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Lapkričio mėn.

Joana ir Vladas Šimoliūnai
—Nuotrauka V. Gilio

VLADO ŠIMOLIŪNO
PAGERBIMAS
Vienas iš veikliausiu Los Angeles
lietuvių organizacijų veikėjas Vladas
Šimoliūnas rugsėjo 24 d., suėjus 70 m.
amžiaus, buvo iškilmingai pagerbtas.
Specialus komitetas nudarytas iš: V. ir G.
Plukų, P. ir R. Sakų, F. Masaičio, H. Bajalio ir D. Kaškelienės, suruošė pagerbimo
vaišes Tautinių Namlį salėje.
Pagerbimų pradėjo su malda prel. dr.
Petras Celiešius. Programai pravesti buvo
pakviestas Feliksas Masaitis. Iš Chicagos
buvo atvykusi Vlado žmona Joana
Šimoliūnienė, giminaitė iš Floridos
Viktorija Jackobsen, jaunystės draugai
Eidukoniai ir G. Orlauskienė iš Arizonos,
P. Naujokaitis iš Australijos ir kt.
Sveikino V. Šimoliūną daugelis lietuviu
organizacijų, kurioms jis, priklausė arba
kurioms jis talkininkavo. Žodžiu sveikino:
Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. Antanas
Mažeika, Liet. Bendr. vakarų apygardos
pirm. Rimtautas Dabšys, Savanorių Kūrėju
ir šventėje dalyvaujančiu Ramovėnų var
du pulk. Jonas Andrašūnas, Šauliu. J.
Daumanto kuopos pirm J. Pažėra, Liet
Radijo Klubo pirm. R. K. Vidžiūniene,
Liet. Piliečiu Klubo pirm J. Kiškis,
Birutiečių vardu V. Andrašūnienė, Skautų
Brolijos ir visos Sąjungos vardu v.s.
Vytautas Vidugiris, Santa Monikos Liet.
Klubo vardu pirm. A. Markevičius,
“Spindulio” Ansamblio vedėja Ona
Razutienė ir Tautinės S-gos L. A. sk. pirm.
Rūta Šakienė.
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Raštu buvo gauta daug sveikinimų,
kuriuos perskaitė Liucija Mažeikienė.
Pažymėtini šie sveikinimai: prel. J.
Kučingio, generolo Stasio Raštikio,
generolo VI. Mieželio, S.L.A. pirm. P.
Dargio, Karo Mokyklos draugo VI.
Tervydžio iš Illinois, sesers ir svainio
Petrošaičių iš Wisconsin, kun. J.
Domeikos eilėraštis.
Su Vlado Šimoliūno biografija
supažindino Vladas Bakūnas,v o Stasė
Pautienienė perskaitė pirmą V. Šimoliūno
eilėraštį.
Visų dalyvių vardu buvo įteikta Vladui
dovana gražiai įrėmintas Lietuvos Himnas
ir visų dalyvių pasirašytas albumas. Vaišes
paruošė G. Kudirkienė ir G. Plukienė. Prie
kasos talkininkavo S. Oksienė ir O.
Macėnienė.
Vladas Šimoliūnas savo trumpu žodžiu
visiems padėkojo už atsilankymą ir jo
pagerbimą.
Svečių buvo pilnutėlė Tautinių Namų
salė.
Vlado Šimoliūno gyvenimas
Vladas Šimoliūnas gimė 1913 m.
Pušaloto valse., Panevėžio apskr. Baigęs

Dalis garbės stalo dalyvių. Iš deš.: Emilis ir
Julia Sinkiai, Joana ir Vladas Šimoliūnai,

giminaitė Viktorija Jacobsen, Kęstutis ir Alena
Grigaičiai, Kęstutis ir Aldona Eidukoniai. Gale
stalo stovi Vincas Trumpa..
—Nuotrauka V. Gilio

pradžios mokykla savo valsčiuje,
gimnazija, net 7 metus, lankė Klaipėdoje,
kur jį globojo jo dėdė prof. inž. Jonas
Šimoliūnas, Klaipėdos uosto valdybos
viršininkas, bet gimnazijos paskutiniuosius
metus praleido Aušros Berniukų Gimnazi
joje Kaune, kuria baigė 1935 m. Sekė
karinė prievolė — karo mokykloje, kuria,
kaip kadro kariūnas, baigė 1938 m. Kaip
artilerijos karininkas, tarnavo 3-čiame ar
tilerijos pulke, iš kurio pasitraukė į atsarga
prasidėjus 1941 m. vokiečių-rusų karui.
Visuomeninėje veikloje VI. Šimoliūnas
pradėjo reikštis jau Klaipėdos Vytauto
Didžiojo gimnazijoje: šoko tautinius šokius
(Nukelta į 3 psl.)
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Vlado Šimoliūno du sūnūs: Juozas (viduryje), Romas dešinėje. Juozas su žmona gyvena ir dirba

Floridoje; Romas — Alaskoje.
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KGB planai
Dabartinis Sovietų diktatorius Andropovas, dar būdamas KGB
viršininku suplanavo sunaikinti Sovietų “priešus.” Pirma buvo
suplanuota nužudyti naujai išrinktą U.S. prezidentą Ronald Reagan.
Gerai, kad nepasisekė. Antras taikinys buvo popiežius Povilas II,
ir tas žygis nepasisekė.
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Mes padarėme!
Klausėme per Kalifornijos Lietuvių Radijo Klubo radijo pro
gramos, panagirikos žodžius savo “ lygai,” ir panašius žodžius
“Drauge.” Po tokių pangirikos žodžių man prisiminė pasakėčios
žodžiai. Ūkininkas su žagre arė žemę. Ant jo arklio sprando užšoko
vapsva ir jį gėlė, siurbė kraują. Kai ūkininkas pabaigė arti, vapsva
tarė “ir aš sunkiai dirbau.”
Kai paskaitome J. Kojelio straipsnius, ar paklausome jo radijo
kalbų, atsimename tos pasakėčios žodžius—“mes padarėme”—
nežiūrint, kiek kiti prie to darbo prisidėjo.

Vėliau užsimanė nužudyti U.S. kongr. Larry McDonald, nes jis
buvo John Birch Society visos Amerikos pirmininku ir kongrese
dažnai pasisakydavo prieš Sovietus. Todėl jie orlaivį su 269
žmonėmis nušovė. Gaila daug gerų žmonių žuvo.
To negana, jie užsimanė nužudyti Pietų Korėjos valdžią ir Bir
moje posėdyje įtaisė dinamitus ir P. Korėjos vyriausybės narius
nužudė. Gerai, kad P. Korėjos prezidentas ten pavėlavo atvažiuoti.

Sovietai toliau tęsia amerikiečių žudymus. Lebanane iš
komunistinės Sirijos atvykęs sunkvežimis į mūsų sargybos centrą
su dinamitais susprogdino 230 mūsų marinų.
Sovietai yra tikri žmogžudžiai!
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SAULIUS DAVID DIKINIS
Offers This Special Invitation to Fellow Lithuanians:

Select Fine Gemstones for Your Jewelry and
Investment Needs (By Appointment)
Let an Expert Show You How Gems Can Enrich Your Life

Call SAULIUS DAVID DIKINIS, President

DOBKINS/CORDELL, INC.
(213) 629-0858

Vyčių seimas
Pasibaigė metinis L.V. seimas Philadelphijoje. Buvo vienas iš
gražiausių seimų. Valdyba pasiliko ta pati su pirm. Loreta Stukiene.
Jos pirmininkavimo metu L.V. organizacija pasiekė 4000 narių.
Lietuvos Vyčiai seniausia lietuvių jaunimo organizacija Amerikoje.
Kas nori į L. V. įstoti, rašykite fin. sek. A. Skiriui, 4364 Sunset
Blvd., Los Angeles, CA 90029, tel. 664-2919.
Lietuvos Vyčiai yra viena seniausių ir garbingiausių lietuvių
organizacijų Amerikoje.

**********************************************************

MARCELLA AUGUS
President

Crown Escrow Corporation
2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 9002C
Tel.: 413-3370

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
Kalifornijos Lietuvių Kredito Sąjunga

Sovietų ilgi nagai
Sovietai nesitenkina pagrobę Pabaltijo valstybes, puse Europos,
jie jau įžengė į Afganistaną ir Siriją, Afrikos dalis ir net į mūsų
sferos sritį Kubą, Nikaraguva. Dar jie suplanavo paimti mažą
Grenados juodžių valstybėlę ir ten pradėjo statyti didelę aerodromą
ir įrengė tris ginklų sandėlius — tai būtų buvęs centras užimti
Vidurinėms Amerikos valstybėms.
Gerai, kad prez. R. Reagan ir kariuomenės štabas nutarė sustab
dyti tą jų planą ir užėmė Grenadą. Kas LAV redakciją labai
nustebino, tai mūsų Sen. Cranston ir mūsų kongresmano
pasisakymas prieš tą užėmimą. Jie pritaria Castro ir Andropovo
nuomonei. Argi mes už juos galėsime balsuoti?
Sovietai pradėjo šaukti “Išeikite iš Grenados.” O kodėl jie
neišeina iš Pabaltijo valstybių, iš Afganistano, iš Kubos ir kitų
pagrobtų valstybių.
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2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Phone (213)828-7095

“ČHRiŠTOPH^R-fRAVEL SERVICE ~

JONAS PETRONIS
2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, CA 90039
(213) 986-9247-(213) 660-6600
Home: (213)664-0791

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2472 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Phone (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog

VLADO ŠIMOLIŪNO
PAGERBIMAS
(Atkelta nuo 1 psl.)
mokiniu rateliuose, dainavo chore,
deklamavo scenoje, rašinėjo vietos lietuvių
spaudai be kitų ir “Lietuvos Keleiviui.”
Būdamas karo mokykloje rašė į kariūnų
žurnalą “Kariūną” ir į “Karį.” Atsargo
je rašinėjo “Panevėžio Balse,” emigra
vęs Argentinon, rašė “Argentinos Lietuvių
Balse.”
1944 metais vasario 16 d. Vladas
Šimoliūnas vedė Joaną Murinaitę. Tais
pačiais metais jaunavedžiai Simoliūnai
turėjo pasitraukti Vokietijon, kur kaip DP
gyveno su kitais tautiečiais Augsburgo ir
Kempteno stovyklose. Čia, stovyklose,
jaunieji Simoliūnai aktyviai dalyvavo
lietuviškame gyvenime, taip pat dirbo administraciniuosekomitetuose.
1948 metais Šimoliūnai iš Vokietijos
emigravo Argentinon. Argentinoje
Šimoliūnams teko prisitaikyti prie naujų
gyvenimo sąlygų: išmokti vietinę ispanų
kalbą, užsidirbti pragyvenimą ir iš naujo
įsijungti į vietos skirtingų papročių ir
politinių pažiūrų lietuvių gyvenimą.
Gavęs vietos lietuvių pasitikėjimą ir
paramą, sutelkęs vietos lietuviškas pajėgas,
aike 3 metų suorganizavo lietuvišką talką,
kuri ant dviejų sklypų pastatydino patogius
lietuviškam kultūriniam darbui lietuvių
namus ‘ 'Salon de Los Lituanos ’' kuriais ir
šiandien naudojasi netik vietos lietuviai —
bet ir argentiniečiai savo renginiams. Kai
Vladas Šimoliūnas su šeima iš Korduvos
persikėlė į Buenos Aires. Jis tenykščio
susivienijimo centrui jau buvo gerai
žinomas ir vos po vienerių metų buvo
išrinktas tos didžiausios Pietų Amerikos
lietuvių organizacijos centro valdybos pir
mininku, tose pareigose išbuvo iki
išvykimo į Jungtines Amerikos Valstybes
1956 metais.
Iš Argentinos VI. Šimoliūnas atvyko
Amerikon — į Chicagą, o iš ten, rodos
prieš 15 metų — į Los Angeles. Čia Los
Angeles labai greitai įsijungė į daugeriopą
lietuvišką veiklą, kurioje ir dabar matomas
beveik visur ir visada: bendruomenėje,
ramovėnuose, šauliuose, tautininkuose,
žurnalistuose, Lietuviu Amerikos Piliečiu
Klube, SLA 75-toje kuopoje —
pirmininku, radijo valandėlėje — valdybos
nariu ir vienu iš redaktorių.
Naujas VLIK-o atstovas Anglijoje
VLIK-o pirm. dr. K. Bobelis atsilankęs
Londone, paskyrė naują VLIK-o atstovu
Alkį Jarą, naująjį Britanijos Liet. S-gos
pirmininką. Iki šiol VLIK-o atstovu buvo
Zenonas Juras, ėjęs Didž. Britanijos Liet.
Sąjungos pirmininko pareigas.

ATOSTOGOS
Irena ir Frank Goddard rašo, kad
atostogauja rytinėse valstijose. “Gėrimės
rudens vaizdais ir fotografojam vėjo
nupūstus pliažus ant Cape Cod ir mažyčius
Maine valstijos pakrantėse. Sustojam
Country Inns, kur šeimininkės svetingi
ir maistas gaminamas jų pa
čių.”

Eliša Barcuvienė ir sūnus Arūnas Bar
čus nuvyko į New Yorką ir pasirinko du
gražius dailininko Česlovo Janušo pa
veikslus.
Taip pat Juozas Andrius įsigijo Č.
Janušo nutapytą Lietuvos vaizdą.

Prelato Jono Balkūno
patarimai testamentų
reikalu
Per 56-is kunigystės metus teko lankyti
daug
ligonių.
Dažniausia juos
paklausdavau: ar tvarkoj šeimos reikalai,
ar dar kas padarytina ar taisytina?
Drįsdavau priminti ir apie finansus—ką
negalės padaryti pasilikę gyvieji, arba bus
palikti gyvieji nuskriausti. Didžiumoje
sužinodavau, kad yra paliktas paskutinis
testamentas ir dokumentas sutartinai
pasirašytas ir viskas tvarkoje. Kai kada
sergąs asmuo tiesiog sakydavo: nesirūpink,
jis žinąs ką darąs. Na, ir vėliau
sužinodavau, kad testamento nebūdavo, ar
ba blogai surašytas, arba buvo lengvai
sugriaunamas. To pasėkoje daug pinigų
nubyrėjo į vyriausybės iždą, išmokėtos
didelės sumos advokatams, o galop ir ne
tie žmonės gavo, kuriems buvo skirta.
Paskutiniais laikais girdime, kaip
okupuotos Lietuvos pasamdyti advokatai
sudoroja aukštas sumas ir nuskriaudžiamos
giminės Lietuvoje ir net Amerikoje.
Paskutiniemis žiniomis rusai gauna apie 6
milijonus dolerių kas met iš mūsų. Kodėl?
Tik dėl blogai surašytų tesamentų! Kas
darytina? Turime pasimokyti kaip surašyti
testamentą naudingą giminėms ar kitiems.
Pirma taisyklė. — Nebūk be parašyto
testamento. Nepaisant kokio amžiaus esi,
ar vedęs ar ne, ar turtas didelis ar mažas,
visada turėk teisingai surašytą testamentą.
Be testamento mirusio viengungio turtas
patenka vyriausybei. Giminės ieškodami
velionies turto su advokatais išleidžia daug
pinigo.
Antra taisyklė. — Surašyk testamentą
pas advokatą. Jei vedęs, tai atskirus
testamentus rašo vyras ir žmona. Vienas
kitą teskiria vykdytojais, 2 ar 3 liudininkai
pasirašo notaro akivaizdoje, kad matė

testatorių pasirašant po testamentu ir liudija, kad testatorius pasirašydamas
testamentą buvo teisėto amžiaus, sveiko
proto, geros atminties ir pasirašė laisva
valia. Svarbu, kad testamento vykdyto
jas — trustee — ar administratorius būtų
rimtas, patikimas ir sugebąs tas pareigas
atlikti, patikėtinas. Komplikacijos bus
išvengiamos, kai vyras savo žmoną, o
žmona
savo
vyrą
skiria
ad
ministratorium — testamento vykdytoju.
Tokie testamentai visuomet sudaromi visai
atskirai vienas nuo kito ir jie vadinasi
“Reciprocal Last Will and Testament”
tarp vyro ir žmonos.
Trečia
taisyklė. — Darydami
“Reciprocal Last Will and Testament,”
turime pagalvoti ape netikėtumus:
galimybė gali įvykti, kad vienas arba
abudu kartu žūva, ar abu sunkiai suserga,
susižeidžia ir negali vykdyti ad
ministratoriaus pareigų dėl kokių kitokių
priežasčių. Tad klausulė testamente
naudinga turėti numatant Power of At
torney arba testamento vykdytojo
antrininką.
Ketvirta taisyklė. — Mums lietuviams
turintiems giminių okupuotoje Lietuvoje,
kuriems užrašme dalį ar visą palikimą, ar
ba teisiniu paveldėjimu palikimas jiems
priklausytų, turime žinoti, kad okupantai
deda visas pastangas mūsų dolerius
užgrobti. Amerikoje jiems dirba visas
advokatų tinklas.Sakoma spauda, su
mirusiųjų pranešimais, giminių laiškai
cenzūrojami ir net siunčiami Amerikon
giminės palikimų ieškoti. Ir taip palikimo
pinigai patenka į okupanto iždą, o
giminiems išmokama tik vargani likučiai.
Penkta taisyklė. — Testamente svarbu
įrašyti, kad Lietuvoje gyvenantiems
giminėms nebūtų išmokama pinigais, bet
medžiaga, siuntiniais ar kitais daiktais, tik
ne doleriais. Tą teisę testatorius paveda
testamento vykdytojui. Jei tai nebūtų
įmanoma, ar nepatogu padaryti, sakysim
per du metus, tai palikimą pervesti kokiai
kultūrinei ar politinei organizacijai
pavyzdžiui Tautos Fondui — Lithuanian
National Foundation, Ine.
Šešta taisyklė. — Tautos Fondas turi
patarėjus palikimų reikalams. Jei kyla pas
Jus kokie klausimai dėl testamento
surašymo ar paruošimo, tai Tautos Fon
das mielai Jums patarnaus. Tautos Fondas
turi testamentų pavyzdžius ir nemokamai
išaiškins įvairius kitus klausimus. Rašykite
Tautos Fondo Centrui. Antrašas: 345
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207,
arba P.O. Box 21073, Woodhaven, N.Y.
11421. Savo valstijoje kontaktuokite
Tautos Fondo įgaliuotinius. Jie padės.
--------(ELTA)
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JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ—ANN
JILLIAN HONG KONGO
TELEVIZIJOJE.

Perpildyta Šv. Kazimiero parapijos salė bazarinio koncerto-baliaus metu spalio 16 d.
—Foto Leono Kanto

PARAPIJOS
“BAZARINIS"
BALIUS
Rudens metu Šv. Kazimiero parapija
Los Angelyje darydavo bazara, kuriam
surengti reikėdavo daug talkininku, įdėti
daug darbo. Todėl šiais metais parapijos
vadovybė nutarė padaryti balių su koncertu
ir loterija spalio 16 d.
Meninei programos daliai pildyti buvo
pakviesta iš Montrealio, Kanados muziko
Aleksandro Stankevičiaus mergaičių
trio — Živilė Jurkutė, Monika Ruffo ir
Daiva Jaugelytė. Jos gražiai padainavo:
“Meilės valsų,” (liaudies motyvais),
“Anksti
rytų
kėliau,”
(harm.
Stepo.Sodeikos), “Jei nori valioj būti,”
(harm. V. Budrevičiaus) “Žibėk, žiedeli,’
(muz. J. Gaižausko, žodž. M.
Kudurauskaitės), “Obelėlė ir upelis,”
(muz. M. Vaitkevičiaus, žodž. P. Gaulės)
ir “Nemuno kloniai”(komp. nežinomas,
žodž. V. Bložės), “Dainavos tango”,
(muz. St.Sližo), liaudies dainų “Oi griežle,
griežlele (puiki harmonizacija), “Meilė”
(žodž. Aleksio Čiurgino, muzika A.
Vanagaičio), “Dainuok man dainų” (žodž.
J. A. Jokūbaičio, ir muz. T. Makačino),
“Svajonių paukštė (žodž. V. Barausko).
Dėl įvairumo mergaitės persirengusios
vyrų kostiumais, padainavo “Trys
berneliai,” “Alaus, alaus,” ir “Ei, učia,
učia” (prie kurios nuotaikingo atlikimo
buvo beprisdedų ir visi dalyviai).
Muz. A. Stankevičius paskambino piano
solo jo paties kompozicijų. Programų
pravedė Vita Polikaitytė-Vilkienė.
4—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Programa visiems patiko ir susilaukė
daug plojimų iš 350 salėje dalyvaujančių
lietuvių. Klebonas prel. J. Kučingis
pasveikino 50 metų vedybinio gyvenimo
sulaukusius p. Daukantus ir Bakūnus. Taip
pat jis supažindino su vėliausiais parapi
jos jaunavedžiais, Linų ir Ramute
Polikaičius ir Vytenį ir Vitų, Vilkus.
Baliaus maistas, parapijos moterų
paruoštas, buvo gardus — dešros,
viščiukai ir pyragai. Bažnytinio vyno buvo
daug, beveik kiekvienam asmeniui po
butelį. Tad baliaus nuotaika buvo puiki.

Per Hong Kong televizija buvo duota
filmą iš Mae West gyvenimo, kurioje
pagrindinį vaidmenį, pačia Mae West,
vaidina Jūratė. (Mes ta filmą matėme jau
prieš metus ). Kritikai Jūratės vaidyba
nepaprastai gerai įvertino: “ Ann Jillian
taip nepaprastai gerai atvaizdavo Mae
West, kad verta filmą žiūrėti vien tik dėl
jos vaidybos ir dainavimo“.
Toliau rašoma : “Yra tikrai nuostabu,
kad ši. graži ir labai talentinga aktorė ir
dainininkė nebuvo iki šiol parinkta
vyriausiems vaidmenims filmose arba seri
jose (serijas televizijoje pavadintos “Jen
nifer slept here’’ Jūratė jau turi, jos
rodomos kiekviena penktadienį 8.30 p.p.
per 4-tų kanalų) Jūratės dainavimas Mae
West filmoje prisidėjo labai daug prie tos
filmos populiarumo ir pasisekimo.” (Hong
Kong TV magazinas)

BYLA PRIEŠ ESTĄ
Specialių investigacijų byloje prieš estų
Linas, iškilus klausimui jį deportuoti į
Estijų jo advokatas Ivars Berzins iškėlė
mintį, . kad tokiu atvėju Specialių
investigacijų įstaiga turėtų kreiptis į Esti
jos konsulų JAV-se. Jeigu nepriklausomos
Estijos konsulas sutiktų, Linas pasiliktų
Estijos konsulato globoje, kol Estija vėl
taps nepriklausoma ir Linas galės grįžti į
savo laisvų kraštų.

Kanados lietuvaičių trio: Ž. Jurkutė, M. Ruffo ir D. Jaugėlaitė, akomponuojant jų vadovui pianistui
A. Stankevičiui, koncertuoja Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos metiniame bankete, spalio 16 d.
—nuotr. L. Kanto

PAMINĖJO KUN.
STASĮ YLĄ
Kun. Stasys Yla, Ateitininku Federaci
jos dvasios vadas, prieš keletą mėnesių
miręs Chicagoje, buvo prisimintas Los
Angeles ateitininku ir skautų. Spalio 23 d.
Šv. Kazimiero bažnyčioje mišias už vėlę
atnašaujant kun. dr. A. Olšauskui, gražiai
giedojo parapijos choras, vadovaujant
komp. B. Budriūnui, ir solistai — A.
Polikaitis ir V. Vilkienė. Skautai ir
ateitininkai pamaldose dalyvavo su savo
vėliavomis.
Iš bažnyčios visi nuėjo į salę, kur
minėjimas buvo tęsiamas. Minėjimu
pradėjo ir vedė R. Bureikaitė, pakviesdama
kun. A. Olšausku sukalbėti maldų.
Moksleiviai ateitininkai scenoje prie kun.
S. Ylos paveikslo uždegė žvakutes.
Apie velionies turiningu gyvenimu ir
darbus plačiai kalbėjo rašytoja Alė RūtaArbienė, o apie kun. Ylos santykius su
jaunimu — M. Palubinskaitė, pasirem
dama savo patirtimi dalyvaujant ateitininkų
stovyklose. Kun. Ylos kūrybos pavyzdžius
skaitė moksleiviai ateitininkai. Pagaliau
solistė V. Vilkienė, akomponuojant R.
Apeikytei, išpildė dvi dainas ir vienu
giesmę.

P. Petraičio liūdna
šeimos sukaktis
VI. Bakūnas

Š.m. spaliu 8 d. Los Angeles
Tautiniuose Namuose buvo paminėta
Povilo Petraičio šeimos liūdna sukaktis —
keturi metai nuo Povilo žmonos Julijos
Petraitienės mirties. Susirinko apie 30 P.
Petraičio kviestų jo visuomeninės veiklos
bendradarbių ir draugų bei kaimynų —
prisiminti Julijų Petraitienę ir paminėti 4
metų sukaktį nuo jos mirties.
Susirinkusieji buvo daugumoje radijo
valandėlės (P. Petraitis yra stambus
valandėlės rėmėjas-sponsorius) darbuoto
jai, SLA 75-tos kuopos, kurios jis dar
nesenai buvo pirmininkas, taip pat
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo, kurio
jis taip pat ilgus metus buvo pirmininku,
valdyba ir bendradarbiai bei artimesni ar
tolimesni kaimynai su kuriais Petraičiams
tekdavo dažniau susitikti ir bendrauti
visuomeninės veiklos ir šeimyninių
santykių sąlygose.
Progai tinkamu, pagerbiant velionę Julijų
Petraitienę, o taip pat ir Povilu Petraitį,
žodį pasakė Radijo Klubo pirmininkė
žurnalistė-rašytoja R. K. Vidžiūnienė;
SLA 75-tos kuopos dabartinis pirmininkas
Vladas Šimoliūnas (jis pirm-ko pareigas
perėmė iš P. Petraičio); buvusi radijo

klubo pirm-kė Kaškelienė, Long Beach
Lietuvių Klubo pirmininkas dr. Al, Kontvis; H. Bajalis, VI. Bakūnas.
Visi apgailestavo Julijos iškeliavimu
amžinybėn, bet ta proga Povilui pareiškė
daug šiltų užuojautos žodžių ir iškėlė jo
nuopelnus lietuviškoje veikloje Amerikoje.
Povilas Petraitis yra jau senyvo amžiaus
(gimęs 1897 m. Stugurių km., Viduklės
valse., Raseinių apskr.). Amerikon atvyko
1912 m. Chicagoje vedė Julija
Grabauskaitę 1940 m. su kuria laimingai
gyveno arti 40 metų (Julija mirė 1979 m.)
Kalifornijon Petraičiai persikėlė 1962 m.
Povilas, galima sakyti, nuo pat “kojos
įkėlimo į Amerika” yra lietuviškos veiklos
aktyvus dalyvis, vėliau organizatorius,
veikėjas-pirmūnas.
Povilas Petraitis nėra eilinis senosios
kartos veikėjas, kurių dėka mes
(“dypukai”) čia atvykę radome viską ku
senoji ateivių karta sukūrė: mokyklas,
laikraščius, centrines organizacijas,
parapijas, bažnyčias, lietuvišku istorijų
Amerikoje išviso. Povilas Petraitis yra viso
to simbolis. Jam, kad ir šios sukakties pro
ga, priklauso mūsų padėka ir pagarba. Tai
ir buvo šiame liūdname sukakties minėjime
jam labai aiškiais žodžiais pareikšta.
Minėjimo eigų, prie pietų stalo, pravedė
P. Petraičio artimiausias patikėtinis ir
patarėjas Vladas Šimoliūnas.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Pranešu savo gerbiamiems klijentams,
kad nuo lapkričio 1 dienos uždariau savo
foto studijų “Flatte of Hollywood,” 6671
Hollywood Blvd., Hollywood.
Tačiau, esu pilnai pasiruošęs ir toliau
savo foto darbais patarnauti lietuviams,
fotografuodamas ir darbus atlikdamas savo
namuose specialiai įrengtose patalpose,
žemesnėmis kainomis negu anksčiau,
pigiau negu Jūs mokėsite kitiems.
Nuotraukos pasams, foto kopijos ir por
tretai bei kiti foto darbai. Mano adresas:
1227 N. June St., Hollywood, C A 90038.
Telefonas: 466-6084.
—Fotografas L. Kantas

L.A. ALT-o POSĖDIS
Spalio mėn. 9 d. parapijos patalpose
įvyko L.A. ALT-o posėdis. Pirm. inž. A.
Mažeika pranešė, kad spalio mėn. 29 d.
Chicagoje įvyk© metinis ALT-o su
važiavimas, į kurį valdyba įgaliojo mus
atstovauti A. Mažeikų.
1984 m. vasario 16-tos minėjime prin
cipiniu kalbėtoju sutiko būti dr. L.
Kriaučeliūnas iš Čikagos. Minėjimo data
numatoma vasario 19 d. Marshall High
School salėje.

Senatas priėmė
žemėlapių priedą
Jungtinio Pabaltiečių
komiteto laimėjimas
Washingtonas — Jungtinis Amerikos
Pabaltiečių Nacionalinis komitetas
praneša, jog spalio 21 d. Senatas priėmė
papildymu prie lėšų įstatymo, kuriuo
paskirtos lėšos valstybės, prekybos ir teis
ingumo departamentams. Papildymas
reikalauja, kad visi valstybės departamento
naudojami žemėlapiai aiškiai parodytų
Baltijos valstybių buvusias prieš
okupavimu sienas ir aiškiai nurodytų, kad
JAV nepripažįsta šių valstybių įjungimo į
Sovietų Sąjunga.
Papildymu prie minėto įstatymo
(S. 1721) pasiūlė Alfonse D’Amato,
respublikonas iš New Yorko. Papildyme
sakoma, kad visi žemėlapiai, paruošti,
pirkti ir pagaminti valstybės departamen
to lėšomis, turi turėti: geografines Estijos,
Latvijos ir Lietuvos sienas, turi turėti tų
valstybių pavadinimus: Estija, Latvija,
Lietuva; po kiekvienu iš tų vardų turi būti
skliausteliuose pažymėta “Sovietų
okupuota”; netoli Baltijos valstybių sričių
turi būti šis pareiškimas: “JAV vyriausybė
nepripažįsta Estijos, Latvijos ir Lietuvos
inkorporavimo į Sovietų Sąjungų.”
Senatorius A. D’Amato pasakė po
senato balsavimo: “Kaip Europos
Saugumo ir Kooperavimo komisijos narys
aš pakartotinai esu kalbėjęs už tuos žmones
Baltijos šalyse, kuriems paneigiamos
pagrindinės žmogaus teisės ir civilinės
laisvės. Mano papildymo priėmimas pat
virtina mūsų įsipareigavimus tiems, kurie
kovoja siekdami sutraukyti sovietų
dominavimo grandines.”
Senatoriaus D’Amato pasiūlytas “Map
Amendment” yra visai panašus į Atstovų
Rūmų 1982 m. priedu prie gynybos de
partamento lėšų įstatymo (Public Law
97-252). Tas žemėlapio priedas buvo
įneštas kongresmano Charles Dougherty iš
Pennsylvanijos.
Jungtinių Pabaltiečių komitetas sako, jog
jis patenkintas, kad šis žemėlapių įstatymas
pridėtas prie lėšų Valstybės departmentui
įstatymo, nes praeityje valstybės departa
mentas būdavo nerūpestingas šiuo klau
simu, keisdavo ar ignoruodavo dažnai
skelbiamas direktyvas paženklinti Estijos,
Latvijos ir Lietuvos sienas.

t
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Pašto pažeidimai
Sovietų Sąjungoje
Vakaruose gyvenantieji pastebėjo, kad
pastaruoju metu laiškai bei siuntiniai ilgiau
keliauja iš Lietuvos ar į Lietuvą, arba iš viso
nenueina. Ką bekalbėti apie laiškus kaliniams
Sibiro gilmuose. Iš ten laiškai dažniausiai grįžta
arba yra konfiskuojami.
Kongresmanas Benjamin Gilman iš New
Yorko, kuris priklauso JAV Kongreso pašto
komisijai ir yra asmeniškai susirūpinęs tuo
reikalu, kreipėsi į Amerikos 50 centrinių
organizacijų, norėdamas surinkti konkrečius
duomenis iš tų, kurie susirašinėja .su
gyvenančiais Sovietų Sąjungoje.
Gilman rašo: “Man prašant, pašto komisi
ja, kuriai aš priklausau, šiuo klausimu pravedė
tris atskirus apklausinėjimus - 1978 gegužės
8 ir liepos 25 ir 1979 liepos 2. Per tuos
apklausinėjimus žydų, religinių ir etninių grupių
bei mokslinių ir profesinių organizacijų atstovai
iškėlė konkrečius pavyzdžius, kaip Sovietų
Sąjunga sąmoningai kliudo bei sulaiko savo
piliečių paštą.
Kai Sovietų Sąjunga pratęsia pašto
nepristatymo politiką, mes privalome padėti
tiems, kurie bando susirašinėti su gyvenančiais
Sovietų Sąjungoje.’’
Kongresmanui prašant, Lietuvių Informaci
jos Centras paruošė dokumentaciją liudijančią
pašto nepristatmo Sovietų Sąjungoje JAV
kongreso pašto komisijai. Ta dokumentacija bus
naudojama apklausinėjimams. Lietuvių Infor
macijos Centras taip pat ir centrinei JAV pašto
įstaigai pasiuntė šiuo reikalu pareiškimą
1983 vasareio 17 Amerikos tarptautinio pašto
skyriaus pareigūnas Edward S. Walker pranešė
Lietuvių informacijos Centrui, kad jo įstaigai
turi būti perduoti tie laiškai, kurie yra adresuoti
kaliniams ir kurie grįžta pažymėti “adresatas
nežinomas.’’ Jis sutinka šią problemą iškelti
sovietų pašto pareigūnams.
Nors atskirai žmonės ir grupės siunčia
registruotus laiškus kaliniams, bet daugelis tų
laiškų nepasiekia adresato. Pvz., prieš metus
grįžo nemažai kvitukų, pasirašyti ne kalinio, o
pašto ar lagerio administracijos. Šiais metais
pastebima, kad nuo Andropovo valdymo
pradžios daugumas laiškų grįžta pažymėti
‘‘adresatas nežinomas. ’*
Visi, kurie gyvena JAV-ėse ir kurie turi
tinkamos dokumentacjos, prašomi prisidėti prie
šios akcijos. Kas turi sugražintų laiškų
originalus, siuntinius (nuotraukas ar fotokopi
jas), registruotus kvitukus ir kitų panašią
vaizdinę medžiagą, prašomi ją siųsti Lietuvių
Informacijos Centrui, 351 Highland Blvd.,
Brooklyn, New York 11207. Kas turi kokių
klausimų, prašome skambinti (212) 647-2434.

LĖKTUVO NUŠOVIMO
ATGARSIAI LIETUVOJE

KALIFORNIJOS TAUTOS
FONDO POSĖDIS

Rugsėjo 7d. “Tiesoje“ tilpo du
pareiškimai: vienas iš Jono Aršausko,
dirbančio skaičiavimo mašinų gamyklo
je, kitas iš Jono Kubiliaus, Vilniaus
universiteto rektoriaus.
Abu jie apkaltino JAV žvalgybos
tarnybą planavimu “provokacinio“
lėktuvo skrydžio, kad “apjuodinti mūsų
šalį ir jos taikią politiką“(Kubilius),
“mėginimą sužlugdyti derybas Ženevoje,
dar labiau pabloginti tarptautinę padėtį“
(Aršauskas).
Aršauskas pareiškia: “Aš, kaip
skaičiavimo specialistas, galiu tvirtai teig
ti, kad visa ji (elektroninė technika red.)
iš karto negalėjo sugęsti...vadinasi - tai
provokacija...“
Kubilius nėra toks tikras, nors jis sako,
kad “nereikia ypatingų mokslinių žinių
kad suprastume, jog lėktuvo “Boing“,
aprūpinto skaičiavimo technika, dvigubotrigubo patikrinimo sistema, nukrypimas
tikriausiai buvo JAV žvalgybos tarnybų
užplanuota akcija...“
Nei vienas, nei kitas nepaaiškina, kodėl,
jei taip viskas aišku, truko beveik sa
vaitę laiko ir paskelbimą sovietų lakūno
komunikacijos su savo baze, kad Sovietų
Sąjunga pripažintų nušovusi lėktuvą.
E.L.

Spalio 9 d., 1983, įvyko Kalifornijos
Tautos Fondo valdybos posėdis, kurį
pravedė pirm. dr. Valerija Raulinaitienė.
Sekr. A. Skirius perskaitė praėjusio
posėdžio protokolą.
Prie pareigų pasiskirstymo buvo
papildyta, kad Mykolas Naujokaitis bus
antroju vicepirmininku, pirmuoju
vicepirm. yra R. Giedratis, D.D.S. Pagal
statutą reikalaujama turėti du auditorius.
Pirmininkė pakvietė į auditorius advokatę
Dalia Jasaitytę ir buhalterį Vincą
Juodvalkį, C.P.A.
Angelė Nelsienė pranešė apie finansinį
stovį. Gautos aukos buvo pasiųstos į
centrą. Gauta ekstra aukų per. A.
Bajalienės ir arch. Muloko laidotuvių
sugrįžtuvių pietus.
Tautos Fondo centras ragina padaryti
spalio mėn. aukų rinkimo vajų. Numatyta
tokį vajų padaryti — atskirkime — Tautos
Fondas yra VLIK-o iždas, o Lietuvių Fon
das — milijoninis Fondas bus naudojamas
kai Lietuva atgaus laisvę. O VLIK-as
kasmet dirba kad ta Lietuvos laisvė būtų
atgauta. VLIK-o leidžiamos šešiomis
kalbomis biuletiniams reikia daug pinigų.

Vyskupas Vincentas Brizgys, lapkričio
10 d. atšventė 80 m. gimtadienį. Vyskupas
V. Brizgys dabar gyvena Chicagoje,
Seselių Kazimieriečių Šv. Kryžiaus
ligoninės patalpose.
Linkime vyskupui daug sveikatingų,
sėkmingų metų. —-LAV.

GAUTA PAMINĖTI
“Lietuva Tėvynė mūsų“ — Brazilijos
L. Bendruomenės Literatūros būrelio
veiklos dešimtmetis. Redagavo Halina
Mošinskienė. 144 pusi. Kaina $5.00.
Gaunama pas: Halina Mošinskis, Rua.
prof. Jono Arruda 176, Ap. 12, Sao Paulo
05012, Brasil.
Be dešimtmečio veiklos aprašymo, Alf.
D. Petraičio, dar telpa daug staipsnių ir
eilėraščių.

ROQUE and MARK CO., INC.
Realtors

☆ Insurance ☆ Income Tax ☆ Notary Public

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

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

GLOBE PARCEL SERVICE
2841 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026

Skaučiiį-Skautų metinės šventės
iškilmės įvyks gruodžio mėn. 4 d. Skautės
ir skautai renkasi pilnoj uniformoj 10 vai.
ryto parapijos kieme, ir, po vėliavos
pakėlimo, visi žygiuos į bažnyčią. Rajono
sueiga prasidės 12 vai. Tėvai, rėmėjai ir
svečiai yra mielai kviečiami.
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Tel. 413-0177

Savininkai—BRONISLAVA VIKSMAN ir SOFIJA AYZENBERG
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus
Be jūsų atneštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą ir gana pigiai, tokių
prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje

DAUG VIETOS MAŠINŲ PASISTATYMUI. APLANKYKITE MUS

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. Sekmadieniais uždaryta
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
~...........

•

2,

■ /J --"r' ’

• •• • <«•■« u > ...”■

nr-ifrinjTr-Tiifrrc -Tirfffjr-i

••••■ '»><»■

.'.-....„v-.,... „.a.

Advokatai

JACK ALEX
Attorney at Law

imn -

“nr-irr-

■■',l

* ■*■■■'......................
---- —~

..._

,

.................

1rr_n r_, .įj , t,x , , W_,tzv w

. ,ul,

_,,,, ...

A. BLAKIS, D.D.S.

Builders and Contractors

Dantistas (Latvių kilmės)

CHARLES DARGIS, President

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403
Phone 828-46I3 by appoinment

Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, suite 103
West Covina, CA 91790
Tel.: (213) 337-0777 and
(213) 962-6644

“vToletaTutkus“
Attorney at Law
7060 Hollywood Blvd., Suite 701
Los Angeles CA 90028
TeL: (213)446-4433

Rolandas Giedraitis, D.D.S.
Danutė Giedraitis, D.M.D.
Alma Vilkas-Stočkienė, 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

Apd rauda

Escrow Kompanijos

M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

MARCELLA AUGUS

A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029
453-1735
828-7525

Anthony F. Skirius
Insurance Agent

President

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

Gydytojai

įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

Fotografai

WALLY & WAYNE
PHOTOGRAPHY
Sav. Wally ir Danutė Balchai
11985 East Firestone
Norwalk, CA
TeL; (213) 864-2063

403 Twelfth Street
Santa Monica, CA 90402
TeL: (213) 395-8746

PAUL NEFAS
CONSTRUCTION
General Contractor

New Construction - Kitchens
Bathrooms - Remodels

(213) 664-2688
State License No. 441216

ROMAS REMODELING
Plumbing - Electrical - Carpentry
Cement Work - Construction
Remodeling - Repairs

ROMUALDAS VAZNELIS
Experienced

3803 Evans Street
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

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
TeL: (213) 664-2919

..

AMBO CONSTRUCTION
COMPANY

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.

ROMASJASHJKONIS
Realtor

Residential - Commercial
Exchanges
Personalized Service With a Smile

(213) 731 -7369

Office 666-8895

BRONĖ SKiRIENĖ
Real Estate Broker

4364 Sunset Boulevard
Los angeles, CA 90029
664-2919
Res.: 849-4192

Medical Offices

VINCAS SKIRIUS

2642 Pasadena Avenue
Los Angeles, CA 90049
Phone: 222-0211

Real Estate Salesman
(Same Address)

VERTINGO^^

Dantistai

General Contractors

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

A. PEČIULIS

Member American Dental Society

REMODELING and CONSTRUCTION

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

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

(Comer Warner & Euclid)

TeL: 1 (714) 968-5525

814 5th Street, #8
Santa Monica, CA 90403
Phone: 394-2242

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis
tai lietuviški tautiniai audiniai, kakla
raiščiai, juostos, takeliai, pagalvės,
rankšluosčiai ir staltiesės

LIETUVIAI AMERIKOS
VAKARUOSE ADM-JE
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
TeL 664-2919
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LIETUVIŲ SPAUDOS
LEIDIMO SUNKUMAI

ALp(LKA)1763
1983, Nr.ll
“

/KALENDORIUS!
‘ ‘Kompiuterio fondas’ ’

GRUODŽIO MĖN.—
3 d., šešt., 7:30 L. Bičiuliu Literatūros
vakaras Šv. Kazimiero par. salėje. Pro

gramoje dalyvaus rašyt. Anatolijus Kairys.
4 d., sekm., skautų-čiųmetinė šventė:
pamaldos 10:30 a.m. Šv. Kazimiero
bažnyčioje; 12:15 p.m. rajono sueiga par.
viršutinėje salėje.
10 ir 11 d. Vyr. skaučių dailės paroda
Šv. Kazimiero par. patalpose.
18 d., sekm., tuoj po pamaldų tradicinės
šaulių rengiamos Kūčios, parapijos
apatinėj salėj.
31 d., 8 v.v., Naujų metų sutikimo
balius rengiamas L.A. Liet. Bend., Šv.

Kazimiero par. salėje.
31 d., 8 v. v. Santa Monikos Liet. Klubo
naujų metų sutikimas Women’s Bay Club
salėje. Bilietus reikia įsigyti iš anksto pas
valdybos narius.

NAUJAS DANTISTAS
Aleksandras G. Namikas, D.D.S.,
atidarė dantisto įstaigų 2929 Loma Vista
Rd., Suite F, Ventura, CA 93003.
Telefonas (805) 653-1776.
Jis yra inž. Daumanto Namiko sūnus.
Prieš keliolika metų visa D. Namikų šeima
atvyko iš Argentinos. Du sūnūs ir dukra
Amerikoje baigė mokslus.

Tautodailės paroda
Pranešama, kad š.m. gruodžio mėn. 10
ir 11 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį)
Šv. Kazimiero parapijos salėje, Los

Angeles Skautininkų-kių Ramovė ruošia
vyr. skautininkių Bartyčių tautodailės
parodų ir jų darbų pardavimų. Visi
kviečiami pasinaudoti šia proga ir
apsirūpinti kalėdinėmis dovanomis.

ATVYKSTA į LOS ANGELES
Chicagos Tėviškės Parapijos klebonas
kun. sen. Ansas Trakis atvyksta į Los
Angeles ir lapkričio mėn. 26 d., šeštadienį,
12 vai. laikys pamaldas evangelikams First
Lutheran Church, 3119 W. 6th St. (Ver
mont ir Wilshire Blvd.), Los Angeles.
Tų pačių dienų 2 vai. 30 min. kun. A.
Trakis bažnyčios salėje, antrame aukšte,
kalbės tema: “Liuterio 500 m. sukaktis ir
mes.” Visi kviečiami dalyvauti. Įėjimas
laisvas. Kava.
—Liet. Protestantų Sąjunga
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Užsienyje leidžiamos lietuvių spaudos
sunkumai vis didėja: prenumeratorių
skaičius mažėja, bendradarbių, rašančių
lietuvių kalba, irgi mažėja, leidimo išlaidos
trigubai pabrango negu būdavo prieš 20
metų.
Dabar iškyla nauja bėda — mūsų
spaudai trūksta raidžių rininkėjų-linotipininkų senieji išeina į pensijų, suserga,
išmiršta, o jaunimas nesimoko to amato,
nes, sako, “karštu būdu” spausdinimas jau
‘iš mados’’išėjęs.
Tekstai dabar renkami kompiuteriais,
“šaltu būdu,” o spausdinama “ofsetu,”
— ne nuo švininių raidžių, cinko klišių,
bet originale išdeginama (chemikalais) ant
metalinių plokščių, nuo kurių
spausdinama.
Nebuvo kitos išeities, teko ir “Lietuvių
Dienų” žurnalui ir “Lietuviams Amerikos
Vakaruose” pereiti į ofseto spausdinimų.
Taip pat turėjome įsigyti ir raidžių rinkimo
kompiuterį, kuris yra gana brangus.
Pastebėsite kai kuriuos LD žurnalo
puslapius, kuriuose tekstas atspaustas
žymiai aiškesnėmis raidėmis — tai jau
kompiuterio darbas.
Kompiuteriais rinkti gali ir moterys ir
senesnio amžiaus žmonės, nes nereikia
kilnoti sunkių raidžių magazinų (dėžių).
Raidžių rinkimo kompiuteriai brangūs;
jiem yra reikalingas specialus kambario
įrengimas,
tam tikra kambario
temperatūra, atskiros elektros linijos ir
šaldymo sistemos įvedimas. Visa tai
kaštuoja didelius pinigus. Taip laikraščio
leidimas dar labiau pabrangsta. O kas tas
išlaidas padengs? Prenumeratos kelti jau
nebeįmanoma. Kas daryti? Tai sužinojęs,
vienas geriausių LD bendradarbių,
rašytojas Jurgis Gliaudą pasiūlė sudaryti
“mašinų fondų” ir pirmas atsiuntė tam
fondui $200 aukų. Tai konkreti pagalba
spaudos išlaikymui ir gerinimui. Esame
jam labai dėkingi ir manome, kad atsiras
ir daugiau skaitytojų, norinčių prisidėti
prie tų didelių spaudos išlaidų sumažinimo
ir didesne ar mažesne auka parems ‘ ‘kom
piuterio fondą. ”
Tai skelbiame ne prašydami išmaldos,
bet kviesdami prisidėti prie lietuviškos
spaudos palaikymo ir tobulinimo. Tai būtų
gražus “Aušros” sukakties įprasminimas.
‘ ‘Kompiuterio fondui’ ’ aukotojų sųrašas
bus skelbiamas LD žurnale ir L.A.V.
Laukiame ir iš anksto dėkojame.

Lietuvių Dienų leidėjas

Adele dKisunueiic
Buvusi Lietuvių Tautinių Namų šeimi
ninkė Skistimienė mirė lapkričio 2 d. nuo
ant smegenų kraujo išsiliejimo. Adelė buvo
labai gera virėja. Šiais metais ji padėjo
šeimininkauti “L.D.” metiniame piknike.
Kas galėjo manyti, kad ji už mėnesio mirs?
Adelę palaidojo lapkričio 4 d. Forest
Lawn kapinėse.
ReišĮkiame giliausių užuojautų dukroms
ir sūnams.

t
Antanina Motiekienė mirė spalio 28d.
nuo vidurių viežio. Lapkričio 5 d. buvo
palaidota Forest Lawn kapinėse. Giminių
ji čia neturėjo, turtų išdalino lietuvių
institucijoms.
Antanina buvo maloni, draugiška
moteris, kas tik paprašydavo visiems
aukodavo.
Ji A. Skiriaus įstaigoje pildydavo
mokesčių apskaičiavimus ir drausdavo
savo namelius.

t
Anastazija Stančienė mirė rugsėjo 1 d.,
sulaukus 78 m. amžiaus. Ji gyveno prie Šv.
Kazimiero parapijos buvusiame šešėlių
name. Laidojimui A. Stančienę išvežė į
Chicago, Šv. Kazimiero Kapinėse, kur

ankščiau buvo palaidotas jos vyras.
Reiškiame gilių užuojautų sūnui Algiui
ir dukrai.

A.A. Architekto Jono Muloko
atminimui aukojo Tautos Fondui
Po $100.00G. Kazlauskas, Anthony Remeikis.
po $50.00—
Banga Sporto Klubas, Drš. R. ir D.
Giedraitis, Dr. ir ponia S. Babušis, (D. E. Empakeris, Marytė Stočkutė, John Greed), Califor
nia Lithuanian Credit Union.
Po $30.00—
C. ir A. Mikalajūnas, Algirdas ir Irena Šėkas,
J. ir J. Jacobs.
Po $25.00—
Vitas ir Jura Kokliai, Aldona Bradley,
Anatolijus Dičius, Mr. A. Milius, Jonas
Mockus ir ponia, A. Vadopalas, Albinas ir Vita
Markevičiai.
Po $20.00—
v B. ir M, Stančikas, Aleksas Šimkus, John V.
Černius, Romas ir Angelė Nelsai.

Po $10.00Liucija ir Antanas Mažeika,
Nyergis, ponia Barmus.
Labai ačiū visiems aukotojams.

Salomėja

—Tautos Fondo Valdyba

