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ŠV. KAZlMflERO PARAPIJOS "LIETUVIŲ DIENA"
PARAPIJOS LIETUVIŲ DIENA 
birželio 17 d. buvo Įvairi ir Įdomi.

Pirmą kartą pas mus pasirodė 
nauji talentai: solistė Genė Ugians- 
kienė ir Clevelando studenčiiį vo
kalinis vienetas Nerija, vadovauja
ma R. Čyvaitės-Kliorienės.

Solistė G- Ugianskienė gražiai 
padainavo keliolika lietuvių kom
pozitorių dainų, jų tarpe ir komp. 
B. Budriūno ir komp. G. Gudaus
kienės- Iš klasinių kūrinių solistė 
dainavo tik F. Schuberto “Dar Lei- 
ermann” ir C. Saint-Saens ‘’Mon 
Coeur ouvre a ta voix”, ištrauką 
iš operos “Samsonas, ir Dalila”.

Jaudinanti scena buvo, kai so
listė pasisodinusi vaikutį ant kelių 
ir kelis šalia pasistačius padainavo 
“Mylėsi motiną brangią”.

Solistei akomponavo mūsų pa
sižymėjusi pianistė R. Apeikytė.

Clevelando Nerijai mūsų jauni
mas sukėlė ovacijas, o po koncerto 
mūsų berniukai solistėms prisegė 
po gėlę. Nerijai akomponavo jų 
pačių pianistė, Andriaus Kuprevi
čiaus dukra Kristina. Nerijos dai
nininkės yra gerai susidainavusios 
ir sudaro gerą ansambli, tik dainos 
gal kiek pervienodos, daro monoto
nijos įspūdi. Bėda mūsų daininin

Prel. J. Kučingis gauna dovaną iš 
Nerijos vadovės-

kams, kad daugumą dainų reikia 
imti iŠ sovietinės Lietuvos repertu
aro. Iš mūsiškiu tik viena G- Gu
dauskienė kiek daugiau duoda nau
jų kompozicijiį koncertų paįvairi
nimui. O galėtų lengvesnių dalykų 
sukurti ir vyresnieji “rimtieji” kom
pozitoriai.

Klebonas, priėmęs iš Nerijos va
dovės R. Kliorienės “kviečių var
pų” drožinį, pasisakė, kad pirmą 
kartą gaunąs dovaną iš programos 
atlikėjų- (Paprastai atlikėjai ima 
“dovanas” iš rengėjų).

Programą pravedė mūsiį mėgia
moji solistė Birutė Dabšienė. Kaip 
vedėja pastebėjo — tai pirmas Įvy
kis, kad programą atlieka vien mo
terys.

Į Lietuvių Dienos programą įėjo 
ir dvi parodos.

B;že,:o 16 d-, šeštadieni parapi
jas ‘•■’lėj? atidaryta Br. Kviklio pa
ruošta Vilniaus universiteto 400 m. 
sukakčiai paroda Parodoje buvo iš
statyta keletas šimtų senų knygų, 
portretų, dokumentų, laiškų. Ją ati
darė kun. prcl- J. Kučingis. Paroda 
buvo gausiai lankoma ypač sekma
dieni.

Mokyklos klasėse vyko dail. Jur
gio RaČkaus iš Kanados kūrinių 
paroda. Paroda buvo didelis susi
domėjimas, nes dailininkas vartoja 
brangia medžiagą, kūriniai daro 
Įspūdžio, tik ir kainos, deja, taip 
pat Įspūdingos, tai maža kam toks 
menas teprieinamas-

Altą ruošiasi kongresui
Amerikos Lietuvių Tarybos val

dyba birželio 1 d. savo būstinėje 
buvo sušaukusi posėdi, kurį prave
dė pirm- dr. K. Šidlauskas. Pirmi
ninkas painformavo valdybos na
rius, kad buvo kreiptasi Į preziden
tą Carteri ir į Valstybės sekretorių 
Vance, prašant išlaisvinti kalina
mus lietuvius disidentus. Painfor
mavo apie Jungtinio Amerikos Pa- 
baltiečių komiteto pastangas pra
vesti kongrese rezoliuciją, kad 
Madrido konferencijoje būtų iškel
tas Lietuvos klausimas. Pranešė, 
kad jau yra angliį kalba kun. J- 
Prunskio paruoštas leidinys apie žy
dų likimą Lietuvoje. Nutarta tą 
leidinį išleisti. Pranešė, kad dalyva-

L. Kanto foto montaže — sol. G- Ugianskienė ir Clevelando stu
denčių vokalinis vienetas Nerija L. A- Šv. Kazimiero parapijos 
Lietuvių Dienos meninės programos metu.

Apačioj — solistė G. Ugianskienė (su vaikučiais) atlieka dainą 
Mylėki motiną brangią-

Prelatas J. Kučingis atidaro Vilniaus Universiteto 400 metų jubiliejui 
įkirtą parodą Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos “Lietuvių Dienos” 
švakarėse. Parodą parengė ir pats joje dalyvavo aiškindamas Br- Kviklys, 
rienas “Draugo” dienraščio redaktorių, atvykęs iš Chicagos.

Foto Leono Kanto

vo St- Kairio ir K. Bielinio pamink
lų atidengime, kur pasakė kalbą. 
Taip pat pasveikino Tautinės Są
jungos seimą.

Vicepirm. T- Blinstrubas pain
formavo apie dedamas pastangas 
pagyvinti ryšius su skyriais ir rūpes
tį steigti naujus bei rasti Altos at
stovus kolonijose, kur skyriiį nėra. 
Kun. A- Stasyspranešė, kad Lietu
vių kongreso paruošiamieji darbai 
sėkmingai vyksta kaip Clevelande, 
taip ir Chicagoje. Sudarytos specia
lios komisijos: patalpų, kongreso 
ruošimo, banketo, spaudos, manda
tų, finansų, transprotacijos.

Vysk V. Brizgys ir vysk- A.

Deksnys, reziduojąs Europoje, pa
žadėjo dalyvauti Lietuvių kongrese 
spalio 13-14 dienomis Clevelande, 
Hollenden House viešbutyje.

Ižd- J. Skorubskas painformavo, 
kad Altą gauna Lietuvos reikalams 
aukų daugiau negu anksčiau, ir iž
do stovis geras.

Kun. J. Prauskis pranešė, kad 
leidinio “Lithuania’s Jews and the 
Holocaust” susidaro 39 mašinraščio 
puslapiai. Rankraštį peržiūrėjo pir
mininkas dr- K. Šidlauskas, gen. 
kons. J. Daužvardienė. Jau atiduo
dama spaudai ir tikimasi šileisti 
liepos mėn- pabaigoje.
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DĖL LZS GARBĖS TEISMO VIEŠO PAREIŠKIMO

įskilus spaudoje ginčams dėl LŽS centro valdybos pirmininko svečia- 
vimosi Lietuvoje, LŽS garbės teismas (pirm- J. Dagys, nariai J. Vaičeliū- 
nas, J. Karka) paskelbė “viešą pareiškimą”, kuriame tarp kitko sakoma:

“Joks laisvajame pasaulyje išeinantis lietuvių laikraštis (redaktorius ar 
korespondentas) neturi nei juridinės, nei moralinės teisės atimti (ar apri
boti) LŽS nariui teisę lankytis okup. Lietuvoje ir kt. komunistų valdo
muose kraštuose. Asmens Laisvių (Human Rights) respektavimas turėtų 
būti praktikuojamas kiekvieno lietuvių leidžiamo laikraščio-’’

Teisingai, kad niekas negali uždrausti lankytis okupuotuose kraštuose 
ir niekas nedraudė ir nedraudžia. Tik reikia pažvelgti, kas ir kokiu tikslu 
važiuoja: , ar giminių lankyti,, ar propagandiniais tikslais, ar “kultūrinio 
bendradarbiavimo” reikalu. Nevisa mūsų spauda, kaip ir nevisi asmenys, 
tuo klausimu sutaria. Tačiau yra Vilko, Ąltos ir Bendruomenės nustatytos 
bendravimo gairės. Jų reiktų ir laikytis-

LŽS garbės teismas gali teisti tik savo narius ir įsakinėti tik savo 
narių redaguojamai spaudai. Vargu, ar LŽS garbės teismas teisingai 
pasielgė, .išsiuntinėdamas visiems laikraščiams savo reikalavimus, nors 
kai kurie jų visai nepriklauso sąjungai. Kaip atrodytų, jei Inžinierių 
sąjungos garbės teismas' pradėtų tvarkyti advokatų sąjungos narius, 
gydytojų g. teismas — menininkų ir panašiai-

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II — DAUG KUR PIRMAS

Poppiežiaus Jono Pauliaus II pirmenybes išvardija Hugh A- Mulligan: 
Pirmas neitalas popiežius po 455 metų.

Pirmas popiežius lenkas ir pirmas iš komunistinio krašto.
Pirmas pasirinkęs trijų paskatinu popiežių vardus.
Pirmas spaudos konferencijoje atsakinėjęs į žurnalistų klausimus
Pirmas iš Šv. Petro katedros prabilęs lenkiškai ir lietuviškai-
Pirmas mūsų atminime popiežius, skaitąs be akinių.
Pirmas popiežius, kuris nešioja rankinį laikrodį.
Pirmas popiežius čiuožėjas, alpinistas ir mėgstąs plaukioti baidare.
Pirmas mūsų atmintyje jauniausias iš popiežium išrinktųjų — 58 metų 

amžiaus- Tik Pijus IX, išrinktas 1846 m. buvo jaunesnis — 54 metų.
Pirmas iš konklavon atvykusių mažiausiai atsivežęs pinigų, tik 10 dol., 

nes tik tiek Lenkijos komunistinė valdžia leidžia ižsivežti.
Pirmas popiežius per pusryčus pradėjęs valgyti keptus kiaušinius su 

lašinukais, vietoje italų pusryčių duonos su kava.
Pirmas popiežius mūsų laikais savo rankomis padėjęs statyti bažnyčią 

Krokuvoje ir nešęs žvyrą ir akmenis iš upės, kai komunistinė valdžia 
nedavė medžiagos statybai-

Pirmas popiežius, kurio ingreso iškilmėse dalyvavo komunistinės vals
tybės prezidentas, Lenkijos prezidentas Henrikas Jablonskis.

Pirmas popiežius, poetas kurio poezijos rinkinys išleistas angliškai.
Pirmas popiežius, po daugelio metų paskyręs lietuvį kardinolą.

Ryšium su 1978-XI1.1 Maskvoje 
paskelbtu “TSRS įstatymu dėl T- 
SRS pilietybės ir jo įsigaliojimu So- 
vietų Rusijoje (“Sąjungoje”) ir o- 
kupuotoje Lietuvoje, daugelis su
sirūpinusių tautiečių kreipėsi žo
džiu, raštu ir telefonais į Lietuvos 
konsulatus teiraudamiesi, kaip tas 
palies tuos Lietuvos piliečius, kurie 
pasitraukė į užsienį kaip tik veng
dami sovietinės okupacijos ir pri
verstinos sovietinės pilietybės ir da
bar tapę kitų šalių piliečiais. Ypa
tingai jie susirūpinę dėl to, kad pa
gal tą okupuotai Lietuvai primestą 
pilietybės įstatymą netik Lietuvoje 
gimusieji kitų šalių piliečiai, bet 
taipgi ir užsienyje gimusieji jų vai
kai laikomi Sovietų Sąjungos pilie
čiais.

Tuo reikalu žinotina štai kas:
1. Okupuotoje Lietuvoje gimu

sieji ir į laisvąjį pasaulį patekusieji 
yra Lietuvos piliečiai ir turi teisę 
gauti Lietuvos pasus, išskiriant tuos 
atvejus, kai jie yra tapę kitų šalių 
piliečiais. Pastaraisiais metais šia 
teise yra pasinaudoję tarpe kitų ir 
eilė iš okupuotos Lietuvos pasitrau
kusių asmenų, kaip pavyzdžiui, — 
Butkai, Bražinskai, Jurašai, Simo 
Kudirkos šeimos nariai, Tomas 
Venclova ir kiti- Į išduotus pasus 
įrašoma, kad jie netinka keliauti į 
Sovietų Sąjungą.

Kaip pagal kiekvienos civilizuo
tos šalies, taip ir pagal Lietuvos 
įstatymus, buvimas Lietuvos pilie
čiu yra teisė ir privilegija, bet ne 
prievolė. Tad ir Lietuvos paso iš- 
siėmimas priklauso laisvam apsi
sprendimui.

2. Sovietų Rusijos ('Sąjungos’) 
paskelbtas pilietybės įstatymas nė
ra naujenybė, bet sovietinės piliety
bės priverstinas primetimas jos ne
norintiems yra viduramžių menta
liteto pasireiškimas- Daugelio vals
tybių piliečių užsienyje gimę vaikai 
laikomi tėvų šalies piliečiais (ius 
sanguinis), nebent jie patys pasi
rinktų gimtosios šalies (jus soli) pi
lietybę pagal, tos šalies įstatymus. 
Net' ir JAV-bės, kurios pilietybės 
vyraujančiu faktorium yra gimimo 
vieta (jus soli), taipgi pripažįsta ir 
paveldėtiną pilietybę (jus sangui
nis), ką aiškiai parodo ir Simo Ku
dirkos atvejis. Nors jis ir gimęs 
Lietuvoje, bet kadangi jo motina 
buvo JAV-bių pilietė, tai ir jis tu
rėjo teisę į JAV-bių pilietybę, kurią 
ir pasinaudojo. Čia buvo tik jo pri
vilegija, kuria jis galėjo pasinaudoti 
ar nepasinaudoti. JAV-bės jo nesi- 
savino, savo pilietybės jam nepri
metė-

Kitaip pilietybės reikalus supran
ta ir aiškina Lietuvą okupavusioji 
Sovietų Sąjunga. Viduramžių valdo

vas, užkariavęs naują kraštą, laiky
davo, kad jo krašto gyventojai su 
vaikais ir anūkais priklauso^ jam, 
t. y. jo valdomai valstybei..

Lygiai taip pat pagal viduramžių 
mentalitetą šių dienų Lietuvos oku
pantas laiko, kad visi užkariautos 
Lietuvos gyventojai su vaikais ir 
anūkais, nežiūrint, kur jie bebūtų 
gimę, priklauso jam, t- y. Sovietų 
Rusijai (‘Sąjungai’). Sovietų Sąjun
gos tariamasis pilietis, tikrovėje tik 
pavaldinys, pasirinkimo teisės netu
ri. Čia ir yra visa reikalo esmė.

Pagal tarptautinius įsipareigoji
mus ir sutartis su Lietuva, Sovietų 
Sąjunga neturi teisės Lietuvos pi
liečių laikyti Sovietų Sąjungos pilie
čiais. Bet kaip ir kiekvienas impe
rialistinė totalitarinio tipo valstybė, 
Sovietinė Sąjunga tarptautinių su
tarčių nesilaiko-

Vėliausias sutarčių nesilaikymo 
pavyzdys yra Helsinkio Aktas. Jei 
Sovietų Sąjungos valdovai bent kiek 
dėmesio kreiptų į savo tuo aktu 
duotus įsipareigojimus, tai tokie 
Helsinkio susitarimo vykdymo ste
bėjimo grupių vadovai kaip Vikto
ras Petkus, Balys Gajauskas ir dau
gybė kitų, šiandien nebūtų. pūdomi 
darbo stovyklose.

3. Lietuvos teritorijoje gimusioms 
JAV-bių piliečiams, kurie numato 
keliauti į Sovietų Rusiją ir okupuo
tą Lietuvą, patartina laikytis bendrų 
Valstybės Departamento Pasų 
Įstaigos (Bureau of Consular Af
fairs) jau senokai išleistų taisyklių, 
kurių tarpe įsidėmėtini šie punktai:

a) Pagal JAV-bių ir TSRS kon- 
sularinę sutartį kiekvienas Sov. Są
jungoj keliaujantis ar ten gyvenan
tis pilietis turi teisę susisiekti su 
JAV-bių Ambasada Maskvoje ar 
Gen- Konsulu Leningrade. Šios 
teisės jis privalo reikalauti, atsidū
ręs sunkumuose su sovietų valdžios 
organais ar policija.

b) Pavieniui keliaujantys ameri
kiečiai arba amerikiečiai gimę da
bar Sovietų Sąjungos kontroiliuoja- 
moj teritorijoj, raginami suteikti 
JAV-bių Ambasadai Maskvoje ar 
Gen. Konsulatui Leningrade apie 
save šias informacijas: pilną vardą, 
pavardę, paso numerį, gimimo da
tą ir vietą, užsiėmimą, viešbutį ir 
kambario numerį, kuriame sustojęs, 
lankymosi Sov. Sąjungoje datas, 
adresą JAV-bėse ir adresus bei pa
vardes giminių, kuriuos amerikie
tis ruošiasi lankyti.

c) Valstybės Departamentas ne
gali užtikrinti, kad buvęs caristinės 
Rusijos, Sovietų Sąjungos ar dabar 
jos kontroliuojamos teritorijos gy
ventojas nebus palaikytas Sovietų 
Sąjungos piliečiu ir to pasėkoje su-
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"Amerika pavojuje" - ako konrsm. R. Dornan
Šiemet Baisiojo Birželio minėji- Sveikinimo kalbas pasakė Estijos 

mą ruošė lietuviai — Amerikos Lie- konsulas Ernest Lauer, Latvijos 
tuvių Tarybos Los Angeles skyrius kons- Leo Anderson, Lietuvos gen. 
Minėjimas įvyko liepos 1 d. Šv. Ka- garbės kons. Vytautas Čekanaus- 
zimiero par. salėje, dalyvaujant lat- kas 
viams ir estams-

Minėjimą pradėjo ALT-os pir
mininkas Feliksas Masaitis ir pa
kvietė invokaciją sukalbėti kum. dr. 
V. Baltušką.

Kongresmanas Robert K. Dor
nan kalba birželio įvykiu minė
jime, liepos 1 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Lietuvos gen. konsulato New Yorke 
pranešimas

laikytas- Sprendimas, ar toks JAV- 
bių pilietis gali lankytis Sovietų Są
jungoje ir jos užvaldytuose kraštuo
se priklauso jam pačiam. Toks į 
Sov. Sąjungą atvykęs pilietis gali 
būti persekiojamas už anti-sovietinę 
veiklą, ištremtas arba ir įkalintas.

Šios dar prieš sovietinio piliety
bės “įstatymo” pasirodymą išleistos 
taisyklės rodo, kad “įstatymas” 
daug naujo neįnešė, išskiriant gal 
tik tą, kad sovietinė pilietybė pri
metama ne tik jos kontroliuojamoj 
teritorijoj gimusiems, bet taipgi gi
musioms ir už jos ribų.

Viso to, kas aukščiau išdėstyta 
akivaizdoje, susirūpinusiems jau
nuoliams patarimas būtų toks: lan
kymasis Sovietų Rusijoje ir oku
puotoje Lietuvoje yra surištas su 
rizika- Tad prieš išvykdami susitar
kite su savo šeimos nariais ir arti
maisiais, kad jie būtų pasiruošę jus 
gelbėti, jei kartais būtumėt sulaikyti 
neteisėtai bandant primesti jums 
{ovietinę pavaldinystę, ar dėl kurių 

:itų priežasčių.

ir Pavergtų Tautų komiteto 
pirm. Olgerd Klejnot.

Pagrindinį kalbėtoją Robert K. 
Dornan pristatė Albinas Markevi- 
ius, supažindindamas su jo gyveni
mu ir veikla- Kongrsm. R. Dornan 
pasakė, kiek jis pravedė rezoliucijų, 
tarp kurių yra ir Sibiro tremtinio 
Gajausko rezoliucija, reikalaujanti 
jį išleisti iš kaceto ir leisti atvykti į 
Ameriką pas gimines (Bronę ir Ri
mą Gajauskus, Santa Monica).

Amerikos politiniais reikalais R. 
Dornan pasakė, kad dabar Ameri
ka yra didžiausiame pavojuje. 
SALT sutarties pasirašymas yra tik 
Rusijos laimėjimas. Jis kalbėjęs su 
keturių žvaigždžių generolais, ir tie 
pasakę, kad Amerika vis nusileidžia 
Sovietams- Mes dabar esame apsup
ti iš visų pusių. Mūsų valdžia nori 
ir Nikaragvą parduoti komunis
tams, kaip pardavė Kubą Castro 
bolševikiškiems diktatoriams.

Pabaltiečius gyvuliniais * trauki
niais vežė mirčiai į Sibirą, gi dabar 
Azijoje vietnamiečius, Laos ir 
Kombodijos tautiečius suvaro į lai
vus ir išveža į jūrą mirčiai. Daug 
jų žūsta, tik dalis pasiekia kitus 
kraštus, kur jie priimami. Kongrm- 
R. Dornan prašė visus rašyti savo 
kongreso ir senato nariams, kad 
pravestų rezoliuciją, reikalaujančią 
Pabaltijo valstybėms laisvės. Rezo
liucijos numeris yra H- Cone. Res. 
No. 147

Kongresmans R. K. Dornan su
silaukė publikos ovacijų-

Minėjimo rezoliuciją perskaitė 
vicep. V. Bandziulis. Rezoliucija 
buvo priimta vienbalsiai.

Po to buvo išneštos Pabaltijo 
tautu vėliavos ir sekė meninė dalis.

Meninę dalį atliko tik lietuviai 
ir latviai, nes estai turėjo savo su
važiavimą ir tik keliolika jų buvo 

Birželio įvykiu minėjime pirmoje eilėje iš dešinės: latvių atstovas 
Alfons Reins, Latvijos garbės konsulas Leo Anderson, Mrs. A. 
Reins, Latvijos garbės konsulo žmona; kongremanas R. K. Dor
nan, Albinas Markevičius, Lietuvos konsulo šmona Janina Čeka- 
nauskienė (netilpo fotografijoje Lietuvos gen. kon. Čekanauskas, ir 
Estijos konsulas Ernst Lauer su žmona.)

—Foto A. Gulbinskas

atėję į minėjimą.
Pirmiausia latvis E. Ozolinš pia

ninu paskambino keletą V. Darzin- 
šo kūrinių-

Lietuvių meninės programos dalį 
atliko Vyrų trio ir O. Razutienės 
“Spindulio” grupė. Trio — E. Ja- 
rašūnas, Br. Seliukas ir A- Polikai- 
tis puikiai padainavo “Gimtinės 
dangus” (komp. T. Makačino), “Tė
viškėlę” (komp. Br- Budriūno), Ra-

ieimiiimim

Paremkime bendrą Baltijos valstybiy rezoliuciją

Jungtinis Amerikos Pabaltiečių 
Nacionalinis Komitetas, kurį suda
ro Amerikos Estų, Amerikos Lat
vių ir Amerikos Lietuvių Tarybos, 
dėl Baltijos valstybių padėties pa
ruošė JAV-bių Kongresui bendrą 
rezoliuciją, kurios turinį yra apro
bavusios visų trijų tautybių tarybos. 
Pagrindinis šios rezoliucijos nuosta
tas yra siekimas, kad JAV delega
cijų Madrido konferencijoje iškeltų 
Baltijos valstybėms sutrukdytą lais
vo apsi.sprendimo principo vykdy
mą.

Kitas svarbus šios rezoliucijos 
reikalavimas yra išvesti Sovietų ka
rišką ir kitokį personalą iš Baltijos 
valstybių.

Rezoliucijos sponsoriais yra Il
linois kongresmanas demokratas 
Frank Aninuinzio (H- Con. Res. 49) 
ir Pennsylvanijos kongresmanas 
respublikonas Lawrence Coughlin 
(H. Con. Res. 50). Nors abu kon- 
gresmanai yra įnešę rezoliuciją skir
tingais numeriais, bet jų turinys yra 
toks pat-

Ligšiol daugiau kaip 30 kongres
manų yra. prisidėję prie šios rezo
liucijos. Reikalinga, kad bent šim
tas kongresmanų paremtų šią rezo
liuciją, nes tik tuomet rezoliucija 
patektų į Atstovų Rūmų Užsienių1 
Reikalų Komitetą, kuris jai galėtų 
duoti tolimesnę eigą.

Žemiau paduodamas sąrašas kon
gresmanų ligšiol prisidėjusių prie 
rezoliucijos, pagal valstybes: Kali- 

movėnų maršą (komp. E. Gailevi- 
čiaus) ir “Grąžinkit laisvę” (komp. 
Br- Budriūno); akomponavo R. Po- 
likaitis.

“Spindulio” keturios poros pašo
ko tris liet, tautinius šokius, akor
deonu grojant R. Polikaičiui.

Minėjimas pradėtas JAV himnu, 
kurį pagiedojo sol- A. Polikaitis, 
ir baigtas Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos himnais.

gĮįĮm^ ■ffllUUIIllJ

foru i jos — Robert Dornan, Robert 
Lagomarsino ir Henry Waxman; 
Illinois — Philip M. Crane, Henry 
Hyde ir John Fary; Pensylvanijos
— Charles Dougherty, Daniel 
Flood, Raymond Lederer, Austin 
Murphy ir Gus Yatron; New York
— Gary Lee, Normant Lent, Ma- 
tehw McHugh, Peter Peyser ir 
Henry Nowak; New Jersey — Ed
win Forsyteh, William Hughes ir 
James Florio; Ohio — Donald 
Pease ir Louis Stokes; Michigan — 
William Brodhead ir Howard Wol- 
pe; Minnesota — Bruce Vento; 
Massachusetts — Joseph Moakley.

Būtų gerai, kad lietuviai, ypač 
iš šių kongresmanų distriktų, para
šytų jiems padėkos laiškus ir pa
prašytų paskatinti jų kolegas At
stovų Rūmuose paremti šia rezoliu
ciją. ' i r 17

• »

Bet svarbiausias dalykas, kad 
lietuviai rašytų laiškus savo kon- 
gresmanams, kurie ligšiol rezoliuci
jos dar nėra parėmę, kad jie tą 
padarytų. Rašant laiškus demokra
tams kongresmanams, prašyti, kad 
jie sponsoruotų Kong. Frank An- 
nunzio H. Con. Res- 49, o rašant 
respublikonams kongresmanams, 
prašyti jų prisidėti prie Kong Law
rence Coughlin H. Con. Res- 50.

Už šios rezoliucijos pravedimą 
JAV Kongrese dirba Amerikos es
tų, lietuvių ir latvių tautinės grupės, 
bet lietuvių grupės prisidėjimas 
prie rezoliucijos pravedimo ligšiol, 
atrodo, buvęs pats menkiausias, 
žiūrink viršuj paduotą rezoliuciją 
parėmusių kongresmanų sąrašą iš 
tirščiausiai lietuvių apgyventų vie
tovių.

Kaip žinote, tokias rezoliucijas, 
kad sovietai pasitrauktų iš Baltijos 
valstybių, mes priiminėdavome per 
eilę metų Vasario 16 d. minėjimuo
se- Dabar, atrodo, bus atėjęs laikas, 
kad tokią rezoliuciją priimtų ir 
JAV Kongresas.

Gaila, kad šį kartą pavergtų tau
tų, o ypač lietuvių, draugas Illinois 
kongresmanas E. Derwinski patei
kė atstovų rūmams savo atskirą re
zoliuciją, Nr. 70, kurios turinys 
nedaug kuo skiriasi nuo anksčiau 
Kongreso priimtų rezoliucijų.
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LB "SPINDULIO" 30-METIS. DAINŲ IR TAUT. ŠOKIŲ 
ŠVENTĖ HOLLYWOODE

š. m. birželio mėn. 24 d- Spin
dulys atžymėjo' 30-ties metų veiklą 
didinga Dainų ir Tautinių šokių 
švente Hollywood Palladium patal
pose. Tai buvo 23-ji Jaunimo šven
te.

Birželio 23-čiąj šeštadienį, kelios 
mašinos nuskubėjo į aerodromą 
pasitikti Gyvataro, atskrendančio į 
mūsų šventę. Ponai Fledžinskai ir 
ponai Sturonai priglaudė ir visą sa
vaitę globojo Gyvataro vadoves — 
Breichmanienę su vyru, Jokubynie- 
ne ir Kontenienę, Jaunimą — šo
kėjus pasidalino mūsų jaunimas ir 
jų tėveliai.

Diena buvo šilta, bet parapijos 
salėj geras vėsinimas generalinei 
repeticijai visus atgaivino. Nors re
peticija ilgai užsitęsė, bet jaunimas 
nepavargo, — vakare jie dar turėjo 
susipažinimo, vakarą Burbanke, 
Šukštų rezidencijoj, prie maudymo
si baseino-

Po pamaldų buvo atidaryta jau
nųjų menininkų paroda, kurioje 
savo eksponatus buvo išstatę šie 
jauni menininkai: Rasa Matulaity
tė, Angelė Mičiulytė, Audrė Nei-' 
saite — tapybą, ir Aloyzas Ražu- 
tis — holografinį meną.

Antrą valandą p. p. Hollywood 
Palladium puikioji salė jau ūžė — 
vyko prie salės pritaikomoji repe
ticija.

4 vai- p.p., su mažu pavėlavimu, 
prasidėjo šventė. Bet iždininkas R. 
Bužėnas dar negalėjo' palikti kasos 
būdelės, nes žmonės vėlinosi.

Trumpu žodžiu šventę atidarė 
Spindulio vadovė Ona Razutienė, 
pasveikino susirinkusius svečius, 

LB Spindulio 30-ties metų sukaktuvinė] šventėj seniūnai dėkoja visiems. 
Iš dešinės: Vytas Bandziulis ir Ilona Bužėnaitė; kairėj — Spindulio va
dovė O- Razutienė ir Gyvataro vadovė G. Breichmanienė.

pristatė grupes ir atskirų grupių 
vadovus-vado ves. Latvalos orkest
ras, okomponuojant pianistei Rai
mondai Apeikytei ir akordeonistui 
Rimui Polikaičiui, užtraukė B- Bud- 
driūno maršą “Ei, jaunyste”, kuris 
baigiamas bendru choru, pačiam 
kompozitoriui diriguojant.

Pirmieji įžygiavo1 LB Spindulio 
visos 4 grupės: dvi jaunimo grupės, 
jauniai ir vaikai.- Juos įvedė Spindu
lio tautinių šokių vadovė Danguolė 
Razūtytė, jos padėjėjos — Vita Po- 
likaitytė, Vida Radvenienė ir Vytas 
Bandziulis. Jiems sustojus į bendrą 
chorą, atžygiavo mūsų svečiai: Ha
miltono Gy vatam, vadovaujamas 
Genovaitės Breichmanienės ir Spin
dulio “Pirmūnai”, vadovaujami D. 
Razutytės- O. Razutienė visas gru
pes pasitiko, ir, draugiškai sunėrę 
rankas, visi pražygiavo pro publi
ką, kuri nepagailėjo plojimų.

Įnešamos Lietuvos ir JAV vėlia
vos. Giedami himnai-

Tada šventės programos pranešė
ja Violeta Gedgaudienė pakviečia 
Lietuvos gen. konsulą Vytautą Če
kanauską tarti sveikinimo žodį ir 
pristatyti garbės svečius.

Konsulas gražiu žodžiu visus pa
sveikino ir pristatė Estų gen. kons. 
Laur, kuris trumpu žodžiu (angliš
kai) visus pasveikino ir pakvietė į 
Estų šventę. Be to, kons. Čekanaus'- 
kas pristatė kitus garbės svečius 
dvasiškius, kurių buvo net keturi: 
prel. J. Kučingis, kun. dr. Baltuš
ka, kun- B. Markaitis ir kun. A. 
Valdiška, atvykęs iš .Phoenix, Ariz. 
(iš ten publikoje buvo ir daugiau 
svečių).

Foto L. Kanto

Vėliau dar sveikino Spindulį AL- 
T-os pirm. F. Masaitis ir Jaunimo 
Sąjungos pirm. Asta Grakauskaitė- 
Perskaityti raštu gauti sveikinimai 
iš Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko V. Kamanto, buvusios 
Tautinių Šokių Instituto direktorės 
Jadvygos Matulaitienės, Vilniaus 
moterų choro “Aidas” ir jo dirigen
to Juozo Vanago, Ramiojo Vande
nyno' Skautų vad. E. Vilko- Sveiki
nimai publikos palydėti gausiais 
plojimais. Be to, Spindulį sveikino 
dauguma ir kitų vietos organizacijų 
bei rėmėjų, kurie atžymėti progra
moj.

Apie rėmėjus kalbant, jų turėjo
me apie’šimtą, kurie savo didesnėm 
ar mažesnėm aukom padėjo apmo
kėti gana dideles šventės išlaidas 
(salė apie 3000 del, plius orkestras, 
programos ir kt-).

Didieji ir nuolatiniai Spindulio 
rėmėjai: Šv. Kazimiero parapija ir 
jos klebonas prel. J. 'Kučingis — 
Spindulio kūmas; Adelė ir Henri
kas Bajaliai (Adelė — Spindulio 
kūma); Lietuvių Bendruomenė — 
globėja; Liet. Radijo valandėlė ir 
daug kitų, kurie supranta ir Jauni
mo Ansamblio darbą ir jo reikšmę 
lietuvybės pratesime-

Šventėj dalyvavo per 200 jauni
mo, kurie padainavo 11 dainų h 
pašoko 20 tautiniu šokiu. Labai iš
kiliai suskambėjo “Šiandien mūsų 
šventė”, Vytės Nemunėlio' para
šyti žodižai specialiai jaunimo an
sambliui jo 25 metų jubiliejaus pro
ga, muzika komp. Br. Budriūno, 
jam pačiam diriguojant. Kitos dai
nos: Sveikinimas jaunystei, ž- V. 
Kevalaitienės, muz. G. Gudauskie
nės, solo dainavo Vytenis Dūda; 
Ko liūdi, sesele ir Kad aš jojau — 
St. Šimkaus; Tykus buvo vakarėlis, 
J. Strolios, solo dainavo A- Poli- 
kaitis; Miškų gėlė — A. Paulausko; 
Per tamsią naktelę — St. Šimkaus; 
Pasakyk, mergele, J. Žilevičiaus; 
ir Oi, tu Joneli — komiška liaudies 
daina- Dainavo per 70 asmenų 
jaunimo choras; dirigavo mok. O- 
Razutienė, akomponavo Raimonda 
Apeikytė.. (Tas pats choras rengiasi 
įrekorduoti dainų plokštelę). Cho
rui talkina komp- B. Budrumas, G. 
Gudauskienė, O. Barauskienė ir A. 
Polikaitis

Tautiniai šokiai buvo visos šven
tės stiprybė. Jaunimas šokyje išlieja 
savo energiją. Nedirbtinės šypsenos 
Ivdi juos- Visi gražiai šoko: Spindu
lys ir Gvvataras, kuris pasirodė ir 
su keturiais atskirais, čia nešoka
mais. šokiais. Ypatingas dėmesys, 
tai vestuviniam šokiui Rezginėlė.

Vaikučiai, kaip visada, savo šo
kimu net pa juokino publiką. Bet ši 
kartą mažieji pasirodė gražiau ir 
buvo tvarkingesni už paauglius, ku
rių dalis nuo pusės programos “iš
sivaikščiojo” po balkonus.... Juos 
tvarkiusi mokyt. Ma- Sandanavi- 
čiūtė, no pertraukos, nebegalėjo jų 
“surasti”. Tai pamoka ateičiai — 

mokytojoms “pasitempti”, paaug
lius stipriau rankose laikyti. .

Didelė šios šventės atrakcija bu
vo naujiena “Joninių laužas”. Su
mirgėjo ir pritemo šviesos — tai 
Danutė Barauskaitė, palubėj sėdė
dama įsakinėjo šviesų tvarkytojui 
taip daryti- Atrodė visas oras pri
sipildęs “Šv. Jono vabalėlių”. Jie 
skrido ratu ir skrido. Tamsoj “iš
dygo” šviesi “ugnis” — “laužas”. 
Tai Juliaus Žuko “konstrukcija”- 
Pasigirdo iš scenos graži kompozi
torės Onos Metrikienės muzika, 
kuriai pritarė smuikininkas R. Mic
kus, fleita — Mickutė ir gražus 
Operetės ansamblio choristų būre
lis. Skambant gražiom dainom, ap
link laužą plaukė mergaičių didelis 
būrys su vainikais rankose; paskui 
vainikus “skandino ežero bangose”. 
Išgirdę vyrai, įsijungė bendram šo
kiui. Tai buvo sveikinimas Jonams- 
O jų turėjome nemažai: prelatas 
Jonas Kučingis, žurnalistas. prof. 
Jonas Kuprionis, Jonas Petronis; 
o dar visa, eilė “Jonukų”: Bužėnas, 
Aras ir kas juos visus išskaičiuos?

Pagaliau išsitiesė penki “malū
nai” — keturi sudarė sparnus, 
penktas — ašį. Pasibaigus visi susi
formavo į 30-metį Iššauktos po 30 
metų, dirbusios Ona Razutienė ir 
Ona Barauskienė. Jaunimas ir su
sirinkusieji plojo.... plojo.;..

Orkestras, kuriam akomponavo 
pianistė O- Barauskienė, užtraukė 
paskutinį suktinį; Šoko dideli ir 
maži ir net mokytojai — Ona Ra
zutienė su A. Polikaičiu.

Eįntuziazmui nebuvo galo.
Baigiam G. Gudauskienės “Tė

vynės maršu”.
Dar ne viskas — žodį taria Gy

vataro vadovė G. Breichmanienė. 
Dėkoja už pakvietimą, įteikia do
vanas Spindulio vadovės.... Mes 
dėkojam už atvykimą ir mūsų šven
tės programos praturtinimą.

Lietuviu Bendruomenės Vakaru 
Apygardos pirmininkas Rimtautas 
Dabšys taria uždarymo žodį, ir ga
lingu bosu užtraukia “Valio!”. Dai
nuoja visi- — — —

“Ačiū visiems” — dar išsako 
Spindulio seniūnai — Vytas Ban
dziulis ir Ilona Bužėnaitė. Gėlėm 
apdalino visus vadovus ir svečius. 
(Rožės iš p. Šepikienės daržo)

“Šventė graži”, kalbėjo žmonės- 
Tikiu, nes anot Vinco Kudirkos 
“darbas nein per nieką”. Daug me
tų dirba jaunimas ir vadovai išsi
juosę. Daugelis jaunimo — ilgame
čiai, dalyvauja ansamblyje 10-15 ir 
daugiau metų. Išaugo daug talen
tų, gražiai skamba dainos. Tauti
nius šokius šoka su įgudimu, įsi
jausdami. Gražu! Patys matėte. Be
reikia tik remti jaunimą, jų leidžia
mą plokštelę, jų vykimą į kongresą, 
— pasakė Vakarų apygardos pirm. 
R. Dabšys-

Taip, remti! Ir visi tie, kurie at
silankė į šią šventę (jų buvo apie 
500) — parėmė. Ačiū!
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O kaip su tais, kurie “neturėjo 

iko”? Paulius .Jasiukonis padarė 
zideo” juostą, bus filmą. Kuriems 
is įdomu pamatyti 30-mečio di
liąją šventę ateity parodysim, 
ada dar bus proga paremti savąjį 
unimą.
Linksmų ir laimingų .atostogų 

.u, mielas jaunime! Spalio mėn. 
įvirinkite plokštelės baigti įdainuo- 

ir ruoštis 6-jai Tautinių šokių 
rentei, kuri įvyks 1980 metų lie- 
>s pradžioje Chicago j e.
Iki malonaus pasimatymo!

Jūsų
Ona Razutienė ir Danguolė

lamos Sambūrio išvyka 
Australijon
Š. m. spalio 16 d- Los Angeles 

ramos Sambūris išvyksta dviem 
ivaitėm gastrolių į Australijos kon
ventą, kur vietos lietuviams suvai- 
ns B. Pūkelevičiūtės dramą “Pa- 
•timas” ir Jurgio Gliaudos farsą 
kompiuterinė santuoka”. Abu 
skalai bus statomi Melbourne 
valio 20-21 d- ir Synėjuje — spa- 
> 27-28 d.
Sambūris žada aplankyti įdomės- 

js Australijos vietas ir kiek laikas 
is, susipažinti su Australijos lietu- 
ų gyvenimu. Dalis sambūrio daly- 
ų į Los Angeles grįš spalio 30 d., 
ti dar sustos Naujojoj Zelandijoj, 
ahiti, Pago-Pago, Havajuose ir ki
še pasirinktose vietose.
Kelionėn vyksta: Vincas ir Ema 
ovydaičiai, Valerija Mikienė, Vil- 
5 Jatulienė, Ona Deveikienė, Dali-

Mackialienė, Saulius Matas, 
enrikas Paškevičius, Manfredas 
[išmautas, Juozas ir Gražina Rai- 
ai, Ramunė Vitkienė, Algis ir Ge
čaitė Žaliūnai, Rasa Zelenytė- 
Jeigu atsirastų norinčių vykti 

ustralijon kartu su Dramos Sam- 
iriu, prašoma kreiptis į Ireną Ta- 
ošaitienę tel. 6 2-0791. I. Tamo- 
litienė tvarko visus kelionės reika- 
s.
Norima tik priminti, kad Sambū- 

s jokios ekskursijos neorganizuo- 
, ir neįsipareigoja rūpintis kartu 
dėstančiais-

Dramos Sabūrio valdyba

Sporto klubo Bangos stovykla 
yks liepos 22-28 d. skautų Ram
ono stovyklavietėje, Big Bear, Ca. 
ovykloje bus ruošiami tinklinio 
krepšinio komandos nariai.
Kas nori užsiregistruoti dalyvauti 

•ašome telefonuoti A. Šėkui 714- 
i2-4241 arba G. Dovydaitytei — 
>3-6103.

Tautinės Sąjungos seimas
Birželio! 30 d- ir liepos 1 d. įvyko 
menkos Lietuvių Tautinės Sąjun- 
)s seimas. Iš Los Angeles seime 
įlyvavo daugiau kaip 10 asmenų. 
L. T- S-gos centro valdyba pa

liko Los Angeles: pirm. — Antanas 
Mažeika, vicep. — Br- Dūda, vice- 
pirm. — Jonas Mockus, sekr. — 
Elena Gadgaudienė, ižd- — Vincas 
Juodvalkis.

Naują L. A. gydytojų d-jos valdybą 
sudaro pirm. Birutė Raulinaitienė, 
MD, vicepirm. Zigm- Brinkis, MD, 
sekr. Rolandas Giedraitis, DDS, ir 
ižd. L. Trečiokas, MD-

L.A. arch-inž. valdybon išrinkta: 
pirm. Algis Gustaitis, vicep. Vitas 
Bandziulis, sekr- Mindaugas So
deika, ižd. Bronius Aras.

Kalifornijoj dirba daugiau kaip 
250 inžinierių-architektų, tačiau sa
vos organizacijos veikla daugelis 
nesidomi.

SAN FRANCISCO, CA.
Gavome antrąjį numerį JAV LB 

S- F. bendruomenės biuletenį. Ja
me daug sudėta bendrų informa
cijų ir vietos žinių. Biuletenį reda
guoja Petras Tndreika.

1945 m- San Francisce buvo 
pradėta leisti “Lietuviai”, vėliau 
pakeist; į “Kalifornijos Lietuvį”, 
kuris 1950 m. sujungtas su “Lietu
vių Dienų!’ žurnalu.

— Mūsiškiai Vytenis Dūda ir 
muzikė Ona Metrikienė atliko pro
gramą birželio 2 d- San Francisco 
Bendruomenės vakare, Sokol salė
je, San Mateo, Calif. Atsilankė per 
70 dalyvių. Pajamų gauta $1052, 
pelno liko apie $60.

— San Francisco, Ca. — Birže
lio 16 d. Aldonai ir Arvydui Ku- 
dirkams buvo surengtas atsisveiki
nimo balius pas Viktoriją ir A. Mė- 
linauskus, kur dalyvavo daug jų 
draugų ir pažįstamų. Kudirkai bu
vo aktyvūs S. F. bendruomenės na
riai, prisidėdami daug savo darbais 
ir dalyvaudami veikloje.

Daug sėkmės įsikurti Los An- 
gėlės, (v-m.)

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L- Herzog

HOLLYWOOD LOS FELlZ

vokiečiu Quality Deli
5126 Hollywood Boulevard

Puikios dešros - Fred Reich ir Vienuos skanumynai. Duona — 
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys, 
įvairūs dalykai dovanom s, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir 
šeimos šventėms.

Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt.
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta Tel. 663-4747

Los Angeles lietuviai, baigę gimnaziją — Iš kairės, I eilė: D. Kazakevi
čiūtė, A- Lembertaitė, A. Nelsaitė, L. Pažemėnaitė, L. Sturonaitė, R. 
Stančikaitė, B. Jociutė, D. Mičiulytė, Šėkas ir A. Leškys; II eilėj: G. 
Grušas, J. Bužėnas, L- Polikaitis, A. Grakauskas, R. Sodeika, R. Kont
rimas, Arv. Raulinaitis ir kt.

Simas Kudirka Pietų Amerikoj?

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos valdyba rūpestingai supla
navo ir suorganizavo Simo Kudir
kos kelionę į Pietų Ameriką. Dau
giausia šiuo reikalu rūpinosi PLJS 
pirmininkė Gabija Juozapavičiūtė 
ir vicepirm. Viktoras Nakas.

Simas Kudirka, lydimas “Pasau
lio Lietuvio” redaktoriaus ir buvu
sio PLB valdybos vicepirm. Romo 
Kasparo, gegužės 26 d- išskrido 
lėktuvu iš New Yorko ir aplankė 
lietuvių kolonijas Argentinoje, Bra
zilijoje, Kolumbijoje, Uragvajuje 
ir Venecueloje.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Pavergtų Tautų Savaitės minėji

mas pradėta 1959 m-, kai U.S. kon
gresas pravedė įstatymą 86-90.

Šiais metais prezidentas paskelbė 
Pavergtų Tautų savaitę nuo liepos 
15 d. iki liepos 22 d.

Foto A. Gulbinsko

Los Angeles pavergtos tautos da
ro tokį minėjimą: liepos 14 d., šeš
tadienį, 10 vai. ryto bus susirinki
mas prie Vengrų Freedomfighters 
paminklo McArthur parke; liepos 
15 d-, sekmadienį, pamaldos pa
vergtų bažnyčiose.

Liepos 21 d., šeštadienį, St. Ba
sil’s bažnyčioje, 637 S. Kingsley 
Dr., (kampas Wilshire Blvd- ir 
Kingsley Dr. 5:05 vai. p. p. bus 
šv- Mišios ir susirinkimas (Rally). 
Visos pavergtos tautos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

Visus lietuvius kviečiame pa
rengimuose gausiai dalyvauti. Par 
vergtų Tautų Komitete lietuviams 
atstovauja ALT-os atstovas.

— Poetas Stasys Santvaras su 
žmona Elena, gražiai pasiviešėję 
pas artimuosius bičiulius, išvyko į 
Bostoną ir jau nuo Atlanto pakran
tės siunčia padėkos žodžius už ma
lonius priėmimus, už puikų premi
jos įteikimo koncertą ir visą paro
dytą meilę ir lietuvišką vaišingumą.

Santvarai buvo apsistoję pas bu
vusią bostoniške Monika Lember- 
tienę, kuri svečiams sudarė geriau
sias sąlygas kuo daugiau pamatyti, 
kuo daugiau vietų aplankyti ir pa
sigėrėti Kalifornijos gražumais-

Netrūko svečiams vaišių pas B. 
ir D- Mackialas, pas dr. ir Stasę 
Pautienius, pas Edmundą ir Alę Ar
bus, pas D. ir B. Railus, pas bosto- 
niškius V. ir K. Barnius, pas Oną 
ir Juozą Andrius ir kt. Dar pa
viešėję kelias dienas Aldonos ir 
Bernardo Brazdžioniu sodyboj Viš
toje, svečiai aplankė Meksiką, Law
rence Welką ir kt. ir “išskrido” at
gal į Bostoną, kur laukia pareigos 
ir darbai. Bet Los Angeles atmini
mas, tikimės, neužges ilgai-
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Popiež. Jonas Paulius II 
fr Lietuva

Popiežius Jonas Paulius II, lan
kydamasis Lenkijoje, savo kalbose 
stipriai parėmė žmogaus teisių rei
kalą, pabrėždamas, kad šių dienų 
pasaulyje visi nori ir turi būti lais
vi. Specialiai pažymėjo, kad jis ne
užmirš Lietuvos. Pirma karta už 
geležinės uždangos prieš milijonus 
žmonių pabrėžtos Lietuvos teisės. 
Tai turi ypatingos reikšmės ir todėl 
Amerikos Lietuvių Taryba labai 
prašo lietuvius skubiai siųsti į Vati
kaną padėkos telegramas ar laiškus 
Popiežiui Jonui Pauliui II, kad .sa
vo1 istorinėje kelionėje iškėlė lietu
vių tautos reikalus.

Telegramos tekstas gali būti toks:
His Holiness Pope John Paul II, 

Vatican City, Italy
Grateful for mentioning Lithuania 
in speeches in Poland-

Tai trumpiausias tekstas, galimas 
siųsti night letter būdu.

Laiškuose (ar ir telegramose) gali 
būti rašoma:

Our sincere gratitude for re
minding of the rights of Lithuania 
in your statements made in Poland.

Arba:
Thank you for your courage to 

raise the question of the rights of 
Lithuania for the ifrst time behind 
the Iron Curtain.

Pabaltiečiy pastangos 
dėl Radio Liberty

Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
Komiteto^ delegacija, š- m. gegužės 
22 d. buvo susitikusi su Tarptauti
nės Radijo Tarybos (Board for In
ternational Broadcasting) vadovau
jančiais pareigūnais pasitarti dėl 
Radio Liberty transliacijų.

Šiuo metu Ralio Liberty baltų 
kalbomis transliacijos yra perduo
damos 100 kilovatų bangomis, ku
rios nėra užtenkamai stiprios, kad 
nugalėtų Sovietų s-gos trukdymus, 
kuriuos jie ligšiol daro pažeisdami 
Helsinkio Akto principus dėl lais
vos informacijos.

Pabaltiečių delegacija prašė, kad 
transliacijos baltų kalbomis būtų 
perduodamos 250 kilovatų bango
mis, ką jie pažadėjo iškelti arti
miausiame Radijo tarybos posėdy.

Be to, buvo iškeltas klausimas, 
kad ištisą parą transliuojamos rusų 
kalba programos, retai duoda žinių 
apie kitas Sovietų Sąjungos tauty
bes-

Pabaltiečių delegaciją sudarė 
Gunars Meirovics, dr. J. Genys, 
Juozas Laučka, Maido Kari ir John 
Bol steins.

Nuomonės

Naujos rūšies “žurnalizmas”
Po iš Vilniaus sovietinio agento 

V. Kazakevičiaus, vieno fanatiš
kiausių komunizmo propagandistų, 
pasipylė anoniminių laiškų ir ra
šinių daugybė, šmeižiančių, grasi
nančių tiems, kurie yra nusistatę 
prieš sovietų propagandinius kon
certus-

Tie nauji “žurnalistai”, anonimi
nių laiškų ir raštų autoriai, darbuo
jasi išsijuosę, skaldo veikiančias or
ganizacijas, lenda į susirinkimus, 
reikalauja reformų, reikalauja kai 
kuriuos narius pašalinti, skundžia 
centrams, kad valdybos prasilenkia 
su statutais ir 1.1. Vartoja sovietinę 
taktiką: rekorduoja kalbas, net pa
mokslus, ir paskui savaip interpre
tuoja-

Tas sovietinis politrukas daugiau 
kaip 4 mėnesius važinėjo po Ame
riką, lankė savo agentus, stiprino 
juos idėjiškai ir materiališkai. Lan
kė jis ir įtakingesnius asmenis, nors 
nekviestas, matyt, norėdamas juos 
patraukti savo pusėn, gal net pa
žadėti lengvatų lankant gimines 
Lietuvoje.

K. palikti agentėliai seka, visus 
atvykusius iš Lietuvos turistus ir 
telefonais pranešinėja, kada kas 
lankėsi bažnyčioje, minėjimuose, 
susirinkimuose, ką jie kalbėjo. Kai 
tie iš Lietuvos vizitatoriai grįžta, 
tuoj juos pasišaukia atitinkamos 
įstaigos ir klausinėja, kur buvai, ką 
darei, ir ką ten ir ten kalbėjai.

Daugelį tų besidarbuojančių as
menų pažįstame, dažnai su jais su
sitinkame. Turėtume jų pasisaugoti- 
Turėtume vengti su. tokiais asme
nimis supažindinti savo svečius ir 
neatsakinėti į jų paklausimus, ne
duoti jokių informacijų, taip reika
lingų sovietų agentams. A.

D. Korzonienė nieko nežino 
apie Kalifornijos lietuvius

D. Korzonienė sustatė sąrašą IV 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongre
so garbės komiteto. Skaitome, kad 
čia įeina, visokių laikraštukų, kurių 
daugelis nesame nė matę, redakto
riai, centrinių organizacijų pirmi
ninkai, konsulai.... tačiau nėra Los 
Angeles Lietuvos konsulo Vytauto 
Čekanausko, nėra nė Tautinės S- 
gos pirmininko A. Mažeikos, nė 
L.F.B- pirmininko A Raulinaičio, 
nė “I Laisve” redaktoriaus J. Ko
jelio, nė Lietuvių Dienų ir Liet- 
Amerikos Vakaruose leidėjo.... At
rodo, kad D. Korzonienei Kalifor
nija ne tik “terra incognita”, bet 
ir “terra non grata”, lietuviškai sa
kant, stačiai neverta garbės!

Nevertos garbės nė tokios organi
zacijos, pagal Korzonienę, kaip 
Amerikos Lietuvių Taryba, ar laik
raščiai Laisvoji Lietuva bei Sanda
ra.

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAP1R

a>934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, dusdama nuolaida.

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkai ukrainiečiai — Mr. & Mrs. S. KIMAK

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 41S-0177
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždaryta-
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

=53^ ,

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

{’autiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
lelelonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d

Duoda II-jį morgičių iki $20,000-00 šeimai.
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ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,

8400 — 8th Ave., Inglewood, telef- 752-1002
gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų stalui:

* vietiniai ir importuoti mėsos produktai * saldumynai * gėrimai, 
importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.

Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iš kitų 
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o nesenta 
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polish 
susage” vardu- ■

★ Iš Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kitoki mu
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą

ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE, 
Inglewoode, 8400 — 8th Avenue-

Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais-

ROQUE and MARK C0., INC.
REALTORS © INSURANCE & INCOME TAX • NOTARY PUBLIC

3002 Santa Monica Blvd.. SANTA MONICA, CA 90404 

Phone: 828-7525 --------- Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA 

3004 Santa Monica Blvd., Suite A 
SANTA MONICA, CALIFORNIA

Telefonas: (213) 828-7095
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IEYUV1AI PREKYBININKĄ! - PROFESIONALAI 
e . ■ .

Advokatai Baldai
Law Offices of

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS ;
3440 Wilshire Blvd- į

Los Angeles, CA 90010 ‘
1-2000 — 538-4160

/
------- j-r 4

17228 Crenshaw Blvd-., .į 
Torrance, CA 90504 i

-------------------------------------- (

ARTHUR V- DOBLE
Attorney at Law ;

) 
ie Broadway Plaza Suite 2200 }

700 S- Flower Street j
,os Angeles, California 90017 į

Telefonas (213) 629-5794 t

Apdrauda ;

M & R AMERICANA 
insurance Service, inc.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Mon.cu, tA VU403 I

3-9801 828-7525 J

A. F. SKIRIUS
insurance agent

-366 Sunset Boulevard
OS Angeles, CA 9U029 

i’el.: 664-2919 !

kutomobiliy taisymas j
BODY and FRAME WORK 

Automobiliu taisymas )

Vincas Viskantas, sav.
1911 racilic Coast Hy.

-.Loniita, CA 911117 
Tel.: 325-3145

1
AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

49 Rowena Ave., Los Angeles

>1. 660-5984 90039

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT 
COCKTAILS and DANCING 

Jonas Spreinaitis, savininkas

14530 Lanark Street 
Panorama City, CA 91402

Phone 994-1291

CENTRAL APPLIANCES
MAYTAG WASHERS

Authorized Representative 
Aleksas Dieninis

1915 Lincoln Ave. 
Venice, CA 90291

Phone: 821-2525

Fotografai
ninuTiiin iiiiriwm ■ iru rnT~n iiiwh—>R—

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
• Flatte or Ho.lywoou” 
6671 Hollywood Bl v... 
Hollywood. CA 90028

469 8097 Res.: 466-6084

ALOYZAS ČEPULIS 
Photography 

weddings, portraits, children 
passports 

4210 Gateway Avenue 
Los Angeles, CA. 90029 

Phone 668.1086

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D S.

Member County Dental Society 
1U900 Warner Ave-, Suite 116 

FONTAIN VALLEY, CA 92708 
\Corner Warner & Euclid) 

Tele. 1 (714) 968-5525

A. BLAKiS, D.D.S.
Dantistas (latviu kilmes)

2901 Wilshire Blvd.

Sanla Monica. CA 90-113
Phone 823-4613 by appointment

ROLANDAS GiEDRAITIS, D.D.S.
tr

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

315L Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039

Tel. 660-1205

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Gydytojas ir chirurgas 
įstaigos telef. 826-3090

Namu telefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

(
> Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Gynekologas ir chirurgas 

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

! Nuosavybių pardavėjai 
. ....
( ■■■— -----»----------------------------------—---------------------------------------------------

> ALBINAS MARKEVIČIUS
1 Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.

i Santa Monica, CA 90404
J Phone: 828-7525 Res. 395-0410

>

' Branch Office:
į 2953 Lincoln Blvd.

; Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

ir

DANUTĖ PAŠKEVIČIEN*

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtor* 

1611 Montana, Suite G
Santa Monica, CA 90403

Tel. 393-5544 Res. 393-1381

BRONĖ SKIRIENĖ
Realtor

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

664-2919 Res. 849-4192

Vincas Skirtus

R. E. Salesman

(same address)

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN 

Ona Žukienė, savin.

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS

NOTARY PUBLIC

»366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029 

664-2919

GENERAL CONTRACTORS

“BEST WAY”, sav. A. Pečiulis
Remodeling Slplelaiafliisit

Roofing, Plumbing, Painting, 
Electrical, Plastering, Kitchens

2820 Griffith Pairk Blvd.
Los Angelos, CA. 90027 

Phone: 665-7818

❖**¥¥**4*¥¥4¥44*¥**44¥*i

WALLY & WAYNE

PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai

11985 E- Firestone, Norwalk, Ca

Telef- 2(13) 864-2063

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar ketomis progomis— 

tai lietuviški tautiniai audiniai* 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa« 
galvelės, rankšlųoščiai ir staltiesės.

Gražu dovanų duoti yra
ir autenfiškos koplytėlės, lietuviškos 
„lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.
K Didelis dovanų pasirinkimas yra

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Calif- 90029 Tel. 664-2919

BRONĖ SKIRIENĖ, 
oficiali aukštesniojo teismo vertėją 
daro dokumentų vertimus iš lieta 
vių kalbos i anglų kalbą su atitinka* 
mais patvirtinimais ir notarizavb

Taip pat padeda parengti iškvie* 
tintus giminėms iš Lietuvos vizitui 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse.

Prašome skambinti telefonu:
849-4192

■J 4 SU 4

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stančikaite*

iliustracijomis.

Kaina $4-00

šią ir kitų knygų jaunimui galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje J 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, ©A

900^0
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos

šokių, maršu, chorų dainų, 
atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Programų Koordinatorius
VLADAS GILYS

3329% Atwater Avenue 
Los Angeles, CA 90039 

Telef. 662-6906
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d PARENGIMŲ L
KALENDORIUS

— D. L. K. Birutės Dr-jos meti
nis piknikas įvyks liepos 29 d- ponų 
R. ir P. Saikų sodyboje, 3430 N. Fi
gueroa, Glendale, Ca. 91206. Dėl 
informacijų teirautis šiuo telefonu: 
796-1708. U

LIEPOS 23 d, 1979, 12:30 p.p.

. Santa Monica Lietuviu Klubo__ c

Gegužinė
E. ir J. .Sinkių kieme,

233 Marguerita Avenue 
Santa Monica, Calif.

RUGSĖJO MĖN^

16 d. 12:30 “Lietuvių Dienų” 
metinis piknikas McCambridge 
parke, Burbank, Calif.

TRUMPAI
— Inž. Antanui Mažeikai birže

lio 6 d, padaryta skaudi širdies ope
racija St- Luke’s ligoninėje, Mil
waukee, Wise.

A. Mažeika, po seimo būdamas 
pas brolį daktarą P. Mažeiką, pa.- 
sijuto skausmą širdyje ir tuoj buvo 
nusiųstas į St-. Luke’s ligoninę, kur 
padarė sėkmingą operaciją. Dabar 
inž. A. Mažeika, jau namuose ir jau
čiasi gerai-

f i

Rimas ir Lidija Giedros, 
neseniai atvykę iš Lietuvos, pasi
svečiavę pas tėvą Juozą Giedrą 
Redlands, Calif., apsigyveno Los 
Angeles. Romas Giedra yra . elek
trikas, ir jis gavo darbą pas Gaspa
rą Kazlauską, savininką Astro-Arc 
korporacijos.

, — Juozas Bričkus, daugelį metų 
tvarkęs Šv. Kazimiero parapijos 
ūkinius reikalus, išėjo pensijon ir 
nuo birželio mėn. 25 d. persikėlė 
gyventi į Oregono valst., 49025 S- 
E. Wildcat Mountain Dr.,’ Sandy, 
Oregon 97055.

Jis ten: tvarkys dukters ir žento 
ūkį. Geros sėkmės, Juozai, ir linki
me netrukus vėl grizli į Kaliforniją.

Inž. V. Vidugiris 
gegužės 12 d. perėmė vadovauti 
Amerikos Legiono, West Holly
wood Post'405, daliniui.

Siam .postui vadovauja estai ir 
lietuviai. Iš estų jau buvo keletas 
vadovų-' Bernard Nurmsen yra bu
vęs jau kelis kartus “commender”. 
Lietuvių poste iki šiol yra prisirašė 
6 asmenvs. Prieš pora metų posto 
vadovu buvo inž. V. Čekanauskas.

West Hollywood Post 405 daro 
susirinkimus su vaišėmis šiuo ad
resu: 182 N. Robertson Blvd- Be
verly Hill,s, Ca.

—: Birželio pabaigoje Kazys ir 
Stasė Griciai, Santa Monikoje, su
rengė priėmimo pietus iš Vilniaus 
atvykusiam Juozui Šimonėliui, bro
liui Alfonso Šimonėlio. Stasė Gri
cienė ir Barbara Šimonėlienė yra 
seserys Vi lucky tės.

Griciai visus skaniai pavaišino 
valgiais ir gėrimais, o išeinant lei
do prisiskinti persikų, nuo kurių 
daugybės net šakos linko.

— Elena Viluckytė-Barzdienė iš 
Kretingos atvyko į Santa Moniką 
atostogų pas seseris Stasę Gricienę 
ir Barbarą Šimonėlienę-

Stasio Lisecko gimtadienis
Birželio 10 d. Stasys Liseckas at

šventė savo 70-jį gimtadienį- Jis 
yra gimęs 1909 birželio 10 d. Židi
kuose.

1930 m. Stasys vedė Eleonorą 
Kirbitaitę iš Židikų miestelio ir už
augino dukrą Albiną (dabar. Shukš- 
tienė) ir sūnų Algimantą, kuris yra 
savininkas “American Standards 
Testing Laboratories.

Prieš Lietuvos okupaciją Stasys 
Liseckas buvo Lūšės geležinkelio 
stoties pašto viršininkas. Sovietams 
okupavus Lietuvą, Stasys išbėgo i 
Vokietiją, iš kur 1948 m- išvyko į 
Venezuela. Tenai jis vertėsi preky
ba. 1960 m. atvyko į JAV. Kar
tu atvyko dukra Albina Shukštienė, 
kuri buvo ištekėjusi 1959 m-, ir. 
sūnus Algimantas.

— Kazys Karuža, Daumanto 
šaulių kuopos pirm., liepos mėn- 
pradžioje išvyko dvieju mėnesių 
kelionei no Europą. K. Karuža vra 
LAV bendradarbis. Tikimės, kad 
kelionės įspūdžiais nors trumpai pa
sidalins ir su LAV skaitytojais-

Daumanto šaulių kuopos meti
nis susirinkimas Karužą vienbalsiai- 
perrinktas pirmininku.

— Pranas ir Stella Žukauskai, 
birželio mėn.. atostogas praleidę 
Chicagoje, III. ir Wiscounsin valsti
joje, grįžo į Los Angeles

— Pranas ir Nancy Speecherm 
atostogų buvo1 nuskridę į Chica^ą. 
Ten susitiko su daugeliu senų par 
žįstamų ir draugų. Sėkmingai grįžo 
namo: į Kaliforniją. * . t*

— Vincas Skirius birželio mėn. 
išlaikė Nuosavybių pardavėjo (Real 
Estate salesman) egzaminus ir pra
dėjo dirbti su R- E. brokere Brone 
Skiriene, 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, Ca. Telefonai: 664-2910, 
664-2919 ir namų — 849-4192.

:— Vladas Gilys, Kalifornijos L.. 
Radijo! klubo narys, rekorduotojas 
ir pranešėjas, birželio 14 d. Šv- Juo
zapo ligoninėje, Burbąhke,* turėjo 
sunkią apendicito- uždegimo opera
ciją. Dabar jau grižo į namus ir dr. 
Z. Brinkis prirašė dar porą mėnesių 
poilsio.

Tikimės, Vladai, kad • greit pasi
matysime lietuvių parengimuose.

— Prof- Jonas Skirius liepos ir 
rugpjūčio mėn. išvyko į Washing
ton DC tęsti mokslinio darbo apie 
meksikiečių mokslininką, rašytoją, 
politiką Jose Vescohcelos. J. Ski
rius taip pat vyks į Angliją, Vokie
tiją ir Meksiką. Vokietijoj jis dar 
lyvaus PL Jaunimo suvažiavime.

MIRTYS
— Stefanija Migauskienė, Jadvy

gos Karužienės motina, mirė liepos 
2 d., ištikta “stroko”- Ji buvo virš 
90 m. amžiaus, bet dar judri.

Palaidota liepos 6 d. Forest 
Lawn kapinėse, lietuvių sekcijoje.

Reiškiame gilią užuojautą duk
rai Jadvygai, žentui Kazimierui ir 
visai jų giminei.

Mirė kun- J. Venckus, SJ, 
kuri laiką viešėjęs Šv. Kazimiero 
parapijoje ir padėjęs pamaldomis ir 
pamokslais. Mirė Brooklyne, kur 
jis buvo nuvykęs pagelbėti lietuvių 
parapijoje birželio 30 d. Palaidoti 
parvežtas į Chicagą Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Kun- J. Venckus, S J, buvo su
laukęs 82 metų. Buvo mokytas ku
nigas, baigęs kelis fakultetus, do
mėjosi ir mokyklose dėstė tiksliuo
sius mokslus. Rašė spaudai; buvo ir 
LAV bendradarbis, mielai pasida
lindamas savo mintimis su mūsų 
skaitytojais.

. — Ona Venslauskienė, motina 
Anelės Apeikienės ir Kazio Vens- 
lausko, mirė birželio 27 d-, sulau
kusi 92 m. amžiaus. Palaidota iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios ė Forest 
Lawn kapinėse birželio 30 d.

Reiškiame gilią užuojautą duk
rai, sūnui ir visiems giminėms.

— Angelą Norbudenė, Los An
geles, Ca-, mirė gegužės 27 d., su-

Metinis "Lietuvių Dieny" žurnalo
P I K N I K A S

šiemet įvyksta rugsėjo 16 d., sekmadieni, nuo 12 vai. 30 niin- iki vakaro

McCambridge Parke — 1515 N- Glenoaks Blvd-, Burbank 

Daug vietos — Žalia pievelė — Medžių pąunksmė
Lietuviški pačių gaminti valgiai — Šalti gėrimai

Lietuviška muzika — Dovanų traukimas.
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Lithuanian Days Magazine ANNUAL PICNIC 
September 16, 1979, Sunday noon

McCambridge Park, 1515 N- Glenoaks Blvd-, Burbank, CA
Lithuanian Food and Refreshments will be served.

Everyone will have a chance to win an Oil Pa’nfnr 
and many othe" prize i

ęJ/Lp
laukusi 83 metų amžiaus. Birželio 
1 d. iš Šv. Kazimiero bažnyčios bu
vo palaidota L. A. Veteranų kapi
nėse, kur prieš kelis metus buvo 
palaidotas jos vyras veteranas Anta
nas Narbutas-

Angelą Norbutienė, atvykusi į 
JAV po pastarojo karo, buvo ište
kėjusi už senųjų lietuvių ateivio A. 
Norbuto. Abu jie priklausė Vyčių 
senjorų kuopai #133. Angelė pri
klausė Katalikių Moterų Sąjungai. .

Nei Antanas, nei Angelė Norbu- 
tai neturėjo Amerikoje giminių, to
dėl jos laidotuvių reikalais rūpinosi 
jų draugai Tomas ir Teresė Serei
kos.

GIMIMĄ!
— Vitalijaus ir Elvyros Mitkevi- 

čiūtės Karalių dukra Adrija Jonė 
buvo pakrikštyta birželio 9 d- Šv. 
Kazimiero bažnyčioje kun. A. Ol
šausko.

Krikšto tėvais buvo Margis Ma
tulionis ir Daiva Jusionienė.

— Birutė (Pinkus) Reybeck ge
gužės 26 d- susilaukė sūnaus, kurį 
k. .ykšt.ijo Mykolo Shain vardais.

Birutė prieš porą metų ištekėjo 
už Riek Reybeck.

Sveikiname jaunus tėvus.

Naujakuriai
— Aloyzas Pečiulis, neseniai at

vykęs iš Chicagos, pradėjo kaip 
“Best-Way” Remodeling specialist. 
Jis daro stogų dengimą, vanden
tiekių taisymą, elektros įvedimus ir 
pataisymus, namų dažymą ir i v a:- , 
rius virtuvių, prausyklų ir kt. namų - 
pataisymus.

Los Angeles jis atliko jau du di
desnius dažymo darbus: Liet- Tau- I 
tinių Namų ir “Lietuvių Dienų” 
žurnalo namų.

A. Pečiulio telefonas yra 665- 
7819. Jis gyvena netoli Šv. Kazi
miero bažnyčios: 2820 Griffith 
Park Blvd.

o
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