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Kardinolas T. Manning pas
Los Angeles Lietuvius

Kardinolas T. Manning su lietuviais kunigais, 
laikiusiais koncelebracines mišias, šv. 
Kazimiero bažnyčioje.

Š. m. kovo men. 4 d. Los Angeles 
lietuvių kolonijoje buvo išskirtinai 
iškilminga diena, nes ta diena šv. 
Kazimiero parapijoje buvo minėta 500 
metų sukaktis nuo šv. Kazimiero mirties, 
kurio paminėjimo proga pas lietuvius at
vyko kardinolas T. Manning.

Ankstų tos dienos rytą parapijos 
mokyklos kieme buvo pakeltos Amerikos 
ir Lietuvos vėliavos. Po to lietuviškų 
organizacijų garbės sargybos (jų buvo net 
vienuolika) nužygiavo prie bažnyčios, 
laukti kardinolo. Dar gerokai prieš 
pamaldas bažnyčia ne tik prisipildė, bet ir 
“persipildė” lietuviais, suvažiavusiais tų 

dieną ne tik iš Los Angeles ir jo apylinkių, 
bet netgi iš San Francisco ir San Diego - 
tokia didelė yra mūsų parapija.

Kardinolas į kleboniją atvyko anksčiau. Jį 
iš klebonijos į bažnyčią atlydėjo ištisa pro
cesija, kurią sudarė kunigai: prel. J. 
Kučingis, kun. dr. Alg. Olšauskas (nau
jasis mūsų klebonas), prel. dr. V. 
Bartuška, prel. dr. P. Celiešius ir svečias 
vienuolis Tėvas L. Andriekus, O. F. M.

Šv. mišias atnašavo prel. J. Kučingis, 
labai prasmingą pamokslą pasakė svečias 
vienuolis L. Andriekus. Aukštąjį svečią 
kardinolą T. Manning pasveikino Lietuvos 
gen. garbės konsulas V. Čekanauskas. 
Kardinolas Manning, sveikindamas 
lietuvius, priminė šv. Kazimiero istorinę 
globą Lietuvai. Mišių metu giedojo komp. 
B. Budriūno vadovaujamas choras su 
solistais R. Dabšiu ir Vita Vilkiene.

Dovanų nešimo apeigose kardinolui 
buvo įteiktas šv. Kazimiero medalis ir 
puiki lietuviškais raštais austa stula.

1984 m. kovo mėn. 4 d. Los Angeles lietuviai po iškilmingų pamaldų, minint šv. Kazimiero 500
metų mirties sukaktį su kardinolu T. Manning

/iškilmės bažnyčioje baigėsi Lietuvos 
himnu. Po to, lauke žmonės rikiavosi 
nuotraukai su visais mūsų kunigais ir kar
dinolu. Stebėtina kardinolo kantrybė, nes 
praėjo bent pusvalandis laiko, kol 
fotografas visus surikiavo. Nuotrauka, 
(spalvota) išėjo tikrai gera, kiekvienas gali 
joje save atpažinti. Po foto sesijos kar
dinolas buvo nulydėtas į kleboniją.

Po šitų visų ceremonijų, didžiojoje 
parapijos salėje visi pasivaišino ir 
pasidalino įspūdžiais.

Šeštadieninės mokyklos lietuviukai 
iškilmes turėjo šeštadienį. Prel. J. 
Kučingio paskelbto rašinių konkurso 
laimėtojams : T. Barauskaitei, V. 
Žemaitaitytei, T. Radveniui ir Ž. 
Tomkutei buvo įteikti šv. Kazimiero 
medaliai, o piniginių premijų įteikimas 
nukeltas į pavasario šventę.

vb

Amerikos Lietuvių 
Kongresas 1984 m.

Amerikos Lietuvių Taryba š.m, spalio 27-28 
d., Chicagoje, šauks X Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Bus sukviesti lietuviškųjų patriotinių 
organizacijų atstovai. Sausio 6 d. įvykusiam 
Amerikos Lietuvių Tarybos posėdyje išrinkta 
pagrindinė kongreso rengimo komisija: Daina 
Dumbrienė, inž.v Grožvydas Lazaukas ir dr. 
Vladas Šimaitis. Ši komisija praplės savo veiklą 
sudarydama antrines komisijas įvairiems su 
kongresu surištiems raikalams.

Amerikos Lietuvių Tarybos posėdį, pir
mininkui dr. K. Šidlauskui negalėjus*atvykti, 
pravedė vicep. Teodoras Blinstrubas. 
Dalyvavo: dr. L. Kriaučeliūnas, dr. VI. 
Šimaitis, J. Talandis, inz. Gr. Lazauskas, adv. 
A. Domanskis, M. Pranevičius, P. Bučas, D. 
Dumbrienė, E. Smilgys, R. Tričytė, I. 
Blinstrubienė, kun. J. Prunskis ir svečias Juozas 
Laučka, atvykęs iš Washingtono.
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NAUJA SUTARTINĖ REZOLIUCIJA 
PABALTIJO VALSTYBIŲ REIKALU

1983 m. lapkričio 17d. Senatas priėmė rezoliucija nr. 80, kuria buvo 
pateikęs Sen. Charles H. Percy, oš.m. vasario 7 d. ja taip pat priėmė 
Atstovų Rūmai, Seka rezoliucijos tekstas:

“Kadangi Jungtinės Amerikos Valstybės, nuo pat savo susikūrimo yra 
įsipareigojusios remtis tautų apsisprendimo principų;

Kadangi JAV nuosekliai laikosi Jungtinių Tautų Chartos, Visuotinės 
Žmogaus Teisių Deklaracijos ir kitų svarbių žmogaus teisių aktų principų’

Kadangi JAV parėmė Deklaraciją suteikiančią nepriklausomybę koloni
jiniams kraštams ir tautoms, kurią Jungtinių Tautų Generalinė Asemblija 
priėmė savo 1960 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje 1514 (XV), ir priėmė 
dėmesin Europos Parlamento 1983 m. sausio 13 d. sesijoj, Strasburge, 
Prancūzijoj priimtą rezoliuciją Pabaltijo valstybių klausimu’

Kadangi trys Pabaltijos respublikos, Estija, Latvija ir Lietuva tapo 
Sovietų Sąjungos respublikomis ne savo laisvu noru, bet buvo kariniai 
okupuotos ir po to jėga įjungtos į Sovietų Sąjungą, ir nuo to laiko yra 
valdomos Sovietų Sąjungos vyriausybės patvirtinamų ir jai tarnaujančių 
paklusnių vyriausybių’

Kadangi JAV nuosekliai atsisakė pripažinti neteisėtą Sovietų vykdomą 
Pabaltijo valstybių okupaciją ir toliau palaiko diplomatinius santykius su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomų respublikų atstovais; todėl, 
dabar:

Senatas (Atstovų Rūmams pritarus) nutarė, kad Kongreso nuomone:
(1) Jungtinės Amerikos Valstybės, kaip Jungtinių Tautų narys, turėtų 

vykdyti savo įsipareigojimus ir, pasiremdamos atitinkamomis 
tarptautinėmis priemonėmis, remti ir skatinti pagarbą žmogaus teisėms 
ir pagrindinėms laisvėms Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje;

(2) Prezidentas, veikdamas per Valstybės Sekretorių ir Jungtinių 
Valstybių atstovą Jungtinėse Tautose, turėtų imtis visų reikalingų žygių 
iškelti Pabaltijo Valstybių apsisprendimo klausimą visuose atitinkamuose 
Jungtinių Tautų forumuose, ypač sekančioje Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisijos sesijoje kaip ypatingai svarbų klausimą pagal darbotvarkės 
9 punktą pavadintą “Tautų Teisės į Apsisprendimą ir jo Taikymas 
Svetimųjų Valdomoms ar Kolonijomis Paverstoms Tautoms’’, ir tuose 
forumuose specifiniai svarstyti:

(A) (i) nuolatinius pranešimus apie plačiai vykdomus žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių pažeidimus Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj, įskaitant 
teisę laisvai išsireikšti, teisę garbinti Dievą pagal savo sąžinės balsą, laisvę 
viešai kultyvuoti savo kultūrinio paveldėjimo turtą ir laisvę pasirinkti 
gyvenamą vietą, ir

(ii) persekiojimą asmenų, kurie mėgina naudotis šiomis teisėmis;
(B) Jungtinių Amerikos Valstybių gilų rūpestį, kad Estijos, Latvijos 

ir Lietuvos tautoms būtų suteikta teisė apsispręsti, pasirinkti savo valdymo 
formą, savo ūkinę, politinę ir visuomeninę sistemą be jokio išorinio 
įsikišimo, ardomosios veiklos, prievartos, ar bet kokios rūšies spaudimo, 
ir

(C) Padėties Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, politinį išsprendimą šiuo 
reikalu—

(i) atitraukiant Sovietų kariuomenę iš šių kraštų,
(ii) gerbiant Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybę, 

suverenumą ir teritorinį vientisumą,
(iii) griežtai laikantis principo, pagal kurį viena suvereninė 

valstybė nesikiša į kitos suvereninės valstybės vidaus reikalus.
Dalis 2. Senato sekretorius įpareigojamas perduoti šios sutartinės 

rezoliucijos nuorašą Prezidentui.
(Elta)

Nauja Europos Parlamento rezoliucija 
apie religijos persekiojimą

Europos Parlamento atstovas dr. Otto von Habsburgas ir kiti nariai 
šių metų pradžioje patiekė Europos Parlamentui šio turinio rezoliuciją:

Atstovų Habsburgo, Estgen, Klepsch, Malangre, Jakobsen, 
Deschamps, Gontikas, D’Ormesson ir Adonnino pareiškimas Parlamento 
reguliamino 47 straipsnio pagrindu, apie Sovietų okupacinės valdžios 
Lietuvoje vykdomą religinį persekiojimą;

“Europos Parlamentas,
patyręs, kad sovietinis teismas nuteisė lietuvį kunigą Sigitą. Tamkevičių 

šešerius metus kalėti už religinį veiklą;
žinodamas, kad jau 1983 metų gegužės mėnesį sovietinis teismas nuteisė 

kunigą Alfonsą Svarinską septynerius metus kalėti tik už tai, kad jis 
organizavo komitetą tikinčiųjų teisėms ginti;

1. Griežtai smerkia sovietinių įstaigų vykdomą nuolatinį religijos 
persekiojimą, kuris ypač nukreiptas prieš Lietuvos katalikų bažnyčią;

2. Šiame elgesyje įžvelgia naują Sovietų priespaudos įrodymą ir 
tebetęsiamus žmogaus teisių pažeidimus Sovietų Sąjungos valdžios sferoje;

3. Ragina ministerius, veikiančius Europos politinio bendradarbiavimo 
rėmuose, pareikšti Maskvai griežtą protestą šiais klausimais ir atkreipti 
dėmesį į tai, kad šitokia politika neigiamai paveiks tarptautinės įtampos 
švelninimą;

4. Reiškia savo europietiška solidarumą sunkiai kenčiančiai lietuvių 
tautai ir jos religinėms bendruomenėms;

5. Paveda savo pirminikui perduoti šią rezoliuciją ministeriams, 
veikiantiems europinio bendradarbiavimo rėmuose.”
(Seka parašai)

(Elta)

HOLLYWOOD LOS FELIZ
VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027
Puikios dešros - Fred Reich ir Vienuos skanumynai. Duona — 
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys įvairūs 
dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms.

Visi gaus dovanų, kurie, atėję čia pirktis, parodys šį skelbimą
Atidaryta:Antrad.-Ketvlrt. nuo 9-6. Penkt. /I 7
9-7, Šešt. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta JL Vi® ■ / ■ *

MARCELLA AUGUS
President

Crown Escrow Corporation
2839 Sunset Boulevard Los Angeles, CA 90026 

Tel.: 413-3370

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
Kalifornijos Lietuvių Kredito Sąjunga 

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 
Phone (213) 828-7095

2—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE



VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
LOS ANGELYJE

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
sukakties minėjimas Los Angeles mieste vyko 
vasario 19-tą dieną, sekmadienį, su savo 
vėliavomis dalyvaujant uniformuotiems 
skautams, šauliams, ramovėnams ir iš plačių 
Kalifornijos apylinkių suvažiavusiai tūkstantinei 
lietuvių miniai.

Iškilmės, kaip jau čia priimta, pradėtos 
vėliavų pakėlimu parapijos aikštėje ir 
iškilmingomis pamaldomis šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje, kur apeigas atliko net trys 
parapijos kunigai: klebonas prel. J. Kučingis, 
prel. P. Celiešius ir prel. V. Baltuška. 
Patriotines giesmes gražiai giedojo komp. B. 
Budriūno vedamas choras ir solistai J. 
Čekanauskienė, R. Dabšys ir R. Polikaitis.

Po mišių, kiek užkandę ir pasišnekučiavę, visi 
traukė į netoli esančią amerikiečių aukšt. 
mokyklos salę, kurioje Vasario Šešioliktos 
minėjimas bus tęsiamas toliau. Įnešus vėliavas 
sol. A. Polikaitis sugiedojo Amerikos himną ir 
prel. J. Kučingis sukalbėjo maldą. Minėjimą 
atidarė ir susirinkusius pasveikino ALTo pirm, 
inž. Antanas Mažeika, Los Angeleje gy
venančius savanorius kūrėjus ir Vyčio Kryžiaus 
Kavalierius. Jie visi pagerbti atsistojimu. 
Minėjime dalyvavusiems^ Birutiečių pirm. G. 
Raibienė, konsulo V. Čekanausko lydima, 
prisegė po gėlę.

Oficialiosios dalies programos pravedėjas, 
ALTo sekretorius, med. stud. Arnoldas Kungys 
pirmiausia pakvietė gen. garbės konsulą 
Vytautą Čekanauską tarti sveikinimo žodį. Kaip 
ir visuomet, gerbiamas mūsų konsulas 
susirinkusių sutiktas ir palydėtas gausiais 
plojimais.

Latvius atstovavo konsulas L. E. Anderson 

prakalbą.Klausytojai prelegentui savo padėką 
išreiškė ne tik audringais plojimais, bet ir 
atsistojimu.

Pagal tradiciją, perskaityta ir priimta ALTo, 
Bendruomenės ir Tautos Fondo pirmi
ninkų—atstovų pasirašyta rezoliucija, kurios 
kopijos bus pasiųstos Valstybės prezidentui, 
kitiems aukštiems pareigūnams ir amerikiečių 
spaudai. ALTo pirm. inž. A. Mažeikai buvo 
įteikta Los Angeles Miesto Tarybos rezoliuci
ja, skelbianti š. m. vasario 19-tą Lietuvių Diena. 
Dist. Atty. Robert Philibosian įteikė padėkos- 
atžymėjimo raštą ALTo Los Angeles skyriui už 
pagirtiną visuomenės veiklą.

Dr. V. Raulinaitienė, Tautos Fondo atstovė, 
kreipėsi į susirinkusius, paaiškindama piniginių 
aukų prasmę ir reikalą, ką losangeliečiai gerai 
suprato, nes Vasario Šešioliktos proga, Lietuvos 
laisvinimo reikalams, pagal laisvą 
apsisprendimą, ALTui, Bendruomenei arba 
Tautos Fondui suaukojo penkiolika tūkstančių 
dolerių. Apie 500 dol. buvo suaukota kitoms 
organizacijoms.

Prięš kurį laiką Vasario Šešioliktos minėjimo 
rengėjai paprašė mokyklos vedėją D. 
Polikaitienę pravesti rašinių konkursą tema: 
“Kodėl aš turiu mylėti Dievą, Lietuvą ir 
tėvus”. Už geriausius rašinius premijas laimėjo: 
Gailė Radvenytė, Nida Gedgaudaitė, Vilija 
Žemaitaitytė ir Audrė Mačiulytė. Šios gabios 
lietuvaitės, pasipuošusios tautiniais rūbais, buvo 
iškviestos scenon ir, publikai plojimu pritariant, 
joms buvo įteiktos premijos—po 50 dol kiek
vienai. L.B. Vakarų Apygardos pirm. R. 
Dabšys įteikė Lietuvių Fondo pinigines dovanas 
lituanistinei mokyklai ir jaunimo ansambliui— 
Spinduliui.

Lietuvos garbės konsului V. 
Čekanauskui, Vasario 16 minėjime, 
buvo Įteiktas skautų ordinas už 
paramą skautams. Įteikė skautininkai 
V. Vidugiris ir V. Varnas.

Meninę minėjimo dalį, pasigėrėtinai gražia 
lietuvių kalba, pravedė stud. Laima Steikūnaitė.

Gražiai išdekoruotoje scenoje dvi poros jaunų 
skautukų skaitė-deklamavo ilgą ištrauką iš 
pogrindžio spaudos. Juos paruošė s. N. 
Jarašūnienė. O. Razutienės vadovaujamas Spin
dulio choras su sol. A. Pblikaičiu sudainavo 
penkias, dienos nuotaikai pritaikintas, dainas. 
Uždarymo žodį tarė L.B. Vakarų Apylinkės 
pirm. inž. Rimtautas Dabšys. Minėjimas baigtas 
tautos himnu.

Rūta Šakienė
(Dirva nr.ll)

ir sąjungos pirm. A. Reins, o estus-konsulas 
Ernst Laur ir bendr. pirm. B. Nurmsen. Abu 
broliškųjų kraštų konsulai pasakė gražias 
sveikinimo kalbas. Kalbėjo ir dr. Olgird Kle- 
jnot, Pavergtųjų Kraštų organ, pirmininkas. 
Ovacijų susilaukė didelis lietuvių draugas Coun
ty Supervisor Michael Antonowich, kuris gana 
ilgoje savo kalboje įrodė esąs puikiai susipažinęs 
su dabartine Lietuvos padėtimi ir aiškiai pabrėžė 
griežtą savo nusistatymą prieš komunistinę 
santvarką. Maloniai sutiktas ir District Attorney 
Robert Philibosian, kuris taip pat rado 
susirinkusiems lietuviams draugiškų ir šiltų 
žodžių.

Minėjimų rengėjų jau anksčiau keletą kartų 
be pasisekimo kviestas ir losangeliečių senai 
lauktas, pagaliau į klausytojus prabilo svečias 
iš Čikagos dabartinis ALTo S-gos Čikagos 
skyriaus pirmininkas ir ALTo centro valdybos 
vicepirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas. Pirmiausia 
perspėjęs klausytojus, kad nesąs kaip kad buvo 
skelbta “vyriausias kalbėtojas”, nei skaitysiąs 
“pagrindinę paskaitą”— jis išdrožė veik 
valandą trukusią, patriotinę, protarpiais 
poetiškai jautrią, kartais taikliai pamokančią, 
keletą kartų plojimais pertrauktą,

Dr. L. Kriaučeliūnas, svečias iš Chicagos, kalba Vasario 16-tos minėjime Los Angelyje.
—Nuotr. L. Kanto
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Pagerbti Tautos 
Fondo Rėmėjai

Tautos Fondo Kalifornijos komitetas š. m. 
kovo mėn. 18 d. Los Angeles Tautiniuose 
Namuose surengė pietus pagerbimui vietinių 
Tautos Fondo rėmėjų. T. F. Kalifornijos (Los 
Angeles) komitetų sudaro: pirm. dr. Birutė 
Raulinaitienė, vice-pirmininkai dr. R. Giedraitis 
ir M. Naujokaitis, iždininkė A. Nelsienė, 
sekretorius A. Skirius, iždo tikrintojai— D. M. 
Jasaitytė ir V. Juodvalkis, ir teisinė patarėja- 
adv. N. V. Trečiokienė. Pietų programai 
vadovavo komiteto pirmininkė dr. B. 
Raulinaitienė, kuri, taip spėju, daugiausiai dar
bo įdeda tvarkant komiteto reikalus, tuo pačiu 
ir šios dienos renginį. Dalyvių susirinko apie 
70, kurių tarpe buvo tolimas svečias iš sostinės 
(Washington, D.C.) inž. Liūtas Grinius— 
VLIK-o valdybos ir Tautos Fondo Tarybos 
narys. Jis savo įstaigos reikalais vykdamas į 
Kaliforniją, surado laiko dalyvauti ir šiame 
renginyje.

Pirmininkė, pasveikinusi dalyvius, perskaitė 
Tautos Fondo pirmininko J. Giedraičio 
sveikinimą ir padėką aukotojams. Pagerbiant 
aukotojus, jiems buvo įteikti atatinkami dailiai 
išleisti tautinėmis spalvomis ir su vyčiu, 
pažymėjimai, pasirašyti ne tik Tautos Fondo 
pirmininko J. Giedraičio, bet ir Kalifornijos 
komiteto pirmininkės dr. B. Raulinaitienės. 
Juos gavo visi aukoje Tautos Fondui virš 300 
dolerių. Stambiausi aukotojai gavę tokius 
atžymėjimus šio renginio proga buvo: E. ir J. 
Sinkiai, aukoję 1700 dolerių, V. ir J. 
Dovydaičiai (iš San Clemente) 1150 dol., A. 
ir A. Audroniai 1050 dol., A. ir P. Petkeliai 
1030 dol., Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyrius 1200 dol. Tūkstantininkų 
sąraše buvo atžymėtas ir Justinas Naujokas 
(aukojęs 1000) visai nesenai miręs Los Angeles.

Svečių tarpe buvo Alena ir Kęstutis 
Grigaičiai, Tautos Fondą remią kitais keliais ir 
būdais, taip pat daug kitų veidų matomų ar 
girdimų įvairioje lietuviškoje veikloje, kaip pvz. 
Santa Monikos klubo pirmininkas Alb. 
Markevičius, kurio rūpesčiu tas klubas Tautos 
Fondui aukojo 750 dol.

Buvo ir kitų Tautos Fondą parėmusių 
stambesnėmis aukomis: S. Kvečas, S. Daugėla, 
Vai. Varnas, Br. Seliukas, P. ir R. Sakai, A. 
ir B. Skiriai, R. K. Vidžiūnienė, J. Mitkus, F. 
Masaitis, B. Stančikas.

Šia proga čia buvo atvykęs, tur būt, pats 
tolimiausias Tautos Fondo rėmėjas Kaliforni
joje J. Ručys iš San Francisco, kuriam visai 
užtarnautai, pietų dalyviai gausiai paplojo.

Inž. L. Grinius, pirmininkės pakviestas, 
padarė trumpą pranešimą apie VLIK-o kai 
kuriuos netolimos ateities užmojus, kaip 
tarptautinį teismą Kopenhagoje; svarstyti 
Helsinkio susitarimo pasėkas, taip pat tarp
tautinio mąsto diskusijas Ottavoje kitais metais. 
Tam parengiamieji darbai jau gerokai 
pasistūmėję priekin, bet daug ką reikia atlikti. 
Tarp kitko jis papasakojo, kad latviai numatą 
kitais metais, Helsinkio susitarimų dešimtmečio 
sukakties proga, išsinamuoti laivą (rankpinigiai 
jau esą sumokėti), kuriuo vyks į Helsinkį, kai 
ten bus minimas tas dešimtmetis. Įdomu ar 

suomiai tokį laivą įsileis? Laivas praplauks ir 
Baltijos kraštų krantus. Savaime aišku neutralia- 
tarptautine zona. Tai gana drąsus ir originalus 
Latv ių sumanymas. L. Grinius ragino, kad ir 
iš lietuvių kas nors įsijungtų į tą politinę 
ekskursiją.

Be kita ko jis dar pastebėjo, kad VLIK-o 
vadovybėje svarstomas VLIK-ui namų įsigijimo 
Washingtone reikalas.

Po L. Griniaus įdomaus pranešimo, jis atsakė 
į eilę klausimų.

Poetas-žurnalistas Alf. Giedraitis (T.F. 
rėmėjas) padeklamavo trumpą savo kūrinio 
posmelį apie Lietuvą.

Prieš pietus maldą sukalbėjo prel. dr. P. 
Celiešius. Atsistojimu ir tylos momentu buvo 
pagerbti mirusieji Tautos Fondo nariai.

Visa programa buvo gerai paruošta pirm. dr. 
B. Raulinaitienės su M. Naujokaičio ir dr. R. 
Giedraičio pagalba. Tautinių namų sale 
nemokamai leido naudotis tų namų pirmininkas. 
J. Petronis. VI. Bakūnas

AMERIKOS VYRIAUSYBĖ 
BENDRAUJA SU KGB

Politinių studijų dienomis Los Angelėje, 
sausio mėn. 28—29 d. d., keletas amerikiečių, 
turinčių aukštokas pareigas, pasakojo apie 
lietuvių atkaklumą, apie reikalą nepavargti, 
kovoti už lietuvių tautos teises.

Tai keistai nuskambėję žodžiai, nes lietuviai 
žino, be amerikiečių paraginimo, kad lietuviai 
siekia nepriklausomybės. Norėjosi išgirsti iš jų 
atliktų žygdarbių, talkinančių lietuviams, 
ypatingai pavergtame krašte...

Daiva Kezienė, iš New Yorko, kalba Los 
Angelėje, Politinių Studijų metu.

foto L. Kanto

Visai kitoks buvo Daivos Kezienės 
pranešimas. Ji atvyko iš New Yorko, bando gin
ti (ir gina) lietuvius, kuriuos neteisingai 
užsipuola amerikiečių OSI įstaiga, veikianti prie 
Teisingumo ministerijos, Washingtpn, DC.

Lietuvių kalbos katedra 
Sao Paulo universitete

Sao Paulo Katalikų universitete, kuris 
skaitomas vienu iš didžiausių Brazilijoje, 
įsteigta Lietuvių Kalbos ir Kultūros Katedra, 
kurioje dėstyti ir vadovauti pakviesta Halina 
Mošinskienė. Tai yra vienintelė tos rūšies 
katedra Pietų Amerikoje. Šią katedrą išsirūpino 
sumani ir labai veikli Lietuvių Bendruomenė.

Įdomu, kad ši lietuvių mokslo katedra 
valdžios buvo parūpinta ir apmokama valdžios 
lėšomis. Paskaitos vyksta šeštadieniais nuo 9 
valandos iki 12—tos. Kiekvienas semestras turi 
45 paskaitas. Mokslo kaina — 10,000 cruserų 
(apie 8 dol. amerikoniškais pinigais). Kursai yra 
suskirstyti į 2 programas: viena— 
pradedantiems, kita— pažengusiems.

Reikia sveikinti Brazilijos veiklią ir sumanią 
Lietuvių Bendruomenę ir džiaugtis jų veiklos 
rezultatais.

Ateitininkų Sendraugių
Metinis Susirinkimas

Los Angeles ateitininkai sendraugiai vasario 
mėn. 12 d. suvažiavo į savo metinį susirinkimą 
Violetos ir Mindaugo Gedgaudų namuose, 
Newhall, Ca. Pirmiausia susirinkusieji buvo 
šeimininkų sočiai pavaišinti. Po to prasidėjo 
susirinkimas, kurio pirmininke pakviesta R. 
Kontrimienė, sekretore R. Bureikienė. 
Prisimintas praėjusiais metais miręs skyriaus 
narys mokyt. Antanas Gulbinskas, už j į sukal
bant maldą. Apie šv. Kazimierą, jo sukakties 
proga, kalbėjo prel. P. Celiešius. Apie skyriaus 
veiklą pranešė pirm. J. Motiejūnas ir ižd. P. 
Grušas. Kontrolės komisijos vardu pranešė L 
Medžiukas. Į skyriaus valdybą vieneriems 
metams išrinkti pasiskirstė pareigomis: pirm. 
J. Motiejūnas, vicepirm. A. Audronienė, sek. 
R. Bureikienė, ižd. P. Grušas ir jaunimo reikalų 
vadovas J. Raulinaitis. Į kontrolės komisiją: dr. 
Z. Brinkis, I. Medžiukas ir prof. F. 
Palubinskas.

Veiklos suaktyvinimo ir kitais klausimais 
kalbėjo: R. Kontrimas, E. Arbas, M. Grušienė, 
Alė Rūta—Arbienė, A. ir D. Polikaičiai ir kiti. 
Sendraugių skyrius leidžia Vytės Nemunėlio 
rinktinę vaikams “Mažųjų Dienos”, kuri, 
tikimasi, iš spaudos išeis balandžio pabaigoje. 
Malonu, kad į ateitininkų sendraugių veiklą 
įsijungė persikėlę iš Illinois ir Santa Monikoje 
apsigyvenę dr. J. ir dr. P. Starkai, kurie 
dalyvavo ir šiame susirinkime. (im)
•••••••••••••••••••••••••••••••t
Lietuviai nenori tikėti, bet yra faktas, kad OSI 
bendrai dirba su bolševikų KGB, pagal jos 
pasiūlymus persekiodami JAV—ių piliečius, 
lietuvius, latvius, estus, ukrainiečius.

D. Kezienės dokumentinai pranešimai buvo, 
tarsi,šaltas vanduo, užpiltas ant galvos, 
palyginus su visiškai neįtikinančiais amerikiečių 
pranešimais, kurie klaidina Amerikos plačiąją 
visuomenę ir sukelia nepasitenkinimą lietuvių 
tarpe.

Daiva Kezienė savo darbu, tikrai užsipelno 
mūsų visų lietuvių pagarbos. —t.t.
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Vasario Šešioliktoji
San Francisco

San Francisco lietuviai Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę minėjo vasario mėn. 
26 d. šv. Jono bažnyčioje, Milpitas, Ca. Šventė 
prasidėjo mišiomis, kurias atlaikė kun. V. 
Pa vaikis. Mišių metu giedojo L. Vindašiūtė ir 
B. Leys, vargonais pritarė C. Poelman.

San Francisco lietuviai yra labai dėkingi kun. 
V. Pavalkiui, kuris jau daugelį metų leidžia 
naudotis parapijos patalpomis.

Po mišių, parapijos salėje, įvyko minėjimas, 
pradėtas Tautos himnu. Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo dr. A. Štromas, kuris savo kalboje gy
vai atvaizdavo ankstyvesnį ir dabartinį 
gyvenimą ir nuotaikas Lietuvoje. Jis pabrėžė, 
kad nežiūrint to, kad Lietuvos gyventojai 
atrodo prisitaikę prie dabartinių sąlygų, bet 
visas kraštas laukia Nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo.

Po pagrindinės dr. Štromo kalbos, prasidėjo 
antroji programos dalis - metinis LB posėdis. 
Po metinės darbų apžvalgos, buvo pravesti 
valdybos rinkimai. Į naują valdybą išrinkti: J. 
Sadaitytė, D. Raulinaitis, R. Pažėmėnas, A. 
Matutienė, R. Pažėmėnaitė-Riley ir V. 
Mickevičius.

Meninę minėjimo dalį atliko mergaičių 
kvartetas: D. Grybinaitė, J. Sadaitytė, J 
Raulinaitytė ir V. Mickevičiūtė; kvartetui 
vadovauja J. Vindašiūtė.

Po minėjimo visi dalyviai buvo pavaišinti 
kava ir užkandėliais.

Ginkime lietuvių teises
Veiksnių ir visuomenės pritarimu, sudarytas 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondas, kuris 
įregistruotas Ohio valstijoje, kreipiasi į 
visuomenę paramos. Lietuvių Teisėms Ginti 
Fondo valdyba sudaryta Chicagoje; pirm. Algis 
Modestas, vicepirm.—P. Razgaitis ir M. 
Jakaitis, sekr. V. Plioplys, ižd. Danguolė 
Valentinaitė, teisinė patarėja adv. Audronė 
Karalienė, narys spaudos reikalams—G. J. 
Lazauskas.

Iki šiol LTG Fondas, visuomenės aukų dėka, 
jau parėmė 5 tautiečius, reikalingus paramos jų 
gynybai. Nepamirškite savo aukos LTG Fon
dui siunčiant čekius “Lietuvių Teisėms Ginti 
Fondas’’, 5620 South Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. Kiekvienaa auka bus 
panaudota tiesos ieškojimui bei atskleidimui. 
Fondas yra dėkingas visiems už gautas aukas. 
Tikimasi, kad visuomenė šią akciją ir toliau 
rems lėšomis ir kitais galimais būdais, kad 
nebūtų, naudojant sovietų sufabrikuotą 
medžiagą, nepagrįstai kaltinami nei paskiri 
lietuviai, nei žeminiamas lietuvių tautos vardas.
*****!(<**#*********♦****♦************♦*******#**♦**♦****♦
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VLIKo atstovas
Europos Parlamente

VLIKo atstovas prie Europos Parlamento, 
inž. A. Venskus š.m. sausio 18 d. lankėsi 
Europos Parlamente. Ten matėsi ir kalbėjosi 
pavergtos Lietuvos laisvės bylos klausimais su 
Europos Parlamento vicepirmininku dr. Egon 
Klepsch, taip pat su parlamentarais dr. Otto von 
Habsburg, Marlene Lenz, Adam Fergusson, 
Pierre Pflimlin ir Rudolf Wedekind.
Okupuotos Lietuvos reikalai Europos Parlamen
to keliami ir toliau. VLIKo atstovo apsilankymo 
metu buvo pasikalbėta ir apie naują rezoliuci
jos projektą, kuriame iškeliamas religijos 
persekiojimas Lietuvoje. Šį rezoliucijos projektą 
pristatė E. P. Krikščionių Demokratų grupės 
nariai.

Patirta, kad ateinančių mėnesių bėgyje viena 
iš Europos Parlamento sesijų bus skirta 
Žmogaus Teisių klausimais, jos metu 
pramatoma iškelti ir Pabaltijo kratų dabartines 
problemas.

(Elta)

Lituanistinių mokyklų laimėtojai
Lituanistinių mokyklų auklėtiniams Amerikos 

Lietuvių Taryba buvo paskelbusi rašinių 
konkursą tema: “Kodėl aš turiu mylėti Dievą, 
tėvus ir Lietuvą.’’ Konkursą pravesti talkino LB 
Švietimo Taryba. Laimėjo: Marquette Parko 
lituanistinės mokyklos auklėtiniai: M. 
Polikaitis, E. Tuškenytė, J. Jankauskaitė, V. 
Vėžytė, J. Urbaitė; Dariaus-Girėno lit. 
mokyklos auklėtinė D. Vilutytė; St. Petersburgo 
lit. mok. auklėtiniai: K. Kadis, A. Bobelytė, 
N. Bilevičiūtė; Los Angeles lit. mokyklos— 
Tauras Radvenis. Jiems premijoms buvo 
paskirstyta 500 dol., kuriuos paaukojo kun. J. 
Prunskis.

ALT-o pirmininkas Antanas Mateika įteikia pažymėjimus šv, Kazimiero Lituanistinės mokyklos 
mokiniams: G. Radvenytei, N, Gedgaudaitei, V. Zemaitaitytei ir A. Mičiulytei laimėjusioms 
Lituanistinės mokyklos konkursą, tema “Vasario 16-toji.“ — nuotr. L. Kanto

RADIJO VALANDĖLĖS
KLUBO VEIKLA

Mūsų Radijo Valandėlės Klubas vasario mėn. 
26 dieną susirinko pasiklausyti valdybos 
pranešimų, pasvarstyti naujų planų ir išsirinkti 
valdybą šiems metams. Kaip paprastai, 
dalyvavo daug narių. Kada kituose miestuose 
radijo valandėlės susiduria ir su finansiniais sun 
kūmais, ir su vietinių stočių nepalankumu, kada 
kitur jau neįmanoma gauti galingesnėje stotyje 
kiek palankesnį laiką, mūsų KTYM stotis yra 
labai draugiškai nusiteikusi mūsų atžvilgiu.

Po pinnininkės, sekretoriaus, iždininko ir 
revizijos komisijos nario pranešimų, buvo 
renkama nauja valdyba, kuri vėliau pasiskirstė 
pareigomis. R. K. Vidžiūnienė vėl lieka pir
mininke, vicepirmininkų pareigas perima: 
Vladas Šimoliūnas ir Vladas Gilys; sekretorium 
lieka Juozas Gedmintas ir iždininku Juozas 
Dženkaitis; narės: Stasė Pautienienė ir Angelė 
Nelsienė. S. Pautienienė taip pat grįžta prie 
programų redaktorės darbo, gi programų koor
dinatorium lieka Henrikas Bajalis.

Bandymai susisiekti su jaunimo atstovais, kad 
įvedus jaunesnį redaktorių, kuris patrauktų ir 
jaunesnius klausytojus, jau davė rezultatus. 
Mūsų Kalifornijos Lietuvių Radijo valandėlė 
turės jaunimo programą. Prie nuolatinių, 
visiems pažįstamu, redaktorių sutikoprisijungti, 
su valandėle jaunesniai kartai,žinoma mūsų 
menininkė keramikė Livija Lipaitė, kuri ir 
praves programą jaunimui kas penktą 
šeštadienį, pradedant balandžio mėnesiu.

Dauguma narių nepasitenkino vien tik metiniu 
nario mokesčio įmokėjimu ir klubo darbą 
parėmė gražia auka.
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KĄ KITI RAŠO

Nemažiau ciniškas ir JAV OSI 
susitarimas su KGB. Tai lyg įspėjimas: 
pabaltiečiai “myli taika“ todėl dėl savo kraštų 
nepriklausomybės nekovos, nesudarys pavojaus 
taikai su Rusija, kuri yra svarbu JAV. 
Pabaltiečiai savo kraštų okupacija ir tautiečių, 
visapusiška persekiojimą tiktai “visur ir visada 
primins.“ Žinoma, tai geriau, negu nieko. 
Tačiau, “Laisvės dienos“ birželio mėn. 14 d. 
paskelbimas, ne tik ta. priminima užgožia, bet 
jį panaikina, nes dabar, kartu su Maskva ir 
okup. Lietuvos komunistais, lietuviškoji 
išeivija, Lietuvos okupacijos ir trėmimų į Sibirą 
sukaktyje, džiaugsis Lietuvos 
“Laisve“ . . . Tai bus ciniška džiugesio diena, 
nes gi “laisvė“ nesimbolizuoja, nei pavergimų, 
nei persekiojimų, nei okupacija, nei trėmimus 
į Sibirą . . .

Todėl bereikia stebėtis, kad toji “Laisvės 
dienos“ paskelbimo rezoliucija taip lengvai 
buvo priimta JAV Senate, o ypač kongresmanų, 
JAV-bių. prezidentas nėra svarbiausioji ir gal
ingiausioji figūra krašto valdyme, “Laisvoje 
Lietuvoje“ (1983-XII-1) V. Bražėnas, at
sakydamas A. Regiui į jo klausima, teisingai 
pastebi: “Kongresas yra pati galingiausia JAV 
vyriausybės šaka. Tačiau šiuo metu jų apie 150 
yra socialistai, kairieji “darbo žmonių“ 
atstovai, apie 30 konservatoriai, o kiti yra 
“vidurio linijos“ atstovai—ten suka, kur jiems 
yra daugiau asmeniškos naudos ir patogumo.“

Baltų Lygos pasamdytoji Hannafordo firma 
laisvinti Lietuvai, kaip matome, ja “laisvina“ 
•bendradarbaudama su JAV ir Rusijos taikios 
politikos ne Lietuvai, o Amerikai . . .

Algis Tonkūnas iš Los Angeles štai ka 
pasakė: “Pažintis su Lietuva tikrai nenuvylė 
jokiais aspektais. Norėčiau čia vėl apsilankyti, 
parodyti gimtąjį kraštų ir savo dukterims. 
Dešimt dienų Lietuvoje jaučiausi tarsi koks 
privilegijuotas: buvau informuojamas, 
vežiojamas, skaniai valgydinamas. Vakarais 
turėjome galimybių lankytis teatruose.“

Va kaip čia atsispindi LB-nės auklėjimo 
“tautinis sąmoningumas.“ Tiek nedaug A. 
Tonkūnui tereikėjo, tik skaniai pavalgyti, 
pavažinėti, kad komunistai panaudotų jį pro
pagandai skambia pasikalbėjimo antrašte “Ver
ta visiems pamatyti.“

Tai šitaip naivūs išeivijos lietuviai yra 
apakinami ir apkurtinami Lietuvos okupacinės 
tragedijos atžvilgiu . . .

Keliaudami po okup. Lietuva, niekas iš jų 
nematė nei vieno kolektyvinio ūkio, nematė 
rusiškų gatvių pavadinimų, nematė nei Lenino, 
nei kitų komunistų paminklų, nei bažnyčių 
paverstų sandėliais. Jie iš laimės ir džiaugsmo 
negalėjo pastebėti okupcija liudijančių 
ženklų . . .

Tai LB-nės “Vienybėje su kovojančia tauta“ 
atgarsis. Tai atsiliepimas į Vytauto Kamanto 
pasiūlymų “Turėsime pasisakyti“, kaip 
matome, jie jau pasisakė . .
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Amerikos Lietuvių
Kongresas 1984 m.

Amerikos Lietuvių Taryba š.m, spalio 27-28 
d., Chicagoje, šauks X Amerikos Lietuvių 
Kongresų. Bus sukviesti lietuviškųjų patriotinių 
organizacijų atstovai. Sausio 6 d. įvykusiam 
Amerikos Lietuvių Tarybos posėdyje išrinkta 
pagrindinė kongreso rengimo komisija: Daina 
Dumbrienė, inž. Gražvydas Lazaukas ir dr. 
Vladas Simaitis. Si komisija praplės savo veiklų 
sudarydama antrines komisijas įvairiems su 
kongresu surištiems reikalams.

Amerikos Lietuvių Tarybos posėdį, pir
mininkui dr. K. Šidlauskui negalėjus atvykti, 
pravedė vicep. Teodoras Blinstrubas. 
Dalyvavo: dr. L. Kriaučeliūnas, dr. VI. 
Šimaitis, J. Talandis, inž. Gr. Lazauskas, adv. 
A. Domanskis, M. Pranevičius, P. Bučas, D. 
Dumbrienė, E. Smilgys, R. Tričytė, L 
Blinstrubienė, kun. J. Prunskis ir svečias Juozas 
Laučka, atvykęs iš Washington©.
Darbų pasiskirstymas Amer. Liet. Taryboje

Amerikos Lietuvių taryba savo posėdyje 
sausio 6 d. sudarė komisijas įvairiems 
uždaviniams:

Politinė komisija—pirm. dr. J. Valaitis, 
nariai: J. Talandis, St. Balzekas, dr. VI. 
Šimaitis, P. Bučas, adv. A. Domanskis.

Visuomeninių reikalų—pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas, nariai: D. Dumbrienė, R. 
Tričytė, P. Bučas.

Finansų—M. Pranevičius (pirm.), J. Valaitis, 
Inž. Gr. Lazauskas, P. Bučas.

Teisių-Statuto—dr. VI. Šimaitis (pirm.), dr. 
K. Šidlauskas, adv. A. Domanskis, T. 
Blinstrubas.

Sekretoriatas—inž. Gr. Lazauskas (pirm.), I. 
Blinstrubienė, kun. J. Prunskis.

Spaudos ir informacijų—kun. J. Prunskis 
(pirm.), inž. Gr. Lazauskas, L Blinstrubienė, 
Ant. Adomėnas.

Skyrių—inž. Gr. Lazauskas su jo 
pasikviestais Chicagos ir apylinkių skyrių 
atstovais.

Namų administravimo—J. Talandis (pirm.), 
dr. VI. Šimaitis, inž. V. Naudžius, inž. Gr. 
Lazauskas.

Atitaisymas
Lietuviai Amerikos Vakaruose vasario-kovo 

mėnesio numeryje “Vieno vakaro melancholi
jos“ knygos pristatimo aprašyme įsivėlusios 
kelios klaidos, kurias redakcija nori pataisyti.

Nuotraukos darytos ne L. Kanto, kaip buvo 
parašyta, bet Alfonso Vilko. Gėles (nuotrauko
je) įteikia ne Vida Sajuvienė, bet Vida Vilkienė.

Redakcija už šias klaidas atsiprašo.

ROQUE and MARK CO., INC.
Realtors ★ Insurance ★ Income Tax ★ Notary Public 

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, C A 90404 
Phone; 828-7525 - Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai 
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★a*********************

LIETUVOS KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Viena iš seniausių lietuvių organizacijų 
Amerikoje yra Katalikų Susivienijimas— 1986 
m. jai sueis 100 m. sukaktis.

Los Angelyje jau senai veikia L.K.S— 
mo 42 kuopa. Kovo mėn. 4 d. naujoji kuopos 
valdyba turėjo posėdį, dalyvaujant pirm. Alfon
sai Pažiūrienei, vice—pirm. A. Skiriui, fin. sek. 
dr. D. Giedraitienei, ižd. V. Skiriui ir J. Ven
ckui. Diskutuota pagyvinti veiklų, gauti naujų 
narių, padaryti su jau apsimokėjusiais nariais 
suėjimų. Taip pat numatoma Susivienijimo 100 
metų sukakties proga padaryti akademijų 
(vakarų).

I trimetinį Susivienijimo seimų, kuris įvyks 
birželio mėn. 24—27 d.d. White Haven, Pa. 
miestelyje, o atidarymo pamaldos bus Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Pittston, Pa., 
losangeliečius atstovauti buvo išrinktas V. 
Skirius.

SKAUTŲ
PAVASARIO BALIUS

Los Angeles Skautų—čių Stovyklavietės 
komitetas, balandžio mėn. 28 d. 7 vai. v. La 
Canada Country Club, ruošia savo tradicinį, 
šaunų PAVASARIO BALIŲ, į. kurį ruošiasi 
atsilankyti ir Jūratė Nausėdaitė su savo vyru. 
Jei ji turės laiko pasiruošti, gal būt, netgi 
pasirodys programoje. Jūratę ir jos vyrų An
dy, sužavėjo labai gražus gestas, kurį padarė 
R. Mulokas, jai specialiai išdrožinėjęs koplytėlę 
nuvežęs į Las Vegas ir įteikęs Los Angeles 
skautų vardu.

Baliui stalus užsisakyti pas : Petrušienę 
394-2407, G. Tompauskienę — 244-1498 ir S. 
Abelkienę (714) 523-2066. Bilietų kaina — 30 
dol., jaunimui ir pensininkams — 25 dol.

Visas pelnas eis stovyklavietės pagerinimui. 
Šįmet užsimota pastatyti pastogę, kuri 
apsaugotų stovyklaujančius nuo lietaus 
pusryčių, priešpiečių ir pietų metu, taip pat 
duotų vietos, pravesti užsiėmimus ir programas.

•••••••••••••••••••••••••••••••t 
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
•••••••••••••••••••••••••••••••e
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Advokatai

JACK ALEX
Attorney at Law

Law Offices of
ALEX & BRINKIS

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

(213) 962-6644

““violetaTutkus--
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 701 
Los Angeles CA 90028

Tel: (213) 446-4433

Apdrauda

M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc.

A. “Mark” MARKEVIČIUS
‘ All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029 

453-1735 828-7525

Anthony F. Skirius
Insurance Agent

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Tel.: (213) 664-2919

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav. Wally ir Danutė Balchai 
11985 East Firestone 

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

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

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

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

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

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

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

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercial 
Exchanges

Personalized Service With a Smile

(213) 731 -7369 Office 666-8895

BRONĖ SKTrIENĖ ~~
Ri'td Estiih Broker

4364 Sunset Boulevard
Los angeles, CA 90029 

664-2919 Res.: 849-4192

VINCAS SKIRIUS
Real Estate Salesman 

(Same Address)

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

General Contractors

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION 

Sav. ALOYZAS PEČIULIS
814 5th Street, #8 

Santa Monica, CA 90403 
Phone: 394-2242

Rasa Banys Prasčiunas
Realtor

CENTURY 21

Woodland Hills, CA
(818) 883-1723 Res.: 704-5095
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Malonūs Los Angeles ir 
Plačiųjų Apylinkių Lietuviai!

Prieš 40 m., kai baisusis II Pasaulinis Karas 
ėjo (pabaigą ir žiaurusis rusiškas komunizmas 
vėl grėsė mūsų tėvynei Lietuvai, Amerikos 
lietuviai susirūpino tautos likimu. Buvo žinoma, 
kad daug lietuvių pasitrauks iš Lietuvos nuo 
artėjančio komunistinio teroro ir atsidurs 
sugriautoje Vokietijoje be pastogės, maisto ir 
rūbų. Visų veikiančių organizacijų atstovų 
susitarimu ir buvo įkurtas Bendras Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondas—BALFAS.

Taigi šiais metais sueina 40 m., kai ši kilni 
ir garbinga organizacija atliko ir atlieka 
milžiniška artimo meilės darba. Tai sukakčiai 
atžymėti, Los Angeles B ALF AS š.m. gegužės 
mėn. 6 d. rengia Paminėjimą-Akademiją 
šia tvarka:

10.30 v. Šv. Mišios šv. Kazimiero bažnyčioje
už visus mirusius ir gyvus BALFO dar 
buotojus ir aukotojus.

12.30 v. Minėjimo akademija parapi
jos salėje

PROGRAMA:
1. Užkandžiai ir sveikinimai
2. Balfo centro valdybos pirminin

kės p.Rudienės žodis.
3. Meninė dalis—koncertas.
Dalyvauja solistai:J.Čekanauskienė, 

V. Polikaitytė—Vilkienė, A. 
Pavasaris, pian. R. Apeikytė ir 
vyrų kvartetas: R. Dabšys, E. 
Jarašūnas, A. Polikaitis ir B. Seliukas.
4. Pietūs ir pabendravimas.

Įėjimo auka—15 dol. asmeniui. Pensininkams 
ir mokiniams — 10 dol.

Visus mielus lietuvius nuoširdžiai prašome 
šią dieną skirti BALFUI ir jo kilniems darbams. 
Dalyvaukime minėjime ir savo auka padėkime 
lietuviams esantiems bėdoje.

Stalus prašome rezervuoti ir bilietus įsigyti 
iš anksto pas iždininką p. A. Mitkevičių sekma
dieniais prie parapijos salės arba telefonu 
662-6413.

BALFO valdybos vardu pirm. V. Pažiūra.

—TRUMPAI-
Atžymėtas Henrikas Bajalis

Šių metų kovo mėn. The Grand Dinner 
Theatre, prieš tos dienos programą ( komedi
jos “Funny Giri’’statomos Anaheim), kur 
dalyvavo virš 300 žmonių, Frank Wyka, 
pristatydamas svečius iš arti ir iš toli, pristatė 
ir Henriką Bajalį, kaip lietuvį, dirbantį su 
lietuvių radijo klubu, didelių gabumų ir 
nuolatinį meno rėmėją.

IŠ KREDITO
KOOPERATYVO VEIKLOS

Lietuvių kredito kooperatyvo metinis 
susirinkimas įvyko vasario mėn. 26 d. 
Tautiniuose namuose. Susirinkimo pradžioje 
tylos minute pagerbti praėjusiais metais mirusie

ji nariai: Jurgis Jakubauskas, Stefanija Katilienė 
ir Adelė Skistimienė.

Iš pirm. R. Bužėno ir ižd. I. Medžiuko 
pranešimų paaiškėjo, kad jau 1983 m. 
pradžioje, kooperatyvo aktyvai perviršijo vieną 
milijoną dolerių. Gryno pelno turėta 87,500 dol. 
Nariams už laikomus indėlius išmokėta 73,700 
dol. Kredito komiteto vardu pranešė pirm. P. 
Butkys, o priežiūros komiteto — K. Prišmantas. 
Į kooperatyvo valdybą trejiems metams per
rinktas I. Medžiukas ir naujai išrinktas P. 
Bražinskas; į priežiūros komitetą išrinkti R. 
Jocas ir R. Stočkus. Susirinkimas baigtas 
vaišėmis, (im)

JŪRATĖS DEBIUTAS
LAS VEGAS

Visi kino artistai, televizijos žvaigždės, 
kažkodėl labai veržiasi įLas Vegas sceną. Labai 
daug norinčiųjų, mažai išrinktųjų. Jūratė, daug 
kartų buvusi Las Vegas scenoje tik su grupe, 
pagaliau buvo garsaus amerikiečių komiko Don 
Rickies pakviesta, kartu išpildyti programą. Tai 
buvo proga, kurios ji negalėjo atsisakyti, 
nežiūrint to, kad jai gal ir nemalonu buvo 
pasirodyti su komiku, pasižymėjusiu savo 
vulgarumu, bet nieko nepadarysi nevisuomet 
gali daryti didelį pasirinkimą.

Jūratė savo programos dalį išpildė žavingai; 
labai gerai pasiruošusi, gražiai kukliai ap
sirengusi, ne pusnuogė, kaip daugumas kitų. 
Didelę jos programos dalį sudarė ištraukos iš 
jos darytų filmų: “Babes in The Toyland”, 
“Gypsy”, ir daugiausiai iš “Mae West”, kuri 
ją, kaip gabią aktorę taip iškėlė, kad net buvo 
nominuota Emmy premijai, kurią, deja, laimėjo 
Ingrid Bergman.

Publika Jūratei nesigailėjo plojimų ir, kaip 
paskui teko su kai kuriais amerikonais kalbėtis, 
publika nenorėjo, kad ji paliktų sceną. Jos pro
grama buvo pilna dainų, šokių ir skoningai 
parinktų gana juokingų komentarų. Ji, 
žinodama, kad publikoje yra lietuvių, iš scenos 
prabilo lietuviškai, pasisakė esanti lietuvaitė 
mokanti lietuviškai.

Pirmadienį kovo mėn. 12 d., kada Jūratė 
sužinojo, kad publikoje yra virš 20 lietuvių, ne 
tik juos prakalbino lietuviškai, bet dar užtraukė 
“Leiskit į tėvynę”, kas ne vienam net ašarą 
išspaudė.

Vėliau, po programos, sutikta Jūratė 
nesivaržė kalbėti lietuviškai. Jos vyras irgi 
išmokytas šiek tiek lietuviškų žodžių ir priėjo 
paslapčių lietuviškai nežinau ar būtų drąsu 
kalbėti. Tarp kitko, jos vyras, kuris labai daug 
padėjo jos karjerai, labai simpatizuoja 
lietuviams ir deda visas pastangas, kad Jūratė 
galėtų pravesti Tautinių Šokių šventę 
Clevelande.

Įdomu, kad Saharos viešbučio savininko 
žmona, kuri yra Las Vegas laikraščio 
korespondente, atėjusi pas Jūratę pasisakė irgi 
esanti lietuvė.

Lucija Mažeikienė, kaip daug pasidar
bavusi Respublikonų partijai, gavo oficialų 
raštą, pasirašytą paties gubernatoriaus G. 
Dukmeijian, kad ji paskirta kaip speciali narė

ALp(LKA)1763 
(Motor Vehi( 
skundus žmon 1984, Nr.4 
defektais. Tai
gautų tokį au

Dėmesio užsisakiusiems
Kalifornijos Lietuvių Almanachą

Visiems, užsisakiusiems ir užsimokėjusiems 
almanachas jau pasiųstas. Tie, kurie tik 
užsisakė, prašomi prisiųsti 10 dol. čekį ir 
almanachas bus tuojau pasiųstas.

Taip pat prašome tuos, kurie pakeitė adresus, 
telefonus pranešti almanacho leidėjui, nes šių 
metų gale bus išleistas priedas, su ištaisytomis 
klaidomis ir naujais adresais. Pakeitimus, 
pataisymus ir čekius siųsti: Kalifornijos 
Lietuvių Almanachas, 4364 Sunset BĮ v. Los 
Angeles, Ca. 90029. Leidėjas

Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimo aukos

Minėdami Vasario 16-tos dienos Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę, Lietuviai vokeliais, 
atžymėdami kokiai organizacijai skiria pinigus, 
suaukojo: ALT-ui 3,838 dol. Bendruomenei 
4,235 dol.VLIK—ui 5,684 dol. ir kitiems 510 
dol. — _ ___ •

-MIRTYS-
Liudas Balvočius , kovo mėn. 29 d. mirė 

nuo širdies smūgio. Jis buvo 78 metų amžiaus.
Reiškiame užuojautą žmonai Zeferinai ir 

visoms giminėms.

Vytautas Petrauskas, brolis Jono 
Petrausko šį mėnesį mirė Lietuvoje, Prienuose, 
kur buvo mokyklos vedėju.

Reiškiame užuojautą Jonui, seserims ir 
broliams Lietuvoje.

Gauta išLietuvos žinia, kad kovo mėn. 
pradžioje, Žemaičių Naumiestyje, mirė Ona 
Žvirblienė, Santa Monikoje gyvenančio 
Pauliaus Aro motina. Velionės sesuo, B. 
Skirienės, L. Mažeikienės ir E. Stirbienės 
motina, mirė jau prieš keletą metų.

P. Arui ir jo šeimai reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą netekus brangios motinos, o B. 
Skirienei, L. Mažeikienei ir E. Stirbienei — 
netekus mielos tetos.

Justinas Naujokas mirė kovo mėn. 13 
d.,sulaukęs 74 metų. J. Naujokas mirė 
iškankintas ilgos vėžio ligos. Velionis palaidotas 
Prisikėlimo kapinėse, šalia jau anksčiau 
mirusios žmonos.Liko sūnūs: Jonas, Jurgis ir 
Viktoras, ir sesuo Marcelė Ūksienė.

Reiškiame užuojauta sūnums ir seseriai, bei 
kitiems giminėms.

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS.
Antanas Skirius yra dirbęs Internal Revenue 
Service valdžios įstaigoje ir jau turi 40 metų 
privačią praktiką šioje srityje.

Dėl patarnavimo laiko sutartį telefonu:
664-2919
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