tų talkininkavę BALFO Įvai širdūs BALFO rėmėjai, todėl
riuose parengimuose. Ta proga gauti jų sutikimą nebuvo proble
galima būtų ir programos daly mos.
'Dabar, po tokio nepaprasto
vius pagerbti ir jiems padėkoti
pasisekimo,
reikėjo daryti vis
už jų gilų ir jautrų balti
nių reikalų supratimą ir nuo ką, kad parapijos salė būtų pil
širdžią pagelbą varge esančiam na žmonių. Buvo parašyti 37 ak
tyvesniems organizacijoms raš
lietuviui.
tai—kvietimai, prašant atvykti į
Su nevisai drąsia nuotaika pir
balių ir minėjimą. Be to, Radio
miausia kreipiausi į solistus Bi Valandėlės vadovybė parodė
rutę ir Rimtautą Dabšius, ku BALFUI ypatingą prielankumą
rie yra BALFUI daugiausia pa ir davė daug reklamos artėjan
dėję savo talentingais ir visų
tiems įvykiams. Pareiškė norą
mėgiamais balsais. Kai tik iš dalyvauti baliuje apie 280 as
dėsčiau jiems savo sumanymą, menų. Daugiausia šešt. M-los
mano dideliam džiaugsmui, ga
mokinių tėvai ir seneliai. No
vau be jokių rezervų pilną pri
rinčių buvo ir daugiau, bet rei
tarimą ir sutikimą. Nuoširdžiai
kėjo su gailesčiu atsiprašyti ir at
dėkojau ir jutau, kad širdis pa
sakyti. Daugiau, kaip 26 stalus
greitino savo tempą ir ėmė šoki buvo
neįmanoma sustatyti. Gai
nėti krūtinėje. Pirmas ir svarbus la tik, kad keli užsisakė ir laiku
etapas laimėtas.
nepranešė,
nedalyvavo.
Nu
Tą patį sekmadienį mokyk skriaudė BALFĄ ir tuos, kurie
los kieme sutikau ponus Pava norėjo dalyvauti. Kaip ten ne
sarius. Paaiškinau, kad lapkričio būtų, balius 100% pasisekė. Tai
mėn. 17-18 d. Los Angelyje pirmas toks įvykis mūsų kolo
yra planuojamas BALFO direk nijoje. Buvo žadama puiki kon
torių suvažiavimas ir 35 m. veik certinė programa ir prasminga
los iškilmingas paminėjimas. Pa BALFO sukaktis.
prašiau sol. Antaną sutikti su
Buvo labai malonu balių ati
kitais solistais atlikti koncertinę daryti, matant pilną salę svečių.
programą BALFO baliuje. Čia Pasveikinau ir padėkojau vi
man į talką atėjo p. Pavasarienė. siems už taip gausų dalyvavimą
Ji ir sako: “Antanai, tu turi šiame baliuje, kuriame yra ir
BALFUI pagelbėti. Mes visi tu BALFO direktoriai, atvykę iš
rime prie jo gražios veiklos pri įvairių rytinių miestų į metinį
sidėti, kuo tik galime.” Padėko suvažiavimą. Jie, nežiūrint toli
jau jiems abiems už pritarimą ir mų distancijų, kelionės išlaidas
sutikimą. Po tokio pasisekimo, apsimoka patys. Todėl jie šian
buvau jau tikras, kad ir kiti nu die yra mūsų visų garbės sve
matyti programos dalyviai neat čiai. Paprašiau atsistoti ir jie
sisakys. Tas buvo apie gegužės susilaukė didelių aplodismentų.
mėjn. pradžią.
Tada išskirtinai pristačiau po
Tos dienos vakare, kreipiausi nus Mariją ir Antaną Rudžius,
į sol. Janiną Cekanauskienę. Čia kurie daug dirba lietuviškoje
jau buvo drąsiau. Mat giminė veikloje ir ją remia savo didelė
pagal įstatymus, Ji irgi mielai mis aukomis. Ponia Rudienė yra
sutiko. Vėl didelis laimėjimas ir BALFO Centro Valdybos pirmitoje pačioje dienoje. Atmintinas nike ir labai sumaniai bei sėk
sekmadienis.
mingai jam vadovauja. “Todėl
Taigi visi solistai yra. Reik su malonumu ją pristatau jums,
svarbiausios. Kas bus prie piano? mieli svečiai.” Tuo laiku baliaus
Kalbu telefonu su pianiste Rai šeimininkas J. Dženkaitis prise
monda Apeikyte. Pasisakau savo gė orchidėją p. Rudienei, o vyr.
jau atsiektus laimėjimus ir nusi šeimininkė A. Pažiurienė gvazdi
žeminęs prašau jos sutikimo. O ką p. Rudžiui.
ji tuoj pat ir atsako: “Kaip gi aš
Pirmininkė p. Rudienė pa
galiu BALFUI atsisakyti. Visad sveikino Los Angeles baltinin
padėjau praeityje, padėsiu ir šį kus aukojančius savo laiką ir
kartą.” Nuoširdžiai padėkojau ir energiją, renkant aukas sesei ir
jau puikų koncertą turime.
broliui, esančiam bėdoje. Padė
Besidžiaugdamas laimėjimais, kojo visiems rėmėjams ir užtik
priėjau išvados, kad reik pakvies rino, kad kiekvienas aukotojo
ti šaunų, aktyvų ir visų mėgia doleris yra išleidžiamas tik bū

Los Angeles BALFO
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tinai reikalingiems tos pagelbos. išreiš'kiau jiems pagarbą ir pa
BALFAS gauna daug prašymų, dėką. “Jums Viešpats suteik?
bet gali patenkinti tik tiek, kiek ypatingą dovaną: gražius balsus
geraširdžiai lietuviai tam tiks ir muzikos talentus, Tesaugoja
lui suaukoja. Pasidžiaugė, kad Viešpats jus ir toliau, nes au
šį vakarą susirinko -tiek daug kojate 'šiuos nepaprastus savo ta
dar jaunų žeminių atšvęsti BAL lentus ir artimui, esančiam var
FO 35 m. veiklos sukaktį. Išreiš ge.” Paprašiau p. M. Rudienę
kė viltį, kad ir ateityje Los An ir dr. B. Raulinaitienę ateiti į
geles lietuviai rems BALFO ar sceną ir prisekti programos da
timo meilės veiklą, nes reikalingų lyviams specialius BALFO ženk
tos pagelbos skaičius nemažėja. liukus. Juose yra ištiestos 5 ran
Kas žino ką gali mums atnešti kos. Tai prašančiųjų pagelbos
neaiškus rytojus. Tam būkime simbolis. Jį nešiojąs įrodo, kad
pasiruošę.
prašančiųjų balsas buvo išklau
Svečiai ilgais plojimais išreiš- sytas. Garbė tam, kurs yra tuo
k: p. Rudienei pritarimą už jos ženklu įvertintas. Svečiai irgi pri
sidėjo prie reiškiamos padėkos
svarius ir nuoširdžius žodžius.
Toliau supažindinau svečius entuziastingomis ovacijomis.
su šio būsimo koncerto tikslu,
Kai BALFAS galėtų atlikti
kurs yra dvigubas: 1. Išreikšti savo paskirties uždavinius, reikia
viešą pagarbą ir padėką koncer pinigo. Jau antri metai, kai val
to dalyviams už jų daugkartinį dyba vykdo nutarimą, kad as
sutikimą pagelbėti BALFUI įvai muo metuose paaukojęs ne ma
riuose parengimuose praeityje ir žiau $100, gauna baliaus du
šiandie; ir 2. Kartu atšvęsti ir garbės bilietus. Šiais metais tų
vertinti BALFO 35 m. veiklą. šimtininkų skaičius gerai padi
Paprašiau svečius teigiamai įver dėjo. Ateityje gal sulauksime
tinti programos dalyvių kilnias dar daugiau. Štai jie:
pastangas ir išreikšti jiems ver Dr. M. Namikas, $500; Craig
tą padėką. Programą pravesti Co. per vice prezidentą A. Raupaprašiau BALFO įgaliotinę •linaitj, $100; B. Seliukas, $145;
Marina Del Rey p. Liuciją Ma A. Kašelionis, $140; A. Vaišžeikienę, kuri praeityje irgi yra nys, $110. Po $100—Prel. J.
BALFO parengimuose dainavusi Kučingis, dr. Z Brinkis, A. Deir vaidinusi. Ji gražiai pristati venienė, Gr. Herzog, S. Kvečiai,
nėjo solistus, pranešdama ką A. Markevičiai, R. Nelsai, F.
jie išpildys. Svečiai labai rim Masaičiai, M. Naujokaičiai, K.
tai ir su dideliu depiesiu sekė Pažemėnai, V. Pažiūrai, dr. B.
kiekvienos dainos ir piano me Raulinaičiai, A. Raulinaičiai,
lodingus garsus.
Gabor Reh, A. Tumai ir A. GlaVisi programos dalyviai savo žč.
pasirinktus dalykus atliko be jo
kių priekaištų. Puikiai, nuotai
Jiems visiems buvo irgi pri
kingai ir iškilmingai. Tod:l sve sekti BALFO padėkos ženkliu
čiai entuziastingai plojo ir šau kai.
kė biss.
Žiūrint į BALFO veiklos atei
Pasibaigus koncertui, progra tį, tenka džiaugtis, kad prie to
mos dalyviai buvo paprašyti į darbo prisideda ir mūsų tautos
sceną. Dar kartą svečių vardu ateitis—-jaunimas. Jie su dideliu

Los Angeles BALF-o sk. 35 metų sukakties minėjimo koncerte pro
gramos dalyviai, iš kairės Marija Rudiene, Centro valdybos pirm, iš
Chicagos, Ilona Buženaitė, programos pravedėjo, solistė Vita Polikaitytė, Vladas Pažiūra, L.A. BALF-o sk. pirm., akompanistas Ri
mas Polikaitis, solistė Vilija Variakojytė, jleitestas Sigitas Raulinaitis, akompanistė Ona Metrikienė ir smuikininkas Raimondas Mic
kus.
Foto A. Gulbinsko

noru sutinka atlikti gerus dar
belius, kaip tai papuošti salę,
padengti stalus ir patarnauti sve
čiams. Be to, jie ir aukas paren
ka iš savęs ir kitų mokinių mo
kykloje. Įvertinant jų pastangas
ir jiem buvo įteikti BALFO
ženkliukai. Štai jie: Vida, Rita
ir Daiva Čekanauskaitės, Audra
Daibšytė, Audronė ir Jonas Bužėnai, Ginta ir Linas Palubins
kai, Arnoldas Kungys, Aras
Grakauskas, Ramunė Ruigytė,
Linas Polikaitis, Milda ir Živilė
Tomkutės ir Dalia Trotmanaitė.
Surengti balių be šeimininkių
yra neįmanoma. BALFAS gali
džiaugtis, kad paprašytos ponios
mielai ateina į talką. Štai jos: A.
Pažiūrienė, D. Burokienė, B.
Dženkaitienė, S. Gorodeckienė,
L. Jarašūnienė, J. Koklienė, A.
Milkevičienė, O. Paplauskienė,
Pašauskienė, J. Rukšėnienė, A.
Švaimauskienė, B. Venckienė.
Su dėkingumu jos buvo atžymė
tos BALFO ženkleliais.
Loterijai jau daug metų auko
ja paveikslus p. J. Andrašūnas
ir A. Pažiūrienė, o vyno butelį
p. A. Pinkus. Laimingi buvo: J.
Andrašūno—A. Raulinaitis, A.
Pažiūrienės—V. Burokas, A.
Pinkaus—Gabor Reh. Labai
ačiū dovanų aukotojams.
Gražiais ir skaniais pyragais
apkrauto stalo viduryje stovėjo
puikus raguolis. Tai ponų Ru
džių dovana atvežta iš Čikagos
baliaus svečiams. Kitus pyragus
mielai sutiko iškepti ir atnešė į
balių šios malonios ponios: A.
Balsienė, V. Andrašūnienč, L
Bužienienė, B. Dženkaitienė, S.
Gorodeckienė,
Jakubauskienė,
G. Juodeikienė, E. Kungienė, Lipienė, A. Milkevičienė, A. Ne sienė, Oksienė, O. Paplauskienė,
Paškauskienė, L. Mažeikienė,
Dr. B. Raulinaitienė, A. Raulinaitienė, A. Švainauskienė, Vai
cekauskienė, B. Venckienė, I.
Vilkienė. Joms \iscms nuošir
džiai dėkojame.
Šokiams grojo, šį kartą ne per
garsiai, jaunimo orkestras: S.
Matas, R. Polikaitis ir B. Steikūnas, talkininkaujant jų draugui
amerikonui. Ačiū jums jauni vy
rai.
Tai taip praėjo šaunus BAL
FO sukaktuvinis balius. Liko tik
malonūs prisiminimai, kuriais
pasidalinau su jumis, mieli skai
tytojai. Ačiū ir jums.
—Vladas Pažiūra

los minute pagerbti šiais metais mi
rusius kuopos narius: A. Brūzgą, S.
Tiknienę, A. Šleinienę, L. Nefą ir
centro valdybos narius — dvasios
vadą kun, Baltusevičių (Boll), :r
“Garso” redaktorių M. Zujų.
Sekretoriauti pakviesta A. Arbienė. Praėjusių metų susirinkimo pro
tokolą perskaitė A. Skirtus. Valdy
bos pranešimus padarė pirmininkas,
finansų sekretorius Jonas Venckus
ir iždininkas Vincas Skirtus. Revi
zijos komisijos vardu pranešimą
padarė A. Pažiūrienė. Kuopa, dabar
turi 75 narius: 37 dar moka mokes
čius ir 38 jau išsimokėję. Mirusių
arba atsiėmusių pinigus buvo 11 as
menų. Kuopos kasoj buvo $370.93.
A. Pažiūrienė paprašė, kad susirin
kimas paaukotų Balfui, jo 35 metų
sukakties proga; nutarta, paaukoti
$25.
Naujom valdybon buvo išrinkti:
pirmininku A. Skirius, vicepirm.
A. Pažiūrienė, fin. sekr. J. Venc
kus, prot. sekr. R. Polikaitis, ižd.
V. Skirius. Revizijos komisijon su
tiko Įeiti A. Arbienė ir E. Bartkie
nė.
Numatyta vasaros pradžioje su
rengti gegužinę, susipažinimą su bu
vusiais nariais ir jaunimu. Jaunamečių ir moksleivių kuopa turi ne
mažą skaičių.
Po susirinkimo Bronė ir Jonas
Venckai visus narius pavaišino.
Laiškai Redakcijai

“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
Redakcijai

Ryšium su labai kandžiu Red.
prierašu po žinute “Vengrijos suki
limo 23 metų minėjimas Los Ange
les” (LAV N-r. 11, lapkr. mėn.,
1979 m.), kuriame sakoma: “Per
kokią programą? Lietuviai tos radi
jo programos gal neklauso. Tačiau
gal kam buvo nusiųstas kvietimas?”
— Kalifornijos Lietuvių Radijo
Klubo Valdyba prašo artimiausiame
LAV numeryje patalpinti šį patiks
linimą: kvietimas lietuviams daly
vauti kalbamame vengrų sukilimo
minėjime buvo paskelbtas per mūsų
radijo vatandūlę š. m. lapkričio
mėn. 20 d., kaip dar pačioje žinutė
je pastebėta. Į užgaulią pastabą, kad
“lietuviai tos radijo programos gal
neklauso” — neverta visai reaguoti,
nes jei LAV laikraščio redaktorius
(ar redakcija) tos radijo programos
neklauso, tai dar nereiškia, kad lie
tuviai neklauso. Į klausimą “per
METINIS LIET. KAT. SUSI MO kokią programą” — atsakymą ra
site, jei pasiskaitysite LAV skelbiSUSIRINKIMAS
m puslapį kuriame telpa mūsų ra
1979 m. gruodžio 30 d. įvyko dijo, valandėlės labai aiškus skelbi
metinis Lietuvių Katalikų Susivie mas.
nijimo 42 kuopos susirinkimas J.
Kalifornijos Radijo Klubo valdybos
Venckaus rezidencijoje.
Pirmininkas D. Kaškelienė
Susirinkimą pradėjo pirm . A.
Sekretorius J. Gedmintas
Skirtus ir paprašė atsistojimu ir ty
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PER

ANKSTI!

(Edvardui Tarai mirus)
Perdaug anksti užgęso gyvybė Tavo,
Per anksti palikai skausme tėvelius.
Per anksti išėjai amžinybėn,
Liūdesy palikęs drauges ir draugus .. .
Iš Čikagos Į Los Angeles atvykai,
Tave atlydėjo mamytė brangi.
Ji grižo palikus Tave čia gyventi,
Kur žemę bučiuoja saulutė skaisti.. š
Tu tuoj pamilai mūsų veiklų jaunimą,
Jaunimas pamilo Tave.
Deja, be 1 avęs šiandien Klube taip nyku,
Tuščia vieta sporto aikštėje . . !
Tu mylėjai Lietuvą, tėvų gimtą šalį,
Mylėjai 'gražią tu kalbą jos,
Jaunimo gretose, tartum, karys fronte,
Kovojai už laisvę brangios Lietuvos . ..
Per anksti, per anksti išėjai Tu iš šičia
Nepasakęs sudievu tėvams, giminėms,
Žydinčios jaunystės džiaugsmo nepatyręs,
Nepaspaudęs rankų KVECAMS mylimiems!
Liūdi mūs’ jaunimas ir ašaras įbraukia,
Tave Į Čikagą išleidęs karste!
Lai būna Tau lengva Čikagos žemelė,
ILSĖKIS RAMYBĖJE ŠALTAME KAPE!
—Leonas Kantas
Hollywood, 1.8.80

Redakcijos pastaba

Ši be datos Kalifornijos Radijo
Klubo valdybos pareiškimą gavome
prieš mėnesį. Norime padaryti kele
tą pastabų dėl šio pareiškimo:
1. Korespondecija baigiama šiuo
sakiniu: “Lietuviai irgi buvo pa
kviesti, raginimas į šias iškilmes bu
vo paskelbtas per Los Angeles radją spalio 20 d.” Nebuvo pasakyta,
kad per lietuvių radiją. Galėjo
skelbti vengrų ar amerikiečių radi
jas, kadangi tą šeštadienį redakto
rius dirbo ir negalėjo išklausyti lie
tuvių radijo programos, ir buvo su
prasta, kad pranešimas buvo pada
rytas per svetimtaučių radiją.
2. ALTos valdybos posėdyje at
siklausiau, ar buvo gautas iš vengrų

kvietimas. Pasirodo, kad nė vienas
valdybos narys kvietimo negavo.
Apie vengrų pavergimo sukaktį ži
nutė buvo paimta iš Pavergtų Tau
tų Komiteto leidžiamo biuletenio,
kur yra skelbiama visų tautų minė
jimai ir sukaktys — lenkų, vengrų,
ukrainiečių, rumunų, gudų, bulgarų,
čekoslovakų, latvių, estų, lietuvių,
kubiečių ir- t.t.
3. ALTos valdyba; dalyvauja tik
estų, latvių ir Pavergtų Tautų savai
tės minėjimuose, nes jie dalyvauja
lietuvių Vasario 16-tos minėjimuo
se prie miesto rotušės ir salėje (nors
daugiausia be vėliavų).
4. LAV red. pastaba nieko nekando, tik paklausė; be reikalo L.
Radijo Klubo valdyba pasijautė
įkąsta ir kando LAV redakcijai.

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

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

Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
se jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasi inkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Daug vietos prašiną pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždarytaSekmadieniais 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.
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Raudoje
'‘Kaip Stasys Baras su policija
norėjo mane išmesti ir
Jaunimo Centro”

Sandaros nr. 20, gruodžio 3,
1979 m., Birutė Kemežaitė rašo:
“1979 m. gruodžio 8 d., šeš
tadienį vakare, kada turėjo įvyk
ti iš okup. Lietuvos komunistų
atsiųsto sol. Vaclovo Daunoro
koncertas, aš nuvykau į Tėvų
Jėzuitų Jaunimo Centrą.. Prie
Centro su plakatais rankose
tvarkingai demonstravo mano
bendraminčiai. Jų buvo labai
daug. Esant šaltam orui, jie de
monstravo pasikeisdami, leisda
mi vieni kitiems pasėdėti ir ap
šilti automašinose. Tarp dauge
lio plakatų buvo ir toks: Jėzui
tams negarbė, jie globoja KGB.

Pasikeitusi keliais sakiniais
su demonstrantais, aš nuėjau į
Jaunimo Centro vidų. Ignoruo
dama prie salės durų stovinčius
prižiūrėtojus,
žengiau
porą
žingsnių salės vidun ir apsidai
riau. Dešinėje salės pusėje sie
nos viršuje kabojo tiktai didieji
dail. St. Ušinsko paveikslai, bet
jų apačioje nebuvo Lietuvos
prezidentų portretų. Salėje ne
buvo nei vyties, nei vėliavų. Pri
žiūrėtojas p. Vaičaitis manęs pa
prašė bilieto. Aš jam atsakiau
kad į sol. Daunoro koncertą nei
siu ir tuojau paklausiau: “Kodėl
jūs nuo sienos nukabinote Lie
tuvos prezidentų portretus, ar
okup. Lietuvos komunistai jums
tokį įsakymą davė?” Vaičaitis
mandagiai aiškino, kad, būk tai,
dėl vykusio salės remonto tie pa
veikslai buvo nuimti. Koks ne
gudrus pasiteisinimas! Jeigu tie
didieji dail. Ušinsko paveikslai
“remontui” netrukdė, tai kaip
galėjo jam trukdyti ten pat ka
boję kitokį paveikslai? Arba
jeigu ant tos sienos buvo sugrą
žinti dail. Ušinsko paveikslai, tai
kodėl nebuvo sugrąžinti nuimti
(“dėl remonto”) Lietuvos prez
identų portretai? Po to p. Vai
čaitis koridoriuje pradėjo mane
sekioti, stebėdamas su kuo aš
kalbu ir stengdamasis nugirsti
ką sakau. Netrukus prisistatė ir
pagrindinis to vakaro šefas sol.
Stasys Baras ir apsimetęs drau
gišku man ištiesė ranką pasvei
kinimui.
- •'
“Ar ir tu į koncertą?” “Taip!”
su. tokia pačia draugiška vaidyba
sušukau. Tačiau S. Baro veido
išraiška tuoj pat pasikeitė ir jis,
painiodamas, pradėjo skubotai
berti žodžius: “Turi bilietą, pa
rodyk bilietą, kur bilietas,—ir
pasisukęs į čia pat stovintį Vai
f

čaitį paragino,—patikrink jos bi
lietą.” Aš jiems atsakiau, kad
bilietai yra tikrinami tiktai prie
salės durų, o aš dar nesiruošiu
į salę eiti. Kontroliuodamas bal
so toną, Stasys Baras man įsakė
apleisti Jaunimo Centrą, nes jei
gu aš pati neišeisiu, tai jis ma
ne išmes. Aš pasakiau, kad ne
išeisiu ir pasiūliau jam mane iš
mesti. “Aš tave išmesiu su poli
cija!”,—pakėlė balso toną Sta
sys Baras. “Išmesk”,—su ironija
pastebėjau. Netrukus S. Baras
prisistatė su jaunu civiliniai apsi
rengusiu amerikiečiu ir angliš
kai jam pasakė, kad mane iš
Jaunimo Centrą išvarytų. Jau
nuolis iš karto sumišęs žvelgė
tai į vieną, tai iį kitą, paskiau
švelniai, nevartodamas jėgos man
pasiūlė iš Jaunimo Centro išeiti.
Aš pasipriešinau pareikalauda
ma įrodymo, kad jis tikrai yra
policininkas. Kai jaunuolis man
parodė policininko žvaigždę, ta
da pareikalavau, kad jis įrodytų
kuo aš nusikaltau, kad turėčiau
iš Jaunimo Centro būti išmesta,
ir, nelaukdama atsakymo, įbe
džiau pirštą !į S. Barą pabrėžda
ma, kad jis turėtų būti iš Jau
nimo Centro išmestas, nes jis
yra tas, kuris mane puola, ieš
ko priekabių ir viešai kelia
triukšmą. Stasys Baras pabalęs
iš pykčio suriko: “Ji yra komu
nistė!” Tik jūs pamanykite, kas
ką komunistu vadina! Šalia sto
vėjusios į būrelį susispietusios
nusipudrinusios nosis, išsipusčiusios poniutės, mėgindamos pa
remti Barą, iš savo ryškiu rau
donu pieštuku apibrėžtų “valgo
mųjų” ii mane paleido (lietuvių
kalba) salvę užgaulių žodžių.
Pasisukusi į nešymiai besišyp
santį policininką pataisiau, kad
ne aš esu komunistė, bet jis pats,
S. Baras yra komunistas. Stasys
Baras skeryčiodamas rankomis
tarp dviejų koridoriuje stovinčių
kolonų, lietuviškai šaukė, kad
aš turi teisę, atseit, jis man lei
džia, Jaunimo Centro koridoriu
je vaikščioti tiktai iki tų kolonų,
o už jų salės pusėn, jo įsakymu,
neturiu teisės žengti nei žings
nio. Tačiau aš vaikščiojau kori
doriumi popierio lape užsirašinedama pavardes man žinomų
asmenų, kurie ėjo į Daunoro
koncertą. Pastebėjusi paskui se
kantį policininką, pareikalavau,
kad jis pasitrauktu ir paliktų
man ramybėje. Tačiau maloniai
šysodamasis policininkas pareiš
kė pageidavimą su manimi pa
sikalbėti. Pasitraukus mums į
nuošalesnę kertę, jis manęs pa
klausė: kas čia darosi, kas yra
tie žmonės einantys į koncertą
ir anie gatvėje demonstruojan
tys? Jis sakėsi nieko nežinąs ir
jum būtų įdomu gauti iš ma
nęs žinių. Aš jam atsakiau, kad
čia vyksta iš okup. Lietuvos ko
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munistų atsiųsto solisto koncer
tas, kurį ruošia kolaborantai,
kultūrinių ryšių su okupuotu
Lietuvos kraštu šalininkai, o vi
si tie, kurie eina į koncertą, tą
kolaboraciją remia. O anie lauke
demonstrantai yra antikomunistai ir antikolaborantai, bešališkos
kovos už nepriklausomos Lietu
vos atstatymą kovotojai. Jis nu
stebęs manęs paklausė, kodėl
lietuviai, kurie pabėigo nuo Lie
tuvą okupavusių komunistų, da
bar su jais bendradarbiauja ir
mezga kultūrinius ryšius? Aš
truktelėjau pečiais pabrėšdama,
kad aš galvoju, jog jie tai daro
grynai oportunistiniu tikslu, tik
dėl sau naudos. Tas policininkas
su didele užuojauta pastebėjo,
kad lauke yra labai šalta ir tei
ravosi, ar tie demonstrantai ne
turi užsidegę kokios ugnelės pasišildymui. Aš jam aiškinau, kad
juos šildo karšta jų tėvynei mei
lė, kad šiuo metu jie negalvoja
apie save, bet apie visą paverg
tojo Lietuvoje likusią tautą, dėl
kurios aukojasi.
Pažvelgęs į mano rankas, ku
riose aš laikiau popierio lapą ir
pieštuką, policininkas pastebė
jo: “Jei esi korespondentė, tu
turi teisę laikraščiuose parašyti
viską, ką žinai ir galvoji . . .” Aš
atsakiau, kad tik tam į Jaunimo
Centrą atėjau ir su iroinija pri
dėjau, kad Amerikoje ne tiek
antikomunistai, kiek komunistai
turi teisę reikštis ir pastarieji
plačiai ta teise naudojasi . . .
Man buvo labai gaila, kai S.
Baras, policininką pasikviesda
mas pas save, mūsų draugišką
pasikalbėjimą nutraukė. Nega
lėčiau atspėti, ką Baras tam po
licininkui pasakė, bet policinin
kas daugiau prie manęs negrį
žo, tiktai iš tolo mane stebėjo, o
visiem suėjus į salę, jis buvo
pakviestas vidun.
Jaunimo Centro salė buvo pil
nutėlė. Edvardas Šulaitis su
žmona, atvykę gana anksti ir iš
laukė iki visi sueis vidun, mėgi
no be bilietų salėn Įsiveržti, bet
nuo vienų ir kitų įėjimo durų
buvo astumti. Vyriausias tvark
darys buvo sol. S. Baras, jis da
vinėjo įsakymus savo padėjė
jams, kurių tarpe buvo keletas
moterų. Prie to pačio stalo, kur
buvo pardavinėjama sol. Dau
noro koncerto programa, buvo
pardavinėjama ir sol. Danos
Stankaitytės išleista plokštelė.
Daunoro koncerte dalyvavo be
veik visas, išskyrus vieną kitą,
Chicagos lietuvių operos kolek
tyvas. Be to, atrodo, dalyvavo
nemažai ir komunistinės “Vil
nies” žmonių.
Sekmadienį, gruodžio 9 d.
Čiurlionio koncerto pertraukos
metu man teko girdėti žmones

kalbant (iš pradžių maniau, kad
anekdotas), kad okup. Lietuvos
sol. V. Daunoro koncerto metu
pro Jaunimo Centro didžiosios
salės langą salės vidun įlėkė
raudona plyta su kūjo ir piautuvo ženklais. Tačiau toji plyta
negalėjo nulėkti toli, nes langus
dengančios sunkios užuolaidos
sulaikė. Kalbama, kad tos storos
medžiagos užuolaidos sulaikė ir
krintančius išmušto lango stik
lus, tiktai mažas gabalėlis už
krito šalia sėdinčiai Danai Stankytei ant rankos.
Sakoma, kad toji plyta kon
certe ėjo iš rankų į rankas ir vi
si norėjo ją pamatyti. Buvę ta
me koncerte galėtų daug išsa
miau apie šį įvykį papasakoti.”

ATSARGIAU SU “SVEČIAIS”

“Darbininko” 12-28-79 nu
meryje Aurelija Balašaitienė ra
šo:

“1979 gruodžio 9 DMNP
parapijos bažnyčioje Clevelande
svečias iš Lietuvos kun. Blynas
aukojo mišias ir sakė pamoks
lą. Nežinia, kodėl to pamokslo
metu niekas protesto ženklan ne
pasikėlė ir nepareiškė protesto.
Gal todėl, kad nesitikėjo lais
vame krašte Dievo namuose iš
girsti tai, ką “svečias” kalbėjo.
Jis džiaugėsi tikėjimo laisve 'Lie
tuvoje. Religinis apsnūdimas
esąs pačių tikinčiųjų apsileidi
mas. Vėliau, apsilankęs moterų
draugijos susirinkime, pareiškė,
kad Lietuvos Bažnyčios Kronika
esanti melaginga ir kad jos lei
dėjai užsitarnauja bylos teisme
už tiesos kraipymą. Trėmimai į
Sibirą gelbėjo mūsų gyvybes . . .
ir taip toliau, ir taip toliau. Net
koktu raštu konkretizuoti kuni
go drabužiais apsirengusio ko
munistų propagandisto plepalus.

Ar ne laikas būtų kiek atsar
giau elgtis su mūsų “svečiais?”
Juk puikiai žinom, kad komu
nistinė propaganda nesustoja
nei ties kunigo drabužiu, nei vie
nuolės nuometu, nei mokslinin
ko darbu. Lietuviškas vaišingu
mas ir vadinamasis “kraujo bal
sas” neturėtų mūsų paversti nai
viais pastumdėliais, kurie atida
ro duris į savo namus tam, kad
jie būtų griaunami. Mes turim
pakankamai savo tarpe “apaš'"lų,” kurie, keldami nesantai
ką, kad ir nesąmoningai, tar
nauja Lietuvos okupanto tiks
lam. Juk okupantui nieko geres
nio nėra, kaip mūsų visuome
nės sunaikinimas, mūsų patrio
tizmo sugriovimas, mūsų jėgų
susiskaldymas ir mūsų antiko
munistinio nusistatymo palauži
mas.”
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Nuosavybių pardavėjai
ALBINAS MARKEVIČIUS

Advokatai
ARTHUR V- DOBLE
(Arturas Dobilas)
Attorney at Law
The Broadway Plaza Suite 2200
700 S- Flower Street
Los Angeles, California 90017

3002 Santa Monica Blvd.

Phone: 828-7525

Branch Office:

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

ir

10900 Warner Ave., Suite 116
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708
(Corner Warner and Euclid)

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers

Tel. 1 (714) 968-5525

HENRY J. PASCOE, Realtor*

1611 Montana, Suite G
Santa Monica, CA 90403

A. BLAKI6, D.D.S.
Dantistas (latviu

All Linet of Insurance

kilmes)

Tel. 393-5544

Santa Monies. CA (04M

BRONĖ SKIRIENĖ
Realtor
4364 Sunset Boulevard

Phone 828-4818 by afyelntment

828-7525

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

Res. 393-1381

2901 Wilshire Blvd.

2113 Wilthire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

>93-9801

Res. 395-0419

2953 Lincoln Blvd.
Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

A. "Mark" MARKEVIČIUS

11985 E- Firestone, Norwalk, C»

Santa Monica, CA 90404

Member American Dental Society

M & R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

Sav. Wally & Danutė Mriud

ROQUE & MARK CO.

Dantistai

Apdrauda

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
fr
DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.

4368 Sunset Boulevard

Lietuviai dantistai

Los Angeles, CA 90029

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles. CA 909(0
Tel. 840-12(45

Tel.: 664-2919

Los Angeles, CA 90029

Res. 849-4192

664-2919

Vincas Skirius
R. E. Salesman

(same address)

Escrow Companies

Blue Carpet Realtors

BODY and FRAME WORK

MARCELLA AUGUS

Realtor Associate

JOS, SPREIN
34 East Foothill Blvd.

Vinces Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.
Lomita, CA 90717

CROWN ESCROW CORPORATION

Tel.: 325-3146

413-3370

AUTOTECHNICA

gydytojai

2339 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026

Res.: 795 6357

445-6501

oficiali aukštesniojo teismo vertėją
daro dokumentų vertimus H lieta
vių kalbos j anglų kalbą su atitinka
mais patvirtinimais ir notarisav*

Taip pat padeda parengti Kkvte*
timus giminėms iš Lietuvos vfeltii
ar nuolatiniam apsigyvenimui Junf
tinėse Amerikos Valstybėse.
Prašome skambinti telefonui
849-4192

Gydytojas ir chirurgas

Ona Žukienė, savin.

Alinės-užeiges

Santa Moaica, CA 90405

225 S. . Veruugo
lei. 244-L6I

Įstaigos telefonas: 826-3090

Rd.,

Meškiukas Rudnosiataa
Iliustracijomis.

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Glendale, CA
vakare 241-0340

3231 Pice Boulevard

Kaina $4 00

Šių ir kitų knygų Jaunknul galflH
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje:
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA
90KD
Phone: 664-2919

kalaudoe: 10-12 ir 3-7; šeitad- 9-1

Dokumentų tvirtinimai

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

ANTHONY SKIRIUS

Mūsų knygyne taip pat galite gauti
lengvosios muzikos
Šoklų, marių, chorų dainų,
atskirų solistų

GyrMkelMss Ir th.rurgas

NOTARY PUBLIC

PLOKŠTELIŲ.

MM AUetaUe Avenue

<366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029
364-2919

THE BIG SHOT
Jonas Spreinaltis, savkilnkae

14530 Lanark Street

Lmj Beach, CA 90813

Panorama City, CA 91402

Tel.:

432-2973

Ties.

597-4141

Phone 994-1291
GENERAL CONTRACTORS

Fotografai

ALBERT, LUIS M., M.D.

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

655 N. Central Avenue
Glendale, CA 91203

Res.: 466-6084

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Calif- 90029
Tel. 664-2919

su spalvotomis V. Stančlkaltth

Vaikų darželiai

Sav- Jonas Karalius
2849 Rowena Ave., Los Angeles
Pel. 660-5984
90039

469-8097

Vestuvių, sukaktuvių, YsrėriMą
gimtadienių ar kitomis progmtuBr—
tai lietuviški tautiniai audiniai;
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, f*
galvelės, rankšluoščiai ir staltiesė*.
Gražu dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėles, llotuvMNU
lėlės, ar liet, plokštelės bei kaygaft
Didelis dovanų pasirinkimas y*s
Liet. Amerikos Vakaruose AdM-fK

Vytis Nemunillo

Arcadia, California 91006

GLENDALE PRE-SCHOOL
and KINDERGARTEN

8671 Hollywood Blv.l.
Hollywood. CA 90028

VERTINGOS DOVANOS

President

Automobiliu taisymas

■■Flatte of Hollywood”

Telef- 2(13) 864-2063

BRONĖ SKIRIENĖ,

Automobiliu taisymas

COCKTAILS and DANCING

PHOTOGRAPHY

Real Estate Broker

ALOYZAS ČEPULIS
Photography
weddings, portraits, children
passports
4210 Gateway Avenue
Los Angeles, CA. 90029
Phone 663-1086

Telefonas (213) 629-5794

WALLY & WAYNE

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

Physician & Surgeon

245-1970
830 S. Gage Ave.
Los Angeles, CA 90023

263-9847

i

j
j

Roofing, Plumbing, Painting,
Electrical, Plastering, Kitchens
2820 Griffith Park Blvd.

Los Angeles, CA. 90027
Phone: 665-7818

KALIFORNIJOS LIET. RAMIM

LITHUANIAN MELODIRS

Stotis KTYM, banga 14W AM
Šeštadieniais 12:10—1:00 p. p.

Programų Koordinatorius
VLADAS GILYS
3329% Atwater Avenue
Los Angeles, CA 90039
Telef. 662-6906
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s PARENGIMŲ □
KALENDORIUS
1980 M. SAUSIO MĖN.
19 d. 7 vai. 30 min. — Lietuves
Dukterų balius Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje.

26-27 d. d. LF Bičiulių rengiamas
politinių studijų savaitgalis Šv.
Kazimiero parap. salėje.
VASARIO MEN.
15 d., penktadienį, “Spindu
lio” šokių grupės blynų balius,
Šv. Kazimiero par. salėje.
17 d. 12:30 p.m. iškilmingas
vasario 16 d. minėjimo aktas ir
koncertinė dalis Marshall High
School salėje.
15 d. 12 a.m. vėliavos pakeli
amas prie miesto rotušės.

TRUMPAI
Birutė Dabšienė ir Regina Kungienė dainuos “La Traviata” ope
roje, kurią stato Opera West, Inc.
sausio 13 d. 2:30 p. p. Fairfax High
School auditorijoje.
— Vaclovas Sviderskas, Lietuvosskautų veikėjas Los Angeles, Kalėdų-Naujų Metų švenčių.metu buvo
išvykęs į San Francisco skautų rei
kalais.
Algirdas Gustaitis, pakviestas Vliko1
pirmininko ir valdybos, 1979 metų
gruodžio 9 d. skaitė paskaitą Vliko
seime Baltimorėje Lietuvos sienų
klausimu.
Gruodžio 10 d. jis aplankė Kali
fornijos kongresmanų Dornan ir
Rousselo-t įstaigas, prašydamas tal
kos lietuviukų reikalų gynimui. Taip
pat aplankė Kalifornijos senatoriaus
Hajakawos įstaigą, prašydamas pa
remti C. H. Res. 200 ir talkinti V.
Česiūno pagrobimo reikale. Senato
rius jau buvo gavęs daugiau kaip
2.00 laiškų, prašančių remti minėtą
rezoliuciją, reikalaujančią rusus pa
sitraukti iš Lietuvos, ir kt. (Toji rezolu-cija vėliau buvo- priimta JAV
senate).
Taip pat gruodžio 10 d. A. Gus
taitis aplankė Amerikos Balso lietu
višką skyrių ir įkalbėjo jų progra
mai Lietuvos sienų klausimu, apie
lietuvių kultūrinę veiklą Kaliforni
joje (spauda, teatras, Dailiųjų Me
nų klubas ir kt.), taip pat apie lietu
vius filmų pasaulyje.
Smithsonian Institute, lėktuvų
skyriuje, išgavo pasiža dėjimą, kad
jie 1980 metais savo parodoje išstatys Darių-Girėną su Lituanica tarpAtlantiniame perskridime, su nuro
dyta skridimo linija ir kt.

Rašytojas A. Baronas dalyvaus
Lietuvos Dukterų Baliuje

l

MIRTYS

— Pranas Žukauskas mirė gruosausio 19 d., šeštadienį, 7:30 vai.I [džio 31 d. ir buvo palaidotas šv.
vakaro parapijos salėje. Baliaus Kryžiaus kapinėse, Inglewood, Ca.
programoje rašytojas Aloyzas Baro
P. Žukauskas yra buvęs Šv. Kanas, “Draugo” dienraščio humoris -zimiero parapijos komiteto pi-rmitinio skyriaus “Spyglių ir Dyglių” minku, Lietuvos Vyčių, L. A. kuo
redaktorius, išleidęs keletą humoris jos vicepirmininku, Piliečių klubo
tinių knygų, skaitys glėbį linksmos'1 pirmininku (paskutiniuoju metu, iki
i^pat mirties).
kūrybos.
Visi kviečiami gausiai atsilankyti1-;
Kadangi Pranas buvo vienas
ir paremti labdaros darbus.
'gis pirmųjų mūsų parapijos rėStalus užsisakyti pas S. Šakienę,! mėjų, sausio 5 d. Sv. Kazimiero
telef. 243-0424 ir M. Maskoliūnie-j.tu bažnyčioje buvo Sv. Mišios.
Kleb. prel. J. Kučingis pasakė
nę, telef. 394-4406.
pamokslą.
Ateitininkų žiemos kursai
,jį$ I kapines lydėjo 57 mašinos
;Ssu apie 150 asmenų.
Gruodžio mėn. pabaigoje Daina-U Kapinėse atsisveikinimo kalvos stovyklavietėje, netoli Detroito, «bas pasakė: Pranas Speečeris,
įvyko moksleivių ateitininkų žiemos parapijos komiteto ir Sv. Vardo
kursai, kurių vadovais buvo Vytas ’, ar-jos pirmininkas, Aleksandras
Bandziulis ir Rimas Polikaitis.
! Daošys, šeimos ir D.P. vardu,
Šie Los Angeles moksleiviai da Rimas Da'bšys, Liet. Bendruo
lyvavo kursuose: Rita Bureikaite, menės vardu, Julius Kiškis, Lie
Daina Fernandez, Gintaras Grušas, tuvos Vyčių pirm., Henrikas BaAras Grakauskas, Renata Kungytė, jalis, Liet. Radio Klubo vardu,
Arnolds Kungys, Audra Kontnmai- Adelė Bajalienė, Birutiečių vai
tė, Ginta Palubinskaitė, Linas Pa du. Taip pat kalbėjo Piliečių
lubinskas ir Linas Polikaitis,
klubo vice-pirm. Povilas Petrai
tis.
Lietuvių Respublikonų susirinkimas
Priėmimas ir Vaišės buvo Tau
Sausio 16 d., trečiadienį, 7 vai. tinių Namų salėje.
vakaro, Tautiniuose
Namuose,
Reiškiame nuoširdžią užuojautą
3356 Glendale Blvd,, L. A. yra
kviečiamas Lietuvių Respublikonų žmonai Stellai ir kitiems giminėms.
vieneto metinis susirinkimas. Dar
botvarkėje bus valdybos narių —
— Anicetas Šlapelis, sulaukęs 94
pirmininko, iždininko ir revizijos metų amžiaus, mirė sausio 1 d. Jis
komisijos pranešimai. Taip pat bus buvo- palaidotas sausio 4 d. Kal
renkama nauja valdyba.
varijos kapuose.
Visi lietuviai, kurie yra užsiregis
A. Šlapelis yra buvęs Los An
travę respublikonais, kviečiami da geles Šv. Kazimiero parapijos var
lyvauti ir duoti naujų sumanymų gonininku, taip pat yra priklausęs
veiklai.
L. Vyčių organizacijai.
Reiškiame gilią užuojautą Anice
Susižiedavo .
to seserims — Julijai šlapelytei ir
— Saulius Matas, L. A. Dramos
O. Kaributienei.
sambūrio narys, susižiedavo su Rasa Zelenyte, tos pačios grupės nare.
Edvardas Taras, 23 m. jau
Vestuvės numatomos š. m. birželio
nuolis sausio 6 d. buvo rastos
1 d. Šv. Kazimiero par. bažnyčioje.
negyvas jo bute, Hollywoode.
KRIKŠTAI
Jis buvo nesenai atvykęs iš Chi
1979 m. gruodžio 29 d. bu cagos ir jau buvo įsijungęs į Los
vo pakrikštytas dr. Dianos Ju- Angeles lietuvių veiklą. Mirties
ciutės-Srini ir dr. Srini sūnus priežastis dar neištirta. Edvardo
Alison Dawn vardais. Krikšto motina iš Chicago persikėlė gy
tėvais buvo dr. Jonas J. Jučas vent -į New Yorką, o jis atvyko į
ir Rasa Juciutė iš Chicagos, III. Kaliforniją, kur gyveno jo mo
tinos brolis, Simas Kvečas.
—0—
Reiškiame giliausią užuojautą
Gruodžio 23 d., 1979, Daiva ir tėvams ir visiems giminėms.
Vytenis Dūda susilaukė sūnaus
Arūno Tomo.
— Veronika Dūdaitė, Vista, Ca
—oi—
lif., Adelės Čibienės sesuo, mirė
Gruodžio 29 d. buvo pakrik
praėjusių metų gruodžio pradžioje.
štytas Petro ir Marijos NaujoPalaidota gruodžio 12 d. San Mar
k.ai-tytės-Burggren sūnus An
cos kapuose po šv. Mišių San Luis
driaus Petro vardais. Krikšto tė
vais buvo Tom ir Mary Sur- Rey misijos bažnyčioje. Pamaldose
bridge. Andrius Petras gimė Yc- dalyvavo ir karstą nešė Vistos lietukosuka, Japonijoje, kur Burg- viai.
Velionė buvo kilusi nuo Vabalgren kaip laivyno kapitonas bu
n-inko, po II pas. karo kartu su Čivo nusiųstas -tarnybos reikalais.

bais atvyko į JAV ir čia sulaukė
80 metų amžiaus.
Adelei, Daumantui Cibams ir jų
sūnui Kantrimui reiškiam&s_gilią
'užuojautą.
nAUJAKURIAI

Veronika ir Jonas Beleckai,
BrooKiyn, N.Y., atvyko apsigy
venti į Santa Monįca, ,CA. Be
leckai yra atvykę iš Lietuvos tik
prieš 15 metų, nors jie yra gy
venę Amerikoje nuo 1910 m.
iki 1921 m. Jonas Beleckas prie
Kupiškio buvo nupirkęs ūkį,
ji Kaipo “buožę” sovietai išve
žė į Kazakastaną sunkiems dar
bams, kur išbuvo 11 metų.
1979 m. Jonas ir Veronika at
šventė 65 m. vedybinio gyveni
mo sukaktį.
Jie dabar gyvena pas dukrą
Genovaitę Pl-ukienę, Santa Mo
nikoje.

L. A. Šaulių J. Daumanto kuopa,
talkinama Mažosios Lietuvos Bičiu
lių draugijos, -rengia Klaipėdos
Krašto prie Lietuvos prijungimo
minėjimą sausio 13 d., sekmadienį,
parapijos salėje. 10 vai. -ryto vėlia
vų pakėlimas parapijos kieme; 10
vai, 30 min. — Šv. Mišios už Klai
pėdos sukilime žuvusius ir vėliau
mirusius sukilėliues-šaulius. 12 vai,
— parapijos salėje rašytojo Jurgio
Gliaudos paskaita “Apie mažalietuvius ir jų nuopelnus puoselėjant lie
tuvybę”. Po paskaitos — trumpa
meninė programa.

PADĖKA

Ačiū Vincui Skirtui ir Bronei
Skirienei už suradimą geros nusavybės i gerą patarnavimą bei su
tvarkymą visų' dokumentų ir pasko
los gavimą.
Aleksandra, Emilis Veimeris
ir Irena Veimerytė
PADĖKA
LDK Birutės D-jos Los Angeles
skyriaus valdyba dėkoja Birutiečių
rėmėjams ir skyriaus narėms, pisidėjusiems prie š. m. gruddžio 1 d.
jų -ruošto rečitalio-parodos gražaus
pasisekimo.
r■
n ,
Visoms ir visiems, kurie atsilan
kėte mūsų šventėje, ąrbąskoĮkįu; nors
būdu mus remiate, siunčiame gra
žiausius ŠVENČIŲ LINKĖJIMUS
Sk. pirm. R. Šakienė
AUKA' SPAUDAI PAREMTI
,
LDK
Birutės Dn-jos Los Ange
į
!( les skyrius aukojo $20 spaudai pa
remti.
- l!<: ■■■'. N '<),;:>■'■
Labai ačiū už spąu-dpįį įvertinimą.
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