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VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS LOS ANGELES
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 'sukakties minėjimas
įvyko vasario 14 d. Minėjimą
rengė Altas, Tautos Fondas (Vil
kas) ir JAV L. Bendruomenės
Vakarų Apygarda bendru sutari
mu, kaip tai jau daroma keliais
pastaruosius metais, Aukos ren
kamos pagal aukotojų valia visų
trijų minėtų veiksnių jėgomis.

Minėjimas pradėtas vasario 6
d. lietuviškos radijo valandėlės
programoje, kur minėjimo reikau kalbėjo' F. Masaitis, Tautos
Fondo atstovas A. Markevičius
ir JAV LB Vakarų Apygardos
pirm. R. Dabšys. Sekantį šešta
dienį, minėjimo išvakarėse, vėl
tos valandėlės program o e kalbė
jo Lietuvos gen. garbės konsulas
V. Čekanauskas ir Alto kviestas
iš Chicagos atvykęs minėjimo pa
grindinis kalbėtojas dr. K. Ėrin
gas.

Minėjimo dieną, vasario 14,
iškilmės prasidėjo Šv. Kazimiero
parapijos mokyklos kieme vėlia
vų pakėlimu, dalyvaujant lietu

viškų organizacijų atstovams su
savo vėliavomis. Gausi reprezen
tacija čia buvo šaulių vėliavos,
kurią lydėjo gausus būrys unifor
muotų šauliu. Iškilmingas pamal
das laikė ir pamokslą pasakė
klebonas prel. J. Kučingis. Vado
vaujamas komp. B. Budriūno,
giedojo parapijos choras su so
liste J. Cekanauskiene.
Pagrindinė minėjimo dalis vy
ko Marshall aukšt. mokyklos au
ditorijoje. Programą pradėjo Al
to pirm. F. Masaitis. Amerikos
himną pagiedojo A. Polikaitis,
maldą pakalbėjo dr. kun. V. Bal
tuška (klebonas prel. J. Kučingis
į minėjimą atvyko kiek vėliau).
Toliau sekė Lietuvos kariuo
menės savanorių-kūrėjų pagerbi
mas, paskelbiant jų pavardes, ro
dos, 14 iš kurių minėjime dalyva
vo penki — jiems birutininkės
prisegė po gėlę.
Po sveikinimo žodį pasakė
Lietuvos gen. konsulas V. Čeka
nauskas ir Latvijos Estijos ir Pa
vergtų Tautų komiteto pirminin
kas. Gen. kons. V. Čekanauskas

Am. Lietuvių Tarybos L. A. skyriaus pirm. F. Masaitis pristato
pagrindinį minėjimo kalbėtoja, neseniai pasitraukusį iš Lietuvos, dr.
Kazį Ėringį.
Foto A. Gulbinsko
perskaitė Valst. Sekretoriaus A.
Haig raštą Lietuvos pasiuntiniui
dr. S. Bačkiui.

Pagrindinio kalbėtojo dr. K.
Eringio žodis buvo labai gerai
paruoštas, atremtas į realybę, ku
rią jis pats yra patyręs. Publika
jo kalbą išklausė su dideliu susi
domėjimu ir pritarimu.
Prieš meninę programos dalį
trumpą žodį tarė A. Markevi
čius, ragindamas aukoti VlikoTauto Fondui.
Tolimesnei programos daliai
vadovavo J urkūnaitė-Vitkienė.

salėje. Iš dešinės: svečias kalbėtojas dr. Kazys Ėringis, latviu atstovas
Paulovskis, estų atstovas Bernard Nurmsen, Estijos garbės konsulas
Ernst Laur, Lietuvos gen. konsulas Vytautas Čekanauskas, Janina
Čekanauskienė, Latvijos garbės konsulas Leon Anderson ir Pavergtų
Tautų Komiteto pirm. Olgerd Klejnot.
Foto A. Gulbinsko

Los Angeles LB apylinkės pir
mininkė D. Vizgirdienė paskelbė
sąrašą stambiausių aukotojų, ku
rių pačioje pirmoje vietoje buvo
stambiausi aukotojai — J. ir E.
Sinkiai iš Santa Monikos (auko
ję 1050 dol.: $1000 — Tautos
Fondui ir $50 — Altui), E viso
minėjimo proga surinkta 12.565
dol.
Meninėje dalyje pirmiausia pa
sirodė jauna solistė Vita Polikai-

tytė, kuriai akomponavo Rai
monda Apeikytė. Abi pasipuošu
sios tautiniais drabužiais. Puiku!
Solistė padainavo 3 dainas, ku
rias publika priėmė labai gausiais
garsiais plojimais. Po to sekė
taip pat spalvingais tautiniais
drabužiais pasipuošęs Spindulio
jaunimas, puikiai pašokęs porą
tautinių šokių. Šokiams akordeo
nu grojo Linas Polikaitis.
Meninės programos pabaigai
vyrų kvartetas — R. Dabšys, A.
Polikaitis, Br. Seliukas ir E. Jarašūnas — padainavo 4 dainas,
akcmponuojant R. Apeikytei. Ir
jaunimo šokiai ir vvru kvartetas
publikos buvo priimti labai šiltai.

Visa programa praėjo labai
sklandžiai ir ilgai neužtruko.
Baigiant R. Dabšys, LB Vaka
rų apygardos pirm., padėkojo
garbės svečiams ir visiems susi
rinkusiems ir ragino
ir toliau
c*
remti Lietuvos laisvinimo pastan
gas. Renginys baigtas Lietuvos
himnu, kuri giedojo visi. (V. B.)
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Galima gauti šie patarnavimui:

APDRAUDIMAS
namų, baidų, atsakomybės (Liabi.ity)

NOTARO PATARNAViMAI
Patvirtinama įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)

LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA
•?5o4 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195.

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

Tel. 664-2919

Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija-

4366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

redaguoja: Redakcinė kolegija.
Spausdinami straipsniaiii taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais
kitaip nesusitarta. □ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai ne
būtinai reiškia redakcijos nuomonę. □ Anoniminiai raštai nepriimami.

Telefonai: 664-2910 — 664-2919

Frenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų.
Ema nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius-
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RŪTA, INC. — INVESTAVIMO BENDROVE
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525
Valdyba: Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog

MIELI LliTOVIAH
Lietuvos Atstovybės Vašingtone namai šiuo metu yra reikalingi
skubaus remonto. Norint sulaikyti tolimesni, ni nykimą, darbų reikia
prauėu. tuojau, o tam skubiai reikalingos lėšos. Jokios paramos iš
kitur negalime tikėtis; reikalinga pinigų suma turi sudėti patys lie

tuviai.
Darbai jau pradedami, nes pradžiai jau turima šiek tiek pinigų.
Tačiau iki šiol surinkta tik apie 16^ sąmatoje numatytos reikalingos
sumos.
Iš Alto’s ir L. Bendruomenės atstovu sudarytas bendras lėšoms
telkti Komitetas kreipiasi į visus lietuvius.prašydamas jų darbų pa
remti. Mes, Los Angeles ir apylinkių lietuviai negalime likti Šiam
reikalui abejingi ir nejautrūs. Juk žinome, kad palikdami Nepriklau
somos Lietuvos rūmus trūnyti, sudarysime Įspūdį, kad jų likimas
mums nerūpi. Neabejotina, kad kai kas iš to pasidarys mums nepa
lankias išvadas, nuo kurių evantualiai galėtų priklausyti ir Lietuvos
okupacijos nepripažinimo klausimas.

AAD QUALITY PAINTING

Garantuotai kokybiškas dažymas
Dažome namus iš vidaus ir lauko. ® Darba atliekame
greitai, kokybiškai garantuotai, prieinamom kainom.
Nuo Santa Barbaros iki San Diego.
Kreiptis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Telefonu 1(714) 827-8559
Dažymo darbus yra dirbės Chicagoje, Floridoje, Louisianoje.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848

>

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.

Los Angeles Alfos skyrius, L. Bendruomenės Apygarda ir
Tautos Fondas (Vilkas), norėdami mūsų atstovybei padėti, nutarė
surengti lietuvių pabendravimų š. rm kovo mėn. 14 d. 12:30 vai.
Šv. Kazimiero parapijos salėje. Pagrindinę kalba pasakys Vilius
Bražėnas, plačiai pagarsėjęs kalbėtojas lietuvių, o ypatingai- ameri
kiečių tarpe. Po paskaitos trumpa meninė programa, o po jos užkan
džiai su šampanu apatinėje parapijos salėje. įėjimas visiems laisvas
ir nemokamas.

Rengėjai maloniai kviečia Tamsta šiame renginy dalyvauti ir savo
auka paremti šį vienkartinį, išskirtina reikalų. Negalint dalyvauti,
maloniai prašome savo auka pasiųsti paštu, už kuria pabendravimo
rengėjai ir Lietuvos Atstovybė liks visada Jums dėkingi.
Visos surinktos aukos bus persiųstos i Vašingtoną.

F. Masaitis
ALTos Los Angeles sk
, pirmininkas

-

R. Dabsys
L. B-nės Vakarų Apyg.
pirmininkas

Albinas Markevičius
Tautos Fondo (VLIK o) Los Angeles k-to
pirmininkas
•
'
-

-

-

Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

GLOBE PARCEL SERVICE
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 413-0177
Savininkai
Bronislava Viksman ir Sofija Ayzenberg
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus,
de jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pasitaitymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždarytaTaip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

HOLLYWOOD -

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

Puikios dešros » Fred Reich ir Vienuos skanumynai. Duona —*
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys,
įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir
šeimos šventėms.
Visi gaus dovanų, kurie, atėję čia pirktis, parodys šį skelbimą.
Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt.
9-7, Sėst. 9-5

Aukas siųsti šiuo adresu: Lithuanian Legation, 2622 J6th St.,
N. W. Washington, D. C. 20009.
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Sekm.

ir Pirm,

uždaryta

Tel. 663-4747

MŪSŲ POETO GIMTADIENIO PROGA
Vasario 2 d. mūsų kolonijos
rašytojui poetui Bernardui Braz
džioniui suėjo 75 metai. Norime
nors keliais žodžiais tą nedažną
gimtadienį atymėti.
B. Brazdžionis beveik 20' me
tų buvo žurnalo1 ’’Lietuvių Die
nos” redaktorius ir techniškas jo
parų ošėjas. Dirbant spaustuvėje,
pro jo pirštus yra praėję daugelis
”L. Dienų” leidyklos knygų, kaip
gen. S. Raštikio' atsiminimų du

Poetas Bern. Brazdž'onis
knygų, eilė poezijos rinknių (E.
Tumienės, A. Griciaus, G. Tulauskaitės...), Donelaičio ’’Me
tai” ir ’’Anykščių šilelis” angliš
kai ir kt. Jis mūsų leidyklai tal
kininkauja ir dabar, išėjęs į pen
siją, o prieš keletą metų išsikėlęs
kiek toliau nuo Los Angeles.
B. Brazdžionis mūsų kolonijo
je reiškiasi ne vien kaip redakto
rius žurnalistas, bet ir kaip visuo
menės veikėjas, lituanistinės mo
kytojas, paskaitininkas. Jis yra
buvęs LB Tarybos ir Lietuvių
Fondo Tarybos narys, vienas L.
A. Lietuvių Fondo propaguotojų
ir skyriaus pirmininkas. Jis yra
įvairių organizacijų aktyvus na
rys bet jo mėgiamiausia organi
zacija, atrodo, yra Dailiųjų Me
nti klubas, prie kurio steigimo jis
yra daug prisidėjęs ir daugelį
kartų jam pirmininkavęs.

Šiuo metu B. Brazdžionis yra
pirmininkas Lietuvių Rašytojų
draugijos valdybos, kurią sudaro
losangeliškiai rašytojai (Alė Rūta,

Br. Raila, A. Gricius, Pr. Visvy
das).
Kad ir toliau nuo centro gy
vendamas, B. Brazdžionis beveik
kiekvieną savaitgalį su žmona Al
dona yra matomas Los Angelėje,
jeigu vyksta koks kultūrinis
vakaras, koncertas ar minėjimas.
Kartais vakaruose bei minėji
muose jis taria humoru pamar
gintą žodį, retkarčiais paskaito
savo kūrybos. Dažnai su savo kū
ryba jis aplanko keletą tolimes
nių JAV miestų Tolimiausia ke
lionė buvo prieš keletą metų li
teratūrinė išvyka į Australiją.
Šių metų balandžio 17 ir 25 die
nomis jis yra užkviestas su lite
ratūros vakarais iG DetroitąG ir Torantą, o gegužės 28 d. Chicagoj e
Poezijos Dienose skaitys paskai
tą apie Maironį, gi gegužės 29
įvyks jo asmeniškas poezijos re
čitalis.
Atrodo, kad metai mūsų poeto
pečių perdaug dar neslegia, jis
dar yra sveikas, judrus ir kūry
bingas. Ta proga prie linkėjimu
’’Ilgiausių metų!” norime pridėti
literatūros istoriko Pr. Naujokai
čio veikalo ištrauka iš B. B. kli
bos apibūdinimo.
"B. Brazdž’onis yra vienas
populiariausių savo kartos poetų.
Jis buvo mėgiamas nepriklauso
moje Lietuvoje, bet ypač buvo
branginamas okupacijų metais dėl
patriotinės poezijos. Ir išeivijoje
is deklamuojamas minėjimuose,
kompozitoriai jo dainoms ir kan
tatoms kuria melodijas. B. Braz
džionis masių vertinamas kaip
tautos poetas. Pasukęs į patrioti
nės lyrikos kelią, tam, keliui liko
ištikimas daugelį metų. Teisingai
sakoma, kad patriotinė poezija
yra pati sunkiausia, nes patrioti
nės idėjos yra visuotinės, amži
nos. Jų laukas nėra labai platus,
dėl to sunku joms rasti nenublu
kusius įvaizdžius, naujas išraiškos
formas. Bet B. Brazdžionis to
sunkaus kelio nepabūgo... Su vi
sa talento jėga jis šaukė tautą,
drąsino, guodė, piktinosi ir pro
testavo dėl melo ir neteisvbiu.
Tautos tarnyboje B; Brazdžionis
mūsų literatūroje stoja greta, di
džiojo tautos žadintojo Maironio.
Savo pašaukimo pareigą jis atli
ko visa savo prigimtimi: prote ki
lusias idėjas išgyveno Širdimi, o
valio jėgą įvilko į poezijos for
mą.
B. Brazdžionis yra vienintelis
toks mūsų dabarties literatūroje:
tautos, Dievo ir per pasauli ke
liaujančio žmogaus - piligrimo
poetas”. (.4.)

KALBĖK IR BŪK
IŠGIRSTAS
Mes labai daug ’’politikuojam”
savo1 tarpe, mėgstam reikšti savo
nuomonę įvairiais Amerikos vi
daus ir užsienio klausimais.
’’Taip gerai, o taip ne”, ’’jeigu aš
būčiau... aš padaryčiau taip ir
taip”. Dėl nuomonių skirtumų
tarp s'avęs susikertam, susipyks
tam.
Ir kas -iš to? Pasaulinė politika
eina savais keliais, net neišgirdu
si mūsų nuomonės.

TRUMPOS ŽINIOS
Respublikonų tautinių grupių
Tarybos vykdomojo komiteto su
sirinkimas įvyko 1982 m. vasario
20-tą dieną Sheraton Universal
Hotel, Los Angeles, CA.
Lietuvių Respublikonų Federa
cijos pirmininkas A. Miliūnas iš
Chicago, II.. savo vieton įgaliojo
Liuciją Mažeikienę dalyvauti ta
me suvažiavime.
Eugene Ziurys, kredencialų ir
narių registracijos komiteto pir
mininkas iš Hartford, Conn., įgaliavo Bronę Skirienę.

G

★
Bet mūsų nuomonė gali būt
išgirsta. Galime pasiųsti ją kam
tiktai norime ir kokioms tik no
rime valstybių ambasadoms Wa
shingtone ar jų misijoms Jung
tinėse Tautose ’’Western Union
Personai Opinion Telegram” pa
tarnavimu.
★

Tą mintį kelia Kalifornijos laik
raštis ’’North County Courier”.
Jis sako, kad mūsų nuomonė bus
išgirsta ir dėmesin priimta, jeigu
ją laiku ir konkrečiai pareikšime,
kai sprendžiamas koks nors klau
simas, kuris jaudina ir jusą ir jūs
turite aiškią savo- nuomonę ar
sprendimą, galite tą nuomonę
paremti faktais. Laiku ir tiksliai
išsireiškę, galite daug patarnauti
ir Lietuvos reikalui.
★
Gyvenam demokratinėje vals
tybėje, kur turi teise pasisakyti ir
prisidėti prie sprendimų kiekvie
nas pilietis. Pasinaudokime ta
galimybe.
Jūsų nuomonės pasiuntimas
kaštuos tik $4.50. (Už vardą-pavardę nieko neimamu, taip pat
nereikia mokėti nė už adresą)/

★
Jūsų pareiškimas telefonu bus
perduotas raštu 24 valandų lai
kotarpy. Telefoną rasite savo te
lefonų knygoje.
Daugiau apie ’’Personal Opi
nion Telegram Service” galite
gauti žinių paprašę iš Western
Union brošiūros ’’Speak and Be
Heard” adresu: Rusi Pateli, Dept.
PMS-N-12, The Western Union
Telegraph Co. One Lake Street,
Upper Saddle River, New Jersey,
07458.
Gautas naujas siuntinys lietuviškų
drožinių
Tik ką gavome LAV administra
cijoje naują siuntą lietuviškų dro
žinių: rūpintojėlių, kryžių ir ko
plytėlių.

JAV Valstybės Department©
raštas VLIKUI
Sąryšy su Miadrido konferenci
ja, VLIKO Valdyba spalio 22 d.
vėl pasiuntė memorandumą JAV ir
kitoms Vakarų vyriausybėms- dėl
padėties Lietuvoje. Į tai Dr. Bo
belis, VLIKO pirmininkas, gavo
Valstybės Dep-to raštą, datuotą
gruodžio 14 d., kurio vertimas že
miau dedamas:
“Man pavesta atsakyti į Jūsų
spalio 22 d. laišką prezidentui Reaganui ryšium su Amerikos vyriau
sybės veikla vykstančioje Madrido
konferencijoje ir pareikšti JAV
nusistatymą Lietuvos atžvilgiu.
“JAV ir kitos Vakarų valstybės
Madride padarė rimtą ir nuodug
nią Helsinkio baigminio 'akto vyk
dymo peržiūra. Ambasadorius Max
Kampelmanas ypač pabėžė, kad ir
pasitarimams Madride vykstant
Sovietų Sąjungoje nesumažėjusiai
tebevykdomi žmogaus teisių pa
žeidimai. Jis viešai apkaltino So
vietus visa eile specifiniu
•>
v nusižengirnų prieš žmogaus teises, jų tar
pe tebesitęsiačias represijas prieš
religinius ir tautinius aktyvistus
Baltijos valstybėse. Baigminio akto
įgyvendinimas vyksta lėtai, tačiau
mes esame pasirįžę dirbti toliau.
“Kaip Jums žinoma, JAV vy
riausybė kiekvienu tinkamu atve
ju viešai pabrėžia savo nusistaty
mą teisiškai nepripažinti Lietuvos
prievartinio įjungimo į Sovietų
Sąjungą. Valstybės Departmentas,
kiek įmanoma akyliai seka Lietu
voje ir kitose Pabaltijos valstybėse
sunkią padėtį asmenų, uždarytų
kalėjimuose ir persekiojamų dėl
jų vykdomo pagrindinių žmogaus
teisių gynimo. JAV Vyriausybė
yra nuolatos apgailestavusi Sovietų
Sąjungos politiką šiuo atžvilgiu,
kaip viešai tarptautiniuose foru
muose, pvz. Madrido konferenci
joje, taip ir diplomatiniais keliais.
Mes esame nusistatę ir toliau kiek
vienu tinkamu atveju duoti Sovie
tams suprasti mūsų priešingumą
tokiems prasižengimams.”
(pas.) Charles H. Thomas,
Direktorius Europos Saugumo ir
Politinių Reikalų Įstaiga
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J LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □
“BANGOS ŽINIOS”

Sausio 28 d. Kalifornijos “Ban
gos” sporto klubas sušaukė me
tinį -klubo susirinkimą, kurio me
tu buvo įteikti atžymėjimai sporto
varžybų laimėtojam. Klubo pirmi
ninkas Alg. Sekas atidarymo žo
dyje pranešė apie praeitų metų
klubo veiklą, numatytus planus
1982 metams ir 1983 metii Pa
saulio Lietuvių Žaidynes Čikagoje.
Susirinkimas, į kurį buvo kviečia
ma Lietuvių visuomenė, užsibaigė
pasilinksminimu. Dėka p. Jono
Petronio, “Bangos” sporto klubas
jau kelintus metus gauna naudotis
Lietuvių Tautiniii Namų salę.
“Bangos” valdyba pareiškė padėką
p. Jonui Petroniui, p.p. Vyt. ir
Dalei Burokam ir kitiem klubo rė
mėjam.
1982 metų gegužės 29-31 dieno
tais “Bangos” klubas rengia išvy
ką į Mammoth kalnus ir Alpini
stinio varžybas. Varžybas praves
Mammoth kalno vadovybė ir į
jas yra kviečiami kitų vietovių slidinėtojai. Dėl varžybų ir išvykos
informacijų rašyti Alg. Šėkui,
-10281 J on Day Dr., Huntington
Beach, CA 92646, arba skambin
ti (714) 962-4241.

MALONŪS PRISIMINIMAI
Š.m, sausio mėn. 17 d. lietuvių
parapijos viršutinėje salėje, įvyko
jaukus “Naujųjų Metų” pobūvis,
kurį paruošė Amerikos-Lietuviii
Piliečių Klubas. Pobūvis įvyko die
nos, metu, L vai. p.p. ir jame tu
rėjo progos dalyvauti vyresnio am
žiaus to klubo nariai ir šiaip ne
mažas skaičius svečių. Pobūvį,
trumpais žodžiais pasveikinės, pra
dėjo klubo pirmininkas Povilas
Petraitis ir prelatui Celiešiui su
kalbėjus maldą, buvo pradėti pie
tus. Ir ko ten ant stalų nebuvo?
Dešrų su šutintais kopūstais, kep
tų viščiukų, bulvinio kugelio ir vi
sokių kitų priedų . . . Neveltui bu
vo skelbta, kad svečiai bus pavai
šinti “karališkais pietumis” . . .
Virtuvėje sušilusios plušo kelios
moterys: vyr. šeimininkė, Violeta
Dūdorienė ir talkininkės, Onutė
Barborinienė, Elena Antanaitienė
ir Angelė Reklaitienė. Svečiai ska
niai užkandžiaudami, kartas nuo
karto “ištraukdavo” po “burnelę”
iš čia pat esančio “šaltinėlio,” kurį
rūpestingai tvarkė ir sąžiningai stik
lelius pilstė A. Antanaitis ir J.
Dženkaitis.
Pasisotinę ir pasistiprinę svečiai
atydžiai klausėsi, programos, kurią
gyvai ir įdomiai pravedė to klubo
valdybos narys Vladas Šimoliunas.
Programai talkininkavo jaunas, ta
lentingas ir daug žadantis jaunuo
4—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

lis, Rimas Polikaitis, kuris įspū
dingai pagrojo savo paties kūrinį—
kompoziciją pijanu ir po to links
mino svečius akordijonu. Progra
mai pasibaigus, svečiai vaišinosi
kava ir pyragaičiais—na!—ir, jau
nystę prisiminę—šoko . . . vien
marškiniai, švarkus pasikabinę!
Pobūvio tvarka, galima sakyti,
buvo pavyzdinga, nes visi pobūvio
pareigūnai savo paskirtį ir parei
gas atliko gerai: Leonas ir Izabelė
Oksai pardavinėjo įžangos bilie
tus; valdybos sekretorė Stella Žu
kauskienė ir ižd. Stasys Liseckas
priiminėjo nario mokesčius. Izabe
lė Gustienė ir Juozas Gedmintas
tvarkė baro bilietėlius, o Jonas
Petras-Petraitis lakstė ir padėjo
virtuvės šeimininkėms ir barui.
Tik apie. 5-6 vai. popietų,
svečiai
gerokai
pasilinksminę
ir patenkinti pradėjo skirstytis į
namus. Kaip visados, taip ir šį kar
tą, rūpestingai ir gerai salę tvar
kė ir orižiurėjo Mykolas Strupes.
...

‘
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Šia proga tenka pastebėti ir
kartu pasidžiaugti, kad mūsų vy
resnio 'amžiaus tautiečiai turi dar
noro, energijos, ir laiko pabendrau
ti vieni su kitais, pasilinksminti ir
kartu pasitarnauti mūsų lietuviš
kos visuomenės reikalams. Ačiū
jiems! —Dalyvis.

LOS ANGELES DRAMOS
SAMBŪRIO SPEKTAKLIS
Lietuvių Bendruomenės St. Pe
tersburg© apylinkės valdybos pa
stangomis buvo pakviestas Los
Angeles Dramos Sambūris. Sam
būris, vadovaujamas Dalijos Mackielienės, sausio 30 d. suvaidino
Antano Škėmos 3-jų veiksmų dra
matinę legendą “Živilę.” Scenos
dekoracijos buvo puikios ir akto
riai gerai atliko savo roles, nors
turinio atžvilgiu publikos nuomo
nė buvo įvairi. Pilnutėlė lietuvių
klubo salė gausiu plojimu įvertino
aktorių darbą.
Po vaidinimo buvo suruošta ak
toriams vakarienė, kurios metu, be
kitų kalbėtojų, tarė žodį Lietuvos
dramos teatro veteranas Henrikas
Kačinskas. Jis pažymėjo, kad isto
rija kartojasi, primindamas Juozo
Vaičkaus skrajojantį teatrą ir pa
lygindamas jį su šiuo sambūriu.
Savo kalbą užbaigė šiais žodžiais:
'Tegul jums šviečia scenos prožektoriiį sietynas, neduodant * nu
mirti lietuviškam žodžiui.” Buvo
malonu matyti dalyvių tarpe auto
riaus našlę Janiną Škėmienę, kuri
vakarienės metu trumpai aptarė
“Živilės” pirmuosius pastatymus
Čikagoje.

LIETUVIŲ KREDITO

BAIGĖ UNIVERSITETĄ

KOOPERATYVE

Jūratė Elena Raulinaitytė 1981
birželio 21 dieną baigė Univer
sity of California San Francisco
Bachelor of Science laipsniu iš
dantų higienos (dental hygiene).
Jūratė pradėjo lankyti UCLA uni
versitetą kaip biologijos studentė.
Nuo vaikystės dieniį mėgo ir mo
kėsi muzikos ir jos neapleido stu
dijuodama universitete. Ten ji
grojo cello UCLA simfoniniame
orkestre ir priklausė Alpha Lamb
da Delta honorary sorority. Po
dvejų metų Jūratė išsikėlė į San
Francisco studijuoti dantii higie
nos.
Tebegyvendama San Francisco,
Jūratė tęsė cello .pamokas ir gro
jo pasirodymuose kamerinėj mu
zikoj. Ketvirtais universiteto me
tais ji šoko San Francisco lietuvių
tautinių šokiij grupėje “Vakarų
vaikai.” Po vasaros atostogų Jū
ratė grįš į San Francisco dirbti sa
vo profesijoje ir toliau dalyvauti
lietuviškoje veikloje, o po poros
metų yra numačiusi toliau tęsti
mokslą savo pasirinktoje srityje.
Jūratė yra baigusi dešimt sky
rių Los Angeles šeštadieninėje li
tuanistinėje mokykloje, gražiai tai
syklingai kalba ir rašo lietuviškai.
Būdama vidurinėje mokykloje ji
dalyvavo Los Angeles tautinių šo
kių grupėje, dainavo mergaičių
sekstete “Aguonėlės,” grojo cello
jaunimo orkestre (Young Artists
Symphony) ir ėjo įvairias pareigas
Moksleivių ateitininkų organizaci
joje.

Lietuvių

kredito

kooperatyve,

3356 Glendale Blvd., L.A., 1981
m. pabaigoje aktyviai buvo $809,12.00. Išduotų įvairių rūšių pa
skolų ir trumpalaikių investacijų
suma—$785,091.00 Paprastųjų in
dėlių, terminuotų ir neapmokesti
namų certifikattį — $674,505.00.
1981 m. kooperatyvo pelnas $80,723.00. Nariams išmokėta už pa
prastus indėlius (Passbook) 872%
dividendo (žymiai daugiau negu
bankai už tokias sąskaitas moka);
už terminuotus indėlius didesnėmis
sumomis mokėta iki 12%, už ne
apmokestinamus certifikatus — pa
sai T-Bills kursą kaip ir kituose
bankuose. Likusi pelno suma per
vesta į garantijų ir rezervų fondą,
kurie siekia $105,390. Kiekvieno
nario indėliai yra apdrausti val
džios įstaigose iki $100,000. Kiek
vienas indėlininkas gali gauti iki
$2000 gyvybės draudimą; automa
tiškai apdraudžiamos ir pasokolos,
išskyrus nekilnojamo turto. Už šį
draudimą nariai nieko neturi pri
mokėti, nes draudimo mokesčius
sumoka kredito kooperatyvas iš
operacinitĮ sumų.

Kooperatyvas duoda geromis
sąlygomis įvairių rūšių paskolas,
palankesnėmis sąlygomis negu kur
nors kitur. Kiekvienas pirkdamas
automobilį arba prireikus kuriam
nors reikalui pinigų, turėtų pasitei
rauti dėl sąlygų ir lietuvių kredito
kooperatyve, ir tik tada padaryti
sprendimą.
Kooperatyvas
nėra
pelno siekianti organizacija, bet jo
tikslas—padėti savo nariams pini
gus pelningiau investuoti ir reika
lui esant, pasiskolinti. —I. M.

PRAŠOME ATNAUJINTI

“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
prenumeratą prisiunčiant $5.00
'adresu: “LAV,” 4364 Sunset Blvd,
L. A. CA 90029 Tek: 664-2919

Po Lietuvos vėliavos pakėlimo prie Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos organizacijų vėliavos nešamos į bažnyčia Priekyje (iš dešinės)
Rūta Šakienė, Juozas Narkevičius ir Liucija Mažeikienė.

jay Pasaulio ir Amerikos
Liefiįvių liižinierių-Architektų
S-gos PLIAS ir ALIAS Centro
Valdybos sąstatas

1981-1984 m. kadencijai, suda
rytas iš Los Angeles ALIAS Sk.
narių 1981 m. gruodžio mėn, 16 d.
įvykusiame Centro V-dos narių po
sėdyje buvo pasiskirstyta pareigo
mis:
Pirmininkas:
Arch, Rimas Mulokas
10214 Tunney Avė.
Northridge, CA 91324
(213) 368-2032

Sekretorius:
Inž. Vytautas Tamošaitis
4221 Newdale Dr.
Los Angeles, CA 90027
(213) 662-0791
Iždininkas:
Arch. Albinas Sekas
3805 Legion Lane
Los Angeles, CA
(213) 662-7935
Vice Pirmininkas:
Prof. Dr. Paulius Žygas
Švietimo ir Aukštojo Mokslo
reikalams
Arch. Marytė Stoškutė
Studentų Organizaciniams rei
kalams.

Arch. Raimundas Stoškus
Jaunimo ir Socialiniams
Inž. Vytautas Vidugiris
PLIAS ir ALIAS Skyrių Ryšio
reikalams

Arch. Edmundas Arbas
Specialiems Uždaviniams
Revizijos Komisija:
Inž. Bronius Mičiulis
21937 Woodland Crest Dr.
(213) 340-5282
Chem. Vizgirdienė, Danguolė
Inž. Gediminas Leškys

Nariai:
Inž. Vytautas Izbickas
Pereitos Kadencijos PLIAS/
ALIAS Centro V-bos Pirminin
kas
Inž. Algis Gustaitis
ALIAS Los Angeles Sk. Pirmi
ninkas
Vykdomasis Direktorius ir
Archyvo Administratorius:

Inž. Bronius Galinis
277 Prospect St.
Norwell, MA 02061
(617) 659-2517 .

Garbi?. Teismas: (Bostono ALIAS
Sk. nariai)
Inž. Juozas Dačys
66 Countryside Ln.
Norwood, MA 02062
Inž. Romas Bričkus
Inž. Kęstutis Devenis

Los Angeles ALIAS Sk. Valdybą
sudaro:

Inž. Algis Gustaitis
Pirmininkas ir PLIAS/ALIAS
Centro V-bos narys
355 Murray Ave.
Camarillo, CA 93010
(805) 987-1102
Inž Mindaugas Sodeika,
Sekretorius
22602 Juniper Ave.
Torrance, CA 90505

Arch. Bronius Aras
iždininkas
4540 Wawona
Los. Angeles, CA 90065

LIETUVIŠKOS KOPLYTĖLĖS IR KOPLYTSTULPIAI
DailiŲjy Mercy klubo diskusijose
Vasario 13 d. Dailiųjų Menų
klubo narių susirinkimas įvyko
Monikos ir Prano Gasparonių
namuose, pirmininkavo ir progra
mą pravedė Pr. Gasparonis.
Pokalbio tema buvo: lietuviš
kos koplytėlės ir koplytstulpiai.
Gasparonis turi daug tuo klausi
mu literatūros. Ji buvo čia pat
padėta ir parodyta nariams; tarp
jų galėjai matyti ir pavartyti la
bai retą dail. Jaruševičiaus kry
žių rinkini.
Nuo seniausiuo laiku6 lietuviai
vartojo savo šventstulpių pagraži
nimams • senosios lietuvių religi
jos ir garbinimo simbolius, kurie
buvo ir yra lietuviški, bet ne
krikščioniški savo' kilme.
Prelegentas bandė atrinkti tin
kamiausią lietuvišką žodį tokiai
kūrybai išreikšti. Nagrinėjo žo
džius: stogastulpiai,stulpiniai sto
geliai, stulpinės koplytėlės, kryže
liai, koplytėlės, koplytstulpiai ir
kt. Naudojosi senais raštais ir
vėlesniais, pradedant dr. Basana
vičium, P. Galaune, dail. A. Var
nu, Z. Mikšiu, Šukevičium ir ki
tais. Rodė brėžinius, nuotraukas.
Vyko gausūs ir platūs dalyva
vusių pasisakymai. Kalbėjo Ber
nardas Brazdžionis, Vincė Jonuškaitė, Edmundas Arbas, Bronys
Raila, Algirdas Gustaitis ir kt.
TuV minčių
santrauka: Ar tas laiCz
kotarpis turėjo įtakos lietuvių
tautos mąstymui formuoti? Ar
naudinga vis kartoti tuos pačius
elementus? Ar nereikėtų ieškoti
naujumo? Be naujų idėjų sitabarėjama. Kai kas teigė, kad reikia
duoti mistinę formą, ją įgyven
dinti lietuviškoje architektūroje.
Kitas klausė, ar čia kalbama
dėl žodžių prasmės ar dėl orna
mentų evoliucijos? Nustatyti vie
na aišku žodi terminologijai vargu ar pavyks, nes atsiras kitaip
rašančių, kitokius žodžius varto
jančių. Visko neįmanoma suvie
nodinti.
g

'

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių
Inžinierių-Architektų S-gos tiks
iąs—palaikyti ryšį su išeivijos
griežtųjų mokslų akademikais,
jungti juos per savo organizaciją
į vieną lietuvišką šeimą, pasidalin
ti patirtimi ir pagelbėti vieni ki
tiems profesiniuose reikaluose.
S-ga turi savo žurnalą “TECHNI
KOS ŽODIS,” kurio redakcinę ko
legiją sudaro Čikagos ALIAS na
riai.
Pasaulio ir Amerikos lietuviai
nžinieriui-architektai yra įsijungę
vsuomeninę veiklą atiduoda di
delę duoklę kultūrinėse ir politi
nėse organizacijose; yra ne tik įsi
jungę į LIETUVIŲ BENDRUO
MENĖS veiklą, bet per eilę metų
jai vadovauja.

Inž.-Arch, visuotini suvažiavi
mai vyksta kas treji (3) metai, su
profesinėm paskaitom, parodom ir
kultūrine bei menine programa;
taip pat, Pasaulio Lietuvių Inž.Architektai su Pasaulio Medikų
S-ga, Lietuvių Bendruomene ir Lit
uanistiniu Institutu kas keturi (4)
metai organizuoja Mokslo ir Kū
rybos Simpoziumus. —E.A.

Balfo valdyba praneša
Los Angeles Balfo vldyba
praneša visiems aukotojams, kad
Balfo metinis susirinkimas įvyks
kovo mėn. 28 d. 1 vai. 15 min.
Šv. Kazimiero mokyklos 5 kam
baryje. Dalyvaukime skautų Ka
ziuko mugėje ir spėsime į Balfo
susirinkimą,c
Prašome visus suinteresuotus
baltine veikla dalyvauti. Bus pa
tiekta pilna skyriaus ir centro
1981 metų veiklos apyskaita, iš
rinkta nauja valdyba ir revizijos
komisija.

Taip pat pasitarsime ir dėl
Balfo1 ateities veiklos.

Valdyba

G

Kaip iš folkloro pereiti į naują
kūrybą? Istoriniai duomenys su
dėti pavyzdiniais. Bet gali būti ir
mums nežinomu istorinių duomenų, nes toli gražu ne viską apie
lietuvių tautos praeitį žinome,
ypač jos architektūrą. Įdomu ir
naudinga ištirti senąsias žvaigždžių ornamentikas, — širdeles ir
žalčius ir viską bandyti išvesti iki
Svirskio drožinių. Kodėl Svirskio
koplytėlės mums atrodo tokios
lietuviškos? Ar jis studijavo se
nuosius prūsus, ar pats padarė,
išdrožinėjo taip, kaip manė, kaip
jautė?

Seniau buvo galvojama kurti
pagal liaudies pavyzdžius, pagrin
du paėmus XIX a. pabaigą. Bet
netrukus to buvo atsisakyta, nes
laikantis vienodumo pasidarytų
stagnacija. Reikia nenutolti nuo
liaudies meno, bet neimituoti jo.
Reikia pagauti dvasią. Kultūros
priemonės duoda savo psicholo
gijos ir savito galvojimo laiko iš
raiškoje.
Lietuviu liaudies kryžiai tegu
lieka tokios formos, kaip jie bu
vo. Nes kuriant svetimuose kraš
tuose, nepažįstant lietuvių liau
dies kūrybos, nejaučiant tautos
dvasios, galima išeiti i lankas, neturinčias nieko lietuviško, nors
toksai kūrėjas būtų baigęs iški
liausias meno akademijas, apdo
vanotas svetimomis premijomis.
Jis gali būti lietuvių tautai visiš
kai svetimas ir nepriimtinas, nie
ko bendra su lietuviška galvosena
ir mistine filosofija neturintis.
Atsivežtus
tautinius
senti
mentus reikia saugoti, jų nekeisti
svetimybėmis. Lietuvių tauta yra
sukūrusi tūkstančius koplytėlių,
rūpintojėlių, koplytstulpių, jų
negalima pakeisti ar daryti kito
kius, kaip ir negalima pakeisti ar
sukurti, kitokiaC- lietuviųv kalba.c
Lietuvių architektūra yra dau
giau negu, senoji tradicija. Nebū
tinai kiekviename paveiksle turi
būti pavaizduota lietuvaitė tauti
niais drabužiais prie rugių guoos,
ar berželis svyruonėlis gale lauko.
Bet kūriny turi būti juntamas lie
tuviškumas, nesvarbu, ar butų
naudojami simboliai ar ne. Kitaip
tas menas bus svetimas, nors ir
lietuvio sukurtas. Tai, žinoma,
griežta nuomonė, ir ne visi i at
pritarė. Bet tai ir buvo ne vienos
uniforminės nuomonės sudary
mas o nuomonėmis pasikeitimas.
Kalbėta ir apie lietuviškąjį gy
venimą, apie papročių išsaugoji
mą, apie lietuviŠKą literatūrą. Li
teratams lengviau
likti lietuvisG*
kais nes jau vien kalba juos ri
boja. Jie turi seną tvirta savo kla
sikų sukurtą tradiciją. DailminKai
dairosi visur. Jie nori būt moder
nūs. Architektams dar sunkiau,
jie viską turi pradėt iš naujo, nes
medinio pastato principai netin
ka nei plienui, nei cementui.
Taip įvairių sričių menininkai,
išsakę savo nuomones, išvadų ne
priėjo, bet kalbant apie meną, jo
kie išankstiniai principai vargu ar
įmanomi.
Šeimininkai narius gražiai pa
vaišino, stalą praturtinę net iš
Lietuvos gautu šakočiu. (A. G.)
C*
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POPIEŽIUS DRAUSMINA

Liūdesio dienose kilnus pavyzdys

JĖZUITUS

Kovo mėn. pradžioje iš Los
Angeles lietuvių kolonijos į 'am
žinybę iškeliavo a. a. Emilija
Statkienė, palikdama dideliame
nuliūdime vyrą, dukteris, gimi
nes 'ir daugelį pažįstamų bei ar
timų draugų. Draugai, vietoje
gražių, bet greit vystančių gėlių,
jos giliam atminimui paaukojo
Tautos Fondo svarbiems Lietu
vos laisvinimo reikalams $415.
čia jų sąrašas:

“U.S. News & World Report”
š.m. vasario 22 d. numeryje įdėjo
gana platų straipsnį apie jėzuitų
ordino nepažabotą politinę veik
lą. Žurnale pašymėta, kad jėzuitai
yra pats didžiausias vienuolių or
dinas turįs 26,600 narių. Pats
U.S. N & WR yra vienas didžiau
sių ir rimčiausių žurnalų Ameri
koje ir skelbia tik visapusiškai pa
tikrintas žinias ir straipsnius.
Minėtame straipsnyje yra pasa
$50 — Emilis ir Julija Sin
kyta, kad jėzuitų vadai yra pa kiai, Bruno ir Josephine Gedimi
kviesti į susirinkimą, kuris įvyko nai ir Edmundas ir Dana Kybar
š.m. vasario 23d. Vatikane, ir kur,
tai.
kaip numatoma, dabartinis popie
žius Jonas Paulius pareikalaus, jog
$40 — Pranas ir Ona Dovy
jėzuitai arba užbaigtų sukairėjusią daičiai, Albinas Markevičius.
politinę veiklą, arba išstotų iš Ka
$35 — Jonas ir Marija Šimo
talikų Bažnyčios kunigystės. Po
piežiaus nuomone, jezuitii ordi niai.
nas yra perdaug pakrypęs į mark
$25 — Edvinas ir Halina Balsizmą.
ceriai, Vincas ir Janina Dovydai
Ypatingą rūpestį popiežiui ke
čiai, Zita Rudvalienė, Antanas ir
lia jėzuitų veikla Centrinėje Ame
Liucija Mažeikai, Petras ir Rūta
rikoje, kur jie turėjo lemiamą ro
Sakai, Pranas ir Salomėja Pakal
lę Nikaragvos sandinistų revoliuci
niškiai.
joje. Pagal minėtą žurnalą, kai ku
rie jėzuitai yra įstoję į komunistų
Visiems aukojusiems nuošir
partiją. Vienas jėzuitų kunigas Sal dus ačiū!
vadore yra pareiškęs, kad jo ordi
Vyrui, dukroms ir gimtinėms
nas dirbąs ne Dievui, bet mark
bei draugams gili užuojauta.
sizmui ir revoliucijai.
JAV-se jėzuitai yra pagarsėję
L. A. Tautos Fondo k-tas
bažnyčios kovose dėl homoseksu
alizmo, moterų kunigystės, kunigų
celibato ir dalyvavimo politikoje.
Yra Jėzuitų kunigų vedusių, bet
VLIKO telegrama Prezidentui
nesutinkančių atsisakyti kunigystės.
Reaganui ryšium su
JAV-se jėzuitai kontroliuoja 28
Lenkijos įvykiais
kolegijas bei universitetus ir 47
aukštesniąsias mokyklas, su iš viso
Dr. K. Bobelis, VLIKO pirmi
200 tūkstančių moksleivių.
ninkas, gruodžio 22 d. pasiuntė
P. Arrupei vadovaujant jėzuitų prezidentui Reaganui sekančio tu
ordinui, politiniai žmogaus įsitiki rinio telegramą:
nimai tapo svarbesni už religiją.
“Viso pasaulio lietuviai remia
Kai praėjusią vasarą P. Arrupę iš
tiko širdies smūgis, laikinais jėzu Jūsų tvirtą ir teisingą poziciją ry
itų vadovais popiežius paskyrė ita šium su Lenkijoje vykstančia kri
lus P. Dezza ir G. Pittau. Tai pir ze. Mes pilnai suprantame ir pa
mas įvykis 448 metų jėzuitų isto laikome Lenkijos Solidarumą ir jo
rijoje, kad, vietoj paties ordino principus, kadangi Lietuva ir kitos
pravedamų rinkimų, popiežius pats dvi Pabaitijos valstybės jau 40 me
paskyrė įpėdinį, ir tai padaręs, no tų neša sunkų Sovietų Sąjungos
rėdamas jėzuitus grąžinti į tikrą okupacijos ir priespaudos jungą.
Mes smerkiame brutalų ir nehu
kelią.
manišką komunistinės miltarinės
valdžios veiksmus prieš Lenkijos
DR. K. BOBELIS PERRINKTAS
gyventojus. Mes remiame Jūsų nu
VLIKO VALDYBOS PIRM.
Gruodžio 12 d. Čikagoje susi sistatymą nutraukti bet kokią pa
rinkusi VLIKO Taryba perrinko ramą Lenkijos vyriausybei, taipgi
dr. K. Bobelį vadovauti VLIKO pritaikinti Sovietų Sąjungai atitin
Valdybai sekančiai trejų metų ka kamas sankcijas, kol dabartinė
dencijai. Iš 14 posėdy dalyvavusių tragiška situacija Lenkijoje nebus
VLIKĄ sudarančių organizacijų išspręsta.’*
atstovų, už dr. K. Bobelį balsavo
11, susilaikė trys. Artimiausiu lai
ku dr. Bobelis pristatys Tarybai
patvirtinti naują VLIKO Valdyba.
(ELTA)
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DR. K. BOBELIS,
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto Pirmininkas
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Danutė Giedraitienė, D.M.D.

Rolandas Giedraitis,

D.D.S.

ALMA VILKAS-STOCK1ENE, D. D. S.
3151 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039

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

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028

ARTHUR V.

HO 9-8097
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(Arturas Dobilas)
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Remodeling and Cons; ruction
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Sav. ALOYZAS PEČIULIS

|

Santa Monica, CA 90403

814 5th St., #8
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Phone 394-2242

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ
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ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
MOTORŲ 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
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ĮIE7UVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONAUI

GENERAL CONTRACTORS

BRIAN T. MęCORMACK, M.D.
Diplomate of the

Advokatai
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Dantistai
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BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

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

Member American Dental Society

538-4160

—

1701 Se. Euclid Avenue

REMODELING and
CONSTRUCTION

Anaheim, C*Hf. 92102

Law Offices of

H(b2000

A. PEČIULIS

American Board of Internal Medicine

3440 Wilshire Blvd.
Los Angeles, CA 90010

Phone 772-0514
,______________________________

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

___ ■—

.

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

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D.

(Corner Warner & Euclid)

MEDICAL OFFICES

Tel. 1 (714) 968-5525

814 5th St., #8
Santa Monica, CA 90403

& JORGE HOYOS, M.D.

Phone: 394-2242

2642 Pasadena Avenue

AMBO - WYTKING, Ine.
Gen. contractors

Los Angeles, CA 90049

Phone 222-0211

Dantistas (latviu kilmes)

(Arturas Dobilas)

*

Presid. Charles Dargis

A. BLAKIS, D.D.S.

ARTHUR V. DOBLE

2901 Wilshire Blvd.

Attorney at Law

12421 Venice Blvd., Suite 8
Los Angeles, CA 90066
Teleph. (213) 391-5243

Nuosavybių pardavėjai
——.—----------------

„iiirvr -

Santa Monica, GA 90403

12301 Wilshire Blvd., Suite 512

ALBINAS MARKEVIWS
Phone 828-4613 hy appointment

Los Angeles, California 90025

Telefonas (213) 826-5505
ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
k

Apdrauda
—...

■

.«*

—

»— ■■■■
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Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

VERTINGOS DOVANOS

2802 Santa Monica Blvd.,

Vestuvių, sukaktuvių, vardadieniu
gimtadienių ar kitomis progomis—<

Santa Monica, CA 96404

..................... —.• •**

- -■

Matuvfai dantistai

M & R AMERICANA

&6i ©lendate Boulevard

Insurance Service, inc.

Los Angeles, (JA 90039
TeL 36D4fil05

Phono: S.'S 75-5

ir autentiškos koplytėlės, lietuviškol
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos*

ir
DANUTĖ PAŠKEVICIENĖ

All Lines of Insurance

_

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404

Escrow Companies
MARCELLA AUGUS

828-7525

53-1735

Res. 395-0410

HENRIKAS PASKEVKWS

A. "Mark" MARKEVIČIUS

President

CROWN ESCROW CORPORATION
A. F. SKIRIUS

2839

Sunset

Boulevard

Didelis dovanų pasirinkimas yra
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtor.-'

4364 Sunset Boulevard

1611 Montana, Suite G

Los Angeles, CA 90029

Santa Monica, CA 90403
i'el. 393-5J44

Calif- 90029

.os Angeles, CA 90029

Gydytojai

Tel.: 664-2919

taisymas

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

Sav- Jonas Karalius

849 Rowena Ave., Los Angeles
el. 660-5984
90039

Meškiukas Rudnosiukm

Realtor
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
664-2919

su spalvotomis V. Stančikaitės

Iliustracijomis.

Kaina $4-00
šią ir kitų knygų jaunimui galitl
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje:
4364 Sunset Blvd., Hollywood, 04

Res. 849-4192

3231 Pico Boulevard

Vincas Skirias
R. E. Salesman

Santa Monica, CA 90405

(same address)

Įstaigos telefonas: 826-3090

AUTOTECHNICA

Vytės Nemunėlio

BRONĖ SKIRIENĖ

413-3370

4366 Sunset Boulevard

90029
Phone: 664-2919

Valandos: 10-12 ir 3-7; šestad. 9-1

Mūsų knygyne taip pat galite gauti

ROMAS JASIUKONIS
ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

r

Fotografai
yi—rTifi-ir-

- "^irrrr“

- i itw■

i>

WALLY & WAYNE
PHOTOGRAPHY

Sav* Wally & Danutė Balchai

Diplomate American Board oj
Obstetrics and Gynecology
Tel.: (213) 432-2973

atskirų solistų

Commercial and Rciidentiftl

. Home 731-7369 1;
_____________________________ i

PLOKŠTELIŲ.

f

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAI

?

LITHUANIAN MELODIB6 lNC,

ALBERT, LUIS M.; M.D.

apskaičiuodami

;

Stotis KTYM, banga 1460 AM

Physician & Surgeon

PAJAMŲ MOKESČIUS!

Glendale, CA 91204

“Flatte of Hollywood”
246-2456

830 S. Gage Ave.
Los Angeles, CA 90023

Res.: 466-6084

šokių, maršų, chorų dainų,

Taupykite

1500 So. Central Ave,, Suite 125

4G9-8097

J

Res.: 597-4141

.EONO KANTO FOTO STUDIJA

6671 Hollywood Blvd.
Hollywood, CA 90028

Assoc. Realtor

lengvosios muzikos

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

1985 E- Firestone, Norwalk, Ca
Telef. 2(13) 864-2063

Tel. 664-2919

Res. 393-. 381

Los Angeles, CA 90026

INSURANCE AGENT

Automobiliy

tai lietuviški tautiniai audiniail
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa*
galvelės, rankšluoščiai ir staltiesėj
Gražu dovanų duoti yra

ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.

263-N47

Antanas Skirius yra dirbęs Internal Revenue Service valdžios įstab
goję ir jau turi 25 metų privačią
praktiką šioje srityje.

į Šeštadieniais 12:30“1:00 p. p.
•
5
’
.)

Dėl patarnavimo laiko susitarti >
telefonu: 664-2919.
!

Programų Koordinatorius
HENRIKAS BAJALIS
207 N. Windsor Blvd.
Los Angeles, Ca. 90004
Tel. (213) 467-6467

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

PARENGIMŲ

KALENDORIUS
KOVO MEN.

6 d. 6:30 vai. vak. Lietuvos ope
ros solistės V. JonuškaitėsZaunienės pagerbimas Šv. Ka
zimiero par. salėje.
14 d. 12:30 vai. — parengimas
Lietuvos atstovybės Washing
tone pastato remonto reika
lams.

28 d., sekmadienį, Skautu tradi
cinė Kaziuko mugė Šv. Kazi
miero par. patalpose ir kieme.

— TRUMPAI —
— Kazys ir Stasė Griciui vasa
rio 17 d. atšventė savo vedybinio
gyvenimo' 40 metų sukaktį. Gi
minės jiems suruošė puikias vai
šes Tautiniuose namuose.

— Kazimieras Motasis sausio
31d. atšventė savo 80 metuc* amžiaus sukakti.
K. Motušis yra gimęs Švėkš
noj ir buvęs Švėkšnos ir Tauragės
gimnazijų mokytoju.

Birželio iyykių minėjimas
Šiais metais Birželio tragiškų
įvykių minėjimą rengia L. A. sky
rius kartu su estais ir latviais.
Minėjimas įvyks birželio 13 d.
12 vai. 30 min. Švento Kazimiero
parapijos salėje.
Visi prašomi gausiai dalyvauti.
Alto's valdyba

Naujas advokatas
Vincas Tautvydas Užkuraitis
-sėkmingai išlaikė Kalifornijos
State Bar egzaminus ir gavo teisę
verstis advokatūra.
Vincas yra Veltos Užkuraitienės sūnus. Jis yra baigęs Los An
geles Loyolos High School ir
1973 m. įstojo į USC universi
tetą, kurį baigė 1977 m., gauda
mas Science Bakalauro diplomą.
Tais pačiais metais konkursiniu
būdu įstojo į UCLA universiteto
teisių fakultetą ir vėliau studijavo
Graduate School of Business
Management, kuria baigė 1981
m., gaudamas teisių daktaro laip
snį. Be to, tais pačiais metais ga
vo prekybos mokslų diplomą.

—Dr. Irena Langytė, California
State universiteto profesorė, savo
profesiniais reikalais išvyko į Lon
doną ir ten turi praleisti kelias
savaites. Ji sveikina iš Londono
savo draugus ir pažįstamus šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga, lin
kėdama sėkmės ateityje.

šias laikė ir kapuose maldas skai
tė kun; V. Bartuška, Atsisveiki
— Vasario 17 d. mirė teisi
nimo žodžius prie kapo tarė: L.
ninkas Hermanas Tumas. Buvo
Vyčių pirm. J. Kiškis, Lietuvos
Dukterų pirm. Šakienė ir Piliečių
gimęs 1900 m. vasario 15 d. Užklubo vardu S. Žukauskienė. Vi
kamonėje, Tilžės apskr.
si dalvavę laidotuvėse buvo pa
Buvo kultūringas mažlietuvk
kviesti užkandžiuc- ic Tautinius Nadidelis savo krašto patriotas, Lie
tuvoje buvo prokuratūros teisė mus.
Laidotuvių reikalais rūpinosi
jas, nacių persekiotas, kalintas ir
L, dvieilė,
smarkiai nukentėjęs. Čia dirbo
•t
fizinį darbą, buvo ramaus, malo
Elena Markienė buvo nuoširdi
naus būdo, neretai paremdavo lietuvė. Buvo susipratusi religiš
kultūrinę veiklą, prisidėdamas
kai ir tautiškai. Anksčiau, kai dar
paskaitomis.
buvo pajėgi, organizacijas ir pa
rapiją rėmė darbu, vėliau, sveika
Reiškiame
gilią užuojautą
tai susilpnėjus, spaudą, parapiją,
žmonai Elenai, sūnui Vydūnui ir
' radiją rėmė aukomis. Ji priklau
marčiai Genutei.
sė L. Vvčiams, L. R. Katalikių
— Sausio 3 d. mirė Petronėlė
Moterį į sąjungai, Lietuvos Duk
Pdišienė ir palaidota Simi, Calif.
terų 0'ig-jai, Šaulių sąjungai, Ra
Reiškiame užuojautą sūnui Al
dijo klubui ir Lietuvių Piliečių
fonsui Palšiui.
klubui.
Jau daug metų našlė, gyveno
— Sausio 4 d. mirė Egidijus
vieniša, be giminių. Išgyveno 82
Petrusaitis, Elenos Pažėrie-nės
metu, bet savo kalba ir noru gy
brolis.
venti neatrodo tokio senyvo am
Nors jis buvo tik 48 metų am
žiaus, kol prieš metus negailestin
žiaus ištiko širdies smūgis.
gas vėžys pradėjo kankinti. Nors
Palaidotas sausio 7 d. iš Šv.
ir kentėdama skausmus, ji nemėKazimiero bažnyčios.
go skųstis, bet su lankytoju ji
labiau kalbėjo apie tėvynę ir jos
Reiškiame gilią užuojautą E.
Pažėrienei ir kitiems giminėms.
žmones.

PALp(LKA)1763

MIRTYS

— Veronika Bukauskienė mi
rė pernai metų spalio 8 d. nuo
širdies smūgio. Buvo sulaukusi
85 metų amžiaus.
Reiškiame gilią užuojautą duk
rai Irenai Steinle.
— Seniausia Los Angeles lie
tuvė Marija Duobienė, sulaukusi
106 metų, buvo rasta mirusi savo lovoje.
Laidojimu rūpinosi jos sesuo
A. Warline.
Reiškiame užuojautą visiems
giminėms.
— Pernai metų gruodžio 22 d.
mirė Emilija Mitkienė, sulaukusi
94 metų.
Jos kūnas buvo išvežtas laidoti
Šv. Kazimiero kapinėse Ch'icagoje, kur anksčiau buvo palaidotas
jos vyras Vincas Mitkus.

Eleną Marklene palaidojusi.
Vasario 2 d. mirė Elena Mer
kienė. Buvo gimusi 1900 m, lie
pos 7 d. Avyžių kaime, Dusetų
valse., Zarasų apskrityje.
Palaidota vasariu 9 d. Šv.
Kryžiaus kapuose.
Vakare prieš laidotuves Šv.
Kazimiero bažnyčioje atkalbėtas
rožančius; 'dalyvavo gana daug
žmonių,
v
Laidotuvių dieną šventose mi
šiose irgi dalyvavo nemažai žmo
nių, nors buvo darbo diena. Mi

Ilsėkis ramybėje, miela Elena,
nes iš daugelio širdžių plauks
maldos į Aukščiausiąjį už Tavo
sielą.
J. P. K.
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Pirma premija. 500 dol., pa
skirta prof. V. S. Vardžiui, Nor
man, Oklahoma; antra premija,
300 dol., paskirta Gintei Damušylci, Woodhaven, N. Y., ir tre
čia premija, 200 dol., Aldonai
Ryan, žurnalo ’’Vytis” vyr. re
daktorei, Centerville. Ohio.
Premijų mecenatas — kun. J.
Prauskis.' Premijų įteikimas
š. m. vasario 14 d. Chicagoje
Marijos Aukšt. mokyklos ’salėje
per Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo minėjimą.

Per radiją ir televiziją
Vasario 16 d. proga amerikie
čiu radijo' stotys Chicagoje —WBEZ, WCEV ir WOPA bei ka
belio būdu veikianti Metro Vi
sion televizija ir Chicagos WMAQ televizijos kanalas 5 (vasario
14 ir 16 dienomis) davė progra
mų apie Lietuvą. Tuo pasirūpi
no ALT.

DR. STASYS SKAPINSKAS
Mirė 1982 metais kovo mėn.
15 d.Geeloge, Australijoje. Pali
ko liūdėsije žmoną, vaikai, duktė,
sūnus ir jų šeimos. Jo sesuo Ve
ronika Paplauskienė su šeima gy
vena Los Angelyje.
•Reiškiame gilią, užuojautą vi
siems giminėms.

KRIKŠTAI
Pernai metų spalio 24 d. buvo
pakrikštytas Irenos Štaraitės ir
Žemaitaičių sūnus Povilo Albino
vardais. Krikšto tėvais buvo Rima
Jasiukonienė ir Algimantas Že
maitaitis.
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DĖL KAL. LIET. ALMANACHO
Prašome pataisyti pastebėtas klai

das Kalif. Liet. Almanache, taip

pat papildyti naujais adresais savo
pažįstamų ir giminių. Jei kas pradė
jote naują prekybą, prisiųskite savo
vizitinę kortelę. Jei persikėlėte kitu,
gyventi, irgi praneškite K. L. A.
— 4364 Sunset Blvd., L. A., CA
Leidėjas

90029.

VINCENT JUODVALKIS

Vasario 16 minėjimas
Atstovų rūmuose
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimas Atstovų Rū
muose, Washingtone, įvyko vasa
rio 17 d. Tuo pasirūpino kongr.
Fr. Annunzio. Iš Chicagos i ši
minėjimą nuvyko tos dienos At
stovų Rūmų kapelionas kun. dr.
V. Rimšelis ir Alto valdybos na
riai: dr. L. Kriaučeliūnas ir stu
dentė R. Trinytė.
Alto inj.

Certified Public Accountant

Visi sąskaitybos darbai
Valstybiniai ir kiti mokesčiai

Dokumentų notarizavimas

Reid, Hughes&Webb, Inc
7327 Reseda Blvd.

RESEDA, CA 91335
Tel. 344-0283

