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Tumo-Vaižganto, korporacijos garbės
nario, 50 metų mirties minėjimą. Paskaitą
apie Tumą-Vaižgantą skaitė fil. dr.
Vytautas Dargis,
iš
Chicagos,
reorganizuotos Amerikos Lietuvių
Bendruomenės tarybos pirmininkas.
Paskaitininką pristatė Los Angeles neolituanų pirmininkas V. Burokas.
Po svečio paskaitos neolituanės R.
Vitkuvienė, R. Aneliauskienė ir Danguolė
Kuzminskaitė asmeniškai paskaitė ištrau
kas iš Vaižganto kūrybos. Meninė dalis
buvo užbaigta vyrų kvarteto dainomis.
Kvartete dainavo: A. Polikaitis, R.
Dabšys, B. Seliukas ir E. Jarašūnas.
Kvartetui akompanavo R. Polikaitis.
Minėjimas puikiai suorganizuotas. Čia
daug prisidėjo savo darbu ir energija E.
Balceris. V. Burokas minėjimą, į kurį
atsilankė labai daug žmonių, pravedė gana
sklandžiai. Minėjimo svečių tarpe buvo
gana gausiai ir jaunimo.
Vaižganto 50-ties metų mirties proga,
Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga išleido
knygą “Laisvės besiekiant, ’ ’ kurią platino
fil. V. Aleksandrūnas.

Lietuvos Nepriklausomybės
Dienos Minėjimas
Kalba dr. V. Dargis. Sėdi Korp! Neo-Lithuania pirm. V. Burokas.

Vasario 16—tos dienos, Lietuvos
Nepriklausomybės šventė Los Angelėse bus
iškilmingai minima vasario mėn. 19—tą dieną.
Iškilmės prasidės mišiomis, 10.30 vai. iš ryto,
šv. Kazimiero bažnyčioje. Po iškilmingų
pamaldų — akademija Marshall High School
auditorijoje. Pagrindinis šventės kalbėtojas —
dr. L. Kriaučeliūnas.
Menine minėjimo dalį išpildys Los Angeles
skautai, skautės ir “Spindulio“ choras.
Po minėjimo — pietūs Tautiniuose namuose.

Kūčios Seattle, Wash.
Seattle (Wash.) lietuviai pirmą kartą suruošė
bendras kūčias, gruodžio mėn. 4 d. Į kūčias
suvažiavo virš 80 žmonių. Tai, palyginant,
gana daug, žinant, kad toje valstijoje lietuvių
skaičius yra labai mažas.
Kūčių metu programą išpildė: Lilija
Sniečkutė— kanklėmis ir “Avė Maria“ solo
sugiedojo J. Jessen.

Visi svečiai ir viešnios bendrai sugiedojo
keletą lietuviškų kalėdinių giesmių.
Po kūčių vakarienės, buvo pravesti kūčių
vakarui simboliški burtai.

LIETUVOS

Visa kūčių vakarienė praėjo labai šiltoje ir
lietuviškoje nuotaikoje.
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IŠ LIETUVOS ATSTOVO DR. S.A.
BAČKIO ŽODŽIO Į LIETUVĄ
Brangūs tautiečiai, brangios tautietės—
Sutikdami Naujuosius Metus su dėkingumu prisimename, kad 1983
metais JAV Prezidentas keliais atvėjais priminė atskirai Lietuvos okupacijos
nepripažinimą ir lietuviu tautos padėtį ir kelis kartus tai pareiškė Lietuvos,
Latvijos ir Estijos atžvilgiu. JAV Prezidento Reagan pareiškimas, kad JAV
patvirtina pripažinimą Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės buvo
praneštas 1983 m. liepos 20 d. J. T. Organizacijos nariams.
Lietuvos prievartinė inkorporacija į Sovietu Sąjunga ir lietuviu
persekiojimai krašte nuolat buvo minimi JAV Kongrese, spaudoje. Tai
vyko ne tik Washingtone, bet ir tarptautiniuose forumuose: Madride
Europos Saugumo ir Kooperavimo konferencijoje, Stasburge Europos
Parlamente, New Yorke J. T. Organizacijos forume, kur Visumos
Susirinkimo 38-sios sesijos metu III-me Komitete Amerikos, atstovas
kalbėjo apie Baltijos valstybes ir laisvo apsisprendimo teisę, Ženevoje,
J. T. Žmogaus Teisių Komisijoje, kur JAV atstovas pabrėžė, kad “JAV

nėra pamiršusios Baltijos valstybių padėties.” JAV-se, Europoje 1983
metais dažniau negu anksčiau buvo minimi Sovietų Sąjungos nusikaltimai
Lietuvoje jos Tarptautiniams pasižadėjimams. įvairiu kraštu parlamentarai,
organizacijos, spauda, katalikų vyskypai smerkė persekiojimus Lietuvo
je ir reiškė protestus dėl kunigu nuteisimo, raikalaudami jų paleidimo į
laisvę.
JAV Prezidentas Reagan 1983.XII.9 d. Teisiu Rinkinio Dienos,
Žmagaus Teisių Dienos ir Savaitės Proklamacijoje, minėdamas
nusižengimus žmogaus teisėms pareiškė, kad “. . . Sovietų Sąjungoje,
pvzdž. prakilnieji vyrai ir moterys siekia, kad būtų puoselėjama pagarba
žmogaus teisėms, dažnai yra apšaukiami protiniais ligoniais ir valdžios
uždaromi į psichiatrines institucijas ... Per visą Rytų Europą ir Baltijos
valstybes darbininku teisės ir kitos pagrindinės žmogaus teisės, kaip žodžio,
susirinkimų, religijos laisvė ir laisvo apsisprendimo teisė yra paneigtos.”
Pasirašydamas Proklamacija Prezidentas Reagan nurodė “. . . paaštrėjimą
represijų prieš tautines ir religines grupes Sovietų Sąjungoje, įskaitant
žydus, babtistus, Lietuvos katalikus.” Šia proga paminėtina, kad Vatikano

radijas 1983 m. balandžio mėnesį perdavė Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo
maldą, kuria jis prašė, kad “Lietuvių tauta turėtų galimybės išpažinti savo
tikėjimą visiškoje laisvėje.”.
Išeivijos lietuviai energingai 1983 m. veikė, kad tarptautinėje plotmėje
būtų iškeliami Sovietų Sąjungos nusikaltimai Pasaulinės Žmogaus Teisių
Deklaracijos ir Helsinkio Baigiamojo Akto bei kitų Sovietų Sąjungos
pasirašytų tarptautinių užsiangažavimų nuostatams. Laimėti didesni atsiekimai šioje srityje stiprina lietuvių veikėjų ryžtą energingai veikti ir
ateityje, norint padėti pavergtai lietuvių tautai, kad ne tik pagrindinės
žmogaus teisės ir laisvės būtų okupantų gerbiamos, bet ir Lietuvai
nepriklausomybė ir laisvė grąžinta. Ta proga prisimintinas Prancūzijos
Užsienių Reikalų Ministro Claude Cheysson pareiškimas, paskelbtas Time
savaitraštyje, būtent; “. . .Su mūsų istoriniais ryšiais su Rytų Europa
ir su mūsų jautrumu dėl neteisingo kontinento padalinimo, mes europiečiai
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turime vilties, kad Sovietų Sąjunga pamažu ras būdų priimti laisvo ap
sisprendimo teisę ir pagerbti pagrindines žmogaus teises jos kontroliuo
jamose srityse.” Tokie pareiškimai sustiprina mus Lietuvos laisvės byloje.
Mūsų valia būti laisvais ir nepriklausomais ir mūsų veikla tuo tikslu
susilaukia vis daugiau paramos Vakarų pasaulyje.

P A R e TSkTm a s
VLIKO ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybų sudarytų komisijų
nariai 1983 m. gruodžio 17 d. turėjo Chicagoje pirmą pasitarimą tų veiksnių
santykiams išlyginti ir darbams suderinti.
Komisijų pasitarimai vyko tautos laisvei atgauti didelio rūpesčio
dvasioje.
Pasitarimų dalyviai sutarė:
1. VLIKAS ir PLB savo tarpusavio santykius grindžia lietuviško
solidarumo dvasia ir abipuse pagarba jų vykdomiesiems
darbams.
2. VLIKAS ir PLB nesikiša į vienas kito organizacijų pa
grindus.
3. VLIKO ir PLB pareigūnai vengia žeminti vieni kitų garbę ir au
toritetą.
4. VLIKAS ir PLB Valdybos, reikalui esant, tariasi Lietuvos
laisvinimo klausimais ir su tuo surištos veiklos derinimu.
5. VLIKO ir PLB bendradarbiavimas ir veiklos derinimas vykdomas
per jų Valdybas ar Valdybų atstovus.
6. VLIKO ir PLB Valdybų sutarimu kviečiamos veiksnių kon
ferencijos White Plains konferencijos 1974 metų tvarka.
Komisija paliko eilę klausimų svarstyti kitam pasitarimui.
Šie susitarimai perduodami tvirtinti VLIKO ir PLB Valdyboms.

Pasirašė: VLIKO Komisijos nariai:
Liūtas Grinius, Pirmininkas
Teodoras Blinstrubas
Vladas Šoliūnas

PLB Komisijoas nariai:
Alg. S. Gečys, Pirmininkas
Kazys Ambrozaitis
Juozas Danys
VLIKO Valdyba šių metų gruodžio 21 d. šį pareiškimą patvirtino.

mar'celtaaug us
President

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

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
Kalifornijos Lietuvių Kredito Sąjunga
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Phone (213)828-7095

“christopheTtravel 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

Amerikos Lietuvių Tarybos
valdybos posėdis
Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba gruodžio
2 d. savo būstinėje turėjo posėdį, kurį pravedė
pirm. dr. Kazys Šidlauskas. Pirmininkas pain
formavo apie sėkmingą VLIKO seimą, kuriame
dalyvavo net penki ALTO valdybos nariai: inž.
Gr. Lazauskas, M. Pranevičius, dr. VI.
Šimaitis, T. Blinstrubas ir pats pirmininkas dr.
K. Šidlauskas. Painformavo apie iškilusį planą,
kad būtų siekiama Jungtinėse Tautose turėti
savo stebėtojų atstovybę. Parašytas laiškas
Valstybės sekretoriui dėl kliudymų vykdyti
Washingtono įstaigų nutarimą, kad valstybinių
įstaigų naudojamuose žemėlapiuose būtų
atžymėtos Pabaltijo valstybių ribos su įrašu, jog
jų inkorporavimas į Sovietų Sąjungą JAV nėra
pripažįstamas. Valstybės departmento tam
daromos kliūtys yra nepateisinamos.
Amer. Liet. Tarybos sekretorius inž. Gr.
Lazauskas painformavo, kad Lietuvių įstaigos
ir vadovaujantieji žmonės Washingtone šiam dr.
K. Šidlausko raštui, liečiančiam žemėlapius,
šiltai pritaria. Be to, inž. Gr. Lazauskas pain
formavo apie gautuosius ALTO centro įstaigoje
įvairius raštus. Pranešė, kad dabar Lietuvių
teisėms ginti komitete ALTUI atstovauja dr. VI.
Šimaitis ir inž. Gr. Lazauskas.
Inž. J. Talandis papasakojo apie Baltuosiuose
Rūmuose įvykusį pasitarimą Grenados įvykių
klausimu. Pažymėtina, kad Washingtono
žmonės įvairių etninių grupių vadovaujantiems
asmenims davė suprasti, kad jie turėjo progos
pažinti komunizmą praktikoje ir dabar reikia,
kad jie tą savo patyrimą plačiau perteiktų
amerikiečių visuomenei. Taigi Washingtonas
mato ypatingą vaidmenį etninių grupių
žmonėms ir laukia veiklos šioje srityje. Inž. J.
Talandis taipgi painformavo apie įspūdingą
latvių nepriklausomybės minėjimą Chicagoje,
kur buvo sušaukti JAV kongreso žmonės,
tautinių grupių vadovaujantieji asmenys. Toks
pabendravimas reikšmingas, lietuviai irgi turėtų
tuo pasekti.
Dr. J. Valaičiui pasiūlius, demokratų parti
jos atstovas ALTE St. Balzekas pakeltas į
vicepirmininkus, kaip tai buvo ankščiau
padaryta ir su respublikonų atstovu inž. J.
Talandžiu. Aptarti šauksimo Amerikos Lietuvių
kongreso reikalai.

Lietuvos nepriklausomybės
minėjimas Kongrese
Kongresmanas Frank Annunzio, paprašytas
Amerikos Lietuvių Tarybos, rūpinasi, kad būtų
tinkamai pravestas Lietuvos nepriklausomybės
paskelbimo minėjimas Atstovų Rūmuose.
Kadangi Atstovų Rūmai bus atostogose nuo
vasario 10 d. iki vasario 21 d., tai Vasario 16
minėjimas Atstovų Rūmuose numatytas vasario
22 d. Kongresmanas Annunzio pranešė, kad jis
susisiekė su Atstovų Rūmų kapelionu dr. For
du, kuris mielai pritarė, kad tą dieną Atstovų
Rūmuose invokaciją sukalbėtų Amerikos
Lietuvių Tarybos pakviestas vysk. V. Brizgys.
Reikia knygų? įsigykite LAV knygyne!

Ad Hoc komiteto veikla
Kongrese veikia vadinamas Ad Hoc
komitetas Pabaltijo valstybių ir Ukrainos
reikalams. Jį organizuojant ir plečiant nemažai
prisidėjo Jungtinis Pabaltiečių komitetas
Washingtone. Ad Hoc komitetas pernai ir
šiemet pasiūlė Pabaltijo laisvės rezoliuciją,
parėmė kongreso rezoliuciją dėl išlaisvinimo
Vytauto Skuodžio ir estų disidento Mart Miklus.
Vienas iš buvusių šio komiteto pirmininkų —
Charles Dougherty prisidėjo prie pravedimo
nutarimo, kad nebūtų skiriama lėšų gaminimui
tokių žemėlapių, kuriuose Pabaltijo valstybės
nėra reikiamai atžymėtos, kaip tokios kurių in
korporavimo į Sovietų Sąjungą nepripažįsta
JAV.

L.B. VAKARU APYGARDOS
SOCIALINIO SKYRIAUS
INFORMACIJA
Mokesčiai gaunantiems
socialinę apdraudą
Nuo 1984 m. sausio 1 d. gaunantieji socialinę
apdraudą (Social Security) turės mokėti
federalinį pajamų mokestį (Income Tax) nuo
pusės gaunamos apdraudos, jeigu jų metinės pa
jamos viršys tam tikrą sumą. Būk tai, tai lies
tik apie 10% piliečių.
Mokesčių nereikės mokėti
Vienam: jei jo metinės pajamos iš kitų šaltinių
(kaip nuomos, palūkanos ir pan.) ir pusė so
cialinės apdraudos pajamų neviršija $25,000.
Vedusių porai: jei tos pajamos neviršija
$32,000.
Per ateinančius metus sekite savo pajamas, kad
galėtumėte lengviau apskaičiuoti, ar reikės
mokėti federalinį mokestį.

KRAUJO SPAUSDINIMO
TIKRINIMAS
Gavus prel J. Kučingio pritarimą, L.B.
Socialinis Skyrius 1984 metais, kiekvieną
paskutinį mėnesio sekmadienį šv. Kazimiero
parapijos mokyklos patalpose, tuoj po Sumos,
turės kraujo spaudimo tikrinimą. Priedui, dar
kvies įvairių sričių žinovus, su kuriais galėsite
pasitarti jums rūpimais klausimais.
Sausio mėn. 29 d. sutiko dalyvauti Giedra
Gustaitė, dirbanti “Consumer Affairs”
įstaigoje. Tai ištaiga, kuri tiria savininkų, bei
nuomininkų skundus, netikusias prekes ir
neteisėtas garantijas.
Prie kraujo spaudimo tikrinimo iki šiol
prisidėjo sekančios lietuvaitės gailestingos
seserys: Aldona Venckienė, Danutė
Janulaitienė, Birutė Varnienė ir Nijolė Pupienė.
širdingas AČIŪ joms visoms.
—Birutė Prasauskienė

Ar jau atnaujinote L. A. V. 1984 metams? Jei
dar ne, paskubėkite, kad nesusitrukdytų
siuntimas.

Jūratė Nausėdaitė ir Bob Hope —
Beirute.
Jūratė Nausėdaitė — Ann Jillian, nesenai
grįžo iš Beiruto, kur kartu su Bob Hope ir
kitomis televizijos žvaigždėmis išpildė net po
dvi programas į dieną, Amerikos laivynui,
kuriame šiuo metu yra apie 20 tūkstančių jaunų
vyrų. Beirute išbuvo apie savaitę laiko, per
pačias Kalėdų šventes, bet, kaip Jūratė pati
laiške rašo, nieko nėra malonesnio, kaip
pradžiuginti tuos, kurie stovi krašto sargybo
je.
Visa programa Beirute, buvo nufilmuota ir
perduota sausio mėn. 15 d. 9 vai. vakaro, per
televizijos 4— tą kanalą.
Iš visų programoje dalyvavusių artisčių
Jūratė, vis dėlto, pasirodė, kaip gabiausia ir versatiliausia. Ypatingai visus sužavėjo ir sujaudino
programos gale dainuodama “Tyli
naktis...’’.Ne
vienas jūreivis, jos
besiklausydamas, ir ašarą nubraukė...
Jūratės, apsirengusios tautiniais rūbais,
nuotrauka puošia gana įmantraus, spalvoto “Big
Valley” žurnalo kalėdinį viršelį. Pačiame
žurnale, dar kelios nuotraukos, jos ir jos
šeimos. Gana gerai ir palankiai aprašyta pati
Jūratė “Lovely and Lithuanian” straipsnelyje,
kur pažymėta, kad tai lietuvaitė, kuri pradėjo
gyvenimą scenoje būdama vos keturių metų.
Sekančiame straipsnelyje, duoda lietuviškų
Kūčių ir Kalėdų papročius ir taip pat kelis
receptus Kūčių vakarienei.
Jūratė labai garsina lietuvius ir per laikraščių
ir per televizijų pasikalbėjimus, visur, kur tik
gauna progos pabrėžia savo lietuvišką kilmę.
Nežiūrint to, kad Jūratė jau pasiekė
žvaigždžių lygį, liko tokia pati miela mergaitė,
kuri, kad ir būdama labai užsiėmusi (keliasi apie
5 vai. ryto, grįžta namo po filmavimo, kartais
net 11 vai. vakaro) nepamiršo savo draugų,
gražiu laišku ir asmeniška dovanėle pasveikin
dama šv. Kalėdų proga.
Labai gaila, kad nuėmė jos serijas “Jennifer
Slept Here”, kurios ėmėsi darytis gana įdomios
ir juokingos. Ji tikisi, kad kovo mėn. serijos
vėl sugrįš į televižiją. Jeigu mes, lietuviai,
pasimokytumėm iš “tautiečių” imtumem
gausiai rašyti laiškus televizijos stočiai ir
pareikštumem pageidavimą vėl tą programą
matyti, nėra abejonės, kad gal ir greičiau ta pro
grama grįžtų į televiziją. Apie tai sprendžiu iš
asmeniško, ranka rašyto atsakymo mano
laiškui, parašytam KNBC studijai. Mes kiek
vienas galim pašvęsti porą minučių laiško
parašymui ir paskui vėl džiaugtis programa,
kurioje vaidina lietuvaitė. Rašykite: “Jennifer
Slept Here”, Mr. T. Straszewski, KNBC, 3000
W. Alameda Ave., Burbank, Ca. 91505.
Geriausiai rašyti ranka ir trumpai. Atrodo, kad
tai būtų geriausias būdas atsilyginti lietuvaitei,
kuri taip garsina lietuvius.
Vaje

Gautos knygos paminėti.
“Pas ką žiedai žydi”, Eglės Juodvaikės
poezija, 96 psl., kaina 6 dol. Išleido “Ateitis”.
Gaunama ir “L. D.” knygyne.
“Prierašai”, Kazio Bradūno poezija. 79
pusi., kaina 6dol. Išleido “Ateities” leidykla.
Gavom kelias knygas pardavimui “L. D.”
knygyne 4364 Sunset Blv. L.A. CA. 90029.
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Lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutė
Šv. Kazimiero lituanistinės šeštadieninės
mokyklos Kalėdų eglutė buvo gruodžio 17 d.
parapijos salėje. Įvadinį žodį tarė mokyklos
vedėja D. Polikaitienė, pareikšdama švenčių ir
naujų metų linkėjimus. Ta proga ji įteikė
konkurso laimėtojams dovanas už geriausius
lietuviškoms knygom žymeklius (book mark).
Dovanas knygomis gavo III ir IV grupių
mokiniai: I. Nelsaitė ir V. Burokas, o IV
skyriaus mokinys V. Žemaitaitis — Vilniaus
universiteto sukaktuvinį medalį.
Programa buvo pradėta vaikų darželio
deklamacijomis, paruoštomis jų mokytojų G.
Palubinskaitės, D. Trotmanaitės ir R. Nelsaitės.
Lietuviškai pradedančių klasės mokinės L.
Draskinienė, S. Miliutė ir P. Kiškytė-Jocienė
paskaitė savo kūrybos. Šio skyriaus mokytoja
V. Gedgaudienė.
Buvo suvaidinti du rašytojos N. Jankutės
scenos vaizdeliai. “Stebuklų naktį’’ veikėjai
įvairiuose vaidmenyse: V. Baltrušaitytė, V.
Sekas, A. Kudirka, R. Mulokaitė, T.
Barauskaitė, ir “Pakeleiviai” vaidino — P.
Mošinskis, Z. Markevičiūtė, T. Viskanta, V.
Giedraitis ir P. Kudirka. Deklamatorės: D.
Araitė, V. Kašelionytė, V. Varnaitė. Režisavo
O. Razutienė, talkininkaujant G. Plukienei.
Snaigių baletų atliko L. Žemaitaitytė, V.
Kiškytė, A. Karaliūtė, L. ir R. Račkauskaitės,
V. Sekaitė, V. Tompauskaitė, D. Žemaitaitytė.
Vadovavo mokyt. D. Varnienė.
Kalėdų giesmes atliko mokinių choras,
vadovaujant mokytojui A. Polikaičiui, akom
panuojant mokyt. L. Polikaičiui. Pagaliau
Kalėdų senelis vaikučiams išdalino dovanėles.
Programai pasibaigus, buvo tėvų komiteto
paruoštos vaišės, (im)

Metinė skautų šventė

įvyko gruodžio
mėn. 4 d.,švento Kazimiero parapijos salėje.
Šioje šventėje dalyvavo skautų ir skaučių tun
tai ir skautai akademikai, iš viso apie du šimtus
jaunimo.
Pirmiausia įvyko skautukų pakėlimai į
vyresnius laipsnius, įžodžiai ir kaklaraiščių
užrišimo ceremonijos. Žodį tarė vyr. sk. D.
Eidukienė, atvykusi iš Čikagos.
Vyresnieji skautai, sustoję rateliu ir susinėrę
rankomis, sudainavo “Lietuva brangi”. Vėliau
buvo atžymėti 3 asmenys, ne skautai, bet
prisidėję prie skautiškos veiklos. Visi trys: R.
Mulokas, J. Petronis ir A. Skirius apdovanoti
medaliais “Už nuopelnus”, žymenis prisegė
JAV vyr. sk. Vytautas Vidugiris ir Vakarų ra
jono vadas v.sk. M. Naujokaitis.

Los Angeles “Palangos” tunto vyr. skautės, Kalėdoms papuošusios šv. Kazimiero
bažnyčios altorių savo darbo šiaudinukais. Iš kairės, pirmoje eilėje: draugininke Danutė
Prasauskaitė ir Inga Vizgirdaitė. Antroje eilėje: Regina Stančikaitė, Regina Vilkaitė,
Audronė Buženaitė ir Danutė Augutė. Nuotraukoje nėra Indrės Leškytės ir Laimos
Balčienės.
—Nuotrauka Laimos Balčienės.

L.D. KOMPIUTERIO FONDUI
Gautos aukos iš:

Po 500 dol—

Leonardas Baltušis.

Po 200 dol.
Rūta ir Petras Sakai, G. ir M. Gliaudžiai.

Po 100 dol.—
Domas Vailokaitis, Vytautas Bacevičius,
Albinas Markevičius, Stasys Damulis, August

Underhill, Miltonas Starkus.
Po 50 dol.—
Vladas Šimoliūnas.

Po 25 dol.—
Feliksas Masaitis, Mrs. E. Barkus (Omaha,
Nebraska), Vladas Pažiūra, Elzbieta Kardelienė

(Montreal, Canada).

Kalifornijos lietuvių almanachas jau
baigtas spausdinti ir atiduotas ryšyklai. Tikimės,
kad šio mėnesio pabaigoje jau galėsim pasiųsti
visiems tiems, kurie už almanachų jau yra
sumokėję.
Užsisakiusieji, bet neprisiuntę pinigų, prašom
prisiųsti čekį, tada pasiųsim almanachų.
Almanachas nebus parduodamas tiems, kurių
pavardžių almanache nėra.
Leidėjas
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Po 20 dol.—
Anatolijus Milunas (Chicago), Zenonas

Milunas, Vladas Gilys, Algirdas Gustaitis.
— Visiems aukotojams esame labai dėkingi

Leono Okso sukaktis.
1983 m. gruodžio mėn. 3 d. žmona Izabelė
Oksienė surengė savo vyrui Leonui 75 metų
sukakties proga netikėtų pobūvį (surprise par
ty). Į Tautinius namus susirinko virš 100
asmenų. Buvo virš 10 sveikintojų įvairių
organizacijų vardu.
Solenizantas, kuris apie šį jam rengiamų
siurpryzų iki paskutinės minutės nieko nežinojo,
savo žodžiu padėkojo dalyviams.
Trumpai apie Leono Okso gyvenimų rašė
Dirvoje Nr. 1, 1984 m. “ Leonas Oksas gimė
Amerikoje, o augo ir brendo Lietuvoje. Mažas
likęs našlaitis, pakėlė daug vargo ir skriaudos.
(Gal todėl ir jo širdis tokia jautri kito
nedatekliui). Dvidešimties metų būdamas grįžo
Amerikon, kur stojo kariuomenėn ir dalyvavo
antrame pasauliniame kare, kovose su japonais.
Karui pasibaigus, grįžo Čikagon, kur 1946 m.
vedė Izabelę Urbutytę. 1961 m. jiedu persikėlė
gyventi į Los Angeles, kur tuoj abu įsijungė į
religinę, patriotinę ir šalpinę lietuvių veiklų ir,
niekad nepavargdami, visų laikų energingai dir
ba, dažnai vienas ir kitas eidami vadovaujančias
pareigas.
Linkime solenizantui ir jo mielai Izabelei dar
daug saulėtų ir sveikų bendros laimės ir veiklos
metų!”

L.D. ir L.A.V. leidėjai
P.S.Pastebėkite, kad laikraštėlio raštas yra

daug aiškesnis, lengviau skaitomas.

Kas naujo tarpe lietuvių Amerikos
vakaruose? Sužinosite skaitydami* ‘Lietuviai
Amerikos Vakaruose.”

NEW YORKO AMER. LIET.
TARYBOS VADOVYBĖ
New Yorko Amerikos Lietuvių Taryba
išsirinko nauja savo vadovybę: pirmininkas
Algirdas Sperauskas, vicepirmininkai: Al
Marcelynas, Jonas Klasčius, sekretorius
Apolinaras Vebeliūnas, iždininkas P. Ąžuolas,
finansų sekr. V. Steponis, iždo globėjai: M.
Klivečkienė, Br. Spūdienė. Nariai: J.
Adomėnas, B. Bobelis, S. Briedis, dr. A.
Goldnerienė, Č. Jonušas, A. Koncė, H. Kulber,

V. Padvarietis, V. Sidas, D. Uzas, J. Valaitis,
A. Vakselis, P. Wytenus, dr. M. Žukauskienė.

Džiaugiasi rezoliucija
Amerikos Lietuvių Taryba džiaugiasi, kad
senatorių Robert Dole (resp., KA) ir Patrick
Leahy (dem., VT.) pasiūlymu lapkričio 17 d.
senate buvo priimta bendra su Atstovų Rūmais
rezoliucija, įpareigojanti JAV prezidentų
ateinančioje Žmogaus teisių komisijos konven
cijoje 1984 m. vasario mėnesį, Genevoje, iškelti
Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimą. Tokią
pat rezoliuciją Atstovų Rūmuose pasiūlė
kongresmanai Don Ritter ir Brian Donnelly.

KGB KLAIDINA JAV
TEISINGUMO ĮSTAIGAS
Washingtono žurnalistas Warren Rogers,
kaip paskelbė “Washington Times’’ savo
gruodžio 1 d. numery, atkreipia dėmesį, kaip
KGB klaidina OSI įstaigą vadinamose karo
nusikaltėlių bylose. W. Rogers skelbia, kad
KGB, savo sufabrikuotomis informacijomis ir
dirbtiniais dokumentais nori sužlugdyti an
tikomunistinius emigrantus iš Rytų Europos.
Pvz., KGB apkaltino ir jų kalintą ukrainiečių
disidentą Valentyną Moroz bei ukrainietį
emigrantą George Shimko (dabar Kanados
parlamento narį), kad jie buvo karo
kriminalistais, nors tuo metu, kai jie kaltinami
'padarę tuos karo kriminalinius nusikaltimus,
vienas teturėjo 11, kitas tik 8 metus amžiaus.

LIETUVOS
PASIUNTINYBĖS
ŽINIOS
Š.m. lapkričio 18 d. Lietuvos Pasiuntinybėje

Washingtone įvyko Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos narių pasitarimas, kuriame dalyvavo
Lietuvos atstovas p. S. A. Bačkis, Lietuvos
atstovas prie Šv. Sosto p. S. Lozoraitis, Jr., ir

Lietuvos Generalinis Konsulas New Yorke p.
A. Simutis. Pasitarimo metu jie pasikeitė infor
macijomis ir nuomonėmis apie tarptautinę
padėtį ir kai kuriuos svarbesnius klausimus,
kurie tiesioginiai liečia jų veiklą Lietuvos
nepriklausomybės bylos labui.
Svarstant rūpimus Lietuvos bylai klausimus
buvo pažymėta, kad pagal Lietuvos Diplomati
jos Šefo raštą yra išspręstas reikalas padidinti

Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone personalą
ir tuo klausimu yra padaryti žygiai. Apie
tolimesnę to reikalo eigą visuomenė bus pain
formuota, kai visi formalumai bus atlikti.
Šiąja proga susirinkę pasitarimam išvardytieji
Lietuvos pareigūnai tarėsi dėl Vakarų Europo
je dar esančių archyvų likimo ir numatė žygius
tai vertingai medžiagai reikiamai išlaikyti
ateityje.
Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto, p. S.

Lozoraitis, Jr., painformavo savo kolegas apie
Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakties
minėjimo Romoje projektus ir apie kai kurias
kitas specifines Europos politines problemas.

KELIONĖ Į ŠIAURĘ
Šiais metais VLIK—o metinis seimas įvyko

Detroite—Southfield, vienoje iš šalčiausių
Amerikos vietų. Seimo atstovai ir svečiai turėjo
rezervacijas Southfield miestelio Holiday Inn
naujame viešbutyje, žinomu savo švara ir geru
patarnavimu.
Seimo posėdžiai vyko Kultūros Centre, Dievo
Apvaizdos parapijoje, kur dabar klebonu yra
kun. V. Kriščiūnavičius. Tas centras labai
gudriai suplanuotas: po vienu stogu bažnyčia,
mokykla, salė ir posėdžiams kambariai.
Atstovus nustebino, kad bažnyčioje dalyvavo
daug jaunų tėvų su 3—4 vaikais. įdomūs yra
ir dail. V. Jonyno langų vitražai ir dekoravimas.

Kalifornijos Lietuvių Kredito Sąjungos
Valdyba, pagal Sąjungos įstatų septinto
skyriaus pirmąjį straipsnį, šaukia
METINĮ
VISUOTINĄ
NARIŲ
SUSIRINKIMĄ
1984 m. vasario mėn. 3 d. (penktadieni) 7 vai.
vakaro, Uncle Johns Family restorano
patalpose, 3201 Wilshire Blv., Santa Monica,
Ca.
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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
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DANUTĖ GIEDRAITIENĖ, D.M.D.
ROLANDAS GIERAITIS, D.D.S.
ALMA VILKAS—STOČKIENĖ, D.D.S.
Lietuviai dantistai

Kalinamų lietuvių gynėjai
Dienraštis “St. Petersburg Independent’’
spausdina labai vertingus Kay Masters
vedamuosius, kuriuose stipriai ginami Sovietų
Sąjungoje kankinami politiniai kaliniai. Ištisas
vedamasis paskirtas Robertui Grigui, kuris
pašauktas į Sovietų kariuomenę atsisakė daryti
sovietinę priesaiką. Vedamasis pailiustruotas
vaizdžių piešiniu. Laikraštis taip pat spaudina
sąrašus ir adresus politinių kalinių Sovietų
Sąjungoje, ragindamas jiems rašyti laiškus. Taip
paskelbti adresai (net pirmoj vietoj) kalinamų
lietuvių:
Balio
Gajausko,
Adelės
Kilčiauskienės, Mečislovo Jurevičiaus, Povilo
Pečeliūno, Danutės Pečeliūnienės, Vlado Lapienio, Jono Saunorio, Dalios Tamulytės, Petro
Paulaičio, Alfonso Svarinsko, Jadvygos
Bieliauskienės, Antano Terlecko, Elenos
Terleckienės.

3151 Glendale Boulevard

Los Angeles, Ca 90039

Phone 660-1205
-BRANCH OFFICE710 Wilshire Blvd., Suite 505, Santa Monica, CA90401
Tel.: (213) 395-2231
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GLOBE PARCEL SERVICE
2841 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026
Tel.: 413-0177
Savininkai - BRONISLAVA VIKSMAN ir SOFUA 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
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KA KITI RAŠO
t*******************************************************

Naujienų gruodžio 15 ir 16 d. numeriuose M.
Gelžinis, buvęs Prekybos Instituto profesorius
Klaipėdoje, rašo apie sovietinius lietuvių pro
pagandistus Vokietijoje. M. Gelžinis yra
Klaipėdos krašto patriotas lietuvis.

M. Gelžinis

Kitas Bolševikbernis
Metų pradžioje galėjau “Naujienų” skaityto
jams bolševikbernįA. Viluckįpristatyti, kuris
Muenchengladbache, Vakarų Vokietijoje, buvo
pradėjęs leisti biuletenį vokiečių kalba “The
Captive Baltic States.” Kadangi jo trijuose
puslapiuose surašytos “išmintys” buvo tokia
sujaukta vokiečių kalba pateiktos, vargu kas
nors galėjo jas paskaityti ar suprasti. Tad linkiu
jam Kalėdoms tokių ir toliau gaminti.
Šiandien noriu skaitytojus su kitu bolševikų
bendradarbiu, mažlietuviu, klaipėdiečiu Hans
Masalskiu supažindinti, kuris iš Hanoverio,
Vakarų Vokietijoje, dirba į Viluckį panašų
darbų. Bet Masalskis rodosi, yra V. Vokietijo
je universitetų baigęs ir, bent taip atrodo, už
Viluckį penkių pakopų aukštesnio mentaliteto.
1971 m. M. Masalskis Hanoveryje įsteigė
“Deutsche-litauische Literarische Gesellschaft”
ir jų teisme registravo “e. V.” (eingetragene
Verein — įrašyta draugija). Draugijos valdybos
pirmininku yra bene pats Masalskis. Į jų įeina
ir Arminas Kuršaitis (prof. Aleksandro
Kuršaičio sūnus) ir nekuri 1932 m. gimusi
Aldona Gustas, kuri apie save rašo: “Aš esu
pasisekęs vieno vasaros vakaro ir žiemos ryto
kergimo mišrinimas” (Kreuzung).
šita draugija pasiėmė leisti dvimėnesnį
žurnaliukų “Nemuno kraštas,” kurio atsakingu
redaktorium rašosi Hans Masalskis. Jo
pastoviais bendradarbiais menami dr, phil. H.
Drommel ir Aldona Holmsten-Gustas.
Korespondentė Belgijoje esanti Bronė SpiesGailiutė, o JAV Edvardas Šulaitis.
Spausdinamas Vakarų Vokietijoje, 2150 tiražu.
Ir taip yra su paveikslais ir klišėmis prirašyti
2 spaudos lankai, 32 puslapiai. Visi straipsniai
ateina, gatavai parašyti iš maskolių priežiūra
čiulpiamos Lietuvos. Masalskis tėra techniškas
redaktorius ir jiem dviem su Aldona Gustas
bepalikta mažai vietos savai kūrybai.
Dėl dr. Aničo straipsnio antraštės reikia
pasakyti, kad ji gerai tinka jo straipsniui, nes
niekas kitas kaip jis pats ir yra to “kreivo
veidrodžio” laikytoju ir sukinėtoju.
Dr. Aničas drebėdamas puola enigracijos
klerikalinius ir buržuazinius mokslininkus, kad
jie su didele pretenzija kalba apie savo
pašaukimų sukurti “tikrųjų” Lietuvos istorijų.
Taip, daktare, tik laisvėje gyvenantieji
mokslininkai tegali sukurti tikrųjų Lietuvos
istorijų, nes tik jie eina moksliškosios tiesos
keliu, kuriuo jūs, maskolių čiulpiamoje Lietuvo
je nei nenorite, nei galite eiti.
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Taip Masalskio lietuvių kalba redaguojami,
dvimėnesiniai, vakarų Europoje gyvenantiems
lietuviams taikomi “Nemuno kraštai” su savo
aiškiais prosovietiniais, maskolių čiulpiamoje
Lietuvoje parašytais straipsniais, kalba aiškia
okupanto kalba, kuomet jo atskiri leidiniai kaip
pav. jo brošiūra apie Sauerweinu, išleista
vokiečių kalba, labai atsargiai, vos suprantamai,
žvejoja tarp politiniai ne tiek patyrusių vokiečių.
Tokiu būdu šis maskolbemis, piktnaudodamas
Vakarų laisvę, dirba kartu dvejais bėgiais
Maskvos labui. Kitų kartų aptarsime jo trečiąjį
vaikų — “Mitteilung der deutsch-lituaischen
Gesellschaft.”

Kaip “Akiračiai”
informuoja . . .
Chicagoje leidžiamas beveik mėnesinis
laikraštis “Akiračiai” 1983 m. spalio mėn.
laidoje rašo žydų reikalu, užvardinę Istorijos
šaltiniai, ir tuoj kita antraštė: Žydų
išnaikinimas.
Tariamai cituoja duomenis, kaip vokiečių
okupuotoje Lietuvoje buvo naikinami žydai.
Nejauku skaityti, nes nacių-vokiečių padarytus
nusikaltimus taip surašo, tarsi būti
kalti . . . lietuviai.
Per akis klaidingai rašo žydų komunistų
skaičius. JAV State Departmento žiniomis,
prieš Lietuva okupuojant Sovietų Rusijai 1940
m. Lietuvoje komunistų partijoje žydų buvo virš
80%. Bet “Akiračiai” tuoj paneigia: “Iš tikrųjų
žydų skaičius negausioje Lietuvos kompartijo
je kartais pasiekdavo beveik 50%, bet jokiu
būdu ne 80%.”
Nekaltai užpultus ginti kilnu, nes taip moko
visi šventieji. Šiuo atveju JAV State Dept.
duoda teisingus duomenis, juos mažinant
neteisybę rašo “Akiračiai.” Tų, lieuviams
melagingų rašinį parengė L.M. (L. Mockūnas)
ir Z. V. R. (Z. V. Rekašius). Tos pavardės
skelbiamos “A.” skiltyse.
Rašant tokiais reikalais vertėtų žinoti, kad
1940 m. pradžioje Lietuvos komunistų parti
joje buvo: lietuvių275, arba 15.8%; žydų 1429,
arba 82.2%; rusų 24, arba L4%; kitų tautybių
10, arba 0.6%. Iš viso 1738 asmenys.
Nepriklausomoje Lietuvoje įvairios tautinės
mažumos buvo labai šelpiamos, palaikomos.
Kanadoje leidžiama “Nepriklausoma Lietuva”
1983.XII. 1 d., nr. 49, 3 psl. rašo, kad 1938
m. Lietuvoje žydai turėjo 14 privatinių
gimnazijų ir 4 žydų progimnazijas.
Tame pat “N.L.” nr., 2 psl. spausdinama:
“Tiesioginis komunistinių valstybių šelpimas
vyksta per IMF (International Monetary Fund),
kuriam JAV kongresas paskyrė 8.4 bilijonus
dolerių (The Spotlight, nr. 45, 1983). Buvo
įnešta į Kongresų pataisa, kad iš tų pinigų
nebūtų skiriamos paskolos komunistinėms
valstybėms, bet Kongresas tų pataisų atmetė. Iš
viso, kai kurie didesnieji bankai nesivaržo
teikdami JAV paskolas komunistinėms
valstybėms (The Review of the News, nr. 32,
1983). Neatrodo, kad tokios komunistinėms
valstybėms duodamos paskolos bus kada nors
gražinamos.”

Ar tokiais klausimais mūsų jaunieji išminčiai
pakankamai žino, ieško patikslinimui būdų?
—Lietuvis
I

“Akiraičių” nr. 10 (154) laiškų skyriuje rašo:
“Jei esu gerai painformuota” (Išeivija spaudos
veidrodyje, 1983 m. 9 (153 nr.):
“Išeivija spaudos veidrodyje” užtikau įdomių
frazių ir patarimų, bet gal daugiausia užkliuvo
patarimas tautiečiams daugiau skaityti ne
“birčininkų” spaudų, o geriausiai informuotus
Amerikos laikraščius, kaip NY Times,
Washington Post, LA Times, Christian Science
ir kitus. Jei esu gerai painformuota, didžiuma
tų laikraščių yra vienose rankose ir pučia į tų
pačių dūdų.
Nedarydama daug komentarų, paduosiu čia
tik ištraukų iš NY Times, švenčiant metines nuo
Solidarity unijos užgniaužimo. Tesusipažįsta
tie, kurie to laikraščio neskaito, su geriausiai
informuota spauda (1982 gruodžio 3 NYTimes):
“Unijos pogrindis, kuris dar prieš kelis
mėnesius vedė į konvulsijas visą tautą su savo
protesto demonstracijomis, daugiau nebegali to
daryti. Romos Katalikų Bažnyčia, kuri dar
praėjusią vasarą smerkė komunistų režimą,
dabar sutinka su atvedimo į tvarką (normaliza
tion) politika, pakeisdama Popiežiaus Jono
Pauliaus II vizito datą . . . Per vienus metus
sugebėjusi užgniaužti unijos prasme ir narsą,
dabar ji jaučiasi pakankamai drąsi kalbėti net
apie karo stovio atšaukimą. Atsirado lenkų,
kurie pasiryžę muštis ir net šaudyti kitus lenkus;
vis daugiau atsiras norinčiųjų atgauti partijos
bilietus.’ ’
Savo vedamajame, kaip Amerika turėtų
reaguoti į šiuos pasikeitimus, laikraštis siūlo
peržiūrėti savo pažiūras ir pradėti matyti tiesų
(truth!). “Kadangi Sovietų kumštis pasirodė
stipresnis.už Amerikos žodžius ir sankcijas, mes
turim naujai pasverti tų sankcijų reikalingumų
ir tikslų, ir, jei neatsiras naujų žmogaus teisių
pažeidimų, su Lenkija pradėti normalius,
prekybos santykius.”
Duokite man anos spaudos ištraukas,
aprašančias Pabaltiečių vizitų pas prez.
Reaganų, kai buvo pasirašomas mūsų
užgrobimo nepripažinimas.
R. K, Vidžinnienė

Ad Hoc komiteto veikla
Kongrese veikia vadinamas Ad Hoc
komitetas Pabaltijo valstybių ir Ukrainos
reikalams. Jį organizuojant ir plečiant nemažai
prisidėjo Jungtinis Pabaltiečių komitetas
Washingtone. Ad Hoc komitetas pernai ir
šiemet pasiūlė Pabaltijo laisvės rezoliucijų,
parėmė kongreso rezoliucijų dėl išlaisvinimo
Vytauto Skuodžio ir estų disidento Mart Miklus.
Vienas iš buvusių šio komiteto pirmininkų —
Charles Dougherty prisidėjo prie pravedimo
nutarimo, kad nebūtų skiriama lėšų gaminimui
tokių žemėlapių, kuriuose Pabaltijo valstybės
nėra reikiamai atžymėtos, kaip tokios kurių in
korporavimo į Sovietų Sąjungų nepripažįsta
JAV.
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Advokatai

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

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

““VIOLETAyUTKUS--

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

Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 701
Los Angeles CA 90028
Tel.: (213) 446-4433

BRANCH OFFICE
710 Wilshire Blvd., Suite 505
Santa Monica, Ca 90401
Tel.: (213) 395-2231
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AMBO CONSTRUCTION
COMPANY
Builders and Contractors
CHARLES DARGIS, President

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

Apdrauda

Escrow Kompanijos

M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

MARCELLA AUGUS
President

Nuosavybių pardavėjai

A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

CROWN ESCROW
CORPORATION

ALBINAS
MARKEVIČIUS

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

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
413-3370

Anthony F. Skirius

Gydytojai

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

Insurance Agent

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

ROMAS JASIUKONIS

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

gydytojas ir chirurgas

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

3803 Evans Street
Los Angeles, CA 90027
Phone (213)664-7163
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Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

Realtor

Residential - Commercial
Exchanges
Personalized Service With a Smile

Fotografai

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

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

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society

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

Tel.: 1 (714)968-5525

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

General Contractors
A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION

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

(213) 731-7369

Office 666-8895

BRONĖ SKTrIENĖ
Estatf Broker

4364 Sunset Boulevard
Los angeles, CA 90029
664-2919
Res.: 849-4192
VINCAS SKIRIUS
Real Estate Salesman
(Same Address)

VERTING^
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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)
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VASARIO MĖN.-

4 d. šeštadieni, 7.30 vai. vakaro, šv.
Kazimiero parapijos salėje, įvyks Los Angeles
skautų-čių balius.
25d. šeštadienį, 7.30 vai.vakaro rengiamas
“Spindulio” ansamblio Tradicinis Užgavėnių
blynų balius, šv. Kazimiero parapijos salėje.

-TRUMPAIAldonos ir Bernardo Brazdžioniu 50 m.
vedybinės sukakties proga, sausio mėn. 10 d.,
buvo atžymėta Vištoje, Calif, savo šeimos ir
artimųjų tarpe.
Sausio mėn. 8 d. prel. J. Kučingis šią žinią
paskelbė ir prašė paplojimu tai atžymėti ir už
juos pasimelsti.
Sveikiname p.p. Brazdžionius ir linkime
jiems dar daug gražių sveikų gyvenimo metų.
Poetas Bernardas Brazdžionis buvo vyriausias
“Lietuvių Dienų” žurnalo redaktorius beveik
20—į metų.

Prel. J. Kučingis išėjo į pensiją.
Vyskupų patvarkymu, visi parapijų klebonai,
sulaukę 75 m. amžiaus, privalo išeiti į pensiją.
Sausio mėn. 1 d. 1984 m. klebonas per
pamokslą pranešė, kad jis įteikė arkivyskupi
jai atsitatydinimo prašymą, kuris buvo patenkin
tas. Tačiau kol naujas klebonas perims pareigas,
prel. J. Kučingis dar bus klebonu. Vėliau
gyvens mūsų parapijoje kaip altaristas.
Nauju klebonu vyskupija paskyrė kun. dr.
Algirdą Olšauską.
Sveikiname naująjį kleboną ir linkime jam
sėkmingo darbo.

1000 dol. Lietuvos iždui
Sausio mėn. pradžioje iš New Yorko paskam
bino Tautos Fondo valdybos pirm. Juozas
Giedraitis, kad gavo iš Justino Naujoko,
Downey , Calif. 1000 dol. Tautos Fondo laisvės
iždui, savo mirusios žmonos atminčiai.
Tai tikrai gražus pavyzdys kitiems.

Margis Matulionis, MA, Lietuvių Dienų
žurnalo anglų dalies redaktorius, iš pirmo kar
to išlaikė teisių egzaminus. Jo advokatūros
įstaiga yra 16000 Ventura Blvd., Penthouse
Suite, Encino, Ca 91436. Telefonas 990-8074.
Sveikiname Margį ir linkime geriausios
sėkmės.
Dr. Jurgis ir dantų gydytoja Petronėlė
Starkai, ilgą laiką gyvenę Čikagoje, nusipirko
ištaigingą butą Santa Monikoje ir galutinai čia
apsigyveno. Jų butą labai elgantiškai išdekoravo
Aldona Variakojienė. Starkų duktė Jūratė
Ugianskienė su šeima, jau seniau čia įsikūrę.

Gražina ir Algis Mikulskiai iš Sharpsburg,
Georgia, lankėsi L.D. redakcijoje, užsisakė
žurnalą ir įsigijo suvenyrų.
Gražina Kilmonytė-Mikulskienė yra
giminaitė Rūtos Lee-Kilmonytės, todėl jie
padarė vizitą Kilmoniams ir susipažino,
išsiaiškino giminystę.
Algis Mikulskis yra orlaivių mechanikas, dir
ba prie “Flying Tiger“ kompanijos.
Antanas ir Alice Kiškiai, š. m. sausio mėn.
21d. švenčia savo 30 metų vedybinę sukaktį.
Tai tikrai graži pora, kuri išaugino 4 vaikus:
3 mergaites ir 1 sūnų. Dvi dukros ir sūnus jau
sukūrė lietuviškas šeimas, o jauniausioji Vaida
dar pradžios mokykloje ir lanko šeštadieninę
lietuvišką mokyklą.
Antanas ir Alice yra daug įdėję širdies, laiko
ir darbo skautų stovyklose, beveik kiekvienais
metais paaukodami savo atostogas skautams.
Alice, kad ir nebūdama lietuviškos kilmės, gal
daug daugiau dirbo jaunimui, negu kai kurios
mūsų lietuvaitės motinos.
Visi vaikai: trys dukros ir sūnus yra skautai.
Pati jauniausioji — Vaida, pradėjo stovyklauti,
kartu su tėvais, dar būdama vystykluose.
Abu Kiškius, ir Alice ir Antaną (Papa
Tony),•jaunimas nepaprastai mėgsta, dėl jų
pasišventimo ir jumoro.
Abu yra apdovanoti skautiškais žymenimis —
medaliais “Už nuopelnus”.
Iš viso abudu yra auksinės dūšios žmonės,
kurie niekad neatsisako padėti, prisidėti ir dar
bu ir pinigais. Linkėtina jiems ir toliau taip
gražiai sugyventi ir džiaugtis Dievo palaima ir
sveikata.

LAV redakcijoje lankėsi Anatolijus
Milanas iš Downers Grove, IL
Amerikos Lietuvių Respublikonų Federaci
jos pirmininkas, lydimas brolio Zenono Miluno,
iš Tarzanos, Ca., aplankė L. D. redakciją, pain
formavo apie lietuvių respublikonų veiklą ir
įteikė fotografijų.
A. Milunas įteikė A. Skiriui L.A.R.N.
Federacijos atžymėjimą (Certificate of
Appreciation).
Anatolijus ir Zenonas Milunai, paremdami
spaudą, kompiuterių fondui paaukojo po 20
dol.

Stasė Pautienienė
koncertavo amerikiečiams
Gruodžio mėn. 10 d., 1983 m. Kalifornijoje
Lucerne Valley miestelyje įvyko solistės Stasės
Klimaitės-Pautienienės koncertas amerikiečių
publikai. Publikos buvo daug, dalyvavo ir visa
mieto administracijos “diduomenė.” Solistė
angliškai dainavo amerikiečių kompzitorių
dainas, kelias operų arijas. Taip pat pagiedojo
giesmę lieuviškai. Pasisakė, kad yra lietuvaitė
ir ta proga trumpai papasakojo apie Lietuvą ir
jos likimą. Solistė buvo pagerbta atsistojimu
“standing ovation.” Į koncertą buvo nuvykę
ir keli lietuviai iš Los Angeles. Koncertą
surengė vietinis Lucerne Valley Garden Club.

Prašome atnaujinti Lietuviai Amerikos
Vakaruose prenumeratą!
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1984, Nr.l
Stasys Los
mirė Roti
Laidotuvės įvyko Romos kapinėse gruodžio
mėn. 28 d.
Laidotuvėse dalyvavo velionies šeima,
Romoje gyveną lietuviai dvasiškiai ir kiti
lietuviai. Iš kitur į laidotuves buvo atvykę : dr.
A. Gerutis, Ričardas Bačkis su žmona ir dviem
sūnumis, Emilija Čekienė, Radijo Liberty
pareigūnas Kęstutis Čerkeliūnas.
Gedulingas mišias bažnyčioje laikė vyskupas
A. Deksnys, koncelebravo : prel. A. Bačkis ir
prel. Ladas Tulaba.
Nuliūdime liko žmona Vincenta Matulaitytė
ir sūnūs Stasys ir Kazimieras.
Gruodžio mėn. 24 d. mirė Antanas Gulbinskas, kuris pasižymėjo užrekorduodamas ir
nufotografuodamas žymesnius lietuvių įvykius.
Jis gyveno nuosavame name Arcadia, Calif,
netoli savo dukters Grakauskienės.
' Reiškiame gilią užuojautą žmonai, dukroms
ir kitiems giminėms.

Viktoras Ūsas mirė gruodžio mėn. 13 d.
Banning, Calif. Lietuvoje jis buvo amatų
mokyklos mokytojas. J.A.V. išmoko namus
statyti ir jų keletą pastatė šv. Kazimiero parapi
jos apylinkėje. Tai buvo susipratęs lietuvis,
darbštus ir gero būdo.
Česlovui Tuminui, jo broliui Aleksandrui
mirus Venecueloje, reiškiame nuoširdžiausią
užuojautą.

KRIKŠTAI
Gruodžio mėn. 10 d., šv. Kazimiero
bažnyčioje, buvo pakrikštytas Algimanto ir
Audronės Žemaitaičių sūnus Pauliaus Lino
Juozo vardais. Krikšto tėvais buvo Albinas
Markevičius ir Aldona Žemaitaitienė.

Gruodžio mėn. 11 d. buvo pakrikštytas
Emest ir Angelikos Kazlauskaitės-Burger sūnus
Nicholas Andrew vardais. Krikšto tėvais buvo
James ir Marta Nason.

Šv. Kazimiero bažnyčioje, gruodžio mėn. 24
d. buvo pakrikštytas Paul ir Rūtos Motiejūnaitės
— Wagner sūnus Vito Erik Paul vardais.
Krikšto tėvais buvo Birutė Motiejūnaitė — Up
church ir Robert Wagner.
Krikšto apeigas atliko prel. Vincentas
Bartuška.

Gruodžio mėn. 31 d. šv. Kazimiero
bažnyčioje pakrikštytas Antano B. ir Danutės
Barauskaitės—Mažeikų sūnus Konrado
Kazimiero vardais. Krikšto sakramentą suteikė
prel. V. Bartuška. Krikšto tėvai : Žibutė

Brinkienė ir Vincent T. Leon. Naujai
pakrikštytas Konradas būdamas 3 mėnesių
debiutavo vaidinime “Nepripažintas tėvas”.
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