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Vasario Šešioliktosios minėjimai Los Angelėse
Pagrindinis Vasario 16-tos minėjimo kalbėtojas dr. 
Jonas Račkauskas, Čikagos universiteto profeso-
rius-visuomenininkas.

Nuotrauka —V. Skiriaus

L. A. Jaunimo ansamblis “Spindulys“ išpildo programą, diriguoja muz. A. Jurgutis, prie pi- 
janino O. Barauskienė. Nuotrauka —V. Skiriaus

Visame laisvame pasaulyje, kur tik 
gyvena, kad ir keliolika lietuviu, yra v
iškilmingai minima Vasario Šešioliktoji — 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
diena; šiais metais jau 69-toji.

Aktyviai prisidėję prie Vasario 16-tos minėjimo. Iš k. gilumoje: Mykolas Naujokaitis, Tautos Fondo 
atstovas Kalifornijai, inž. A. Mažeika ALT-o pirm., Daiva Čekanauskaitė, programos vedėja ir
Tadas Dabšys. Nuotrmka _K

Los Angeles lietuviai turėjo net tris 
minėjimus: ALT-o surengtas minėjimas 
vasario m. 15 d. šv. Kazimiero parapijos 
salėje; Lietuvos gen. konsulo V. Čeka
nausko surengtas minėjimas vasario 16d.,

' Lietuvos 
nacionann 
M.Mažvyc 

Sheraton Universal viešbutyje, Universal 
mieste, ir lietuvių studentu surengtas 
minėjimas vasario 17 d. didžiausiame 
Kalifornijos universitete UCLA.

ALT—o rengtame minėjime, prisidėjus 
Lietuviu Bendruomenei ir Tautos Fondui, 
programa buvo įvairi ir įdomi.

Minėjimas prasidėjo jau iš ryto vėliavos 
pakėlimu ir pamaldomis šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Šventei pritaikyta pamokslu 
pasakė, jau ne karta savo iškalbumu bei 
gilia mintimi pasižymėjęs, prel. J. 
Kučingis. Pamaldų metu vyko vaidinimas: 
Vincui Dovydaičiui deklamuojant Alės 
Rūtos sukurta poema, buvo nešamos au
kos: Sibiro tremtinės maldaknygė ir 
Lietuvoje išaustas himnas, po to tik vynas. 
Mums, senesniems, einantiems melstis ir 
susikaupti, bažnyčia yra šventa vieta, taigi 
keistai atrodo tokie vaidinimai...

Po pamaldų parapijos salėje vyko 
minėj imas-akademija, pradėta A. 
Polikaičio sugiedotu Amerikos himnu ir 
dr. prel. V. Bartuškos invokacija.

ALT—o pirm. inž. A. Mažeika pravedė 
veteranų, kovojusių dėl Lietuvos laisvės, 
pagerbimą. Los Angelėse kovojusių už 
nepriklausomybę beliko tik septyni, iš jų 
net du (pulk. J. Andrius ir T. Sereika) dėl 
nesveikatos į minėjimą negalėjo atvykti.

Lietuvos gen. konsulas inž. V. Čeka
nauskas pasveikino ir davė trumpas iš
traukas iš amerikiečių spaudos, kuri abso
liučiai nenusimano nei apie dabartinę 
Lietuvos padėtį, nei Lietuvos istoriją; 
viename straipsnyje Lietuva priskirta Len
kijai ir per 39 metus, kaipo Lietuva ne
egzistavo...

(nukelta į 3-ią pusi.)
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AMERIKA...

Per ABC televizija dalimis duodama filmą “Amerika” daugumą 
iš mūsų labai sudomino, kadangi filmą vaizduoja koks būtų 
gyvenimas, jeigu sovietai užvaldytų Ameriką.

Ne vien lietuviai buvo prilipę prie televizijos aparatų, norėdami 
pamatyti, kaipgi amerikiečiai tokį gyvenimą supranta ir kaip jį at
vaizduoja; ši filmą, atrodo, sudomino visų tautų pabėgėlius nuo 
komunistinio rėžimo. Kad taip ištikrųjų buvo, daug pabėgėlių 
žiūrėjo filmą, įrodo faktas, kad ABC TV stoties vertinimas (rating) 
staiga pakilo.

Kaipgi iš tikrųjų amerikičiai sovietų okupacijos gyvenimą vaiz
duoja? Beveik, beveik tiksliai parodo: trėmimus, kalinimus už 
menkiausius nusikaltimus, suėmimus, partijos narių daug geresnį 
gyvenimą, negu paprastų piliečių, jų galią, šeimos narių viens kitu 
nepasitikėjimą ir visus trūkumus: maisto, kuro, aprangos, 
gyvenviečių, kasdieninių reikmenų... Tai jau didelė ir sveikintina 
pažanga filmų gamintojų, kurie iki šiol buvo užsimerkę visiems 
sovietų žiaurumams ir visą laiką rodė tik nacių nusikaltimus. 
Džiugu, kad jie pagaliau susiprato parodyti ir sovietiško “rojaus” 
gyvenimą, toks koks jis yra (bent jų akimis). Ar ši pažanga į gerąją 
pusę nebus tik nuopelnas pabėgusių iš “rojaus” rašytojų ir kitų 
sričių profesionalų dirbančių filmų gamybos srityse?

Amerikiečiai, pradėję žiūrėti serijas, pasimetė, kadangi perdaug 
išsišakoję veikėjai ir jų gyvenimas, jiems neįtikėtina, kad taip gali 
atsitikti arba jau yra okupuotuose kraštuose, taigi jiems ir atsibodo 
žiūrėti į “fantaziją” rodomą televizijoje. Amerikiečiai nėra matę 
nei rusų kariuomenės, kokia ji ištikrųjų yra, nei supranta sovietiško 
rėžimo, kadangi viską mato komunizmo nepatyrusiomis akimis.

Negalima amerikiečių perdaug kaltinti naivumu ir nesupratimu, 
nes mes ir patys nelabai tikėjome, kol nepamatėm. Patys savo 
akimis negalėjom tikėt pamatę sovietų “nenugalimąją” armiją 
skuduruose, su autais...

Filmoje sovietų pareigūnai atvaizduoti tokiais kokių gyvenime 
nėra — gana žmoniški, gal būt dėl to, kad jeigu juos pavaizduotų 
tokius, kokie jie ištikrųjų yra, nei vienas, nepergyvenęs sovietų 
“rojaus” netikėtų ta rodoma “fantazija” ir filmos daugiau 
nežiūrėtų... Pergyvenę sovietų okupaciją visai kitaip įfilmą žiūri, 
visai kitaip reaguoja: vieni su ašaromis akyse žiūrėdami prisimena 
pergyventą pragarą žemėje, kiti pyksta, kad neparodo sovietų 
pareigūnų tokių, kokie jie yra — žiaurūs, be sąžinės, be jokių 
žmoniškų jausmų...

Vista/Fallbrook laikraštis Times-Advocate vasario 20 dienos 
numeryje, pirmame puslapyje, įdėjo Straipsnį: “Amerika per švelni 
sovietams?”. Straipsnyje duodama lietuvių, gyvenančių Vištoje ir 
apylinkėje, reakciją į filmą “Amerika”.

Albina Gedminienė išsireiškė, kad filmos turinys gana geras: 
parodo dvasinį ir fizinį slopinimą, gyvenimo beviltiškumą; panašūs 
engiamų žmonių jausmai, kuriuos ji pergyveno rusų okupacijos 
metu.

“Peršvelniai viskas atvaizduota” - pareiškė Ona M., nedavusi 
savo pavardės, kad likę Lietuvoje giminės nenukentėtų dėl jos 
pasisakymo. Ji ypatingai pabrėžė, kad tokių gerų ir švelnių KGB 
karininkų, kokiu filmoje pavaizduotas Andrei Denisov, gyvenime 
nėra.

Toliau straipsnyje surašyti kelių lietuvių pergyvenimai sovietu 
okupacijos metu, A. Gedminienės apsilankymas dabartinėje 
okupuotoje Lietuvoje, kurioje gyvena tie nelaimingi kūnu ir dvasia 
pavergti žmonės, be jokios vilties geresniam rytojui...

Šį pobūvį suorganizavo ir senelių (Aldonos ir Bernardo 
Brazdžioniu) namuose surengė Dalia Trotmanaitė, Laisvės 
Federacijos vardu. Tai organizacija, kuriai priklauso 35, buvusios 
laisvos tautos, su pagrindine būstine Vašingtone, D. C. Organizaci
jos tikslas — padėti amerikiečiams suprasti pavergtų tautų kančias 
ir taip pat įspėti apie gręsianti besiplečiančio komunizmo pavojų.

Laikraščio pirmame puslapyje įdėta didelė A. Gedminienės ir 
J. Šaulio nuotrauka; antrame — didelė nuotrauka visos lietuviu 
grupės, dalyvavusios pasikalbėjime su laikraščio korespondentu 
Frank Mickadeit. Antro puslapio nuotraukoje į akis krinta ant 
Dalios megstinio užrašas: Lithuanian Liberation League.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026

Tel.: (213) 413-3370
*************************************

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS

2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 986-9247 (213) 660-6600

Home: (213) 664-0791
*************************************

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

Krautuvę perėmė nauji savininkai
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Vasario 16-tos minėjimai

(atkelta iš l-mo pusi.)

v

Daiva Čekanauskaitė pristatė atsilankiu
sius svečius: Estijos konsulą Jaak Trciman, 
Kalifornijos latvių sąjungos pirm. A. 
Reins, P. Gaučį, buvusį konsulą Argen
tinoje ir Brazilijoje.

Pagrindinę minėjimo kalbą pasakė kvies
tas svečias iš Čikagos dr. Jonas Račkaus
kas, Čikagos universiteto profesorius- 
visuomcnininkas. Prelegentas kalbėjo apie 
Lietuvos laisvės kovas ir lietuvių kalbos 
išlaikymą Amerikoje.

L. B. Vakarų apygardos pirm. Angelė 
Nclsienė pristatė šeštadieninės lietuviškos 
mokyklos mokinius, konkurso laimėtojus, 
kuriuos mokyklos vedėjas Juozas Pupius 
apdovanojo lietuviškomis knygomis. 
Lietuvių Fondas, remdamas lietuvišką 
jaunimo auklėjimą, mokyklai paskyrė 
1,500 dolerių.

Meninę dalį, kurią išpildė jaunimo an
samblio “Spindulio” choras, pravedė D. 
Čekanauskaitė. Jaunimas, paruoštas O. 
Razutienės, diriguojamas muz. A. 
Jurgučio gerai sudainavo kelias, tai pro
gai specialiai parinktas, dainas. Tik gaila, 
kad prieš kiekvieną poros minučių dainą, 
kurios lietuviams nė aiškinti nereikia, 
režisorius turėjo pasireikšti bent 5 minučių 
kalba...

Minėjimo uždarymo žodį tarė Tautos 
Fondo atstovas Kalifornijoje — Mykolas 
Naujokaitis. Visas minėjimas-akademija 
užbaigti Tautos himnu.

Antrą Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą suruošė mūsų gen. konsulas Vyt. 
Čekanauskas, vasario 16 d., pirmadienį, 
Sheraton Universal viešbutyje puikioje 
Roof Garden salėje. Į šį minėjimą pakviesti 
atvyko apie 20 konsulų, atstovaujančių 
įvairias valstybes, ir apie 130 kviestų 
lietuvių. Apie Lietuvos nepriklausomybę 
ir jos minėjimą angliškai kalbėjo V. v
Čekanauskas. Oficialioji dalis baigta 
Amerikos ir Lietuvos himnais. Po to sekė 
vaišės.

Lietuvos gener. konsulas V. Čekanaus
kas su ponia surengė labai gerą priėmimą, 
pradedant meniškai išspausdintais pakvie
timais su vytimi, ir puikiai pasirodė 
svetimtaučių tarpe.

Vasario Šešioliktos minėjimas didžiausiame Kalifornijos universitete

Lietuvių Studentų Sąjungos rengtame Vasario Šešioliktos minėjime UCLA, Daiva Čekanauskaitė 
pradeda programą. Su vėliavomis rankoje stovi Darius Vosylius, toliau Darius Jatulis ir gilumo
je matosi Juozas Kaributas. Nuotrauka —T. Dabšio

Lietuvių Studentų Sąjunga Kalifornijos 
universitete (UCLA), jau antri metai iš 
eilės, suruošė Vasario Šešioliktosios 
minėjimą, vasario 17 d., antradienį, 12:00 
vai., Meyerhoff parke. Parkas randasi 
pačiame universiteto centre; pro jį, pietų 
pertraukos metu, praeina bent keli šimtai 
studentų.

1 minėjimą atvyko ir apie 30 lietuviu, 
norinčių padėti LSS nariams atkreipti 
UCLA studentų dėmesį į dabartinę, sunkią 
Lietuvos padėtį.

UCLA Lietuvių Studentų Sąjungos nariai. Pirmoje eilėje iš k.: Gailė Radvenytė, Vida 
Čekanauskaitė, Darius Jatulis. Stovi: Tadas Dabšys, Rimas Kaunas, Darius Novickis, Darius 
Vosylius ir Mikas Petružis. Nuotrauka -T. Dabšio

Minėjimą pradėjo UCLA studentė Vida 
Čekanauskaitė, trumpai apibūdinusi 
Lietuvos istoriją ir dabartinę krašto būklę. 
Po to pakvietė pagrindinį minėjimo kalbė- 
ją Simą Kudirką.

Simas Kudirka kalbėjo labai energingai 
ir pritraukė didelį būrį studentų, kurie jo 
kalbos susidomėję klausėsi. Kudirka 
kalbėjo apie Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpį ir pabrėžė faktą, kad Lietuva 
buvo Tautų Sąjungos (League of Nations) 
nariu. Toliau Kudirka kalbėjo apie

A. Sk.
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Sveikinimai poetui-laureatui Bernardui Brazdžioniui

Poetas Bernardas Brazdžionis, 
nesenai atšventęs 

aštuoniasdešimtąjį gimtadienį

v

Žemiau — sveikinimas gautas iš 
Lietuvos.
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Poetą-laureatą, vyriausią “Lietuvių Dienų” žurnalo redaktorių

Bernardą Brazdžionį,
sulaukusį našių aštuoniasdešimties metų, sveikiname ir linkime dar ilgai 
savo prasminga, patriotiška poezija džiuginti visą lietuvių tautą.

Už dvidešimtį su virš, “Lietuvių Dienoms”pašvęstų metų, dėkojame ne 
tik visa redakcija, bet ir skaitytojai besidžiaugiu visapusiškai įdomiu Jūsų 
darbu.

Redakcija:
Antanas Skirtus, Rūta Skiriate, Vincas Skirtus, 
Arūnas Barkus, Margis Matulionis, Valentinas Varnas

Valerija Baltušienė

Minėjimas UCLA
(tęsinys iš 3-čio pusi.)

ištremtus į Sibirą ir sovietų nužudytus 
lietuvius.

Kudirka, kalbėdamas studentams, pa
brėžė faktą, kad nors Amerika niekad nėra 
pripažinusi Lietuvos įjungimo į Tarybų 
Sąjungą, vis dėlto, spauda, televizija, netgi 
mokslinė literatūra, arba Amerikos val
džios nuosprendžio nežino, arba nenori 
žinoti ir duoda daug klaidingų informacijų. 
Pavyzdžiui: Amerikoje spausdintuose že
mėlapiuose nėra Lietuvos, Latvijos nei 
Estijos. Taip pat televizijos ir spaudos 
korespondentai nesiorentuoja politikoje ir 
nežino skirtumo tarp sovietų ir pabaltiečių: 
lietuvių, latvių ir estų.

Po Simo Kudirkos kalbėjo Sergei Za- 
mascikov, pabėgėlis iš Tarybų Sąjungos. 
Zamascikov buvo milicijos ir politikos 
pareigūnas Tarybų Sąjungoje ir ilgą laiką 
gyveno Latvijoje. Jis kalbėjo apie ištrem
tuosius ir palygino sovietus su naciais. 
Zamascikov paminėjo, kad dabartinė Gar- 
bačiovo politika “glasnost” (atvirumas) 
neturi daug reikšmės. Tik po Pabaltijo 
kraštų išlaisvinimo (ko jie savo noru jokiu 
būdu ncprileis, red.) galima būtų patikėti 
sovietų “glasnost”.

Uždarydamas minėjimą Tadas G. 
Dabšys tarė keletą žodžių Lietuvių 
Studentų Sąjungos vardu. Tadas kalbėjo 
apie laisvę, kurią turi amerikiečiai, 
pabrėžė, kad jie turėtų laisvę daugiau ver
tinti. Taip pat pabrėžė, kad be laisvės visai 
žmonijai, netgi mes patys nesame tikrai 
laisvi, todėl visi, gyvendami laisvėje, 
turėtų padėti pavergtiesiems atgauti laisvę.

Minėjimas pasisekė labai gerai. Sekančią 
dieną UCLA dienraštyje “Daily Bruin” 
minėjimas buvo plačiai aprašytas pirmame 
puslapyje. Taip pat įdėti studentų. Tado 
Dabšio ir Miko Petruičio laiškai redakci
jai. (Ypatingai įdomus laiškas Tado Dab
šio esą: jis pasiėmęs žodyną rado bent kelis 
apibūdinimus žodžiui “laisvė”, kuriuos jis 
pacitavo, bet, pagal Tadą, trūksta dar vieno 
labai svarbaus žodžio “brangi”. Esą 
niekas nebrangina laisvės, kol ją turi ir gali 
naudotis... red.)

Kad minėjimas gerai pasisekė, Lietuvių 
Studentų Sąjunga dėkoja Pensininkų 
klubui, ypač Juozui Kaributui, kuris 
suorganizavo kelionę autobusu į UCLA; 
taip pat Sąjunga dėkoja visiems at
vykusioms į minėjimą ir visiems auko
jusiems minėjimo išlaidoms padengti.

Tadas G. Dabšys
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Los Angeles Dailiųjų Menų Klubo susirinkimas

Los Angeles Dailiųjų Menų Klubo susirinkimo nariai užkandžiauja. Iš k.: P. Gasparonis, Ilona Brazdžionienė, 
R. K. Vidžiūnienė, J. Kaributas, D. Mitkienė, šio susirinkimo pirmininkė ir J. Mitkus.

Nuotrauka —Alg. Gustaičio

Į šį klubo susirinkimą, įvykusį 1987 m. 
vasario mėn. 4 d., J. ir D. Mitkų namuose, 
buvo pakviestas ir nesenai iš okupuotos 
Lietuvos pasitraukęs rašytojas Saulius 
Tomas Kondrotas. Pr. Visvydas davė 
apybraižą S. T. Kondroto kūrybos. 
Susirinkimo metu pasikeista nuomonėmis, 
klausimais ir atsakymais.

Klubo narys poetas Bernardas Brazdžio
nis, sulaukęs garbingo 80 metu amžiaus, 
pagerbtas ne vien tik nuoširdžiais linkė
jimais, bet ir dovana, taip pat įteiktas ir 
iškilmingas raštas, prisegta raudonžiedė 
gėlė, pagerbta ir p. Aldona Brazdžionienė, 
poeto gyvenimo palydovė, ją papuošiant 
orchidėja.

Susirinkimui pirmininkavo Danutė Mit
kienė. Sekančio laikotarpio Dailiųjų Menų 
Klubui pirmininkaus dr. Elena Tumicnė.

A. G.

Laikas apskaičiuoti pajamų 
mokesčius

Šiais metais pajamų mokesčių 
apskaičiavime nėra didelių pasikeitimų. 
Tuo tarpu 1987 metais pasikeitimų bus 
gana žymių, todėl pajamų apskaičiuotojai 
lankė specialius kursus.

A. Skiriaus įstaiga yra pasiruošusi tą 
darbą atlikti.

Apskaičiavimo laikas pagal susitarimą, 
skambinkite (213) 664-2919.

Muzikė Ona Skiriūtė-Metrikienė, labai 
gerai pažįstama Los Angeles lietuviams, 
.kaip populiari kompozitorė (daugelis jos 
kūrinių ir operečių buvo ne kartą išpildyta 
su dideliu pasisekimu), dainų konkurse už 
sukurtą dainą “Meilės legenda” (ž. Eug. 
Pakulienės, iš knygutės “Verpetai”, — 
Kcmptenas, 1946), laimėjo III-čią premiją. 
Pirmąsias dvi premijas laimėjo vyrai. 
Iškilmingas premijų įteikimas, kurį 
pravedė muz. Manigirdas Motiekaitis, 
įvyko Jaunimo Centre Čikagoje.

rjC rjJ ijt

Aukos “L. A. V” paremti
Po 50 dol.: H. ir S. Bajaliai
Po 25 dol.: Stasys Damulis, Virginija 
Irlikytė
Po 18 dol.: Gasparas Kazlauskas
Po 13 dol.: Albinas Markevičius
Po 8 dol.: B. Aras, E. Sabalicnė, R. 
Šakienė
Po 6 dol.: A. Šimkus

Po 5 dol.: E. Kalvaitis
Po 3 dol.: K. Aukštkalnis, M. Banionis, 
P. Bernotą, Danutė Cline, V. Juodvalkis, 
dr. B. Kasakaitis, A. Litvinas, A. ir L. 
Mažeikos, Pr. Pakalnis, J. Petras, A. 
Remeikis, E. Samas.

Redakcija visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja

Dar vienas Vasario Šešioliktosios 
minėjimas

Kiekvienais metais lietuviai susirenka 
minėti Vasario Šešioliktąją, eina į iškil
mingas pamaldas, išklauso paskaitų, pra
nešimų, sveikinimų, programos ir užbaigia 
lietuviškomis vaišėmis.

Šiais metais atsirado lietuvis studentas, 
kuris pagal panašias minėjimų gaires, 
suruošė Vasario 16-tosios minėjimą savo 
bute, Kalifornijos valstybiniame univer
sitete Pomonojc (California State Poly- 
chnic University). Vytautas Dabšys su
kvietė savo draugus amerikiečius norė
damas juos supažindinti su Lietuva, jos 
nepriklausomybe ir kultūra. Pas Vytautą 
susirinko apie 10 smalsių studentų.

Vakaras prasidėjo vaišėmis paties 
Vytauto rūkyta žuvimi ir lietuviškomis 
dešromis su kopūstais. Vaišes užbaigė savo 
senelio Aleksandro Dabšio gamintu 
lietuvišku krupniku.

Po vaišių, Tadas Dabšys kalbėjo apie 
Lietuvos nepriklausomybės šventę ir api
būdino Lietuvos padėtį. Amerikiečiai stu
dentai domėjosi žiniomis apie Lietuvą ir 
davė daug įvairių klausimų.

Po Tado kalbos, šeimininkas Vytautas 
D. davė lietuviškos muzikos. Minėjime 
dalyvių nebuvo daug, bet viskas praėjo 
labai efektingai: nors keli amerikiečiai 
studentai Pomonos universitete sužinojo, 
kad ir suglaustai, apie Lietuvą ir jos 
dabartinę padėtį.
P. S. Rengėjo sesuo pasižadėjo suplauti indus 
ir puodus po vaišių, kitaip sakant, nors tiek 
prisidėti prie minėjimo. Pagal vėliausias šio 
korespondento žinias puodai ir indai jos laukia, 
laukia...(Laukia sekančio minėjimo? v.b.)

Tadas Gintautas Dabšys

sĮi** **$*>!« s):***

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Los Angeles skyrius, šių metų kovo 
dvidešimt antrą dieną, sekmadienį, 12:30 
vai. p. p. šv. Kazimiero parapijos salėje 
rengia

KANKLIŲ MUZIKOS IR DRAMINĖS 
LITERATŪROS POPIETĘ

Programą atliks, pirmą kartą Los 
A nge I ėję. kank 1 i n i nkėr v i r t u oze

MIRGA BANKAITYTĖ iš Klevelando
ir

aktorius PETRAS MAŽELIS.

Po programos vaišės.
įėjimas 7.50 dol.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE-5



Po spaudą pasižvalgius... Naujas sąjūdis prieš priespaudą

Kada pradės ieškoti nusikaltusią 
komunistą kolaborantą?

Laikraštis “Jewish Daily“ 1987 m. 
sausio 2 d. paskelbė, kad JAV Teisingumo 
departamentas kreipėsi į Pasaulio žydų 
kongresų prašydamas surasti liudininkus 
nacių nusikaltimų II Pasaulinio karo metu. 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas kartu su inform, 
direktorium kun. J. Prunskiu parašė-Tei
singumo departamentui vadovaujančiam 
generaliniam prokurorui Edwin Meese 
raštų, užklausdamas, kada departamentas 
pradės ieškoti liudininkų, mačiusių 
komunistų nusikaltimus II Pasaulinio karo 
metu. Komunistai okupuotuose kraštuose 
yra padarę tiek pat, gal net daugiau, 
nusikaltimų, kaip naciai.

ALT-o Inf.

Priminė Lietuvą Jungi. Tautose

Lietuviai Afganistano partizaną 
nelaisvėje

Afganistaniečių sąjunga “Islamic Uni
ty of Afganistan Mujahideen” savo rašte 
Amerikos Lietuvių Tarybai, praneša, kad 
afganistaniečių partizanų nelaisvėje turima 
rusų, ukrainiečių, lietuvių ir kitų, kurie, 
matyt, buvo mobilizuoti ir nusiųsti ten su 
sovietiniais daliniais. Prašo paramos tiems 
belaisviams išlaikyti ir pranešė apie afga- 
staniečių patriotų ir kitų, juos užjaučiančių, 
demonstracijas įvykusias gruodžio 2 d. 
prieš Sovietų ambasadų Vašingtone. Altas 
kreipėsi į afganistaniečius, prašydamas 
atsiųsti lietuvių belaisvių adresus ir 
pranešti, ar galim jiems siųsti laiškus ir 
siuntinius.

ALT-o inf.

Kalifornijoje susiorganizavo naujas 
sąjūdis, pasivadinęs VISA (Visits Interna
tional for Soviets and Americans), kuris 
siekia pralaužti sovietinius suvaržymus 
pasimatymui su giminėmis ir artimaisiais, 
nuvykus į tėvų žemę. Sąjūdžio vadovė 
Tamara Horodysky painformavo Ameri
kos Lietuvių Tarybų apie tas pastangas.

ALT—o inf.

Pabaltiečią ryšiai su siekiančiais 
laisvės

Jungt. Pabaltiečių Amerikiečių komite
tas, kuriam rotacine tvarka šiais metais pir
mininkauja ALT-as, palaiko ryšius su 
laisvės siekiančiais ukrainiečiais, 
afganistaniečiais, Laisvės Federacija, 
Americans for Due Process, Coalition for 
Constitutional Justice, Amerikos etninių 
organizacijų sąjunga ir kitais.

ALT-o Inform.

Joan Clark, Amerikos atstovė Jungtinių 
Tautų generalinėje sesijoje, trečiame 
komitete, svarsčiusiame laisvo apsispren
dimo klausimų, 1986 m. spalio 15 d. 
priminė, kad labiausiai Sovietų imperijo
je nukentėjusių tautų tarpe yra Baltijos 
respublikos: Estija, Latvija ir Lietuva. Šie 
kraštai Sovietų Sąjungai suėjus santarvėn 
su nacių Vokietija, prarado savo nepri
klausomybę. Nuo okupacijos Sovietų Są
junga juose vykdo deportacijas ir kali
nimus, praveda rusifikacijų, parodydama 
savo nepaisymų tautų laisvo apsisprendimo 
teisei.

ALT-o inf.

CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404 

Tel.: (213) 828-7095

¥¥¥¥¥¥

ROQUE and MARK CO., INC.
\ . . I -

Realtors ★ Insurance ★ Income Tax .★ Notary Public

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404 
Phone: (213) 828-7525 Res. (213) 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

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

LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90046 
tek: (213) 656*1962 arba 674*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.
*************************************
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039
Tek: (213) 661-5276

ATIDARYTAS
pirmadieniais uždaryta

antradieniais nuo 10 v. ryto iki 7 v. vakaro 
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 

nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p. p.
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiosiomis 
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilno 
jamu turtu garantuotos paskolos (I ir II morgičius) duodamos 

iki 100,000 dol.
*************************************
RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
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Advokatai

JACK ALEX 
NIDA BRINKIS

Attorneys at Law

Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103 

West Covina, CA 91790 
Tel.: (818)337-0777 or 

(818)962-6644

WALTER J. DUDOR
Attorney at Law

Law Offices of
CRAIN & DUDOR

Practice Limited to Estate Planning, 
Business Planning, Real Estate 

and Tax Planning

10880 Wilshire Blvd., Suite 915 
Los Angeles, CA 90024 

(213) 470-3555

M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc.

A. “Mark” MARKEVIČIUS 
All Lines of Insurance 

2802 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, CA 90404 

453-1735 828-7525

Dantistai

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

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

(Corner Warner & Euclid 
Tel.: 1 (714)968-5525

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

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-4613 by Appointment

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine Including Cardiology 

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804 

Telefonas: (213) 498-6676

General Contractors

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION

Sav. A/oyzas Pečiulis

947 - 18th St., #7
Santa Monica, CA 90403

Tel.: (213) 829-2428

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements 

Electrical - Heating • Plumbing

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

KOSTAS MAKAUSKAS
Plumbing—Electrical—Carpentry— 
Cement Work—Construction—Remo

deling—Repairs 
EXPERIENCED

3823 Evans St., L.A. Ca 90027 
Tel. (213) 669-0316

JEFFREY C. KRIVIS
Attorney at Law

LAW OFFICES
ROTENBERG & KRIVIS

Suite 301
14260 VENTURA BOULEVARD 

SHERMAN OAKS, CALIFORNIA 91423-2734 
(818) 784-6899

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

412 W. Broadway Ave., Ste. 204 
Glendale, CA 91204

(818) 243-6223

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 

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION

2839 Sunset Blvd 
Los Angeles, CA 90026 

413-3370

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
Res. (818) 785-7358 Office: 666-8895

Member of L.A. Board of Realtors

Sąskaityba

Apdrauda

ANTANAS F. SKIRIUS
Apdraudos agentas 
4366 Sunset Blvd.

Los Angeles, CA 90029
Tel. (213) 664-2910

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D. 
gydytojas ir chirurgas 

Įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard 

Santa Monica, CA 90405

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039

(213) 667-3080
14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402 
(818)894-0136
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Kovo mėn.

8 d. sekmadienį, šv. Kazimiero parapi
jos patalpose skautų-čių rengiama tradicinė 
Kaziuko mugė.

15 d., sekmadienį, 12:30 vai. p. p. 
šv. Kazimiero parapijos salėje Toronto 
mišraus choro “Volungės” koncertas, 
rengia Los Angeles Liet. Bendruomenė.

22 d., sekmadienį, 12:30 vai. p. p.
šv. Kazimiero parapijos salėje įvyks 
Kanklių ir Draminės Literatūros popietė, 
ruošia L. A. Tautinės Sąjungos skyrius.

29 d., sekmadienį, 12:30 v. p. p. 
šv. Kazimiero parapijos salėje Dali los 
Mackialienės knygos pristatymas, ruošia 
L. A. Dramos Sambūris.

sįc $ $ $ 'Jf. $:Į'. £ ❖ # # * ❖ ❖ ❖ $ $ $ $ $ # ❖ % #

VERTINGOS DOVANOS 
4

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis—

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pagalvėlės, 
rankšluoščiai ir staltiesės, autentiškos 
koplytėlės, lietuviškos lėlės, ar liet, plokštelės 
bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra
“Liet, Amerikos Vakaruose Adm-je

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Ca 90029

Tel 664-2919 664-2910

SKAUTU PAVASARIO BALIUS

Visi tur būt žinote, kad įdomiausias ir 
garsiausias parengimas Los Angelėse yra 
skautų PAVASARIO BALIUS.

Šis balius šiais metais įvyks po Velykų, 
gegužės 2 d., šeštadienį.

Los Angeles organizacijos yra prašomos 
tų diena, nerengti kitų renginių, kad nebūtų 
konflikto. Prašome taip pat nedaryti didelių 
asmeniškų švenčių, nes mes kviečiame 
visus lietuvius atsilankyti į

PAVASARIO BALIŲ.

Atsilankę linksmai praleisite vakarų savo 
draugų tarpe ir paremsite skautų 
stovyklavietę Rambyną.

Stovyklavietės Komitetas

Juokas pro ašaras

Juokiasi puodas...
“Gimtasis Kraštas” (okupuotoje 

Lietuvoje leidžiamas, užsienio lietuviams 
skirtas laikraštėlis), savo 32 numeryje, 
komentarų skyriuje išspausdino straipsnelį: 
“Žemiau nebėra kur...”, cituodami B. R. 
duoda ištraukų iš “Akiračiuose” išspaus
dinto B. R. straipsnio; “Kelionė į lietuvių 
kalbos naktį”. Straipsnyje B. R., verk
šlendamas dėl lietuviųTcalbos didelio su
menkėjimo, užkliūva ir už mūsų žurnalo 
“Lietuvių Dienų”, esą ... “Atleiskit už 
šiurkčius žodžius, bet sunku žurnalą vadin
ti ‘lietuviškomis dienomis’,, jeigu iš tikrųjų 
jo raštų kalba pradėjo taip skubiai keliauti, 
tiesiog dardėti, į tikrą mūsų kalbos sutemų 
naktį...” Nepasigaili laikraštėlis ir kitų 
aštrių “komentarų” ir spaudai ir skai
tytojams...

Taigi, pagal jų laikraštėlį, turėtumėm 
mokytis grynos ir taisyklingos, “nedar- 
dančios įsutemų naktį”, kalbos iš “Gim
tojo Krašto”. Ir taip pavarčius tą “pavyz
dingos” lietuvių kalbos laikraštį, krito į 
akis “deimančiukai” čia surinkti tik iš 
vieno puslapio: “... baldų konstravimo 
biuro specialistą; ... plataus profilio trak
torininkus mašinistus; ... gyvulininkystės 
fermų mechanizatorius;... pasitinkant 
Šiaulių 750-jų metinių sukaktuves, miesto 
‘Aušros’ muziejuje surengta ekspozicija; 
... ministrų taryba pavedė Kauno miesto 
vykdomajam komitetui įrengti memoria
linę lentą; ... naujoji medžiaga — lengva 
iš jos bus siuvami bliuzonai, portjeros; 
...prie displėjaus iš kairės; ... automoti- 
zuotos valdymo sistemos dispečerinė...”

Tai štai kiek “deimančiukų” viename 
puslapyje!

Tas straipsnis tipiškai komunistiškas 
metodas šmeižti visus antikomunistus, 
ypatingai tuos, kuriems gerai sekasi. Jiems 
besidžiaugiantiems portjerais, bliuzonais, 
ir displėjais vis vien širdį skauda, kad 
mūsiškoji spauda gyvena, laikosi... Paci
tavo “Lietuvių Dienas” greičiausia dėl to, 
kad šis žurnalas gerai laikosi, prenumera
torių skaičius ne mažėja, bet auga; ypa
tingai padidėjo lietuviškai arba nemokan
čių arba labai mažai mokančių prenume
ratorių skaičius, nes daugumas iš jų nori, 
kad ir angliškai pasiskaityti apie savo tautą, 
neatitrūkti nuo lietuviško kamieno.

**$:&*** y JĮ

Skaitykite ir Platinkite 
“Lietuviai Amerikos

Vakaruose’’

ALp(LKA)1763
1987, Nr.3

Stasys Deveikis, sulaukęs 74 metų, po il
gos ir sunkios ligos, mirė sausio mėn. 27 
d. Iš Vokietijos buvo emigravęs į 
Argentiną, kur abu su žmona buvo gerai 
įsikūrę — turėjo geležies apdirbimo įmonę. 
Atvykęs į JAV apsistojo Los Angeles 
mieste, kur kartu su žmona dalyvavo 
lietuviškoje veikloje.

Per rožinį ir per gedulingas mišias 
sekančią dieną.šv. Kazimiero bažnyčioje, 
giedojo solistė Dalia Kučėnienė, našlės 
Onos gera draugė, specialiai iš Čikagos at
skridusi. Velionis iš šv. Kazimiero 
bažnyčios gausaus būrio lietuvių palydėtas 
į amžino poilsio vietą Forest Lawn 
kapines, Glendale.

Vasario 28 d. savo velionį vyrą pagerbė 
užsakydama mišias šv. Kazimiero 
bažnyčioje; per mišias giedojo Stasė 
Pautieticnė. Našlę Oną, netekusią 
gyvenimo draugo, nuoširdžiai užjaučiame.

Gladys K. Marriott mirė, po sunkios ir 
ilgos ligos, mirė sausio 27 d. Velionė 
senosios kartos Vilniaus krašto lietuvaitė, 
neturėjusi jokių giminių, augintinės 
Frances Boyd rūpesčiu iš šv. Kazimiero 
bažnyčios buvo palaidota Hollywood Hills 
kapinėse..

sfi sįc

Teklė Bekienė-Ivanauskienė, po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė vasario 8 d. Po 
gedulingų pamaldų šv. Kazimiero 
bažnyčioje, palaidota Forest Lawn (Glen
dale) kapinėse. Velionę, ilgos ligos metu 
ypatingai nuoširdžiai globojo vaikaitė Lori 
Bekas ir giminaitė Birutė Varnienė, bei 
velionės sūnus Edvardas su šeima.

Velionė buvo labai kultūringa ir 
apsiskaičiusi moteris, berods, nebuo 
lietuviškų laikraščių, kurių ji nebuvo 
užsiprenumeravusi, ne tik sau, bet įvairių 
švenčių proga, ir kitoms savo draugėms. 
Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai ir, 
negalėdama pati aktyviai visur dalyvauti, 
savo duoklę visuomet atiduodavo tai savo 
keptais pyragais, tai pinigais.

Prieš išeidama į pensiją, kelis metus dir
bo šv. Kazimiero parapijoj kaip 
šeimininkė, kurią visi kunigai ir jų svečiai 
ilgai prisimins, ne vien tik kaip gerą 
moterį, puikią vyrėją, bet ir labai svetingą 
moterį mėgusią žmones ir svečius.

Vaikaitei Lori sūnui Evardui su šeima 
ir giminėms reiškiame užuojautą.
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