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sausio mėn.

Nr. 1

Juk tai mūsų visų tautinė bei
pilietinė pareiga padėti skriaudžiamiems
broliams ir gelbėti tautą nuo Sovietų S-gos
kėsinimosi išniekinti jos istoriją bei apginti
okupacijos nepripažinimo politiką.
Tuo pačiu lietuvių, visuomenė yra
prašoma remti Lietuvių Teisėms ginti
Fondą, kurį sudarė veiksnių įsteigtas
Lietuvių Teisėms Ginti Komitetas. Minėto
Fondo lėšos naudojamos lietuviams ginti
ir dokumentacijai rinkti. Fondo adresas:
5620 South Claremont Ave.,Chicago,
Ill. 60636
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JAV TEISINGUMO DEPARTAMENTO
INVESTIGACLJOS

Teodoras Blinstrubas
ALT-o Pirmininkas

Vytautas Kamantas
PLB Pirmininkas

Dr. Antanas Butkus
Dr. Kazys Bobelis
JAV LB KV Pirmininkas Vliko Pirmininkas

JAV Teisingumo Departamento singumo Sekretoriams bei visiems JAV
Specialios Investigacijos Įstaiga (OSI) Kongreso nariams. Panašius raštus,
ieško II-jo karo nusikaltėlių iš Rytų manome, siųs ir estų bei latvių veiksniai.
Telefoniniai protestai
Kad mūsų prašymai, papildyti Imigra
Europos kraštų ir tam tikslui naudojasi
dėl pabaltiečių deportavimo į Sovietų
cijos—Natūralizacijos įstatymą būtų
Sovietų Sąjungos KGB nepatikimais
Sąjungą tebevykdytini toliau, kol Valstybės
dokumentais. Teismai vykdomi civilinės ir patenkinti, reikia išvystyti didelį veikimą
departamentas nėra paskelbęs mums priim
administracinės teisės procedūra pagal į vyriausybę ir Kongresą, masiniai jiems
tino sprendimo! Skambinti šiais numeriais:
rašant laiškus ar siunčiant telegramas. Tokį
Imigracijos ir Natūralizacijos įstatymą.
1-202-632-6575 (State Dept. Public Info.
Nieko negalime sakyti, kad tikrieji karo laiškų rašymo vajų mes skelbiame 1985 m.
Office) ir 1-202-632-4910 (sekret. G. P.
nusikaltėliai, savanoriškai prisidėją prie sausio mėn. 15—31 dienomis. Manome,
Shultzo įstaiga).
nacių vedamų žudynių, yra teisiami, tačiau kad ir į šią akciją įsijungs estai, latviai bei
Mūsų kontaktai Vašingtone praneša, kad
griežtai protestuojame prieš Sovietų kitų suinteresuotų tautybių žmonės.
departamentas per praėjusias 2 savaites jau
Laiškų rašymo organizavimo ir jų
Sąjungos KGB paruoštų dokumentų
yra pajutęs didžiulį lietuvių ir kitų
vartojimą ir liudininkų prievarta rašymo darban kviečiame įsijungti
pabaltiečių spaudimą, bet jie ragina ir
išnaudojimą tariamiems nusikaltimams lietuviškų parapijų vadovybes, ALTo
toliau siųsti laiškus, telegramas ir skam
įrodyti. Sovietų S-ga yra šališka ir siekia skyrius, JAV Lietuvių Bendruomenės
binti, kad spaudimas nenutrūktų, mums
sunaikinti Rytų Europos imigrantus, kurie apylinkes ir apygardas, Pabaltijo
nepasiekus norimo rezultato.
priešinasi Sovietų S-gos Pabaltijo valstybių Amerikiečių Laisvės lygą, Americans for
(Draugas)
okupacijai. Be to, Sovietų S-ga JAV Due Process sambūrį, visas lietuvių
minėtų teismų pagalba nori suklastoti II organizacijas,,
Pasaulinio karo istoriją, tuo užslepiant
pačios Sovietų S-gos padarytus
nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimą.
Kartu mes manome, kad JAV įstaigų,
naudojimas Sovietų S-goje paruoštų
dokumentų prieš vadinamus karo
nusikaltėlius ir svarstymas juos deportuoti
į Sovietų S-gą nesiderina su JAV Preziden
to ir Kongreso nustatyta politika
nepripažinti Pabaltijo valstybių okupacijos
ir inkorporacijos į Sovietų S-gą.
Mes siekiame Imigracijos-Naturalizacijos įstatymą pakeisti ta prasme, kad
teismuose būtų įvesta prisiekusiųjų (jury)
sprendimai, kad apkaltintiems būtų
parūpinti gynėjai" ir kad būtų sudarytos
sąlygos apkaltintiems patikrinti visus juos
kaltinančius dokumentus ir tų dokumentų
šaltinius bei apklausinėti (crossexamination) kaltinimo liudininkus.
VLIK-o, PLB-ės, ALT-o ir JAV
Lietuvių Bendruomenės vardu tais reikalais
raštai bus įteikti 1985 metų sausio pabaigo
je JAV Prezidentui, Valstybės ir Tei ALT-o, Los Angeles sk. valdyba. Iš kairės: pirm. A. Mažeika, A. Kungys, D. Petronytė, E.
Gedgaudienė, R. Bužėnas, A. Skirius ir S. Kvečas.
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Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija
Redaguoja: Redakcinė kolegija
Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais
nesusitarta. □ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai
nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
□ Anoniminiai raštai nepriimami

Prenumerata metams $6.00; atskiras nr. 60 centų
Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius

VLIKO SEIMO REZOLIUCIJOS
Seimas, su dideliu susirūpinimu stebėdamas JAV Teisingumo
Departamento Ypatingų Tyrimų Skyriaus (office of Special In
vestigation - OSI) darbo metodus, pritaria JAV lietuvių, ypač
Amerikos Lietuvių Tarybos ir JAV Lietuvių Bendruomenės, akcijai
prieš OSI bendradarbiavimų su Lietuvos okupanto Sovietų Sąjungos
Valstybinio Saugumo Komitetu (KGB) ir kitomis sovietinėmis
įstaigomis renkant įrodymus bei išgaunant vienašališkus liudijimus,
ir juos naudojant lietuvių emgirantų bylose. Seimas pritaria ir remia
bendro Lietuvių Teisėms ginti Komiteto veiklą.
Išklausęs VLIK-o Valdybos sudarytos ypatingos komisijos nario
V. Šoliūno pranešimą apie pasitarimus tarp VLIK-o ir Pasaulio

Lietuvių Bendruomenės dėl Lietuvos laisvinimo veiklos, konstatuo
ja, kad per 17 mėnesių nebuvo prieita prie susitarimo dėl politinės
veiklos derinimo, ir pritaria VLIK-o valdybos nuomonei, jog PLBVLIK-o santykius “reikia glaudinti, rūpinantis Lietuvos bylai
svarbių darbų talkos vystymą.”
v Išklausęs pasiūlymo, kad VLIKO Valdyba kreiptųsi į Jo
Šventenybę Popiežių Joną Paulių II-jį, prašydama, kad Vilnius ir
jo sritis būtų įjungti į Lietuvos bažnytinę provinciją. Seimas paveda
valdybai ištirti šios akcijos galimybes.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos vertimai į anglų,
prancūzų, ispanų kalbas atskleidžia laisvajam pasauliui Sovietų
Sąjungos vykdomą tikinčiųjų persekiojimą ir religinės laisvės
pažeidimus. Seimas veikina Kronikos vertimų redaktorius bei
leidėjus, ir kviečia lietuvių visuomenę remti jų. darbus.
Okupuotoje Lietuvoje ruošiamasi paminėti Lietuvos į Sovietų
Sąjungą prijungimo 45 metų sukaktį, dainų ir šokių festivaliu beik
kitokiais parengimais. Seimas primena, kad tai yra Lietuvių tautos
liūdesio sukaktis ir ragina užsienio lietuvius nedalyvauti
ruošiamuose minėjimuose.
(Elta)

VASARIO 16 d. MINĖJIMAS
Vasari.o
17 d., sekmadienį, minėsime Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo šventę. Tai dienai yra numatyta tokia
programa:
L 10:15 vai. ryto vėliavų pakėlimas šv. Kazimiero parapijos
kieme. Organizacijos prašomos dalyvauti su savo vėliavomis.
2. 10:30 vai. iškilmingos pamaldos su pritaikintu pamokslu.
Mišias gieda parapijos choras ir solistai vadovaujami komp.
Broniaus Budriūno.

3.12:30 vai. p.p. akademija šv. Kazimiero parapijos salėje.
Pagrindinę kalbą pasakys dr. Jonas Genys iš Vašingtono, D. C.
Meninę dalį atlieka: “Dainos mėgėjų” choras ir solistai: B.
Vizgirdienė, A. Pavasaris, A. Polikaitis, R. Ringytė-Hopkins ir
V. Dūda, vadovauja komp. A. Jurgutis. Programoje ištraukos iš
komp. A. Jurgučio muzikalinio veikalo “EMILIJA
PLATERYTĖ”. Režisuoja A. Žemaitaitis.

Po minėjimo pietūs Tautiniuose namuose. Kaina 10 dol.
asmeniui. Vietas prašome rezervuoti iš anksto.
Vasario 16-oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė yra
mūsų, didžiausia šventė. Kiekvienas lietuvis turi šventą pareigą jo
je dalyvauti ir išreikšti savo meilę ir atsidavimą Lietuvai.
Dalyvaukime pamaldose, minėjime ir gausiai aukokime Lietuvos
laisvės kovai.

HOLLYWOOD

LOS FELIZ

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
5126 Hollywood Blv., Los Angeles, CA 90027
Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
Duona — German and Lithuanian Bakery
Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms
Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm.-uždaryta.
TeL

663-4747

***¥¥*¥¥¥444*4*4*4444**4

LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blv., Los Angeles, Ca. 90046

tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).
Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat
sudaro
iškvietimo dokumentus.
Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų
ir švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų,
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių
šalikų, bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos
gamybos automobilių.
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms
garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais
— uždaryta.
^4444444^44444*f44***4**4***4**********
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“Lietuviai Amerikos Vakaruose” ir
“Lietuvių Dienų” žurnalo redakcijos yra
labai dėkingos visiems bendradarbiams ir
korespondentams, kurie savo straipsniais
ir žinutėmis praturtina mūsų spaudą, bet
atsiranda problemų, kai gerų norų vedami,
bendradarbiai prisiunčia savo 20-ties metų,
ar daugiau, senumo nuotraukų, kurios jau
buvo kelis kartus įdėtos net keliuose
laikraščiuose. Tokių nuotraukų negalima
panaudoti ir, susidaro keblumų ir laiko
gaišinimo, jas atgal pasiunčiant.
Taip pat, kartais padaro nemalonumų ir
straipsniai, kurių net kelios kopijos, tuopačiu metu, pasiunčiamos keliems
laikraščiams. Tai ir pasitaiko taip,kad net
keli laikraščiai, tuo pačiu metu, įdeda tą
patį straipsnį, kas nuvertina spaudos
įdomumą, nes per kelis laikraščius karto
jasi vienas ir tas pats.

Nauja žurnalistų sąjungos vadovybė
LŽS vadovybės 1985-1988 kadencijai
Rinkimų komisija (pirm. J. Toliušis,
vicepirm. V. Urbonas ir sekr. L Šlajus),
pakviesta LŽS Centro valdybos Čikagoje,
1984 m. XII. 28, suskaičiusi atsiųstus
sąjungos narių balsavimo lapus, skelbia
rinkimų duomenis. Pagal balsų dauguma
i. Centro valdybą, esančią Los Angeles,
Calif., išrinkta: VidžiūnienėRūta-Kleva
— 87 balsais, Kojelis Juozas — 82,
Bakūnas Vladas — 69, Medžiukas Ignas
— 68, Šakienė Rūta — 65, Pamataitis
Petras — 63, Gilys Vladas — 48.
Pastarieji du — kandidatai. I Garbės teismą
esanti Floridoje, išrinkta: Janušaitis
Jurgis — 92, Daugėla Jonas — 78,
Mironas Andrius — 75 ir Sližys Stasys
— 66, kandidatas. I Revizijos komisiją,
esančią Čikagoje, išrinkta: Andrašiūnas
Ignas — 87, Vasaitis Jonas — 84, Vilutis
Juozas — 71 ir Zuzana Juškevičienė —
51, kandidatė. Iš viso komisija gavo 124
laiškus. Teisėtais pripažinta tik 113; iš JAV
93, Kanados 8 ir iš kitų užsienio kraštų 12.
Korespondencinis LŽS narių balsavimas
vyko 1984 lapkričio 20 iki tų pačių metų
gruodžio 20 d.

Taip pat redakcija prašo nesiųsti
anoniminių korespondencijų, tai yra labai
jau nerimtas reikalas, jei žmogus nesibijo
savo nuomonės pareikšti, tai te nesibijo ir
savo pavardės. Redakcija tokių slapukų, be
pavardės ir be adreso, raštus meta tiesiog
i šiukšlių dėžę, nors kartais ir galėtą
pasinaudoti jų prisiųsta medžiaga.

(Draugas)

• •••••••••••••••••••••••• •»••*«•»••••••

SPINDINČIOS MINTYS - šv. Kazimiero
šeštadieninės mokyklos išleistas mokinių
metraštis.
Metraštyje daug jaunimui aktualių nuotraukų
iš mokslo metų, straipsnių, rašinėlių, minčių ir
poezijos.
Metraštį paruošė ir redagavo G. Plukienė ir
M. Sandanavičiūtė-Newsom. Viršelis ir
techniška talka — P. Sandanavičiaus,
nuotraukos — V. Pluko, P. Viskantos, R.
Vizgirdos ir L. Kanto.

Šv. Kazimiero medaliai.
Gavome pardavimui šv. Kazimiero
sukaktuvinių bronzinių medalių. Kaina — 15
dol. atsiimant iš knygyno arba 16 dol.
persiunčiant.
Vėliau bus gauti sidabriniai medaliai, kurių
kaina yra 45 dol.
Užsisakyti L. D. knygyne, 4364 Sunset Blv.,
Los Angeles, CA. 90029. Tel. (213)
664-2919.

Ar jau atnaujinote L. A. V. 1985
metams? Jei dar ne, paskubėkite, kad
nesusitrukdytų siuntimas.
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MARCELLA AUGUS

CALIFORNIA

CREDIT

UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

President

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, California 90404

Crown Escrow Corporation
2839 Sunset Boulevard,

Atsiųsta paminėti

Los Angeles, CA 90026

Phone (213) 828-7095

□□□□□□□□□□□□□□□n□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Tel.: 413-3370

3356 Glendale Blvd., Los Angeles, California 90039
Telef. 661-5276
**************i*********************M********MM******M******t*****t*****««

A. PEČIULIS

ATIDARYTAS:
antradieniais ir ketvirtadieniais 6:00-8:00 vai. vak.
šeštadieniais 9:00-12:00 vai.

Remodeling and Construction

Kooperatyvas už praėjusį ketvirti išmokėjo už laikomus indėlius 9%
palūkanų. Sąskaitos apdraustos iki $100,000. Išduodamos įvairų rūšių
paskolos, pradedant 12%.

Savininkas ALOYZAS PEČIULIS

999999999999999999999999999999999999999
RŪTA,

#814 5th St., #8

Santa Monica, CA 90403
Phone 394-2242
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INC. -

INVESTAVIMO

BENDROVĖ

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog
★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★•a-

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

ROQUE and MARK CO., INC.

JONAS PETRONIS
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039

(213)986-9247

(213)660-6600

Home: (213) 664-0791

REALTORS ★ INSURANCE ★ INCOME TAX * NOTARY PUBLIC

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

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ir*
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA

Lietuvių Fronto Bičiulių surengtame 19-me Literatūros vakare, programą atlikę rašytojai. Iš
k.:Alg. Raulinaitis (vakaro pravedėjas), poetas Pranas Visvydas, poetas Bernardas Brazdžionis,
rašytoja Klevą Vidžiūnienė, rašytojas Česlovas Grincevičius ir rašytojas-režisierius Pranas
Maželis.

c**************************************************
BALF-o pietūs
1984 m. gruodžio mėn. 9 d. Los
Angeles BALF-o sakyrius surengė
iškilmingus pietus šv. Kazimiero parapi
jos salėje piniginio vajaus užbaigimui
atšvęsti.
Susirinko pilnutėlė salė BALF-o rėmėjų.
Pietūs buvo pradėti malda, kurią, klebono
kun. dr. A. Olšausko įgaliotas, pradėjo
pirm. Vladas Pažiūra. Po to jis padarė
bendrą veiklos apžvalgą. Spaudos ir infor
macijos reikalų vice-pirm. M. Butkienė
perskaitė sveikinimus laiškais.
Vice-pirm. M. Naujokaitis perskaitė
pavardes visų, aukojusių virš šimto
dolerių. Iš tokių aukotojų pietų metu buvo
surinkta virš 5,000 dol.
Los Angeles BALF-o skyrius yra gražiai
susiorganizavęs, pakviesdamas įvairių
apylinkės miestų BALF-o atstovus.

Pietus paįvairino Antanas Polikaitis
pravesdamas kalėdinių giesmių giedojimą.
BALF-o centras yra Čikagoje, šiuo metu
pirmininkauja Marija Rudienė.
Dėl visų informacijų kreiptis pas pirm.
V. Pažiūrą, 1248 Heatherview Dr.,
Agoura,
Ca.
91301.
Telefonas
1-213-889-9699
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Kartojama komedija “Onos veidas”
Po sėkmingos premjierosLos Angelėse
ir sėkmingo spektaklio Čikagoje, Los
Angeles Dramos Sambūris 1985 m. kovo
mėn. 3 d., tuojau po pamaldų, šv.
Kazimiero parapijos salėje, kartoja raš.
Algirdo Landsbergio komedijos “Onos
veidas” pastatymą.

Šaulių kūčios
Los Angeles šaulių Juozo Daumanto
kuopa kasmet rengia bendras kūčias,
kurios šiemet įvyko gruodžio mėn. 18 d.
šv. Kazimiero parapijos mažoje salėje.
Kuopos pirm. J. Pažėra savo žodžiu
pradėjo programą. Kuopos * kapelionas
prel. dr. V. Bartuška atkalbėjo maldą.
Kūčių vakarienėje dalyvavo Lietuvos
gen. konsulas V. Čekanauskas su ponia,
rašytojas Jurgis Gliaudą su ponia, ALT-o
pirm. A. Mažeika su ponia, Kazys Karuža
su ponia.
Meninėje programos dalyje dalyvavo
Liudas Reivydas, D. Mitkienė, A.
Giedraitis ir kiti.
Kūčių valgius paruošė: J. Paškauskienė,
V. Tuminienė, S. Verbylienė, B.
Tampauskienė, M. Uksienė, O. Orlovienė,
B. Venskienė ir J. Jokubonienė.
Kūčių vakarienė praėjo jaukioje
šventiškoje nuotaikoje.

Piliečių Klubo metinis susirinkimas
Sausio mėn. 6 d. šv. Kazimiero parapjos salėje įvyko Am. Liet. Piliečių klubo
metinis susirinkimas, kurį pradėjo ir
pravedė pirm. inž. Julius Kiškis. Praėjusio
susirinkimo protokolą perskaitė L
Gustienė. Valdybos nariai padarė
pranešimus: pirm. J; Kiškis, ižd. J. Gedmintas, fin. sek. S. Žukauskienė ir revizi
jos komisijos vardu V. Sirutis.
Diskusijas sukėlė vienas klausimas — ar
nebūdami Amerikos piliečiais gali būti
klubo nariais, nes įstatuose pažymėta, kad
klubas yra Amerikos piliečių lietuvių
kilmės. Išsiaiškinta, kad valdybos nariai
turi būti Amerikos piliečiais, bet kiti ir
nebūdami JAV piliečiais gali priklausyti
klubui.
Valdybos rinkimus pravedė vice-pirm.
V. Simoliūnas, atsiklausdamas, kiekvieną
valdybos narį, ar sutiktų dar metus pasilikti
valdyboje. Daugumas valdybos narių
sutiko dar pabūti vienus metus, bet buvo
pririnkti 3 kandidatai, kad reikalui esant,
papildytų valdybos sąstatą.
Naują valdybą sudaro: pirm. J. Kiškis,
vice-pirm. V. Šimoliūnas, sekr. I.
Gustienė, ižd. J. Gedmintas, fin. sekr.
S. Žukauskienė. Kandidatai: J. Petkus,
Pet. Levickienė, ir A. Jurevičienė.
Revizijos komisiją sudaro: V. Sirutis,
J. Avižienis ir M. Kiškienė. Šeimininke
sutiko pasilikti p. V. Dūdorienė.
Po susirinkimo klubo nariai buvo dosniai
pavaišinti.

Linas Kojelis “Man of the Year”
Illinois valstijos Amerikos Lietuvių
Respublikonų klubas išrinko Liną Kojelį
žymiausiu 1984 metų lietuviu. L. Kojeliui
žymenį įteikė spalio mėn. 21 -d.
Prezidentas Reaganas prisiuntė
sveikinimo telegramą, kurioje rašo, kad jis
ypatingai nori pasveikinti L. Kojelį, kuris
savo pareigas Baltuosiuose Rūmuose
pasigėrėtinai atlieka.

Lietuvių Fondas šiais metais paskyrė net
7000 dol. Los Angeles lietuviškiems dar
bams: muz. Br. Markaičio “Kalantai”
1000 dol. (anksčiau irgi paremta 1000
dol.), Vytės Nemunėlio “Meškiuko Rudnosiuko” išleidimui 500 dol., Dramos
Sambūriui 2000 dol., Pasaulio Jaunimo sgai 1000 dol., ★Olimpijados reikalams
2000 dol., ir A. Mičiulytei 500 dol.
stipendiją liet, tautinių rūbų audimo
studijavimui.
★(ar teismo išlaidoms padengti prieš
Peter Ueberoth?)

San Francisco apylinkėje atgijo
Lietuviai Respublikonai

Lietuviška eglutė San Francisco
Golden Gate parke

Lietuvių kilmės amerikiečiai, gyveną
San Francisco apylinkėje, gruodžio
mėnesio pradžioje susirinko pas dr. Balraj
ir Aldoną Seghal atšvęsti Reagan-Bush
rinkimų laimėjimo. Ta pačia proga,
šeimininkės raginami, svečiai atgaivino
Šiaurės Kalifornijos Amerikos Lietuvių
Respublikonų draugiją, kuri labai aktyviai
veikė 1971-74 metais.
Pagrindinė susirinkimo viešnia ir
kalbėtoja buvo p. Liucija Mažeikienė (Los
Angeles)
Lietuvių
Amerikiečių
Respublikonų Pietų Kalifornijos Klubo
pirmininkė ir Republican Heritage Coun
cil vicepirmininkė.Kalbėtoja vaizdžiai
nupasakojo Los Angeles lietuvių
respublikonų veiklą ir jų prisidėjimą prie
prez. Reagano perrinkimo. Pietų Kalifor
nijos lietuviai respublikonai buvo už tai
įvertinti ir paskelbti kaip viena iš
aktyviausių etninių grupių.
Po trumpų, bet entuziastiškų diskusijų,
susirinkę svečiai nutarė pradėti vėl aktyviai
veikti, susikoncentruojant San Francisco
apylinkėje. Buvo išrinkta nauja valdyba:
pirm.-inž. Vytautas Šliūpas,Burl
ingame, (ką tik grįžęs iš Saudi Arabijos,
kur dirbo 7 mętus); sekret. ižd.-Felicija
Prekerytė-Brown, San Jose; vicepirm.
politiniams reikalams- Frances Laurence,
San Jose; vicepirm. visuomeniniams
reikalams-Aldona Vasaitytė-Sehgal, Palo
Alto; vicepirm. kultūriniams reikalamsOna Vindašienė, Saratoga.
Naujai atgijusi draugija planuoja įsijungti
į Kalifornijos ir visos Amerikos politinę
veiklą, dalyvauti ateinančiuose senato ir
gubernatoriaus rinkimuose, judinti lietuvių
politinį susipratimą ir kelti viešumon mus
liečiančius politinius klausimus. Svar
biausia tai įsigyti draugų valdžios
pareigūnų tarpe, tam kad lietuvius liečią
reikalai nebūtų pamiršti.
Dr. Balraj ir Aldonos Vasaitytės-Sehgal
vaišinti lietuviai buvo atvykę net iš 9
apylinkės miestų: Berkeley, Budingame,
Cupertino, Milbrae, Palo Alto, Saratoga,
San Francisco, San Jose ir San Mateo.
Sekantis narių susirinkimas numatomas
kovo mėnesį, į kurį tikimasi sutraukti
lietuvius ir. iš kitų, tolimesnių miestų.
Susirinkimas bus paįvairintas lietuviškų
margučių įvairių dažymo būdų
demonstravimu.
Šiaurės Kalifornijoje gyveną lietuviai,
norį prie draugijos prisirašyti ar gauti
papildomų informacijų, prašomi kreiptis į
Aldoną Vasaitytę-Sehgal, 3585 Arbutus
Ave, Palo Alto, Ca. 94303, tel. (415)
493-5650.

Pagal įsisenėjusią tradiciją, Kalifornijos
Mokslų Akademija, Golden Gate parke,
San francisco mieste, ruošia įvairių tautų
kalėdines eglutes. Šiais metais, tarp 11 kitų
tautų eglučių, buvo ir graži, šiaudelių or
namentais papuošta, lietuviška eglutė. Tai
nuopelnas mūsų darbščių lietuvaičių Lietuvių Respublikonų draugijos narių:
Danutės Janutienės, Albertos AstraitėsSingh ir Marytės Astraitės-Currier.
Lietuviškoji eglutė išsiskirė iš visų kitų
tarpo, nes buvo vienintelė eglutė papuošta
namuose darytais papuošalais ir buvo
lankytojų gana dažnai fotografuojama.
Kitų tautų eglutės buvo: amerikiečių,
armėnų, lenkų, amerikietiška Calico
(indėnų), sentikių (rusų) kiniečių,
ukrainiečių, vokiečių, švedų, prancūzų,
japonų ir šveicarų.

v.

Steigiamas Las Vegas Lietuvių
klubas
1985 m. vasario mėn. 23 d., šeštadienį,
7.30 vai. vakaro, yra šaukiamas pirmas
Las Vegas lietuvių klubas ( American
Lithuanian Club)
Klubo organizavimu rūpinasi p. Elena
Koelblen (Sadauskaitė), gyvenanti 700
North 17th St. Las Vegas, Nevada 89101.
Tel.: 1-702-384-7593.
Iki šiol jau yra užsirašiusių į klubą 22
asmenys.
Jei turite pažįstamų ar draugų norinčių
priklausyti klubui Las Vegas, kreipkitės į
p. E. Koelblen.
Žinios iš Lietuvos Pasiuntinybės
Vašingtone
Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1985 metų proga
prezidentas Reagan ir ponia, viceprez.
Bush ir ponia, Valstybės sekretorius Shultz
ir ponia, JAV Protokolo šefė Roosevelt ir
jos vyras, šv. Sosto pro nuncijus ark. Pio
Laghi, Vašingtono ark. James A. Hickey,
Vašingtono burmistras Barry ir ponia, bei
Baltimorės burmistras atsiuntė sveikinimus
ir linkėjimus Lietuvos atstovui p. Bačkiui
su ponia.

Aukščiausias šv. Gregorijaus ordinas
VLIK-o pirmininkui.
VLIK-o seimo Čikagoje metu, iš
Vatikano buvo pranešta, kad popiežius
Jonas Paulius Il-is apdovanojo dr. K.
Bobelį šv. Gregorijaus komendanto or
dinu. Šiuo VLIK-o pirmininko atžymėjimu
šv. Tėvas pripažino VLIK-ą kaip vyriausią
Lietuvos laisvinimo veiksnį išeivijoje. Tai
didelė garbė visiems lietuviams, nes
popiežius Jonas Paulius 11-is tuomi dar
kartą išreiškė savo paramą Lietuvos laisvės
bylai.

Skautų Ramiojo Vandenyno Rajonas
gruodžio mėn. 2 d. turėjo savo
iškilmingą metinę sueigą, kuri prasidėjo
pamaldomis bažnyčioje. Visi skautai ir
skautės pamaldose dalyvavo uniformuoti,
nešdami savo tunto ir draugovių vėliavas.
Šios sueigos metuądaug jaunimo buvo
pakelti laipsniais, apdovanoti žymenimis
ir, svarbiausia, gavo naują vadovęskautininkę Mariją Butkienę. Šias pareigas
iki šiol ėjo broliai skautai, M. Butkienė yra
pirmoji skautė. Perimdama vadovybę
pakalbėjo apie būsimus darbus,
pabrėždama, kad didelių pasikeitimų
nebus, nežiūrint to, kad šios pareigos
pirmą kartą teko moteriai.
S. Mykolas Naujokaitis kelis metus ėjęs
Rajono vado pareigas, ir iš viso labai daug
dirbęs su skautais visą savo gyvenimą, at
sisveikindamas su skautais, priminė, kad
prieš šventes skautukai padarytų gerą
darbelį aplankydami ligonius, parašydami
laiškus į okupuotą Lietuvą.
Skautai ir skautės atsidėkodami s. M.
Naujokaičiui už jo nuoširdų darbą įteikė
gražių skautiškų dovanėlių.
Šioje iškilmingoje metinėje sueigoje
dalyvavo ir naujai išrinkti į vadovybę:
Tarybos pirm. s. Sigitas Miknaitis ir vyr.
skautininke Stefa Gedgaudienė, abu tarė po
trumpą skautišką žodį.
Malonu stebėti tiek gražaus jaunimo
susibūrusio po šūkiu Dievui, Tėvynei ir
Artimui.
Prel. Ladas Tulaba, P. A. šv.
Kazimiero lietuvių kolegijos rektorius
Romoje, sausio pradžioj buvo atvykęs į
New Yorką. Savo pamokslų knygos
reikalais lankėsi ir pranciškonų
spaustuvėje. Iš ten išvyko į Floridą, kur St.
Petersburge sausio mėn. 13 d. vietos
vyskupas dr. K. Bobeliui įteikė prelato
atvežtą šv. Grigaliaus vyčių komendanto
ordiną.
Sausio 20 d., sekmadienį, prel. L.
Tulaba, Los Angelėse, šv. Kazimiero
bažnyčioje pasakė pamokslą ir atlaikė šv.
mišias.

Prel. Jonas Kučingis,buvęs ilgametis
šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas,
Los Angeles, Calif., dabar pensininkas,
yra nuolatinis “Lietuvos bažnyčių“ knygų
išleidimo mecenatas. Kiekvieną šio veikalo
tomą yra parėmęs didesne auka. Ir dabar,
sužinojęs, kad jau vyksta V-jo Vilniaus
tomo 1 knygos spaudos darbai, atsiuntė
autoriui laišką, kuriame rašo norįs tuos
darbus pagreitinti, todėl ir siunčiąs 1000
dolerių auką, “kad ji pakeltų autoriaus ir
leidėjo darbo nuotaiką“.
(Draugas)
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JŪRATĖS NAUSĖDAITĖS
ANN JILLIAN NUOTRAUKA
PUOŠIA ŽURNALO VIRŠELĮ
Kalifornijoje leidžiamas žurnalas BBW
(Big Beautiful Woman), tur būt, vienintelis
madų žurnalas visoje Amerikoje, skirtas
grynai moterims pilnų figūrų, savo
šventiniame numeryje, viršelyje pasipuošė
Jūratės nuotrauka.
40-me ir 41-me puslapiuose yra Jūratės
trumpa biografija. Daugiau vietos skirta
jos dabartiniam gyvenimui ir daugiausiai
vietos skirta jos motinai Margaritai
Nausėdienei, kuri, kad ir nemokėdama
gerai kalbos, bet pamačiusi Jūratės
gabumus, neleido jos talentams likti
užmarštyje, ėjo visą laiką belsdama į
režisorių ir producerių duris, norėdama
duoti progos visiems pamatyti tikrai
didelius Jūratės gabumus. Tiktai jos
pastangomis ir pasišventimu Jūratė pradėjo
savo karjerą būdama tik 8 metų.
Geraiaprašytas ir Nausėdų bėgimas iš
Lietuvos, ant dviračio užsidėjus mažiuką
Jūratės brolį Benito.

Iš viso Jūratė aprašyta tokia, kokia ji iš
tikrųjų gyvenime yra: dėkinga savo
draugams ir artimiesiems už visokeriopą,
kad ir labai mažą pagalbą,nuoširdžiai
mylinti duktė ir sesuo, kuri nesigaili nieko
savo tėvams, tuo norėdama nors dalinai at
silyginti jiems už jų pagalbą ir materialią
ir moralią. Ypač daug meilės ir pagarbos
rodo motinai, kurią studijose žino kaip
“mamytė” ir labai gražiai tą žodį ištaria
lietuviškai.

JŪRATĖ

NAUSĖDAITĖ

KATALIKU TELEVIZIJOS
PROGRAMOJE
Naujųjų Metų išvakarėse, 1984 m.
gruodžio mėn. 31 d. per 46 kanalą buvo
duota programa, kurioje dalyvavo Jūratė,
kun. M. Manning ir Jack Knight.
Ta proga Los Angeles katalikų laikraštis
“The Tidings” savo gruodžio mėn. 28 d.
numeryje įdėjo gan gerą straipsnį apie
Jūratę. Straipsnyje pabrėžiama, kad ji savo
scenos karjerą pradėjo lietuviškoje sceno
je būdama tik 4 metų. Taip pat, kad ji su
savo tėvais priklausė šv. Kazimiero parapi
jai, tik dabar, dėl atstumo ir laiko stokos,
perėjo įOur Lady of the Valley parapiją.
Straipsnyje rašoma, kad Jūratė finan
siniai prarado gana daug nesutikdama
vaidinti vulgariose ar apnuogintose rolėse,
kurios yra priešingos jos moraliniam
nusistatymui ir auklėjimui. Pabrėžiama,
kad ji yra stipraus charakterio, giliai relig
inga, ir tiki, kad aktorės turi tikrai giliai
tikėti į Dievą, kad pajėgtų atsispirti visoms
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pagundoms. Pagal ją: “ siela gyvena tavo
kūne, neišnaudok piktam jo”. Jūratė veda
kovą už geras, visai šeimai pritaikytas
televizijos programas. Paminėtos ir jos
šeimos tradicinės kūčios.
Tikrai malonu mums visiems, kai
lietuvių vardas yra pagarbiai minimas
laikraščiuose, kurie turi gausų skaičių
skaitytojų, duodama palanki reklama per
televizijos stotis. Taip kad amerikiečiai gal
nustos maišyti “Lithuanian” su “Lutheranian”, kas mums ne vienam atsitiko,
besikalbant apie kilmę su amerikiečiais.
Vaje

AMERIKOS LIETUVIAI DOMISI
SAVO KILME
“Lietuvių Dienų” ir “Lietuviai
Amerikos Vakaruose” redakcijos, kas
mėnesį gauna po kelis laiškus iš čia
gimusių lietuvių, kurie tik žino, kad jų
tėvai buvo lietuviai, bet patys neturi jokių
ryšių su lietuviais, nemoka lietuviškai, bet
nori užsiprenumeruoti žurnalą, nori
glaustis prie lietuvių. Pas kaimynus ar
draugus, ar daktaro laukiamajame,
paskaitę žurnalo anglų kalbos skyrių,
staiga susidomi ir savo kilme ir lietuvių
kalba, ir papročiais, ir spauda.
Čia pacituosiu iš vieno laiško nesenai
gauto redakcijoje: “... mano a. a. tėvai
buvo gimę Merkinėje, bet aš pati nieko
bendro su lietuviais neturėjau. Pernai ap
silankiau Lietuvoje, kur pirmą kartą
turėjau progos susitikti su giminėmis ir
pirmą kartą gyvenime susidomėjau savo
kilme. Grįžus namo, per paskutinius kelis
mėnesius (Cambridge knygyno personalo
narių padedama) perskaičiau Lietuvos
istoriją ir kitas kultūros ir meno knygas.
Nežiūrint to, kad mano vyras nėra lietuvis,
aš bandau įskiepyti lietuvišką dvasią ir
tradicijas savo dukrai, taip pat auginu ją
pagal lietuviškas gyvenimo vertybes,
kurias man įskiepijo mano motina.
Kadangi aš lietuviškai beveik nemoku, tad
man Jūsų žurnalas yra labai vertingas, nes
gaunu daug žinių apie lietuvišką veiklą,
papročius ir padėtį Lietuvoje, kad ir
angliškai...
Mano, iš tėvų paveldėtas, užsispyrimas
ir lietuviška laki vaizduotė padėjo įsigyti
mokslo laipsnį Bostono universitete, kurį
baigiau “cum laudae”, nežiūrint mano
amžiaus (mano duktė baigs tą patį
universitetą sekančiais metais).”
Tai nėra vienintelis laiškas, kurį redakci
ja gavo. Gaunama daug laiškų prašančių
prisiųsti lietuviškų knygų, žodynų,
ypatingai didelis pareikalavimas lietuvių
kalbos vadovėlių, lietuviškos muzikos
plokštelių.
**************************************************

Kalėdos pas Jūratę. Nuotraukoje Jūratė su tėvais
Juozu ir Margarita Nausėdais ir artimais draugais
Leonardu ir Valerija Baltušiais.
Foto Benito Nausėdos
®Q99999999999@®9999999999999i

Mirė Julija Rastenienė
1984 m. gruodžio mėn. 12 d.,
Baltimorėje, šv. Agnietės ligoninėje, mirė
Julija Baltrukonytė-Rastenienė, sulaukusi
84 metų amžiaus. Velionė buvo pašarvota
gruodžio 15 ir 16 d. d. Pirmąją šermenų
dieną šv . Alfonso parapijos klebonas kun.
A. Dranginis pravedė rožinį, kuriame
dalyvavo daug lietuvių. Antrąją šermenų
dieną vyko visų organizacijų, kuriose
velionė aktyviai dalyvavo, atstovų at
sisveikinimas. Velionė palaidota gruodžio
mėn. 17 d. Loudon Park kapinėse, šalia
savo a.a. vyro advokato-poeto Nado
Rastenio, mirusio prieš kelis metus.
Kapinėse dr. E. Armanienė, artima šeimos
ir veiklos draugė, apibūdino velionės
gyvenimą, jos darbus lietuvybei ir at
sisveikino visų vardu.
Velionė daug dirbo įvairiose lietuvių
organizacijose: Balfe, Sandaroj, SLA. Virš
40 metų išbuvo Moterų piliečių klubo pir
mininke; ilgai dirbo Lietuvių tautiško
knygyno taryboje, “Dainos” draugijos
chore.
Jos vyras a. a. N. Rastenis vertėsi
advokatūra, bet daug laiko pašventė poezi
jai versdamas į anglų kalbą lietuvių poetų
kūrinius. Žymiausi jo darbai-vertimai:
vysk. A. Baranausko “Anykščių šilelis”
ir Kristijono Donelaičio “Metai”.
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Builders and Contractors

A. BLAKIS, D.D.S.

Advokatai

CHARLES DARGIS, President

Dantistas (Latvių kilmės)

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

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

Attorney at Law

Law Offices of

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

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law
7060 Hollywood Blvd., Suite 616
Los Angeles, CA 90028
Tel.: (213) 871-8999

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

PAUL NEFAS
CONSTRUCTION
General Contractor

New Construction - Kitchens
Bathrooms - Remodels

(213) 664-2688

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039
Tel.: 660-1205

State License No. 441216
$$>!<$*£ $$$>(< *$$*$$#’!< #**$$*$*******$*****$***********

ROMAS ŽEMAITAITIS
BRANCH OFFICE
Home Improvements
Electrical - Heating - Plumbing

710 Wilshire Blvd., Suite 505
Santa Monica, Ca 90401
Tel.: (213) 395-2231
.. ................. PR......

Apdrauda

AMBO CONSTRUCTION
COMPANY

I

'

■

Escrow Kompanijos

2227 Meadow Valley Terr.
Los Angeles, CA 90039
Phone: (213) 664-1661
!**************************************#************H

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

Insurance Agent

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

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

Real Estate Broker

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

ROMAS JASIUKONIS

gydytojas ir chirurgas

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

Realtor

Residential - Commercial
Exchanges
Personalized Service With a Smile

inrwrw.iM It

Fotografai

.m ■iimuriiii inn......................... •--------------------

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

(818) 785-7358

Office: 666-8895

Internal Medicine including Cardiology

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

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804
Telefonas: (213) 498-6676

RICHARD A. MASON, M.D.
Internal Medicine

Rasa Banys Prasčiūnas
Realtor

CENTURY 21
Woodland Hills, CA
(818) 883-1723
Res.: 704-5095

Pasadena Medical Group, Inc.
150 North Hill Ave., Pasadena, CA 91106
793-2181
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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

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas skirius yra dirbęs Internal Revenue
Service valdžios įstaigoje ir jau turi 40 metų
privačia praktika šioje srityje.
Dėl patarnavimo laiko susitarti telefonu:
664-2919
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PARENGIMŲ

KALENDORIUS

Šiais 1985 metais spaudos išlaikimui
aukojo:
Po 20 dol.:
S. Kudokienė, P. Petraitis

Vasario mėn.
2 d., šeštadienį, Liet. Fondo balius, šv.
Kazimiero par. salėje.
16 d., šeštadieni, 7val. v. šv. Kazimiero
parapijos salėje Spindulio blynų balius.
17 d., sekmadienį, Lietuvos
Nepriklausomybės šventės minėjimas šv.
Kazimiero parapijos salėje.

-TRUMPAILos Angeles lietuvių pensininkų
susirinkimas įvyks šiais metais vasario
mėn. 2 d., šv. Kazimiero parapijos salė
je. Pensininkus suorganizavo ir šiuo metu
jiems pirmininkauja J. Kaributas.

Liucija Mažeikienė, Kalifornijos
Lietuvių Respublikonų klubo pirmininkė,
Leonardas Valiukas ir inž. Vytautas
Vidugiris, visi iš Los Angeles, gavo
pakvietimus dalyvauti prez. Ronald
Reagano inauguracijos iškilmėse
Vašingtone, sausio mėn. 21 d.
<

Po 14 dol.:
A. Bajoras, P. Gylys, Kildišas, D.
Paškevičienė-Pascoe, J. Račius.

Po 10 dol. ir mažiau:
P. Aras, E. Balceris, L. Baltrėnaitė, J.
Baltrėnas, M. Barauskas, V. J. Barkus,
(Nebraska), K. A. Bartašius (II), E.
Blažys, E. Bretz, V. Černius, dr. E.
Domanskis, V. Dovydaitis, Č. Gedgaudas,
T. Grikinas, I. Gurčinas, J.Gurskas, T.
Ivanauskienė, dr. C. Jasutytė, dr. J.
Jurgilas, E. Kalvaitis, J. Kazakevičius,
Kudžma, J. Kutra, S. Petravičius, J.
Pužauskas, E. Sabalienė, J. Salys, V.
Šimoliūnas, E. ir J. Sinkiai, V.
Stadalnikas, A. Stasas, I. Steinle, A. Sur
vila, A. Tumas, J. Uksas, E. Veimeris, E.
Vilimienė (Ark.) C. Žaliūnas.

KOMPIUTERIO FONDUI
šiais 1985 metais aukojo:

Po 100 dolerių:
Augai V. ir M., Bajaliai H. ir S., prel.
Kučingis J., Paškevičienė D., Stirbienė E.

Po 59 dolerius:

Juozas ir Albina Baškauskai iš
Brockton, Mass, svečiavosi pas savo
vaikus dr. Liucija ir Lina.
v

Juozas Žilionis, lydimas Mykolo
Biknaičio, aplankė L. D. leidyklą ir paėmė
knygų savo spaudos kioskui Klevelande.
Būdamas pensininkas,, mokytojauja
šeštadieninėje parapijos mokykloje. Už
savo gerą darbą, pernai gavo L. B.
atžymėjimą — premiją.

Mykolas Biknaitis ir Jadvyga
Zablockienė, š. m. sausio mėn. 5 d.
susituokė šv. Kazimiero bažnyčioje. Jų
sutuoktuves palaimino kun. dr. A.
Olšauskas. Abu naujavedžiai gana ilgai
našliavo. Į vestuves atvyko jų vaikai,
anūkai ir nemažai draugų. Naujavedžiams
linkime daug laimės ir sveikatos.

Inž. Vytautas Vidugiris, Skautu Broli
jos Vyriausias Skautininkas, aktyvus
skautu organizacijoje ne vien tik Los
Angelese mūsų tarpe, ilgą laiką buvęs
Ramiojo Vandenyno rajono vadu, yra
Kalifornijos respublikonu partijos centrinio
komiteto narys ir Amerikos legiono Los
Angeles apylinkės vicekomendantas. V.
Vidugiris yra gavęs kvietimą dalyvauti
prez. R. Reagano inauguracijos iškilmėse,
kurios įvyks Vašingtone sausio mėn. 21 d.

Dr. Kontvis A.

Po 50 dolerių:
Griciai K. ir S.Jocai A. ir B.,
Markevičius A., Kun. dr. A. Olšauskas,
Sinkiai E. ir J.

Po 30 dolerių:
Kun. Statkus E.

Po 25 dolerius:
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Arbai E. ir E., Dovydaičiai P. ir O.,
Kvcčai S. ir J., Latoza B., Mikalajūnas A.,
Naujokaičiai M. ir E.

Po 20 dolerių:
Čcrniai D. ir V., Stancelis V. Urnežienė

_ ALp(LKA)1763
1985, Nr.l
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133 k„„r„_ r________ _ __________
kus.Rožinis buvo atkalbėtas sausio 11d.,
o gedulingos mišios šv. Kazimiero
bažnyčioje — sausio 12 d. Giedotines šv.
mišias celebravo klebonas kun. dr. A.
Olšauskas, asistuojant prel. J. Kučingiui ir
prel. V. Bartuškai. Per mišias solo giedo
jo R. Dabšys.
Velionė palaidota Forest Lawn kapinėse.
Reiškiame giliausią užuojautą vyrui
Eduardui, dukrai Ritai, seserims Lucilei ir
Eugenijai, ir giminėms.

Aleksandra Savickaitė-Masionienė,
mūsų energingos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkės Danguolės Vizgirdienės
motina, mirė šių metų sausio mėn. 2 d.
Palaidota šv. Kazimiero bažnyčios
Philadelphijos kapinėse. Be D. .
Vizgirdienės velionė paliko dukrą Teresę
Gečienę su šeima Philadelphijoje.
Mielai Danguolei su šeima reiškiame
užuojautą.

Mirė Aleksis Rannitas
Sausio mėn. 5 d. New Haven, Conn,
širdies ataka mirė meno kritikas, meno
istorikas ir poetas Aleksis Rannitas, gimęs
Estijoje, 1914 m. spalio mėn. 14 d. Esti
joje baigė universitetą, kur studijavo meno
istoriją ir klasines kalbas.
Nuo. 1940 metų gyveno Kaune. Buvo
vedęs mūsų operetės solistę Gražiną
Matulaitytę ir gerai mokėjo lietuviškai.
Atvykęs į. JAV profesoriavo Yale uni
versitete, kuriame išgarsino M. K.
Čiurlionį. Savo gausiais straipsniais
dalyvavo pasauliniuose meno žurnaluo
se. Paskutinis jo veikalas — monogra
fija “Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis: Lithuanian Visionary Painter”,
išleistas Lithuanian Library Press 1984
metų pabaigoje.

T.

Po 15 dolerių:
Grigaičiai A. ir K., Zeleniai V. ir V.

Po 10 dol. ir mažiau:
Anelauskas V., Samicnė E., Seliukas
B.,Sirvinskaitė B.

••••••••••••••••••••••e
(213) 829-4757

(818) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, C A 90404
14659 Limedale Street
Panorama City, Ca 91402
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Gavome daug lietuviškų audinių iš p.
Bartašiaus Chicagoje.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
4364 Sunset Blvd., Los Angeles 90029
Tel. (213)664-2919

ALDONA JUODVALKIS
Certified Travel Agent
Lėktuvų, traukinių ir laivų (cruises) rezervacijos
Amerikoje ir visame pasaulyje.

Išnuomuojami viešbučių kambariai, automobiliai ir
autobusai. Vienas paskambinimas patogiai ir
ekonomiškai sutvarkys Jūsų kelionės eiga.
Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną

Aardvark Travel, Inc.
(818) 361-8666

arba namuose (818) 894-0136
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