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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto Seimas pirmą kartą 
įvyko Los Angeles mieste, Kali
fornijoje, lapkričio mėn. 6 ir . 7 
dienomis. Seimas vyko Ambassa
dor viešbutyje ir šv. Kazimiero 
parapijoje.

VLIK-o valdybos pirmininkas 
D;. K, Bobelis pavedė inž. A. 
Mažeikai, ALT-o pirmininkui ir 
kitiems valdybos nariams rūpin
tis seimo rengimo reikalais.

Pirmas Seimo posėdis buvo 
pradėtas 9:30 vai. ryto Ambassa
dor viešbutyje, Venetian salėje. 
Pirmiausia seimo dalyvius pasvei
kino rengimo komiteto pirminin
kas Antanas Mažeika.

Seimo atidarymo žodį tarė 
VLIK-o valdybos pirmininkas dr. 
K. Bobelis ir pakvietė prel. J, 
Kučingį sukalbėti invokaciją. Po 
to, pakvietė į seimo prezidiumą 
pirmininkais J. Valaitį ir J. Jurkū
ną, sekretoriais J. Stikliorių ir Pra
nevičių. Mandatų komisijon buvo 
pakviesti Algirdas Gustaitis, Jonas 
Mockus ir Margarita Samatienė. 
Nutarimų ir rezoliucijų komisiją 
sudarė po vieną atstovą iš visų 15 
VLIK-o sudarančių grupių ir 
jiems pirmininkavo dr, Domas 
Krivickas. * •-

Sveikinimai ir pranešimai užėmė 
didesnę posėdžių dalį. Žodžiu svei
kino: Lietuvos gen. konsulas Los 
Angelyje inž. Vytautas Čekanau- 
kas, ALT-os centro valdybos var
du—Blinstrubas, Anglijos Lietu
vių Sąjungos pirm. Zigmas Juras, 
Lietuvių Fronto tarybos—Algis 
Raulinaitis, Reg. Liet. Bendruo
menės—Dr. Dargis, Karių-Ramo- 
vėnų vardu Vyt. Jokūbaitis, An
glijos Liet. Jaunimo Sąjungos— 
Virginia Juraitė, Liet. Respubliko
nų pirm. Miltino vardu—Liucija 
Mažeikienė. ■ A, ■

Telegramomis, laiškais sveikino:., 
Lazoraitis iš Romos, Ministeris 
Balickas iš Londono, Liet., min. 
Washingtone — Bačkis, konsulas 
Simutis iš New Yorko, konsule 
J. Daužvardiėnė, kons. J. Zmuid- > vas kun. Ansas Trakis. Dalyvavo 
žinąs, L. Vyčių pirm. I. Stukienė, visų 15 grupių atstovai.

Venckus (iš Prancūzijos), vyskupai 
—V. Brizgys ir °. Deksnys (iš 
Vokietijos), K. Valiūnas,- buvęs 
VLIK-o pirm., Aleks. Vakselis, 
T. F. tarybos pirm, ir daugelio lie
tuvių organizacijų pirmininkai ir 
pavieniai asmenys. Daugiausia kaip 
bet kada buvo gauta sveikinimų 
(apie 50).

Apie VLIK-o veiklą 1982 m. 
pranešimus padarė—Tarybos pirm. 
Vladas Šoliūnas, Valdybos pirm, 
dr. K. Bobelis ir vicepirmininkai— 
dr. Domas Krivickas, dr. J. Jur- 
gėla ir Vyt. Jokūbaitis.

Noriu daugiau parašyti apie 
VLIK-o Tarybos veiklą, nes dau
gelis lietuvių mažai apie tai žino. 
Ne vienas yra paklausęs: ’’Tai ką 
seime išrinkote nauju pirmininku?” 
Ne VLIK-o- seimas renka valdybos 
pirmininką, bet VLIK-o Taryba 
renka pirmininką 3-jų metų ter
minui, taigi, tik kitą metą bus ren
kamas naujas pirmininkas.

VLIK-o Taryba yra viena iš tri
jų VLIK-ą sudarančių dalių, bū
tent Seimo, Tarybos ir Valdybos. 
VLIK-o statutas Tarybos atsako
mybę aptaria sekančiai:

Taryba studijuoja ir planuoja 
Lietuvos išlaisvinimo uždavinius ir 
jiems vykdyti priemones.

Laikotarpiu tarp VLIK-o Sei
mo sesijų vykdo VLIK-o Seimo 
funkcijas išskyrus statuto keitimą.

Atlieka visus kitus statuto paves
tus uždavinius.

Tarybą sudaro penkiolikos po
litinių ir rezistencinių grupių po 
vieną atstovą. Tarybos posėdžiai 
daromi kas du mėnesiai Chicagoje 
(ALT-o būstinėje arba Jaunimo

■ centre). Nuo praeito' VLIK-o Sei
mo Clevelande, Taryba . turėjo 
penkis posėdžius. Gruodžio 12 d.,

p 1981 m. Jam pirmininkavo Graž
vydas Lazauskas, Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos atstovas.

Antras Tarybos posėdis įvyko
■ Vasario 20, 1982. Pirmininkavo 
Mažosios Lietuvos Sąjūdžio atsto-

Dr. K. Bobelis atidaro VLIK-o seimą Los Angelyje
Apačioje— ',įj
Juozas Andrius, Liet. Vienybės Sąjūdžio pirm, su VLIK-o pirm. dr. K. 
Bobeliu, ir Dalia Babelienė užkandžio metu Ambassador viešbutyje.

—Foto A. Čepulio

Trečias Tarybos posėdis įvyko 
Gegužės 22, 1982. Posėdžiui pir
mininkavo Kąstutis Dirkis, Rytų 
Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 
astovas.

Ketvirtas posėdis įvyko Rug- 
piūčio 7, 1982. Posėdžiui pirminin
kavo Lietuvių Fronto Bičiulių at
stovas Viktoras Naudžius.

Penktas posėdis įvyko Spalio 23, 
1982. Posėdžiui pirmininkavo 
Vladas Sinkus, Lietuvių Krikščio
nių Darbininkų atstovas.

Pacitavau iš dabartinio Vlado 
Šoliūno, Krikščionių Demokratų 
Partijos atstovo, pranešimo 
VLIK-o seimui, kad pamatytumė
te kaip kiekvienam posėdžiui pir
mininkauja vis kitos grupės atsto
vas. ’’Dauguma grupių į posėdžius 
siuntė po -atstovą ir antrininką. Vi
suose posėdžiuose, išskyrus pasku
tinį, dalyvavo VLIK-o valdybos 
atstovas. Į visus posėdžius buvo 
kviečiamas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės atstovas. Tenka apgai
lestauti, kad PLB atstovo į posė

džius nepasiuntė ir nepainformavo, 
kodėl atstovas nebuvo siunčiamas. 
Bendrai žvelgiant, Tarybos darbin
gumas našus ir susiklausymas ge
ras. Šalia reguliarių Tarybos po
sėdžių jos ribose veikia įvairios 
komisijos, kurios atlieka didžiau
sią Tarybos darbų dalį.”

’’Dabartinė Taryba, beveik vi
sai naujame sąstate, buvo perkelta 
į Chicagą 1979 metais. Kaip kiek
vienam nauj-am vienetui, taip ir šiai 
Tarybai, užtruko šiek tiek laiko, 
kol gerai susipažino su veiklos ap- 
imtime ir ją sudarančiais žmonė
mis. Paskutinių metų laikotarpyje 
atrodo, kad pagaliau Taryba at
rado savo veiklos ’’modus operan- 
di” ir dabar našumas, kaip paste
bėsite, tai patvirtinta. Didžiausias 
Tarybos atsiekimas tai pagrindi
nių darbų perkėlimas į komisijas. 
Tarybos posėdžiai yra pašvenčiami 
komisijoje išdirbtų planų diskusi
jom ir tvirtinimam.”

(Nukelta į 3 pusi.)
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tautų teisę laisvai apsispręsti,

2) reikalauja kad sovietų vadovybė tuojau pat sustabdytų ne
rusiškų tautų rusifikacijos politiką, sienkiančią sunaikinti ne 
rusiškų tautų egzistenciją,

3) smerkia išnaudotojišką kolonialinę politiką nerusiškų tautų 
raštuose ir

4) kreipiasi į pasaulio visuomenę, primygtinai prašydama pa
remti Sovietuos nerusiškų tautų teisėtas išsilaisvinimo pa
stangas.

j RŪTA, INC. — INVESTAVIMO BENDROVĖ j

į 2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 Į
? Telefonas: (213) 828-7525 J
Į Valdyba: Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog į

AMER/KOS VYSKUPĄ/ IR K.G.8.

Tikinčiuosius labai nustebino Amerikos vyskupų suvažiavimo 
lapkričio 15, 1982 per Brežnevo laidotuves diskusijoms, kad J.A.V. 
neturėtų gaminti atominių bombų, nestatyti atominių elektros stočių, 
tros stočių.

Mes matėme per šios rinkimus kas demonstravo prieš nucleur 
elektros stočių statymą ir reikalavimus, kad Amerikos valdžia susi
tartų su Sovietais panaikinti atominių bombų gamybą. Tos demon
stracijos- buvo ruošiamos Amerikos komunistų, nes daugelis nežino, 
kad Sovietai nesilaiko jokių sutarčių. Jie tik nori Ameriką nugin
kluoti. . •

• Dabar prie to Amerikos nuginklavimo prisideda ir kai kurie 
Amerikos Katalikų vyskupai,, daugiausia tie, kurie nieko nežino, kaip 
Sovietai terorizuoja ir žudo katalikus Lietuvoje, Baltrusijoje ir Len
kijoje. Popiežius mano, kad tie vyskupai nėra gana informuoti apie So- 
vitų KGB darbus.

Išgirdęs per Channel 4 televiziją vyskupų diskusijas Washing
tone dėl atominės bombos, kur jie pasakė tegu visi gamina bombas, 
bet Amerika turi sustoti gaminusi bombas, patelefonau mūsų klebo
nui, prel. J. Kučingui. Jis pareiškė, kad tai Amerikos katalikų tra
gedija, ir pageidavo, kad visos organizacijos rašytų laiškus Chicagos 
arkivyskupui Bernardino, nes jis vadovauja tam judėjimui. ALT-as ir 
Chicagos organizacijos turėtų jam rašyti laiškus ir paaiškinti kaip 
Sovietai kankino Lietuvos katalikus, ir kad jokios sutartys jiems nie
ko nereiškia.

Siame vyskupų suvažiavime buvo tik diskusijos, bet gegužės mėn. 
suvažiavime jie balsuos dėl atominio apsiginklavimo: ar su Ameri
kos politika ar su Sovietų politika.

Kas mums daryti? Lietuvių organizacijos ir pavieniai asmenys 
turėtų rašyti laiškus savo vyskupams. Geriausiai galėtų pasidarbuoti , 
Lietuvos Vyčiai, Ateitininkai, Šauliai, Katalikų Susivienijimas ir ki
tos organizacijos. • '

Organizatorius to susirinkimo buvo naujasis Chicagos 'arkivys
kupas Bernardino. Taigi Chicagos ir kitų Illinois miestų lietuviai turi 
jam rašyti laiškus, paklausti, kodėl jie eina su Sovietų KGB politika.

LUZERNO REZOLIUCIJA
prašo paremti tautų teisėtas pastangas išsilaisvinti

Spalio mėnesį Luzerne, Šveicarijoje, buvo sužaukta konferen
cija, kurioje apžvelgta Sovietų Sąjungos nerusiškų tautų rusinimo 
politika ir išnagrinėtas kolonialinio tų tautų išnaudojimo režimas. 
Konferenciją surengė organizacija, kuri vadinasi ’’Europos žmonių 
teisių ir apsisprendimo konferencija.” Konferencija priėmė rezoliuciją 
kurios vertimas į lietuvių kalbą skamba taip.

Konferencija—
1) visu rimtumu kreipia pasaulio dėmesį į Sovietų pavergtų
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kia—Politinė ir Teisių komisija, 
komisija jaunimo reikalams, Seimo 
komisija ir organizuojama santy
kių su kraštu komisija. Taryba rū
pinasi ir pagalbos Tautos Fondui.

’’Ieškodama naujų kelių Taryba 
kviečia svečius ir prelegentus į sa
vo posėdšius. Tokiais prelegentais 
jau yra buvę Dr. Kuzminskas iš 
Vokietijos ir dr. D. Krivickas iš 
VVashingtono.” :

’’Taryba ypatingais atvejais re
aguoja Į neteisingą informaciją 
spaudoje ir per radiją. Mes neina
me į polemiką su spaudoje pasi
rodžiusiu neigiamu pasisakymu, 
bet atkreipiame dėmesį į VLIK-ą 
sudarančių grupių neigiamus ir 
neteisingus pasisakymus tų gru
pių oficialioje spaudoje.”

’’Krikščionys Demokratai ir So
cial Demokratai per savo tiesio
ginius ryšius su įvairių kraštų ben
draminčiais talkininkauja VLIK-o 
valdybos pastangomis įtraukti Lie
tuvos klausimą į Europos Parla
mento darbotvarkę.”

’’VLIK-ą sudarančios grupės 
yra gyvos ir veiklios, nors kartais 
kai kuri musų spauda bando įrodi
nėti prieš ngai.”

Pirm V. Šoliūnas baigė savo 
pranešimą: ’’Kaip matote, Tarybos 
ir jų sudarančių grupių darbas yra 
svarbus ir įvairus. Jo negali pakeis- 
tik nė viena tremtyje gimusi or
ganizacija, tad būkime tvirti poli
tinėje Tautas laisvinimo .kovoje.”

Kaip matote, VLIK-o veiklą su
daro Tarybos popsėdžiai ir komi
sijos.

Kitame numeryje parašysime 
apie VLIK-o valdybos veiklą.

(Bus daugiau)

Midi Los Angeles lietuviai—

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimas jau yra įvykęs. 
Tai pirmą kartą Los Angeles 
mieste toks didelis ir reikšmingas 
įvykis.

Šis darbas buvo atliktas su pa
galba Jūsų visų. Tad šia proga dė
koju didžiai gerbiamam prel. Jo
nui Kučingiui uš didelę paramą. 
Seimo garsinimą, leidimą nemo- 
tams už giesmes pamaldų metu, 
mingas pamaldas, prel. Celiešiui 
už patriotinį pamokslą, komp. Br. 
Budriūnui, chorui ir choro solis
tams už giesmes pamaldų metu. 
Solistei Janinai Čekanauskienei ir 
muzikei Raimondai Apeikytei už 
gražiai atliktą programą banketo 
metu.

Asmenims ir oirganzacijų vado
vams sutikusiems įeiti į Seimo 
garbės komitetą, rengimo komite
tui t.y. ALTO valdybai: Antanui 
Skiriu!, Rimvydui Paškauskui, 
Elenai Gedgaudienei, Arnoldui 
Kungiui, Ramūnui Bužėnui ir Si
mui Kvečui. Daug darbo įdėjusiai 
Liucijai Mažeikienei, Alfai Pažiū- 
rienei ir ponioms prisidėjusioms 
surengti vaišes-užbaigtuves. f-‘

Dėkoju Radijo Valandėlei už 
garsinimą Seimo programos ir Vla
dui Bąkūnui už garsinimą spaudo
je. "*■ • ...

Nuoširdus ačiū visiems Los An
geles lietuviams taip gausiai daly
vavusiems Vliko Seimo posėdžiuo
se, bažnyčioje ir bankete. Tebūna 
tai gražus įnašas į mūsų lietuvišką 
veiklą Los Angeles mieste.

(Pirmininko Ant. Mažeikos žo
dis per Liet. Radijo Valandėlės 
programą lapkr. 13, 1982.)

ALTO ATSTOVAS MADRIDO 
KONFERENCIJOJE

Amerikos Lietuvių Tarybos pa
siųstas į Madridą, kun. J. Praus
kis kontaktuoja įvairių kraštų at
stovybes, primindamas joms Lietu
vos reikalus. Su atitinkamais pa
aiškinimais įteikia ALTO memo
randumą, kuriame primenama, 
kad Lietuva yra buvusi nepriklau
soma prieš 700 metų, kad ji pa
darė didelę pažangą atgavusi ne
priklausomybę, kad ją okupavo 
rusai, laužydami pasirašytus su 
Lietuva taikos ir nepuolimo sutar
tis. Priešingai Helsinkio susitari
mams, okupantai laiko įkalintus 

r litinius kalinius B. Gajauską, 
c; ų, V. Vaičiūną, M. Jurevi- 

c.ų, Pečeliūną, G. Iešmantą, J. 
pliauską, A. Janulį, V. Skuodį, 
F. Paulaitį, dr. A. Statkevičių, A. 
Terlecką, Madrido konferencijoje 
dalyvaujančioms valstybėms pa
teikiami adresai, kur jie kalinami.

Taip‘pat ALTO memorandume 
pir‘menama Madrido konferenci
jos valstybėms, kad Sovietų Są
junga kliudo susijungti perskirtų 
šeimų nariams ir duodama eilė 
pavardžių. Primenama, kad laužy- 
dama tarptautinės teisės nuostatus,

v jų ąjunga varu siunčia Lie
tuvos vyrus į savo agresijos karą 
Afganistane ir žuvusių ten karstai 
jau buvo atgabenti į Kauną, Aly
tų, Klaipėdą, Panevėžį, Šiaulius, 
Druskininkus ir kitas vietas.

Pagaliau, ALTO memorandume 
minimi faktai, kaip už savo įsi
tikinimus šalinami Lietuvoje mo
kytojai iš tarnybų, studentams bū
na sunkumų tęsti aukštąjį mokslą. 
Primenama ta skriauda, kai su val

Dalis jaunimo su VLIK-o pirm. K. Bobeliu banketo metu, lapkr. 6, 
1982, Ambassador viešbutyje, Los Angeles. Iš kairės sėdi: D. Beniu- 
šytė, V. Skirius, L.D, redaktoriai Rūta Skiriutė ir Arūnas Barkus, Ken 
Schueler ir V. Juraitė, Anglijos liet, jaunimo atstovė. Stovi: R. Gajaus
kas, Ramunė Barkutė, VLIK-o pirm. dr. K. Bobelis ir A. Skirius.

—Foto C. Laurinavičienės

džios leidimu Klaipėdoje statytą 
bažnyčią okupantai atėmė ir pa
vertė koncertų sale.

Perteikdamas tą memorandumą, 
įvairių valstybių atstovybėms, kun. 
J. Prunskis prašo konferencijos 
dalyvius ginti pavergtų lietuvių 
teises.

ALTO DELEGACIJA 
VLIKO SEIME

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto seime Los Angeles mieste, 
lapkričio 6-7 d. dalyvavo ir 
ALTO delegacija: vicepir. Teodo
ras Blinstrubas, gen. sekr. inž. 
Gražvydas Lazauskas ir ižd. My
kolas Pranevičius. Delegacijai va
dovavęs T. Blinstrubas pasakė 
sveikinimo kalbą. VLIK-o seime 
rezoliucijose buvo pareikštas pa
sigėrėjimas VLIK-o bendradarbia
vimu su ALTU ir pasiūlyta, kad 
VLIK-as sušauktų visų veiksnių 
konferenciją bendram darbui sude- 

. >ti. Seime ypatingą įspūdį pa- 
0 ? JAV prezidento telegrama, 

kurią jis siuntė karštus sveikini- 
■ uis (warmest greetings), kartu pa- 
re'kšdamas, kad JAV nepripažįsta 
jėga įvykdyto Lietuvos inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą, nes tai 
e.kštų legalizavimą to brutalaus 

priespaudos veiksmo, pavergiant 
iaisvę mylinčias tautas: Lietuvą, 
Latviją, Estiją. Amerikos lietuviai 
turi didžiuotis, skelbė prezidentas 
telegramoje, savo vaidmeniu, pa
laikant šį reikalą gyvu. Pagaliau 
prezidentas pažymėjo, jog jis ir 
Prezidentienė meldžia Dangų, kad 
Lietuvos žmonės, kurie dabar gy
vena tironijos prievartoje, taptų 
laisvi.
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Liet. Moterų Klubų 
Federacijos Sukaktis

1982 m. spalio 24-tą dieną, Lie
tuvių Moterų Federacija, L.A. sky
dus, suruošė minėjimą—75 metų 
moterų organizuoto veikimo ir 35 
metų nuo LMKF įsteigimo ir dar
buotę.

Garbės narės V. Zaunienės įva- 
dos šodį ir LMKF • istorijos san
trauką paskaitė S. Ketarauskienė. 
Principinė paskaitininke, Gintė Da- 
mušytė, atvykusi iš Brooklyn, 
N.Y., papasakojo apie žmogaus 
teisių kalinius ir parodė skaidrių iš 
jų gyvenimo.

Tai progai, Nelė Apeikienė pa
deklamavo pritaikintus eilėraščius.

Programą pravedė Ramunė Bar- 
kutė.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FILMAI

Lapkričio 14 d., sekmadienį, 
tuoj po pamaldų, O. Razutienė su
ruošė parapijos salėje savo tauti
nių šokėjų filmų rodymą. Filmus 
yra padaręs Paulius Jasiukonis. 
Jis tai ir rodė: Suėjo virš šimto 
vaikučių tėvų ir pačių šokėjų.

Gaila, kad kai kurios filmos ne
buvo gana apšviestos ir matėsi tik 
lyg šešėliai šoka, vaikų veidų ne
buvo galima atskirti.

MAIRONIO MINĖJIMAS
Lapkričio 13 d., šeštadienį, Los 

Angeles Bendruomenės Apygardą, 
susidėjusi su Ateitininkais; padarė 
Maironio minėjimą šv. Kazimiero 
par. salėje. Kalbėtoju buvo Stasys 
Santvaras iš Boston, Mass. Jo te
ma buvo ’’Maironis ir jo laikas.”

Meninę programos dalį išpildė 
solistė Stasė Pautienienė, Dramos 
Sambūris ir Vyrų kvartetas su pia
niste R. Ąpeikytė.

Žmonių atsilankė heperdaug, nes 
buvo paskaitę ’’Drauge”, kad San
tvaras su dail. Jonynu Vilniuje iš- 
leidžžia poezijos ’ knygą. Taigi, 
dail. V. Jonynas susirado naują 
koloborantą.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
SUKAKTIES PAMINĖJIMAS

Karių Ramovė, Šaulių J. Dau
manto kuopa ir D.L.K. Birutės 
draugija lapkričio 21 d. surengė 
taip vadinamą ’’kariuomenės šven
tę.” Iš ryto buvo pakeltos JAV ir 
Lietuvos vėliavos mokyklos aikš
tėje, paskui organizacijų nariai su 
vėliavomis numaršavo į šv. Kazi
miero bažnyčią, kur buvo atlaiky
tos Šv. Mišios už žuvusius karius 
ir kun. dr. A. Olšauskas pasakė 

pritaikintą pamokslą.
Minėjimo akademija įvyko pa

rapijos salėje tuoj po pamaldų. 
Pirm. A. Audroniui atidarius mi
nėjimą sugiedojus Amerikos him
ną, prel. J. Kučingis sukalbėjo in- 
vokaciją. Programą vedė B. Vil
kaitė. Centrinių vietus liet, orga
nizacijų pirmininkai pasveikino 
šventės dalyvius. Principiniu kalbė
toju buvo teisininkas Kęstutis 
Giedraitis; Alenos Devenienės vy
ras. Jis papasakojo keletą epizodų 
iš savo prisiminimų.

Meninę progamos dalį išpildė 
jauna solistė—Aušra Šilkaitienė. 
Jos malonus, švelnas soprano bal
sas visiems patiko.

Minėjimas buvo baigtas Lietuvos 
Himnu.

EKSKURSIJA Į LAS VEGAS

Nele Apeikienė ir Juozas Kari- . 
butas suorganizavo ekskursiją, au- • 
viešbutis dėl pamasinimo' kįekvie- ‘ 
tobusu į Las Vegas, Nevada. Pil
nas autobusas (apie 40 asm.) ląpkr. 
15 d. rytą išvyko kelionėn. Tris 
dienas—Japkr. 15, 16 jr 17 d. kai-; 
navo tik $49.50. > . :

Naktinis klubas ir ’’Frontier”' 
viešbutis del namasinimo kiekvie
nam dalyviui ■ pažadėjo duoti po " 
$10, nes žino, kad visus praloš ir 
dar gerokai savo pinigų pridės.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVE

Lietuvių kredito kooperatyvo 
aktyvai trečiojo ketvirčio pabaigoje 
buvo $954,541. Garantijų ir re
zervų fonduose — $102,807. Tą 
ketvirtį kooperatyvas turėjo pelno 
$22,590, iš kurio perkėlus nusta
tytą įstatymu procentą į garantijų 
fondą, nariams už laikomus ko
operatyve indėlius buvo išmokėta 
9% palūkanų. Šiuo metu paskolų 
procentas yra žymiai sumažintas. 
Pavyzdžiui, perkant naują maši
ną, paskola duodama 80% jos 
vertės, imant tik 12%%. I kredito 
kooperatyvą gali įstoti kiekvienas
lietuvių Kilmės asmuo '(ar susigi
miniavęs lietuviais), padavęs pareiš
kimą raštu, įmokėjęs $1.00 įsto
jamojo mokesčio ir įnešęs nema
žiau $25.00 indėlį. —(im)

PASISEKĘS VLIK-O 
SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 14 d. ALT-os valdy
ba turėjo posėdį dėl VLIK-o su
važiavimo apyskaitos. Apmokėjus 
visas sąskaitas dar liko arti $300 
pelno, kas buvo pasiųsta VLIK-ui 

į Washington, D.C.
Pats sunkiausias ir svarbiausias

ALT-os renginys Los Angelyje 
gerai pasisekė dėka pirmininko A. 
Mažeikos ir jo žmonos Liucijos 
sumanumo ir darbštumo. VLIKjo 
valdyba ir delegatai buvo paten
kinti geru suorganizavimu seimo.

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ- 
ANN JILLIAN
VIETOJE NESTOVI

Po labai pasisekusios filmos 
’’Mae West”, Jūratė pasirašė su
tartį su ’’Columbia Pictures” ir 
šiuo metu suka 4-ių valandų fil
mą ’’Malibu,” kurioje ji vaidina 
pagrindinę rolę. Ši filmą bus ro
doma per ABC kanalą sausio mėn. 
23 ir 24 dienomis, po 2 valandas 
kiekvieną vakarą. Čia ji vaidina 
žingeidžią reporterę. Šiai rolei ji 
net pakeitė savo plaukų spalvą. 
Toje pačioje filmoje dar vaidina: 
James Coburn, George Hamilton, 
Anthony Newly, Kim Novack, 
Eva Marie Saint ir Steve Forrest.

Tą pačią dieną—sausio mėn. 
23, per kitą kanalą Jūratė šoks ir 
dainuos programoje ’’Stars In the 
Fast Lane” su Dick Van Dyke ir 
Norm Crosby.

Jūratė tiek daug gero padarė 
lietuviškam vardui, visuomet pasi
sako esanti lietuvaitė, man atrodo, 
kad tikrai užsitarnavo mūsų lie
tuvių moralės paspirties, tikrai 
būtų gražu iš mūsų, lietuvių pu
sės, kad po programos, parašytu- 
mėm studijai laiškelį. Adresas: 
Ann Jillian, c/o Columbia Pic
tures, Columbia Plaza, Burbank, 
CA 91505.

Būtų dar gražiau iš mūsų pusės, 
kad, ypač jaunieji lietuviai, suda
rytų Ann Jillian Fan Club. Ji tik
rai to užsitarnavo. —Vaje

PABALTIEČIAI SOVIETŲ 
ARMIJOJE—RUSŲ ’’PRIEŠAI”

Sovietų armijoje tarnaujantys 
pabaltiečiai laiko save pranašes
niais už rusų, kuriuos jie smerkia 
kaip savo okupantus. Tokias išva
das prieina šį pavasarį Rand Cor
poration išleista studija, The Eth-

Gilią užuojautą reiškiame 

HENRIKUI BAJALIUI 
mirus jo žmonai

ADELEI BAJALIENE1
1982 m. lapkričio 22 d.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBU FEDERACIJA 
Los Angeles Skyrius

nic Factor in the Soviet Armed
Forces (Etninis veiksnys Sovietų
karinėse pajėgose. Knygos auto
riai S. Enders Winbush ir Alex 
Alexiev pastarųjų metų bėgyje ap- 
klausinėjo 130 buvusių Sovietų 
karių, įskaitant 3 latvius, 2 lietu
vius ir vieną estą. (Alexiev šiuo 
metu renka medžiagą apie rezis
tenciją Pabaltijoje ir yra labai pa
lankiai atsiliepęs apie ELTOS biu
letenius anglų kalba.)

Pasak studijos, pabaltiečiai žiūri 
į rusus iš aukšto. Karininkai įžei
dinėja latvius, dažnai vadindami 
juos fašistais. Vienas buvęs So
vietų kareivis pasakojo, jog ’’estai 
laiko . save pranašesniais už rusus 
ir dažnai rodo jiems savo panieką.” 
Kitas kalbėjo, kad pabaltiečiai ne
kenčia rusų, kurie turi ’’menkaver
tiškumo kompleksą pabaltiečių at
žvilgiu”; jis pridūrė, kad pabaltie
čiai yra ’puikūs ir labai drausmin
gi. kareiviai.” J

’’Pagal sovietinę politiką, tauti
nės mažumos, kaukaziečiai, rytų 
azijatai ir pabaltiečiai siunčiami 
kuo toliau nuo savo tėvynių,” aiš
kino vienas apklausinėtųjų. ’’Šios 
mažos tautos pasižymi stipriu tau
tinės kultūros ir tautinės vienybės' 
jausmu. Jei juos išsiunti tarnauti 
toli nuo savo namų, riaušėms ar 
kitokiems neramumas iškilus-, jie 
negali ginklais paremti savo tau
tiečių. Jei esi uzbekas, tarnauji 
Rusijoje; jei esi pabaltietis, tar
nauji Uzbekistane.”

’’Latvių, lietuvių ir estų nerasi 
pasieniečių daliniuose, nes jais vi
sai nepasitikima,” rašo studijoje. 
’Kariuomenėje yra daug konfliktų 
tarp rusų ir pabaltiečių, nes kai 
kurie pabaltiečiai menkai tekalba 
ar visai atsisako kalbėti rusiškai. 
Pabaltiečiai neslepia savo priešiš
kumo rusams. Kiti, pvz. centriniai 
azijiečiai irgi aiškiai nemėgsta 
rusų, bet retai apie tai atvirai pa
sisako. Kareiviai iš Pabaltijo res
publikų kaltino rusus jų šalių už
ėmimu ir jų laisvės užgniaužimu.”

Studijoje pabrėžiami dažni su
sikirtimai tarp rusų ir azijiečių. 
Jos autorių nuomone, ilgesnio karo 
didesnių pralaimėjimų atveju, kai 
kurie sovietų kareiviai perbėgtų į 
kitą pusę. (ELTA)
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A. RINKŪNAS

Klaidinantys paskaitininko siūlymai
Atsiliepiant į kun, dr. Jurgio Šarausko paskaitą 
Toronto Lietuvių Namuose

Negalima nieko turėti prieš kon- ’ 
troversinių minčių kėlimą, jei tai 
daroma savo laiku, savo vietoje 
ir jeigu leidžiama tas mintis čia 
pat diskusuoti. Tų sąlygų nesilai
kant, visi kontroversinių minčių 
kėlimo pliusai prapuola. Lieka tik 
apgailėtinas erzelis. Tokį erzelį jau 
antrą kartą kun. J. Barauskas su
kėlė Toronte. Pirmą kartą tai buvo 
Vasario 16-sios iškilmingame mi
nėjime—ne laiku ir ne vietoje. 
Antrą kartą laikas ir vieta buvo 
tinkami, bet nebuvo galima ne tik 
savotiškų paskaitininko minčių dis
kusuoti, bet netgi žodžiu paklausti. 
Buvo leista tik pateikti klausimus 
raštu. Iš tų klausimų paskaitinin
kas atsakė tik tai, ką norėjo, ir 
kaip norėjo, kai ką miglotai pra
eidamas. Todėl tenka vėl eiti į 
spaudą.
’ Savo pranešime Toronto Lietu
vių Namunose kun. J. Barauskas 
apėmė daugel, sričių, šokinėdamas 
nuo vienos į kitą, ir viską grįsda
mas tik savo argumentais. Bandy
siu tą maišatį sugrupuoti į dvi te
mas, apie kurias viskas sukosi: 
a) siūlymas svorio centrą perkelti 
iš kultūrinės srities į politinę, b) 
siūlymas sueiti į glaudesnius santy
kius su Lietuvos raudonaisiais bei 
okupantais.

Po ilgesnių bandymų esame jau 
radę tinkamą balansą tarp kultū
ros ir politikos. Iš vienos pusės, 
Š. Amerikoje sudedame impozan
tiškas sumas Lietuvos laisvinimo 
reikalams, iš kitos—dar didesnes 
sumas sudedame kultūrinei-švieti- 
mo veiklai. Skirtumą sudaro tik tai, 
kad politiniams reikalams sudeda
mos sumos renkamos centralizuotai 
ir skelbiamos jas susumuojant, o 
kultūrinių reikalų sumos sueina iš 
įvairių šaltinių, nukreiptų į speci
finius tikslus—festivalius bei šven
tes, jaunimo kongresus, mokyk
las, tautinius ansamblius, premi
jas, operas, stovyklas, lit. katedrą ir 
eilę kitų kultūros ir švietimo rei
kalų.

Visa šitą kultūrinę sritį kun. J. 
Šarauskas siūlo sumažinti iki mi
nimumo ar netgi yisai išbraukti, 
visa tai pavadindamas vaikų žai
dimu, Lietuvai nieko nereiškian
čiu. Vieton to kone viską siūlo 
skirti politinei veiklai, ir tai ne 
per VLIK-ą, ALT-ą ar Bendruo- 
meną, bet per Kalifornijos komi

tetą. Į mano raštu pateiktą klau
simą, ar Kalifornijos amerikiečių 
firma,. su lietuvių pagalba surin
kusi žinias apie mūsų politinius 
veiksnius bei veikėjus, nesusigun
dys už didesnius pinigus visa tai 
perduoti raudoniesiems, paskaiti-. 
ninkas atsakė tik vienu miglotu 
sakiniu. Iš viso atrodo, kad kun. 
J. Šarauskas laiko visą išeiviją jau 
nukritusia ir džiūstančia medžio 
šakele, iš kurios tėra vienintelė 
nauda — jos pinigas, atiduotinas 
Kalifornijos ’’specialistams.”

Tai tokia nesąmonė, kurios 
klausydamas žmogus netiki savo 
ausimis. Išeivija buvo ir yra ne 
sudžiūvusi šakelė, bet dar labai gy
va Lietuvos medžio dalis, beveik 
trečdalis tautos, gaji, patriotinė ir 
už Lietuvą kovojanti jau vien savo 
buvimu, o jos gyvenimas remiasi 
ne saujele samdytų kitataučių 
’’specialistų,” bet labai plačia ma
se, kurią jungia kultūrinė ir švie
timo veiklai Ar kun. J. Šarauskas 
kada nors pagalvojo/ koks lietuvių 
skaičius šiandien dalyvauja mūsų 
kultūrinėje ir švietimo veikloje? 
Tūkstančiai. Nukirskime juos, ir 
kas gi beliks? Kas bežinos apie lie
tuvius ir mūsų pavergtą tėvynę? 
Pagaliau—kokį užnugarį tada sa
vo veiklai beturėtų ir tie už pini
gus samdomi ’’specialistai?”

Santykiu su kraštu tema yra 
jau senai opi ir svarstoma. Ir šiuo 
klausimu esame susidarę beveik 
visiems priimtiną liniją. Kun. J. 
Šarauskas, deja, eina kitu keliu. 
Jau savo pirmojoje paskaitoje jis 
metė sunkiai suprantamą mintį, 
kritikuojančią lankymąsi Lietuvoje 
pas gimines su dovanomis, siūly
damas daugiau domėtis kažkuo 
kitu. Tada aš tik spėjau, kas būtų 
tas kaškas kitas. Dabar reikalas 
paaišėjo. Kun. J. Šarauskas siūlo 
sustiprinti kolaboraciją su raudo
naisiais okupantais. ’’Kalbėkime 
su jais geruoju ir derėkimės”—sako 
jis. Ar ne juokai? Kas gi nežino 
tų derybų su raudonaisiais? Kas iš 
to laimi? Atleisk, Viešpatie, jau
nam žmogui, kuris, vienerius me
tus padirbęs prezidento Carterio 
valstybės departmente, susižavėjo 
savo šefo taktika atidavinėti rau
doniesiems visa, ko tik jie nori 
Ne tokį kelią išeivija yra pasirin
kusi, ir be reikalo kun. J. Šaraus
kas bando savo paskaitomis išei- * 

viją nuo jos teisingo kelio nukreip
ti.

Šitą kontroversinę paskaitą To
ronte pradžioje organizavo Lietu
vių Namų kultūrinės-visuomeni- 
nės veiklos būrelis. Po kurio laiko 
jie nustūmė dalį atsaomkybės ant 
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos, viešai pateisindami, kad jau
nimas tokios paskaitos nori. Koks 
jaunimas? Ar kultūros būrelio ži
lagalviai? Juk tikro jaunimo sa
lėje kaip ir nesimatė. Iš Lietuvių 
Namų valdybos pusės padaryta 
klaida, leidžiant savo būreliui im
tis tokios kontroversijos. Lietuvių 
Namai turėtų pasilikti partiniu at
žvilgiu neutralūs, kaip tai teisingai 
pastebėjo p. Renkauskas informa- 
ciniamme LN susirinkime. Dar la
biau gaila Jaunimo Sąjungos, ku
ri neapsižiūrėjo, kur ją partiniai 
politikieriai stumia.

(Iš Tėviškės Žiburių)

Kun. J. Šarauskas

Prieš du metus kun. Šarauskas 
Los Angelyje LFB svarstymuose 
(symposium) tas pačias mintis iš
kėlė. O J. Kojelis paorganizavo 
’’lygą”, dauguma iš tų pačių as
menų, kuriuos L. Valiukas turėjo 
rezoliucijoms remti komitete.

Dail. Vytautas K. Jonynas šiuo

metu yra Vilniuje, tariasi su ’’Va
gos” leidykla dėl savo iliustruotų 
Kr. Donelaičio metų nauja laida 
išleidimo. Jis taip pat baigęs kurti 
ir įteikęs leidyklai iliustracijas 
spaudai paruoštus Stasio Santvaro 
poezijos rinktinei ’’Lyrikai.” ’’Gim
tojo kimšto” savaitraščiui duota
me pasikalbėjime jis dėkoja vi
siems komunistiniams rašeivoms 
ir generolui P. Petroniui, kurie 
sudarė jam sąlygas okup. Lietu
voje viešėti.
’’Draugas,” Nr. 228, lapkr. 6,1982

Baltų Laisvės lyga save rekla
mavo, kai 48 jaunuoliai Los An
gelyje pikietavo Prancūzijos kon
sulatą dėl Sovietų dujovamzdžių, 
nes tuo laiku prez. Reagan buvo 
suvaržavęs prekybą su Europos 
valstybėmis. Dabar prezidentas at
šaukė JAV exporto suvaržymus. 
B.L. Lygos politika yra trumpa
regė ir nerimta.

MADRIDO KONFERENCIJA 
VĖL POSĖDŽIAUJA

Po aštuonių mėnesių pertrau
kos, lapkričio 9 d. Madride vėl 
susirinko Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija, 
kuri turi peržiūrėti Helsinkio su
sitarimų vykdymą. Diplomatiniuo
se sluoksniuose abejojama, ar kon
ferencija susitars dėl rezoliucijos.

Kalbėdamas Europos Ekon. fi
nes dešimties valstybių vardu, Da
nijos delegacijos vadovas Thomas 
Rochnagel pasakė, kad karo sto
vis Lenkijoje turi būti panaikin
tas, suimtieji turi būti paleisti ir 
turi būti pradėtas dialogas tarp 
valdžios, katalikų Bažnyčios ir So
lidarumo.

T. Rochnagel pasakė, minėtos 
valstybės patieks svarbias ir būti
nas pataisas prie konferencijos re
zoliucijos. Jos apims tautų laisvo 
apsisprendimo, individualinės lais
vės pareikšti nuomonę dėl Helsin
kio Baigiamojo akto—tai reiškia 
Helsinkio grupių Sov. Sąjungoje 
areštus—ir laisvųjų profesinių są
jungų klausimus.

ĮDOMUS ’’LIET. DIENŲ” 
NUMERIS

Lapkričio mėn. ’’Lietuvių Die
nų” žurnalo numeris yra skirtas 
Liet. Žurnalistų Sąjungos pirmi
ninkui Jurgiui Janušaičiui atžy
mėti. Įdomų pasikalbėjimą padarė 
Vytautas Kasniūnas. Viršelyje 
telpa J. Janušaičio foto darbo me
tu, taip pat dar telpa 10 įvairių iš 
jo gyvenimo iliustracijų.

Kun. P. Vaseris plačiai aprašo 
Australijos lietuvių organizacinę 
veiklą, pailiustruodamas valdybų 
nuotraukomis.

Alė Rūta baigia savo išsamų 
straipsnį ’’Lietuvių literatūros kla
siko V. Krėvės atminimai.”

Angliškoje L.D. dalyje telpa ori
ginalūs straipsniai—Jono Skiriaus 
’’Pietų Amerikos poetai,” Liucijos 
Baškauskaitės ’Lietuviškos vestu
vės,” A. Bernoto apie Lietuvos 
pašto ženklus.

Užsakykite savo draugams, vai
kams L. Dienas. Visų nuotraukų 
paaiškinimai yra lietuvių ir an
glų kalbomis. Prenumerata me
tams $20. Adresas—4364 Sunset 
Blvd., Los Angeles, CA 90029. 
Telefonas (213) 664-2919.



JAUNIMAS IR SENIMAS
ja V Lietuvių Bendruomenė 

pirmininkas V. Kutas vėl vanoju 
vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinime 
Komitetą ir jį sudarančius poliu 
mus susigrupavimus. Naujoji Vil
tis nr. 14 kur svarstoma net bet 
Kurio vieneto, bet srovių idėja, pu
nas Kutkus neiškenčia neužkabi- 
nęs VLIKo ir politinių sąjūdžių. 
Ten jis vėl kalba apie žilus sene
lius politinėj veikloj, nors VLIKo 
pirmininkas galėtų savo amžiumi 
būti jo sūnum, o Detroito Organi
zacijų Centro vadovai—jo anū
kais, Iš V. Kutkaus išvedžiojimų 
yra aišku, kad jis nesupranta kas 
yra Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas, arba bent tokiu nu
siduoda. Jis vis dar tebemano, kad 
VLIKas, kaip ir LB yra tiktai vie
nas iš lietuvių išeivių susigrupavi- 
mų. Norisi dar kartą pakartoti, 
kad VLIKas yra ne iš išeivių ir ne 
išeivijai skirtas. Jis gimė pavergtos 
Lietuvos pogrindyje, lietuvių tau
tos pripažintas Tautos atstovybe, 
turi Tautos įgaliojimus, kalbėti ir 
veikti Tautos vardu.

Politikoj jaunystė ne visada yra 
didelis pliusas. Pokarinę sugriautą 
Europą, atstatė žilagalviai vadai: 
Adenąueris, Šumanas ir DeGas- 
perį. Iš antos . pusės, visi prisime
nam ir jaunuosius politikus, kaip 
Stalinas, Hitleris, Musolinis, Cas
tro, Amin, Kadafi. Prie jaunų 
žmonių entuzijazmo dar. reikia šal
to proto, diplomatijos, kantrybės, 
patirties ir pagarbos autoritetui.

Patirtis rodo, kad VLIKui ne
trūko gerų darbininkų—ne nežino
mų ir neprityrusių, bet geriausių 
iš geriausių. Tam atestuoja Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto pirmininkai: Prof. S. Kairys, 
Prel. M. Krupavičius, J. Matulio
nis, Dr. A. Trimakas, J. Audėnas, 
K. Bielinis, V. Sidzikauskas, dr. 
K. Valiūnas ir dr. K. Bobelis.

VLIKo Valdyba gali būti suda
ryta iš politinėms grupėms nepri
klausomų žmonių. Valdyboj dir
bo ir tebedirba visa eilė asmenų, 
ypač jaunesnių, nesusirišusių nė su 
viena politine grupe. Lietuvos va
davimas įpareigoję visus lietuvius. 
Politinės grupės VLIKo asmenyje 
sudaro Tautos atstovybę turinčią 
precedentus tarptautinėj teisėj. To
dėl su VLIKu skaitosi arba bent 
respektuoja laisvojo pasaulio vy
riausybės.

Kiekvienoj demokratijoj, politi
nėms partijoms tiesioginiai pri
klauso tik dalis piliečių. Kiti, nors 
ir pritaria vienos ar kitos grupes 
ideologijai ir programai, savo dė
mesį ir energiją nukreipia į kultū
rines, sveikatos, religines ir 1.1, sri
tis. Visur yra matomas tikslingas 
pasidalinimas darbu. Todėl teisin
ga yra tvirtinti, kad kiekviena

*rupė turi nemaža pasekėjų, nors 
jų pavardžių ir nesimato grupių 
sąrašuose. Lygiai taip pat klaidinga 
oūtų teigti, kad JAV LB turi ma 
žiau šimto narių, nes 30 metų 
šventės iškilmėse dalyvavo vos 30 

Danutė Giedraitienė, D.M.D.
Rolandas Giedraitis, D.D.S.
ALMA VILKAS-STOCK1ENE, D. D. S.

žmonių priešpietiniam posėdyje ir 
apie 70—popietiniame.

V. Kutkus puošiasi ne save 
plunksnomis verkšlendamas, kad 
už R. Česomo dalyvavimą Madri-

Lietuviai dantistai

3151 Glendale Blvd.. Los Angeles, C A 90039

Phone 660-1205

do konferencijoj Lietuvių Ben- 
ruomenė negauna jokių pripaži
nimų. Ponas Kutkus gerai žino, 
kad nei LB, nei jokia komisija ne
turi nuopelnų dėl p. Česonio pa
skyrimo. R. Česonis aktyviai da

BRANCH OFFICE
710 Wilshire Blvd., Suite 505, Santa Monica, CA 90401 

Tel.: (213) 395-2231

lyvavo prez. Carterio rinkiminėj 
kompanijoj, susidarė daug pažin
čių demokratų partijoj ir buvo pa
siųstas į Madridą ne kaip LB at
stovas davė pasiūlymus, kad Va- 
nusipelnęs prezidentui ir jo parti
jai. Tas žinoma nei kiek nemažina 
pono Česonio nuopelnų. Anaiptol. 
Dalyvaudami amerikiečių politi
nėse partijose galime daug pasi- 

PRAŠOME’—

Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI

savo uždaviniams vykdyti Lietuvos Laisvės Iždui—laisvajai Lietuvai pa
dėti atsistatyti, 6-šiomis kalbomis ELTOS informacijoms leisti, radijo 
transliacijoms į okupuotą Lietuvą finansuoti ir politiniams kaliniami 
gelbėti.

Nepamirškite tam tikrą procentą ir savo testamente įrašyti:
tarnauti pavergtai Lietuvai, jei tik 
tinkamai suidariusias pažintis pa
naudosime.

Neaišku, kodėl p. Kutkus, pa
prašytas pasisakyti apie srovinio 
susigrupavimo išeivijoje teigiamas 
ar neigiamas puses, jei tokių būtų, 
kalba apie žilas galvas ir Česonį?

(LKDS Buletenis—rugp. 1982)

Non-profit, Tax Exempt Corporation 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION 

P.O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

HOLLYWOOD LOS FELIZ
VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

Kontroversiniai klausimai 
VLIK-o Seime

Buvo užsipultas VLIK-as, ko
dėl buvo pasmerktos Bendruome
nės vadų Kamanto ir Gečio duk
ros, kurios šį vasarą lankėsi Lie
tuvoje.’ Jos buvo kritikojamos ne 
dėl to kad lankėsi Lietuvoje, bet 
dėl jų pareiškimų propagadinia- 
me Sovietų laikraštyje ’’Gimtaja
me Krašte.” Jos būk pataisiusios 
savo pareiškimus Amerikos lietu
vių spaudoje, bet kodėl jos nepa
taisė G.K., kuriam jos davė savo

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
Gavome siunta kalėdinių pyragų, saldainių, pyragaičių 

ir kitų skanumynų

Tei. 663-4747Atidaryta: Antrac'.-Kovirt. nuo 9-6. Penkt. 
9-7, Sėst. 9-5 Sekm. ir Pirm, uždaryta

TwiaiMMMMrwiiwmiwmmiriimrir r j— riieiirmirnonrnT-"mwritmi t

GLOBE PARCEL SERVICE
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026 Tclef. 413-0177

pareiškimus.
—o—

Stasė Pautienienė paklausė, ko
dėl VLIK-o seimo nariai atvažia
vo į Los Angeles—ar pasigrožėti 
mūsij gamta, ar paekskursuoti. 
Jai mandagiai VLIK-o pirm. Bo
belis atsakė, kad VLIK-o seimai 
tuose, kad žmonės turėtų progos 
susipažinti su VLIK-o veikla.

»—o—
Kitas ’’bičiulių” paskirtas at

stovas, bet kaip mažumų žmogus 
sario 16-tos minėjimų proga duo- 
tii labiau pritaikytą programą jau
nimui. Gaila, kad atstovas nežino 
jog VLIK-as nerengia Vasario 16- 
tos minėjimų. Jis turėjo nuvažiuo
ti į ALT-o ir Bendruomenės suva
žiavimą. Jie rengia Vasario 16-tos

Savinikai—BRONISLAVA VIKSMAN ir SOFIJA AYZENBERG

Siunčia dovanų siuntiniu* j Lietuvą ir kitus kraštus 

Be jūsų atneštų daiktų, čia rasite dide’j pasirinkimą ir gana pigia), 

tokių prekių, kurios turi geriausią vartę Lietuvoje.

DAUG VIETOS MAŠINŲ PASISTATYMUI. APLANKYKITE MUS 
atdara kasdien nu* 9 vai* ryto įki 4 vai. p.p. Sekmadieniais uždaryta 

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard,

SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404

Phone (213) 828-7095
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Advokatai

JACK ALEX
Attorney at. Law

Law Offices of
ALEX & BRINKIS

1500 W. Covina Pkway., Suite 103 
West Covina, CA 91790 

Tel. (213) 337-0777 and 
(213) 962-6644

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Boulevard 
Suite 701

Los Angeles, CA 90028

Tel.: (213) 466-4433

Apdrauda

M & R AMERICANA
Insurance Service, Inc.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404 

153-1735 828-7525

ANTHONY F. SK1RIUS
Insurance Agent 

4366 Sunset Boulevard 

Los Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav. Wally & Danute Bateliai
11985 E- Firestone, Norwalk, Cs

Telef. 2(13) 864-2063

LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

“Flatte of Hollywood”

6671 Hollywood Boulevard

Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

T

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member American Dental Society

10900 Warner Ave., Suite 116 
Fountain Valley, CA 92708 
(Corner Warner & Euclid)

Tel. 1 (714) 968-5525

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)

2901 Wilshire Boulevard

Santa Monica, CA 90403

Phone 828-4613 by appointment ’

Rolandas Giedraitis, D.D.S.
Danute Giedraitis, D.M.D.

Alma Vilkas, Stockiene, D.D.S.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard

Los Angeles, CA 90039

Tel.: 660-1205

BRANCH OFFICE
710 Wilshire Blvd., Suite 505

Santa Monica, CA 90401
Tel.: (213) 395-2231

Escrow Kompanijos

i MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 .Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90026 

413-3370

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M D.

Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090 

3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D,

’ Diplomate American Board oj 

Obstetrics and Gynecology

‘1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

Tel.: (213) 432-2973 Res.: 597-4141

JONAS KREGŽDE, M.D.

Internal Medicine Including Cardiology

1760 Termino Ave., #207 
Long Beach, CA 90804

Telefonas: (213) 498-6676

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D.
& JORGE HOYOS, M.D.

MEDICAL OFFICES

2642 Pasadena Avenue 
Los Angeles, CA 90049 

Phone 2 2 2-0211

Nuosavybiy pardavėjai

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

BRONE SKIRIENĖ
Realtor

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

664-2919 Res. 849-4192

Vincas Skirtus
R. E. Salesman 
(same address)

ROMAS JASIUKONIS 
Realtor

Residential - Commercial - 
Exchanges

Personalized Service With a Smile 

(213) 731-7369

General Contractors

A. PEČIULIS

REMODELING and 
CONSTRUCTION 

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

■ 814 5th Street, #8 
Santa Monica, CA 90403

Phone: 394-2242

AMBO - WYTKING, Inc. 
Gen. contractors

Presid. Charles Dargis

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

,^t^,M««*<«**«**»*<*<*<*<*<*''**#*‘*<<**ll

ROMAS REMODELING
Plumbing - Electrical - Carpentry 

Cement Work - Construction -

Remodeling - Repair

ROMUALD. WOZNIALIS

Experienced

3803 Evanns St. 
Los Angeles, CA 90027 
Phone (213) 664-7163 

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas Skirtus yra dirbęs Internal 
Revenue Service valdžios įstaigoje 
ir jau turi 38 metų privačią prak

tiką šioje srityje.
Del patarnavimo laiko susitarti 

telefonu: 664-2919

VERTINGOS DOVANOS 
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių 
gimtadienių ar kitomis progomis-* 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, p 
galvėlės, rankšluoščiai ir staltieses.

Gražu dovanų duoti yra 
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškoj 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

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

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029 

Calif- 90029 Tel. 664-2919

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukai 
tu spalvotomis V. Stančikai tęs 

iliustracijomis.

Kaina $4-00
šią ir kitų knygų jaunimui galite 

gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, C4 

90029
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

tokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų \ 
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

LITHUANIAN MELODIES

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

Programų Koordinatorius 

HENRIKAS BAJALIS 
207 N. Windsor Blvd. 

Los Angeles, Ca. 90004 
Tel. (213) 467-6467
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PARENGIMU 
KALENDORIUS

v

Lapkričio mėn.

28d., sekm., 1 vai. p.p. #
I. Širvydienės, holistinės medi

cinos specialistės paskaita mote- 
riiųs; šv. Kazimiero par. salėje.

Gruodžio mėn.—

4 d., šešt.—

L.F.B. literatūros vakaras šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

5 d., 12:30 vai. DLK Birutės 
Dr-jos, Los Angeles sk. 25 metų 
jubiliejaus iškilmės Pike’s Verdugo 
Oaks restorane, 1010 Glendale 
Bl., Glendale, CA. Po pietų vaišės 
Tautiniuose Namuose.

12 d., 12:30 vai. p.p.
BALF-o piniginio vajaus uš- 

baigtuvės Šv. Kazimiero par. salė
je.

1982 m. gruodžio mėn. 12 d., 
12:30 vai. p.p. lietuviams evan
gelikams pamaldos, kurias atlaikys 
kun. dr. Eugenijus Gerulis First 
St., Los Angeles. Po pamaldų pa
šnekesiai.

14 d., šešt., L. F. Bičiulių Li
teratūros vakars parapjiso salėje.

18 d.—
Kalėdinė vaikų eglutė, parapijos 

salėje.

19 d., 1:30 p.p.—
Spindulio išleistuvės į Australi

ja.

1982 m. gruodžio 19 d., 12:30 
vai. p.p. Tautiniuose Namuose, 
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, 
kun. dr. Eugenijaus Gerulio pa- 
skitą ’’Evoliucija ir Evangelija.”, 
Lietuvių Protestantų Sąjunga nuo
širdžiai kviečia visuomenę daly
vauti.

31 d.—
Liet. Bendruomenės Naujųjų 

Metų sutikimo balius šv. Kazimie
ro par, salėje.

TRUMPAI
Leonui Kantui, mūsų spaudos 

foto reporteriui, lapkr. pradžioje 
buvo padaryta akies operacija. 
Linkime Leonui ko greičiau išgyti.

VLIK-o seimo metu redakciją 
aplankė Zigmas Juras, Didž. Bri
tanijos Liet. Sąjungos pirmininkas, 
Antanas Firavičius, Kanados Tau
tos Fondo pirm., inž. Lazauskas— 
Sandaros redaktorius, .VLIK-o vice 

dzio atstovas J. Pažemėnas, lydi
mas V. Anelausko, VLIK-o vice- 
pirm. Jokūbaitis. Kai kurie iš jų 
išgijo suvenyrus, žemėlapius ir 
kn, gų.

•' Pi’o .į Stasys Goštautas, Boston, 
MA, dalyvavo mokslinėje konfe- 

uncijoje San Francisco mieste ir 
lo:; proga aplankė draugus Los An- 
geiyje. Dr. S. Goštautas dabar dės
to kalbos dalykus Texas universi
tete, Dalias mieste. Jo darbovietė 
yra 1000 mylių nuo namų, Bos
tone.

Antanas ir Irena Ambraškos, gy
venę Missisaugaą Ont., jau su. vi
sais daiktais atsikėlė į Phoenixa ir

■ _ i o’.a nuolatiniam apsigyve- 
u.. Jau keli metai jie čia tu- 

• j _-artamentinį namą, 
kalame d?, ar gyvena. Kartu su 
jais iš Toronto yra atvažiavęs ir 
Viktoras Yurka, kuriam irgi Phoe- 

‘xas patinka.

:š Delhi, Ont., yra atvykęs Ju
lius Strodomsikis, Jis ten ilgus me
tus yra buvęs lietuvių parapijos 
bažnyčios komiteto pirmininkas. 
Dabar, žmonai mirus, palikęs vie
nišas ,atvažiavo pas pusbrolį Bill 
Stroden, kuris gyvena Scottsdale, 
Arizona.

VLIK-o pirm. dr. K. Bobelis, 
pakvietė dr. Valeriją Raulinaitienę 
sudaryti Kalifornijos Tautos Fon
do atstovybę, nes buvęs pirm. Al
binas Markevičius atsistatydino iš 
pareigų.

Dr. V. Raulinaitienė yra gydy
toja ir buvo Fresno Veteranų li
goninės vedėja. Dabar ji jau yra 
pensijoje ir gyvena Santa Moniko
je. Ji yra buvusi Santa Monikos 
lietuvių klubo pirmininkė ir Balfo 
Įgaliotinė Santa Monikoje.

MIRTYS
Henrikas Paškevičius, Santa Mo

nica, Calif., mirė lapkričio 6 d. 
nuo nepagydomo vidurių vėžio.

Henrikas buvo gabus prekybi
ninkas, namų pardavėjas, apart- 
mentų savininkas. Jis rėmė lietuvių 
spaudą skelbimais.

Lapričio 13 d. iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios buvo palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Henrikas Paškevičius turėjo gra
žų baritono balsą ir dažnai paren
gimuose atlikdavo programą ir 
bažnyčioje pagieduodavo.

Per laidotuvių Šv. Mičios Šv. 
Kazimiero bažnyčioje giedojo R. 
Dabšys (Kai širdį tau skauda), A. 
Pautienė (Tėve mūsų), ir A. Poli- 
kaitis.
, Prel. J. Kučingis pasakė jautrų

H. Paškevičius buvo dar jaunas
- -5^ metų amžiaus.

Reiškiame gilią užuojautą žmo- 
nai Danai, dukrai Ritai, broliui ir • 
kitiems giminėms. F

Henrikas Paškevičius

Apolinaras Sajus, miręs spalio 
26 d., buvo palaidotas spalio 30 d. 
Šv. Kryžiaus kapinėse iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios. Per mišias, gie
dojo Florencija Korsakaitė.

Brolis Kazys Saja neatvyko iš 
Lietuvos, gal neišleido. Savo tur
tą Apolinaras užrašė pusiau bro
liui ir savo ’’common law” žmonai 
Jršulei. |

Apolinaras turėjo tik 57 metų 
amžiaus. Laidotuvėmis rūpinosi 
Albinas Markevičius.

PRAŠOME ATNAUJINU | 

“Lietuviai Amerikos |ę 
Vakaruose” prenumeratą a 

i prisiunčiant $6.00 adresu: i

“LAV” J
| 4364 Sunset Blvd. g

g Los Angeles, CA 90029 J 
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ANTANO SKIRIAUS ĮSTAIGOJE
Galima gauti šie patarnavimai:

APDRAUDIMAS
namŲ, baldy, atsakomybės (Liability)

NOTARO PATARNAVIMAI
Patvirtinama įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

4366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029
Telefonai: 664-2910 — 664-2919

(n, ALp(LKA)1763
1982, Nr.ll

/mu jLinuĮiiiai Revenue service 
is looking for 6,811 people in 
Southern California it owes money 
to this year. Undelivered refund 
checks totaling $3,248,252 were 
returned to the IRS by the Port 
Office and are waiting to be 
claimed.

The largest refund check re
turned was for $126,323. The 
average amount unclaimed was 
$477.

Many checks became undel’v- 
erable when taxpayers moved and 
failed to leave a forwarding ad
dress with their local post office. 
An incorrect or incomplete address 
(e.g. an address lacking an apart
ment number or the correct zip 
code) can also cause a refund 
check to be returned.

Taxpayers who filed on time 
and still have not received their 
1981 refund checks should con
tact the IRS immediately. They 
should be prepared to give the 
assistor their name and address as 
it appeared on the tax form, the 
year for which the taxes were paid, 
and Social Securiy number. The 
assitor can then check the ac
count and inform the taxpayer of 
the action needed to correct any 
problems.

For further information and as
sistance, call the number listed in 
the white pages of he phone direc
tory under U.S. Government, In
ternal Revenue Service.

Pacific Telephone kompanija 

pranešė

kad nuo lapkričio 6 d. įveda naują 

area code ”619,” kuris apims San 
Diego ir Imperial Valley counties. 
Prašome pranešti L. Dienomis sa
vo naujus telefonus, nes turime 
pataisyti Kalifornijos Lietuvių Al
manache.

A. Skirius
4364 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90029


	1982-Nr.11-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0001
	1982-Nr.11-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0002
	1982-Nr.11-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0003
	1982-Nr.11-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0004
	1982-Nr.11-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0005
	1982-Nr.11-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0006
	1982-Nr.11-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0007
	1982-Nr.11-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0008

