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NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ
Lietuvos kariuomenės atkūrimo
gimtadienis yra lapkričio 23 die
ną, nes 1918 metais lapkričio
mėn. 23 dieną Lietuvosvyriausybė
išleido pirmą įsakymą: organizuoti
Nepriklausomos Lietuvos ginkluo
tas pajėgas, tikslu apginti Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę. Tą
svarbią sukaktį minėjo beveik vi
sos didesnės lietuviij kolonijos, ją
minqjome ir mes—Losangeliečiai.
Pagal įprastas tradicijas, mūsų
kolonijoje ši šventė buvo pradėta
vėliavų pakėlimu, kuris įvyko Šv.
kieme ir pamaldomis vietos baž
nyčioje. Eisenoje su savo vėliavo

Iš kairės: Inž. Vyt. Vidugiris skaito referatą minint Vytauto Didžiojo 550 metų mirties sukakti.
J
"

mis dalyvavo: Liet. Karių Veter.
RAMOVĖS
skyrius,
JUOZO
DAUMANTO vardo Šaulių kuo
pa, RAMIOJO VANDENYNO
tunto skautai, berniukai ir mergai
tės ir vietos ATEITININKŲ jau
nimas.
Po pamaldų, lietuvių parapijos
viršutinėje salėje įvyko minėjimaskoncertas. Programos vadovas, Ramovėnų pirm. Cladas Šimoliūnas,
trumpu įžangos ’od’iu, pasveikino
susirinkusius ir tylos minute pa
gerbė kritusius ir žuvusius kovoto
jus už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Po to, publikai buvo
£

pristatyta ir pakviesti prie garbės
stalo Lietuvos laisvės kovų daly
viai: SAVANORIAI-KURĖJAI ir
VYČIO KRYŽIAUS KAVALIE
RIAI. Iš 12 kviestu, savo vietas
užėmė tik 7: pulk. Jonas Andrašūnos, pulyk. Itn. Bronius Basiul’s, majr. Petras Starevičius, kap,
Jurgis Tumas-Tumavičius, pulk.
Tomas Sereika, kap. Gregorius
Radvenis ir eil. Mikolas Baraus
kas. Kiti penki: genrl. Stasys Raš
tikis, pulk. Itn. Juozas Andrius,
Dr. Itn. Jurgis Gedaugas-Prialgauskas, majr. Jonas Puikūnas ir
grnd. Jonas Čekanauskas, d:l sun
kios ligos ir senatvės, šventėje da
lyvauti negalėjo. Garbės svečius
sveikino Liet. gen. gonsulas L.A.
inž. Vytautas Čekanauskas ir vietos
organizacijų atstovai. Po to, kon
sulas, asistuojamas Birutiečių pirm.
A. Milienės ir Šaulių-moterų pirm,
J. Paškauskienės, dekoravo gar
bės svečius, specialiai tai dienai
pagamintais ženkleliais.

Pagrindinę paskaitą “Vytauto
Didž. 550 Metų vainikavimo su
kaktis”—skaitė skautų brolijos vyr.
skautininkas inž. Vyt. Vidugiris.
Trumpą, bet gražią meninės pro
gramos dalį atliko vietos bažnyti
nis choras, vadovaujamas muziko
Broniaus Budriūno, talkininkau
jant solistams Birutei Dabšienei,
Rimtautui Dabšiui ir pijanistei
Raimondai Apeikytei. Minėjimas

praėjo sklandžiai; dalyvių buvo
pilna salė.
Po minėjimo, visi šventės daly
viai buvo pakviesti į parapijos apa
tinę salę—užkandžiams.
Šį minėjimą ruošė, glaudžiai
bendraudami, vietos RAMOVĖNAI, BIRŪTIETĖS ir ŠAULIAI.
AČ.'u jiems! —VI. Š-nas.
SEKTINAS PAVYZDYS

Prieš kelias s,vaites Santa Mo
nikoje įvyko did ir tragiška nelaibė. Buvo mirtinai suvažinėtas
ponų Alminų 5 m. sūnus Mindau
gas. Mes visi ponus Alminus gi
liai užjaučiame ir kartu liūdime.
Tos nelaimės progas ponai Al
minai papraš:, kad jo draugai vie
toje gražių, bet greit vystančių gė
lių, mylimo sunaus prisiminimui,
aukotu Šv. Kazimiero Šešt. Litua
nistinės mokyklai. Štai jie: A. Devenienė, $10; A. Dičius, $10; A.
Milienė, $10; A. Trečiokienė, $5;
E. V. Velžiai, $10; ir Santa Moni
kas Lietuvių Klubas, $50.

Tai gražus ir kilnus pavyzdys
mums visiems, kad ateityje liūde
sio dienose irgi prisimintume kil
nius lietuviškus tikslus ir jų dar
bus.

V. Pažiūra
M-los vedėjas
®p-

Kompozitorius Bronius Budriūnas ir solistė iBrutė Kompozitorius Bronius Budriūnas ir solistė Birutė
Dabšienė meninės programos metu minint karinodrašunas, kurie visad aukoja tapytus paveikslus
n^n^S
*r
metl^ su^aM nuo Vytauto Di- parengįmų loterijoms.
—Nuotraukos Leono Kanto
dziojo mirties.
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IŠ VLIK-O PIRM. K. BOBELIO PRANEŠIMO

LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAIS
Nuo pat Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto įsikūrimo 1943
metais, vienas iš pagrindinių jo tikslų yra visų lietuviškų jėgų konsoli
dacija ir koordinacija Lietuvos nepriklausomybės atstatymo darbui. Ly
giagrečiai užtikrinant, kad laisvajame pasaulyje pasklidusių ir priaugancių lietuvių kartų tarpe būtų išlaikyta lietuvybė, lietuviški papročiai,
tradicijos, patriotinis sąmonngumas ir vieninga, tautiniai subrendusi lie
tuvių oendruomenė remianti VLIKą, jo politinių uždavinių ir tautinio at
stovavimo vykdyme. Tai ir buvo svarbiausi, lemiantieji, patriotiniai mo
tyvai iššaukę paskelbimą Lietuvių Chartos birželio 14 dieną, 1949 me
tais ir vėliau privedę prie Lietuvių Bendruomenės įkūrimo-: “Pasaulyje
pasklidę lietuviai sudaro vieningą Pasaulio Lietuvių Bendruomenę.”

VLIKas savo 1979 metų deklaracijoj pakartoja įsipareigojimus Lie
tuvai ir Lietuvių Tautai, cituoju: “Lietuvių tautos įgaliotas ir viso pa
saulio lietuvių remiamas, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas su
nauja energija ir pasiryžimu tęs kovą už Lietuvos nepriklausomybę. Lie
tuvių kova už tautos laisvę ir savo valstybę nesikeičia. Ji yra nuolatinė,
visuotina, besąlyginė ir vedanti į pergalę,” citata baigta.
Daugumoj kraštų VLIKoi pareiškimai buvo priimti teigiamai, pa
reiškiant Lietuvos bylos supratimą ir išreiškiant simpatijas del Lietuvos
okupacijos. VLIKo atstovo Prancūzijoj A. Venckaus dėka buvo paruoštas
pasimatymas su Europos Parflamento pirmininko pavaduotoju Dr. E.
Klepsch, kuris taip pat yra pirmininkas Europos Krikščionių Demopasimatymas su Europos Parlamento pirmininko pavaduotoju Dr. E.
apkalbėti Lietuvos reikalai ir galimybės Lietuvos klausimo pristatymui
Europos Parlamente. Jisai pažadėjo savo frakcijos paramą mūsų byloje.

Šie įsipareigojimai ir uždaviniai yra nepasikeitę ir šiandien. Prie
šingai, jie yra tik daugiau sustiprėję, plačiau išplėsti ir vykdomi su dar
didesniu, užsispyrimu ir pasiryžimu, nes juk jau po daugelio! kovos metų
pradeda aušti naujas rytojus, laisvės dvasia jau jaučiama ore, ženklai iš
rytų skelbia artėjant Sovietų žlugimą.
Dabartinė VLIKo valdyba deda visas galimas pastangas visur kur
tik įmanoma pristatyti, iškelti laisvajam pasauliui Lietuvos okupaciją ir
ten tebesitęsiantį tautinį, religinį genocidą, pabrėžiant mūsų bekompromi
si ne teisę į laisvą, nepriklausomą Lietuvos valstybę.

1979 metais Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seime Baltimorėje buvo pristatytas Lietuvos suverenumui atstatyti veiklos planas.
To užsibrėžto plano rėmuose, su kaikuriais naujų tarptautinių įvykių
iššauktais papildymais, ir vyko VLIKo 1980 metų darbų vykdymas.
Šis planas susidėjo iš 2 dalių:
I. Bendras Lietuvos politinės veiklos išplėtimas ir koordinavimas.
II. Tarptautinis Lietuvos interesų atstovavimas.
'Ypatingai artimai VLIKas bendradarbauja ir kooperuoja su Lietu
vos Diplomatine Tarnyba, ALTu, BALFu, Šiaulių Sąjunga ir tt.

VLIKo pastangos ir moralinė atsakomybė išlyginti tarporganizaciniiis santykius.
2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

VLIKas, kaip lietuvių tautos legali atstovybė, Lietuvių Chartos au
torius ir Lietuvių Bendruomenės kūrėjas, turi moralinę ir teisinę atsa
komybę žiūrėti, kad lietuvių ir lietuvių organizacijų tarpe būtų sugyve
nimas ir bendradarbiavimas, ydant mūsų veikla būtų našesnė. Yra ma
lonu konstatuoti, kad išskyrus J.A.V., tarporganizaciniai santykiai kitų
kraštų pagrindinių lietuviškų organizacijų yra geri. Mažų, lokalinio pobū
džio neaiškumų pasitaiko-, bet tai nėra esminiai reiškiniai, liečia viso
krašto lietuvių veikla. Greičiau vidiniai organizacijų kompetencijos ir
uždavinių neaiškumai. VLIKas visada bandė visus neaiškumus lyginti ir
balansuoti, gi LB visur bandė primesti savo autoritetą, norėdama pa
neigti ten veikiančias organizacijas. Geriausias pavyzdys yra Anglija,
kur veikė Didžiosios Britanijos Letuvių Sąjunga, kuri visą laiką artimai
bendradarbiavo su VLIKu is jos pirmininkas p. Juras yra daugelį metų
VLIK-o- atstovas. Barzdukas ir Nainys įkūrė Anglijos L.B. visai nesi
skaitydami su jau egzistuojančia Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga
ir jos istorija, bandė ją likviduoti. Kuomet tai nepavyko, nes Sąjunga
turėjo daugumos Anglijos lietuvių pritarimą, del man nežinomų prie
žasčių p. Kamantas susipyko su A.L.B. vadovybe ir paskelbė, kad ji už
daryta ir pranešė, kad nuo liepos 1 d., 1980 metų Didžiosios Britanijos
Lietuvių Sąjunga formaliai atstovauja Anglijos lietuvius PLB šeimoje.
Skamba labai gražiai ir sveikintina, kad PLB pagaliau susiprato, bet kodėl
to reikėjo atsiekti daugiau kaip 10 metų? Ir kiek per tuos metus buvo
bereikalingai ginčitasi.

J.A.V. jau keletą metų yra didelė trintis tarp Amerikos Lietuvių
Tarybos ir J.A.V. LB, kuri paliečia netik tas organizacijos, jų kultūrinę
ir politinę veiklą, bet taip pat iššaukia net žiaurų antagonizmą lietuvio
prieš lietuvį.

Gerbiami Ponai, ar kam patinka ar nepatinka, Amerikoje yra ne
ginčijamas faktas, kurio negaliu praleisti, kad čia yra dvi Lietuvių Ben
druomenės, tarp savęs kovojančios netik organizaciniai ir lietuviškoje
veikloje, bet net J.A.V. teismuose. Aš nenoriu čia nagrinėti priežąsčių dėl
ko taip yra, kas yra kaltas, tik noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad tai yra
tautinė gėda, kad sunkiai uždirbti ir suaukoti lietuvių pinigai yra mėtomi
teismo išlaidoms. Dr. Valiūnas ir Dr. Bobelis yra pasiūlę keletą kartų
tarpininkauti, bet ponų Kamanto, Nainio ir Gečo šie pasiūlymai buvo
atmesti. Mūsų visų pareiga yra tą nenormalią padėtį kaip galima grei
čiau likviduoti. VLIKas yra visada pasiruošęs tarpininkauti ir dėti visas
pastangas, kad šį užpūliavusi žaizdą mūsų tarpe būtų užgydyta.
Su iapgeilęstavimu turiu konstatuoti, kad ir pati VLIKo Valdyba ir
VLIKo Taryba turi bendradarbiavimo problemų su PLB Valdyba, dau
giausia su jos pirmininku p. Kamantų, kuris viską apverčia aukštyn ko
jom ir labai greitai pristato1 lietuvių visuomenei įvykius taip, kaip jam
galėtų būti naudingiau, visa nesiskaitydamas su faktine tikrove.

RŪTA, INC.
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RESPUBLIKONŲ PERGALES KALIF. DARBUOTOJŲ
PAGERBIMAS
Kalifornijos Respublikonų Tau
tybių Grupės Taryba, 1980 gruo
džio 7 d., surengė su specialia pro
grama priešpiečius. Šiame subuvi
me buvo pagerbti asmenys ir organizacijos-klubai, kurie rinkiminė
je akcijoje pažymėtinai daug pasi
darbavo ir įgalino respublikonų
partijai laimėti rinkimus.
Į šias iškilmes buvo pakviesti
respublikonų partijos aukšti parei
gūnai ir penkiolikos tautybių: Ar
mėnų, Bulgarų, Čekų, Estų, Fili
pinų, Kinų, Kroatų, Korėjiečių,
Latvių, Lietuvių, Lenkų, Slovakų,
Ukrainiečių, Vengrų ir Romunų
respublikonų Klubii vadovybės bei
asmenys (rinkimų metų) prisidėję
savo auka ar darbu rinkiminėje
akcijoje. Šiame pobūvyje dalyvavo
apie 250 svečių iš kurių 29 buvo
lietuviai.
Šventės programai vadovavo uk
rainietis Niek Medvid, Sugieduotas Amerikos Himnas ir sukalbėta

invokacija. Sekė svečių pristaty
mas: iš Washington, D.C. Col. Ju
lian M. Niemczyk, Executive Di
rector, Nat’l Republican Heritage
Group Council, Tirso Del J unco,
Vice-Chairman, California Repub
lican Party, vietiniai Los Angeles
miesto ir apylinkės aukšti parei
gūnai ir 15 tautybių Klubų pirmi
ninkai.
Kalifornijos Respublikonų Tau
tybių Grupių Tarybos pirmininkas
Tony Mantykowski savo kalboje
pasidžiaugė laimėjimu ir nuošir
džiai dėkojo visiems prie šio lai
mėjimo prisidėjtįsiems darbu ar
ba auka. Žvelgdamas i ateities po
litiką gana griežtai kritikavo Ame
rikos politiką ir nurodinėjo, kad
ateityje Amerika turėtų sustiprin
ti savo karines pajėgas ir dėti pa
stangas atstatyti Amerikos presti
žą.
Atžymėjimams įteikti pirminin
kas Tony Mantykowski iškvietė iš

Liet. Karių Veteranų Ramomės, Los Angeles sk. pirmininkas, kalba
kariuomenės šventės minėjime.
—Nuotrauka Vlado Gylio
Washington© atvykusį Col. Julian
M. Niemczyk, kuris pasveikino
susirinkusius, perdavė sveikinimus
ir linkėjimus atvežtus iš Washing
ton© ir tada iškviestiesiems Tau
tybių Klubų pirmininkams įteikė
atžymėjimus. Lietuvių Respubliko
nų Klubo atžymėjimą priėmė pir
mininkė Liucija Mažeikienė.
Lietuviai buvo ypatingai pa
gerbti iškeliant jų darbštumą ir ge
rą organizuotumą. Šiuo metu Lie
tuvių Respublikonų Klubo Valdy
bą sudaro: pirmininkė Liucija Ma
žeikienė, vice-pirmininkai Albinas
Markevičius ir Vytautas Vidugiris,
sekretorė Bronė Skirienė, iždinin
kas Simas Kvečas ir narys Juozas
Spreinaitis. Šis įvertinimas priklau
so ne tik valdybai, bet ir visiems
klubo nariams, ypatingai reikia
prabrėžti šiuos narius: Adelę Bajalienę, Valę Baltušienę, Joną L. ir
Aldoną Venckus, Juozą ir Jūratę
Venckus ir rinkiminių apylinkių
vadovus: Orange County—Vladą
Pažiūrą; Palos Verdes—Eleną Vidugirieną, ir Yucaipo miesto—Nelą Mockuvienę.
Kada prieita prie atskirų asme
nų pagerbimo, buvo labai malonu,
kada viena iš pirmųjų buvo iškvies

ta Lietuvių Respublikonti Klubo
pirmininkė Liucija Mažeikienė ir
jai buvo įteikta graži lenta ir nuo
širdžiai padėkota už didelį pasi
darbavimą ir parodytg gražiį lietu
vių organizuotumą.
Programos pabaigoje pagrindinę
kalbą pasakė Tirso Del Junco,
vice-chairman California Republi
can Party. Kalbo buvo trumpa.
Padėkojo visiems uš įdėtą didelį
darbą,
pasidžiaugė
laimėjimu
Kvietė tolimesnei veiklai, kad respublikomi partija sustiprėtų ir sa
vo užsibrėžtus uždavinius tikrai at
liktų.
Reikia pasidžiaugti priešpiečiu
visa eiga, tiek oficialioji dalis, tiek
pat maistas ir geras patarnavimas
sudarė gerą nuotaiką ir paliko gra
žius prisiminimus. Tačiau svar
biausia, kad nebuvo pamiršti tie
kurie reikalui esant nepagailėjo lai
ko, jėgų net ir pinigų, kad laimė
j imas tikrai būtų atsiektas.
Po tokio gražaus Lietuvių Res
publikonų Klubo ir jos pirmininkės
Liucijos Mažeikienės pagerbimo
bei įvertinimo, klubo nariai pasi
jutome tikrai reikalingi ir nau
dingi amerikiečių politinėje veik
Joje. —A. M.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Al Jeromanis ir Liucija Mažeikienė, gavusi Respublikonų veikėjų pager
bimą du atžymėjimus: Iš Julian M. Niemczyk, dėl Lietuvių Resp. Klubo
ir iš Al Jeromanis už asmeninę veiklą.
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IŠ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
ŽURNALISTŲ VAKARONĖ
Lapkričio 28 d. Los Angeles
žurnalistų vakaronėje Šv. Kazimie
ro par. žem. salėje J. Kojelis kal
bėjo apie savo kelionės įspūdžius
Tolimuose Rytuose, kur jam ne
seniai teko lankytis. Žurnalisto
akimis stebėjo gyvenimą Honkon
ge, Taiwane, Kinijoj, Tailande ir
-od feunsauBjd oa^s ‘afo^s ĮTH1’!
ilustravo skaidrėmis ir atsakinėjo
1 paklausimus.

Paminėta ateitininkų
sąjūdžio sukaktis
Gruodžio 14 d. Šv. Kazimiero
parap, salėje buvo paminėta iateitminkų sąjūdžio 70 metų sukaktis.
Sendraugių pirm. J. Motiejūniu
pradėjus .šį hmėjimą, mirusių atei
tininkų pagerbimui vadovavo prel.
P. Celiešius. Ateitininkų sąjūdžio
apžvalgą 70 m. perspektyvoje pa
teikė Ig. Medžiukas. Meninėje da
lyje, kuri buvo įterpta minėjimo
viduryje, aktorė A. Apeikenė pa
deklamavo V. Kazoko, Putino ir
B. Brazdžionio eilėraščius. Pianis
tė A. Apeikytė paskambino Juozo
Gruodžio sonatą. M. Sumantas pa
sidalino prisiminimais iš savo daly
vavimo slaptojoj ateitininkų veik
loj, jam mokantis keturklasėje
mokykloje Biržuose prieš I pasau
linį karą, o prel. P. Celiešius pri
siminė ateitininkų vadus P. Do
vydaitį, S. Šalkauskį ir P. Kuraitį,
kurie buvo jo profesoriai, besimo
kant V. D. universiteto Teologijos
Filosofijos fakultete. Baigiant J.
Motiejūnas įteikė meninės dalies
atlikėjoms A. Apeikienei ir R.
Apeikytei gėlių ir perskaitė Fede
racijos vado Juozo B. Laučkos
sveikinimą. Minėjimas buvo baig
tas ateitininkų ir tautos himnais,
vadovaujant A. Polikaičiui.
Šį paminėjimą surengė Los An
geles ateitininkų sendraugių sky
riaus valdyba, kurioje yra pirm. J.
Motiejūnas, sekret. R. Bureikienė,
iždin. P. Grušas ir narys jaunimo
reikalams J. Raulinaitis. (i.m.)

LIETUVOS DUKTERŲ
BALIUS

Los Angeles Lietuvos Dukterys
kviečia visus, kuriems tik rūpi lie
tuviai, patekę į vargą, į savą ruožiamą tradicinį balių, kuris įvyks
1981 m. sausio mėn. 24 d., 7:30
vai. vakaro, Šv. azimiero parapijos
salėje. Kaip ir visuomet, taip ir
šį kartą, dukterys parodys savo
kulinarinius gabumus gamindamos
skanų lietuvišką maistą.

Programa trumpa, bet įdomi.
Šokių metu gros geras orkestras.

Stalus iš anksto užsisakyti pas
A. Audronienę, 243-6850.
Kviečiame moteris, prijaučiančias kilniam lietuvių globos dar
bui, įsijungti į Lietuvos Dukterų
eiles. Tuo reikalu skambinti pir
mininkei S. Šakienei, 243-042*+.

VUK-o Seime Toronte
Parašysiu ne ką kiti rašė, bet
ką aš girdėjau ir mačiau. VLIKo
seimus lankau jau virš 20 metų—
Trimako, Valiūno ir Bobelio pir
mininkavimus.
Šiais metais VLIKo metinis sei
mas įvlko gruodžio 13-14 d.d., To
ronte, Kanadoje. Seimą atidarė dr.
A. Pacevicius ir pakvietė dr. K.
Bobelį tarti atidarymo žodį. Prel.
J, Balkūnas pradėjo seimą invokacija.

Augaitis, Jakubickas, Varanka,
Pranevičius ir Bartkus. Seimo pirm,
pareigas perėmė G. Butkus.
Seimą sveikino, kons. dr. J.
Žmu'idzinas, PLB vardu, dr. J.
Sungaila, KLB pirm., J. Kuraitė,
Toronto L.B., P. Jonaitienė, To
ronto L.B. pirm., K.L.J.S. pirm.
L. Berzinytė, ALT-o pirm. K.
Šidlauskas, Dr. K. Valiūnas, bu
vęs VLIKo pirm, seimą sveikino
telegrama.
Toliau sekė išsamus VLIKo
pirm. dr. K. Bobelio pranešimas.
Dr. K. R. Jurgela padarė politinę
veiklos pranešimą, dr. Krivickas
žmogaus teisių klausimais.
L. Griniaus pranešimą perskai
tė p. N'oręikienė. Kodėl L. Gri
nius ir V. Šakalys seime nedaly
vavo nebuvo paaiškinta. Girdėjau,
kad jie tuo metu nuvyko į Bos
ton, Mass.

VLIKo Tarybos pirm. Vladas
Šimaitis pranešė, kad jie Chicagoje turėjo 5 susirinkimus. Tary
bos posėdžiams iš eilės pidmininkauje vis kitos grupės asmenys.
Įdomu buvo išgirsti VLIKo at
stovų iš Prancūzijos ir Anglijos.
Prancūzų kalba BLTOs redaktorė
B. Vencuvienė pranešė apie Pran
cūzijos lietuvių veiklą Lietuvos
laisvinimo reikalais.

iš New Yorko, J. Giedraitis, Tau
tos Fondo valdybos pirmininkas iš
Toronto. Jis VLIKui įteikė Kana
dos lietuvių vardu $45,000 čekį.
Taip pat per VLIKo seimą buvo
dar surinkta T. Fondui aukų
$4,000. Kanados lietuviai surinko
tiek pat aukų, kiek J.A.V. ir viso
pasaulio T.F. atstovai. Garbė A.
Foravičiui, jo keturioms atstovy
bėms ir 12 įgaliotinių.
Buvo tikrai įdomios paskaitos.
Alavido Vokietaičio (iš Kaliforni
jos) apie VLIKo atstovybės Šve
dijoje veiklą 1944 metais, ir prie
J. Balkūnos—“Lietuvių veiksniai
ir jų paskirtys”. Lietuvių Bendruomen: turėtų šią kalbą atspausdin
ti į “Pasaulio Lietuvį.”

Rezoliucijos, komisijų patiek
tos, visos buvo priimtos su ma
žais papildymais. Viena rezoliu
cija, L.F.B. atstovų patiekta, bet
nepraėjusi per rezoliucijų komisiją,
buvo leista seimo atstovam bal
suoti ir ji buvo atmesti—21 prieš
7 balsus. Pirmi du punktai, kad
VLIKo ir L. Bendruomenė daug
pasidarbavo Lietuvos reikaluose
buvo tvarkoje, bet trečias punk
tas, kaid seimas išrinktų specialią
komisiją sutaikinti VLIKa su
J.A. V. Liet. Bendruomenę buvo
netvarkoje, nes tuo reikalu rūpi
nasi VLIKo valdyba.
Šeštadieni buvo šaunus balius,
kuriame program, išpildė sol. Pau
lavičius ir J. Go vedas.

Sekmadienį, po seimo uždary
mo, įvyko Tautos Fondo atstovų
posėdis. Aš pasigedau Amerikos
didžiųjų kolonijų T.F. atstovų.
Amerikos lietuvių kolonijos turi ge
riau susiorganizuoti Tautos Fon
do reikalais, negana mums milijo
ninių fondų, reikia kad lietuviai
daugiau rūpintus Lietuvos laisvi
nimo reikalu.

San Francisco, Calif.
VASARIO 16 MINĖJIMAS _
SAN FRANCISKE _

Minėjimas įvyks 1981 m. va
sario 22 d. Milpitas, St. John
Baptist parapijos salėje, kurią ma
loniai sutiko užleisti dr. kun. V.
Pavalkis.
{

Anglijoje VLIKo atstovas Z. Ju
ras, einąs ir Didž. Britanijos Lietu
vių S-gos pirmininko pareigas, pa
informavo apie jų veiklą ir incidentg su D. Britanijos Liet. Ben
druomenės valdybą, kurią P.L.B.
pirm.. Kam an tas uždarė, nes nesi
laikė jo “bičiuliškos” linijos. Ar
gentinos VLIKo atstovo Mičiūdo
pranešimas buvo perskaitytas.

Valdybai atlikus bėgamuosius
reikalus, meninę dalį išpildys vieš
nia iš Chioagos E. Blandytė-solistė
ir dailaus žodžio menininkė. Žodį
tars kun. K. Kuzminskas, Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronikoms
leisti sąjungos pirmininkas.

Apie Tautos Fondo (VLIKo iž
do) pranešimus padarė A. Vakselis, Tautos Fondo Tarybos pirm.

Įvyks 1981 m. sausio 24 d.
Redwood City legionierių salėje.
Vakaro metu bus atliekama estų,
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Bendras Pabaltiečių vakaras

latvių ir lietuvių menininkų pro
grama. Lietuvių atstovavimui val
dyba deda pastangų atsikviesti Los
Angeles vyrų kvartetą.

Visi kviečiami dalyvauti ir paU.Y. ir Antanas Foravičius, Kana
dos Tautos Fondo pirmininkas iš
remti pabaltiečių pastangas kovo
je dėl savo tautų laisvės. Iš per
eitų metų suruošto pobūvio gauto
pelno 300 dol. paskirta Bendrajam
Baltijos Tautų k-tui Madrido kon
ferencijos išlaidų padengimui.

LIETUVIAI ARIZONOJE
L.B. SUSIRINKIMAS

Metinis L.B. Phoenixo Apylin
kės susirinkimas įvyko lapkričio 23
d. Sofijos Liubartienės erdviose pa
talpose. Maloni šeimininkė priėmė
visus kaip savo svečius prie mais
tu apkrautų stalų. Tiktai tada, ka
da visi pasisotino, prasidėjo susi
rinkimas.
Pradžioje buvo trumpus kariuo
menės šventės paminėjimas, kurį
pravedė pirm. Vincas Ruseckas.
Toliau sekė organizaciniai reikalai,
apyskaitos . . . Pagrindinis susi
rinkimo tikslas buvo aptarti artė
jantį Vasarto 16-tos paminėjimą.
Tam jau yra numatyta programa
ir gauta salė. Minėjimo data nu
matyta vasario 15-ta. Minėjimas
bus pradėtas pamaldomis Sacred
Heart koplyčioje 11:15 a.m. Mi
šios bus už Lietuvos laisvę ir lais
vės kovotojus.

Po Mišių ukrainiečių salėje, ku
ri yra pačiame miesto centre—730
W Elm bus duodami pietūs. Vy
riausia šeiniinikė numatyta Mari
ja Elelienė, jai padės kitos mote
rys.
Oficialioji dalis bus po pietų
apie 2:30 p.m. Numatyti 3 jauni
kalbėtojai, kurie kalbės lietuviš
kai ir angliškai, bet tik trumpai, ir
ilgai neužtęs programos. Meninėj
programoj bus iš Denverio lietu
viškų tautinių šokių grupė ir Phoe
nixo lietuvių choras, vadovauja
mas muzikės Onos Metrikienės. Ji
atvyks dieną anksčiau ir paruoš
mūsų chorelį.

Susirinkimo pabaigoj Emily Josen perskaitė Lietuvių Sporto Są
jungos prašymą pagalbos, lietuvių
jauniems sportininkams vykstant į
Australiją. Phoenixo lietuvių ben
druomenės skyrius iš savo kasos
sutiko jiems pasiųti 100 dol. Prie
to dar pavieniai nariai suaukojo
$55.00. *

Lietuviai sportininkai, varžyda
miesi su kitų tautų sportininkais,
garsina Lietuvos vardą, todėl visi
lietuviai yra raginami juos parem
ti. —AR. LIETUVIAI

LOS ANGELES LIETUVIŲ

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI
Saugi vieta taupyti yra

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

3356 Glendale Blvd-, Los Angeles Calif. 90039

Linksmų švenčių ir laimingų naujų metų!

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION

Danutė Giedraitienė, D.M.D.

Indėliai yra apdrausti iki $100,000.

Rolandas Giedraitis, D.D.S.

Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus (7&%)
ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000.

ALMA VILKAS-STOCKIENE, D. D. S.

Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais
nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. dieną.
Kitu laiku telef. 663-1819

3151 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039

Congratulations and Best Wishes

: ■ Į<į

Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur

G. "GUS" KAZLAUSKAS, President

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

ASTRO - ARC COMPANY

JONAS PETRONIS

10941 La Tuna Canyon Road, Sun VaLey, Callfoffnaa 91*332

Tel. (213) 875-0980

472 GLENDALE BOULEVARD

(213) 988-9247
(213) 660-6600

Home (‘W) 664-0791

BOS ANGELES, CA 90039

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

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028

Gražiausių Kalėdų šrenčių Su gražiausiais švenčių linkėjimai^

HO 9-8097

RGQUE and MARK REALTORS COMPANY

ALBINAS MARKEVIČIUS
Linksmų švenčių visiems LD skaitytojams

Apdraudos Agentūra
ir draugams linki —

M. (r R. AMERICANA

BRONĖ STARKIENĖ ir sūnus MILTON STARKUS
1642 Ocean Avenue,

Santa Monica, CA 90401

Insurance Service, Ine.

20OŽ Santo Monica Blvd.

Santo Menka, CA 90404

T«L 875-0000
Nuoširdžiausi švenčiu sveikinimai!

S Švenčių linkėjimai visiems lietuviams!
|
| SINCE 1955
Phone (2.3) 661-6222 |

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas DobMas)

\

Attorney at Law

12301 Wilshire Blvd., Suite M3

Los Angeles, CA 90025

Phone 826 - 5505

RUOKIS PAINT CO.

|

Subdivision of Rokai Chemical Co.

|

|
|

Latex Base Paints for Both Indoors and Outdoors
ALL COLORS

įjį
|

8

P.O. BOX 27204

J. & V. RUOKIS |

S Los Angeles, CA 90027

MARCELLA AU@US

|

CROWN ESCROW CORPORATION

KAZYS

Owners |

CHARLIE DARGIS

GENERAL CONTRACTOR

2899 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026
413-3370

dba

AMBO CONSTRUCTION CO.
Calif. lie. No. 331737

Linksmų Kalėdų švenčių ir geriausių Naujų Metų!

Telephone

$

A. PEČIULIS
•8-

Remodeling and Construction
Sav. ALOYZAS PEČIULIS

I 2820 Griffith Park Blvd.
Los Angeles, CA 90027 |
|
Phone 665-7818
|

(M») 3O1-B243

12421 Venice Blvd., Suite 8

Los Angeles, CA 90066

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNUOS LIETUVIŲ KREDITO SjĮJUNGa

2802 Santa Monica Boulevard,

SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404
Phone (213) 828-7095
330®Sffl®SI31SSSl5ElSlSHS®13lSlEIS®SH51S13®3®3E13lSH3ElSl®!®SlS®ISlSl3l0!
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paskui jų slankiojančius KGB
agentus, įtaisytus viešbučiuose ir
net prie namų užrekordavimo, net
filmavimo priemones.
Dėl “dvasinio pelno,” mūsų
Pirmą kartą L.A. Vakaruose ci
jaunimas jo gauna savo šventėse,
tuosimi iš New Yorko komunistų
savo išvažiavimuose į Europą, Pie
laikraščio Laisvės, nes sovietų tar
tų Ameriką, Kanadą. Marksistinio
nas Benjaminas Gorbulskis pasi
Lenino, Stalino, Brežnevo “dvasios
sako savo bėdas Amerikoje.
1980 m. lapkričio 28 d. nu pelno” dauguma Amerikos lietuvių
meryje Ieva Mizarienė rašo: Ger jaunimo visai nenori.
1980 metais, kai Sovietų Rusi
biamas kompozitoriau, kiek laikoja su Amerika nutraukė kultūrinio
Jums teko praleisti Amerikoje?
bendradarbiavimo susitarimą, So—Amerikoje praleidau lygiai
devynis mėnesius . . . Los Ange '“' vietai siuntė savo politrūkus į
les mieste tris mano dainų plok TA.V. Jie visiems mėgino įrodyti,
šteles Lik sveikas, Kai skrido bal kad tik dabar Sovietų globoje Lie. buvo esąpti laisva. Čia pusmetį pra
tos burės ir Aš tau saulėtos vasa
leido komisaras Kazakevičius, būk
ros linkiu išleidau.
tai rinkti medžiagą apie Amerikos
Taip, jis čia surado dvi moterė
komunistų veiklą. Bet kodėl jis nė
les kurios turi daugiau pinigų negu jo pas komunistu? darbininkus, jis
balso. Buvo proga joms pasirekla
tik lankė dypukus, pabėgėlius poe
muoti. Žymieji musų dainininkai
tus, rašytojus, solistus, žurnalistus,
su juo nebendradarbiavo.
jis juos lankė ir nekviestas. Taip
Toliau B. Gorbulskis sako: “Pro pat darė ir Gorbulskis.
gramos (radio) vedėjas Siutas kaž-.
kaip baimindamasis manęs pakfau-:' M'’ Man vis kyla mintis, kodėl tie
sė 'Ar tamsta atvykai skaldyti mū-.■ agentėliai, koncertininkai nelanko
sų visuomenę?’ Aš atsakiau, kad' .Pietų Amerikos, Brazilijos, Argen
tinos, kur yra daug komunistuo
suskaldytos visuomenės skaldyti ne
jančių. Ar ne dėl to, kad jie ten
beįmanoma, atvežiau šiai suskaldy
neturi VLIKo, ALTo, gal ir dėl
tai visuomenei savo dainas, kurios
to kad jie neturi tų dolerių. Pini
gal bent kiek sujungs.”
Reikia priminti “draugui Gor- gas ten mažavertis ir tų neturi ga
bulskiui,”; kad mes džiaugiamės na. Gorbulskis čia gavo po $1.00
už kiekvieną atspaustą plokštelę.
galėdami1 savo skirtingas nuomuoAi' tai nėra geras “gešeftas” žyde
nes pasakyti, parašyti. Mes nenori liui?
'
me tokios sistemos, “vieningos, ne
suskaldytos,” kokia dabar viešpa
tauja Lietuvoje, ir Rusijoje ir vi
kautos Fondo Atstovai
suose okupotuose kraštuose. .
'Kalifornijoje \
: Pagaliau Mizarienė, bolševikiškos '
1980 m. lapkričio 9 d. po T.F.
“Tėviškės draugijos” atstovė Ame
rikoje, baigia taip, kaip ir generocentro valdybos pirm. J. Giedraičio
ir T.F. garbės pirm. prel. J. Bal
l s, politrukas Vilniuje Petronis
kono pranešimų buvo sudaryta
pageidauja—“Išeivijos jaunimui...
nauja T.F. atsovybė Kalifornijoje
mano pirmas patarimas: važiuoki
iš dr. B. Raulinaitienės, A. Marke
te į Lietuvą, pamatykite ją savo
akimis, o neklausykite nukaršusių vičiaus, V. Pažiūros ir teisių pa
drumstėjų. Tikro lietuviško dvasi tarėjos adv. N. Trečiokienės.
nio peino galime pasisemti tik Lie
L.A.V. lapkričio mėn. numery
tuvoje.”
je straipsnyje “Tautos Fondo fi
Pažiūrėjau į fotografiją (straips
nansinis vajus” per klaidą buvo du
nio viršuje) Mizarienės su Garbulkart surinkta N. Trečiokienės pa
skiu:—viena pražilusi, sukrypusi, ir
vardė, o praleista dr. B. Raulinai
kitas visai nuplikęs. Ir jie drįsta
tienės pavardė. Atsiprašome už
mūsų vaikams, mūsų jaunimui duo
įvykusią klaidą. •
ti parėdymus, žinoma, Brežnevo
pageidavimu. Komunistų tikslas
yra kurstyti, agituoti. Daug mūsų
Taupykite
jaunimo jau buvo Lietuvoje ir dar
daug nuvažiuos, niekas jiems ne
apskaičiuodami
draudžia pamatyti Lietuvą. Tik
PAJAMŲ MOKESČIUSI
šiais metais, kai Sovietai turėjo 40
m. Lietuvos pavergimo šventę,
Antanas Skilius yra dirbęs Inter
VLIKas ir ALTas patarė neva
žiuoti į šias šventes, ir Amerikos nal Revenue Service valdžios įstai
valdžia patarė nevažiuoti į sporto goje ir jau turi 25 metų privačiu
p raktiką šioje srityje.
olimpiadą.
Tie sovietiniai agentėliai, nė ne
• Dėl patarnavimo laiko susitarti
žino ką mūsų jaunimas grįžęs iš
Lietuvvos papasakoja. Jiems ne vi telefonu: 664-2919.
sur leidžia nuvykti, bet jie pastebi

RAŠO KITI
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PATIKSLINIMAS

santamonikietė, yra uoli birutietė (Lietuvos
Didžiosios Kunįgąikštienės Birutės,
Los Angeles skyriaus narė), šal
pos darbuotoją ir ligonių lankytoją.
Jos pavardė, per apsirikimą, bu
vo praleista aprašyme TrečiokųDičių organizuotų gražių pamaldų
už mirusius lietuvius, Sv. Kryžiaus
mauzoliejuje. A. Milienė, taip pat,
prisidėjo prie tų pamaldų išlaidų
ir organizavimo darbo. —A.
Albertina

Milienė,

PRAŠOME ATNAUJINTI

Vakaruose”

‘Lietuvai -Arnuos

prenumeratą
prisiunčiant $5.00 adresu:

‘LAV”» 4364 Sunset Blvd-, L.A-

90029-

Tel- 664-2910

Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

ANTANO

SKIRIAUS

IŠTAIGOJE

Galima gauti šie patarnavimai:

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

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

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

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

664-2919

LOS FELIZ

HOLLYWOOD

VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ
5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027

Puikios dešros - Fred Reich ir Vienuos skanumynai. Duona —
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys,
įvašrtks dalykai dovanoms, 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

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

Telef. 413-0177

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

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvę ir kitus kraštus.
de Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p. Sekmadieniais uždaryta-

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
8400—8th Ave., Inglewood, CA 90305

telef. 752-1002

gaunama viskas, kas reikalinga Švenčių ar kitokių progų stalui:
* vietiniai ir importuoti mėsos produktai * saldumynai * gėrimai, net

importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.
Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iš kitų

★ Iš Europos importuotos plokštelės
pasaulio kraštų-

•

★ radijo aparatai ir kitoki mu*

Ten pat gaunama lietuviška duona,

• o nest^tfi

pradėta pardavinėti ir Šviežios bei rūkytos dešros,
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą

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

Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais*
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Law Offices of

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

Member American Dental Society

Telef. 2(13) 864-2063

2802 Santa Monica Blvd.,

10900 Warner Ave., Suite 116

Torrance, CA 90504

Fountain Valley, CA 92708

538-4160

—

11985 E- Firestone, Norwalk, C*

ROGUE & MARK OO.

Santa Monica, CA 90404

17221 Crenshaw Blvd-,

770-2000

Sav. Wally & Danutė Metai

Real Estate Broker

Dantistai

VERTINGOS DOVAND8

Res. 305-041©

Plwne: 828-7525

Vestuvių, sukaktuvių, vardadieniui
gimtadienių ar tritomis progomis—»

(Corner Warner & Euclid)
HENRIKAS FAMEWUS

3440 Wilshire Blvd-

Tel. 1 (714) 968-5525

Las Angeles, CA 90010

tai lietuviški tautiniai audimai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa*
galvelės, rankšluosčiai ir staltiesė.

r

DANUTĖ PAiOVMWCfc

A. B LAKIS, D.D.S.

ARTHUR V. DOBLI

Dantistas

(Arturas Dobilas)

(latviu

ir autentiškos koplytėlės, Hetuvitata

kilmes)

29©1 Wilshire Blvd.

Attorney at Law

Gražu dovanų duoti yra

Real Ritate Brokers

Santa Menlca, CA 96403

12301 Wilshire Blvd., Suite 513

HENRY J. PASCOE, Realtor*

lėlės, ar liet, plokštelės bei knygas.

1611 Montana, Suite G

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Santa Monica, CA 90403
Phone 828-4613 by appointment

Los Angeles, California 90025

Liet. Amerikos Vakaruose AM^

Res. aft-lTC.

T<1. S&MW44

. 43o4 Sunset Boulevard

Telefonas (213) 826-5505

ROLANDAS filEBRAITIS, D.D.S.
DANUTE GIEDRAITIS, D.M.0.

BRONĖ SKIRIENĖ

------------------ - ---------------------------- ,----------------------------------------

■ ■

_

-

.

-
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ALMA VLIKAS-STOČK1ENĖ, D.D.S.

4364 Sunset Boulevard

Lietuviai dantistai

Los Angeles, CA 90029

M & R AMERICANA

3151 Glendale Boulevard

Insurance Service, Inc.

Los Angeles, CA 90039
'Tel. ;60-1295

Ail Lines of Insurance

(same address)

MARCELLA AUGUS

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT
4366 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90829

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.
Lotnita, CA 90717
Tel.: 325-3145

Blue Carpet Realtors

President

JOS, SPREIN

CROWN ESCROW CORPORATION

Realtor Associate

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026

34 East Foothill Blvd.

413-3370
-

Prašome skambinti telefonu:
849-4192
•

Arcadia, California .91006

445-6501

X.

?<'.;■!./

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

ROMAS JASIUKONIS
Realty ERA Associate

Gydytojas ir chirurgas

Commercial and Residential

Įstaigos telefonas: 826-3090

2718 Griffith Park Blvd.
Los Angeles, CA 90027

Santa Monica, CA 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad. 9-1

šią ir kitų knygų jaunimui galUi
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloj;
4364 Sunset Blvd., Hollywood &Ą
90029
Phone:664-2919
Mfisų knygyne taip pat galite gauti
lengvosios muzikos
šoklų, maršų, chorų dainų,
atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

Vaiky darželiai
į

■

• __

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
GLENDALE PRE-SCHOOL

AUTOTECHNICA

Diplomate American Board oj

Obstetrics and Gynecology
Sav. Jonas Karalius

2849 Rowena Ave., Los Angeles
Tel. 660-5984
90039

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

Tel.: (213) 432-2973

Res,: 597-4141

ALBERT, LUIS M., M.D.

Fotografai

“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.
Hollywood, CA 90028
469-8097

Res.: 466-6084

and KINDERGARTEN

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

Rd.,

Glendale, CA
vakare 241-0340

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM-

GENERAL CONTRACTORS

Šeštadieniais 12:30~“1:00 p. p. -

Physician & Surgeon

655 N. Central Avenue

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

Glendale, CA 91203
245-1970
830 S. Goge Avė.
Los Angeles, CA 90023

263-9847

■

su spalvotomis V. Stančikams
iliustracijomis.
Kaina $4-00

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

_______ __________________________

’

Meškiukas Rudnsifota

•

_______ Gydytojai________

3231 Pico Boulevard

■l

Vytšs Nemunėlio •

Res;:'795 6357

__ _ ______ ,___

Tel.: 664-2919

Automobiliu taisymo

Taip pat padeda parengti Rkvta
timus giminėms iš Lietuvos vtata
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Escrow Companies

Santa Monica, CA 90404
828-7525

oficiali aukštesniojo teisino vertėję
daro dokumentų vertimus Ii Meta
vių kalbos į anglų kalbą su atittata
mais patvirtinimais ir notartart

Vincas Skirias

R. E. Salesman

453-1735

BRONĖ SKIRIENĖ,

Res. 849-4192

664-2919

A. "Mark" MARKEVIČIUS

2802 Santa Monica Blvd.

--’ Tel. 664-2919

Calif. 90029

Realtor

H

Apdrauda

Los Angeles, CA 90029

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

hoofing, Plumbing, Painting, x
electrical, Plastering, Kitchens
2820 Griffith Park Blvd.
z
Los Angeles, CA. 90027
Hiom: 665-7818

Programų Kooi'dinatorius

<

3 329%-'Atwater Avenue
Los Angeles, CA 90039
Telef. 662-6906

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE - 7

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
SAUSIO MĖN.

3-4 Meno paroda šv. Kazimiero
par, salėje.
11 Birutiečių popietė, 12:30 p.m.
šv. Kazimiero par, salėje.

17-18 L.F.B. politinės diskusijos.
24 Lietuvos Dukterų balius šv.
Kazimiero par. salėje.
31 Lietuvių Fondo balius šv. Ka
zimiero par. salėje.

VASARIO MĖN.

Operų ištraukų koncertas šv.
Kazimiero par, salėje.
15 Vasario 16 d. minėjimas, Mar
shall mokyklos salėje.
16 Lietuvos vėliavos pakėlimas
prie miesto rotušės.
7

28 Spindulio Ansamblio Blynų
Balius šv. Kazimiero par. sa
lėje.

TRUMPAI
Genės Geštautienės ir Onos
Paškevičienės tapybos kūrinių pa
roda įvyks 1981 m. Sausio 3-4, Šv.
Kazimiero parapijos viršutinėje sa
lėje. Valandos: šešstadienį nuo 6
v.v., sekmadienį nuo 10:30 v. ryto
iki 5 v.v.
Atidarymas bus sausio 3, šešta
dienį, 6:30 v.v. Po atidarymo, ka
vutė. Parodą rengia Kunigaikštie
nės Gražinos vardo Vyr. Skaučių
būrelis.
LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVE

MIRTYS

Adolfas Jasiūnas, North Holly
Seselė Dorethy Kazel-KazlausU
wood, Calif., mirė gruodžio 1 d.
kaitė
1980
m.
gruodžio
2
d.
žuvo
..avit* uuvu pakviusias (Fronto 0.ir gruodžio 11 d. buvo palaidotas
San
Salvador
civiliniame
kare.
Ji
čiulių iniciatyva) Simas Kudirka ir
San Fernando Misijų kapinėse. Po
--priklausė
Ursuline
vienuolynui
Press Club patalpose (kur tik ke
Kraujo išsiliejimo ant smegenų
1969 m. per 11 m. išbuvo prie Clevelande,-Ohio. Ji buvo gimusi liolika dalyvavo) ir jis gavo keletas
glaudoje. A. Jasiūnas Amerikoje 1939 m. birželio. 30 d., į vienuo žodžių pasikalbėjimą KF..B rado
giminių neturėjo, tad jį čia globo lyną įstojo 1960 m. rugsėjo 8 d.
programoje. Su ti pačia stotimi
Seselė Dorothy yra Natalijos girdėjome V. Šakalio pasikalbė
jo ir laidotuvėmis pasirūpino Bro
Radauskienės, gyvenančios Palm jimą iš Madrido.
nė Širvinskaitė.
Pagalvojau, ar apsimoka mokėti
A. Jasiūnas buvo LAV ir L.D. Springs, Calif., brolio duktė. Na
talija
buvo
nuvykusi
į
San
Salva

rikos reporterių pasiekiami ir pla
skaitytojas ir spaudos rėmėjas.
dor į seserėčios laidotuves. Reiš čiai informuojama.
Reiškiu gilią užuojautą B. Šir
kiame užuojautos N. Radauskie rikos reporterių susisiekti ir pla
vi nskaitei ir kitiems draugams.
nei ir kities giminiems.
čiai intonuojame.
Mirė Inž. Tadas Vizgirdas
1980 m. balandžio 4 d. mirė Ta
das Vizgirda, pirmiau su šeima gy V. Šakalys Los Angeles
LIET. RESP. KLUBO
venęs Los Angeles. Jis buvo inž.Times Spaudoje
METINIS SUSIRINKIMAS
architektas. Šv. Kazimiero parapipai įsigijant varpus, Tadas padarė
Š.m. vasario mėn. 1 d., sekma
Gruodžio 26 d., 1980 m. Los
ant bažnyčios stogo lietuviško sti Angeles Times patiekė išsamų UPI dienį, 12:30 vai. po pietų, Tauti
liaus varpo apipavidalinimą, kuris reporterio pasikalbėjimą su Vladu nių Namų salėje, 3356 Glendale
ir dabar dengia elektroninių var Šakalius. Jis pasakė tuos pačius pa Blvd., Los Angeles, CA, kviečia
pų ruporus.
bėgimo faktus, ką mums papasa mas Liet. Respublikonų Klubo
Velionis paliko žmoną Mariją, kojo tik. atvykęs Los Angelyje, šv. metinis susirinkimas.
sūnų Rimą, ir dukrą Dalią, taip Kazimiero par. salėje. Šis pasikal
Prašome dalyvauti visus narius
pat baigusią aukštosius mokslus,
bėjimas tilpo per visą Amerikos ir norinčius įstoti į klubą.
brolį dail. Viktorą Vizgirdą. Reiš spaudą.
Bus duodami pranešimai iš pra
kiame gilią užuojautą žmonai ir šei
Man labai keista, kai koks tai eitų metų veiklos, taip pat bus ren
mai.
naujas Lietuvių informacijos cen kama nauja valdyba.
Po susirinkimo bus kavutė.
Prof, dr. Jonas Grinius, Mun- tras, vadovaujamas Anthony Ma
—Valdyba
chen, Vokietija, mirė lapk. 10 d. žeikos nori pakviesti į Los AngcJis buvo žinomas rašytojas ir spau
dos 'bendradarbis. Keletą metų jis
buvo vasario 16-tos gimnazijos
BALTIC BAKERY
mokytojas ir direktorius.
2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA
Velionis dr. J. Grinius buvo gi

męs 1902 m. vasario 21 d. Giminėnų km., Joniškio valse., Šaulių
apsk. Baigęs Vytauto Didž. uni
versitetą studijavo Grenoblio ir
Paryžiaus universitetuose. 1929 m.
Lietuvos universitete gavo dakta
rato laipsnį. Jis Lietuvoj buvo
Ateities, Pavasario, Židinio ir XX
Amžiaus dienraščio redaktorius.
Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Arinai Grinienei (Miliušytei)
ir visiems draugams.

Lietuvis kredito kooperatyvo
valdyba, kurios įstaiga yra Lietu-,
vių tautiniuose namuose, 3356
Glendale Blvd,, Los Angeles, sa
vo posėdyje už laikytus indėlius
1980 m. paskutinį ketvirtį nuta
rė išmokėti 8% dividendo, kuris
bus prirašytas sausio 2 d. kiekvie
Marius Katiliškas, vienas iš pa
no nario įskaitoje. Taip pat Kor
poracijų departmentui leidus, nuo sižymėjusių lietuvių rašytojų mirė
gruodžio 17 d. Chicagoje. Jis pa
1981 m. sausio mėn. numatoma
įvesti terminuotų indėlių sąskaitas: rašė daug romanų: “Prasilenkimo
inešant $10,000 ar daugiau trims valanda,” “Užuovėje,” “Miškais
mėnesiams, bus mokama 12%. ateina ruduo,” “Išėjusiems negrįžti’’
Šiuo metu sudaromi sąrašai norin ir “Apsakymai.” Jo knygos buvo
čių turėti “share draft” (napašiai mėgiamos dėl gražios lietuvių kal
kaip čekių) s,skaitąs. Kai tik atsi bos ir stiliaus. Mirė nuo cukrinės
ras pakankamas skaičius, tuojau ligos, jo abi kojos buvo amputuo
tos.
ir ši sistema pradės veikti, (im)

CATERING BUFFET STYLE
Cold and Hot Hors ITouvres
Taip pat įvairūs lietuvižki patieka
lai gaunami pas:
V. Baltušienę — 660-8671

ALp(LKA)1763 č
1980, Nr.ll
’

LIETUVAITĖ ŽUVO
SAN SALVADORE

Stasys Lūšys, Lietuvių Krikščio
nių demokratii vice-nirm. mirė
gruodžio 1.7 d„ Bostone, Mass. St.
Lūšys buvo gimęs 1903 m. Vaišnori; km., Šaulių apsk. St. Lūšys buvo
vienas iš VLIKo steigėjų ir man
teko su juo dirbti VLIKe per 20
metų.

Telefonas 547-4331

Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet
IŠvežiojama duona per visas delikatesų ir kt. europėjiškaa krautuves.

Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith P.irk Blvd.
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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
Tekfeaas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida,
wmhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

