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VISUOMENINIUS
ALGIRDAS J. KASULAITIS

Šių metų Los Angeles ALT-os 
rengiamame Vasario 16-tos minė
jime pagrindiniu kalbėtoju bus žur
nalistas, rašytojas, visuomenininkas 
Algirdas Jonas Kasulaitis. Tai dar 
jaunas vyras, Amerikos kariuome
nės veteranas ir mokslus baigęs 
Amerikoje.

A. J. Kasulaitis gimė 1928 m. 
birželio 28 d. Kybartuose, Vilka
viškio aps. Mokslus ėjo Kybartuose 
ir gimnaziją baigė 1948 m. Vo
kietijoje, Augsburgo mieste. Ame
rikon atvyko- 1949 ir buvo pa
šauktas atlikti karinę tarnybą, Da
lyvavo Korėjos kare. Grįžęs iš ka
riuomenės Algis studijavo Western 
Reserve universitete ekonominius 
mokslus.

Algis Kasulaitis yra aktyvus lie
tuvių organizacijose, ALT-e, VLI- 
K-e, Balte, Krikščionių demokratų 
sąjungoje, Ateitim ūkuose, Vy
čiuose, ir 1.1. Daug rašo lietuvių 
spaudoje, Drauge, Darbininke, Tė
viškės Žiburiuose, Lietuvių Dienose 
ir kitoje spaudoje.

Jis yra buvęs redaktoriumi Spin
dulio laikraštėlio Augsburge, Lie
tuvių Žinių, Jaunimo Žygių. An
glų kalba yra parašęs išsamią knygą 
apie lietuvių krikščionių demokra
tus, “Lithuanian Christian Demo
cracy.”

A. Kasulaitį daug kartų esu su
sitikęs VLIK-o seimuose. Jis yra 
labai geras kalbėtojas. Prieš kelio
lika metų jis buvo atvykęs į Va
sario 16-tos minėjimą Los Angely- 
je. Su savo paskaitomis yra apva
ži nėjęs daugelį lietuvių kolonijų. 
Šiais metais ALT-os Los Angeles 
skyrius jį pakvietė principiniu kal
bėtoja Vasario 16-tos minėjime.

TEATRO PREMIJA
DALILAI MACIALIENEI

Šiemet Kultūros tarybos teatro 
premija paskirta Dalilai Mackia- 
lienei, Los Angeles Dramos sam
būrio rešisierei ir vadovei. Premi
ja paskirta, turint minty, kad Dail
ios Mackų lienės vadovaujamas 
sambūris jau ištisus dešimtmečius, 
dirbo ir tebedirba su nemažėjan
čiu ryžtu ir kūrybiniu užsidegimu. 
Todėl režisierė ir vadovė šiemet ir 
apdovanojama 1000 dol. Kultūros 
tarybos Teatro premija.

Sveikiname Dalilę ir linkime ir 
ateityje nepavargti ir tęsti šį kul
tūrine darba. v «.

Analinė s / i
A.žvydol ,

.dioiekyBrangūs Los Angeles ir Apylinkių Lietuviąį;

ALT-os Los Angeles Skyriaus Valdyba, susitarusi 
su Lietuvių Bendruomenės Vakarų Apygardos Vadovy
be ir vietos Tautos Fondo Komitetu (VLIKo), maloniai 
kviečia Jus dalyvauti Vasario 16-os minėjimo iškilmėse, 
kurių laiką ir tvarką nurodome programoje.

Visi, minėjimo rengėjai, būdami vieningos nuomo
nės, kad“ Vasario 16-ji visiems lietuviams yra didelė ir 
brangi šventė, sutartinai veikdami, stengsimės surengti 
jos minėjimą galimai iškilmingą ir įdomų. Tikimės, kad 
L. A. lietuvių visuomenė savo atsilankymu įvertins mū
sų pastangas ir savo gausiomis aukomis parems Tėvynės 
vadavimo darbą, kuriame mūsų centriniai veiksniai 
praėjusiais metais parodė daug ryžto ir sumanumo.

Jų nuveikti darbai žinomi iš spaudos, tad čia jų ne
tt e vardiname. Bet mes visi suprantame, kad toji veikla, 
kaip siuntimas atstovų ar disidentų į tarptautines kon
ferencijas, didingos šventės, propaganda per radiją, 
svetimomis kalbomis spausdinama propagandinė spau
da ir k. nebūtų įmanoma be mūsų aukų, kurias sudėjo
me praėjusiais metais.

Manydami,’ kad ir šie metai pareikalaus nemažiau 
lėšų, mes kreipiamės į visus mūsų kolonijos gyventojus, 
prašydami galimai didesne auka tuos darbus paremti.

Būdami tikri, kad mūsų gerai apsiskaičiusiai visuo
menei ALT-os, L. B-nės ir VLIK-o tikslai ir siekiai yra 
gerai žinomi, mes čia susilaikome nuo bet kokių suges
tijų ar patarimų kam auka turėtų būti skiriama.

Laukiame visų gausiai atsilankant į minėjimą, į kurį 
šiais metais esame pakvietę ir visų pavergtų tautų at
stovus dalyvauti su savo vėliavomis.

F. MASAITIS, ALT-os L.A. sk. pirmininkas
R. DABŠYS, L. B-nės Vakarų Ap. pirmininkas
A. MARKEVIČIUS, Tautos Fondo Kom-to pirm.

Algirdas J. Kasulaitis

R XDIO PROGRAMA 
VASARIO 16

Lietuvių ir anglų kalba progra
mas Vasario 16 d. proga radijo 
valandėlėms ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Anglų kalba įkalbės 
Lojolos universiteto profesorė dr. 
Agnesina Dering, Kazimierietė, o 
lietuvių kalba Alto pirm. dr. Ka
zys Š’dlausikas ir akt. D. Markelytė. 
Radijo Valandėlių vadovai, kurie 
tas programas norėtų gauti, pra
šauni tuojau pranešti Altui, adresu 
2605 W. 63rd St., Vhicago, IL 
60529.

PROGRAMA

VASARIO MĖN. 13 d. — PENKTADIENĮ
12 vai. vėliavos pakėlimas prie Los Angeles 
Miesto Rotušės.

VASARIO MEN. 15 D. — SEKMADIENĮ
10 vai. 30 min. — iškilmingos pamaldos su pri
taikintu pamokslu Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje. Gieda parapijos choras ir solistai, va
dovaujant komp. Broniui Budriūnui.

12 vai. 30 min. — Akademija Marshall High 
School auditorijoje. Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas Algirdas Kasulaitis iš Cleveland©.
Meninę programą atlieka:
a) Solistai: Raimonda Apeikytė, Birutė Dabšie- 
nė ir Raimondas Mickus;
a) Vyrų kvartetas;
c) Jaunimo ansamblis ’’Spindulys”, vadovauja
mas Onos Razutienės ir Danguolės Razutytes- 
Varnienės.
Akomponuoja: R. Apeikytė ir Rimas Polikaitis. 
Meninę dalį praveda Vita Polikaitytė.

Tuojau po minėjimo — bendri pietūs L. Tautiniuose 
Namuose. Norintieji pietuose dalyvauti registruojasi iki 
vasario 8 d. pas šiuos asmenis:

Rūtą Šakienę tek (213) 681-4920, 
Ona Razutienę, tel. (213) 661-0041, 
Simą Kvečą, tel. (213) 393-3367.

P. S. Šiais metais į minėjimą pakviesti visų pavergtų 
tautų atstovai su savo vėliavomis.v
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Amerikos visuomenė grįžusius kalinius priėmė garbingai, pompas
tiškai. Radio ir TV komentatoriai juos vadino “heroes,” bet man atrodo, 
kad jie buvo tik nekaltos aukos, nes niekur didvyrišumu nepasižymėjo. 
Argi ir tas žydelis, kuris užsiėmė narkotikų kontrabanda ir su reikalais 
nuvyko į konsulatą ir buvo su visais uždarytas, būtų galima vadinti did
vyriu.

Sausio 29 d. buvo paskelbta “Thanksgiving Day”—padėkos ir maldos 
diena už sugrįžusius 52 kalinius, bet niekur neminima aštuoni asmenys, 
kurie norėdami išgelbėti pagrobtuosius tragiškai žuvo. Turėtume melstis 
už juos, pagerbti jų šeimas. Jie yra tikri didvyriai (heroes).

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAI

Los Angelyje turėjome tris oficialius Naujų Metų sutikimus: Lietu
vių Bendruomenės, Santa Monikos klubo ir Piliečių klubo.

Yra liūdnas reiškinys, kad dalyvaujančių skaičius mažėja, pavyzdžiui 
Bendruomenės Naujų Metų sutikime dalyvavo tik 90 asmenų. Gal atsi
menate, kai darydavome Naujų Metų balius prieš kelioliką metų Ukrai
niečių salėje, sueidavo apie 400 lietuvių.

PRADEDANT NAUJUOSIUS METUS

Pradedant Naujus Metus, VLIKo Valdyba sveikina geros valios lie
tuvius, kur jie bebūtų: pavergtoj Lietuvoj, Sibire, Arktikoj ar laisvame 
pasauly.

Praėjusieji metai buvo sunkūs mūsų tautai: pareikalavo daug naujų 
aukų, sukėlė didelį susirūpinimą ateitimi, kai Tėvynėje mūsų gimtajai 
kalbai ir visai jaunajai kartai gręsia nauji pavojai dėl rusiško ir bolševikiš
ko imperializmo. Mūsų Tauta naikinama fiziniai ir dvasiniai. Mus džiu
gina tik rezistencinė nuotaika, kuij apėmė ir jaunąją kartą: nepasiduoti, 
kovoti, neišnykti.

Pasaulis vis daugiau išgirsta pavergtųjų balsą. Jų kova ir kančios 
garsiai nuskambėjo Madride, vakariečiaų spaudoje ir radijo bangomis. 
Atrodo, kad esame naujų įvykių išvakarėse, kai pasauly jaučiamas at
sipeikėjimas, realesnė pažiūra į padėtį ir noras kovoti, bet ne rezignuoti, i 
Paskutiniai įvykiai Amerikoje ir Lenkijoje teikia pavergtiesiems daugiau 
vilčių.

Laisvame pasauly esą lietuviai turime nepavargti, nenustoti vilties, 
sutelkti bendrai kovai jėgas, vedami vieno tikslo: Laisvės Lietuvai!

MADRIDE LIETUVIAI GERAI PASIRODĖ
Madride Helsinkio akto patikrinime, pavergtų tautų organizacijos 

padarė daug demonstracijų prieš Sovietų Sąjungą, kaipo žmogaus teisių, 
valstybių teisių paneigimą užgrobtuose kraštuose.

Iš lietuvių Madride dalyvavo VLIKo pirm. dr. K. Bobelis, vice-prim. 
dr. K. Jurgėla, VLIKo atstovas iš Argentinos A. Mičiūdas, iš Lietuvos 
pabėgęs V. Šakalys, ALT-os atstovas dr. J. Genys, BALF-o pirm. M. Ru
dienė, Kanados Bend, atstovas J. R. Simanavičius. R. Česonis dalyvavo su 
JAV delegacija.

Lietuviai ir latviai padarė demonstracijas, sudegino Sovietų vėliavą 
prie pat ambasados.

Latvis iš Filadelfijos kun. Maris Kirsons persipiovė savo rankų ve
nas ir stovėdamas ant Sovietų vėliavos lašino kraują.

Ispanų dienraščiai puslapiais spausdino V. Šakalio įspūdžius ir pa
reiškimus. Taip pat radijos ir televizijos programos darė su Šakaliu pasi
kalbėjimus.

VLIK-:as paruošė informacijas įvairių valstybių atstovams, Madrido 
konferencijos dalyviams.

SAUSIO MEN. 20-JI DIENA

Tą dieną visa tauta atžymėjo du svarbius įvykius: inauguraciją iš
rinkto naujo prezidento Ronald Reagan, ir paleidimas Irano revolucio- 
nierių pagrobtų 52 J.A.V. ambasados konsulato tarnautojų.

Prezidentas ir jo pasirinktas Užsienio Reikalų ministeris žada at
gauti Amerikos prestižą ir kariniai geriau pasiruošti, kad niekas nedrįstu 
mums pakenkti.

Kodėl Iranas paleido mūsų pagrobtus tarnautojus, negavęs 24 bili
jonų dolerių? Gal čia turėjo įtakos R. Reagano pareiškimas, kad kai jis 
perims valdžią “kidnaperiams ir barbarams nieko nemokės.”

RŪTA, INC. investavime Bendrovė

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404 
Telefonas: (213)128-7525

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

CROWN ESCROW CORPORATION

MARCELLA AUGUS
President

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

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

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404
Phone: 828-7525 --------- Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS 

ir bendradarbid

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkai Bronislava Viksman ir Sofija Ayzenberg

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

3e jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje* 
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždaryta- 
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms id Lietuvos.

HOLLYWOOD LOS FELIZ
VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027
Puikios dešros - Fred Reich ir Viennos skanumynai. Duona — 
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys, 
įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir 
šeimos šventėms.

Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt. 
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta Tek 663-4747

2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE



IOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIU VEIKLA □

Dailiųjų Menų Klube apie 
Lietuvoje gimusį Č. Milašių

Los Angeles Dailiųjų Menų 
Klubo susirinkimui, įvykusiam 
gruodžio 28 d., pirmininkavo dr. 
M. Gimbutienė. Pagrindinėje pro
gramos dalyje—Prano Visvydo 
pranešimas apie Česlovą Milašių, 
kuriam paskirta literatūrinė Nobe
lio premija 1980 metais.

Kalbėtojas pastebėjo, kad mini
mas literatas rašosi ne lietuviškai, 
bet Czelaw Milosz. Paskaitė nau
jausių raštų apie laureatą iš Len
kijos gautos spaudos, ir kt.

Kitų pasisakymuose patirta, kad 
Lietuvių Rašytojui Draugija, dabar 
valdybą turinti Kalifornijoje, nau
jajam Nobelio laimėtojui pasiuntė 
sveikinimo telegramą. Vienas da
lyvių su Č. Milašiumi yra asmeniš
kai kalbėjęs Kalifornijoje. Stebėta
si, kaip įmanoma ilgai gyventi Lie
tuvoje ir po visa ko save laikyti 
lenku, nors jų seneliai ir kiti gi
minės šimtmečiais buvo lietuviai. 
Prie šios temos, manytina daug 
kartų bus sugrįžta spaudos ir knygų 
puslapiuose.

Sekančiu Dailiųjų Menų Klubo 
pirmininku bus Jonas Mulokas.

—met

LIET. DUKTERŲ BALIUS
Lietuvos Dukterų Dr-jos ruoš

tas balius praėjo su labai dideliu 
pasisekimu, net tik svečių ir vieš
nių gausumas, bet ir nepaprastai 
pakilni nuotaika džiugino baliaus 
rengėjas.

Draugija neskelbia savo darbų, 
vargų ir džiaugsmų nei laikraš
čiuose, nei per radiją, nei šneka 
žmonėms, bet pamaži darosi vis 
populiaresnė ir daugiau ir daugiau 
lietuvių įvertina dukterų tylų, bet 
la bai reikšmingą darbą patekusių į 
vargą lietuvių tarne. Už tai baliaus 
metu žmonės, be jokių raginimų 
ar aukų prašymų gausiai aukojo. 
Stambesnieji aukotojai: Rūta Lee, 
$100; dr. A. Avižienis, $100; A. 
Raulinaitis, nuolatinis draugijos rė
mėjas, $100; P. Mironienė, $70; K. 
Šakys, $50; J. J odelė, 25; Myk. 
Naujokaitis, $25; Raisa Urbanienė, 
$20. Kiti mažesnėmis sumomis pa
rėmė draugijos iždą.

Programą gana įdomiai ir nuo
taikingai išpildė sol. S. Pautienienė, 
draugijos narė, šį kartą labai gerai 
pasiruošusi ir gerai išpildžiusi pa
sirinktas dainas. Ypatingai gerai 
skambėjo ištrauka is “Jesus Christ 
Superstar” ir ištrauka iš “Porgy and 
Bess.” Publika nesigailėjo ploji
mų ir išsiprašė dar ir bisui. Stasė 
Pautienienė daro didelč pažangą 
savo dainų repertuare ir dainavi

me, duodama lietuviškai publikai 
naujausių, populiariausių dainų, 
kurias pati išverčia į lietuvių kalbą.

Šį kartą ir Contininetal orkestras 
puikiai grojo, taip, kad viską kartu 
sudėjus: gera programa, gera mu
zika ir tikrai geras ir įvairus mais
tas; svečių bei viešnių gausus at
silankymas, bei puiki nuotaika, 
įdavė Lietuvos dukterims akstino 
ir padrąsinimo ir toliau dirbti sa
vųjų tarpe. —Va-ja

Ateitininkų Susirinkimas
Ateitininkų sendraugių Los An

geles skyriaus metinis susirinkimai 
įvyks vasario 8 d. 12 vai. (tuojau 
po sumos) prelato P. Čeliešiaus 
namuose, 2976 Sunnynook Dr., 
Los Angeles, CA 90039.

Susirinkimo darbų tvarkoje bus 
pirmininko, išdininko, jaunimo rei
kalų vedėjo, revizijos komisijos 
pranešimai, naujos valdybos rin
kimai ir einamieji reikalai.

A. Gulbinskas papasakos apie 
Ateitininkijos pradžią.

Visi moloniai kviečiami susirin
kime dalyvauti. —Sekretorė

AMERIKOS LIETUVIŲ 
RESPUBLIKONŲ KLUBAS

1980 metais, vasario 1 dieną, 
sekmadienį, metiniame susirinki
me perrinko pernykštę valdybą 
dar vienai kadencijai.

Valdyba susidaro iš pirm. L. 
Mažeikienės, vice-pirm. A. Mar
kevičiaus, vice-pirm. V. Vidugirio, 
sekretorės B. Skirienės, ižd. S. Kve- 
čo ir revizijos komisijos A. Baja- 
lienės, V. Pažiūros ir J. Petronio.

Pirmi nikė pranešė apie piniginį 
vajų, įvairius mūsų talpintus Resp. 
kandidatų naudai, skelbimus, infor
macinius straipsnius ir svarbius 
laiškus rašytus įvairiomis politinė
mis temomis ir nusiųstus atatin
kamiems valdžios asmenims; taip- 
pat išvardino pagerbtus asmenis— 
G. Gudauskienė ir A. Skirius—ir 
atžymėjimus, kurie buvo gauti už 
ypatingus nuopelnus. Vienas tų at- 
žymėjimų teko mūsų klubui, o 
kitas pirm. L. Mažeikienei.

Nors mes, kaip tauta, esami vie
ni iš mažiausių, bet atlikome dau
giau negu pačios didžiausios tau
tybės.

Reikia, pažymėti, kad šiemet pir
mą kartą priėmė lietuvių pageida
vimų raštą kaslink “žmogaus tei
sių” ir “Lietuvos Nepriklausomby- 
bės” astatymo, kuris buvo įtrauk
tas į “Republican Platform.”

Rinkimai baigėsi, bet darbas ne
sustojo, nes gyvenimas surištas su 
politika.

Kas norėtumėte prisidėti prie tų 
darbų ir jų išlaikymo, prašome 
įstoti į Lietuvių Respublikonų Klu
bą. Nario mokestis $3.00 metams. 
Siųskite iždininkai Simui Kvečui, 
1043—5th St., Santa Monica, CA 
90403. —B. Sk.

SEATTLE. WASHINGTON

Atgaivinta Seattle, Wash. Liet. 
Bendroumenės apylinkė išsirinko 
naują valdybą iš pirm. Inos Bray 
(Bertulytės), vice-pirm. Vytauto La- 
patinsko, sekr. Nijolės Raisytės ir ’ 
ižd. Bruno G. Morkūno,

Ina Bray yra a.a. muziko J. Ber
tulio dukra, ankščiau gyvenusi Los 
Angelyje. Ina Bray yra nuolatinė 
L.A.V. prenumeratorė.

Naujoji valdyba ruošiasi pami
nėti Vasario 16-tos sukaktį.

Muzikė Giedra Gadauskienė

Komp Giedros Gudauskienės 
Kūriniai Amerikiečiams

Los Angeles įkūrimo 200 m. su
kakties proga, komp. G. Gudaus
kienės kūrinys “Los Angeles Vaiz
dai” bus atliekamas Brentwood- 
Westwood simfonijos orkestro kon
certe, kuris įvyks š.m. kovo mėn. 
8 d. sekmadienį, 3 v.pjp Paul Re
vere Junior High School audito
rijoj, 1450 Allenford Ave., Brent
wood, Calif.

AKTORE ANN JILLIAN
NAUSĖDAITĖ

Laikraštis Boston Herald Amer
ican gruodžio 7 d. įdėjo 5 akto
rių nuotraukas ir ilgesnį aprašy
mą apie jas. Daugiausiai rašoma 
apie Ann Jillian. Ji ištekėjusi Chi- 
cagojje už policininko, kuris vėliau 
metęs policininko darbą ir tapęs 
jos menadžeriu. Ann Jillian yra 
lietuvaitė Nausėdaitė tik jos mer
gautinė pavardė neminima.

Toliau apie ją rašoma, kad jos 
motina “Old World Lithuanian” 
aristokratė, o tėvas Lietuvos avia
cijos kapitonas, kuris pabėgęs nuo 
komunistų ir atvykęs į JAV. Tė
vas nemokėjęs anglų kalbos, tai 
plaudamas lėkštes uždirbdavęs šei
mai duoną. Jos motina pati svajo
jusi būti aktorė. Jos svajonė tapu
si tikrove dukroje.

Aktorę Ann Jillian jau eilę kar
tų teko matyti televizijos progra
mose.

Lietuvių visuomenė kviečiama 
atsilankyti. Įėjimas nemokamas.

Važiuoti: iš parapijos Sunset 
Blvd, iki Allenford Avė. (sekanti 
šviesa po Mandeville Canyon). Ta
da sukti į kairę.

Iš Santa Monikos važiuoti San 
Vicente Blvd, iki 26-tos g-vės. Suk
ti į šiaurę, nusileisti į pakalnę. 
Ten rasite Paul Revere Junior High 
School patalpas.
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LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

Laimutės Prasauskaitės su An
tanu Balčiu vestuvės įvyko 1980 m. 
gruodžio 27 d. Šv. Kazimiero baž
nyčioje Los Angelyje. Vedybų-ap
eigas atliko prel. J. Kučingis. Baž
nyčioje jaunosios pasirinktą muziką 
išpildė R. Mickus, smuiku; S. Rau- 
linaitytė, fleita; vargonais grojo R.

AUKOS LAV PAREMTI
Po $25—Daumanto Šaulių kuo

pa.
Po $17—Stasys ir Stasė Damu- 

liai.
Po $15—Dr. M. Namikas, Ane 

Maker, Roland Giedraitis, D.D.S., 
Paul Gylys.

Po $10—Vyt. Bandziulis.
Po $5—Elena Markus, Pranas 

Dainius (Canada), Peter Bielskus, 
Ona Mekišius, R. Kildišas, Elena 
Sabalis, E. Kalvaitis, R. Kasakaitis, 
Arvydas Gricius, A. Giedraitis, V. 
Raulinaitis, Dr. E. Domanskis, Jos. 
Velley, Juozas Bričkus, Ella A. 
Bretz, Aleks. Nelsas, Emilis Sin- 
kys, Almis T. Vitėnas (N.J.), dr. 
Alfons Kontvis.

Po $4—Stasys Skirmantas.
Po $3—Irene Steinle, Aldona 

Činikienė, V. Zelenis.
Po $2—Petras Litvinas, Pr. Gas-

Polikaitis.
Vestuvinę Duotą Torrance mies

te surengė jaunųjų tėvai, Birutė ir 
Algis Praskauškai, ir Danutė ir 
Walter Balčai. Per vaišes Spindule 
šokių grupė išpildė.programą.

Linkime jaunavedžiams saulėto 
vedybinio gyvenimo.

paronis, H. Bajalis, Br. Merkis, J. 
Gurskas.

Po $1—Vladas Ašmonas, J. Uk
sas.

Visiems LAV rėmėjams nuo- 
širdšiai dėkoju.

A. SKIRTUS,
red.-leidėjas

SOVIETINIAI KARO 
NUSIKALTĖLIAI

Prof. dr. Ant. Musteikis atsiun
tė Altui kopiją 1945 m. rugp. 8 d. 
Londone JAV, D. Britanijos, Pran
cūzijos ir Sovietų Sąjungos pasi
rašytos sutarties, kurioje aptariama, 
kas yra karo nusikaltėlis ir numa
toma tų nusikaltėlių teisimo proce
dūra. Pagal to susitarimo nuosta
tus ryšku, kad karo nusikaltėliais 
reikia ne vien Ribbentropą, ir ki
tus vadovaujančius nacius, bet taip 

pat ir Molotovą bei aukštosius to 
meto Sovietų Sąjungos pareigūnus, 
kurie nusikalto taikai, kurie nusi
kalto deportacijomis, darbo vergų 
stovyklų įvedimu, kalinių žiauriu 
laikymu, privačios nuosavybės gro
bimu, nežmoniškais veiksmais prieš 
civilius, persekiojimais dėl politi
nių, religinių įsitikinimų. Prof. 
Musteikis kelia mintį, kad jeigu 
JAV skyrė 2.3 mil. dolerių ir pa
samdė 20 advokatų, kad ieškotų ir 
teistu karo nusikaltėlius, veikusius 
prieš žydus, reikia išplėsti akciją, 
kad ir Sovietų Sąjungos karo nu
sikaltėliai būtų traukiami atsako
mybėn.

KITA PARAPIJA UŽDARYTA
Brooklyno Angelų Karalienes 

lietuvių parapija prieš porą metų 
šventė savo 90 metų sukaktį ir ta 
proga išleido kun. Vytauto Pik
turnos suredaguotą parapijos is
toriją “Angelų Karalienės parapi
ja, 1888-1978.”

Kadangi lietuviai jau yra išsi
sklaidę įvairiose miesto dalyse ir 
priemiesčiuose, tai parapija nuo 
1981 m. sausio 1 d. perduodama 
ispaniškai kalbantiems, o parapijos 
kunigai klebonas kun. Antanas 
Petrauskas ir asistentas kun. Vy

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
2472 GLENDALE BOULEVARD (213) 986-9247

(213) 660-6600

LOS ANGELES, CA 90039 Home (213) 664-0791

NURMSiN 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, duodama nuolaida.

f MARCELLA AUCUS (f PRESIDENT f

CROWN ESCROW CORPORATION
I 2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026 j 
( 413-3370 (

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNWH 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO S^WNIA

2802 Santa Monica Boulevard,

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

tautas Pikturna išeina nuo to laiko 
į pensiją. Brooklyno vyskupo vardu 
abu parapijos kunigai atskiru laišku 
ragina buvusius parapiečius įsira
šyti į netoli esančią Apreiškimo pa
rapiją arba į Jėzaus Atsimainymo 
parapiją Maspethe.

Man atrodo, jei arkivyskupai 
atima lietuvių bažnyčią ir perlei
džia portorikiečiams, tai turėtų 
pastatydinti naują bažnyčią, kur 
lietuviai nusikėlė gyventi, kaip tai 
Woodhaven, Richmond Hill apy
linkėje.

COUNTRY CLUB LIVING

Palos Verdes Shores—Overlooks Cat
alina. Lovely Mobilhome, 1775 sq. 
ft. of easy living. 2 bedrms., i74 
baths, Cathedral ceiling, circular 
kitchen. Beautiful extra-large chi
na cabinet. Large glass-enclosed 
porch, great for office, bedroom, 
etc. Complete luxury. Many ex
tras—recreational facilities, golf, 
tennis, pool, jacuzzi, etc. 24 hr. 
security. Adults, pets. Only $49,- 
000. Space rent $603.

OWNER [213] 547-3500 or 
AGENT [215] 547-4939
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J.A.V. naujai išrinktas prezidentas Ronald Reagan ir žmona Nancy

LIETUVA J.A.V.
PREZIDENTO 
INAUGURACIJOJE

Prezidento Reagano inauguraci
nis komitetas įnešė naujų elementų 
bei atošvaisčių inauguracijos iškil
mėse. Tie naujumai reiškėsi dau
giau pabrėžiant iškilmingumą bei 
įspūdingumą su aristokratine iš
raiška.

Lietuvos atstovas ir O. Bačkienė 
buvo pakviesti, kaip ir visų diplo
matinių misijų šefai ir jų žmonos, 
dalyvauti visuose inauguracijos po
būviuose J.A.V. Prezidento ir Vice 
prezidento bei ponių Reagan ir 
Bush garbei. Kartu su visais kitų 
valstybių ambasadoriais jie atsto
vavo pavergtą Lietuvą, tuo būdu 
pabrėžiant jos juridine egzistenci
ją. Šiais laikais tai nepaprastas ir 
nelengvas uždavinys, reikalaująs 
didelio apdairumo esamose sąlygo
se.

Iškilmės prasidėjo inauguracijos 
išvakarių renginiais. Sausio 18 d. 
p.p. Donald M. Kendall surengė 
diplomatinių' misijų šefams ir jų 
žmonoms pagerbti pietus. Juose da
lyvavo diplomatai ir suvažiavę iš 
visos Amerikos[ įvairių pramonės 
ir prekybos įmonių žmonės bei se
natoriai ir kongresmenai. "Lietuvos 
atstovui teko , daugiau šnektelti su 
buvusio Kersteno Komiteto na
riais (buvusiais kongresmenais), ku
rie sėdėjo prie to paties stalo. Į 
pietus atsilankė Vice prezidentas su 
ponia Bush pasveikindamas diplo
matus ir visus kitus atsilankiusius. 
Tą pačią dieną popiet Bačkiai da

lyvavo, gubernatorių garbei rengta
me priėmime.

Sausio 19 d. John F. Kennedy 
Center buvo The Distinguished La
dies priėmimas pagerbiant ponią 
Nancy Reagan ir ponią Barbara 
Bush. Diplomatinio korpuso po
nios, kurių tarpe buvo ir O. Bač
kienė, buvo susodintos Opera 
House ložose kur jos turėjo malo
numą išgirsti ponių Reagan ir Bush 
žodžius bei sekti programą, kurią 
išpildė orkestras ir baletas.

Tą pačią dieną popiet Lietuvos 
atstovas ir O. Bačkienė dalyvavo 
priėmime Vice prezidento ir ponios 
Bush garbei Smithsonian Institu
tion, kur jie protokolo perstatyti 
pasveikino Lietuvos vardu Vice 
prezidentą ir ponią Bush.

Prezidento inauguracijos dieną, 
sausio 20, visų iškilmių metu dip
lomatinį korpusą globojo V. Dep-to 
Protokolo tarnyba. Ji parūpino au
tobusus diplomatams nuvežti i Na
tional Capitol, rūpinosi ten jų su
sodinimu skirtose diplomatinių mi
sijų šefams ir jų žmonoms vieto
se arti Prezidento tribūnos ir, po 
iškilmių, autobusais parvežė juos 
atgal į V. Departmentą.

Prezidentas po priesaikos pasa
kė turiningą kalbą, kurioje pabrė
žė pagrindinius J.A.V.-bių laisvės 
principus ir žmogaus teises, kuo 
Amerika vaduodamas! grindė virš 
200 metų savo valstybinę santvar
ką ir politinę veiklą. Iškilmėmis 
teikė nepaprastai gražų įspūdį jų 
suorganizavimas Capitol vakarinė
je pusėje, iš kur matėsi Amerikos 
istoriniai, didingi paminklai: Wash
ington, Jefferson ir Lincoln.

Po Prezidento priesaikos ir kal
bos d’pamatinis korpusas buvo pa
kviestas Protokolo Šefo ir ponios 
Valdez į Blair House pietums, po 
kurių diplomatai galėjo stebėti pa
radą jiems rezervuotose vietose.

Sausio 20 d. vakare 9 vai. dip
lomatinis korpusas dalyvavo inau
guracijos baliuje Pension Building, 
kur susirinko JAV-bių tūkstan
čiai iškiliųjų asmenų. Tai buvo tik
ras Amerikos diduomenės paradas 
kur išorinis turtingumas ryškino jų 
dvasinius polėkius. Į tą balių at
silankė Vice prezidentas ir ponia 
Bush, o kiek vėliau Prezidentas ir 
ponia Reagan. Vice prezidentas ir 
vėliau Prezidentas savo trumpuose 
žodžiuose pasidžiaugė, kad dipk> 
matinis korpusas čia dalyvaudamas 
išreiškia pasaulinės bendruomenės 
solidarumą ir parodo, jog visos 
valstybės kartu su amerikiečiais da
lyvauja inauguracijos iškilmėse.

Paskutinis inauguracinis rengi
nys buvo suruoštas Prezidento li
pomos Reagan Baltuose Rūmuose 
diplomatams pagerbti. Tuo buvo 
pareikšta pagarba jiems ir jų at
stovaujamiems kraštams. Tai įvy
ko 1981 m. sausio 27 d. 9 vai. va
kare. Priėmime dalyvavo 114 am
basadorių, 20 Charge d’Affaires, 
jų tarpe Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovai su poniomis, be to, 
Amerikos Valstybių Organizacijos 
atstovai.

Priėmime Baltuose Rūmuose 
viskas praėjo labai gražiai, kur 
aukštieji svečiai buvo vaišinami 
šampanu, lengvais gėrimais bei šal
tais užkandžiais.

Prezidentui ir poniai Reagan atė
jus, Protokolas diplomatinį kor
pusą, prezeanso tvarka, išvardin
dami per garsiakalbį jų kraštus, 
pristatė Prezidentui ir poniai Rea
gan, Vice prezidentui ir poniai 
Bush, Valstybės Sekretoriui ir po
niai Haig.

Tuo ir baigėsi inauguracijos iš
kilmės įvairinamos entuziatiškoms 
įkaitų grąžinimo išraiškoms.

Sausio 18 d. lietuvių respubliko
nų pirmūnai atsilankė į Pasiunti
nybę su vizitu. Lietuvos atstovui ir 
O. Bačkienei buvo malonus susiti
kimas su lietuviais respublikonais 
kur.’u tarne buvo: Milunas, Oksai, 
Talandžiai, dr. J. Genys, dr. Aldo
na Valienė Eva Migonytė, Grumu- 
laitienė ir sūnus. Atsilankusieji bu
vo kukliai pavaišinti garbės vynu.

Spaudė rusus dėl 
prievartos Lietuvoje

Europos saugumo ir bendradar
biavimo komisija. Washingtone, at
siuntė Altui pilną tekstą JAV de
legacijos nario R. Spencer Oliver 
kalbos, pasakytos Madrido konfe
rencijoje gruodžio 5 . d. Savo kal
boje iškeldamas laužymą Helsin
kio susitarimo punktų, Oliver pa
brėžė, kad Sovietų Sąjunga Bel
grado konferencijoje net neleido 
baigiamajame dokumente suminėti 
žmogaus teisių termino. Priminęs, 
kad vyrai ir moterys, kurie niekuo 
kitu nenusikalsta, kaip tik naudo
jasi žmogaus teisėmis, vis dėl to 
yra sistemingai varginami, gąsdi
nami, areštuojami, kalinami, tre
miami, Oliver klausė: “Kiek gi mes 
galime pasitikėti tokia vyriausybe, 
kuri tokius dalykus praktikuoja?” 
Priminė, kad tūkstančiai JAV 
mokslininkų atsisakė su Sov. Są
junga bendradarbiauti, kol laikys 
Sacharovą, ištrėmime.

Priminė Maskvos kalinamus V. 
Petkų, V. Skuodį, P. Plumpą, VI. 
Lapienį, pabrėždamas, kad tai tra
giškų kentėjimų faktai, laužant iš
kilmingus pasižadėjimus. Priminė 
Lietuvos tikinčiųjų suvaržymus. 
Pabrėžė, kad Maskva nepaiso tei
sių savo mažumų, kokiomis dabar 
ten yra lietuviai, latviai. Pabaigoje 
Oliver klausė: “Jeigu tokie svarbūs 
nuostatai, kaip įsipareigojimas 
gerbti žmogaus teises ir pagrindi
nes laisves, yra ignoruojami ar 
grubiai pažeidžiami, tai mes neat
sieksime saugumo ir koopenavimo 
Europoje, kaip tas numatyta baigia
majame Helsinkio susitarimo ak
te.”

(Altos informacija)

Informacijos Pietų Amerikai 
apie Lietuvą

Altas užmezgė ryšį su talen
tingu laikraštininku A. Mičiudu, 
kuris gyvendamas Argentinoje dir
ba TELAM žinių agentūroje ir per 
kurį informacijas apie Lietuvą bus 
galima perteikti Pietų Amerikos 
spaudai ir radijui. A. Mičiudas 
kaip laikraštininkas dalyvavo Ma
drido konferencijoje ir grįžęs į Ar
gentiną per TELAM agentūrą Pie
tų Amerikos spaudai davė plačių 
informacijų apie Vlado Šakalio iš 
Lietuvos atvertas žinias, apie jo 
keliamą reikalą atšaukti Ribben- 
tropo-Molotovo paktą, kuriuo bu
vo nulemtas Lietuvos užgrobimas. 
Mičiudas painformavo apie JAV 
delegacijos II pirmininko Kam- 
pelmano pareiškimą, kad Maskva 
laužo žmogaus teises Lietuvoje. A. 
Mičiudas Altui pranešė, kad V. Ša
kalio perteiktas ir kitas žinias apie 
Lietuvą perdavė Paragvajaus, Peru, 
Bolivijos, Čilės, Urugvajaus ir Bra
zilijos laikraščiai.
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KAM REIKALINGI TOKIE 
APRAŠYMAI?

^Draugo” sausio m. 9-10 d. nu
meriuose yra atspaustas platus pas
kutiniojo VLIK-o seimo Toronte 
aprašymas. Jį paruošė žinomas vi
suomenininkas J. Gaila. Tikrai gai
la, kad Gaila taip šališkai ir neigia
mai ir dar net sarkatiškai pavaiz
davo visą seimo eigą. Net dar la
biau gaila, kad Gaila ta proga 
“Draugo” dienraštyje išliejo tiek 
pagiežos ir paniekos mūsų tautos 
laisvinimo vadovybei. Pavergtoje 
Lietuvos žemėje sukurtas ir veik 
per keturius dešimtmečius pasaulio 
lietuvių pastangomis ir aukomis iš
laikytas Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
K-tas buvo ir šiandien tebėra vien
intelė institucija, kuri gali atstovau
ti mūsų kovojančios tautos valiai 
ir kurioje pavergta tauta yra depo
navusi savo suvereninių teisių tęs
tinumą. Tad neveltui okupantas ne
gaili net ir daug kaštuojančių pa
stangų jį sunaikinti arba bent jo 
teisinę reikšmę sumažinti. Gal ne
derėtų panašiais aprašymais jam 
duoti dar daugiau medžiagos.

Dalyvavę šiame seime turėtų 
plačiau pasisakyti dėl šio seimo ei
gos aprašyto tikslingumo ir patai
syti visas J. Gailos klaidas.

Tačiau, paskačius ištisai mūsų 
spaudoje paskelbtą VLIK-o pirm, 
dr. K. Bobelio pranešimą, tikrai 
niekas negali sutikti, kad “kalbos 
didžioji dalis buvo skirta kaltini
mams Lietuvių Bendruomenei.” Iš 
viso reikėtų pabrėžti, kad nei dr. 
K. Bobelis, nei bet kuris kitas 
VLIK-o veikėjas niekada nėra kal
tinęs nei neigęs Bendruomenės or
ganizacijos. Visada yra pasisako
ma tik dėl Bendruomenės vadovų 
veiklos, jų nusistatymo arba pareiš
kiama kritika dėl padarytų žygių 
ir pareiškimų bei padarytų nuta
rimų. Tad ir dr. K. Bobelis savo 
pranešime tik iškėlė kai kuriuos 
Bendruomenės vadovų veiksmus, 
kurie jo manymu trukdė iki šiol 
darniai abiems organizacijoms ben
dradarbiauti.

Taip pat labai skaudus ir mūsų 
žinomą politiką pažeminintis yra 
jokiais apčiuopiamais įrodymais 
nepagrįstas teigimas, kad dr. K. 
Bobelis nesugeba su kitais dirbti 
dėl “tam tikrų jo charakerio žy
mių.” Gaila nenurodo, kasgi yra tie 
“psichiatrai,” kurie jau taip gali 
nustatyti 'asmens ir dar medicinos 
žymaus daktaro charakterio žymes 
ir padaryti tokias drąsias išvadas.

Nors tai ir nedaug su seimu ri- 
šasi, bet Gaila rašo, kad VLIK-as 
paskelbė draudimą pereitais metais 

vykkti į pavergtą Lietuvą ir tuo 
pačiu sulaužė White Plains ir ki
tus susitarimus. VLIK-as niekada 
nei tokio nei jokių kitokių drau
dimų nėra skelbęs ir tuo neužsii
minėja. VLIK-as tik pareiškė, kad 
tais metais, kada okupantas dainų 
ir Šokių šventės ir kitomis iškilmė
mis ištisus metus mini mūsų tautos 
■okupaciją ir bando visam pasau
liui tai pristatyti kaip “išlaisvini
mą,” yra nepatartina laisvojo pa
saulio lietuviams lankytis paverg
toje šalyje ir savo dėmesiu prisidė
ti prie okupanto rengiamų demon
stracijų. Bet, jeigu Gaila ir jo 
draugai šiuo reikalo yra kitokios 
nuomones, VLIK-as jokiais drau
dimais visai nenori ir negali jos 
pakeisti ir imtis priemonių užkirs
ti kelią jiems visiems stebėti oku
panto rengiamas iškilmes.

J. Gaila savo aprašyme įsak« 
miai pabrėžia kažkokį nelabai su
vokiamą “neutralumą.” Jam ir To
rontas yra kažkokia “neutrali teri
torija” ir vėliau jis apgailestauja, 
kad seimas atmetė mažumos pasiū
lymą “neutraliai komisijai” suda
ryti. Sunku nuspėti, kaip Gaila šiuo 
atveju supranta “neutralumo” sąvo
ką,, bet tik reikėtų prisiminti, kad 
prieš kelerius metus Chicagoje ge
rai žinomų ir “neutralių” visuome
nės veikėjų grupių buvo pasiūliu
si, imtis iniciatyvos pagelbėti ALT- 
ui ir JAV B-nei išlyginti bendra
darbiavimo santykius. Bet ir šį, iš 
tolo žiūrint tokia teigiama iniciaty
va buvo tuojau atmesta, o patys 
“neutralūs” iniciatoriai viešai pa
juokti. Tad matyt, kad tas siūlo
mas “neutralumas” mūsuose jau 
nėra taip lengvai surandama verty
bė.

Tektų gal ir daugiau parašyti 
apie J. Gailos išpuolius prieš 
VLIK-ą ir jo pirmininką, kurio jis, 
atrodo, neapkenčia. Bet šiuo tarpu 
baigiu pažymėdamas tik, kad pana
šūs aprašymai tikrai nepadeda iš
lyginti mūsų veiksnių nesusipra
timų ir belieka tik sutikti su Gaila, 
kad “veltui mūsų visuomenės vil
tys, belaukiant veiksnių vieningo ir 
darnaus darbo” . . .

JONAS DAUGĖLA 
Florida.

(“Draugas,” sausio 28 d.)
—o—

RED. PASTABA: VLIKo sei
muose dalyvauju jau per 20 metų. 
Toronte įvykęs seimas buvo vienas 
iš kūrybingiausių. Ką “Biči. liai” ra
šo Drauge ir Darbininke, supranta
me jų tikslą: sugriauti VLIK-ą ir 
ALT-ą. Jų darbais džiaugiasi Lietu
vos okupantu spauda. Brežnevas 
jiems atsidėkoja—priima jų vaikus 
į Vilniaus marksistinius kursus, įsi
leidžia atostogų po kelis mėnesius, 
išleidžia gimines lankytis juos ir tt.

KLAIDINANČIOS ŽINIOS

Los Angeles lietuviai korespon
dentai, ypač tie kurie prisidengia 
savo asmenybę slapyvardžiais, pa
siunčia Draugui klaidingas žinias. 
Tokie slapukai rašo prieš ALTo, 
VLIKą ir Tautos Fondą.

Štai vienos tokios žinios pataisy
mas.

TAUTOS FONDAS TOLI 
IKI MILIJONO

198O.XII.1O Nr. 287 “Drauge” 
5 puslapy “Lietuviai Kalifornijoje” 
tarp kitko pranešama, kad “Tautos 
fondas artėja prie milijono dole
rių.” Nei prel. J. Balkūnas, nei aš 
Los Angeles visuomenei darydami 
pranešimą nesakėme, kad Tautos 
fondas artėja prie milijono. Ko
respondentas K. Gardinas nebus 
gerai išgirdęs. Aš pranešiau, kad 
Tautos fondas dabar turi netoli 
100,000 įskaitant ir Lietuvos Lais
vės iždą. Pranešiau, kad L. L. iždas 
yra neliečiamas iki Lietuva išsiva
duos iš pavergties ir kad tame ižde 
dabar yra apie 25,000 doL, bet rei
kėtų visiems dėti pastangas, kad 
jis greitai pasiektų bent milijoną, 
tai tada vien procentai pavežtų 
Vilko leidžiamus 6 kalbomis biule
tenius ir apmokėtų radijo translia
cijas į Lietuvą.

Kita klaida, kai kalbama apie 
ginklų fondą. Pranešiau, kad yra 
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AUTOtechnlca
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ-VIETINIŲ

• ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
• MOTORU SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
• STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
• SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS

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

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

Saugi vieta taupyti yra LIETUVIŲ KRKpiTO UJ^JJA
3356 Glendale Blvd., Los Angeles QK 90039

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
Indėliai yra apdrausti iki $100,000.

Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus (71%) 
ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000.

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

Kitu laiku telef. 663-1819

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

norinčių tokį fondą įsteigti. Bet 
Vliko ir Tautos fondo nuomone 
toks fondas turėtų vadintis apsau
gos ir atstatymo fondu, ir jis ga
lės veikti L. L. iždo ribose. Pra
nešiau, kad tokio fondo iniciatorius 
yra A. Audronis, ir kviečiau jį, jei 
tikrai tokį fondą nori pradėti, pa
sinaudoti proga šiandien. Tada at
sistojo A. Audronis ir man įteikė 
1,000 dol. savo asmenišką čekį, 
bet ne iš ko surinkęs, kaip rašo
ma korespondencijoje.

Kad visuomenė jau pradėjo 
linksniuoti tą milijoną, tai turime 
pranešti, kad ypač dabar, metų ga
le, išlaidoms padidėjus kasoje turi
me tik apie 50,000 dol., tas yra la
bai mažai.

Lietuvių fondas turi virš 2 mili
jonų, ir jie skirti lietuvių kalbos ir 
lietuvių kultūros rėmimui, bet po
litinių institucijų L. F. remti ne
gali. Dėl to yra Tautos fondas, ku
ris pilnai remia Vliko veiklą, jo 
leidžiamus 6 kalbomis biuletinius, 
įv. informaciją ir t.t. Tai vienintelė 
institucija pasauliniu mastu, tei
kianti lėšas kovai už Lietuvos laisvę 
ir Lietuvai tą laisvę atgavus, bei 
atgaunant. Aukas siųsti: Tautos 
fondas, P.O. Box 21973, Woodha
ven, N.Y. 11411.

Su padėka ir pagarba,
JUOZAS GIEDRAITIS,
T.F. valdybos pirmininkas.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Advokatai

Law Offices of

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS 
17228 Crenshaw Blvd*, 
Torrance, CA 90504 

170-2000 — 538-4160

3440 Wilshire Blvd- 
Les Angeles, CA 90010

ARTHUR V. DOBLE 
(Arturas Dobilas) 

Attorney at Law

12301 Wilshire Blvd., Suite 512 
Los Angeles, California 90025

Telefonas (213) 826-5505

Apdrauda

M & R AMERICANA 
Insurance Service, Inc.

A. "Mark" MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404 

453-1735 828-7525

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2119

Automobilių taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.

Lomtia, CA 90717

Tel.: 325-3145

AUTOTECHNICA

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

Fotografai

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”

6671 Hollywood Blvd.
Hollywood, CA 90028

469-8697 Res.: 466-6084

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member American Dental Society

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

(Corner Warner & Euclid)

Tel. 1 (714) 968-5525

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

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, GA 99403

Phone 828-4613 by appointment

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

w
ALMA VLIKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.

Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard

Los Angeles, CA 90039
Tel. €60-1205

Escrow Companies

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION 
2839 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90026 

413-3370

Gydytojai j

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
A

Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405 
i

Valandos: 10-12 ir 3-7; leštad. 9-1

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

Diplomate American Board oj 
Obstetrics and Gynecology

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

Tol.: (213) 432-2973 Ros.: 597-414!

ALBERT, LUIS M,, M,Dj'
Physician & Surgeon

1500 So. Central Ave., Suite 125

Glendale, CA 91204

246-2456

830 S. Gage Ave.
Los Angeles, CA 90023

263-9847

...................y .. "

Nuosavybių pardavėjai

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

2802 Santa Monica Blvd.,

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

ir

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers

HENRY J. PASOOE, Realtor*

1611 Montana, Suite G 
Santa Monica, CA 90403

Tel. 398-3W Res. 398-1*81

BRONĖ SKIRTENĖ
Realtor 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029

664-2919 Res. 849-4192 -< »0PV0
Vincas Skirtus
R. E. Salesman

(same address)

Carpet Realtors
JOS, SPREIN

Realtor Associate

34 East Foothill Blvd.

Arcadia, California 91006

445-6501 Res.: 795 6357

ROMAS JASIUKONIS 
Realty ERA Associate

Commercial and Residential 
2718 Griffith Park Blvd. 
Los Angeles, CA 90027

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

Vaiky darželiai

GLENDAL'c PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN 

Ona Žukienė, savin.
225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA 
Tel. 244-4567 vakare 241-0340

GENERAL CONTRACTORS

“2JEST WAY”, sav. A. Pečiulis

Rotflng, Plumbing, Painting, 
niectrlcal, Plastering, Kitchens 

2820 Griffith Park Blvd. 
Los Angeles, CA. 90027 

Phone: 665-7818

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav. Wally & Danutė Bateliai

11985 E. Firestone, Norwalk, Ca

Telef. 2(13) 864-2063

VERTINGOS DOVANAS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių 
gimtadienių ar ketomis progomis—< 

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

Gražu dovanų duoti yra

ir autentiškos koplytėlės, lietuvi§k®t 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygas, 

Didelis dovanų pasirinkimas yr’a 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm4jty 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029

Calif- 90029 Tel. 664-2919

BRONĖ SKIRIENĖ, 

oficiali aukštesniojo teismo vertėją 
daro dokumentų vertimus K Metu 
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka 
mais patvirtinimais ir netariaavi

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

Prašome skambinti telefonu;

849-4192

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stančikaites

Iliustracijomis.
Kaina $4-00

šią. ir kitų knygų jaunimui galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA 

90029
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne tarp pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

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

Programų Koordinatorius 

VLADAS GILYS 
3329% Atwater Avenue 
Los Angeles, CA 90039 

Telef. 662-6906

■w '
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS
VASARIO MSN.

f Operų iStraukų koncertas šv. 
Kazimiero par, salėje.

*5 Vasario 16 d. minėjimas, Mar
shall mokyklos salėje.

i6 Lietuvos vėliavos pakėlimas 
prie miesto rotušės.

28 Spindulio Ansamblio Blynų 
Balius šv. Kazimiero par. sa
lėj©.

KOVO MEN.—

7 d., 7:30 v.v. ALT-os 40 m. 
sukakties minėjimas Tautiniuose 
Namuose.

BALANDŽIO MĖN.—
5 d. Draugo premijos įteikimo 

šventė Šv. Kazimiero par. salėje,

25 d. Janunimo s-gos vakaras, 
Šv. Kazimiero par. salėje.

fflUMMI
PATIKSLINIMAS

LAV gruodžio mėn. numerio pir
mame puslapyje betaisant klaidą 
viena eilutė buvo įstatyta į ne tą 
vietą, po Alfonsos Pašiūrienės ir 
Jono Andrašūno fotografija, Pir
moji eilutė turėjo būti: “Dailininkai 
Alfonsą Pažiūrienė ir pulkininkas 
Jonas Andrašūnas.”

Redakcija abiejų atsiprašo už šią 
klaidą.

Inž. Anatolijus Dičkis, Santa 
Monica, Calif., atsilankė L.A.V. 
administracijon pratęsti prenume
ratas, taip pat užsakė L.D. ir 
L.A.V, dviem metam, trims savo 
dukterims, Virginijai, Violetai ir 
Daliai. Tai geras pavyzdys visiems 
tėvams.

Birutės M. Tamulienės, Šv. Ka
zimiero šeimininkės brolis Vyt. 
Bruzgys iš Brockton, Mass, šven
tėms buvo atvykęs į Los Angeles, 
Calif.

SU LIETUVOS ATSTOVU
DR. STASIU RAČKIU

Po JAV LB Tarybos suvažiavi
mo Čikagoje, kuriame JAV prezi
dento asistentas etniniams reika
lams dr. Stephen Aiello pranešė, 
kad nuo dabar mūsų Charge d’Af- 
faires dr. Stasys Bačkis turi teisę 
skirtį asaojws atstovus, jau ne kartą 
kalbėjosi JAV LB Krašto Valdybos 
pirm. Vytautas Kutkus ir Visuo
meninių Reikalų Tarybos pirm. Al
gimantas Gečys. JAV Lietuvių rū
pinasi, kad jos pastangomis išrū
pinta teise būtų galimai greičiau 
pasinaudoti.

(LB Krašto Valdybos žinios)

MIRTY!
Dr. J. S. Gedaugas, Lietuvos sa

vanoris, akių ligų specialistas, mirė 
1980 m. gruodžio 28 d., Santa Mo
nikoje. Laidoti buvo nuvežtas į Šv. 
Kazimiero kapines Chicagon.

Reiškiame gilią užuojautą sūnui 
Jurgiui A. Gedaugui, dukroms 
Gabrielei Varnelienei ir Aleksan
drai Prytulak.

Antanas Dainora, gyvenęs Rese
da, Calif., mirė 1981 m. sausio 4 
d. Šv. Mišių ir laidojimo ceremo
nijos buvo atlaikytos sausio 7 d. 
Šv. Finbar bažnyčioje Burbank, 
Calif.

Sausio 8 d. Antanas buvo palai
dotas San Fernando Misijų kapuo
se.

A. Dainora jau buvo sulaukęs 
96’/a m. amžiaus. Giminių Ameri
koje neturėjo, tad laidotuvėmis rū
piuose Bernardas ir Nelė Škėmos 
(Skiman). Į laidotuves buvo atvy
kę Jonas ir Elizabeth Skiman iš 
Carmel, Calif., ir Sigmund Skiman 
su žmona iš Oakland, Calif.

A. Dainora buvo Skimanų tėvų 
draugas.

Reiškiu gilią užuojautą visiems 
artimiesiems.

Jonas Petras, 32 metų amžiaus, 
mirė traukinio katastrofoje, kuri 
įvyko sausio mėnesio 31-mos die
nos vidurnaktį. Jis gyveno Bur
bank, Calif, netoli savo tėvo Jono 
Petro. Taip pat Burbanke gyvena 
jauniausias jo brolis Leonardas, o 
vidurinysis brolis Dennis gyvena 
Woodland Hills, Calif.

Jonas tarnavo JAV kariuome
nėje kaip parašiutininkas. Po ka
rinės tarnybos dirbo Burbank’c 
miesto sanitariniame skyriuje. Iš 
jų gavo atsižymėjimo lakštą. Jo
nas jau buvo įsigijęs gražų residen- 
cinį namą.

Iš lietuvių Šv. Kazimiero bažny
čios, Jonas buvo nuvežtas į “Val
ley Oaks Memorial Park” kapines, 
Westlake Village, Calif. Laidotu
vėse dalyvavo dėdė Albert Ku
činskas atvykęs iš Walnut Creek, 
Calif, ir pusbrolis Michael Nunez 
iš San Francisco Calif.

Ši tragedija—baisus smūgis ne 
tik giminėms, bet ir visai lietuvių 
kolonijai. —B. Sk.

Ir Vėl Vienas Taurus Lietuvis
Iškeliavo Nesugrįžtamai

1980 m. gruodžio mėn. 28 d., 
sulaukęs subrendusią senatvę, mirė 
mūsų kolonijoje gerai žinomo 
akių gydytojo-chirurgo ir dosnaus 
aukotojo parapijai ir BALFUI, dr. 
Motiejaus L. Namiko tėvas ir p. O.

Andriuvienės brolis, Antanas Na- 
mikas. Šių metų sausio mėn. 3 d. 
palaidotas Užpaliuose.

Jis gimė 1887 m. spalio mėn. 10 
d. Lygamiškb k. Užpalių vais. Ute
nos aps. ūkininko šeimoje. Mokėsi 
Palangos progimnazijoje ir Kauno 
kunigų seminarijoje. Iš jos išstojo 
ir Vilniuje išlaikė egzaminus moky
tojo teisėms gauti. Mokytojavo 
Įvairiose pradžios mokyklose. Tuo 
nepasitenkindamas, toliau studijavo 
Maskvos archeologijos institute is
toriją ir archeologiją. 1917 m. bai
gė ir gavo diplomą. Jam grįžus į 
Nepriklausomą Lietuvą, buvo pa
skirtas į Skapiškius progimnazijos 
ir mokytojų seminarijos direktoriu
mi. 1929 m. persikėlė į Uteną pra
džios mokyklų inspektoriaus parei
goms. 1940 m. rusams okupavus 
Lietuvą, jis buvo iš tų atsakomingų 
pareigų atleistas ir paskirtas į Uk
mergės gimnaziją mokytoju. Čia 
teko jį pirmą kartą sutikti. Greit ta
pome geri draugai. Jis buvo labai 
gero, malonaus ir draugiško būdo. 
Kadangi galėjome vienas kitu pilnai 
pasitikėti, tapome gerais ir ištiki
mais prieteliais.

Vokiečių okupacijos metais mo
kytojavo Dusetų gimnazijoje ir po 
karo Pakrojo vidurinėje mokyklo
je. 1948 m. išvežtas į Sibirą. į Lie
tuva grįžo 1954 m. ir gavo teisę 
mokytojauti Rokiškyje. Išėjęs į pen
siją, persikėlė į Klaipėdą, kur dr. 
Namikas nupirko jam namuką. 
Vėliau persiėlė į Kauną arčiau dve
jų dukterų. Sūnus ir čia nupirko 
jam butą.

Dr. M. Namikas dėjo didelių pa
stangų iškviesti tėvą į JAV. Dėja 
neišleido. Vietoj to, siūlė jam su
grįžti į Lietuvą ir ten gyventi su 
tėvu. Kas galėtų tokį “malonų pa
siūlymą” priimti? Po nepasisekusių 
bandymų dr. Namikas iir toliau iš
tikimai rūpinosi tėvo gyvenimu.

Tikiuos, kad visi buvę ir esami 
dr. Namiko pacientai jungsis su 
manimi ir mes visi reiškiame jam 
ir jo šeimai bei giminėms giliau
sią užuojautą, netekus mylimo tė
vo, senelio, kuriuo jis taip nuo
širdžiai rūpinosi ir sielojosi. Mes 
meldšiame mirusiajam amžinos 
ramybės Viešpaties Karalystėje.

—V. PAŽIŪRA

NAUJAKURIAI

Mykolas ir Nna Paškevičiai, 
Hampton Bays, N.Y., atsikėlė gy
venti į Anaheim, Calif.

O. Paškevičienė yra dailininkė. 
Mes jos paveikslus matėme sau
sio 3-4 d. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje kun. Gražinos skaučių inicia
tyva surengtoje parodoje.

ALp(LKA)1763
1981, Nr.l £

lU- 
uiua /AicKsanaros varoais. sv. Ka
zimiero bažnyčioje krikšto apei
gas atliko kun. dr. V. Bartuška. 
Krikšto tėvais buvo Birutė Viskan
tienė ir Vaidotas Baipšys.

Į krikštynas buvo atvykę iš San 
Francisco A. Kudirkienės tėveliai 
Sidziskauskai.

Edvardo ir Editos Mattis sausio 
10 d. buvo pakrikštytas Aido Juozo 
vardais. Krikšto apeigas Šv. Kazi
miero bažnyčioje atliko kun. dr. V. 
Bartuška Krikšto tėvais buvo Ra
mūnė Vitkuvienė ir Rimas Priž- 
gintas.

1981 m. Sausio 17 d. Šv. Kazi
miero bažnyčioje buvo pakrikšty- 
ta Patricijos ir Ričardo Jocų duk
relė, kuriai duotas gražus vardas 
Krikstina Vėjūnė,

Krikšto apeigas atliko kun. dr. 
Algirdas Olšauskas. Krikšto tė
vai buvo Dana Praskauskaitė ir 
Vytautas Vilimas.

Vaišės įvyko Thousand Oaks, Jo
cių nuosavose namuose. Svečiai,' 
prie valgių ir gėrimų, vaišinosi lie
tuviškoje nuotaikoje.

Tau, Kristinai Vėjūnei, palinkė- 
tlna užaugti didulei ir gražutei lie
tuvaitei. —V.S.

SVEČIAI
Jurgis ir Veronika Jmušaičiai, 

grįždami iš Lietuvių Dienų Aus
tralijoje, atsilankė LAV redakci
joje ir pasidalino įspūdžiais. J. Ja- 
nušaitis į Australiją lydėjo Chica- 
gos lietuvių tinklinio ir krepšinio 
komandas. Janušaitis yra buvęs per 
keletą metų Pasaulio Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos pirmininku. Jis 
daug rašo tremties lietuvių spau
doje.

J. Janušaitis yra prekybininkas, 
“Paramos” krautuvės Chicagoję 
dalininkas ir vedėjas.

JanušaiČius i redakciją atlydėjo 
Kazys Karuža, buvęs Los Angeles 
Liet. Žurnalistų pirmininkas.

J. Janušaitis žadėjo prisiųsti Liet. 
Dienoms reportažą ir nuotraukų iš 
Australijos lietuvių šventės.

P. Drangauskas iš New Yorko, 
lydimas J. Gursko iš La Mesa, 
Calif., aplankė L.D. įstaigą. Draų- 
gauskas yra dirbęs prie spaudos 
leidimo, todėl norėjo susipašinti su 
mūsų darbu.

C VIERING BUFFET STYLE
Cold and Hot Hors D’ouvres

Taip pat įvairūs lietuvižki patieka
lai gaunami pas:

V. Mtušienę — 660-8671
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