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Dr. Kun. Juozas Prunskis — sukaktuvininkas

Spaudos siuntimo 
kainos pakeltos

Gavome pranešimą iš L.A. pašto, kad 
nuo sausio 9 d„ 1983 m. žurnalo siun
timas yra pakeltos virš 20%.

Paštas yra žudikas daugelio žurnalų— 
Harpers, Life ir kitų. Pakėlė tiek daug 
kainas, kad jie negalėjo savo biudžeto 
subalansuoti.

Mūsų valdžia žudo žurnalus.

ALT-o Informacijos direktorius, 
žurnalistas, rašytojas 1982 m. rudenį at
šventė 50 m. kunigystės sukaktį, 1982 
m. gruodžio 22 d., 75 m. amžiaus su
kaktį.

Kun. J. Prunskis yra gimęs 1907 m. 
gruodžio 22 d. Žilbučių k., Daugailių 
vis., Utenos aps., Lietuvoje. Mokslus 
ėjo Rokiškio gimnazijoje, Kauno kuni
gų seminarijoje ir Vytauto Didžiojo 
universitete, teologijos-filosofijos fakul
tete. Kunigu buvo įšventintas 1932 m. 
Studijavo V.D.U. teisių fakultete, o 1945 
m. už disertaciją ’’Comparative Law, 
Ecclestical and Civil in Lithuania” ga
vo bažnytinių teisių daktaro laipsnį.

Jau Lietuvoje kun. J. Prunskis pasi
žymėjo geru žurnalistu. Jis buvo ”XX 
Amžiaus” dienraščio vyr. redaktoriumi, 
bendradarbiavo ’’Mūsų Laikraštyje,” 
’’Židinyje,” ’’Ryte,” ’’Skautų Aide” ir 
kitoje spaudoje. Atvykęs Amerikon jis 
bendradarbiavo ’’Drauge,” ’’Lietuvių 
Dienose,” ’’Laiškai Lietuviams,” ’’Muzi
kos Žiniose” ir kt.

Kun. J. Prunskis yra parašęs virš 40 
knygų. Vėliausios jo knygos yra ’’Lietu
viai Sibire,” ’’Lithuania Under Soviet 
Occupation,” ’’Bolševikų Nužudyti Kuni
gai.” ’’Lietuvių Dienų” leidykla yra iš
leidusi šias jo knygas: ’’Mokslas ir Reli
gija” ir ’’Rinktinės Mintys.”

Lietuvių Rašytojų Sąjunga 1982 m. 
suvažiavime Clevelande jį pakėlė į gar
bės narius už jo nenuilstamą darbą ir 
paramą mūsų mokslininkams, rašyto
jams, leidykloms, visuomeninkams.

Kun. J. Prunskis yra žymus spaudos 
mecenatas. Jis nuo 1973 m. yra pasky
ręs premijoms $30,000. Štai kaip jis 
paskirstė savo paramą:

Už žurnalistus—$11,500; už mokslo 
darbus—$5,000; už religinius veikalus— 
$6,000; už visuomeninę veiklą—$4,500; 
už ’Draugo” romanus $2,000. 1982 m.

paskyrė $2000 už religinį veikalą.

Praėjusių metų rudenį dr. kun. J. 
Prunskis buvo ALT-os pasiųstas į Ma
drido konferenciją, kur jis susitiko su 
įvairių valstybių atstovais ir juos infor
mavo Lietuvos reikalu, prašė reikalauti 
iš Sovietų Lietuvai laisvės. Savo susiti-

AR PATINKA?
Su šia laida LAV pasirodo nauju 

formatu. Laikraštėlis bus spausdinimas 
’’offset” būdu.

Prašome skaitytojų atsiliepti, kaip pa
tinka naujas LAV stilius ir spausdini
mas. —Leidėjas
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ĮŽENGIANT Į NAUJUOSIUS METUS 
Iš Lietuvos atstovo, dr. S. A. Bačkio, žodžio į Lietuvą; 

per Amerikos Balsą

Įžengiame į Naujuosius 1983 Metus prisimindami, ką Lietu
vos laisvės byloje esame patyrę praeitais metais ir kokius nau
jus pasiryžimus bei užsimojimus planuojame ateičiai.

Apie lietuvių laikyseną okupuotame krašte, patiriama per 
pogrindžio leidinius—praeitais metais daugiau buvo rašoma va
karų pasaulio spaudoje. Taip pat daugiau buvo kalbama apie 
Lietuvą, Latviją ir Estiją JAV Kongrese, Jungtinių Tautų įvai
riuose posėdžiuose Visumos Susirinkimo 37-tosios sesijos pro
ga, Madride vykstančioje konferencijoje Europos Saugumo ir 
Kooperavimo reikalais, kur peržiūrima, kaip vykdoma Helsinkio 
Baigiamojo Akto nuostatai žmogaus teisių, pagrindinų laisvių, 
religijos laisvės, šeimų susijungimo ir kitais klausimais. Nuolat 
buvo priminta Sovietų Sąjungai, kad ji neteisėtai okupacijoje 
laiko Pabaltijo valstybes ir nesilaiko pasirašytų pasižadėjimų 
gerbti Pasaulinės Žmogaus Teisių Deklaracijos ir Helsinkio 
Baigiamojo Akto nuostatus. Ta proga paminėtinas JAV at
stovo J. T. Visumos Susirinkimo 37-toje Sesijoje Senatoriaus 
Kasten pasakytas žodis Trečiame Komitete, kad Sovietų Są
junga yra pasaulinis pionierius religijos panaikinimo srityje, 
nors ji yra priėmusi J. T. deklaraciją, smerkiančią bet kokią 
diskriminaciją, liečiančią religiją. Senatorius nurodė, kad So
vietų konstitucijos 52 straipsniu garantuojama religijos laisvė 
ir nustatoma, jog Bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, bet prak
tikoje Savietų Sąjunga vykdo tai, ką Stalinas yra nurodęs: ’Par
tija negali būti neutrali religijai. Ji veda antireliginę propagandą 
prieš visus religinius prietarus." Partijos linija, kaip žinome, 
reiškiasi visais žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių klausimais, 
nežiūrint, kad Sovietų Sąjunga yra pasižadėjusi vykdyti Helsin
kio Baigiamąjį Aktą, kurio vienas nuostatų taip skamba:

"Pagal lygių teisių ir laisvo apsisprendimo principą, visos tau
tos turi teisę visados pilnoje laisvėje nustatyti kada ir kaip jos 
nori savo vidaus ir užsienio statusą be jokio užsieninio įsikišimo 
ir siekti, kaip jos nori, savo politinio, ekonominio, socialinio ir 
kultūrinio vystymosi."

Lietuvos Diplomatinė ir Konsularinė Tarnyba, Lietuvių veiks
niai vakaruose nesiliauja priminti vyriausybėms bei politiniams 
sluoksniams Lietuvos padėtį, bei Lietuvių Tautos aspiracijas ir 
pateikia informacijų, kaip Sovietų Sąjunga nesilaiko Pasaulinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos ir Helsinkio Baigiamojo Akto nuo
statų. Prezidentas Reagan gražiai lietuvių veiklą įvertino savo 

telegrama, siųsta Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
jo metinio Seimo proga pr. lapkričio 6 dieną. Joje priminęs, 
kad JAV vyriausybė niekada nepripažino prievartinio Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos įsijungimo į Sovietų Sąjungą, Prezidentas pa
sakė: ’’Amerikos lietuviai turi ypatingo pagrindo didžiuotis savo 
vaidmeniu, nes jie neleido pasauliui užmiršti, kad Sovietų Sąjun
ga tebėra pavergusi jų tėvynę," ir baigė telegramą žodžiais— 
"Kad Lietuviai, kaip ir visi kiti pavergtieji susilauktų laisvės 
dienos."

1982 metais visi lietuviai iškilmingai minėjome Maironį, tau
tos atgimimo dainių. 1983 metais prisiminsime vienybės ir kovos 
ideologą dr. Vincą Kudirką 125 metų sukakties proga nuo jo 
gimimo dienos. Dr. Vincas Kudirka tuos, kurie jam sakydavo, 
jog jis veltui dėl Lietuvos- kovoja—taip apramindavo: "Ateis 
tokie laikai, kad Maskoliaus čia nebus, bus LIETUVA."

Ateinančiais metais švęsime AUŠROS pasirodymo šimtmetį, 
prisimindami tautinio atgimimo dvasią, kuri anais laikais, kaip 
dabar, pavergtoje tėvynėje progrindžio leidiniai, palaikė lietu
vių tautinį judėjimą. Chicagoje 1983 metais įvyks Antrosios 
Pasaulio Lietuvių Dienos šūkis—"VIENYBĖJ SU KOVOJAN
ČIA TAUTA." Tat, visi lietuviai, su dideliu ryžtu, angažuojasi 
likti ištikimi Lietuvių Tautos ateičiai tvirtai tikėdami, kad pa
saulis neliks nebylys, kad pavergtųjų šauksmas beldžiasi į 
žmonijos sąžinę. Šia proga prisiminkime JAV Prezidento žo
džius, pasakytus 1982 m. gruodžio 10 dieną jo proklamacijoje:

"Kaip pasakyta Pasaulinėje Deklaracijoje, mes turime ištikimai 
laikytis savo įsitikinimo, kad laisvė nėra speciali privilegija tik 
nedaugeliui išrinktųjų, bet kad ji yra visų žmonių nedaloma ir 
visuotinė teisė. Žmonijos istorijoje ir iš visų pasaulio kraštų vi
sados ir visur iškyla žmogaus instinktyvus siekimas laisvės ir 
laisvo apsisprendimo."

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai sveikinu vi
sus pavergtos Tėvynės tautiečius Naujųjų Metų proga.

Linkiu dvasios stiprybės, vilties ir tvirto tikėjimo į geresnę 
Lietuvos ateitį.

'Gintaro Krašto Garsai' ENTR.
Išleido lietuviškos muzikos, šokių pramoginės, įdainuotų lietuviš
kų romantiško siūbavimo (Rock), lietuviškos kariuomenės mar
šų ir 1.1. Užsakymus siųsti šiuo adresu:

'Gintaro Krašto Garsai' ENTR.
P.O. Box 165, Santa Clara, C A 95052 0165

Kaina vienos kasetės .................................................... $9.99
10 ar daugiau ................................   $8.99

pridėti persiuntimui — $1.50
Organizacijoms, klubams, sąjungoms ir t.t. galima parūpinti 
pigensne kaina.

ANTANO SKIRIAUS ĮSTAIGOJE
Galima gauti šie patarnavimai:

APDRAUDIMAS
namų, baldų, 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
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Trys amerikiežiy tarpe 
pasižymėję lietuviukai 
Jonynų šeimoje

Nepaprastai malonu, kad mūsų jau
noji karta kelia lietuvių vardą plačioje 
Amerikos visuomenėje, o kad net trys 
vaikai atsižymėtų yra tikrai reta.

Ilona Jonynaitė yra išrinkta ’’out
standing young woman of America” 
1982 metams, už savo pasišventimą ir 
darbą studentų organizacijose. Ilona 3 
metus buvo industrinių inžinierių sąjun
gos sekretore; buvo vice-prezidente 
Alpha Chi Omega korporacijoje, kuri 
priima į savo tarpą tik labai gerus ir 
aukštos moralės studentus. Būti išrink
tai kaip labiausiai pasižymėjusiai jau
nai moteriai 1982 metais yra tikrai la
bai didelis dalykas, nes dėl to titulo 
/aržėsi net keli tūkstančiai studenčių ir 
jaunų moterų. Šiuo metu Ilona dirba 
kaip industrijos inžinierė didelėje fir
moje San Francisco.

Antroji duktė—Lolita Jonynaitė yra 
įtraukta į visos Amerikos garbės sąra
šą, kaip daugiausiai pasižymėjusi iš vi
sų gimnaziją baigusių. Tokių visoje 
Amerikoje tėra tik 3 procentai iš kelių 
šimtų tūkstančių studentų. Taip pat 
Litą išrinkta ’*A11 Star” studente, kuri 
be akademinių laimėjimų dar labai pa
sižymėjo sporte; ji yra viena iš geriau
sių žaidėjų tinklinio komandoje, kuri 
laimėjusi visas rungtynes čia, buvo pa
siųsta į Japoniją, Kiniją ir kitas rytų 
Azijos valstybes. Žinant, kaip gerai 
tinklinį žaidžia kinietės ir japonukės, 
reik stebėtis, kad iš 10 rungtynių lai
mėjo net penkias. Visa komanda buvo 
nepaprastai gražiai priimta visose tose 
valstybėse. Komandą rodė netgi tele
vizijoje. Dabar Litą studijas pradėjo 
Santa Barbaros universitete.

Trečias Jonynų (Algio ir Saulės) vai
kas, pats vyriausias Tomas Jonynas ne
senai buvo atžymėtas, kaip jauniausias 
elektrikos srities specialistas. Ypatingai 
juo didžiuojasi firma, kuri yra pasta
čiusi aukščiausį apsipirkimo centrą 
Amerikoje. Tas centras yra pastatytas 
Beverly Hills ir yra vertinamas, kaip vie
nas iš geriausių. Čia Tomas įdėjo daug 
darbo projektuodamas ir tvarkydamas 
visą elektros tinklą.

Visiems lietuviams labai malonu ma
tyti iškilius lietuvius plačioje Amerikos 
visuomenėje, bet dar maloniau, kada 
juos apdovanoja žymenimis geriausi uni
versitetai ir profesorių kadras, tuo iš
skirdami lietuvius į gabiausių ir dau
giausiai atsižymėjusių tarpą.

Visai Jonynų šeimai tenka tik palin
kėti kloties ir toliau, tik gaila, kad jie 
neturi dar trijų vaikų. —Vaje

ILONA JONYNAS

JOLITA JONYNAS

VLIKO DELEGACIJA VYKSTA Į 
EUROPOS PARLAMENTO SESIJĄ

1983 m. sausio 13 d. Europos Parla
mentas Strasburge pradės svarstyti Po
litinės Komisijos pasiūlytą rezoliuciją 
apie padėtį Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje.

Prieš posėdžiams prasidedant, VLIKO 
delegacija, vadovaujama dr. K. Bobelio, 
numato aplankyti eilę Europos Parla
mento atstovų, prašydami paremti mi
nėtą rezoliuciją. Be inž. Adolfo Vens- 
kaus, VLIKO atstovo prie Europos 
Parlamento, delegacijoje dalyvauti pa
kviesti: Dr. A. Gerutis (Šveicarija); Jo
ana Kuraitė-Lasienė, Kanados LB 
Krašto Valdybos pirmininkė; Dr. An
tanas Butkus, JAV LB Krašto Valdy
bos pirmininkas; Zigmas Juras, D. Bri
tanijos Lietuvių S-gos pirmininkas; p. J. 
Vilčinskas, Socialdemokratų atstovas 
(Anglijoje); Birutė Venskuvienė, ELTOS 
redaktorė Paryžiuje; ir dr. Bylaitis, Vo
kietijos lietuvių atstovas.

Šiuo metu Pasaulinei Baltų Santalkai 
pirmininkaujantis Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas (dr. K. Bobe
lis), 1982 m. rugsėjo 25 d. yra pasiun
tęs jos vardu išsamų memorandumą 
Politinės Komisijos nariams, referentui 
Otto von Habsburgui ir eilei Europos 
Parlamento narių.

Latviai ir estai yra taip pat numatę 
siųsti savo specialas delegacijas į Stras- 
burgo sesiją.

TOMAS JONYNAS

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ-ANN
JILLIAN SUSUKO NAUJĄ FILMĄ

Jūratė Nausėdaitė, taip gerai kritikų 
įvertinta ne tik Mae West rolėje, bet ir 
Toronte, kur davė labai puikią muzi
kinę programą, nesenai baigė sukti 4 
valandų ilgumo televizijos filmą ’’Mali
bu,” kuri bus rodoma per ABC kanalą 
sausio mėn. 23 ir 24 dienomis, po 2 va
landas kiekvieną vakarą. Šioje filmoje, 
be Jūratės, vaidina dar keli gerai žinomi 
filmų ir televizijos aktoriai, kaip Kim 
Novak ir George Hamilton.

Gaila, kad kaip tik sausio mėn. 23 
dieną, Jūratė šoks ir dainuos programo
je ’’Stars in the Fast Lane,” kartu su 
Dick Van Dyke. Si programa bus duo
dama per kitą kanalą.

Būtų labai malonu, kad mes šią ta
lentingą lietuvaitę pagerbtume po pro
gramos parašydami atvirukus į stotį. 
Jūratei rašykite: Ann Jillian, c/o Colum
bia Pictures, Columbia Plaza, Burbank, 
CA 91505. —Vaje
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Šeštadieninės mokyklos 
KalėdŲ eglutė

Šv. Kazimiero lituanistinė šeštad. mo
kykla prieš Kalėdų atostogas gruodžio 
18 d. parapijos salėje pastatė P. Nato 
sceninį vaizdelį ’’Kalėdos kirtimėly,” re
žisuotą K. Baltrušaitytės, talkininkau
jant V. Polikaitytei, A. Mičiulytei, R. 
Vilkaitei ir D. Polikaitienei. Prieš pra
dedant vaidinimą, mokyklos vedėja D. 
Polikaitienė pranešė, kad O. Motiekienė 
paaukojo $1,000 lituanistiniam švieti
mui. Scenoje buvo gražiai papuošta Ka
lėdų eglutė ir netoli jos įvairiuose vaid
menyse reiškėsi mokyklos mokiniai.

Salėje esantieji žiūrovai galėjo pama
tyti pritaikintuose kostiumuose nykštu
kus, miško gyvulėlius ir žvėrelius, pauk
štelius ir lengvai skriejančias snaiges. 
Programa protarpiais buvo paįvairina
ma dainomis ir Kalėdų giesmėmis, va
dovaujant A. Polikaičiui. Scenos deko
racijas parūpino A. Sekas, o muzika 
buvo L. Polikaičio. Baigiantis progra
mai, Kalėdų senelis vaikučiams išdali
no dovanėles.

POETO BERNARDO 
BRAZDŽIONIO KŪRYBA 
ATEITININKU SUSIRINKIME

Lapkričio 28 d. ateitininkų sendr. su
sirinkimas, įvykęs J. ir O. Motiejūnų 
namuose, buvo skirtas poeto Brazdžionio 
kūrybai. B. Brazdžionis studijuodamas 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune, 
priklausė studentų ateitininkų ’’Šatrija” 
draugijai, o dabar yra Los Angeles sen
draugių skyriaus narys. Apie B. Braz
džionio kūrybą įvadinį žodį tarė L Med
žiukas, paįvairindamas savo prisimini
mais, kaip studentai sutiko 1931 m. iš
leistą poeto eilėraščių rinkinį ’’Amžinas 
žydas.” Skaitė, deklamavo, komentavo 
drąsiai reiškiamas mintis ir įdomią for
mą. Poetinės kūrybos zenitą B. Braz
džionis pasiekė gavęs Sakalo leidyklos 
ir 1939 m. valstybinę premiją.

Po to B. Brazdžionio eilėraščius, pa
sikeisdami skaitė ar deklamavo: R. Bu- 
reikienė, E. Matulaitienė, J. Motiejūnas 
ir D. Polikaitienė. Poetas paprašytas pa
pasakojo, kokiomis aplinkybėmis yra su
kūręs kai kuriuos savo eilėraščius. Pa
rodė kai kurias Lietuvoje išleistas Vytės 
Nemunėlio vardu knygeles vaikams ir 
paskaitė eilėraštine forma sukurtas iš
traukas. Paklaustas, ką padarė gavęs 
valstybinės premijos pinigus, atsakė, kad 
nusipirkęs brangius šiltus kailinius žie
mą važinėti iš Kauno į provinciją, į li
teratūros vakarus, kuriuos iškeliauda

mas iš Lietuvos pardavęs ir už gautus 
pinigus galėjęs visus metus su šeima mai
tintis Austrijoje. Poetas taip pat įdomiai 
papasakojo daugelį prisiminimų, patirtų 
važinėjant įvairiose vietose, paįvairin
damas humoru. Įdomu buvo išgirsti, 
kai išleidus vaikams knygelę ’’Mažųjų 
Pasaulis,” dėl spaustuvės neapsižiūrė
jimo nebuvo įdėti paaiškinimai, kurie 
eilėraščiai buvo versti ar sekimai, Jakš
tas, įtardamas autorių plagijavimu, Jį 
nekaltai išbaręs.

ŠAULIAI PAGERBĖ 
SUKAKTUVININKUS

Juozo Daumanto šaulių kuopos susi
rinkimas įvyko š.m. spalio mėn. 10 d., 
šaulių, būstinėje—Vilią Trakai. Atsistoji
mu buvo pagerbti šiais metais mirusieji 
šiauliai-lės: a.a. savanoris-kūrėjas J. Če
kanauskas, B. B. Mackevičienė, teis. S. 
Paltus, ir E. Narkevičienė.

Kuopos eiles papildė: O. Motiekienė, 
J. Pežėra, A. Bajoras, J. Jakubėnienė- 
Šidlauskaitė, teis. A. Jakubėnas, B. Stri
kas, M. Sušinskienė, P. Bražinskas, ir 
E. Milaknienė.

Po susirinkimo buvo pagerbtas sava
noris-kūrėjas M. Barauskas, kuriam su
ėjo 80 metų, S. Verbylienė, kuriai su
ėjo 70 metų. Visiems sukaktuvininkams 
buvo sugiedota: ’’Valio, valio . . .” Su
sirinkimas praėjo labai ramiai ir sklan- 
dšiai. Savo narių skaičiumi tikrai buvo 
neeilinis.

Buvo aptarta gana daug reikalų: nu
balsuota rengti kūčias gruodžio mėn. 
19-tą dieną apatinėje parapijos salėje, 
taip pat surengti minėjimą-akademiją 
Klaipėdos krašto atgavimo, 60-ties me
tų jubiliejui sausio mėn. 16-tą dieną, 
1983.

Šaulių kuopos pirm. J. Ruokis pasi
džiaugė, kad ramovėnų susirinkimo pro
ga buvo leista paskaityti šaulių memo
randumą, J. Ruokiui, tada buvo visų ra
movėnų nutarta bendradarbiauti su šau
liais.

Susirinkimo metu buvo pažadėta pa
remti jaunimo ansamblį ’’Spindulys,” 
kuris prieš Kalėdas išskrido į Australijos 
lietuvių dieną Melbourne.

BUVO PAMINĖTA PREZ.
A. SMETONOS MIRTIES SUKAKTIS

ALT S-gos, Los Angeles skyrius sau
sio 9 d. gražiai paminėjo prez. Anta
no Smetonos 29 metų nuo jo mirties su
kaktį. IŠ ryto, 10.30 a.m. Sv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo atlaikytos iškilmingos 
Šv. Mišios už a.a. Smetoną. Lietuvos 

gen. garbės konsulas V. Čekanauskas ir 
Antanas Mažeika Šv. Mišių metu nu
nešė prie altoriaus vyną.

Po pamaldų Tautiniuose Namuose 
įvyko minėjimo susirinkimas, kurį pra
vedė dabartinis T. S-gos, Los Angeles 
sk. pirmininkas Jonas Mockus. Inž. 
Antanas Mažeika, buvęs ALT S-gos 
centro valdybos pirmininkas turėjo pa
skaitą apie prez. A. Smetonos darbus, 
bet plačiausiai sustojo prie gruodžio 17 
d. perversmo nuo kada A. Smetona an
tru kartu buvo seimo pakviestas būti 
prezidentu. Prelegentas pateikė daug 
įdomių faktų apie kurios visuomenė ma
žai težino. Pasirodo, kad perversmo or
ganizavime daugiausia pasidarbavo ka
rininkai, studentai neo-lituanai ir stu
dentai ateitininkai.

Po paskaitos buvo diskusuojama ALT 
S-gos seimo ir kiti organizaciniai rei
kalai. Susirinkime dalyvavo ne vien na
riai, bet ir svečiai.

Paskui sekė kavutė ir vaišės. —Sk.

BANGOS SPORTO
KLUBO ŽINIOS

Sporto Klubas reiškia padėką Vaka
rų Apygardos Lietuvių Bendruomenei 
už pažadą padėti su registracija BAN
GOS krepšinio komandos žiemos sezono 
turnyre. BANGOS krepšininkai jau da
lyvauja Santa Monica Parks and Re
creation pirmenybėse ir stovi trečioje 
vietoje. Antra dalis sezono prasidės 
Sausio 11 d. Rungtynės vyksta Santa 
Monica High School antradienio vaka
rais. Rungtynių laikas dar nenustatytas.

BANGOS moterų tinklinio komanda 
lamėjo pirmą vietą Pabaltiečių Rung
tynėse ir dabar dalyvauja U.S. Volley
ball Association turnyruose. Nors kom- 
peticija stipri, tinklininkės gerai pasiro
dė. Antros rungtynės įvyks Sausio 15 d., 
Pacific Palisades High School. Rung
tynių registracija labai brangi ir ieško
me komandai mecenatų, kad pagelbėtų 
išlaidų padengimui.

BANGOS klubas nuomojasi Mar
shall High School krepšinio ir tinkli
nio sales penktadienio vakarais. Treni
ruotės būna nuo 6:30 iki 9:30 v.v. 
Tinklinio sportininkės praveda treni
ruotes jaunimui (virš 9 metų). Jaunimo 
ir suaugusių treniruočių laikas nuo 
6:30 iki 8:00. Nuo 8:00 iki 9:30 tre
niruojasi moterų ir vyrų tinklinio ko
mandos, kurios ruošiasi ateinančioms 
Pasaulio Lietuvių Žaidynėms Chicagoje 
1983 metų, birželio ir liepos mėnesiais. 
Krepšinio salė yra atvira nuo 6:30 iki 
9:30 vai.

Per paskutines Pasaulio Lietuvių Žai
dynes Toronte, 1978 metais, Los Ange
les Bangos sportininkai parsivežė 19 
medalių. Los Angeles turi daug iškilių
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Lietuvių kilmės sportininkų. Kviečiame 
juos įsijungti į BANGOS sportininkų 
eiles ir atstovauti klubą čia vykstan
čiuose turnyruose ir Pasaulio Lietuvių 
Žaidynėse Chicagoje. Atskirų sporto 
šakų organizavimą ir tvarkymą dėl Pa
saulio Lietuvių Žaidynių apsiėmė se
kantys asmenys:

Golfo—J. Spreinaitis, 1370 Winston 
Ave., San Marino, CA 91108, telefo
nas (213) 795-6357.

Lengvos Atletikos—-Vytenis Vilkas, 
10142 Samoa Avė., #26, Tujunga, CA 
91402, (213) 352-9466.

Plaukymo—Dr. R. Kontrimas, 23702 
Salvador Dr., Mission Viejo, CA 92675, 
(714) 586- 9782.
Slidinėjimo (įvyks Vasario 5-6 d.d.)— 
A. Juodikis, 481 Central, Mountain 
View, CA 94040, (415) 968-8852.

Šachmatų—A. Baltutis, 3848 Evans 
St., Los Angeles, CA 90027. (213)
662- 4490.

Krepšinio—Algimantas Varnas, 4113 
Tracy, Los Angeles, CA 90027 (873)
663- 1366.

Tinklinio—Vilija Karalienė, 21227 
Colina Dr., Tun junga, CA 90290. 
(213) 455-2135.

Ieškome organizatorių sekančioms 
šakoms: Teniso, Stalo Teniso, Šaudy
mo. Galintieji padėti tose šakose ar dėl 
daugiau informacijų prašome kreiptis 
pas A. Šėką, 10281 Jon Day Dr., Hunt
ington Beach, CA 92646, (714) 962- 
4241.

Los Angeles Bangos klubo 
numatyti parengimai

Sausio 21 dieną—tinklinio rungtynės 
BANGA prieš ’’BAČKĄ,” 7:30 p.m. 
Marshall High School; 8:00 vai. BAN
GOS moterų tinklinio komanda prieš 
Latvių moterų RIGOS komandą; po to 
vaišės Tautinių Namų kavinėje.

Vasario 6 d.—slidinėjimo išvyka į 
vietinius kalnus (Snow Summit); auto
busu $10.00 asmeniui, užsisakyti nevė
liau Sausio 19 d. pas A. Šėką, (714) 
962-4241. Ski Lift rezervacijas užsisa
kyti iš anksto pas Ticketron arba (714) 
866-5841.

Kovo 5 d.—Las Vegas Casino Vaka
ras! Platesnė informacija bus pranešta 
vėliau.

Kovo viduryje—lauko teniso turny
ras; laikas ir vietovė dar nenustatyta.

Gegužės 29 d. (Memorial Day savait
galis)—slidinėjimo išvyka ir BANGOS 
lenktynės Mammoth kalnuose; dėl auto
buso ir motelio rezervacijų kreiptis pas 
A. Šėką, 10281 Jon Day Drive, Hunt
ington Beach, CA 92646, (714) 962- 
4241.

Birželio pradžioje—Australijos lietu
vių sportininkų apsilankymas pakelyje 
į Chicagą; bus ruošiama priėmimas ir 
rungtynės.

Birželio pabaigoje-Liepos pradžioje— 
Pasaulio Lietuvių žaidynės Chicagoje!

H. BA J ALIO PADĖKA
Mano mylimai žmonai Adelei mirus 

nuoširdžiai dėkoju visiems suteikusiems 
jai paskutinį patarnavimą palydint ją 
į amžino poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkoju gerb. kleb. prel. 
J. Kučingiui už dalyvavimą bažnyčioje 
su velione naudotis atsisveikinimo pa
maldose ir už leidimą parapijos sale po- 
laidotuviriiem pietum. Dėkoju gen. kons. 
V. Čekanauskui už dalyvavimą pamaldo
se. Dėkoju prel. Cotter iš Pacific Pali
sades ir kun. dr. K. Bučmiui, OFM, iš 
Brooklyn, N.Y. aukojusiems už velionę 
gedulingas mišias ir pastarajam už paly
dėjimą ir atlikimą maldų prie kapo Holy 
Cross kapinėse. Dėkuoju komp. B. Bud- 
riūnui ir chorui už giedojimą mišių metu 
ir solistams: Janinai Čekanauskienei, 
Florence Korsak ir Antanui Polikaičiui. 
Dėkoju A. Audroniui, vadovavusiam 
a.a. Adeles atsisveikinimui kapinėse. 
Ačiū visiems kalbėtojams, iškėlusiiems 
velionės nuopelnus ir išreiškusiems užuo
jautą man ir kitiems artimiesiems: A. 
Mašeikai, L. Mažeikienei, B. Skirienei, 
V. Vidugiriui, VI. Simoliūnui, R. Šakie
nei, A. Audronienei, O. Razutienei, VI. 
Bakūnui ir A. Audroniui.

Nuoširdi padėka priklauso pietų me
tu vedusiam tvarką A. Audroniui ir 
prof. E. Tumienei už jautrų žodį, kars
to nešėjams A. Raulinaičiui, A. Razu- 
čiui, J. Raibui, L. Oksui, P. Skirmantui 
ir P. Sakui. Dėkoju p. A. Skistimienei ir 
jos talkininkėm už pietų pagaminimą 
ir patarnavimą. Ačiū bičiuliams Izabelei 
ir Leonui Oksams, O. Macėnienei, M. 
Strupiui bei S. Ketarauskienei už rū
pestį bei talką tvarkant laidotuvėse. 
Ačiū už a.a. Adelę užprašiusiems Šv. 
Mišias, prisiuntusiems gėles, išreišku- 
siem užuojautą žodžiu ar raštu ir tuo 
padėdami pergyventi skaudų liūdesį.

—Henrikas Bajalis

KLAIDOS PATAISYMAS

L.A.V. 1982 m. gruodžio mėn. nu
meryje aprašyme ’’Birutiečių 25-rių me
tų šventė” korespondentas padarė klaidą 
sakinyje: Per tą laiką birutietės yra už
sidirbusios kultūriniais renginiais, gegu
žinėmis ir sekmadieniais parapijoje par- 
davnėjant kavą ir užkandžius $6,000.00,’ 
turėjo būti—$60,000.00.

ARIZONOS LIETUVIŲ 
ŽINIOS

Aplankė brolį
Tucsono dienraštis ’’Arizona Daily 

Star” kalėdiniame numery įdėjo gražų 
aprašymą su didele fotografija, kaip lie
tuvis Romualdas Saponka airodrome 
susitinka savo seserį iš Lietuvos Reginą 
Anužienę, kurios nebuvo matęs jau 38 
metai. Regina gyvena Klaipėdoj ir yra 
gailestingoji sesutė. Į Arizoną ji atvyko 
per Mexico City, nes rusų lėktuvams 
nėra leidžiama nusileisti USA.

Regina dabar vieši pas savo brolį 
Tucsone.

Garsėja meninikė
Barbara Kasten, Antano ir Julijos 

Kastenų duktė, jau kuris laikas garsėja, 
kaip gabi meninikė, konstruktyvi foto
grafė. Jos meno darbų studija yra In
glewood, CA. Vietos lietuviai turėtų ja 
susidomėti. Kiti Barboros darbai yra 
Cambridge, Mass., Polaroid bendrovės 
studijoj.

Sveikiname jos tėvelius su dukters lai
mėjimais. Prieš Padėkos Dieną Kaste- 
nai atšventė savo 60-jį vedybinį jubi- 
lieju.

Viešnia iš Šiaurės
Dana Ambraškaitė Kalėdų švenčių 

metu iš Toronto, Kanados, buvo atskri
dusi savo tėvelių aplankyti ir čia pas 
juos paviešėti.

Antanas ir Irena Ambraškos prieš 
porą metų atsikėlė į Phoenixą ir čia pa
stoviai apsigyveno. Bet jų šaknys — 4 
vaikai liko gyventi Kanadoje. Nenuo
stabu tad, kad jie dažnai lanko Toron
tą, o jų vaikai vienas po kito vis atlan
ko tėvelius, ypač Švenčių proga.

Visuotinas L.B. susirinkimas
Gruodžio 12 d. kun. A. Vaikiškos pa

talpose įvyko visuotinas L.B. narių su
sirinkimas. Svarbiausias jo tikslas buvo 
aptarti artėjantį vasario 16-tos minėjimą. 
Nutarta tautos šventės minėjimą daryti 
vasario 20 d. Programos išpildymui 
kviesti iš Denverio šokėjų grupę ’’Rū
tą.” Jie bus ne tik šokėjai, bet kalbėto
jai ir dainininkai. Kažin ar tikslu sudė
ti visas viltis į vieną krepšiuką. Jei vėl 
užeitų tokios sniego pūgos kaip per Ka
lėdas, tautos šventė mums tektų švęsti 
savom pajėgom.

Minėjimui išlaidų susidaro nemaža. 
Tai matydamas, jaunas inžinierius, Gvi
das Duoba Arizonos L.B. kultūriniams 
reikalams čia pat paaukojo $200.
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Kokia prasmė ginti 
naivius svaičiojimus?

’’Tėviškės Žiburių” kalėdinėje laidoje 
J. Kojelis, iš Kalifornijos, išrašė labai 
plačią ’’apologiją”, tikslu apginti kun. 
J. Šarauską, jo paskaitoje paskleistus 
kolaborantiškus pareiškimus. Jis skaitė 
paskaitą Toronte, Kanadoje, 1982 m. 
rugsėjo mėn. 19 dieną. J. Kojelis savo 
rašinyje kaltina A. Rinktiną, kodėl šis 
nenorėjo suprasti, matyt, jo tokių ’’ge
nialių” paskaitoje pareikštų siūlymų. 
Bet toks jo, tik A. Rinkūno kaltinimas 
nėra teisus, nes dėl kun. J. Šarausko 
kontroversinių svaičiojimų pasisakė 
’’Tėviškės Žiburiuose” ne tik A. Rinkū- 
nas, bet dėl tos paskaitos turinio jau 
buvo pasisakyta ir kituose laikraščiuose, 
gal dar grieščiau, negu ją kritikavo ka- 
nadiškis A. Rinkūnas. Atrodo, kad J. 
Kojelis būtų tik vieno lietuviško laik
raščio skaitytojas. Juk, tikrumoje, ne 
vienintelis A. Rinkūnas pakėlė balsą dėl 
kun. J. Barausko paskaitoje pareikštų 
svaičiojimų.

Gal J. Kojeliui nepatinka ’’Naujie
nose” atviri pasisakymai, tai jam reikė
jo pasiskaityti ’’Dirvą” (1982 m. nr. 
45), kurioje rašė ir charakterizavo kun. 
J. Šarauską ne eilinis mūsų visuomeni
ninkas, o aukštas dvasiškis, Romos Lie
tuvių Kolegijos rektorius prel. L. Tu- 
laba. Jis nusiskundė, kad J. Barauskas 
apšmeižė mūsų instituciją, atseit—Lietu
vių Kolegiją Romoje, ir jos administra
ciją. Jis rašė, kad kun. J. Barauskas 
smerkia, nepažindamas to ką smerkia. 
Tai jo tikras akiplėšiškumas, nes jis Ko
legijos visai nepažįsta . . . siekia tam 
tikrose sferose pasirodymo ir galimos 
karjeros. Prelatas savo ilgoką straipsnį, 
skirtą pamokyti kun. J. Šarauską, baigia 
šiais žodžiais: ”Kun. J. Šarauskui norė
čiau patarti palikti politiką politikams, 
o pasišvęsti sielovadai. Kiek žinau, jis 
yra šalia lietuviškos sielovadas. Jei tik
rai jam rūpi lietuviškumas, reikia įsi
jungti į lietuviškų parapijų veiklą ir 
darbais, o ne žodžiais parodyti savo ku
nigišką ir lietuvišką svorį. Darbai, o ne 
aštrios ir neapykantos kalbos, iškels 
asmenybę ir atidarys duris į galimą kar
jerą, kurios tikriausiai siekia.”

Man rodos, kad toks prelato viešas 
pareiškimas pilnai išsako, kas yra tas 
’’genialusis” lietuviškos politikos ’’mo
kytojas”—kun. J. Šarauskas. Tik keis
tas dalykas atsiranda vis tokių, kurie 
jį kviečia paskaitas skaityti ir bando jo 
svaičiojimus kaip ’’genialias” mintis 
spaudoje apginti ir dar kitus apkaltinti, 
kurie neigiamai dėl tokių paskaitų turi
nio atsiliepia. Taip padarė J. Kojelis. 
Jis savo ’’apologijoje” nutyli ir nepa
aiškina, kodėl J. Šarauskui išeivijos po
litinė veikla labai menka. Tad reikia

manyti, ji dėl to tokia, kad mūsų są
moningoji visuomenė griežtai pasiprie
šino dėl kaliforniečių užmačių pasam
dyti svetimtaučių kompaniją rūpintis 
Lietuvos laisvinimo reikalais, žinoma, jai 
užmokėjus daug tūkstančių dolerių.

J. Kojeliui neatrodo, kad kun. J. Ša
rauskas savo paskaitoje būtų įžeidęs 
mūsų kultūrininkus, kai šis pataria kul
tūrinius ’’žaisliukus” padėti į šalį, o 
visą veiklą nukreipti į politiką. Man 
rodos, kad ir kultūrinė veikla turi di
delį svorį ir yra didelis ramstis politinei 
veiklai.

Kodėl J. Kojelis sumenkina A. Rin
kūno atsiliepimą dėl kun. J. Šarausko 
kultūrinės veiklos, sakydamas, kad taip 
daro tik tie, kuriems logikos ir faktų 
vertybės yra pasenusios? Keista, kad J. 
Kojeliui logika bei faktai gali pasenti. Ir 
tai tik dėl to, kad A. Rinkūnas galinėja- 
si su savo paties nupintu ’’šiaudiniu žmo
gumi.” Tai, va, toks J. Kojelio ’’nepase- 
nusios” logikos argumentas, nukreiptas 
A. Rinkūno adresu.

J. Kojelis galvoja, kad J. Šarauskas 
turi pagrįstą nuomonę. Kokia ta jo pa
grįstoji nuomonė? Matyt, jis mano, kad 
toji pagrįstoji nuomonė bus Lietuvos 
laisvinimui, jos veiklai vykdyti pasam- 
dymas svetimtaučių komercinės kom
panijos. Arba ir vėl ’’pagrįstoji” nuo
monė, kad ateitis priklauso tik Lietu
vių Bendruomenei, nors ji, kaip kun. J. 
Šarauskas skelbia, dar neaiškiai supran
ta savo vaidmenį, nes jai neaiškus jos 
turimas mandatas. Įdomu būtų išgirsti 
J. Kojelio pareiškimą, kas, gi, suteikė 
Bendruomenei mandatą ir kas turi jai 
jį išaiškinti?

Be to, jis įspėja, kad J. Šarausko te
zių negalima falsifikuoti. Man rodos, 
kad jų iš viso negalima falsifikuoti, nes 
jos iš esmės yra tik fantazinės fikcijos.

J. Kojelis puola A. Rinkūną, kam jis 
pareiškė, kad visuomenės pinigai yra 
atiduodami ’’Kalifornijos specialistams.” 
Tikrai būtų įdomu žinoti, tai kieno tie 
pinigai, jei ne lietuvių, kurie buvo su
krauti į Hannafordo kompanijonų ki
šenes? Ar nėra pagrindo mūsų visuome
nei nuogąstauti, kad tą svetimtaučių 
kompaniją gali pasamdyti ir Maskva? 
Juk komercinė kompanija dirba už pi
nigus ir jos tikslas—kuo daugiausia jų 
sukaupti. Ogi Maskva turi daugiau do
lerių, negu Kalifornijos samdytojai.

—A. Svilonis
(’’Naujienos” 12-30-82)

P.S. Kun. Šarauskas yra J. Kojelio 
minčių vykdytojas. Nesuprantu, kaip J. 
Kojelis, būdamas respublikonas, tokias 
’’demokratiškas” pro-sovietines idėjas 
remia. Prez. R. Reagan Linui Kojeliui 
davė tarnybą Pentagone, Washingtone.

Teisėjas baudžia už 
netinkamą komunijos 
priėmimą

Neįtikėtina, bet toks atsitikimas iŠ 
tikrųjų įvyko Kanadoje, N. Škotijos pro- 
vicijoj. Apie tą įvykį ’’Tėviškės žibu
riai” (nr. 41, 1982.X.7) taip rašo:

Katalikiška šeima susikirto su savo 
vyskupu dėl Komunijos priėmimo Ka
nadoje. Tai įvyko N. Škotijos provincijos 
Stellarton mieste. Pamaldi šeima Skokes 
visada nuoširdžiai sekė visas po II Va
tikano santarybos išleidžiamus vyskupi
jos nurodymus. Vyskupai 1970 m. iš
leidus nurodymą priimti Komuniją sto
vint, jo laikėsi. Tačiau 1980 m. visa šei
ma lankėsi Bayside, N.Y., kur vyksta 
tariami Marijos apsireiškimai Veronikai 
Leuken. Nors visi šeimos nariai ginasi, 
kad jie nesą tos regėtojos pasekėjai, vis- 
dėlto, jai skelbiant, kad Komuniją ne
tinka priimti stovint, jie tai minčiai pri
tarė ir pasiryžo ateityje Komuniją pri
imti atsiklaupę, nes K. Bendrijos nuo
statuose niekur nėra reikalavimo Ko
muniją būtinai priimti stovint. Greitai 
įvyko susikirtimas su jų lankomos šven
tovės kunigais, atsisakiusiais teikti Ko
muniją atsiklaupusiems ir nurodančiais, 
kad tuo esanti pažeidžiama bendroji pa
maldų tvarka. Tada visa šeima vyko į 
kitas aplinkines parapijas. Galiausiai š. 
m. birželio 27 d. buvo perskaitytas 
jiems oficialus Antigonish vyskupo 
William E. Power raštas, reikalaujantis 
visus tikinčiuosius jo vyskupijoje Ko
muniją priimti stovint. Kadangi Skokes 
šeima ir toliau to įsakymo neklausė, vi
si šeimos nariai buvo patraukti į teismą 
ir apkaltinti pamaldų tvarkos ardymu. 
Teismo metu Skokes šeima iš savo pu
sės pakvietė tik vieną liudininką—vysk. 
William E. Power. Teisėjo klausiamas, 
jis patvirtino, kad jo vyskupijoje tikin
tieji neturį jokio kito pasirinkimo kaip 
tik Komuniją priimti stovint. Atsižvelg
damas į tai, teisėjas Skokes šeimą nu
baudė 6 mėnesius sąlyginiai už vyskupo 
nurodymų neklausymą.

Reikia stebėtis ne tik vyskupo keistu 
reikalavimu, bet ir teisėjo kišimusi į 
bažnyčios vidaus reikalus. Reikia tik 
įsivaizduoti kas būtų, jei teisėjai pradė
tų spręsti kunigų skundus dėl parapi
jiečių nuodėmių papildymo ir neatgaila- 
vimo, pamaldų nelankymo ir kt.

(’’Akiračiai” Nr. 10, 1982)

Gauta paminėti
’’Bolževikų nužudyti šauliai,” Juozas 

Prunskis. Išleido Lietuvių Šaulių Są
jungos Tremtyje centro valdyba. 150 
pusi., kaina $6.00. Spausdino ’’Draugo” 
spaustuvė Chicagoje.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI — PROFESIONALAI

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
A ttorney at Law

7060 Hollywood Blvd., 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 

453-1735 828-7525

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

MARCELLA AUGUS 
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION 

2839 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90026 

413-3370

Gydytojai

AMBO-WYTKING, INC.
General Contractors

President: Charles Dar gis 
12421 Venice Blvd., Suite 8 

Los Angeles, CA 90066 
Tel. (213) 391-5243

ROMAS REMODELING
Plumbing - Electrical - Carpentry 

Cement Work - Construction 
Remodeling - Repair 

ROMUALD WOZNIALIS
Experienced

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

Nuosavybių pardavėjai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercical 
Exchanges

Personalized Service With a Smile
(213) 731-7369 Office 666-8895

Anthony F. Skirtus
Insurance Agent

4366 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: 664-2919

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY 

Sav. Wally ir Danutė Balchai 
11985 East Firestone, 

Norwalk, CA 
Tel.: (213) 864-2063

Dantistai General Contractors
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

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

JONAS KREGŽDĖ, 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: 222-0211

A. PEČIULIS 
REMODELING and CONSTRUCTION 

Sav. ALOYZAS PEČIULIS 
814 5 th Street, #8 

Santa Monica, CA 90403 
Phone: 394-2242

Taupykite 
apskaičiuodami 

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas Skirius yra dirbęs Internal Re
venue Service valdžios įstaigoje ir jau 
turi 38 metų privačią praktiką šioje 
srityje.

Dėl patarnavimo laiko susitarti 
telefonu: 664-2919

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis—

tai lietuviški tautiniai audiniai, kakla
raiščiai, juostos, takeliai, pagalvėlės, 

rankšluosčiai ir staltiesės

Grašių dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos 

lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos 
Didelis dovanų pasirinkimas yra

LIETUVIAI AMERIKOS 
VAKARUOSE ADM-JE

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel. 664-2919
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> Sausio men.— 
¥

22 d., sėst., Lietuvių Fondo balius 
^v^y. Kazimiero par. salėje.

29-30 d., šešt. ir sekm., L.F.B. sim- 
i poziumas Šv. Kazimiero par. salėje.
J t

Vasario mėn.—
> " , .V.;,
į>' į
>< ■ '5 d. Lietuvos Dukterų balius Sv. Ka

zimiero par. salėje. 
c

12 d. ’’Spindulio” tradicinis blynų ba
lius, Sv. Kazimiero par. salėje.

13 d. Vasario 16-tos minėjimas. 10:15 
vėliavos pakėlimas. 10:30, Iškilmingos 
Sv. 'Mišios.

1:00 vai. p.p. Minėjimo akademija su 
koncertu Marshall mokyklos auditorijo
je. 4:00 vai. p.p. Vakarienė ^Tautinių 
Namų salėje.

-KRIKŠTAI-

Rugs. 26 d., 1982, Sv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo pakrikštyta Leono ir 
Romualdos Juozų dukra Ramonos Ve
ronikos vardu. Krikšto tėvais buvo Ona 
L. Beleckienė ir Dennis A. Migliore.

-o-
Gruodžio 26 d. Sv. Kazimiero bažny- 

žioje buvo pakrikštyta Lina Aleksandra 
Katryna Wallace, LeRoy R. ir Dalios 
Aušrotaitės Wallace dukra. Krikšto tėvais 
buvo Gražina Miceika ir Algirdas Les
kys.

Rugsėjo 20 d. Rimvydas ir Dalia 
Butkevičiai susilaukė pirmagimės duk
ters. Sveikiname.

1983 m. sausio 1 d. Sv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo pakrikštyta Vidūno ir 
Jenny Tumo pirmasis sūnus Aiščio To
ram vardais. Krikšto apeigas atliko kun. 
dr. V. Bartuška.

Sveikiname Vidūną ir ’’grandmother” 
Elena Tumienę,

Nesupratome, kuris tų vardų yra kata
likiškas ir tautinis.

- NAUJAKURIAI -
Petras ir Adelė Bingeliai, East Chi

cago, Ind., atvyko gyventi į Californiją, 
sutojo pas savo gimines Kašelionius, 
Tustin, Calif. Ten jie įsigijo nuosavybę 
sau ir išnuomavimui.

B—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

- VEDYBOS -
Algirdo Bražinsko su Virginija Krivyte 

vestuvės įvyko 1983 m. sausio 1 d., Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje.

Priėmimo vaišės vyko Irenos ir Ju
liaus Raulinaičių namuose, Glendale, 
Calif.

Sveikiname jaunavedžius ir linkime 
jiems saulėto, sėkmingo gyvenimo.

Jaunavedžiai Virginija ir Algirdas Bra
žinskai. Foto V. Gilto

Juozas Kazakevičius vedė Juzę Sa- 
baitytę-Audzevičienę gruodžio 21 d. Šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje.

Sveikiname naujavedžius ir linkime 
daug laimės.

TRUMPAI
NAUJAS VARGONININKAS

Nuo 1983 m. vasario mėn. Sv. Ka
zimiero bažnyčios nauju vargonininku 
yra pakviestas muzikas Aloyzas Jurgu
tis, buvęs Chicagoje ’’Dainavos” ansam
blio chorvedis.

Sugrįžo iš Oxfordo
Rita Bureikaitė, Glendale, gavusi sti

pendiją, Pomona kolegijos buvo pa
siųsta pasitobulinti anglų literatūroje į 
Oxfordo universitetą Anglijoje. Baigusi 
kursą labai gerais pažymiais, sugrįžo 
prieš šventes į namus ir po Naujų Metų 
tęs studijas Pomona kolegijoj, Clare
mont, Calif. Būdama Oxforde, susipaži
no su Lietuvos kunigaikščių Giedraičių 
palikuonio šeima (Giedroic) ir buvo ke
letą kartų pakviesta į šios šeimos namus.

—SVEČIAI—
Eugenija Vainienė iš E. Northport, 

Long Island, N.Y., lydima Elenos But
kienės, aplankė ’’Lietuvių Dienų” re
dakciją ir įsigijo dovanėlių giminėms 
parvežti.

ALp(LKA)1763
- 1983, Nr.l

Sausio k
liūs Gaide - •_
dainų, sukūręs muziką 3 aktų baletui 
’’Čičinskas,” simfoninei poemai ’Jūratė 
ir Kastytis,” ’’Giesmė apie Gediminą” ir 
daug kitų.

Jis palaidotas sausio 12 d. Šv. Kry
žiaus kapinėse Chicagoje.

Gruodžio 22 d. mirė Bronius Pet
rauskas, prieš kelias savaites atvykęs iš 
Lietuvos aplankyti sesutės Jadvygos Kve- 
čienės, gyvenenčios Santa Monikoje, 
Calif.

Jis turėjo vėžį kepenyse. Ta liga nėra 
pagydoma.

Gruodžio 27 d. Šv. Kazimiero baž
nyčioje buvo atlaikytos gedulingos pa
maldos. Kūnas buvo išvežtas į Lietuvą 
palaidojimai, nes ten gyvena jo žmona 
ir šeima.

Reiškiame giliausios užuojautos Jad
vygai Kvečienei ir Simui Kvečui.

TAU MIELAS SVETELI . . I
(Vietoj nekrologo Broniui Petrauskui 

mirus . . . !
Po daugelio metų nekantraus laukimo 
Brangi sesutė pasikvietė Tave, 
Kad po gyvenimo vargų pailsėtum 
Vaišingam Laisvos Amerikos krašte!

Džiaugsmo ašaros abiem riedėjo
Per subrendusius Jūsų skruostus, 
Kai sesutė Tave prie širdies glaudė, 
Tau įžengus į jos saulėtus namus .. !

Deja, likimas džiaugsmą Tau ir sesei 
Greitai pavertė skausmu ir kančia, 
Kai į Tavo sveikatą pasikėsino, 
Tave iš Tėvynės atlydėjusi liga ..!

Sesutė pirmoji Tau pagalbą teikė.
Po jos, daktarai, ligoninė, vaistai, 
Bet Tu, tartum ąžuolas audros 

palaužtas,
Silpai, kol amžinu miegu užmigai..!

Tavo palaikus ašarom aplaistę, 
Sesutė ir švogeris Tėvynėn išlydėjo, 
Kad rastum poilsį Lietuvos žemelėje— 
Sale kapo mamytės, kuri Tave mylėjo!

Tat j ilsėkis ramybėj, Lietuvos sūneli, 
Tėvynėn sugrįžęs be gyvybės žymių, 
Ten kur bėga Šešupė; kur Nemunas 

teka,
Į kapus palydėtas šeimos ir draugų!

-LEONAS KANTAS

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES 
Stotis KTYM, banga 1460 AM ' 
Šeštadieniais 12:30-10:00 p.p.

Programų Koordinatorius
HENRIKAS BAJALIS

207 N. Windsor Blvd.
Los Angeles, CA 90004 

Tel.. (213) 467-6467
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