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ALT-o Vasario 16-tos minėji
mą gražiai parašė žurnalistas Vla
das Bakūnas “Naujienose” ir prel.
J. Kučingis savo biuletenyje “Lietu
vių Žinios.”
“Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimas, 1918 m. vasario 16-toji,
kaip ir daug metų Los Angeles
mieste šiemet buvo paminėta gana
iškilmingai ir įspūdingai, nors ga
lima sakyti pagal įprastą ir nusisto
vėjusią tvafką. Minėjimą, kaip ir
paprastai, jau iš anksto organiza
vo Amerikos Lietuvių Tarybos sky
riaus valdyba—pirmininko Felikso
Masaičio vadovaujama, Amerikos
Lietuvių Bendruomenės Vakarų
Apygardos valdybai, pirmininko
Rimtauto Dabšio vadovaujamai,
talkinant. Buvo, tiesa, šiemet dar ir
trečias talkininkas—Tautos Fondo
(VLIK-o) atstovas—Albinas Mar
kevičius. ALT-o — Bendruomenės
talka rengiant čia vasario 16-tos
minėjimą—šiemet buvo jau trejų
metų (po trijų minėjimų) “įsisenė
jimo.” Ta trejopa “sukaktis” ir ly
giai trejopa renginio talka į tris
dalis padalino ir minėjimo metu

Vasario 16-tos minėjime pirmoje eilėje sėdi, iš kairės, Feliksas Masaitis,
ALT-o pirm., Simas Kudirka, Liucija Mlažeikienė, Vladas Šakalys, prel.
Jonas Kučingis ir Antanas Mažeika. —A. Gulbinsko nuotrauka

surinktas aukas, kurių surinkta
daugiau negu pernai, nes kiek
daugiau šiemet minėjime dalyvavę
ir publikos, kurios bendru požiū
riu buvo daug. Aukų surinkta: ALT-ai—3200 dolerių, Tautos Fon
dui—3170 dolerių ir Bendruo
menei 2715 dolerių. Šios sumos
nėra galutinai tikslios, nes aukų
dar kiek gaunama paštu, dėlto ga
lutinai suskaičiavus bendra suma,
be abejo, kiek pasikeis ir vieniems
ir kitiems ar visiems.

Kitą dieną, šeštadienį, 12:301:00 vai. per lietuvišką radiją kal
bėjo, vasario 16-tosios proga, Lie
tuvos gen. garbės konsulas Vyt.
Čekanauskas, ALT-o skyriaus pir
mininkas F. Masaitis, Lietuvių
Bendruomenės Vakarų Apygardos
pirmininkas R. Dabšys ir VLIK-o
vardu—Albinas Markevičius.

Minėjimas prasidėjo jau penk
tadienį, vasario 13 d. prie Los An
geles miesto rotušės, kur buvo iš
kelta Lietuvos trispalvė ir miesto
burmistro aktu vasario 16 d. pa
skelbta Lietuvių Diena. Vėliavos
pakėlimo iškilmėse dalyvavo Lie
tuvos generalinis garbės konsulas
Vyt. Čekanauskas, miesto atstovas
Ferraro, kun, dr. V. Bartuška, savanoris-kūrėjas vyčio krayžiaus ka
valierius pulkininkas J. Andrašūnas, ALT-o pirmininkas F. Masaitis, uniformuoti šauliai, vienas-kitas
svetimų tautybių atstovas, gerokai
virš šimtinės lietuvių.

Sekmadienį, vasario 15 d., rytą,
dalyvaujant šaulių ir kitų organi
zacijų uniformuotiems vienetams
su savo vėliavomis šv. Kazimiero
mokyklos aikštėje (populiariai vadi
namoje “parapijos kiemu”) buvo
iškelta Lietuvos trispalvė. Šv. Ka
zimiero bažnyčioje iškilmingose
pamaldose lietuviai nesutilpo—
daug, vėliau atvykusių, turėjo pa
sitenkinti bažnyčios prieangiu ir
laiptais. Gerai, kad oras buvo la
bai gražus; Po pamaldų, čia pat
kaimynystėje esančios, Marshall
High School salėje, kurioje dalyva
vo arti 1000 lietuvių, buvo pagrin-

Lietuviai savanoriai kūrėjai dalyvavę Vasario 16-tos minėjime Marshall

mokykloje, —Foto A. Gulbinsko

rinė minėjimo dalis—akademija.
Čia vyriausiu kalbėtoju buvo ALtos iš Clevelando kviestas Algirdas
Kasulaitis. Be to, kalbėjo pravažiuc
j antys svečiai, Cl. Šakalys ir Simas
Kudirka, kuriuodu į Los Angeles
buvo iškviesti nesenai įsisteigusio
Amerikos Lietuvių Informacijos
Centro, kuris vasario 16-tos proga
neturint nieko bendro su ALTh>
Bendruomenės-VLIK-o rengiamu
minėjimu) Šakaliui ir Kudirkai bu
vo sudaręs labai plačią, net visos
savaitės) programą pristayti ameri
kiečiams.
Akademiją pradėjo ALT-o sky
riaus pirmininkas F. Masaitis,
Amerikos himnas—sol. A. Polikaitis; prel. J. Kučingis, pradedama
sis žodis; Lietuvos gen. garbės kon
sulo Vyt. Čekanausko. Meninėje
minėjimo dalyje: pianistė R. Apeikytė, solistė B. Dabšienė, smuiki
ninkas R. Mickus. Vyrų kvartetas:
R. Dabšys, A. Polikaitis, Br. Se(Nukelta į 3 pusi.)
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pinti ir dėl savo arogantiškos laikysenos Afganistano bei Žmogaus
teisių klausimais—suartino Helsinkio Akto Vakarų valstybių atstovų
laikyseną, kurie vieningai pasisakė prieš Sovietų atstovų skelbtas tezes.
Sovietų Sąjungos nesilaikymas pasirašytų jos sutarčių ir Vakarų
kraštų sustiprėjusi kritika takios Sovietų laikysenos—yra stiprus po
zityvus naujas reiškinys, kuris sustiprina mūsų įsitikinimą, kad mūsų
tautos kančios ir skundai, peticijos bus geriau išgirsta ir suprasta
Vakarų pasaulyje.

Pasaulinė įtampa visiems yra aiški. Mums svarbu yra, kad So
vietų Sąjunga nepajėgtų palaužti mūsų ryžtą ir viltį—laisvę atgauti.
Ta viltis stiprina visus pavergtoje tėvynėje ir čia ginančius pagrindines
laisves ir žmogaus teises. Vakaruose gyveną lietuviai kiekvieną Va
sario Šešioliktosios Dienos minėjimo proga pasiryžta daugiau ir stip
riau veikti, kad Vakarai daugiau patirtų apie Sovietų Sąjungos prie
spaudos ir persekiojimų veiksmus mūsų tėvynėje, kurie plačiai yra
atsikleidžiami lietuvių pogrindžio leidinuose, pasiekiančiuose Vakarus.
Tikėkime, kad bendromis pastangomis ryžtingai veikdami vie
ningumo dvasioje anksčiau, ar vėliau pralaušime ledus Lietuvos laisvės
byloje..

LIETUVOS ATSTOVO DR. S A. BAČKIO ŽODIS,
pasakytas į Lietuvą 1981 m. Vasario 16 dieną
Brangūs Tautiečiai,

RŪTA,

INC.

Investavimo Bendrovė

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

Vakaruose gyveną lietuviai iškilmingai mini Vasario Šešioliktąją,
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo paskelbimo sukaktį. Tąja pro
ga Amerikos Valstybės Sekretorius Alexander M. Haig, Jr„ atsiuntė
man raštą, kuriuo jis Jungtinių Valstybių vyriausybės ir tautos vardu
perduoda Lietuvių tautai ir man nuoširdžius sveikinimus ir geriausius
linkėjimus Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 63-čiųjų metinių
proga. Savo rašte jis pažymi, kad prisimename visur gyvenančių lie
tuvių gilius įsipareigojimus išlaikyti savo tautinį ir religinį paveldė
jimą ir kad jis su pagarba vertina lietuviiį kilmės asmenų Jugtinėse
Valstybėse ir kitur pasišventimą laisvo apsisprendimo, laisvės ir ne
priklausomybės principams. Tas gražus JAV vyriausybės ir tautos
vardu mostas konkrečiai parodo, kad JAV tvirtai nuo 1940 m. liepos
23 d. pareiškimo—nepripažįsta priverstinos Lietuvos inkorporacijos
į Sovietų Sąjungą ir tebepripažįsta Lietuvos diplomatinius ir konsularinius atstovus, paskirtus Nepriklausomos Lietuvos vyriausybės. Pridurtina, kad JAV Senate š.m. vasario 17 d„ o Atstovų Rūmuose va
sario 18 d. buvo minima Vasario Šešioliktoji, kur buvo paryškinta
dabartinė Lietuvių tautos padėtis.

Nuoširdžiai sveikindamas Jus, Brangūs Tautiečiai, Vasario 16
Dienos proga su liūdesiu konstatuoju, kad mūsų krašto okupantas
aštriai persekioja laisvės trokštančius lietuvius, vykdo rusinimo poli
tiką ir varžo religijos laisvę. Mums gerai žinoma, kad pavergtoje tė
vynėje Lietuvių tauta kenčia ir kad ten nesiliaujama protestuoti prieš
okupaciją ir visas priemones, kuriomis Lietuvos okupantas siekia pa
naikinti lietuvių tautos kultūrinį savitumą ir kiekvieno tautinio gyvy
bingumo ženklą, nesilaikydamas Sovietų Sąjungos iškilmingai pasira
šytų sutarčių ar susitarimų—Pasaulinės Žmogaus Teisių Deklaracijos,
Helsinkio Baigiamojo Akto bei kitų konvencijų.
Lietuvos Diplomatinė ir Konsularinė Tarnyba, lietuvių organizaci
jos, visi lietuviai Vakaruose gaunamas iš pavergtos Lietuvos progrindžio leidinių žinias pateikia Vakarų kraštų vyriausybėms, parlamen
tarams, visuomenei ir spaudai. Sovietiį Sąjungos Lietuvoje padaryti nu
sižengimai pagrindinėms laisvėms ir žmogaus teisėms plačiai buvo
minėti pirmoje Madrido' konferencijos sesijoje ir Vakarų kraštų spau
doje.

Šiomis dienomis paskelbtame JAV Valstybės Departmento lei
dinyje apie žmogaus teises—rašoma, ikad “Sovietų įstaigos pradėjo
daugiau persekioti aktivistus už žmogaus teises ir daug stipriau negu
anksčiau, kada žmogaus teisių sąjūdis prasidėjo . .
Vakaruose tiki
ma, kad disidentų judėjimas Sovietų Sąjungos valdamoje teritorijoje ir
Vakarų kraštų politikų, parlamentarų, mokslininkų, rašytojų, darbi
ninkų veikla už pagrindines laisves ir žmogaus teises stiprės, nors
Sovietų Sąjunga siekia užgniaužti žmogaus teisių klausimą. Bet minė
toje Madrido konferencijoj Kremliaus atstovams nepavyko tai nuslo
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(Atkelta iš 1 pusi.)
liukas, E. Jarašūnas. Jaunimo an
samblio “Spindulys” dainos ir tau
tiniai šokiai. Meninės programos
vedėja—V. Polikaitytė. Akompa
niatorius—R. Polikaitis. Rezoliuci
jas anglų kalba perskaitė R. Raš
kauskas.

Programos eigoje dar trumpai
kalbėjo Tautos Fondo Komiteto
p-kas Alb. Markevičius ir Ben
druomenės Vakarų Apygardos R.
Dabšys.
Po 'akademijos Marshall High
School salėje—Lietuvių Tautiniuo<se Namuose buvo suruošti pietūs
pagerbti A. Kasulaičiui ir svetimų
tautų atstovams dalyvavusiems mi
nėjime. Pietuose dalyvavo 120 as
menų.
Amerikos Lietuvių Tarybos Los
Angeles skyriaus valdyboje šiuo
metu yra: M. Masaitis, pirminin
kas; R. Šakienė, sekretorė; K.
Prišmantas, iždininkas, ir A. Ski
lius, S. Kvečas, Al. Pečiulis ir R.
Paškauskas—vicepirmininkai ir na
riai.
Tolimą svečią A. Kasulaitį, jo
viešnagės Los Angeles metu savo
įstaigingoje rezidencijoje globojo
Petras ir Rūta Saikai. Oras visą va
sario 16-tos savaitgalį Los Ange
les—buvo “dieviškas” galima sa
kyti—-vasara.
Šiemetinį vasario 16-tosios mi
nėjimą Los Angeles, trukusį net
keturias dienas, užbaigė Lietuvos
generalinis garbės konsulas Vyt.
Čekanauskas su ponia svetimų val
stybių konsulų priėmimu-puikiame Statler-Hilton viešbutyje, vasa
rio 16 d. vakare, kur dalyvavo
net penkiolika konsulų, kai ku
rie su poniomis ir apie 80 kviesti
nių lietuvių.
Prie to aprašymo turiu pridėti,
kad minėjime buvo atžymėti lietu
viai savanoriai karininkai, dalyva
vo Pavergtų Tautų organizacijos su
savo vėliavomis.

Viktoras Naudžius, dr. Jonas Va
laitis.
Spaudos ir informacijų kom.:
pirm.- kun. Juozas Prunskis; na
riai: Antanas Adomėnas, Leonar
das Kerulis, inž, Gražvydas La
zauskas, Kasperas Radvila.
Teisių ir statuto kom.: pirm. dr.
Jonas Valaitis; nariai: Eugenijus
Bartkus, adv. A. Kezelis, Kasperas
Radvila, Juozas Skorubskas.
Namų administravimo kom.:
pirm. Juozas Skorubskas; nariai:
Viktoras Naudžius, dr. Vladas Ši
maitis.
Sekretoriatas: pirm. inž. Graž
vydas Lazauskas; nariai: Irena
Blinstrubienė, kun. Juozas Pruns
kis, Kasperas Radvila.

LIETUVOS ATSTOVO DR. S A. BAČKIO ŽODIS,
pasakytas 1981.11.15 L. B-nės Washington© apyl
ruoštame Vasario 16 dienos minėjime
Su gilia padėka sutikome Valstybės Sekretoriaus sveikinimus ir
linkėjimus Vasario 16 Dienos proga Lietuvių tautai ir man. Jie pri
mena, kad JAV nepripažįsta prievartinės Lietuvos inkorporacijos į So
vietų Sąjungą ir rodo, kad L.D. Taryba yra ryškiausias Lietuvos val
stybės tęstinumo veiksnys.

Šiandien prisimename, kad Amerikos Balsas pradėjo lietuvių kal
ba transliacijas į Lietuvą 1951 m. vasario 16 dieną ir tuo pagerbiame
tą 30 metų sukaktį. Tų transliacijų pradžios proga Lietuvos Atstovas,
Ministras P. Žadeikis, pareiškė tada gilų dėkingumą JAV-bių vyriau
sybei ir visiems, kurie veikė, kad Amerikos Balsas prabiltų į Lietuvą.
Jis reiškė viltį, kad tiesos žodis patarnaus žmonijai ir Lietuvos laisvės
atgavimo reikalui.

Šiemet švenčiame Vasario 16-tąją nepaprastu sutapimu tą pačią
d'eną, kada JAV mini George Washington gimtadienį ir pradeda NA
TIONAL PATRIOTISM WEEK, kurį paskelbė JAV prezidentas pa
gal Kongreso 1980 m. spalio 10 d. priimtą jungtinę rezoliuciją tuo
reikalu.

Prezidento Patriotinės Savaitės Proklamacijoje randame tokią
mint.:
“Svarbu yra, kad mes rūpintumėmės savo kraštu, turėtu
mėme savigarbos ir pagerbtumėme vienas kitą, pagerbtu
mėme mūsų praeiti ir dabartį, tuo patvirtindami mūsų įsipa
reigojimą krašto didybei, kuri ir mūsų yra.”
Šioji mintis yra reikšmingas ir mums paskatinimas minint Va
sario 16-tąją—prisiminti gražią, didingą Lietuvos praeitį ir ryžtis da
bartį skirti mūsų tautos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimui. Tokios
veiklos reikalą ypačiai skatina faktas, kad Sovietų Sąjungos noru 1980
metais mūsų tėvynėje buvo suorganizuotas 40 metų Lietuvos prievar
tas “išlaisvinimo” šventė, kada Lietuvių tauta gyvena brutalioje prie
spaudoje, kenčia persekiojimus, rusinimą, religijos veržtus ir kai raf’nuotomls priemonėmis klastingus okupantus siekia lietuvių širdyse
užgniaužti laisvės troškimą ir Lietuvos nepriklausomybės atgavimo
viltį.

Lietuvos vėliavą kelia prie Los An
geles miesto rotušės. Iš kairės pulk.
Jonas Andrašūnas; L.A. miesto ta
rybos pirmininkas John Ferraro,
ir Lietuvos gen. konsulas Vytautas
Čekanauskas. —Foto A. Gulbinsko

STEIGIAMAS ALTO
LAISVĖS FONDAS
ALT-o Įvairių Sričių
Vienas patriotas lietuvis, kuris
Veiklos Komisijos
prašė pavardės kol kas neskelbti,
Amerikos Lietuvių Tarybos po
atsiuntė Amerikos Lietuvių Tary
sėdyje sausio 30 d. buvo sudary
bai pradžiai 1,000 dol., skatinda
tos šios ALT-o veiklos komisijos:
mas, kad Amerikos Lietuvių Tary
Politinė komisija: pirm. dr. Ka
ba įsteigtų Lietuvos laisvės fondą.
zys Šidlauskas; nariai: dr. Juozas
Amerikos Lietuvių Taryba sausio
Jerome ir dr. Leonas Kriaučeliū30 d. posėdyje šiai minčiai prita
nas.
į
rė ir nusprendė steigti Lietuvos
Visuomeninė kom.: pirm. dr. Leo-' Laisvės fondą, kurio pagrindinis
nas Kriaučeliūnas; nariai: dr. Juo- j kapitalas būtų saugomas nepriklau
zas Jerome ir Kas*neras Radvila. b?’.- somybę atgausiančiai Lietuvai, o
Skyrių komisija: pirm. Teodoras į. tik palūkanos būtų naudojamos
Blinstrubas; nariai: Juozas Lekas B Lietuvos laisvinimo reikalams. Bus
ir dr. Vladas Šimaitis.
|| paruoštas šio fondo statutas ir su
Finansų kom.: pirm. Juozas B tvarkyti kiti teisiniai fondo reika
Skorubskas; nariai: Petras Bučas, H lai.

Š'emet Vasario 16-toji tebūnie mums ne tik susikaupimo, bet ir
tvirto ryžto diena—padėti mūsų kenčiančiai tautai, kovojančiai dėl
pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių. Pavergtoje tėvynėje progrindžio
spauda išryškina, ko mūsų broliai ir sesės nori. Atsiliepkime į jų troš
kimus ir su pagarba vieni kitiems ištiesę broliškai rankas vieningai
dirbkime Lietuvos laisvinimo byloje.

Principinis kalbėtojas Vasario 16-tos minėjime Los Angelyje. A. Kasulaitis, A. Skirius, kun. dr. V. Bartuška.
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o LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □
IŠ DRAMOS

SAMBŪRIO VEIKLOS

Los Angeles Dramos Sambūris,
pailsėjęs po visokių kelionių, vėl
susirinko pasitarti dėl tolimes
nio darbo. Samb;rio režisorė,
valdyba ir aktoriai vienbalsiai nu
tarė pastatyti birželio baisiųjų įvy
kių paminėjimui Antano Škėmos
trijų paveikslų legendą “Živilė.”
Vaidinimas įvyks 1981 metų bir
želio mėn. 28 d., 2 vai, p.p., sek
madienį, King Starr Gimnazijos
patalpose (kur vyksta visi Dramos
Sambūrio pastatymai). Šis vaidini
mas tikisi susilaukti daugiau žiūro
vų iš tolimesnių apylinkių, nes die
nos metu kelionė yra daug malo
nesnė negu naktį. Be to, kartą at
vykus į pamaldas nebus sunku ir
vaidinime atsilankyti. Į tą dieną
yra nukeliamas ir D. Mackialienės,
Kutūros premijos laureatės, pager
bimas, turėjęs įvykti š.m. kovo 15
d. Po spektaklio bus vaišės su
užkandžiais ir šampanu. Be to,
vyks dailės paroda. Smulkesnė in
formacija bus suteikta vėliau.
—Sambūrio Valdyba

LIETUVIŲ PROTSTANTŲ
SĄJUNGOS KALIFORNIJOJE
PIRMASIS DEŠIMTMETIS

Savo metiniame susirinkime §.
m. sausio 24 d. Santa Monica, Ca.
Sąjungos nariai aptarė dešimties
metų veiklą. Nežiūrint 1980 m. iš
tikto smūgio—-Kun. M. Priekšaičio,
parapijos vadovo, mirties—stengia
masi veiklos nestabdyti ir viltingai
eiti pirmyn. Sąjunga rūpinasi kvie
timu dvasios vadovų—kunigų iš to
liau. Tokių mielų svečių jau tu
rėta dviejų: Ev. lieuteronų Kun.
J. Juozupaitis ir Ev. Reformatų
Kun. E. S. Gerulis, abu iš Chicagos, atlaikė pamaldas ir sutraukė
gaustį lankytojų skaičių. Numato
ma šią vasarą ar rudenį pakvies
ti ir kitą kunigą, gal iš tos pačios
Chicagos, jungiant su numatytu
parengimu.

Church patalpose, L. A. Buvo
įsteigta organizacija, kurion įeitų
ne tik evangelikų bažnyčių konfesantai, bet ir jiems prijaučian
tieji. Sąjunga rūpintųsi šalpa,
parengimais šalia dvasinių-religinių
reikalų. Pirmos valdybos pirmi
ninku išrinktas Dr. M. Devenis;
Dr. O. J. C. Norem, buv. Ameri
kos Ministras Lietuvai, Sąjungos
garbės nariu. Per 10 metų turėta
nemaža parengimų, ne vien savo
tarpe, bet ir platesnėje lietuviškoje
visuomenėje. Pirmas išėjimas į vie
šumą buvo didžiai pasekminga Dr.
V. Sruogienės istorinė paskaita
1971 m. vasario mėn. apie Lietu
vos Kungaikščius Radvilus.

Liet. Prot. S-ga negyvena užsi
dariusi, bet palaiko draugiškus ir
širdingus santykius su visais lietu
viais, nek Jausdama, kas kokiai baž
nyčiai priklauso. Plati visuomenė
mielai ateina pabendrauti, ypač va
saros gegužinėse ir žiemos Eglu
tėse. Juk dabar yra ekumeninio
bendradarbiavimo amžius ir reli
giniai skirtumai vis mažiau turi
reikšmės.
Susirinkime buvo pabrėžta, kad
Lietuvių Protestantų Sąjunga Ka
lifornijoje reikia laikyti tęsiniu to
darbo, kurį kadaise pradėjo A.A.
Dr. Mykolas Devenis. Jau 1943
m. jis Connecticut valstijoje įstei
gė “Lithuanian Protestant Assn.,
Inc.” Per jos pastangas, sušelpta
ir užtarta daugybė lietuvių karo
pabėgėlių, šimtams padedant imi
gruoti Amerikon. Daug siųsta pro
testo laiškų ir telegramų del Lie
tuvai daromų skriaudų ir dėl ne
teisėto tremtinių grąžinimo. Ši są
junga kurį laiką leido ir savo laik
raštį Waterbury, Conn. Jau ne
bėra šiame pasaulyje ir Dr. Devenio, ir kelių kitų jo bendradar
bių. Tačiau jų šviesus pavyzdys
tebūna L. P. Sąjungai kelrodis į
ateitį ir į visą eilę darbingų de
šimtmečiu!v

LOS ANGELES JAUNIEJI
“SPINDULYJE” ŠOKA
IR DAINUOJA

Buvo išrinkta Valdyba sekan
čiai: Pirm. J. Kutra, Vicepirm.
Dr. P. Pamataitis, sekr. H. Y.
Petkus, ižd. M. Kiršonienė ir vald.
narys V. M. Glažė. Revizijos ko
misijom Dr. Alg. Devenis ir E. Sinkys. Toliau vyko pagerbimas Inž.
Hermano Pavilonio jo 75 metų
sukakties proga. Šis pirmaeilis Chi
cagos Liet. Ev. Ref. veikėjas da
bar gyvena Whittier, Ca. Ta pn>
ga jam ir poniai įteikta gėlių.

Onos Razutienės vadovaujamas
Los Angeles L.B. “SPINDULYS”
(taip pavadino savo grupę) 1981
vasario 28 d. vakare Šv. Kazimiero
parapijos salėje surengė koncer
tą, kur įvairaus amžiaus jaunimas,
pradedant nuo 5 metų iki 25 metų,
atliko pasigėrėtiną koncertą. Eilės
tvarka taip vyko:

Pranešimas apie L.P.S. dešimt
metį iššaukė gyvų diskusijų dėl
liet, evangelikų praeities ir ateities.
1970 m. balandžio mėn. susirin
ko 30 asmenų First Lutheran

Ona Razutienė atidarė, kai kam
padėkojo. Programai vadovauti pa
kvietė savo dukrą Danutę Razutyte-Varniene.
**
<.
V. Žemaitytė padeklamavo Los
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Antanas, Vita ir Linas Polikaičiai, išpildė meninę dalį Lietuvių Fondo
vakare.

Angelėje gyvenančios poetės Da
nos Mitkienės eilėraštį “Tegu švie
čia Spinduliai.” Smuiko grojo T.
Radvenis. Baletą pašoko N. Ged
gaudaitė. Akordeonu grojo J. Aras.
Vyrų ketvertukas—L. Polikaitis,
A. Kungys, A. Grakauskas, G.
Grušas — padainavo J. Strolios
komp. dainą “Tykus vakarėlis.”
Mergaitės neapsileido jaunuo
liams’ ir jų ketvertukas—V. Polikaitytė, D. Petronytė, A. Mičiulytė, R. Stančikaitė— irgi gražiai pa
dainavo.
Jaunųjų choras padainavo:
Kompoz. G. Gudauskienės su
kurtas dainas Žiema ir Ridikėlis.
Dirigavo V. Poli kaitytė, akord. L.
Polikaitis.

laimimas pašoko lietuvių tauti
nius šokius: Voveraitę, Kalveli, Vė
darą, Dziškų polką. Taut, šokiams
vadovavo D. Razutytė-Varnienė ir
V. Polikaitytė, akord. L. Polikaitis.

Vienos pertraukėlės metu, ren
gėjams maloniai pritariant, į gau
sius susirinkusius prabilo Antanas
B. Mažeika, gražiai paraginęs vi
sus rašyti laiškus J.A.V. preziden
tui ir J.A.V.-ių Užsienių Reikalų
ministerijai, prašant suteikti Pranui
ir Algirdui Bražinskams teisę ofi
cialiai ir legaliai gyventi J.A.V.-ėse,
nes jie yra politiniai pabėgėliai iš
sovietų okunuotos Lietuvos. JAVės nepripažįsta Lietuvos okupaci
jos ir jie negali būti grąžinami į
neteisėtai ckuouota krašta, A. B.
Mažeika kalbėjo Lietuvių Ameri
kiečių Informacijos Centro vardu,
kuriam jis gražiai pirmininkauja.
Visiems išdalino gerai, anglų kal
ba, parengtus tuo reikalu raštus.
Spindulio choras, diriguojant O.
Razutienei, padainavo lietuvių liau

dies dainas: Tykus vakaras, Palau
kėj, Jonelis. Pianinu akomponavo
O. Barauskienė Muzikiniai paruo
šė G. Gudauskienė.
O. Barauskienei akomp., D. Var
nienei ir V. Bandziuliui vadovau
jant, “Spindulio” grupė pašoko liettautiniuS šokius: Gyvataras, Suba
tėlė, Suk ratelį, Žekelis, Vaisą Ne
munėlis.

Jaunimo šokių grupė, vadovau
jama Rimo Polikaičio ir D. Steikūno, ilgai, nuotaikingai grojo įvai
rius lietuviškus ir modernius šo
kius, išjudinusius ne tik jaunimą,
bet ir jų tėvus šokiams iki antro
prakaite.
Po to, “Spindulio” gerai parengti
blynai, kugelis (su grietine), virtos
dešros. Norintieji galėjo atsigaivin
ti gėrimais.
Salė buvo pilna atsilankiusių.
“Spindulyje’ dalyvavo apie šimtas
jaunuolių. Kita tiek ar daugiau
buvo jų tėvų, bičiulių, artimųjų.
Ačiū Ona Razutienei, Kaliforni
joje gyvenantiems ir vaikus turin
tiems tėvams bei jaunimui, taip
gražiai veikiantiems “Spindulyje.”
—Algirdas Gustaitis

ĮSIKŪRĖ ARIZONOJE

Ed. ir Aldona Mačiulaičiai gruo
džio vidury atvyko iš Kanados ir
apsistojo savo namuose, kuriuose
jie jau čia senai turi. Per Kalėdas
pas juos viešėjo Aldonos duktė su
vyru.
Jonas ir Janina Ruikšos, atvykę
iš Toronto yra apsistoję pas Juo
zą ir Marytę Žadavičiuš. Phoenixas
jiems labai patinka; dabar ieško
gero pirkinio, planuoja pastoviai
c.a įsikurti.

LOS ANGELES
ALTO SUKAKTIS

Bendrą Komitetą (Baltic States
Joint Committee) ir į Pavergtų
Tautų komitetą (Captive Nations
Amerikoje ALT-o pradžia lai Committee). Kartu su jų nariais
koma nuo 1940 m. rugpjūčio 9 d.
demonstravo ir *niketavo Sovietuc
kos Liet. Kat. Federacijos suvažia
atsiųstus žurnalistus, “kunigus,”
vimo. Ten buvo nutarta steigti
įvairius politinius asmenis, Sovietų
tarpgrupinę organizaciją ir sekan parodas ir t.t. Su daugybe plakatų
čią dieną, rugp. 10 d., buvo įsteig ■ reikalaujant Lietuvai laisvės.
ta Lietuvai Gelbėti Taryba, kurios
Mūsų ALT-o skyriaus ir Lietu
vardas 1941 m. buvo pakeistas į
vos konsulato dėka gavome teisės
Amerikas Lietuvių Taryba (Lithu prie miesto rotušės iškelti Lietuvos
anian American Council, Inc.)
vėliavą ir iš miesto vadovybės pa
Tarybos delegacija 1940 m. spa skelbimus (proclamations) Lietuvių
lio 15 d. Lietuvos laisvinimo rei Dienos per vasario 16 minėjimus.
kalais nuvyko pas prezidentą
I ALT-o minėjimus būdavo pa
Rooseveltą, kuris pareiškė, “Lietu kviečiami miesto atstovai, kon
vos nepriklausomybė nėra panai greso ir senato nariai. Į minėjimus
kinta, bet tik laikinai nuslopinta.”
atvyksta Estijos, Latvijos konsulai,
To Lietuvos nepripažinimo Sovie Pavergtų Tautų organizacijų pir
tam visi J.A.V. *orezidentai laikosi.
mininkai, žinomi kalbėtojai.
Dėka Tarybos veiklos lietuviai
tremtiniai nebuvo grąžinti į oku
SPENCER OLIVIER ĮSPĖJIMAS
puotą Lietuvą. Pabėgusiems nuo
Lietuvos okupantų lietuviams ALT- SOVIETAMS MADRIDE
o iniciatyva buvo įkurtas Bendras
Europos saugumo ir bendradar
Amerikos Lietuvių Fondas (BAbiavimo komisija, Washingtone,
LF). Tuoj visose Amerikos lietuvių
Altui atsiuntė pilną tekstą JAV de
kolonijose įsisteigė ALT-o ir
legacijos nario Spencer Olivier kal
BALF-o skyriai, ir jų narių pa
bos, pasakytos Madrido konferen
stangomis, prašymais, J.A.V. kon
cijoje gruodžio 5 d. Jis iškėlė Hel
gresas pravedė “Displaced Persons
sinkio susitarimo punktų laužymą.
Act,” ką lietuviai pradėjo sutrum
Olivier pabrėžė, kad Sovietų Są
pintai vadinti “DP.”
junga Belgrado konferencijoje net
Kalifornijoj tuoj įsisteigė du
neleido baigiamajame dokumente
ALT-o skyriai, Los Angelyje ir San
suminėti žmogaus teisių termino.
Franciske,
Priminęs, kad vyrai ir moterys,
Los Angeles ALT-o skyrius buvo
kurie niekuo kitu nenusikalsta,
įsteigtas 1942 m. pradžioje Kazio
kaip tik naudojasi žmogaus teisė
Lukšio, prel. J. Macijausko, B.
mis, vis dėlto yra sistemingai var
Statkienės, P. Žilinsko, Jono Už
ginami, gąsdinami, areštuojami,
davinio, N. Mockaus, V. Arčiaus
kalinami, tremiami. Olivier klausė:
pastangomis.
“Kiek gi mes galime pasitikėti to
Pirmuoju pirmininku buvo Ka
kia vyriausybe, kuri tokius daly
zys Lukšys. Nuo 1944 m. iki ko
kus praktikuoja?” Priminė, kad
vo 24 d., 1945 pirmininku buvo
tūkstančiai JAV mokslininkų atsi
Nikodemas Mockus, o jam pasi
sakė su Sov. Sąjunga bendradar
traukus pirmininkavimą perėmė
biauti, kol laikys Sacharovą ištrė
Petras Žilinskas, o jam sekreto
mime.
riavo Bronė Statkienė, iždininku
Priminė Maskvos kalinamus V.
buvo Kazys Lukšys.
Petkų, V. Skuodį, P. Plumpą, VI.
1948 m. lapkričio 13 d. pirmi
Lapienį, pabrėždamas, kad tai tra
ninku buvo išrinktas gen. Stasys
giškų kentėjimų faktai, laužant iš
Raštikis, vice-pirm. kun. L. Jan
kilmingus pasižadėjimus. Priminė
kus, sekr. A. Skirius, ižd. Adelė
Lietuvos tikinčiųjų suvaržymus.
Derengienė (dabar Bajalienė).
Pabrėžė, kad Maskva nepaiso savo
Vėliau pirmininkais yra buvę
mažumuV teisių,C' kas liečia lietuvius,
7
Juozas Mileris, A. Skirius, J. Jolatvius. Pabaigoje jis paklausė:
delė, J. Motiejūnas, St. Paltus,
“Jeigu tokie svarbūs nuostatai, kaip
J. Peters, B. Čiurlionis, J. Činga,
įsipareigojimas gerbti žmogaus tei
Vytautas Čekanauskas, Ant. Ma
ses ir pagrindines laisves, yra ig
žeika. Kai kurie iš jų buvo po du
noruojami ir grubiai pašcidžiami,
ir tris terminus.. Dabar jau antri
tai mes neatsieksime saugumo ir
metai pirmininkauja Feliksas Makooperavimo Europoje, kaip tas
saitis.
numatyta baigiamajame Helsinkio
Pirmaisiais ALT-o veikimo me
susitarimuv akte.”
tais daug padėjo Lietuvos konsu
las J. J. Bielskis ir buvęs J.A.V.
ministeris Lietuvai kun. O. NoAmerikos Balso lietuviškai
rem. Tada pagrindinė ALT-o veik
programai 30 metų
la buvo tik vasario 16-tos minėji
Amerikos Balso lietuvių kalba
mas, ir aukų rinkimas Lietuvos
transliacijos į Lietuvą buvo pradė
laisvinimo reikalams.
tos 1951 m. vasario 16 d. Ameri
Dabar Los Angeles ALT-o sky
kos Lietuvių Tarybos rūpesčiu ir
rius, yra įsitraukęs i Pabaltiečių

Clevelandiečiai susitikę Lietuvių Fondo baliuje, sausio 25 d., šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Iš kairės: Inga Tumienė, Birutė Griciene, Jonas Pet
ronis, Milda Lenkauskienė ir R. Pretkienė. —Nuotrauka A. Gulbinsko

pastangomis. Amerikos Balsas iš
sivystė į stiprią instituciją, jo vei
kimas nuolat plečiamas ir Lietuvoje
jis žmonių yra plačiai klausomas,
siekiant išgirsti perduodamas lais
voj? pasaulio žinias. Šiemet su
eina 30 m. kai Amerikos Balsas
duoda lietuvišką programą į Lie
tuvą. Jos viršininku pradžioje bu
vo dr. K. Jurgėla. Dabar jam va
dovauja A. Petrulis. Šios sukak

ties minėjimas numatomas Wash
ingtone. Amerikos Lietuvių Tary
bos posėdyje išrinkta Chicagoje
komisija, susidedanti iš visuome
ninių reikalų komisijos pirm. dr.
L. Kriaučeliūno, K. Radvilos, dr.
J. Jerome, gen. sekr. inž. Gr. La
zausko ir kun. dr. J. Prunskio,
tikslu susirišti su Washingtonu ir
nustatyti minėjimo vietą, laiką ir
programą.
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S. KUDIRKA IR V. ŠAKALYS KALIFORNIJOJE
Lietuvių Amerikiečių Informaci
jos Centro pastangomis iš New
York apylinkių atsikviesti Simas
Kudirka ir Vladas Šakalys buvo
pagrindiniai Vasario 16 dienos pro
ga lietuviškų reikalų garsintojai
plačioje visuomenėje. Tiesa, pa
grindiniu kalbėtoju Vasario 16 d.
minėjime buvo ALT-o vadovybės
atsikviestas (iš Cleveland, Ohio)
Algirdas Kasulaitis, pasakęs apgal
votų, gerai paruoštą, naujų min
čių kalbą, visuotinai šiltai priimtą.
Kalbą vertėtų paskelbti spaudoje
atskirai.
Išsamų pranešimą-reportažą apie
S. Kudirkos ir V. Šakalio kalbas
galėtų padaryti su jais drauge bu
vę, o aš toks nesu. Todėl teduosiu užuominas ar netoliese jų bu
vusiųjų pasakytus įspūdžius ben
drąja prasme.
.Simas Kudirka iškėlė reikalą
drąsiau pageidauti laisvės lietuvių
tautai, kreipiantis į amerikiečius
ar kitus, įskaitytinai vyriausybių
narius. Neužtenka bendrų nuotrau
kų. Reikia tiems didiesiems aiš
kiai pasakyti, ko mes iš jų norime.
Juk bendrai kovojame. Svetimieji
gali nežinoti, ko mes norime, jei
j'.ems aiškiai ir po daugelį kartų
nepasakysime, raštu neteiksime.
Reikia atsikratyti kuklumo, baimin
gumo,

Pažymėjo, kad Sovietų Rusijai iš
naujo iškėlus reikalavimą jiems su
grąžinti Praną ir Algirdą Bražins
kus, turime visi bendrai priešintis,
nes Bražinskai yra kaip ir Simas
Kudirka, Vladas Šakalys pralaužę
baisios komunistinės vergijos sieną
ir laisvame pasaulyje paskleidę
daug tiesos apie pavergtus lietuvius.
Nemaišykime šeimininių ar asme
ninių reikalii su bendra lietuviška
veikla.
Komunistai stengiasi į užsienio
lietuvių tarpą įnešti nesutarimų, ki
virčų. Stenkimės nepasiduoti, sten
kimės nekovoti lietuvis prieš lie
tuvį. Bendrai veikime prieš komu
nistus, padėkime pavergtiems bro
liams ir sesėms kaip kas galime,
nesipeškime savo tarpe, nes dėl to
džiaugiasi komunistai.

Vladas Šakalys ragino kuo pla
čiausiai skleisti, rašyti apie 1939
m. rugpjūčio 23 d. rašytinį suta
rimą tarp Sovietii Sąjungos ir Vo
kietijos, kuriuo pasidalinama Lie
tuvi,. Apie tą prekybą žmonėmis
(Sovietų Sąjunga) stengiasi visiškai
nutylėti ir okupuotos Lietuvos gy
ventojai apie tai nėra girdėję, aiš
ku, su mažomis išimtimis. Vokie
tija, net dabartinė Vakarų Vokie
tija, irgi tą sutartį stengiasi slėpti ir
net paveikti lietuvių veikėjus dėl to
nieko nedaryti.

Daugelis lietuvių apie tą sutartį
irgi nedaug žino. Reikia, kad lie
tuvių spauda paskelbtų pilnus tos
sutarties tekstus originaluose ir
vertiniais.

Reikia stengtis paveikti Sovietų
Sąjunga ir Vokietiją tą sutartį at
šaukti, oficialiai tų valstybių vardu
viešai paskelbti, kad tos sutarties
atsisakome. Reikia talkos prašyti
J.A.V.-ių vyriausybę.
Vokiečiams ta tema labai ne
maloni, jie dėl to nervinasi. Kaip
ir sovietai. Turime rašyti Vokieti
jos ir kitoms vyriausybėms, dary
ti demonstracijas, reikalauti panai
kinti sutartį prekiaujant tautomis.

Reikia rašyti sovietti kalina
miems lietuviams, jei turime jų
adresus. Redakcijos turėtų tokius
adresus skelbti. Taip pat rašyti ži
nomiems kryželių ir maldaknygių
atėmėjams, apie ką rašo Lietuvių
Katalikų Kronika ar kas kitas.
Čia tik dalis tų šaunių lietuvių
pasakytų minčių.
Lietuvių Amerikiečiij Informaci
jos Centro vardu kalbėjo Danutė
Barauskaitė ir Anthony Mažeika
suminėjo per savaitę vykusius S.
Kudirkos, V. Šakalio kalbėjimus,
veiklą. Jie kalbėjo per amerikiečių
radiją, apie juos buvo rodoma ži
nių televizijose, spausdino ir skel
bė amerikiečių laikraščiai. Amerikiečių universitetuose, gimnazi
jose jų kalbų susirinkdavo pasi
klausyti tiek daug jaunimo, kad
netilpdavo į sales. Dabar ameri
kiečių jaunimo nuotaikos yra pasi
keitę gerojon pusėn. Dabar jie
ieško naujų žinių, nori padėti žmo
nėms (ir lietuviams) išsilaisvinti,
klausinėja, kuo ir kaip jie galėtų
talkinti. Atsiranda daug asmeniĮ,
nemokančių lietuviškai, bet save
laikančių lietuviais, prašančių pri
imti bendron talkon. Kreipiasi net
amerikiečiai, lenkai, prieš-komunistiniai rusai, žydai, latviai, estai,
ukrainiečiai—visi nori talkinti ko
voje prieš komunizmą.
Amerikiečių visuomenė vadovau
jama naujo prezidento, pagaliau
pradeda teisingiau suprasti komu
nizmą. Išnaudokime tą šviesią pro
gą, pagreitinkime Lietuvai nepri
klausomybės atgavimą. —alg. g.

NAUJOS KNYGOS

“Po Ultimatumo”—Juozo Kralikausko. Išleido Liet, knygos klu
bas, Chicagoje. 18 pusi. Kaina $6.

“Opposition to Soviet Rule in
Lithuania 1945-1980.” Dr. Tho
mas Remeikis. Išleido “Institute of
Lithuanian Studies Press”. 680
pusi., kietais viršeliais. Kaina $15.
—,0—

“Jūrų Keliais”—Jūrų kapitono
atsiminimai—Br. Krestopaitis. Kie
tais viršeliais, iliustruotas. 240
pus. Kaina $10.
—o—
“Spaudos Baruose,” žurnalisto
Juozo Kapačinsko atsiminimai. Iš
leido Chicagos Liet. Literatūros
Draugija. 216 pusi. Kietais virše
liais. Kaina nepažymėta.

“Ispanų Novelė”—Povilo Gaučio vertimas. 486 pusi. Kaina $10.
—o—
“Mano Kartos Lilkiminiai Me
tai”—Balys Gaidžiūnas. Poezija.
104 pusi. Kaina $5.

Lietuvos Steigiamasis Seimas •—
V. Daugirdaitė-Sruogenė. Išleido
Tautos Fondas, New Yorke. 262
pusi. Kaina $6.

“Ir Atlėkė Volungė”—Antano
Vaičiulaičio poezija. 96 pusi. Kai
na $4. Išleido Lietuviškis Knygos
Klubas.

“Trys Dienos Pasauly”—N. A.
Dičpetris. Alg. Mackaus Fondo
leidinys. 176 pusi. Kaina $8.

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
8400—8th Ave., Inglewood, C A 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 ★ radijo aparatai ir kitoki mu*
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, o o neseniai
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*

RUTOtechnica
•
•
•
•

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ
ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS
ART/ ŠV. K/4Z/M/ERO PA/MP//OS - MRP
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

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

Saugi vieta taupyti yra

TEL - 660-5984

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

3356 Glendale Blvd-, Los Angeles Calif. 90039

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
PRAŠOME ATNAUJINTI

Indėliai yra apdrausti iki $100,000.

Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus (7£%)
‘Lietuviai .Amerkos

Vakaruose”

prenumeratą

Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais

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

90029.

6 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000.

Teb 664-2910

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
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
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Nuosavybiy pardavėjai
WALLY & WAYNE

PHOTOGRAPHY

ALBINAS MARKEVIČIUS

Advokatai

Dantistai

Real Estate Broker

Law Offices of

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

ROQUE & MARK CO.

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

Member American Dental Society

11985 E- Firestone, Norwalk, Ca
Telef. 2(13) 864-2063

2802 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, CA 90404

17228 Crenshaw Blvd-,

10900 Warner Ave., Suite 116

Torrance, CA 90504

Fountain Valley, CA 92708

538-4160

770-2000

Saw Wally & Danutė Batebri

(Corner Warner & Euclid)

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

3440 Wilshire Blvd-

Tel. 1 (714) 968-5525

Los Angeles, CA 90010

DANUTĖ PASKEVIČIENĖ

ir autentiškos koplytėlės, lietuviai
H3&NRY J. PASCOE, Realtor*

2901 Wilshire Blvd.

Attorney at Law

Santa Monica, CA 90403

Didelis dovanų pasirinkimas ysfc

Ssm Marica, CA 90403
Phene 828-4613 by appetateswt

lėlės, ar liet, plokštelės bei knygas.

1611 Montana, Suite G

12301 Wilshire Blvd., Suite 513
Los Angeles, California 90025

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

Real B&sfe Brokers

Dantistas (latviu kilmes)

(Arturas Dobilas)

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis pregontis—<

Gražu dovanų duoti yra

A. BLAKIS, D.D.S.

ARTHUR V' DOBLE

VERTINGOS DOVANOS

Res. 395-0410

Phone: 828-7525

Liet. Amerikos Vakaruose Atojfe:

Res. 333-m

'fei.

4364 Sunset Boulevard

Telefonas (213) 826-5505

Apdrauda

ROLANDAS QIEDRAITIS, »J9£.
DANUTE GIEDRAITIS, 0.M.D.

BRONĖ SKUČIENĖ

»
ALMA VLIKAS-STOČKIENĖ, D.D.S-

4364 Sunset Boulevard

Lietuviai dantistai

Los Angeles, CA 90029

3151 Glendale Boulevard

Insurance Service, Inc

Los Angeles, GA 90039
Tel. 460-1205

664-2919

R. E. Salesman

All Lines of Insurance

Santa Monica, CA 90404

828-7525

A. F. SKIRIUS

Slue Carpet* Realtors

President

JOS, SPREIN

CROWN ESCROW CORPORATION

Realtor Associate

Sunset

Boulevard

Los Angeles, CA 90026

)
t
i
<
. >

taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Paeifie Coast Hy.
limitą, CA 90717

Res.: 795 6357

wuQtwtW'iw

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stančikaitės

ROMAS JASIUKONIS
Realty ERA Associate

Commercial and Residential

Įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard

2718 Griffith Park Blvd.
Los Angeles, CA 90027

Santa Monica. CA 90405

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

tinėse Amerikos Valstybėse.

Vytės Nemunėlio

Gydytojas ir chirurgas

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad. 9-1

timus giminėms iš Lietuvos vizitui
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung

(TO

Arcadia, California 91006

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

oficiali aukštesniojo teismo vertėją
daro dokumentų vertimus iš lietu
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka^
mais patvirtinimais ir notarteavi

849-4192

413-3370

Tel.: 664-2919

BRONĖ SKIRIENĖ,

Prašome skambinti telefonu;

34 East Foothill Blvd.

445-6501

Tel. 664-2919

Taip pat padeda parengti iškvfe*

MARCELLA AUGUS

2339

INSURANCE AGENT

Automobiliu

(same address)

Escrow Companies

2802 Santa Monica Blvd.

Cos Angeles, CA 90029

Res. 849-4192

Vincas Skirtus

A. "Mark" MARKEVIČIUS

4366 Sunset Boulevard

Calif- 90029

Realtor

M & R AMERICANA

453-1735

Los Angeles, CA 90029

Res.: 667-3372

iliustracijomis.
Kaina $4 00

šią ir kitų knygų jaunimui galite
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje;
4364 Sunset Blvd., Hollywood, (M
90029
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti

Vaiky darželiai

Tel.: 325-3145

lengvosios muzikos
šokių, maršų, chorų dainų,
atskirų solistų

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
GLSNDAL^ PRE-SCHOOL

Diplomate American Board of

AUTOTECHNICA

and KINDERGARTEN

,

PLOKŠTELIŲ.

Obstetrics and Gynecology

Sav- Jonas Karalius

Ona Žukienė, savin.
1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

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

Tel.: (213) 432-2973

Res.: 597-4141

225 S. Verdugo
Tel. 244-4567

M.,

G-lendale, CA
vakare 241-0340

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

<

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”

8671 Hollywood Blvd.
Hollywood. CA 90028
469-8097

Res.: 466-6084

ALBERT, LUIS M., M.D.

GENERAL CONTRACTORS

šešt-adieriris 12:30—1:00 p»p.

Physician & Surgeon
1500 So. Central Ave., Suite 125

‘•4EST WAY”, sav. A. Pečiulis

Glendale, CA 91204

Remodeling Specialist

246-2456

Reefing, Plumbing, Painting,
iteetrical, Plastering, Kitchens

830 S. Gage Ave.

Los Angeles, CA 90023

263-9847

Stotis KTYM, banga 1460 AM

MN Griffith Park Blvd.
Los Angeles, CA. 90027

Programų Koordinatorius

VLADAS GILYS

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

Phoms: 685-7818
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/ /PARENGIMŲ
KALE N D O R I U S
KOVO MĖN.

8 d. skautų rengiama Kaziuko
mugė įvyks Šv. Kazimiero para
pijos aikštėje ir salėse.
29 d. Liet. Bendruomenė Šv. Ka
zimiero parapijos salėje daro dr.
Tomo Remeikio knygos “Opposi
tion to Soviet Rule in Lithuania”
pristatymą.

BALANDŽIO MEN.—
5 d. Draugo premijos įteikimo
šventė Šv. Kazimiero par. salėje.

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

— TRUMPAI —
Feliksas Masaitis, ALT-o Los
Angeles skyriaus pirmininkas, va
sario 14 d. Sakų rezidencijoje buvo
pagerbtas 65 m. sukakties pro
ga. Puikiai paruoštuose Rūtos Ša
kienės vaišėse dalyvavo svečias kal
bėtojas Algirdas Kasulaitis ir visi
ALT-o valdybos nariai su žmono
mis.
Feliksui buvo palinkėta dar daug
sėkmingų metų lietuviškoje veik' loję.
—o—
Rašytojas Jonas Vizbaras, 1980
m. “Draugo” premijos laimėtojas
už romaną “Alšėnų Kunigaikšty
tė” balandžio 5 d. atvyksta į kny
gos pristatymą, ruošiamą Gražinos
skaučių būrelio iniciatyva Šv. Ka

zimiero parapijos salėje. Progra
moje meninę dalį atliks solistė Ro
ma Mastienė. Premiją įteikti at
vyksta “Draugo” reikalų vedėjas
kun. V. Rimšelis, MIC.

BALF-o, Los Angeles sk. meti
nis susirinkimas šaukiamas kovo
15 d. Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos 8-je klasėje. Visi lietuviai
kviečiami dalyvauti.
—0‘—

Komp. Giedros Gudauskienės
kūriniai bus išpildomi BrentwoodWestwood simfoninio orkestro ko>vo 8 d., 3 v. p.p. Paul Revere mo
kyklos auditorijoje, 1450 Allenford Ave., Brentwood, CA.
Radio stotis KFAC programoje,
skirtoje paminėti Los Angeles 200
m. sukaktį, kovo 1 d. 5 v. p.p.
transliavo G. Gudauskienės kūri
nius “Los Angeles Vaizdai,’ kuriuos
išpildė pianistė Raimonda Apeikytė.

LB Vakarų Apygarda ruošia Dr.
Tomo Remeikio naujos knygos
“Opposition to Soviet Rule in Lith
uania” pristatymą, kuris numato
mas Š.m. kovo mėn. 29 d. sekma
dienį po pamaldų, Šv. Kazimiero
parapijos salėje. Dr. T. Remeikis
kalbės tema “Tautinis judėjimas
Sovietų Sąjungoje.” Be jo dar kal
bės Dr. Algirdas Avižienis, Bro
nys Raila ir Julius Raulinaitis.

Remkime Sam Yorty
Š.m. balandžio mėn. rinkimuose
buvęs L.A. meras Sam Yorty vėl
kandidatuoja į L.A. merus.

S. Yorty per savo TV progra
mas, yra dažnai pasisakęs už .Lie
tuvos laisvę. Jis yra draugas lie
tuvių. Atsimenu kai jam esant me
ru L.D. red. kolektyvas kas mėnuo
būdavo pakvie iamas i jos spaudos
konferenciją ir mes trys—red. B.
Brazdžionis, Juozas Andrius ir An
tanas Skirius dalyvaudavo tose kon
ferencijose.

Melvinas ir Isselė Barauskai
Melvinas Barauskas, sūnus Vin
co ir Margaritos Barauskų, 1980
m. gruodžio 27 d. vedė Iselle Lo
renzo. Sutuoktuvės įvyko šv. Ka*
zimiero bažnyčioje.
Linkime jauniesiems gražaus ve
dybinio gyvenimo.

Bradjey kaltino, kad meras Yor
ty neįvedė Los Angelyje požemi
nio susisiekimo, gi ką jis padarė
per 8 ipetus. Visai nieko, tik susilp
nino policijos pajėgas, prisivarė į
L.A. meksikiečių vagių gaujas, ku
rie terorizuoja L.A. gyventojus.
Sam Yorty parėmimui lietuviai
kviečia į parengimą pas Blackwell,
532 S. Irving Blvd., Los Angeles,

Auka asmeniui $15. Rezervacijas
priima (213) 876-9300 ir (213)
876-7142.

MIRTYS
Elenos Sadauskaitės-Koeblen vy
ras Rene mirė 1981 m. vasario 23
d. Las Vegas, Nevadoje. Ankš
čiau jie gyveno Manhattan Beach,
Calif. Savo laiku Sadauskaitė buvo
žinoma solistė Pennsylvanijoje.
Nors ir tolokai nuo lietuvių Sa
dauskaitė gyvena, tačiau palaiko
ryšius su jais pasikviesdama sukak
tuvių progomis.
Reiškiame gilią užuojautą Elenai
Sadauskaitei ir visiems giminiems.
Filomena Galdikienė iš Beverly
Hills, Calif., sausio mėn. pradžio
je buvo nuvykusi į sesers Eugeni
jos Gilbienės laidotuves Australi
jon.
Reiškiame gilią užuojautą vi
siems giminėms.

A.A. JUOZAS DAUKANTAS

1981 m. vasario 19 d. suėjo
vieneri metai, kai Lietuvoje mi
rė Sibiro Vorkutoje iškankintas,
Ž. K. B. 7-to' pulko auklėtinis, is
toriko Simano Daukanto gimi
naitis, Juozas Daukantas.

A. A. Juozas paliko žmoną,
tris sūnus ir vieną dukterį, Ame
rikoje, Santa Monikoje, gyvena
jo brolis Antanas, QuinCy, Mass.
— sesuo Anastazija Mingaudienė. Juozas. Vorkutoj, Sibire, išbu
vo 15 m., niekas nežinojo, ar jis
yra gyvas ir kur jis yra. Chruš
čiovui lankantis netoli Vorkutos,
jam buvo pasakyta, kad daug
miršta sunkiųjų darbų kalinių. Jis
įsakė visus arti mirties paleisti į
namus numirti. Tokiu būdu ne
tikėtai grįžo ir Juozas į Lietuvą.
Brolio ir sesers iš Amerikos siun
tinių pagalba Juozas kiek sustip
rėjo ir kurį laiką dar pasidžiau
gė gyvenimu numylėtoje Lietuvo

je
A. A. Juozo1 darbai šiuo metu
neįmanoma surašyti, bet jo nuo
pelnus vieną dieną tauta įvertins.
A. A. Juozas, būdamas Vorku
toje, buvo sutikęs Dr. M. Devenį, kuris, progai pasitaikius, kiek
galėdamas padūdavo' mirties kor
puso tremtiniams, nors tai ir grės
davo jo saugumui.
Brangus Juozai, tegul būna
lengva tavo ir mūsų numylėta
Lietuvos žemelė. A. Daukantas
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la. Mat, Sovietai iš naujo iš Ame
rikos valdžios pareikalavo grąžin
ti Praną ir Algirdą Bražinskus į
Rusiją. Teisme Bražinskus gynė ad
vokatės E. Armonienė ir N. Brinkienė, liudininkais buvo S. Kudir
ka ir V. Šakalys.
Amerikos TV ir spaudos repor
teriai susidomėjo ta byla. Dalyvavo
TV—2, 4 ir 7 kanalo filmotojai.
Los Angeles Times ir Examiner
plačiai aprašė teismo1 eigą ir apie
Bražinskus.
Teisėjas padarė nutarimą Bra
žinskų nedeportuoti, bet patarė
jiems kreiptis į Valstybės departmentą, kad jiems būtų suteiktos
“asylum” teisės.
Žinodami State Dept. naujo vir
šininko Alexander Haig nuomonę
apie Sovietus, esame tikri, kad Bra
žinskai nebus išsiųsti į Rusiją.

J.A.V. Bend. Los Angeles apy
linkės metinis susirinkimas šv. Ka
zimiero parapijos salėje įvyksta
kovo mėn. 22 d., 12 v. dieną.
Kviečiami visi lietuviai dalyvau
ti. —Apylinkės Valdyba

MALONŪS BALFININKAI!

Los Angeles BALF-o valdyba
praneša visliems aukotojams, kad
metinis narių susirinkimas įvyks
1981 m. kovo 15 d. 12 vai. Šv.
Kazimiero par. mokyklos patal
pose. Bus patiekta praeitų metų
veiklos apyskaita, išrinkta nauja
valdyba, revizijos komisija ir pa
sitarta BALFO .ateities reikalais.
Prašome visų šiame susirinki
me dalyvauti.
Valdyba

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

Visi sąskaitybos darbai
Valstybiniai ir kiti mokesčiai
Dokumentų notarizavimas

Reid, Hughes&Webbr Ine
7327 Reseda Blvd.
RESEDA, CA 91335
Tel. 344-0283

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
CATERING BUFFET STYLE
Cold and Hot Hors D’ouvres

Taip pat įvairūs lietuvižki patieka
lai gaunami pas:
V. Bsltušienę — 660-8671

Antanas Skirius yra dirbęs Inter
nal Revenue Service valdžios įstai
goje ir jau turi 25 metų privačiu
praktiką šioje srityje.
Dėl patarnavimo laiko susitarti
telefonu: 664-2919.

