spaudoje. Tų jų raštiškų tekstų
šiuo metu neturiu, todėl pasiten
kinsiu tik savuoju. Vėliau LAV
gal atspausdins ir kitus.
Mano žodis buvo toks:
‘Gerbiamos ir Gerbiamieji,
i.xdH yra maloni pareiga padė
koti Los Angeles gydytojams, o
ypač jų pirmininkei dr. Birutei
Kaulinaitienei ir dr. Zigmui Brin
kini už tą netikėtą pareikštą dė
mesį mokytojams. Pikiuos, kad
1980 m.
lien^X
Lapkričio mėn.
Nr. 10 čia esą visi mokytojai pritars, o
/ ’^ionalinė i
man tebūnie leista jų vardu įteikti
------ ------ —
V/bliojcįa 7
po mažą gėlytę, bet reiškiančią
didelės meilės ir pagarbos . sim
LIETUVIO MOKYTOJO PAGERBIMAS
boli, dr. B. Raulinaitieni ir dr.
Tai nuostabus įvykis. Iki šiol kymas. Š. m. lapkričio mėn. 2 d. Z. Brinkini už tą kilnų sumany
niekur negirdėtas ir nematytas. *) Los Angeles Gydytojų draugija, mą, o taip pat ir pr-el. J. Kučinvadovaujama dr. B. Raulinaitie- giui už nuolatinę ir rūpestingą
nės, nutarė pagerbti, gal geriau mokyklos globą.
*) 'Didingas mokytojo pagerbi sakant, prisiminti lietuvį mokyto
Šiandien visi gyvi esą ir buvę
mas prieš keletą metų yra buvęs ją, kurs moko jų vaikus ir anūkus tuanistinės mokyklos mokytojai
surengtas Detroite. Buvo atlikta lituanistinėje mokykloje.
yra pakviesti į šią šventę, tačiau
komp. B. Budriūno (Brazdžionio
Šį mokytojų pagerbimą atidarė mirę liko tik atmintyje. Tad pa
žodžiais) kantata, kurios atskiros ir jį puikiai pravedė dr. Birutė gerbkime juos atsistojimu ir savo
dalys keliais atvejais atliktos ir Raulinaitienė pagal atspausdintą mintyse paprašykime jiems Vieš
Los Angeles scenoje.
Red. programą, štai ji:
paties gailestingumo: kun. Romui
1. Atidarymo žodis, 2, Kultū Kasponiui, Kaziui Barauskui,
Lietuvis mokytojas atlieka milži
ros veiksnys tautos likimui — prof. Mykolui Biržiškai, Feliksui
nišką lietuvybės išlaikymo darbą,
žurnalistas Bronys Raila, 3. Tė Kudirkai, Vytautui Tamulaičiui ir
tačiau jis didelių ir mažų veikėjų
vai pirmieji mokytojai — prof, dr. Grigui Valančiui.
yra nematomas, nes tai nesudaro dr. Ė. Jarašūnas, 4. Mokytojavi
Pasinaudodamas šia. reta pro
jiems didelės ambicingos politi
mo patirtis tėvynėje ir išeivijoje ga, noriu pasidalyti su jumis, mie
kos, dėl ko reiktų rašyti į laik
—- prof. dr. E. Tumienė, 5. Me li dalyviai, mūsų didžios rašyto
raščius, važinėti po kolonijas ir
ninė dalis — solistė S. Pautienic- jos Alės Rūtos iškeltomis įdomio
sakyti lietuvybės išlaikymo grau
nė ir pianistė R. Apeikytė, 6. Li mis ^mintimis straipsnyje "Už Tė
džias kalbas. Geriau pakritikuoti
tuanistinė mokykla Amerikos va vynės vartų”, ’•Draugo” 1980 m.
ir nuvertinti kitų veiksnių bei vei
karuose — I. Medžiukas, 7. Li- kovo 20 d. numeryje. Ji rašo:
kėjų darbus, o mokytojai tegu pa
"Nostalgija šaukia mus sugrįž
tuanistins mokyklos įtaka jauni
tys tą sunkų vežimą veža. Tai jų
mui — R. Polikaiitis, 8. Baigia ti į Lietuvą arba bent aplankyti
tautiška pareiga.
mosios mintys — V. Pažiūra, 9. aidimuosius (juk ir kalėjime lan
Bet štai Los Angeles gydytojai Uždarymo žodis — dr. B. Rau komi brangūs žmonės) ir lyg pro
langelį žvilgterėti į mūsų lietuvių
padarė staigmeną. Pasirodo, kad linaitienė.
kultūrą, tenai brolių sunkiai puo
jiems rūpi ne tik lietuvių sveika
Visų kalbėtojų mintys buvo
tingumas, bet ir lietuvybės išlai geros ir yra verta jas matyti selėjamą, aplankyti gimines ir jų

kapus. Ir tai tik pro langelį...
nes žvėris, ten saugo visus kelius
ir takus,z seka
G mūsų bei
G mūsų
brolių kiekvieną žingsnį...
Jos rimtas klausimas: Kaip ir
kodėl tada bėgome? Autorė pa
taria savęs paklausti: Ar buvo
verta? Ji spėja, kad beveik visi
atsišauktų: “Taip, taip! Juk būtu
me žuvę! Juk išeivija yra reikalin
ga, tai likusios tautos viltis, kuri
'šaukia pasauliui apie Lietuvos
skriaudas, 'kuri dirba, aukojasi ir
aukoja dėl būsimo Lietuvai lais
vės ryto”. Tačiau autorės atsa
kymas yra kitoks: "Ne, pasitrauk
ti iš savo krašto, nuo savo tautos
— nebuvo verta. Ar ne geriau
pačiam žūti, negu prarasti čia sa
vo vaikus? O gal nebūtume žuvę?
Ir gal mūsų vaikai būtų išlikę te
nai, tėvynėje, gajom atžalom, tę
siniu tautos? Ar neskaudu šim
tams motinų matyti čia žūstan13. Dalis jų šiuo metu dirba mo
kykloje, kiti užsiėmę universitetų
baigimu, bet kai bus gyvas reika
las, tikimės, ateis ir dirbs. Tai nečius gyvus vaikus? Nusvetimėjančius, nutautėjančius ir žūstančius
lietuvių tautai?”
Brangieji, iškelta Alės Rūtos
liūdna ir aktuali mintis ir jos. pa
statytas klausimas, verčia mus
rimtai susimąstyti ir atitinkamą
sprendimą padaryti, kol dar ne
per Vėlu. Dėl Dievo ir Tėvynės
meilės, neprisidėkime patys, 'S'avo
valia prie tautos naikinimo ir su
laikykime kitus nuo nutautėjimo
ir nesirūpinimo kankinamos tau
tos reikalais.
Teigiamai įvertinkime gal iki
šiol užmiršta ir neįvertinta lietuvi
mokytoją. Apie jį šiandie buvo
v
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Lietuvio mokytojo pagerbimas. Kairėje —
Dr. V. B. Raulinaitienė, Kalifornijos Liet
Gydytoju dr-jos pirm., atidaro mokytojo
pagerbimą.

Dešinėje. Dalis publikos mokytojo pager

bime. Priekyje iš kairės stovi: V. Pažiūra,

Tumienė.

Loto A. Gulbinsko

LIETUVIAI
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Eina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius* U

Viską ką mes ’atliekame, kad ir ne tiek kiek norėtume, kad ir
kiek brangiau mums kainuoja, negu manytume, verta yra ii prasminga,
nes šiandieninis mūsų ginklas yra žodis, ką pripažįsta ir mūsų priešas
ir ką labai vertina pavergtieji broliai. Šalia tų nuolatinių informacijinių
■šaltinių, Eltos ir radijo valandų, leidžiami yra retkartiniai leidiniai, kny
gos, brošiūros, lapeliai. Suprantama kad negalima apsieiti be lėšų, ku
rias šiuo metu ir telkia Tautos Fondas. Ar buvo galima daugiau padary
ti su tuo milijonu? Mano giliu įsitikinimu, ikad padaryta stebėtinai daug.
Jei visur žinomi, ir durys jau pravertos, esame kviečiami pareigūnų, net
skiriami į delegacijas, laisvai galime trukšmauti ir atkreipiame dėmesį
spaudos ir radijo, tai tik dėka ilgos veiklos, informacijos ir svarbiausia,
bendras darbas su kitais pavergtaisiais. VLIKas visada buvo scenoje, kla
bino duris, ra,šė memorandumus, važinėjo ir dalyvavo pasitarimuose, su
važiavimuose. Bepig šiandien, kaikam su ministeriais ir prezidentais
spausdinėti rankas, kai jau takai praminti, juodas darbas atliktas, namų
pamoka atlikta . . . Dieve padėk jiems praeitų klaidų išvengti, paruoš
tą visuomenę vesti į aiškesnes dienas, blaivesnius rytojus. Dirva išarta,
išakėta, tik sėk sėklą. Tautos Fondas nemano ilsėtis.

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,

TAUTOS FONDAS IR VLIKAS

8400 — 8th Ave,, Inglewood, telef* 752-1002

Dalis Tautos Fondo garbės pirm. prel. J. Balkūno pranešimo
lapkr, 9 d., Los Angelyje

<

Tautos Fondas yra autonominė VLIKo institucija, kurios pareiga
pasirūpinti lėšų Lietuvos laisvinimo reikalams, tvarkomiems VLIKo-.
Lietuvoje Vyriausias Lietuvių Komitetas 1943 m. pakvietė K. Bielinį su
telkti lėšas komiteto darbams. Pradėjus veikti VLIKui, finansų komisija
su savo turimomis lėšomis perėjo, VLIKo žinion ir pradėjo
veikti kaip Tautos Fondas. 1944 m. pabaigoje VLIKo delegatūra įgaliojo K. Bielinį ir toliau rūpintis lėšomis. Lėšos buvo renkamos
iš stovyklose gyvenusių tremtinių ir gaunamos iš Amerikos Lietuvių
Tarybos. Rėmė ir BALFas, ir Amerikiečių ir prancūzų Karo organai.
K. Bieliniui išvykus į JAV, Tautos Fondui vadovavo Viktoras Gailius,
kun. M. Krupavičius ir prof. St. Kairys. VLIKas 1955 m. persikėlė į
JAV ir 1956 m. iš prof. Kairio perėmiau Tautos Fondą. Tautos Fondo
valdytoju buvau 21 metus ir 1977 m. perdaviau J. Valaičiui.

Tautos Fondą apščiai parėmė Amerikos Lietuvių Taryba. Drą
siai galiu tvirtinti, kad iš ALTo gauta keturi šimtai tūkstančių dolerių.
Daug rėmė ir Amerikos vyriausybė. Lietuviška visuomenė visą laiką buvo
dosni Tautos Fondui. Vien mano laikais per Tautos Fondą išleista lais
vinimo reikalams virš milijonas dolerių. Dažnai paklausdavau klausytojų
—ar jie jautė Tautos Fondo sunkumų? Kokio sunkumo klausdavo? Kokia
buvo našta? Jokia numodavo ranka. Visi aukojo noriai, laisvai ir dos
niai. Visgi Tautos Fondas tik radiją ir laiškus naudojo vajuose. Retkar
čiais ir spaudoje atsišaukdavo. Vasario 16 proga mažiausiai aukų sumes
davo Tautos Fondui, o jis dažnai daugiau surinkdavo negu kiti veiks
niai. Todėl kad vertino VLIKo veiklą. Man būdavo malonu ant širdies,
kad užnugaris yra ištikimas ir geras.
Vilko veiklą patriotinė visuomenė įžiūri kaip reikšmingą ir platų.
Nepaisant, kaip mes bežiūrėsime į vieną ar kitą VLIKo pirmininką, pats
VLIKas nenustojo reikšmės, jis yra būtinas, kaip nenustoja reikšmės pa
ti tauta ar kokia nors organizacija, jei į jos prezidentus patenka ne vi
siems priimtinas ar patikimas asmuo. Laikas bėga, daug pirmininkų
keitėsi ir dar keisis, tačau VLIKas savo esmėje liko toks pat, kaip buvo,
jo uždaviniai tie patys, ir jį šiandien, kaip ir prieš 40 metų tebepuola tie
patys Lietuvos priešai.
Tenka pažymėti, kad VLIKas leidžia šešsiomis kalbomis Eltos biu
letenius. Jei iš tų biuletenių anglų kalba pasinaudojama kiek mažiau (ką
aš abejoju), tai kaikurie biuleteniai, pavyzdžiui, italų ir prancūzų kalba,
persispaudinami laikraščių beveik ištisai. Be abejo, tai jų redaktorių nuo
pelnai ir tų leidinių rėmimo ir leidimo ištesėjimas, nes žurnalistai žino,
kad čia pastovus, nuolatinis ir dešimtimis metų egzistuojąs informacinis
šaltinis. Man teko matyti Eltą pas daugelį kongresmenų, senatorių, laik
raščių redakcijų, radijų raštinėse. Mes žinome, kad naudotos buvo ir
mūsų prancūzų ir portugalų Eltos. Lietuviškos Eltos mirga mūsų spau
doje. Eltą gauna virš tūkstantis privačių prenumeratorių.
Lygiai reikšmingos ir VLIKo remiamos Romoj ir Vatikane radijo
valandos. Kiek tulžies išliejo rusas prieš mūsų Madrido valandėles? Net
išniekino ir Filipinuose mūsų programas. O visgi pasiekėm ir Sibiro lie
tuvius. VLIKas bendradarbauja su Voice of America, Radio Liberty.
2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

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 neseniai
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polish
susage” vardu. .
: • • ■ , .

★ IŠ Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kitokį mu»
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą
ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
Inglewoode, 8400 — 8th Avenue*

Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais*
CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard,

SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404
Phone (213) 828-7095

RŪTA,

INC.

Investavimo

Bendrovė

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, C A. 90404
Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: Jarašūnas, A* Markevičius, R* Nekas, L* Herzog
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VI. Šakalio atsišaukimas
į Madrido konferencijos dalyvius

New Yorke leidžiamas dvimėnesinis žurnalas ’'Freedom Ap
peals” savo Madrido konferenci
jai skirtame numeryje išspausdino
Vlado Šakalio atsišaukimą i
Madrido konferencijos delegatus
“Už tuos, kurie negali kalbėti”.
Išsamiai aptaręs Moiotovo-Ribbentropo pakto poveikį Lietuvai
ir savo paties pergyvenimus, jis
kreipiasi į delegatus, prašylmi
kad jie:
1. Pasiūlytų paskelbti Molo t
vo-Ribentropo paktą negalio
jančiu. Toksai pasiūlymas yra
Madrido- konferencijos rūmuo
se, nes tasai paktas tebc'.uri
ypatingo poveikio žmogaus tei
sių padėčiai Vidurio ir Rytų
Europoje.

2. Iškeltų tautų apsisprendimo

TAUTOS FONDO VADOVYBĖ LOS ANGELĖSE
VIRŠUJ. Kalba pirm. Juozas Giedraitis, sėdi TF garbės pirm, prel.
f. Balkūnas, adv. Nijolė Trečiokienė ir Vladas Pažiūra.
APAČIOJ. TF garbės pirm. prel. J. Balkūnas, T. S. centro valdybos
pirm. A Mažeika ir TF atstovas A. Skirius.
Foto A. Gulbinsko

Tautos Fondo finansinis Fondo darbus ir ateities veiklos
vajus
Vilkui leidžiant šešiomis 'kal
bomis Eltos biuletenius, finan
suojant radijo programas iš Ro
mos, Vatikano, Madrido i Lietuvą, yra reikalinga daug pinigų.
Dabar dar prisidėjo daugiau išlai
dų Vliko delegacijai i Madrido
Konferenciją.

Todėl du Tautos Fondo vado
vaujantieji asmenys, —T. F. gar
bės pirmininkas prel. Jonas Bal
kūnas ir T. F. pirm. J. Giedraitis
savo išlaidomis keliavo per lietu
vių kolonijas Tautos Fondo fi
nansinio vajaus reikalais.
Los Angelėje, Šv. Kazimiero
parapijos salėje, lapkričio 9 d. jie
padarė išsamius pranešimus. T.
Fondo per 15 metų buvęs atsto
vas A. Skirius pradėjo susirinki
mą ir pakvietė jam pravesti Vla
dą Pažiūrą.
Pirmiausia išsamią kalbą pa
sakė apie Vliko- ir Tautos Fondo
veiklą prel. {J. Balkūnas. Apie T.

planus kalbėjo T. F. pirm. Juozas
Giedraitis, atvykęs iš New Yorko.
Apie testamentus ir palikimus in
formavo adv. Nijolė Trečiokienė
iš Santa Monikos. Visi kalbėtojai
atsakinėjo^ į paklausimus.

Buvo priimamos aukos, kurių
surinkta arti dviejų tūkstančių
dolerių. Dosniausiai pasirodė An
tanas Audronis, išrašęs čekį
$1000, pinigus skirdamas Lietu
vos Apsaugos fondui, kuris dabar
priskirtas prie Tautos Fondo.
Taip pat T. F. yra įvedęs naują
dalyką, būtent, Lietuvos iždo
Fondą, kuriam yra priimamos
aukos ir palikimai.
Tautos Fondo naujais atstovais
pakviesti: dr. B. Trečiokienė, A.
Markevičius, V. Pažiūra, teisių
patarėja adv. N. Trečiokienė. A.
Skirius dfel daug darbo leidžiant
ir redaguojant LD ir LAV, atsi
sakė toliau būti atstovu.

T. F. kalbėtojai iš L. A. va
jaus reikalais išvyko į Worcester,
Mass. (a. s.)

klausimą, nes tai viena svar
biausių kolektyvių žmogaus
teisių, kuri giliai paveikia kiek
vieną asmeninę teisę.
3. Reikalautų, kad sovietai pa
leistų suimtus pabaltiečius —
Antaną Terlecką, Julių Sas
nauską, Algirdą Statkevičių,
Arvydą čekanavičių, Martą
Nikulsą, ir kitus, suimtus ir ka
linamus už 45 pabaltiečių me
morandumo pasirašymą, t. y.,
už pasinaudojimą išraiškos
laisve, kurią jiems garantuoja
Helsinkio sutartis, Visuotinoji
Žmogaus Teisių Deklaracija ir
pačių sovietų konstitucija.
4. Globotų persekiojamųjįi ir
suimtųjų Pabaltijo patriotų šei
mas ir reikalautų, kad sovietų
valdžia, atitinkamais atvejais,
leist tokioms šeimoms susivie
nyti su savo nariais užsienyje.
Šakalys prašo, kad būtų daro
ma visa, kas tik įmanoma, su
teikti jo' šeimai galimybę atvyk
ti pas jį į JAV-bes.
5. Priimtu dėmesin sovietu mėginimus diskredituoti už žmo
gaus ir tautų laisvę kovojančių
asmenų parodymus ir pastan
gas užkirsti jiems kelią į Mad
rido konferenciją. Kaip -anks
čiau Šakaliui, taip ir kitiems
mėginama užčiaupti burnas,
grasinant įkalinimu ar šeimos
narių represavimu.
Elta
L
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VLIKO METINIS SEIMAS
Šiais metais įvyks gruodžio 13-14
dienomis Toronto Lietuvių Na
muose, 1573 Bloor St., W. To
ronto, Ont., Kanadoje.
Iš Los Angeles Vliko seimuose
dalyvauja A. Skirius, Vienybės
Sąjūdžio atstovas, ir Algis Raulinaitis, L.F.B. atstovas.

Kas man žinoma apie
Vladą Česiūną
Maždaug savaitė po irkluotojo
Vlado Česiūno pasilikimo Vokie
tijos Federalinėje Respublikoje
mano labai geras ir patikimas pa
žįstamas (skelbti pavardės, ar tiks
lesnių žinių negaliu) pasakė, kad
kalbėjosi su Vlado Česiūno- bro
liu, dirbančiu restorane kelneriu.
Česiūnas (kelneris) pasakė, kad
brolis tikrai pasiliko Vokietijoje,
bet jis turįs žinių, kad netrukus
ketina apsigalvoti ir grįžti atgal
ic Lietuva,
c
Tokiav* žiniac aš išsiaiškinau dvejopai: iŠ vienos pusės KGB sten
giasi sušvelninti įspūdį, kurį pa
darė Lietuvoje Vlado Česiūno
pasilikimas, iš kitos, kad KGB
ruošia psichologinį klimatą jo
pagrobimui.
Kad šių gandų apie ketinimą
sugrįžti šaltinis yra KGB, nei aš,
nei kiti rezistencios dalyviai ne
abejojome. Mat, Lietuvoje visi
pirmos klasės restoranų kelneriai
(Vilniuje yra keturi tokie resto
ranai) privalo turėti KGB aprobataV- darbui. Tas nebūtinai reiškia
bendradarbiauti su KGB. Kelne
riai skaitomi privilegijuotais ma
terialine prasme ir todėl KGB,
palyginus, lengvai gali daryti
jiems spaudimą.
Po to, kai Česiūnas atsirado
Vilniuje, mums pavyko- nustatyti,
kad jis yra paguldytas Vidaus
Reikalų Ministerijos karo ligoni
nėje (Karolio Požėlos g.) su sme
genų sutrenkimu. Toje ligoninėje
nėra psichiatrinio skyriaus. Su
psichinėmis ligomis jis būtų pa
guldytas arba į Naujosios Vilnios
arba i ligoninę, esančia Vasaros
g. Nr. 5.
Kada jis kažkur dingo, aš su
sitikau su kitu informacijos šal
tiniu (Vlado Česiūno bendradar
biu), kuris pasakė, kad Vladas
Česiūnas gaus keturių mėnesių
atostogas, kurias jis praleisiąs tė
viškės kaimo vietovėje.
Vėliau vienas Česiūno šeimos
narys savo draugui pasakė, kad
Vladas Česiūnas grįžo ne savo
noru, išreiškė baimę dėl Vlado
likimo, sakydamas, kad nesąs tik
ras dėl jo gyvybės. Su tuo šeimos
nario draugu aš asmeniškai irgi
kalbėjau ir neabejoju jo nuošir
dumu perduodant pokalbį.
Vladas Česiūnas dirbo Vidaus
Reikalų Ministerijos sporto drau
gijoje ’’Dinamo”. Vieningu jo
bendradarbių ir pažįstamų tvirti
nimu, jis atrodė labai pasikeitęs,
visą laiką susirūpinęs ir prislėg
tas. (Elta)
Vladas Šakalys
1980.9.16.
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O LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □
Tradicine Protestantu kalėdinė
Eglutė
Gruodžio 13 d. Lietuviuc Protestantų S-ga rengia tradicinę ka
lėdinę Eglutę. Įvyks 1 vai. p. p.
First Lutheran Church, 3119 W.
6th St. (prie Wilshire Blvd.), L.
Angeles, viršutinėje salėje.

Bus turtinga meninė dalis,
bendros giesmės; kava su užkan
džiais.

Tą pačią dieną 12 vai. bažny
čioje bus lietuviškos pamaldos,
kurias atlaikys iš Chicagos atvy
kęs kun. Eug. Gerulis.
Visi kviečiami pamaldose ir
Eglutėje dalyvauti. .. . Valdyba

CXXXXXXXXXXKXXXXXXXXm^■„

Lietuvio mokytojo pagerbimas .

(atkelta iš 1 pusi.)

pasakyta gražių žodžių. Taip,
mokytojas yra to vertas ir užsitar
navęs. Jis padeda jums, mieli tė
vai, atlikti šventą tautos pareigą,
išlikti tuo, kuo esame: lietuviais
krauju, galvosena ir darbu. Mo
kytojai kiekvieną, pabrėžiu, kiek
vieną šeštadienį atvyksta. į litua
nistinę mokyklą ir čia nori ma
tyti visus lietuviukus. 'Deja, ne
visi tėvai turi pakankamai noro
ir ryžto. Žinau, kad sunku jums
kovoti su aplinkos įtaka, tačiau
be aukos, ryžto ir darbo nėra lai
mėjimo ir dvasinio džiaugsmo.

Mes džiaugiamės jaunais mo
kytojais. Prisiauginome jų net
lengvas ir pasiaukojantis darbas.
Ačiū jums, jaunime!
Prisimenu, kai 1949 m. pradė
jau dirbti šioje lituanistinėje mo
kykloje, kai kas man sakė: Be
reikalo jūs čia vargstate. Per 10
metų čia lietuvių neliks. Tačiau
ši pranašystė neišsipildė. Praėjo
jau 31 metai ir, ačiū Dievui, mo
kykla yra gyva, stipri kaip niekad
ir žiūri į ateitį su viltimi. Garbė
jums, mieli jauni tėvai, mokiniai
ir mokytojai. Man žiūrint į jus,
norisi dar gyventi ir nepasenti.

Mums mokytojams yra bran
gus
kiekvienas
lietuviukas.
Mes norime jį matyti mokykloje
ir padėti jam užaugti sąmoningai
susipratusiu lietuviu.
Tad prašome jus: PADEKITE
MUMS!
Vladas Pažiūra

Los Angeles Tautininkai pami
nėjo savaitraščio DIRVA šešias

dešimt -penkių metų jubiliejų, su
ruošdami puikų balių ir akademi
ją. Lapkričio aštuntą dieną D1R
VOS rėmėjų susirinko pilna Tau
tinių Namų salė. Kai kuriems,
anksti neužsisakiusiems, net pri
trūko vietų. Svečius prie durų pa
sitiko ir šampanu vaišino rengėjų
dukros ir sūnai. Naujais baldais ir
stalų dekoracijomis išpuoštoje sa
lėje svečiai gėrėjosi vietinių jau
nuolių išpildyta programa. Pir
miausia buvo akademija, kurioje
dalyvavo Daina Petronytė, Jonas
Bužėnas ir Laima Steikūnaitė. Po
Generalinio Garbės Konsulo Če
kanausko ir Tautininkų Centro
Valdybos pirmininko Antano Ma
žeikos sveikinimų, prasidėjo me
ninė dalis, kur žiūrovai turėjo ma
lonumą matyti ir girdėti solo. ir
duetu dainuojančius Viliją Variakojytę ir Vytenį Dūdą. Jiems
akompanavo kompozitorė Ona
Metrikienė. Programos pranešėja—
Regina Stančikaitė. Šokiams ir sve
čių malonumui grojo vietos jau
nuolių orkestras, kurio sąstate yra
Linas Polikaitis, Dobilas Steiikūnas
ir Rimantas Šiukšta.
Puikiai paruošta šventė atnešė
pelno ir DIRVOS paramai buvo
pasiųsta apvali suma.. Garbė Tau
tinių Namų ir Tautinės S-gos L.A.
skyriaus pirmininkui ponui Petroniui bei jo padėjėjams, kad tokią
iškilmingą DIRVOS jubiliejaus
puotą paruošė, kad mokėjo įtrauk
ti jaunimą į programos pravedimą
ir kad negaili darbo nei vargo pa
remti mūsų išeivijos spaudą. Kitos
'organizacijos galėtų pasekti Tau
tininkų pavyzdį. —R.S.

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Vliko Tarybos posėdyje, įvy
kusiame š. m. spalio 19 d. Chicagoje, be kitų organizacinių rei
kalų,. diskutuota ir svarstyta Lie
tuvos studijų, teisių ir politinių
reikalų komisijų pateikti klausi
mai.

Išklausius ir priėmus Vliko
valdybos pranešimus, padarytas
vienbalsis nutarimas, kad Vliko
Taryba vertina Vliko valdybos
atliekamą darbą ir pritaria jos
veiklai. Be to, pareikšta padėka
Vliko valdybos pirm. dr. K. Bo
beliui, vicep. inž. Liūtui Griniui
ir visai valdybai už atliktus dar
bus.

Svarstant išpuolių prieš Vliką
ir jo darbuotojus reikalą, pada
rytas šis nutarimas:

□

“Vliko taryba konstatuoja, kad
Pasaulio Lietuviuc Bendruomenės
valdybos organe ’’Pasaulio Lietu
vyje” nuolat reiškiasi išpuoliai
prieš Vligą ir jo darbuotojus.

"Taryba laiko, kad tokie reiški
niai kenkia lietuvių išeivijos vie
nybei bei kovai dėl Lietuvos iš
laisvinimo ir turėtų būti vengia
mi.”
Elta
PRAŠOME ATNAUJINTI

‘Lietuviai ..Amerkos ..Vakaruose”

prenumeratą
prisiunčiant $5.00 adresu:
‘LAV”. 4364 Sunset Blvd, L. A-

Tel- 664-2910

70029-

Šv. Kazimiero
Lituanistinių M-lų

KALĖDŲ EGLUTĖ

įvyks 1980 m. gruodžio mėn.
21 d., 12:30, sekmadienį
Šv. Kazimiero parap. salėj

Bus graži programa, mokinių at
liekama. Atvyks Kalėdų Senelis.
Visi maloniai kviečiami! .. .
Suaugę ir maži . . .
LITUANISTINĖ MOKYKLA
VISŲ LAUKIA!

Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubo Valdyba

maloniai kviečia visus vi 1981
METŲ

SUTIKIMO

kuris įvyks š.m. gruodžio 31d.

BALIŲ

, 8:30 vakare

SANTA MONICA WOMEN’S CLUB patalpose
1210—4th St., Santa Monica, California
Šokiams gros žinomas geras orkestras

Užkandžiai, skani vakarienė ir šampanas
Veiks baras su įvairiais gėrimais
Bilietai 16 dol. asmeniui (su maistu ir šampanu)

Bilietus prašome iš anksto rezervuoti pas:
Los Angeles Birutiečių veikla

Lapkričio 16 dien, Los Ange
les Birutietės susirinko parapijos
mokyklos patalpose aptarti svar
bius organizacinius reikalus. Vice
pirmininkė Ema Dovydaitienė su
sirinkimą atidarė ir narėms pa
aiškino susidėjusias aplinkybes, ku
rios privertė pirmininkę Agutę Dūdienę atsisakyti iš pareigų ir ją pa
čią, Emą Dovydaitienę, negalėti
tas pareigas perimti. Bet, pabrėžė
p. Dovydaitienė, nėra blogo, kas
neišeitų į gerą. Turime naują pirminikę, buvusią valdybos narę, Al
bertina Milienė, kuri jau iš karto
parodė iniciatyvos ir noro dirbti
organizacijos labui.
Naujai pirmininkei perėmus su
sirinkimą, buvo aptarti einamieji
reikalai ir nustatytos veikimo gai
rės. Gero pasisekimo naujai pir
mininkei p. Milienei. Mes. visos
narės, esame pasiruošusios ją rem
ti ir jai padėti. —Adelė Bajalienė
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A. Markevičių—tel. 828-7525
A. Miiaknį—Tel. 395-5764

A. Devenienę—tel. 393-1914
V. Raulinaitienę—tel. 393-5833

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

Los Angeles Apylinkės
tradicinis

NAUJŲ

METŲ

SUTIKIMAS

įvyks 1980 m. gruodžio mėn. 31 d. 8 vai. vakaro

Šv. Kazimiero parapijos salėj.
3855 Evans Street, Los Angeles, CA 90027

Orkestras “Vakartį Vėjai,” trumpa programa,
skani vakarienė, šampanas ir kita
Visi maloniai kviečiami.

Rezervuotis pas R. Bužėną, tclef. 254-6048; O. Razutienę, tel. 661-0041

LAUKIAME VISŲ!

,

LIETUVIAI MADRIDO

?

koskėRencijoj • -'

-;

Lapkričio mėnesyje Madride
vyko konferencija 'Helsinkio nu
tarimams ir jų vykdymui svars
tyti. Į Madridą buvo nuvykę ir
pabaltiečių atstovai. Iš JAV lie
tuvių delegacijai vadovavo Vliko
pirm. d-r. K. Bobelis, su juo kar
tu nuvyko Vliko-' vicep. K. Jurgela, Vladas-Šakalys, dr. J. Genys/
Iš Chicagos nuvyko1 Alto. pirm.
A. Šidlauskas, di;. kun. J. .Prunskis ir B alf o pirm. M. Rudienė.
Lapkričio J 8 ęL prieš Sovietų
ambasadą jie iškėlė Lietuvos Vė
liavą ir surengė. demonstr acij as,
kuriose dalyvavo net ispanai.
Vietos spauda ir radijas -tai pla
čiai komentavo. 1
Lapkr. 21, penktadieni, Los
Angeles vietinė KFWB radijo
stotis keletą kartų , citavo V. Ša
kalio pareiškimą, kad Lietuva,
Sovietų okupuota, neturi žmo
gaus teisių (Human Rights). Jis
pats už savo nuomonių pareiški
mus net įtris kartus sėdėjęs kalė
jime ir, nenorėdamas ketvirtą
kartą ilgam laikui patekti į kon
centracijos. stovyklą, slaptai pa
bėgo per Suomiją, į Švediją. Jam
teko perplaukti upes ir pėsčiom
eiti 250 mylių.
, 'Prieš išvykstant į Madridą V.
Šakalys dalyvavo- Kanados Par
lamento1 Rūmų priėmimuose. Jis
turėjo spaudos konferencijas ir
buvo plačiai vietos spaudoje at

žymėta.
Jis padarė įdomų notarizuotą
pareiškimą, kurį žemiau spausdi
name ištisai:
VLADO ŠAKALIO
PAREIŠKIMAS

(Notaro patvirtinto1 angliško
teksto vertimas)
Aš, VLADAS ŠAKALYS,
anksčiau gyvenęs Vilniuje, Lietu
voje, pareiškiu:
1. Kaip lietuvis disidentas rusų
okupuotoje Lietuvoje buvau per
sekiojamas už taikingą politinę
veiklą prieš savo- krašto okupaci
ją ir pasitraukiau į Vakarų pa
saulį. Šiuo pareiškiu, kad niekad
savo valia negrįšiu nei į Lietuvą,
kol ji bus okupuota, nei į Rusiją,
nei kuri£ kitac rusuc satelitinic arba
jos okupuotą kraštą.
2. Jei laisvajame pasaulyje
dingčiau arba būčiau sužeistas
kokiu nors neišaiškinamu būdu,
tai reikštų pagrobimą arba nužu
dymą, įvykdytą tiesiogiai rusų
KGB arba, jo pavedimu.
(pas.) V. Šakalys
Šis pareiškimas, padarytas, ma
no akivaizdoje 1980 m. spalio
16 d. aukščiau minėto asmens,
kuris atvyko1 pas mane bei pada
rė šį jo pasirašytą pareiškimą, jį
pats laisva valia: pasirašė, pilnai
jį suprasdamas.
David E. Hill, viešasis notaras
Ontario provincija, Kanada

Regina Genovaite Pavasaryte spalio 11 d. ištekėjo už Giovanni
Giuliano Neri. Sutuoktuvės įvyko Šv. Kazimiero bažnyčioje.

JA V protestuoja del nepolitinio
žurnalo piktnaudojimo
Iš autoritetingų Valst. Depar
tamento šaltinių patirta, kad:

1) Spalio mėn. pradžioje Valst.
Departamentas įteikė Sovietų
ambasadai protestą dėl žurnalo
’’Soviet Life” (š. m. rugp. mėn.
laidos). Toji laida buvo skirta
paminėti 40 metų sukakčiai, kai
Bialtijos respublikos pateko So
vietuc* valdžion.

2) Valst. Dep. pareiškė Sovie
tų ambasadai, kad yra netinkama
panaudoti, tariamai nepolitinį
’’Soviet Life” žurnalą skleisti aiškiai politines pažiūras. Departa
mentais. priminė ambasadai, kad
Jungtinių Valstybių nusistatymas
Estijos, Latvijos ir Lietuvos at
žvilgiu. pasilieka nepasikeitęs.
Čia turima mintyje JAV Vy
riausybės 1940 m. liepos 23 d.
pareiškimas, kad Amerika nepri
pažįsta Sovietų Sąjungos smurto.
Įdomus sutapimas, kad lygiai
prieš 40 metų spalio mėn. 15 d.
prezidentas Rooseveltas priėmė
lietuvių delegaciją, kuriai pareiš
kė, kad “Lietuva nepriklausomy
bes neprarado — Lietuvos nepri
klausomybė tik laikinai pertrauk
ta. Ateis laikas, ir Lietuva vėl bus
laisva”
Elta

Lietuviškos kapinės
Lok Springs, Arkansas

Dėmesio lietuviams, planuojan
tiems apsigyventi Hot Springs, Ar
kansas mieste ir apylinkėse.

Vietos davsiškiams, Kun. P. Patlabai ir Kun. J. Burkui pritariant ir
bendradarbiaujant, Hot Springs
apylinkėje, gražioje vietoje, yra
ikūrtos Lietuvių kapinės, visiems

be išimties lietuviams.
Lietuvių kapinių kūrimo proga,
norintiems tose kapinėse įsigyti
vietas, yra duodamos didelės nuo
laidos: šeimos galvai vieta kapinė
se yra duodama nemokamai, liku
siems jo ar jos šeimos nariams už
vietą kapinėse reikia mokėti po
250 dol., pavieniams, savystoviai
gyvenantiems asmenims, vietos ka
pinėse, taip pat, duodamos nemo
kamai.
Priežiūra tose kapinėse bus nuo
latinė, suinteresuotieji asmenys ne
turės ja rūpintis.
Aukščiau nurodytomis nuolai
domis gali pasinaudoti tik tie as
menys, kurie pasirinks lietuvių
kapinėse vietas iki Sausio 22, 1981
m.
Norint gauti šiuo reikalu dau
giau informacijų, prašoma kreip
tas į LB Hot Springs Apylinkės
savitarpinės pagalbos (socialiniams)
reikalams valdybos narį T. Dam
brauską,
104 Marigold, Hot
Springs, Arkansas 71901. Telef,
1-501-623-2691.

Marija Eugenija Pavasarytė gegužes 3 d. ištekėjo už Michael John
Tanner. Sutuoktuvės įvyko St. Catharine of Siena bažnyčioje, o
vestuvinis banketas buvo Latviii salėje.
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Zos Angeles miesto ir apylinkės
lietuvių respublikonų aukavusių
spaudos skelbimams aukotojų są
rašas.
Antonitis Edward ir Martha,
Mission Viejo, Ca.......... $ 10.00
Aras Paul ir Rūta, Santa
Monica ........................... 40.00
Bajalis Henry ir Adella,
Los Angeles .................. 10.00
Balceris Edvinas ir Halina,
Santa Monica ................ 10.00
Butkus Henry ir Mary,
Mission Viejo, Ca.......... 10.00
Čekanauskas Vytautas ir
Janina, Westlake Vii., Ca. 20.00
Černiauskas Kazys, Santa
Monica ...........................
5.00
Černius, John ir Eugenia,
Upland, Ca...................... 10.00
Činga John ir Aldona,
Los Angeles ................ 15.00
Dargis Kazys, L.A............. 100.00
Devenis, Alena, Santa
Monica ........................... 25.00
Dičius Anatolijus,
Santa Monica ................ 15.00
Gedgaudas Chester ir Helen,
Santa Monica .............. 10.00
Hnatio John ir Lucie Zaikis,
Pacific Palisades, Ca...... 20.00
Hriškevičienė Vanda,
Santa Monica
............ 10.00
Jusionis John, M.D.,
Santa Monica ................ 25.00
Janus-Hoyos Ą., M.D.,
Los Angeles ................... 25.00
Kojelis Juozas,
Santa Monica................ 10.00
Korius Ą., Santa Monica
15.00
Kučingis, John Rev„
Los Angeles ................... 10.00
Kvečas, Simas ir Jadvyga,
Santa Monica ................ 25.00
Lembertas Monika,
Santa Monica........ :....... 10.00
Lembertas, Vitalis,
Santa Monica .......... ...... 10.00
Lukšis Antanina,
Santa Monica ................
5.00
Markevičius Albinas,
Santa Monica ............... 116.50
Mažeika Antanas ir Liucija,
Marina del Rey, Ca...... 25.00
Milius Albertina,
Santa Monica ................
5.00
Mikalajūnas C. ir A.,
Santa Monica ................ 20.00
Milaknis Anthony ir Halina,
Santa Monica ,............... 10.00
Mockus Jonas ir S.N.,
Yucaipa, Ca.................... 10.00
Melskis, Felix, Santa
Monica ........................... 40.00
Nelsas Romas ir Angelė,
Fullerton, Ca................... 100.00
Pažiūra Vladas ir Alfonsą,
Anaheim, Ca................... 10.00
Petronis Jonas ir Julia,
Los Angeles ................... 20.00
Pinkus Antanas ir Marija,
Los Angeles
.............. 10.00
Raulinaitis Valerija, M.D. ir
Victor, Santa Monica .... 10.00

Rees John, Santa Monica 100.00
Sinkys Albert ir Emil,
Santa Monica ................ 50.00
Sinkys Emil ir Julia,
Santa Monica ................ 100.00
Skirgaila Ted, Pacific
Palisades, Ca................... 50.00
Skirius F. Anthony,
Los Angeles .................. 10.00
Sprein Joseph,
San Marino, Ca.............. 25.00
Statkus Kari ir Emilija,
Santa Monica .............. 50.00
St’rbys Emilija,
Santa Monica ................ 20.00
Truškauskas Juozas,
Los Angeles ..............
20.00
Vaičiūnas Albinas ir Anna,
Los Angeles .................. 15.00
Venckus John L. iir Aldona,
Santa Monica ................ 50.00
Vidugiris Aleksandra,
Santa Monica ............
10.00
Vidugiris Victor ir Helen,
Palos Verdes Pen., Ca...... 25.00
Wagner Ą. Eugenia,
Los Angeles ................ 10.00
Viskanta, V. A................... 25.00
Visiems aukotojamsnuoširdžiai
dėkojame.
L.A. Lietuvių Respublikonų
Klubo Valdyba

Pabaltijo diplomatiniai atstovai
Valstybes Departamente

Ryšium su Madrido apžvalgine
Helsinkio- Baigiamojo Akto konfereinicija Valstybės Departamen
tas priėmė tris Pabaltijo diploma
tinius atstovus lapkričio 7 d. tiks
lu padiskutuoti Pabaltijo tautų
laisvo apsisprendimo klausimus ir
žmogaus teisių rūpesčius, liečian
čius Pabaltijo tautas.
Diplomatiniai atstovai ta pro
ga pareiškė jų dėkingumą JAV
vyriausybei už jos gilų supratimą
Pabaltiečių problemų ir už jos il
galaikę politiką, nepripažįstančią
prievartinės Pabaltijo valstybių
inkorporacijos į Sovietų Sąjungą
1940 m.
Denverio Tautinių šokių ansamb
lis ’’Rūta” kviečia visus
JAV ir Kanados lietuvius į Den
verį (Colorado) Naujų Metų su
tikimui.
Šokiai įvyks gruodžio 31 d. 8
vai. vakaro- (Rocky Mountain
laiku). '
Įėjimas, užkandžiai ir šampa
nas $15 asmeniui. Bilietų užsaky
mai priimami iki gruodžio 1 d.
Kreiptis pas Šiuos asmenis:
Arvydas Jarašius, 9135 Utica
Ct, Westminster, Colo., telefo
nas (303) 427-80030.
Algirdas Liepas, 2545 So. La
fayette, Denver, Colo. 80210,
telef. (303) 722-1495.
Colorado jaunimas laukia sve
čiui
4*
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IŠ Lietuvos pogrindžio raštų

TREMTINIO LIKIMAS
MŪSŲ LIAUDIS
(Iš stalininių laikų, kurie tinka
ir Brežnevui)
Mūsų liaudis nemirtinga,
Liaudžiai nieko nebestinga.
Žiūri liaudis į aruodą,
Valgo duoną, jei kas duoda,
Paskutinį grūdą mažą
Tinginiui į Maskvą veža.
Valdo fabrikus ir žemeA* —
Laimą sau rieškučiom semia.
Už vairgadienį kiekvieną
Gauna kilogramą šieno,
Puse kilogramo vikių
Šventėms išsikept duonikei
Ir dar keletą kapeikų,
Kad būt linksma visa laika.
Ko daugiau betrūksta liaudžiai!
Fabrikai tik ūžia, audžia,
Siuva batą ir milinę,
Kala grandį geležinę,
Kad laiminga liaudis mūsų
Nenupeštų tėvui ūsų.
O tėvelis Kremliuj tūno,
Garbinamais pataikūnų,
Braidžioja po kraujo jūrą,
Vergo ašarėlę sūrią...
Liaudis “katutes” jam ploja,
Gėlytes po kojom klojaIr į Vakarus vis žiūri,
Ar neatsidaro durys...
Taip ir slenka rojaus dienos,
Dygios, pilkos, it ražienos.
Kad nebūtų nusiminę,
Skaito “tiesą” jie partinę,
Kaip taikos balandis skraido,
Liūtą ir erelį baido;
Kaip kolūkį b ašakoj į
Bara partija ir tvoja,
Kad jų kiaulė paskutinė
Ta degloji, stalininė,
Duoto piano neišpildė,
Kojas prieš1 mėnuli šildė...
O jei liaudis grūdą mala,
Tuoj važiuoja už Uralo....

KNYGOS

APIE SIMĄ KUDIRKĄ

gaunamos LD knygyne:
Jurgis Gliaudą, SIMAS. 120 psl.
Kaina $3-00. Lietuvių kalba. Ne
didelis skaičius belikęs.
Jurgis Gliaudą, SIMAS. Anglų
kalba,, įrišta kietais viršeliais, kaina
$4.00.
A- Rukšėnas, DAY OF SHAME.
Dokumentinis S. Kudirkos tragedi
jos aprašymas. Anglų k. Kietais
viršeliais, kaina $8.95-

Simas Kudirka ir Larry Eichel,
For those still at Sea, asmeniniai S.
Kudirkos atsiminimai ir pergyveni
mai Sovietų kalėjimuose, teismuo
se ir siekiant laisvės. Iliustruota.
Kaina $7-95.

Solistei Alodijai Dičiūtei- ■■ ■

Trečiokienei
Palikome tėviškę žalią
ir apleistojo miesto gatves.
Linko linko ir verkė berželiai
kai svetur išstumti buvom mes.

Kai tėvai pasiliko liūdėti
prieangy išdraskytų namų,
ir kilimai ten pievų gėlėtų
nekaltu apsiliejo krauju.

Kartumu mus pasotino dieną,—
kurčios širdys neklausė tiesos.
Mes gi siekėm ir vylėmės vieno
tikslo: laisvs brangios Lietuvos.
Ir nurimo jau daugelis. Dieve,
gal juos pašaukei meilės vardu?
Pasilikusiij naktys ir dienos
prie bedugnės įsvyruoja krantų.

Prie bedugnės. Bet Viešpaties
veda, rodo į tiesą visus /pirštas
Ir keliaujam ir klumpam ir mirš/ tam...
Žvilgsny—tėviškės beržas tiesus.
Vien malda tik tavoji paguoir už mirusius, ir už gyvus./džia
Ilgo Tėviškės nelaisvių -gnio/ džio
kada nors gal nebus, nebebus...

O numirę brangiausieji lieka
mūsų meilėje ir atminty.
Liūdesys? O gal ašara? Nieko,
paskui juos mes keliaujame tik.
Tai ir melskis, giedok meilės.
/ giesmes,
kurių gausmas atlieptas viltim.
Pasiguosim ir skausmą išlie/ siim, —
be Tėvynės svetur palikti.

Nulingavo giesmė vargonais,
smuikas verkė, aidėjo skliautai...
Ir melodijų nuostabiuos tonuos
lyg Kūrėją artėjant matai...

Kūrėją... Tik Jis kuria iš nieko
ir -žmogaus ir tautų likimus...
Kai jau nieko daugiau nebelie/ka,
prie savęs Jis priartina mus...

Negirdėjau giesmės, bet žinojau,
kaip skambėjo žmonių širdyse.-—
Ištremtųjų iš žemės, iš rojaus,—
tai viltis ir paguoda visa.
Tai viltis, kad ir mirę gyvena
tautoje, -ateity su tauta.
Skamba giesmė, daina vis nuo
7 seno —
melodinga, skambi, nors kita,

Alė Rūta
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Nuosavybių pardavėjai

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

WALLY & WAYNE
PHOTOGRAPHY

ALBINAS MARKEVIČIUS

Advokatai

Dantistai
—5

............................ " .............. .. .....................................

■ 1 . .........

Law Offices of

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

Member American Dental Society

17228 Crenshaw Blvd-,

10900 Warner Ave., Suite 116
Fountain Valley, CA 92708

—

1 1985 E- Firestone, Norwalk, Ca

ROQUE & MARK CO.

Telef- 2(13) 864-2063

2802 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, CA 90404

Torrance, CA 90504
770-2000

Sav- Wally & Danutė Balchai

Real Estate Broker
I

538-4160

VERTINGOS DOVANOS

Res. 395-0410

Phone: 828-7525

Vestuvių, sukaktuvių, vardadieniu
gimtadienių ar ketomis progomis—<

(Corner Warner & Euclid)
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

3440 Wilshire Blvd.

Tel. 1 (714) 968-5525

Los Angeles, CA 90010

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

ir
DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

A. BLAKIS, D.D.S.

ARTHUR V. DOBLE

Real Estate Brokers

Dantistas (latviu kilmes)

(Arturas Dobilas)

2901 Wilshire Blvd.

Attorney at Law

Santa Monica, CA SMt®
V

12301 Wilshire Blvd., Suite 512

Telefonas (213) 826-5505

HENRY J. PASCOE, Realtor*

Los Angeles, CA 90029

BRONĖ SKIRIENĖ

Los Angeles, CA 90029

Los Angeles, CA 90039
Te i. oO-12U5

All Lines of Insurance

(same address)

MARCELLA AUGUS

Bfae Cttfpsf1 Realtors

President

JOS, SPREiN

CROWN ESCROW CORPORATION

Realtor Associate

828-7525

A. F. SKIRIUS

2839

Sunset

Boulevard

Los Angeles, CA 90026

INSURANCE AGENT

413-3370

4366 Sunset Boulevard

r'A į

..

i. • a

Įstaigos telefonas: 826-3090

2718 Griffith Park Blvd,
Los Angeles, CA 90027

<

3231 Pico Boulevard

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad. 9-1

iliustracijomis.

Kaina $4«00
šią ir kitų, knygų jaunimui gaJ&U
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje;
4364 Sunset Blvd., Hollywood, U4
.
. 900ŽS

1 blokas į rytus nuo parapijos
Bus.: 663-8391
Res.: 667-3372

Phone: 664-2919

Vaiky darželiai

lengvosios muzikos
šokių, maršų, chorų dainų,

GLENDALE PRE-SCHOOL

atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

j ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

!
’

Diplomate American Board of
Obstetrics and Gynecology
1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

lei.: (213) 432-2973

90039
'

Fotografai

Res.: 597-4141

ALBERT, LUIS M., M.D.

and KINDERGARTEN

Ona Žukienė, savin.
225 S. Verdugo
Tel. 244-4567

Rd.,

!

Glendale, CA
vakare 241-034G

>
>
‘

655 N. Central Avenue

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

Glendale, CA 91203

“F latte of Hollywood”

245-1970
{

830 S. Gage Ave.

|
!

Los Angeles, CA 90023
263-9847

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAI
LITHUANIAN MELODIES

GENERAL CONTRACTORS

?

L

Physician & Surgeon
•

R®« :

’ su spalvotomis V. Stančikaitės

Mūsų knygyne tarp pat galite gauti

Sav. Jonas Kinte

4694007

J6

Meškiukas Rudnosiukas

ROMAS JASIUKONIS
Realty ERA Associate

Commercial and Residential

!

AUTOTECHNICA

6671 Hollywood Blvd.
Hollywood, CA 90028

Res.:. 795 6357

Gydytojas ir chirurgas

;

JH

Vytės Nemunėlio

į

Santa Monica, CA 90405

Tel.: 325-3145

2849 Rowena Ave., Los
lei. 660-5984

Arcadia, California 91006

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

r

Vincas Viskantas, *av.
1911 Pacific Coast Hy.
Umiita, CA 90717

VJ

j

Automobiliu taisymas
• !• '■

849-4192

_______Gydytojai

taisymas

BODY and FRAME WORK

Prašome skambinti telefonu:

34 East Foothill Blvd.

445-6501

Tel.: 664-2919

•

Taip pat padeda parengti Mvte
timus giminėms iš Lietuvos vhM
ar nuolatiniam apsigyvenimui Juag
tinėse Amerikos Valstybėse.

Escrow Companies

Santa Monioa, CA 90404

.

oficiali aukštesniojo teisino vertėją
daro dokumentų vertimus iš liete
vių kalbos į anglų kalbą su atitikite
mais patvirtinimais ir notarhavl

Vincas Skirtus
R. E. Salesman

2802 Santa Monica Blvd.

Tel. 664-2919

BRONĖ SKIRIENĖ,

Res. 849-4192

664-2919

A. "Mark" MARKEVIČIUS

Automobiliu

Calif. 90029

Realtor

Lietuviai dantistai

Insurance Service, Inc.

Liet. Amerikos Vakaruose Adm*je;

43 o4 Sunset Boulevard

4364 Sunset Boulevard

3151 Glendale Boulevard

Los Angeles, CA 90029

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Res.

Tel. 3J3-5344

Ir
ALMA VLIKAS-STOČKIENĖ, D.D.S-

M & R AMERICANA

453-1735

lėlės, ar liet, plokštelės bei knygas.

1611 Montana, Suite G

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

Apdrauda

ir autentiškos koplytėlės, lietuviškai

Santa Monica, CA 90403

Phone 828-4613 by appointment

Los Angeles, California 90025

Gražu dovanų duoti yra

’•iEST WAY”, sav. A. Pečiulis
Remodeling

Specialist

į

Stotis KTYM, banga 1460 AM

Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Programų Koordinatorius

VLADAS GILYS

Roofing, Plumbing, Painting,
-.ectrical, Plastering, Kitchens

2820 Griffith Park Blvd.
Los Angeles, CA. 90027

3329V2 Atwater Avenue
Los Angeles, CA 90039
Telef. 662-6906

Phone: 665-7818

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

(irivn

f A R E N G I M Ų

SERGA

KALENDORIUS

Antanas Rąžulis turėjo ;irdies
priepuolį. Jau grįžo iš ligoninės.
Leonas Kantas, mūsų spaudos
reporteris irgi turėjo pabūti ligo
ninėje — buvo operuojamas. Da
bar sveiksta namuose.

GRUDZIO MEN.

6

d. —' Šv. Kazimiero par. salėj
įvyks LFB rengiamas Litera
tūros vakaras; svečias rašyto
jas romanistas Vytautas Voter
tag

14 d. — Šv. Kazimiero par. sa
fe Ateitininkų sąjūdžio 70'
metų sukakties minėjimas.
28 d. Kat. Moterų Dr-jos Kalė
dinis subuvimas įvyks Šv. Kazi
miero par. apatinėje salėje. Rezer
vacijas daryti pas I. Oksienę, tel.
664-3671.

31 d. Santa Monikos Lietuvių
klubo Naujų Metų sutikimo bailius
tey Women’s Club salėje, 1210—
1th St., Santa Monica, Calif.
St., Santa Monica, Ca.

°1 d. — Liet. Bendruomenės
Naujųjų Metų sutikimas Šv.
Kazimiero parap. salėje.
Los Angeles šaulės gruodžio 20
d., šeštadienį, 6 vai. vak. K. Karu
žos svetainėje rengia Ku/tas. Re
zervacijas prašome padaryti pas J.
Paškauskienę, tel. 661-3806 ir M.
Uiksienel tel. 792-8482.

TRUMPAI
ALEKSANDRO DABŠIO 75 M.
SUKAKTIS
Š. m. lapkričio' 5 d. buvusiam
Lietuvoje advokatu, teisėju, suėjo
75 metai amžiaus.
A. Dabšys gimė Beržynų km.,
Šiaulių apskr. Teisių mokslus
baigė Kaune. Sovietams okupa
vus Lietuvą, A. Dabšys su šeima
pasitraukė į Vokietiją, kur kelio
se lietuvių koloniose mokytojavo.

1949 m. atvyko į Los Angeles
ir čia įsitraukė:
G
Gi lietuviuG veikla.C
Jis aktyviai veikė Alte, Balfe, Šv.
Kazimiero parapijos komitete,
LietuviuG Bendruomenės centro
valdyboje, Liet. Teisininkų sky
riuje ir kt. organizacijose.
Sveikinam A. Dab'š'iG ir linkime
geriausios sveikatos.

Bronė Masaitienė, Alto pirm.
F. Masaičio žmona, turėjo krau
jo užkrekėj-imą kojoje.

Juozas Andrius po kojos ope
racijos grįžo į namus ir žmonos
slaugės priežiūroje gydosi.
Aleksandra Vidugirienė, mo
tina inž. V. Vidugirio, turėjo šir
dies priepuolį ir buvo paguldyta
Šv. Jono ligoninje, Sana Moni
koje.
Visiems ligoniams linkime pa
sveikti.

— Juliaus ir .Kathleen Šer
mukšniuG sūnus laukt. 1 d. buvo
pakrikštytas Petro Antano- var
dais. Krikšto apeigas atliko Šv.
Kazimiero bažnyčioje: kun. A.
Olšauskas. Krikšto tėvais buvo
pulk. Povilas Nakrošis ir Patricija
Jotie nė.

Lapkričio 9 d., vykstant iš Los
Angeies V. Dovydaičiui vairuo
jant automobilį, įvyko skaudi ne
laimė: įvažiavo
i automobili,
stoG G
G'
vintį greitkelyje. Sunkiai sužeistas
Andrius Mironas ir pats vairuo
tojas. Mažiau sužeistos kartu va
žiavusios J anina Dovydaitienė,
Ona Mironienė ir Rudvalienė.
Visi jau namuose ir sveiksta.

Lapkričio 16 d. Santa Monikoje
einannt per gatvę automobilis už
mušė 5 metų amžiaus Mindaugą
Alminaą, Motina ir tėvas buvo tik
sužeisti. Reižkiame tėvams ir gi
miniems gilią ušuojautą.

—Rūtos Zmuidzinaitės su Do
natu Empakeriu jungtuvės įvyko
lapkričio 22 d. Šv. Kazimiero
bažnyčioje.
Iš Toronto buvo atvykę —
konsulas J. Zmuidzinas su žmona
ir jaunojo- tėvai Empakeriai.
Jauniesiems, sukūrusiems lietu
višką šeimą, linkime daug laimės.

— Dr. Aldona Šliūpaite, gyv.
Santa Monikoje, mirė spalio- 28
d., sulaukusi 94 m. amžiaus.
Lapkr. 8 d. ji palaidota Chica
go's Tautinėse kapinėse, kur pa
laidotas jos tėvas dr. Jonas Šliū
pas.
Laidotuvėmis rūpinosi seserė
čia Hypatia Yčaitė-Petkienė, nes
brolis Vytautas Šliūpas tuo- metu
tarnybos reikalais buvo išvykęs.
Reiškiame gilią užuojautą gi
minėmis ir draugams.
— Emilia Šliakienė, viena iš
pirmųjų lietuvių Los Angeles,
mirė lapkr. 7 d. Palaidota Kal
varijos kapuose lapkr. 10 d.
Reiškiame’ gilią užuojautą duk
rai V. J. Mieželienei, sūnui ir ki
tiems giminėms.

Ankščiau gyvenęs Lo-s Angelyje,
1970 m. persikėlė į Coeur d’Alene,
Idaho, kur įstojo Fatimos vienuo
lyną, automobilio nelaimėje žuvo
spalio 29 d., 1980. Buvo palaido
tas Kalvarijos Kalno kapinėse prie
City of Mary, Idaho.
A.a. J. Puškorius buvo gimęs
1924 m. kovo 8 d. Rietave, Žemai
tijoje. Mokslus :j-o Plungės gim-

r
s
BarauskuG sūnus.
Tą pačią dieną įvyks vestuvės
Antano Baldo su Laimute Bra
zauskaite.
Jauniesiems linkime saulėtuG
vedybinio gyvenimo metų!

Naujakuriai
—Kostas ir Genė Braziai iš
Clevelando persikėlė gyventi į
San Diego-, Calif., kur jų sūnus
jau yra įsikūręs La Mėsa mieste.

JUOZAS MILIŪNAS

VESTUVĖS

— Kunigas Vaclovas Martinkus, Providence, RI lietuvių kle
bonas mir lapkričio 18 d.
Kun.. V. Martinkus ilgą laiką
yra buvęs B alfo- direktorius.
Reiškiame gilią užuojautą gi
minėms ir draugams.

, ALp(LKA)1763 !;
! 1980, Nr.10
:

Skaudi automobilio nelaimė

MIRTYS

ŽUVO INZ, JONAS PUŠKORIUS

KRIKŠTAI

nazijoje, V.D. universitete ir Sorbonos univ., kur baigė inžineriją.
Clevelande baigė Case Institute of
'technology ir gavo magistro laips
nį. 1957 m. vedė Janina Navic
kaitę, baigusią bibliotininkės moks
lus.
Reiškiame gilią užuojautą žmonai,
trims vaikučiams, seserims ir broliems.

iš Santa Barbara. Calif.
Sveikina

su šventomis Kalėdomis
ir Naujais Metais

visus savo draugus
ir šio laikraščio skaitytojus.

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. europėjiškas krautuves.
Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Park Blvd.
»J. «•’. .Į.
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AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ
•
•
•
•

ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS*^'
MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
SULENKIMŲ 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

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069

Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nunnsęn.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, dusdama nuolaida.

,

