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PABALTIJO TAUTŲ GEDULO DIENA

Minint gedulo dieną, rugpiūčio 23-ią, Dalytė Trotmanaitė skaito Šv. Rastą, Šv. Kazimiero
bažnyčioje, Ekumeninių maldų metu. Už jos matyti: lenkų “Solidarity ’ ’ atstovė, Lietuvos,
Latvijos, Estijos ir Armėnijos vėliavos.

iais metais rugpjūčio 23 dieną suei
ki na 50 metų nuo baisios MolotovoRibbentropo slaptos sutarties, kurios
pasėkoje, pasikeitė Europos žemėlapis, o
dar labiau — gyvenimas Lietuvoje, — virš
300,000 lietuvių atsidūrė Sibire, kentėjo
kalėjimuose, psichiatrinėse ligoninėse.
Visa tauta, aptverta “geležine uždanga”
atsjdūrė sovietiškame kalėjime.
Šiai tautos gedulo dienai prisiminti ir
pasauliui priminti, kad ir po tiek metų mes
nepamiršomc skriaudos, padarytos mūsų
tautai, buvo surengta Juodo Kaspino diena.
Minėjimas pradėtas Šv. Kazimiero
bažnyčioje ekumeninėmis pamaldomis,
kuriose maldas skaitė kun. A. Svarinskas,
estų ir latvių pastoriai; giedojo A.
Polikaitis, latvių ir estų solistai. Prie
kryžiaus dėjo gėles, latvių ir estų konsulai
ir mūsų atstovė A. Nelsienė. Be pabaltiečių, maldose dalyvavo lenkų “Solidari
ty” su plakatu ir armėnai su savo vėliava.

Apeigas filmavo televizijos 4, 9 ir 13
kanalai.
Po maldų — eisena į John Marshall High
School sporto stadioną, kur vyko visa
minėjimo programa, — ją pravedė latvis
Janis Raudis. Minėjimo metu kalbėjo: J.
Treiman, estų konsulas, A. Nelsienė, LB
pirm., V. Čekanauskas, lietuvių kons.,
Aivars Jerumanis, latvių konsulas; buvęs
Sibiro tremtinis, baigęs slaptąją kunigų
seminariją, Sibire į kunigus įšventintas,
kun. A. Svarinskas. Jo, ypatingai jautrią,
kalbą vertė Tadas Dabšys. Susirinkusieji
įvertino ne tik kun. Svarinsko kalbą, bet
ir jo tiek iškentėjusį asmenį, triukšmingais
plojimais ir atsistojimu. Vėliau kalbėjo: K.
Kolski, Amerikos lenkų kongreso atstovas,
Hayrikian, Armėnų Demokratijos ir Lais
vės Sąjūdžio atstovas, T. Mažeika Baltų
Lygos pirm., D. Mažeikienė Baltų Lygos
valdybos narė.
Raštu gauti sveikinimai iš buv. JAV
prezidento R. Reagan ir Nancy, House of
Representatives ir kong. W. Denmeyer.
Be pabaltiečių, gausiai dalyvavo ir
sveikino: lenkai, rumunai, bulgarai,
ukrainiečiai, gruzinai, jugoslavai. Dalyvių
ir vėliavų skaičiumi visus pranešė armėnai.
Programą perdavė tiesiog į TV stotį 9
kanalas, filmavo 13 kanalas ir perdavė
vėliau 10 v.v. per vakarines žinias, po
kurių davė trumpą pasikalbėjimą su
B.A.F.L. pirm. Tony B. Mažeika.

Vaje

Dalis publikos John Marshall stadione, Juodo Kaspino minėjimo metu.
LietuvosN
nacionalinė '
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Ir kibk i darbą! Sutvarkyk savo tėviškę, niekada ir niekam neleisk
girtauti šventuose piliakalniuose, uždek Šventąją ugnį, sutvarkyk

ir mylėk senąsias miestelių ir kaimų kapinaites, gerbk ir padėk
seniems žmonėms, nesityčiok iš Dievo, o nusileisk ir džiaukis Jo
Išmintimi ir Teisingumu.
Ne iš karto Lietuvos kunigaikščiai suvienijo ir apgynė Tėvynę.
Menkadvasis tas Gediminaitis, kuris po pirmų nesėkmingų kardo
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195, Tel.: 664-2910 smūgių nuleidžia rankas ir iš kovos lauko bėga. Verkia ir vaitoja
Tėvynė, regėdama tokius savo vaikus. Drąsa ir ryžtu turi degti
jaunuolis ar jaunuolė, išeiną Tėvynės gelbėti.
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija
Lietuvos vaikai ir jaunime, po žydra Gediminaičių vėliava
Redaguoja Valerija Baltušienė
susibūrę, mes išeiname Tėvynei Laisvės parnešti. Mūsų kardas —
Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais knyga, arklas, kanklės. Kam baisus šis kardas — greičiau tenesusitarta. ★ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai nebūtinai nešdinasi iš mūsų Tėvynės, į pačias tamsybes tenugarma.
reiškia redakcijos nuomonę.
Jau užtekėjo Prisikėlimo Saulė. Jos spinduliai nušvietė mūsų
★ Anoniminiai raštai nepriimami
pilis, alkakalnius, slėnius ir upes, jaunuolių sielas ir širdis.
Prenumerata metams 7.00 dol.; atskiras nr. 70 centų
Nestokite skersai kelio, nes Meilės kalavijas yra pergalės ženklas.
Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius
Vilnius ne žodžiuose, tikrovėje tampa šiaurės Atėnais, O Lietuva
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ — kultūringiausia pasaulio tauta.
Kunigaikštis V1LDAUGAS
(Geležinis Vilkas, Nr. 6)
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CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Blvd.
ietuva — girių ir kilnių žmonių kraštas.
Santa Monica, California 90404
Niekas neprilygsta Lietuvos upių
Tel.: (213) 828-7095
grožiui, Lietuvos ąžuolų stiprybei. Prie
************************************** ************
Aistmarių, prie Nemuno per amžius gyveno
MARCELLA AUGUS
aisčių gentys ir tautos, mylėjo savo kraštą,
President
dainavo savo gimtinės laisvei, narsiai ją gynė.
CROWN ESCROW CORPORATION
Bet sunyko Lietuvos dvasia. Vis dažniau ir
dažniau mūsų kraštuose tyčiojamasi iš laisvės
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
ir iš žmonių, iš kilnumo, iš drąsos, iš meilės.
Tel.: (213) 413-3370
Lietuvos jaunime, vaikai ir jaunuoliai,
*****************************************************
susirinkę Gedimino pilyje, nutarė apginti
Tėvynės garbę ir laisvę. Gediminaičiai
ROQUE and MARK CO., INC.
pasirinko patį sunkiausią kelią — kultūrą ir
Realtors ★ Insurance ★ Income Tax ★ Notary Public
išmintį. Niekas tiek daug vargo nepatirs, tiek
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
sunkumų neregės. Tik tie, kurie pasirinks šį
Res. (213) 395-0410
kelią, iš tikrųjų gali prikelti Tėvynę. Panašių Phone: (213) 828-7525
žmonių jau buvo praeityje, bet juos persekiojo
Albinas Markevičius ir bendradarbiai
#****¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
neturtas, badas, pažeminimai, įvairiausios
nesėkmės, klasta, šmeižtai pasityčiojimai.
Galbūt ir Tavęs laukia panaši ateitis.
RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
Neužmiršk, kad garbingos Lietuvos dukros ir
sūnūs į visus pažeminimus atsakydavo
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525
priešams gerumu ir išmintimi, kantrybe, jų
pačių ginklais sunaikindavo priešus. Ir Tu
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
¥^*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
drąsiai ženk jau pramintu keliu.
Vaitoja ir rauda Lietuvos pilys, jos
LELYA’S DRABUŽIU KRAUTUVĖ
apleistos, išgriautos, bočių kapai išniekinti,
niekur nedega Šventoji ugnis, šventovės
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90046
paverstos sandėliais, kalėjimais. Jaunimas,
tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).
apsvaigęs nuo girtuoklystės, garbina
pavergėjus... Išgriautos mūsų Romuvos,
Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro
išniekinta mūsų Auksinė upė, klesti skurdas iškvietimo dokumentus.
Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų ir
ir vargas Tėvynėje.
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų,
Gediminaičiai, mokykitės doros ir dvasinės suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių šalikų,
stiprybės paslapčių. Nelengva pabusti iš bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos
neveiklumo ir apsileidimo, bet užkopk į savo automobilių.
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
piliakalnį, pažvelk į Tėvynę, kokia ji graži ir
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais —
brangi, kokia ji nuliūdus.

uždaryta.
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Milda Mikėnienė, kun. A. Svarinskas ir A. Hayrikian armėnų
Demokratijos ir Laisvės Sąjūdžio atstovas, Juodo Kaspino minėjimo
metu, 1989 rug. 23 d.
Kun. A. Svarinskui, po paskaitos, jaunos lietuvaitės Daiva
Matytė ir Aušra Venckutė įteikė gėlių.

OK. LIETUVOS IRKLAVIMO
KOMANDOS DALYVAUS
OLIMPINĖSE RUNGTYNĖSE

KUN. A. SVARINSKAS
PAS LOS ANGELES LIETUVIUS

S. m. rugpiūčio 27 dieną Los Angeles
lietuviams buvo proga susitikti su kunigu
A. Svarinsku, žinomu kovotoju už
Lietuvos nepriklausomybę, ginančiu
katalikų ir žmogaus teises. Tris kartus
kalintas už rezistencinę veiklą, galiausiai
paleistas iš lagerio su sąlyga — emigruoti
į Vakarus.
Daugumas žino didelį Bažnyčios
populiarumą ok. Lietuvoje, jos aktyvų
dalyvavimą kovoje su okupantais. Vien jau
“Katalikų kronikos’’ nepertrauktas
egzistavimas rodo organizuotą, svarbią
katalikų jėgą.
Vienas iš aktyviausių šios rezistencinės
jėgos atstovų tarpo yra kunigas A.
Svarinskas.
Sekmadienio kalboje kunigas analizavo
visą rezistencinę kovą ok. Lietuvoje nuo
1944 m. iki šių dienų, — tos kovos etapus
ir pagrindines jėgas turėjusias ir
tebeturinčias svarbią vietą pasipriešinimo
(prieš okupantus) judėjime.
Ypač kompetetingai, kaip jos atstovas,
pavaizdavo Bažnyčios įtaką į šiandienius
įvykius ok. Lietuvoje. Kunigo teigimu
Bažnyčia turi didelę įtaką visame
“paliaubų“ etape, kaip kunigas pavadino
šiandieninę padėtį. Dvasininkijos

pritarimas reformų eigai, inteligentijos
pritarimas atgimimo pastangoms, įgalino
Sąjūdį sukurti stiprias pozicijas ok.
Lietuvoje.
Anot kunigo, iš sakyklų kunigai, jų tarpe
ir jis pats, ragino paremti Sąjūdį. Tačiau
taip pat priminė didelę atsakomybę, pavojų
ir oficialių reformų ribotumą. Kun. Svarin
skas susilaikė nuo skubių išvadų, atsiver
tėlių atžvilgiu: “Viščiukus — rudenį
skaičiuoja... ’’.
Su dideliu įvertinimu analizavo išeivijos
vaidmenį bendrame pasipriešinimo darbe;
priskyrė jai didelius nuopelnus kultūrinio
lobyno išsaugojime, Lietuvos genocido
garsinimą pasaulio visuomenėje.
Vakaruose kunigui netrūksta veiklos, —
vien Los Angeles susitiko su daugeliu
politinių veikėjų, buvusiu prez. R.
Reaganu, priminė ok. Lietuvos vargus
keliems amerikiečių laikraščiams.
“Tauta reikalinga kunigo“, sako kun.
A. Svarinskas, todėl jis numato dėti
pastangas grįžti atgal į okupuotą Lietuvą
remdamasis jam Tarybų Sąjungoje
paskelbta amnestija.
Jei dabar komunistinio vežimo ratams
reikalinga remonto, tai tam pasitarnavo ne
vienas ir ne du pagaliai sumaniai įkišti
kunigo Svarinsko.

Vladas Rukša

SU LIETUVOS TRISPALVE!
1988 m. gruodžio 11 d. buvo atkurtas
Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas
(LTOK). Nors prieš karą LTOK buvo
Tarptautinio Olimpinio komiteto nariu, bet
po 1940 m. okupacijos, jo veikla buvo
nutraukta. Norint vėl tapti Tarptautinio
Olimpinio komiteto nariu ir dalyvauti
olimpinėse žaidynėse su Lietuvos vėliava
reikalinga, kad minimum 5 Lietuvos sporto
federacijos priklausytų tarptautinėms
federacijoms. Siekdami šio pripažinimo,
išsiuntinėjome savo federacijos raštus į
tarptautinę irklavimo federaciją, bei eilę
valstybių nacionalines federacijas.
Lietuvos irkluotojai turi svarių pasiekimų
olimpinėse rungtynėse, pasaulio, bei
Europos čempionatuose, bet tai buvo SSSR
komandos sudėtyje. Siekdami pripažinimo,
turime dalyvauti tarptautinėse regatose ir
kviestis pas save į “Gintarinių irklų“
regatą Trakuose. Jau turime ryšių su at
skiromis valstybėmis, jų tarpe ir Seattle
miestu (JAV).
Mūsų irkluotojų dalyvavimas šiose rega
tose atvertų kelią į Amerikos federaciją,
kuri galėtų palaikyti mūsų reikalavimą būti
priimtiems į tarptautinę federaciją (FISA),
taip susidarytų galimybė 1990 būti pakvie
stais dalyvauti Seattle “Good Will Games”
su Lietuvos vėliava. 1989 metų SSSR
(nukelta į 5 psl.)
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Romas ir Auris Jarašūnai ant okupantų tanko, kurs per 45 metus
buvo skaitomas paminklu, Kaune.

Romas ir Auris Jarašūnai su ‘‘riteriu ’’ prie Gedimino pilies
Vilniuje.

LOS ANGELES
ią 1989 metų vasarą šeši Los Ange

Š

les lietuviai studentai turėjo progą
aplankyti tautą, apie kurią visą gyvenimą
buvo girdėję.
Liepos mėnesį Nida Gedgaudaitė, Živilė
Tomkutė, Gailė Radvenytė, Dovas Zaunius, Romas Jarašūnas ir Auris Jarašūnas
lankė Vilniaus universiteto suruoštus
lietuvių kalbos kursus. Per tą laiką mūsų
lietuvių kalba aiškiai pagerėjo, bet dar
svarbiau — pajutom ir suvokėm, kas tikrai
vyksta atbudusioje tėvynėje Lietuvoje.
Kursų atidaryme liepos 3 dieną
susitikom su kitais kursantais, atvykusiais
iš įvairių pasaulio kampų: Amerikos, Ka
nados, Argentinos, Brazilijos, Australijos,
Vakarų ir Rytų Vokietijos, Lenkijos ir
Suomijos. Iš viso buvo aštuoniasdešimt
studentų, nuo septyniolikos iki šešiasde
šimt metų amžiaus. Iš pat pradžių aiškiai
matėsi, kad kursai buvo ne Maskvos biu
rokratų organizuoti, bet tikrų lietuvių.
Mums išdalintoje programoje pirmieji
sakiniai: “Nuoširdžiai džiaugiamės, kad
esate Lietuvoje, kad matote ją prisikelian
čią laisvam, nepriklausomam gyvenimui.
Norime, kad ir mūsų kursai nors maža
dalele padėtų telkti ir budinti tautą”.
Kursų atidarymo metu visi en
tuziastingai klausėmės, tik nusivylėm, kai
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LIETUVIAI STUDENTAI
OK. LIETUVOJE
Auris Jarašūnas

mums kursų rengėjas pranešė, kad visiems
bus išdalintas “testas”.
Kursantai buvo suskirstyti į mažas
grupes pagal kalbos mokėjimo lygį. Kas
dieną nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. vykdavo
lietuvių kalbos pratybos. Tuo laiku dės
tytojos savo grupėms dėstydavo kirčiuotes,
linksniuotes ir kur nosines dėti; taisė mūsų
amerikonišką ištarimą ir didindavo mūsų
žodynus. Dvyliktai valandai — pasirinkdavom vieną iš programoje numatytų,
valandos ilgumo, paskaitų. Temos buvo

Vilniaus senamiestyje. Iš k.: vilnietis M. Špokas, Auris Jarašūnas, Ona Šileikaitė, iš
Toronto, ir losangeliečiai Nida Gedgaudaitė, Živilė Tomkutė, Romas Jarašūnas ir Gaili
Radvenytė.

įvairios: Lietuvos istorija, tarmės, etnogra
fija, literatūra, teatras, menas, architek
tūra, gamta, filosfoija, ekonomija ir
politika.
Paskaitas skaitė įdomūs žmonės, kurie
nesivaržė sakyti teisybės. Girdėjome apie
Ribbentropo-Molotov slaptus protokolus ir
apie nepriklausomybę, kuri neužilgo bus
atsiekta. Teko išgirst iš žymių, žmonių,
kaip rašytojų Marcelijaus Martinaičio ir
Kazio Sajos, Laisvės Lygos vadovo An
tano Terlecko ir Sąjūdžio aukštų parei
gūnų. Kasdieną ketvirtą valandą p.p.
būdavos ekskursijos po Vilniaus žymias
vietoves ar susitikimas su svarbiais visuo
menininkais. Vakarus — mes patys galėda
vom susitvarkyti. Kiekvieną savaitgalį
universiteto autobusai mus veždavo į
skirtingą Lietuvos dalį: Palangą, Klaipėdą,
Dzūkiją ir Aukštaitiją. Taip pat savaitės
bėgy buvome laisvi keliauti, be leidimo,
kur norėjom su giminėmis ar naujais
draugais.
Kursų suplanuotų ekskursijų metu
pamatėm daug žymių muziejų, paminklų
ir apylinkių, ir laisvalaikį taip pat gerai
išnaudojom susipažinimui su tauta ir jos
žmonėmis. Visą laiką buvom užsiėmę. Kas
vakarą mus kviesdavo pabendrauti arba
studentai, arba vietinis jaunimas ar
pažįstami. Kartais atsirasdavo laisva diena
ar vakaras be planų, bet tokias spragas
greit užimdavo belaukiantieji giminės.
Visi kursų dalyviai aiškiai pasisakė, kad
jie Lietuvoje daug ko išmoko ir daug žinių
susirinko už klasės ribų.
Universitetas išdalino mums visiems po
150 rublių stipendiją, iš kurios mums buvo
pasakyta pragyventi. Maistą turėjom patys
susikombinuot ir pasiruošt virtuvėse
studentų bendrabutyje, kuriame visi buvom
apgyvendinti. Iš pradžių buvo sunkumų:
maisto krautuvėse matėsi tik kaulai ir
riebalai — “balta mėsa”... Po kiek laiko
išmokom, kur reikia duot kyšį ir kaip per
pažįstamus įsigyti tai — ko reikalinga.
Nors mus neretai išgelbėjo giminės ir
amerikoniški doleriai, vis tiek teko
paragauti tai, ką Lietuvos gyventojai visą
gyvenimą turėjo iškentėti. Mums, išlepu
siems amerikiečiams, buvo sunku suprasti
šitokį gyvenimą ir vienas kito klausdavom:
“Kodėl viskas turi veikti taip atbulai?
Kodėl mūsų broliai ir seserys Lietuvoj
buvo pasmerkti gyventi šitokioj absurdiš
koj kasdienybėj?” Pajutom ką reiškia
socialistinė realybė ir tą pyktį, kuris išjos
kyla.
Nors turėjom nemažai sunkumų Lietu
voje, tačiau mes ragintumėm, kad visi
žmonės, kurie tik gali, važiuotų į Lietuvą.
Įgytos žinios ir patirtys atsveria pergyven
tus nepatogumus. Taip pat siūlytumėm

Ok. Lietuvos LSSB
vadovai L. A. skautų
stovyklavietėje. Klupo,
antras iš d. Vyr. Skau
tininkas R. Ulevičius;
trečias iš d. jo pavaduo
tojas — L. Daujotas.
Foto —V. Varno

OLIMPINĖSE RUNGTYNĖSE

SU LIETUVOS TRISPALVE!
(atkelta iš 3 pusi.)
rungtynėse Lietuvos moterų aštuonvietė
laimėjo 2-ą vietą, vyrų 3-ą vietą.
Mūsų problema: nuo š. m. liepos 1 d.
pas mus bilietus parduoda tik į ‘ ‘Aeroflot’ ’
lėktuvus, — taigi galime nusipirkti bilietus
tik iki New York. Kaip matyti iš regatų
schemos mums reikia nuvykti į Madison
ir Seattle. Gal būtų galimybė padėti mums
nuvykti į minėtus miestus arba parekomen
duoti kas galėtų padėti. Mūsų aštuonvietės

visiems studentų amžiaus žmonėms daly
vauti Vilniaus universiteto kursuose, nes
tai yra puikiausia proga pamatyti ir suprasti
dabartinę Lietuvos padėtį. Teko išklausyti
istorikų, ekonomistų, filologų ir filosofų
aiškinimų apie Lietuvos kelią: iš kur jis
ateina ir kur jis žada nuvest. Išgirdom iš
politinių vadovų apie planus atsiekti, visų
aiškiai išreikštą, galutinį tikslą —
nepriklausomybę. Teko palyginti Sąjūdžio
logiškus argumentus už ėjimą parlamen
tiniu keliu ir Lietuvos Laisvės Lygos
emocijomis pagrįstus argumentus dėl
stipraus pasipriešinimo bet kokiam ben
dradarbiavimui su komunistais. Ir paprasti
pasikalbėjimai su vietiniais papildė mūsų
įsigytas teoretines žinias. Lietuviai dabar
nebijo paminėti žodžio nepriklausomybė
ir viešai svarstyti — kaip ją atsiekti.
Matėm ir pajutom žmonių tikrą
lietuvišką patriotizmą ir jų pasiryžimą at
siekti šviesesnio rytojaus. Žmonės nuošir
džiai išreiškė savo gilią viltį laisvai atei
čiai ir, išbuvus mėnesį, ta ugnis, kuri dega
Lietuvos žmonių širdyse, taip pat apėmė
mūsų, išeivijos jaunuolių, dvasią.

galėtų regatose reklamuoti firmas; mes
galėtume kompensuoti, t.y. išpirkti bilietus
delegacijoms ar pavieniams asmenims iš
Maskvos į Lietuvą, arba iš Berlyno į
Lietuvą ir atgal, ir rūpintis jų pragyvenimu
Lietuvoje.
Šis prašymas ne tik dėl Lietuvos

irkluotojų, bet dėl visos Lietuvos sporto,
tuo pačiu mūsų tautos pripažinimo tarp
tautiniu mastu.
Atleiskite už nekuklų prašymą, iš anksto
dėkingi.
LTOK Vykdomojo Komiteto narys
Vytautas Briedis ir Lietuvos irklavimo fed.
vice-pirm. Eugenijus Levickas
Irklavimo olimpijada vyks: spalio 26 d.
iki lapkr. 3 d. Milwaukee (Wis.), lapkr.
3 d. iki 12 d. Seattle (WA).

Lėšų telkimą tvarko Seattle LB-ės pirm.
Ina Bertulytė-Bray, 3883 — 45th Avė.,
N.E. Seattle, WA 98105. Čekius rašyti:
Lithuanian American Community Inc.
Aukos nurašomos nuo pajamų — IRS No.
36-3625439.
Ir mažiausia auka bus priimta su
didžiausia padėka.

Visi mes piktinomės, kad mūsų lietuviai
rungtynėse, ypatingai olimpinėse, vadina
mi rusais. Dabar puiki proga padėti mū
siškiams įgyvendinti tų svajonė, kad
lietuviai būtų vadinami lietuviais, kad
žaidynėse plevėsuotų LIETUVOS vėliava.
Red.

NAUJA NEO-LITUANŲ VALDYBA
Pirmininkė — Laima Tumaitė; vice-pirm.
— Aloyzas Pečiulis; sekr. — Kristina
Švarcaitė; ižd. — Daiva Čekanauskaitė;
valdybos narys — Algirdas Narutis.
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XI AMERIKOS LIETUVIŲ
KONGRESAS
Šių metų spalio 21-22 d.d. Amerikos

Lietuvių Taryba šaukia XI-jį Amerikos
Lietuvių Kongresą, Los Angeles, Sheraton
Town House, 2961 Wilshire Blvd.

PROGRAMA:
Spalio 20 d., penktadienį, atstovų
susipažinimas viešbutyje. Spalio 21 d. 9:00
— 10:00 vai. ryto registracija. Nuo 10:00
v. ryto iki 12:00 v. — kongreso atida
rymas ir kt.; ALT pirmininko pranešimas.
Specialūs pranešimai: a) iš ok. Lietuvos į
Kongresą atvykusių organizacijų atstovų
pranešimai apie padėtį ir apie veiklos gali
mybes; b) kongreso dalyvių paklausimai.
12:00 — 1:00 vai. p.p. priešpiečiai vieš
butyje. 1:00 vai. p.p. popietinė sesija. Sim
poziumas: dalyvauja — VLIKO, PLB,
Nepr. Lietuvos diplomatijos, ALTO ir ok.
Lietuvos organizacijų atstovai. Moderuoja ALT garbės ir VLIKO pirm. dr. K.
Bobelis.
7 vai. p.p. banketas viešbutyje. Progra
mą išpildo sol. Birutė Vizgirdienė ir sol.
A. Polikaitis, akompanuoja muz. A. Jur
gutis. Įėjimas į banketą-pietus 40 dol.
Užsisakyti iš anksto, čekius rašyti Lithua
nian American Council, siųsti L. Mažei
kienei, 13055 Mindanao Way, #3, Marina
del Rey, C A 90292.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
49-tasis SUVAŽIAVIMAS
Vyks spalio 22 d., sekmadienį, Šv.
Kazimierojparapijos salėje. 10:30 vai. ryto
pamaldos Sv. Kazimiero bažnyčioje, 12:00
prasidės suvažiavimo atidarymas, pro
grama, pranešimai.

PASISEKUSI GEGUŽINĖ
“Lietuvių Dienų’’ žurnalo tradicinėmetinė gegužinė, surengta rugsėjo 3 d.,
praėjo su dideliu pasisekimu. Už tai esame
dėkingi daugeliui talkininkų, prisidėjusių
prie šio renginio sėkmės: J. Paškauskienei,
vyriausiai šeimininkei ir jos padėjėjoms,
— O. Barborinienei, O. Žagunienei, G.Ra

dzevičiūtei. Prie kavos ir pyragaičių dir
busioms: O. Orlovienei, M. Kantienei ir
L. Baltrėnaitei; baro “bosams’’ J. Dženkaičiui, E. Veimeriui ir J. Orlovui; prie
kasos dirbusiems: A. Mažeikai ir A. Barkui; loteriją tvarkiusiems — V. Skiriui ir
B. Seliukui; renginį muziką garsiakalbį
parūpinusiam V. Giliui; spaudą tvarkiu
siam — V. Varnui; programos ir loterijos
pravedėjai V. Baltušienei.
Didelis ačiū mūsų klebonui kun. dr. A.
Olšauskui, parengimą garsinusiam per
pamokslą, taip pat Kai. Liet. Radijo klubui
už pranešimus radijo bangomis,
v —
Didelis, didelis ACIU visiems viešnioms
ir svečiams, visiems pirkusiems loterijos
bilietėlius ir tuo parėmusiems “Lietuvių
Dienos’’ žurnalą.
“Lietuvių Dienos“ administracija

IŠVAŽIAVO IR... SUGRĮŽO
Š. m. spalio 8 d., 12:00 vai., Šv.

Kazimiero parapijos salėje, Los Angeles
vyrų kvartetas dalinsis kelionės po Lietuvą
įspūdžiais: vaizdajuostėmis, skaidrėmis,
prisiminimais ir dainom.
Kvartetas kviečia visuomenę atsilankyti.
Įėjimas — auka salės, aparatūros ir
vaišių išlaidoms padengti.

SUSITIKIMAS SU ATEITININKAIS
IŠ OK. LIETUVOS
Rugsėjo 17 d. dr. Z. Brinkio rezidenci
joj įvyko Los Angeles ateitininkų susirin
kimas ir svečių iš ok. Lietuvos, Sauliaus
Galadausko ir Vidos Kavaliauskaitės pra
nešimai. Abu kalbėtojai lietė tik jaunimo
organizacijas: ateitininkus, skautus ir
naują, ypatingai populiarią jaunimo tarpe,
organizaciją — Gediminaičius. Į paklausi
mus atsakinėjo S. Galadauskas. Susirin
kimą pravedė D. Polikaitienė. Po to sekė
kavutė su užkandėliais.

AFS
Šių metų laimėtojai:
I- mą dovaną — B. Vingis, (Indiana)
II- ų kun. A. Babonas, (Michigan)
III- ą A. Čepulis, (Pennsylvania)
Kiti laimėtojai: J. ir A. Gumbelevičiai
(OR), E. Ziausys (NY), kun. A. Babonas
(MI), dr. J. Skrinska (OH), A. ir V.
Pažiūros (CA) ir kun. J. Grabys (NY).

AKAI • SANYO • JVC • SEIKO • TOSHIBA • CASIO • SHARP • MINOLTA • CITIZEN • SONY • NEC
Pirmoji rusų parduotuvė Los Angeles parduodanti STEREO — VIDEO — RADIJO — FOTO APARATUS, tinkančius
Sovietų Sąjungos sistemai.

EVROPA ELECTRONICS
□ Esame pirmoji įstaiga Los Angeles, siunčianti siun
tinius sudarytus iš mūsų krautuvėje pirktų prekių, į
Lietuvą ir kitus Sovietų Sąjungos kraštus, muitą
apmokant čia.
□ Parduodame japonų gamybos televizijos, video
aparatus, telefonus, video-magnetofonus tinkančius
Europos arba Amerikos sistemoms
□ Tiktai pas mus gausite kvalifikuotų tarnautojų
patarimus kokios prekės turi paklausą Lietuvoje

Krautuvė atdara: kasdieną 11 — 8 v.v., sekmadieniais 12 — 5 v.v.

EVROPA ELECTRONICS
7117 SUNSET BOULEVARD, SUNSET GALERIA, HOLLYWOD, CA
Tel.: (213) 851-8401
Kampas La Brea, šalia EI Polio Loco ir Wendy’s. 1 vai. mašinos pastatymas veltui.
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LIETUVIAI PROFESIONALAI — PREKYBININKAI
Advokatai

Nuosavybių pardavėjai
ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

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

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law
483 Francisco St. Suite B.
San Francisco, CA 94133
Tel.: (415) 781-9048 24 Hour Phone

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law
412 W. Broadway Ave., Ste. 204
Glendale, CA 91204
Tel.: (818) 243-6223

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law
7060 Hollywood Blvd., Suite 616
Los Angeles CA 90028-6404
Tel.: (213) 871-8999

Apdrauda
M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

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

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

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

DENNIS PETRAS
Broker Associate

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

Gydytojai

do Whitehouse Property
23067 Ventura Blvd.
Woodland Hills, CA 91367
Tel.: (818) 999-3100
Res. phone (818) 883-2877

CENTURY 21
23241 Ventura Boulevard
Woodland Hills, Ca 91364
Business (818) 8831723
Residence (818) 704 0103

SERVICE WITH INTEGRITY
WILLIAM J. GRASKA, M.D.,
F.A.A.F.P.
Temple Medical Group, Inc.

RASA BANYS
SĄSKAITYBA

1100 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90012
Tel.: 250-3716

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

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

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
(213)667-3080

General Contractors

14659 Limedale St
Panorama City, CA 91402
(818) 894-0136

ROMAS ŽEMAITAITIS

STOGŲ TAISYMAS

A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029
453-1735
828-7525

ROQUE & MARK CO.

Home Improvements

Antanas F. Skirius
Apdraudos Agentas
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213) 664-2910

Electrical ■ Heating - Plumbing

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

ROOF REPAIR MASTERS
Our Roof ‘Tune-Up’ Includes:

Dantistai

KOSTAS MAKAUSKAS

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Plumbing — Electrical — Carpentry
Cement Work — Construction —
Remodeling — Repairs

Member American Dental Society

EXPERIENCED

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

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

(Corner Warner & Euclid)

JOHN BRICKUS
JONAS BRIČKUS

• Repair Leaky Roof As Needed
• Reseal Vents,
Seams And Splits If Necessary
• Check All Drains And Seal
If Necessary
• Advise On General Roof Condition

CALL FOR OUR LOW PRICE

663-5901
2900 Griffith Park Blvd.

Tel.: 1 (714) 968-5525
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Atlikdama si
tyrinėjimus ir
atliekantiems j
problemas sūnaus su kuuikiu maitinimu
krūtimis. Ėmė mytybos ir apsaugos
(preventive) medicinos kursus.
3-čiuosius stažo metus užbaigė USC —
St. Francis ligoninėj, Lynwood, CA. Šioje
ligoninėje gilino žinias visose šeimos
daktaro šakose: nėščių moterų priežiūrą,
kūdikių ir vaikų gydymą, gynekologiją ir
vidaus ligas.

PARENGIMŲ

KALENDORIUS
1989 m.
Spalio mėn.
8 d., sekmadienį, 12 vai., parapijos
salėje, Vyrų Kvarteto “Sugrįžtuvės”:
vaizdajuostės koncertų ok. Lietuvoje,
dainos.
15 d, sekmadienį, 12 vai., parapijos
salėje, dail. Danguolės Kuolienės grafikos
paroda. Ruošia L. A. ateitininkai.
22 d., sekmadienį, 12:00 v. parapijos
salėje, ALTo kongresas.
29 d., sekmadienį, parapijos salėje,
Parapijos Rudens banketas.

Lapkričio mėn.
4 d. šešt., 7:30 v.v., parapijos salėje
B.A.F.L. (Baltų Laisvės Lygos) balius.
5 d., sekmadienį, 12:45 p.p. Brook
side restorane, Pasadena, metinė Akademi
kų Skautų S-gos šventė. Nariai renkasi
11:45.

- SVEČIAI Prof. Arvydas Matulionis, Alės Rūtos
ir ok. Lietuvoje gyvenančio, Sibiro
kalinio, kun. Kastyčio J. Matulionio
giminaitis, atsilankė mūsų redakcijoje.
Profesorius dalyvavo Amerikos sociologų
sąjungos kasmetinėje konferencijoje San
Francisco.
Kartu su JAV sociologais (Ohio ir
Michigan universitetais) ir su estais rengia
bendrą knygą apie jaunimo problemas.

A. Samolis iš San Francisco specialiai
atvyko į “L. D.” pikniką
savo gimi
nėmis iš ok. Lietuvos Arūnu ir Vytautu,
pastarieji labai apsidžiaugė gavę poeto B.
Brazdžionio knygą (Po aukštaisiais
skliautais) su autografu.

Medicinos daktarė Rima Jodelytė-Jensen

NAUJA GYDYTOJA
Daktarė Rima Jodelytė-Jensen, rugsėjo
mėn pradžioje, atidaro savo kabinetą, 7301
Medical Center Drive, Suite 301, West
Hills, Ca. 91307. Tel.: (818) 884-1282.
Rima, baigus Sv. Kazimiero pradžios
mokyklos 8-ius skyrius, įstojo į Univer
siteto gimnaziją (University High School),
kur mokėsi talentingų mokinių klasėje.
Gimnaziją baigė augščiausiais pažymiais.
1976 metais cum Įaudė baigė UCLA bio
chemijos fakultetą, įsigydama bakalaureatą.1980 m. birželio mėn. gavo magistro
(masters) laipsnį iš biologijos. Dirbo
imunologijos ir fiziologijos sričių tyrinė
jimus. Mediciną studijavo Minesotos
(Minneapoly) universitete, kurį baigė 1986
m. Studijuodama mediciną Rima, rašė pro
gramas kompiuteriams, tuo padėdama
medicinos studentams, studijuojantiems
širdies anatomiją ir fiziologiją. Rima, su
pora kitų studentų pradėjo alkoholizmo
tyrinėjimus, kuriuos rėme ir skatino Mine
sotos valstijos sveikatos departamentas.
Baigusi universitetą, dar 3 metus atliko
stažą ligoninėse, pasirinkusi šeimos
gydytojos (Family Practice) šaką.
Paskutiniuosius 2 metus atliko stažą UCLA
Harbour ligoninėj (Medical Center),
Torrance.

Rima Jodelytė, Jūros ir Juliaus duktė,
mums gerai pažįstama. Kaip ir kiti trys
Jodelių vaikai: Julius (J.J.), Vida ir Milda,
Rima baigė Šv. Kazimiero mokyklą, dir
bo ateitininkų eilėse, dalyvavo šokių
grupėje, dainavo mokyklos chore. Dar
vaikystėje pasižymėjo savo gabumais.
Rima ištekėjusi už danų kilmės Don
Jensen, baigusiu UCLA ekonomijos
fakultetą, augina tris dukras: Ritą, Laurą
ir Marayą.

- MIRTYS Leo Oksas mirė rugsėjo 8d., palaidotas
rugsėjo 12 d. Šv. Kryžiaus kapinėse.
Leo gimė 1908 m. gruodžio 1 d, Čika
goje. Buvo veiklusv lietuvis, priklausęs:
Lietuvos Vyčiams, Šv. Vardo dr-jai, Tau
tinei S-gai ir kitoms organizacijoms.
Reiškiame gilią užuojautą jo našlei
Izabelei ir kitiems giminėms.

Pranas Speecheris mirė rugsėjo 8 d.,
palaidotas Šv. Kryžiaus kapinėse rugsėjo
14 d. P. Speecher gimė 1899 m. sausio 15
d. New Jersey, priklausė Šv. Vardo dr-jai,
buvo ir Šv. Kazimiero parapijos komiteto
pirmininku. Prieš išeidamas į pensiją
vertėsi nuosavybių pardavinėjimu.

VLADAS CEIKA
su
TĖVAIS
gaminame šviežias lietuviškas
dešras ir maistą parengimams

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039
Tel.: (213) 661-5276
DARBO VALANDOS
pirmadieniais uždaryta
antradieniais nuo 10 vai. iki 7 vai. 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 palankiausiomis
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
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LITHUANIAN INVESTORS ATTENTION:
I can build an apartment building that is $200,000
or more under market value, having a gross in
come of $80,000 or more annually for the same
amount of cash down payment (25°/o) required
for the purchase of an existing apartment
building. Am seeking investors or investment
group. Call JOHN BRICKUS (JONAS BRICKUS
— BRICKUS CONSTRUCTION COMPANY) At
(213) 663-5901. Licensed General Contractor,
Broker and Certified Appraiser. (Free VA REPO
list upon request — Buy VA Repos at about 25%
under market value).

