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LIETUVOS KATALIKŲ
vai. popiet, lietuvių Šv. Kazimie
BAŽNYČIOS KRONIKOMS
ro- parapijos salėje įvyko- tradici
LEISTI SĄJUNGA
nis. ’’-Baisiojo birželio” paminėji
mas, kurį šiais metais, eilės tvar prie Amerikos Lietuvių Katalikų
ka, surengė mūsų kaimynai- estai. Federacijos atlieka didelį tautinį
Minėjimas, pradėtas vėliavų bei religinį darbą, ruošdama ir
įnešimu, Amerikos himnu ir invo- išleisdama ’’Liet. Katalikų Baž
kacija. Minėjime dalyvavo Esti nyčios Kronikų” knygas lietuvių,
jos konsulas Ernst Lauer ir Lat anglų, ispanų, prancūzų ir kito
vijos garbės kons. Leo Ander mis kalbomis, taip pat tas knygas
son. Programą pradėjo Pataltijo paskleisdama plačiame katalikiš
Bendro komiteto pirm. Tom- kame pasaulyje.

bach, invokaciją paskaitė kun.
Neggo, programą pravedė estas
Laan.
Minėjimo dalyvius šiltais žo
džiais pasveikino 32 distrikto at
stovas Boyd Kifer, peruodamas
kongresmano Glenn M. Ander
sono- sveikinimus ir linkėjimus šio
minėjimo dalyviams lietuviams,
latviams ir estams.

Šios organizacijos tikslas yra:
1. Telkti toms knygoms leisti ir
platinti lėšas; 2. Informuoti lie
tuvių ir nelietuvių visuomenę
apie tikėjimo persekiojimą oku
puotoje Lietuvoje ir 3. Rinkti ir
(leisti dokumentaciją komunistų
padarytų ir daromų skriaudų lie
tuviams jų kovoje už žmogaus
teises, Lietuvos laisvę ir tikėji
mą.
Tikslai — labai geri. Visuo
menė prašoma šią sąjungą palai
kyti, skiriant auką, stojant jos
mecenatais — su didesne auka
dabar tuoj, ar užrašant palikime.
L

Pagrindinę turiningą kalbą pa
sakė Lietuvos gen. garbės kon
sulas inž. Vytautas Čekanauskas.

A. J. Mažeika susirinkimui
pakalbėjo apie rengiamą San
Francisco mieste prie Sovietų
konsulato demonstraciją, ryšium
su Pabaltijo tautu okupacija prieš
40 metų ir dabartine Afganistano
invazija.

Meninėje programos dalyje da
lyvavo solistė Janina Čekanauskienė, Raimonda Apeikytė ir estų
mišrus choras.
Minjimas baigtas perskaičius
atitinkamą rezoliuciją ir sugiedo
jus Lietuvos, Latvijos ir Estijos
himnus.
Minėjimas, palyginus, neužsi
tęsė per ilgai, buvo pakankamai
turiningas ir atitiko savo- paskir
čiai. Dalyvių buvo pilna salė.
Po minėjimo Tautiniu N am’1
salėje buvo bendri pietūs rengė
jams ir svečiams,

Kiekvienas geras lietuvis gali
būti tos Sąjungos nariu, užsimo
kėdamas 5 dol. metini nario mokęsti, ar amžinuoju nariu — pa
skirdamas 100 dol., ar mecenatu
— duodamas $1000.

Už gyvus ir mirusius Sąjungos
narius yra meldžiamasi ir kasdien
laikoms šv. Mišios.
Lietuvos religinei padėčiai ir
pačiam Lietuvos likimui būtų la
bai patarnauta, jei būtų remia
mas šios Sąjungos darbas, kurios
vienas steigėjų ir dabartinis pir
mininkas yra Kun. Kazimieras
Kuzminskas, (6825 So. Talman
Ave., Chicago, Ill. 60629; šis
adresas yra ir Sąjungos adresas.
Aukojant čekius rašyti: LKB
Kronikoms Leisti Sąjunga. Su
ma nurašoma nuo pajamų mo
kesčių).
A. R.

VAIZDAI IŠ ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTĖS BIRŽ. 1 D.

Foto nuotraukos A. Gulbinsko

1. Ateitininkai moksleiviai ir studentai po pamaldų prie Šv. Kazi
miero bažnyčios fronto durų; bažnyčioje nemažas skaičius davė
pasižadėjimus ir pakelti į ankstesnį laipsnį.
2. Prie vieno vaišių stalo parapijos salėje, kurią užpildė nariai ir
svečiai. Iš dešinės: prel. L. Tulaba, svečias iš Romos, pasakęs tu
riningą kalbą, ir Ignas Medžiukas.
3. Vienas iš vaišių stalų. Iš dešinės: V. Kazlauskas, J. Valukonis su žmona Aldona, Bern. Brazdžionis, D. Polikaitienė, Aldona
Brazdžionienė, Alė Rūta-Arbienė, V. Pažiūra.
Moksleiviai ateitininkai atliko linksmą programą; studentai skai
tė konkursinius rašinius: V. Polikaitytė, R. Polikaitis ir A. Mačiu
lytė; rašinių mintys ir jų dėstymas kėlė pasigėrėjimą ir džiaugsmą,
kad bręsta idealistiškai nusiteikęs ir sąmoningas jaunimas.

čius, įvairius pasveikinimus ir pn.
Kaip dailininkas mėgėjas jis tokiu
ir liko, bet kaip poetas jis pasiekė
išSkiruno garso: už pacifistine sa
vo poemą anglų kalba ’’Wars’
Curse ’ pelnė nominavimo Nobe
lio Taikos premijai, o už lietuvių
klasikos vertimus Tarptautinės
Poetų organizacijos aukso meda
lio ir laurų vainiko.

LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE
LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA
<364 Sunset Boulevard — Los Angeles, CA 90029 — Tel. 634 -29 X-

iteuaguoja: Redakcinė .kolegija.
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija*
Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais
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Nadas Rastenis-

LIETUVOS

TRAGEDIJA ŠAUKIA MUS VEIKLON

Birželio mėnesi mes su skaudančiomis širdimis minime dvi diPOETUI N. RASTENIUI
džiąsias mūsų, tautos tragedijas: brangiosios mūsų tėvų žemės oku
paciją 1940 metais ir pradžią Lietuvos žmonių žiauriųjų masinių
IŠKELIAVUS
trėmimų 1941 metais.
1 ANAPUS
Jau 40 metų, kai Lietuva tapo Maskvos imperializmo ir kolo
nializmo auka, kai iš mūsų žmonių buvo išplėšta kultūrinė ir politinė
1891 - 1980
laisvė, kai mūsų broliai žiauriai išnaudojami ir atkakliai rusinami.
Okupantas bando pasaulį apgaudinėti, kad Lietuva pati savo
Nadas Rastenis buvo vienas iš
noru įsijungė į Maskvos imperiją, bet tam ir pati Maskva netiki. maloniausiu “Lietuviu Dienu”
c
V
**
Jei tikėtų, tai. nelaikytų Lietuvoje tiek okupacinės kariuomenės ir leidyklas bendradarbių. Leidyk
enkavedistų pulkų.
la išleido du jo verstinius veika
Padvigubinkime savo pastangas, siekdami pavergtai tėvynei lus: Donelaičio ’’Metus” ir Bara
laisvės. Tai įpareigojimas mums, paliktas savanorių, tai testamen nausko ’’Anykščių šilelį”.
tas partizapų/ kurių išlietas kraujas tesujungia bendroms laisvinimo
Pradėjo bendradarbiauti Nadas
pastangoms! Lietuvis negali pavargti siekdamas laisvės savo tėvų '‘Rastenis “Lietuvių Dienų” žurna
žemei. Pavergtieji broliai laukia, kad jų laisvės šauksmas būtų per le su angliškais lietuvių poetų
duotas visam pasauliui.
( Vaičaičio, Kudirkos, Maironio,
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, atremtas į tėvynės Putino ir k.) vertimais. Redak
žmonių mandatą ir įgaliojimą, nepaliaujamai vykdo ir vykdys Lie cijai jis atsiuntė anglų k. savo
tuvos laisvės .kovos pareigą. Tai globalinis veiksnys, nežinąs nuolai- raštų ir lietuvių klasikų vertimų
rinkinėlį ’’Winged Words”. Jis
du kovoje sir komunistiniu okupantu.
visuomet buvo paslaugus, greit
Amerikos Lietuvių Taryba, jau keturis dešimtmečius apjungusi atsiliepiąs ir nestatantis leidyklai
Amerikos lietuvių visuomenę, telkia kovon už mūsų tautos ir vals ar redakcijai neįvykdomų reika
tybės laisvę ir remia Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą. Vyr. lavimų.
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir Amerikos Lietuvių Taryba jungti
Leidykla, sužinojusi, kad N.
nėmis jėgomis visais galimais būdais veda neatlaidžią kovą prieš Rastenis turi mūsų klasikinių po
okupantą. Amerikos Lietuvių Tarybos pastangomis JAV ir kitos emų vertimus, pavedė savo- lite
Vakarų valstybės nepripažįsta Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą. ratūros redaktoriui su poetu už
Bendromis pastangomis pasiekta paskutinioji Kongreso rezoliucija megzti ryšį, tartis dėl redagavi
mus stiprina, matant kaip galingiausios pasaulio valstybės Kongre mo, apipavidalinimo, išleidimo.
Donelaičio ’’Metams” N. Ras
sas remia mūsų laisvės siekius ir kovą prieš okupantą.
Mūsų tarpe negali šiandieną būti nei pesimizmo, nei defetizmo, tenis pats buvo nupiešęs iliustra
o turi vyrauti didingos kovos dvasia, nepalaužiamas ryžtas, neatlai cijas, bet leidyklai pasisakius,
kad ji norėtų panadoti žinomus
dus nusistatymas išlaisvinti Lietuvą.
1940 metų leidimo V. K. Jony
Maskva net ir liūdniausią okupacijos sukaktį nori paversti no raižinius, N. Rastenis neuž
džiaugsmo švente, suvarydama pavergtųjų minias garbinti mūsų tau sispyrė iliustruoti savomis ir su
tos engėjus.
tiko su leidyklos pasiūlymu. Tie
Susilaikykime nuo šiemet rengiamų kelionių į pavergtą Lietuvą. keli darbai, daryti tušu, ir dabar
Po naujos Maskvos agresijos prieš afganų tautą, mes negalim elgtis tebėra redakcijos archyve. Piešti
N. Rastenis mėgo, kaip ir eiles
lyg nieko nepaprasto nebūtų įvykę, nes tai liečia ir mūsų laisves
rašyti. Savotiška monotoniškų
bylą.
linijų ir taškų technika jis yra priLietuvis nepavargs kovoje už Lietuvos laisvę. Sis šūkis tebūna piešęs nemažai gamtos vaizdų,
Lietuvos laisvės kovos kelrodis.
— savo gimtinę Stagalėnuose,
Donelaičio Tolmynkiemį ir k. Jis
Dr. Kazys Bobelis
Dr. Kazys Šidlauskas
mėgo grafiškai apipiešti savo
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
Amerikos Lietuvių Tarybos
lietuviškus bei angliškus eilėraš
Komiteto Pirmininkas
Pirmininkas
L
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Kaip poetas Rastenis daugiau
išgarsėjo angliškame pasaulyje,
tačiau ir lietuviškai rašyti Nado
Rastenio eilėraščiai gerokai iškyla
virš mėgėjinio lygio, kuriame pa
siliko daugelis vyresnės kartos
lietuvių ateivių poetų. Jis labai
tvirtai valdė eilėliavimo techniką,
gerai jautė žodžio skambesį, tiks
liai rimavo, aiškiai reiškė mintį.
Tos minties įsakmus reiškimas
ne vieną jo eilėraštį, pradėtą lite
ratūrine menine forma, į galą nu
kėlė į proginio ar didaktinio- pos
mo plotmę. Jo ilga poema ’’Tri
jų rožių šventė”, į kurią įdėta la
bai daug kruopštaus darbo, dėl
minėtų kliaudų nepasiekė litera
tūriškai meninio lygmens, nors
atskirų fragmentų esame skam
bančių pasigėrėtinai.

Į JAV atvykęs nuo žagrės jau
nuolis, į pradžios mokyklą vos
koją įkėlęs, net gerai lietuviškai
skaityti-rašyti nepramokęs, savo
ryžtu, darbštumu ir, be abejo,
nemažais gabumais, N. Rastenis
čia pasiekė gražių rezultatų —
išėjo aukštesniosios mokyklos
kursą, baigė teisės mokslus, Sėk
mingai vertėsi advokatūra, buvo
išrinktas į Marylando legislaitūrą.
Kartu išgarsėjo kaip lietuvių ir
anglų kalbomis rašąs poetas, ap
dovanotas poezijos vardo atžymėjimais.

Dabar, kai jau apie jo gyveni
mą ir darbus kalbame būtajame
laike, lyg ir labiau ima pavidalintis to savo laiku neįprasto — su
laurų vainiku poeto fizinis ir dva
sinis portretas. Kalbant apie se
nosios išeivijos literatūrinius pa
likimus, pro Nadą Rastenį nebus
galima praeitį tik sausai paminė
jus jo vardą. Jis yra užsipelnęs
platesnio ir išsamesnio žvilgsnio
negu pareiginis nekrologas. (jb)

PRAŠOME ATNAUJINTI

‘Lietuviai ..Amerkos ..Vakaruose”
prenumeratą

prisiunčiant $5.00 adresu:

‘LAV”, 4364 Sunset Blvd, L. A90029.

Tel 664-2910

PASIRENGIMAI
TAUTINIU ŠOKIU SWN11I
CHICAGOJE
Chicagoje, International Amphithetre
patalpose, liepos 6 d. 2 vai. p. p- įvyks
Šeštoji Lietuvių Tautinių Šokių Šventė.
Jau yra užsiregistravusių 2,300 šokėjų:
vaikų apie 400, jaunių apie 500, studen
tų apie 900 ir veteranų apie 400. Iš viso
bus atlikta 20 šokių: vaikų 3, jaunių 4,
studentų 11 (2 — merginų, 1 vyru ir 8
mišrūs), veteranų — 3 šokiai. Šokius pa
lydės dūdų orkestras iš 32 muzikantų ir
lietuvišku liaudies instrumentu orkestras,
be to, — septynetas šokių bus atlikta su
specialiai sudaryto jungtinio choro palyda.
Jau pasižadėjo atvykti šokėjų grupės iš
Melbourne (Australijos), Vasario 16 gim
nazijos (Vokietijos), Brazilijos, Anglijos,
iš Kanados atvyks 6 grupės, visi kiti iš
JAV-bių nuo Atlanto iki Ramiojo Vande
nyno.
Veikia stiprus Šokių šventės rengimo ko
mitetas: pirm. Jonas Talandis, šokių di
rektorė Nijolė Pupienė, muzikos direkto
rius Faustas Strolia, LB atstovas Modestas
Jakaitis, taut, šokių instituto atstovė Gali
na Gobienė, Bronius Juodelis, iždininkė
Dalia Dundzilienė, sekretorė Ritonė Rudaitienė- Jiems talkina komisijos, kurių
pirmininkai yra: registracijos R. Reklaitienė, pirmos pagalbos dr. A. Gleveckas, sa
lės tvarkymo A. Miltinas, leidinio J. Baris,
leidinio dailininkė Ada Korsakaitė, laimė
jimų E. Laipas, filmavimo A. Kezys,SJ,
šventės, banketo J. Jakaitienė, baliaus St.
Džiugienė, aukų rinkimo inž. A- Rudis, šo

kėjų supažindinimo vakaro L. Radvila,
spaudos D. Gotcaitienė, narė R. Gierštikaitė.
Komiteto ir komisijų nariai daugumoje
jaunesnės kartos žmonės, dirbantieji įvai
riose amerikiečių įstaigose, įsisavinę nau
jus metodus, ir parengiamieji darbai vyks
ta labai sklandžiai ir planingai. Šokių
Šventės sąmata numatyta net 177,908 dol.
Numatomas likutis 19,378 dol. — ateities
solidų šventei rengti. Vien iš bilietų už įėji
mą numatyta gauti 87,758 dol. Nors In
ternational Amphitheatre patalpa yra di
džiausia dengta patalpa Chicagoje, bet ten
publikai bus tik 8227 vietos, o pareikala
vimas bus didesnis, taigi bilietu gali net
pritrūktiJau rezervuota trijuose Chicagos viešbu
čiuose 320 kambarių šokėjams ir kitiems
72 Lietuvių Bendruomenės apylinkes ir
dalyviams. Kainos maždaug 45 dol. nak
čiai 4 asmenims. Atvykusieji iš aerodro
mų bus sutikti ir paimti į viešbučius. Iš
viešbučių bus specialiais autobusais nemo
kamai vežami į šokių ir banketo patalpas.
Bilietu kainos nuo 4 iki 20 dol. Ta pačia
dieną bus banketas Condensa del Mar,
12220 So. Cicero Ave. Kaina 18 dol.,
šokėjams papiginimas. Bilietai gaunami JVaznelio Gifts International, 2501 W. 71
St., Chicago, IL 60629. telefonas (312)
471-1424.
□
Bus išleistas specialus šokių šventės lei
dinys su maždaug 150 iliustracijų, su JAV
valdžios žmonių,
G 7 mūsųG konsularinio korpuso, Bažnyčios atstovų sveikinimais. Lei
dinį redaguoja J. Baris ir Pr. Razminas, o
anglų kalbos dalį J. Džiugaitė.

vęs liaudies šokių populiarintojas JAV-se
Vytautas F- Beliajus, šokių žurnalo Viltis
redaktorius.
Šokių šventės jungtinį chorą sudarys:
Tėviškės parapijos, Dainavos, Operos, Vy
čiu chorai, o liaudies instrumentų orkestrą
— Čiurlionio, Toronto, Chicagos liaudies
instrumentų ansambliai.
Bus paruošti šokių šventės šratinukai
(ballpoint) — rašomosios plunksnos su
šventės ženklais.
Taip pat bus ir laimėjimai su 1000 ir
500 dolerių ir mažesnėmis premijomis.
Laimėjimų knygutės išsiuntinėtos į visas
96-šioms organizacijoms.
Parengtas šokių šventės ženklas su šo
kėjų pora ir įrašu: Šeštoji Lietuvių Tauti
nių Šokių šventė. Čikaga 1980.
Lietuviškame Sharkos restorane kovo
28 d. buvo sušaukta spaudos konferenci
ja, kur Šokių Šventės komiteto pirminin
kas Jonas Talandis painformavo, kad visi
paruošiamieji darbai atlikti, susidomėji
mas didelis, bilietai uoliai platinami. MuzF. Strolia džiaugėsi, kad muzikinė pusė
tvarkosi sklandžiai. Muz. Kaminskas pa
kviestas orkestruoti reikiamus dalykus.
Inž. A. Rudis painformavo, kad aukų rin
kimas net prašoka numatytą sumą. J. Ba
ris pranešė, kad šventes leidinio numato
ma išspausdinti apie 5000 egz. E. Lapas
painformavo, kad laimėjimų knygutės
plinta sėkmingai. St- Džiugienė pranešė,
kad numatomas šaunus banketas.
Apskritai, ryšium su šokių švente Chi
cagoje yra labai viltingas entuziazmas.
Šokių šventę filmuos A. Kezys,SJ ir
A. Šlutas.
Juozas Prunskis

Leidiny bus pagerbtas daug pasidarba
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Saugi vieta taupyti yra

ROQUE and MARK C0., INC.

3356 Glendale Blvd-, Los Angeles Calif. 90039

REALTORS ft INSURANCE ftINCOME TAX ft NOTARY PUBLIC
3002 Santa Monica Blvd.,

SANTA MONICA, CA 90404

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

ALBINAS

MARKEVIČIUS

ir bendradarbiai

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
Be to, taupytojai kas 3 mėnesiai gauna aukštus dividendus (7]/2)
ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000,
Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais
nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. dieną.

Kitu laiku telef- 663-1819

NURMSEN PAINT CO.

Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur

TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, dusdama nuolaida.

VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

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

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.

LOS FELIZ

HOLLYWOOD

Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
3e 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 uždarytaSekmadieniais uždaryta.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

*

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027

Puikios dešros - Fred Reich ir Vienuos skanumynai. Duona —
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys,
įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir
šeimos šventėms.
Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt.
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta

Tel. 663-4747
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nius geru žodžiu ir darbu lydė
jusius visiems viešai parodyti,
24-ji LOS ANGELES LB SPINDULIO JAUNIMO ŠVENTĖ jiems, ’’ačiū” tarti.
Liet. Bendruomenės Vakaruc
CULVER CITY VETERANŲ SALĖJ BIRŽELIO 8 DIENĄ
Pradžioj — B. Budrinūomar- Metrikienės ’’Gegutę”; jau i solis Apygardos pirm. Rimtautas Dabgas ”Ei, jaunyste”. Įžygiavo jau tes išėjusi Vita Polikaitytė padai šys padėkojo visiems ir tarė ge
nimas ir ’’veteranai”. Vadovauja nuoja S. Šimkaus ’'Plaukia sau rą žodį apie ką tik išleistą Spin
Ona Razutienė, Danguolė Rąžu laivelis”, Vilija Variakojytė solo dulio dainų plokštelę,ragindamas
ly tė-Varnienė ir padėjėjai — Vy A. Bražinsko ’’Nemunėlį” ir du- visus ją įsigyti; tuo būtų paremta
tas Bandžiulis ir Vita Polikaitytė. etą su V. Dūda A. Raudonikio Spindulio kelionė į Chicagą, į
6-tąją Taut, šokių šventę.
Jaunimo apie 200. Sugiedami ’’Lauksiu tavęs”. Jiems akompa
Po to atėjo Spindulio seniūnai
nuoja O. Metrikienė. Jaunųjų
JAV ir Lietuvos himnai.
D. Gudauskaitė ir Vytenis Vil
Visos programos pranešėja — skardūs balsai žavi publiką, kuri
kas padėkoti savo mokytojams,
Vilija Butkytė. Jaunimas pasi jiems atsilygina karštais plojimais.
Ateina eilė Spindulio Jaunimo o Onutė' Šepikaitė apsagstė gėlė
rengęs pradėti. Švente atidaro
mis ir didžiuliu bukietu rožių ”iš
Vytautas Vidugiris, Lietuvių Ben chorui. Choras, diriguojamas B.
mamytės daržo”. Rožių daug,
druomenės Tarybos narys. Labai Budriūno ir O. Razutienės, pa
bet ir nusipelniusių asmenų daug.
daug gražių ir darbą tęsti skati dainuoja keturias dainas: komp.
Ona Razutienė pradėjo iš pub
nančių žodžių jis pabėrė Spindu B. Budriūno tradicine tapusią
liui. Šventės dalyvius ir svečius ansamblio dainą ’’Šiandien mūsų likos kviesti žmones, kurie dau
giausia prisidėjo prie dainų
sveikina Lietuvos gen. konsulas šventė”, G. Gudauskienės ’’Svei
plokštelės įdainavimo ir išleidi
Vytautas Čekanauskas. Kalbos kinimas jaunystei”, čia solo trau
mo . Bendradarbiai: pianistės O.
kia Vytenis Dūda, S. Pociaus
baigtos. Prasideda programa.
Barauskienė, R. Apeikytė, O.
Jaunųjų choras, diriguojamas ’’Pamylėjau vakar” ir O. Metri
Metrikienė; kompozitoriai: Br.
mokyt. O. Razutienės, prita kienės ’’Joninės”; smuiku ir fleita
Budriūnas ir G. Gudauskienė;
riant akordeonu Linui Polikai- pritaria R. M Mickus ir K. Mic
talkininkai: A. Polikaitis, B. Ši
čiui, padainuoja tris dainas. Po kutė. Pastarąsias 3 dainas diri liukas ir R. Dabšys; solistai: A.
to — tautiniai Šokiai. Šoka pasi guoja O. Razutienė.
Pavasaris, V. Dūda ir V. Varia
Dar kartą šokiai. Vėl sujuda,
keisdamos visos grupės: energin
kojytė. Plokštelę į. juostą įrašė
gai bandantieji mažiukai, jau pa persigrupuoja jaunimas. Šioje da ir paruošė Paulius Jasiukonis.
darę pažangos jauniai, jaunimas lyje atliekamas visas 6-tosios šo Na, o įdainavo — šaunusis jau
— prityręs ir grupę daug kur at kių šventės repertuaras su ’’kau nimas! Visiems garbė!
stovavęs. Publika džiaugiasi ir pu”. Tas kaupas tai ’’Miškų gė
Bet plokštelė nebūtų šviesą iš
ploja už pastangas ir už gražų lė” ir mūsų tradicinis ’’Suktinis”, vydusi, jei nebūtų rėmėjų. Jų
pasirodymą. Daugelis akimis ieš į kurį įsijungia visas Spindulys ir buvo visa eilė. Iškviesti ir apdo
ko savo šokėjų ir žvilgsniais juos Spinduliukai. Kas be jų! Jie gi vanoti rožėmis tik patys didieji:
tramdo arba drąsina. Visi įsijun priaugantis atžalynas! Suka, suka Šv. Kazimiero parapijos klebonas
visi ir susisuka, sueina į tradicinę pre!. Kučingis, Spindulio kūmas,
gę į sūkurį, nėra abejingų .
’’Gedimino pilį”.
Pertrauka.
ir Adelė Bajalienė — kūma. Ki
Štai ir viskas.
Po pertraukos koncertinė dalis.
ti paminėti, nes visų rėmėjų, ku
Pasirodo dalis jaunųjų talentų:
Ir ne viskas. Dar reikia uždėti rie aukojo po $100 ir daugiau,
smuikininkas R. Mickus irfleitis- ’’vainiką” Reikia visus pasidarba pavardės surašytos plokštelės vir
tė K. Mickutė atlieka komp. O. vusius, padėjusius, mūsų žings šelyje. Pažymėtina organizacijos,
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parėmusios Spindulį: Birutės drja, Long Beach ir Santa Monica
Lietuviu Klubai, Liet. Moterų
Katalikių dr-ja, Am. Liet. Pi
liečių klubas, Ramovėnai, Neolituanai, Liet. Kredito kooperaty
vas (Glendale Blvd.) ir Kredito
Unija Santa Monikoje.
Labai sujaudino Spinduliui at
siųsta stambi auka iš A.A. Edvar
do Taro tėvelių. Matai, jaunime,
kaip tavo gražūs darbai yra ver
tinami! ..
Be to, gavome aukų iš žmonių,
kurie yra “amžini rėmėjai”. Dėl
ligos negalėdami atvykti į šventę,
prisiuntė aukas Sofija Puikūnienė
ir J. E. Truškauskai.
Svečių šventėje galėjo būti
daugiau, bet tie, kurie atėjo, labai
stipriai parėmė, nes iš pajamų
sprendžiame, jog atėjusieji aukojo
ir už tuos, kurie neatėjo... O
mūsų gerbiamas klebonas, vistems girdint, pažadėjo jaunimo
kelionę paremti 500 dolerių! Dar
ne vėlu — gali prisidėti ir kiti.
O visiems — penki šimtai ’’ačiū”.
Svarbiausia norėtume, kad mū
sų su dideliu vargu išleista graži
vien lietuviškų dainų plokštelė
suskambėtų kiekvienoj šeimoj.
Branginkim lietuvišką dainą, nes
tik per ją lietuviška dvasia liks
Spindulys į Chicagą vyksta
įvairiu laiku ir įvairiais keliais,
bet visų keliai sueis į vieną—6-ją
tautinių šokių šventę Chicaigoje
liepos 6 dieną.
Vykstame įnešti kultūrinį įna
šą Į bendrą lietuvybės aruodą.
Tad “Valio jaunystei!” (O. R.)

— Vilija Variakojytė atstovaus
Spinduliui Chicagoje, dainuoda
ma solo' Liet. B-nės Vidurio Va
karų Apygardos rengiamose Lie
tuvių Dienose, kurios įvyks bir
želio 28 ir 29 dienomis ’’Jaunųjų
talentų” vakare Jaunimo Centre.
Patikslinimas. Plokštelėje iš
spausdintas klaidingas O. Razu
tienės adresas (3737 Aloha St.),
turi būti 3767 Aloha St., Los An
geles, CA 90027.
Telefonas: (213) 661-0041

A . ir O. Mironu literatūros
vakaras Londone
u

Vaizdas iš jaunimo šventės. Vieni šokėjai suka ratelį, o kiti laukia savo eilės išeiti į ’’areną”.
f — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Birželio 7 d. Londono Lietu
vių Moterų Sambūris ’’Dainava”
surengė Lietuviu Namuose literatūros vakarą, kuriame dalyvavo
xA. Mironas-Norimas ir aktorė,
jo žmona Ona Mironienė.
Mironai Europoje žada pake
liauti po Prancūziją, Šveicariją ir
Vokietiją. Numato grįžti atgal į
Carlsbad, Calif. po liepos 5 d.

duktė Birutė. Stasys Damulis
Ci čekiuV sistema,C7 ir terminuotus in- ta pravesti naujų narių vajų.
Dvasios vadu pakviestas kun. A. nupasakojo dukrai, kaip jo gim
dėlius.
tinėje Žemaitijoje koplytėlės Ma
Pagerbti paskiausiai mirusieji
Kooperatyvo valdyba remia Olšauskas.
klubo nariai Juozas Švaistas ir lietuviškus reikalus; paskutiniame
Susirinkimas buvo įdomus
. rija atrodė, ir Birutė pasistengė
v
Pranas Lembertas
savo posėdyje paskyrė Šv. Kazi Į kuopą įstojo 10 naujų narių. visiškai panašiai nudažyti, net
Marijos drabužių klostes mėlynaNauju nariu priimtas ach. E. miero lit. mokyklai $100 ir Lie Dabar kuopa turi 50 narių.
Po susirinkimo Bartkui visus ružava spalvomis papuošti... S.
tuviu jaunimo ansambliui ’’Spin
Arbas
pavaišino gardžia vakariene ir Damulis džiaugiasi kad turi dabar
dulys” $50.
savo sodyboj “lietuvišką Dievo
Gegužės 4 d. Dailiųjų Menų
Neseniai per Lietuvių radijo Įvairiais gėrimais.
Klubo susirinkimo metu pas Pra valandėlę jos programos koordi
Kuopos valdyba Bartkums dė Motiną”, tokią, kokia buvo Že
maitijoj .
no Lemberto žmona Monika natorius V. Gilys turėjo pasikal kinga .
Koplytėlės pašventinimas įvy
Lembertienę, po susikaupimo mi bėjimą su koop. reikalų vedėju
ko š. m. gegužės 24 d. Apeigas
nutės, pagerbti du mirusieji klu I. Medžiuku, laike kurio išsiaiš
atliko kun. §iliauskas, geras Da
bo nariai. Apie rašytoją Juozą kinta įstojimo sąlygos į koopera Lietuvos Dukterų draugijos,
Švaistą spalvingai kalbėjo Bronys tyvo narius, indelių saugumas ir Los Angeles sk., š. m. liepos mulių draugas ir beveik kaimy
mėn. 13 d. 1 vai. p.p. Irenos nas.
Raila. Iš juostos buvo paleista paskolų gavimo procedūra.
Po namų ir koplytėlės šventi
J. Švaistos kalbos dalis, pasakyta Kiekvienas įstojęs nariu, paremia Luther sodyboje (1137 Laven
mirus Pranui Lembertui. Alė ne tik lietuvių sukurtą įstaigą, der Place, La Canada, važiuoti nimo buvo surengtos gražios vai
Rūta raštu šiltai prisiminė Juozą bet ir pats turi daug naudos, nes Foothill Blvd, iki Highway 2) šės, kuriose Stasė ir Stasys DaŠvaistą.
pasinaudojęs kooperatyvo patar ruošia ’’Bulvinių dešrų pikniką”. nuliai pasirodė esą didžiai vaiLaimingas numeris, burtų ke ingi, kaip tikri žemaičiai. Vai
Yra susidariusi tradicija, kad navimais, sutaupo daug pinigų.
liu laimės Admiral stereo (Phono, šėse dalyvavo ir jų duktė Birutė
įstojautieji į klubą pasako savo
(im)
AM, FM radio ir 8 track juoste su vyru, ir daugybė jų kaimynų iš
“inauguracinę kalbą” arba ’cre
lėms groti ir rekorduoti).
Vistos bei apylinkių, o taip pat
do”. Architekto Edmundo žodis
Kviečiame visus gausiai atsi- draugų iš Los Angeles, Santa Mo
apėmė jo gyvenimo ir darbų nu BIRUTIETtS VEIKIA
lankyti pasidžiaugti retai gamina nikos bei plačių apylinkių. Da
eitac kelia
ir menini-architektūriv
<*
Gegužės 18 d. DLK Birutės mu patiekalu ir paremti draugi mulių gražioje sodyboje ilgai
nį credo. Kalba buvo gyva, spal
Ir-jos valdyba surengė gegužinę jos veiklą, tuo pačiu paremti ir skambėjo' lietuviškos dainos ir
vinga . Į jo žodį atsakė Bernardas
p.p. Sinkių rezidencijos sode paramos bei globos reikalingus draugiški pokalbiai. (ar)
Brazdžionis, architektūros meną
ft
ft
«
Santa Monikoje. Dalyvavo per lietuvius. (Vaja)
susiedamas su žmonijos istorijos
170 svečių, kuriems buvo duoda
ir klubo kronika. Įstojamieji ir
— A LT-os, Los Angeles sk.,
mi šilti pietūs ir gėrimai. Taip
atsakomieji raštai padedami į
?at buvo suaukotu daiktų loteri- STASĖS IR STASIO DAMULIŲ gegužine Aturbūt, pirmoji^ įvyks
klubo archyvą.
SODYBOJE
rugpiūčio 17 d., R ir P Sakų
a (J. Andrašūnas paaukojo sa
Po oficialiosios dalies šeimi ro pieštą paveikslą, sol. DičiutėDamulių sodyboje Vištoje p a rezidencijoje, 3430 Figueroa St.,
ninkė narius gausiai pavaišino.
Trečiokienė savo solo plokštelę statyta graži Marijos koplytėlė. Glen dalėje.
Padaryta filmo ir nuotraukų.
Akmenų ir mūro pastatą, panašų
r k..).
Iki šiol Alt-bos nariai, atsto
Sekančiu Dailiųjų Menų Klubo
Parengimas praėjo su pasiseki į Lietuvoje žinomas Marijos vaujamų organizacijų nariai susi
pirmininku yra prof. Marija Gim
au ir davė gražaus pelno, kuris garbei buvusias koplytėles, išmū rinkdavo tik metiniame susirinki
butienė. (m ir k)
>us sunaudotas šalpos ir kultu rijo Damulių kaimynas ir drau me, kur, išklausę pranešimų, išsi
gas, dabar pensininkas daktaras skirstydavo, neturėdami progos
os reikalams.
Birutietės nuoširdžiai, dėkoja Jonas Jurgilas, Marijos statulėlę pasikalbėti, padiskutuoti. Dabar,
amovėnams V. Šimoliūnui, V. perdažė ir pritaikė Lietuvos laukų Alt-os sudarančiuc or-ju
J c nariai tuLIETUVIŲ KREDITO
Apeikiui, Dičiui, Dūdai, Gaspa- koplytėlių spalvoms — Damulių rėš progos geriau susipažinti.
KOOPERATYVO VEIKLA 'oniui, Venckui ir k. iž talką.
Lietuvių Kredito Kooperatyvo, Ypatinga padėka priklauso p.p.
kurio1 įstaiga yra Tautiniuose Na linkiams, leidusiems pasinaudoti
muose, pirmojo šių metų ketvir
ų sodyba ir už jų svetingumą.
čio gale balansas buvo $739,365;
Pirmininkė A. Dėdienė ir val
garantijų ir rezervo fonduose — dybos narės atsiprašo p.p. Sin
$79,5'21. Narių buvo 502, ku kius už svečių pasitaikiusius ne šiemet įvyksta rugsėjo 14d., sekmadienį, nuo 12 vai. 30 min- iki vakaro
riems už laikomus indėlius išmo malonumus . (A. Bajalienė)
McCambridge Parke — 1515 N- Glcnoaks Blvd-, Burbank
kėta 7,5% dividendas sumoje
Daug vietos — Žalia pievelė — Medžių paunksmė
$11.244. Narių gyvybė gali būti
apdrausta iki $2000.00. Pasku Lietuvos Vyčiai kuopos
Lietuviški pačių gaminti valgiai — Salti gėrimai
tiniuoju metu išrūpintas gyvybės
veikla
Lietuviška muzika — Dovanų traukimas.
draudimas šių mirusių narių įpė
diniams: B. Giedos $1353, J.
Gegužės 25 d. įvyko Lietuvos
Miliaus $1866 ir J. Janušausko Vyčių kuopos metinis susirinki
CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
$1064. Narių santaupos yra ap mas H. ir E. Bartkų naujoje re
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
draustos valdžios įstaigoje.
zidencijoje.
Šiuo metu kooperatyvo valdy
Susirinkimą pradėjo pirm. J.
3004 Santa Monica Blvd.. Suite A
boje yra pirm. A. Kiršonis, vi- Kiškis ir pakvietė dvasios vadą
SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404
cepirm. R. Bužėnas, ižd., I. Me kun. A. Olšauskąc* sukalbėti maldžiukas, įsekr. M. Prišmantas ir įlą. Sekretoriauti buvo pakviesta
Phone (213) 828-7095
narys V. Juodvalkis. Kredito Stella Žukauskienė. Pranešimus
komitete: pirm. A. Valavičius,
ladarė pirmininkas ir finansų sek
nariai — P. Butkys ir I. Me retorius . Diskutuota narių vajaus
RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
džiukas.
Priežiūros komitete:
r seimo reikalais.
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
pirm. K. Prišmantas, nariai —
Naujon valdvbon išrinkta: pir
A. Mikuckis ir J. Pažėra.
Telefonas: (213)828-7525
mininku J. Kiškis, vicepirm. E.
Kooperatyvo valdyba planuoja Bartkus, sekr. S. Žukauskienė,
Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L- Herzog
šiais metais savo darbą išplėsti, finansų sekr. A. Skirias, ižd.
*
C.)
(Jxij
įvedant Draft programą, panašią L. Oksas.R. Barkauskui paves
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Metinis "Lietuvių Dienu" žurnalo
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rir^ANSINES BALFO 1979 M. VEIKLOS APŽVALGA
Kaip jau prisimename, praei
tais metais Los Angeles Baltas
buvo labai judrus ir jis atliko ke
turis didelius darbus: 1. lapkričio
mėn. 17 d. įvyko Balfo direkto
rių suvažiavimas; 2. Vakare su
kaktuvinis balius; 3. lapkričio 18
d- — Balfo 35 metu veiklos viešas paminėjimas ir 4. Pravesta pi
niginė rinkliava. Apie tris pir
muosius pasisekusius įvykius jau
buvo rašyta, tad šį kartą apsisto
sime ties ketvirtu įvykiu.
Balfo piniginį vajų paprastai
vykdome spalio - lapkričio mėne
siais. Stengiamės asmeniškai pri
eiti prie jūsų ir prašom aukų. Tai
sunkus ir tiesiog nemalonus dar
bas. Prašyti pinigo yra jau taip
nepopuliaru ir agresyvu, tačiau
be to neapsieina nė viena ameri
kietiška šalpos ir politinė organi
zacija. Mes balfininkai esame ap
sišarvavę kietais šarvais ir per
daug nesijaudiname susilaukę iš
paprašytųjų nepelnytų priekaištų
ir atsisakymų aukoti. Tatai daro
tie, kurie iš viso niekam neaukoja
ir tą savo “didvyriškumą” nori
pateisinti įvairiais priekaištais.
Mes ši darbaG atliekam ramiai ir
su pasišventimu: renkame ir pra
šome aukų ne sau, bet savo ir ta
vo vargau patekusiam lietuviui,
kuris negali pats ateiti ir paprašy
ti pagalbosAčiū Dievui, yra lietuvių, ku
rie tą svarbų reikalą supranta ir
be jokių priekaištų mielai aukoja,
ii’ kartais net neprašyti. Už tai
jiems priklauso ir Balfo ir sušelp
tųjų gili padėka.
Cz

Svarbi pastaba: Baltas gali pa
gelbėti varge esantiems tiek, kiek
mes visi šiam tikslui suaukojame.
Dabar pažiūrėkime aukų va
jaus rezultatų.
$500.00 — Dr. M. Namikas.
$150.00 — Craig Corp- per A.
Raulinaitį.
$148.00 — A. Kasdienis.
$125.00 — O. Gustienė.
$112.00 — B. Seliukas$110.00 — A. Vaišnys.
$102.00 — M. B. Licudine.
$100.00 — Prel- J. Kučingis,
dr. Z. Brinkis, dr. B. V. RaulinaiČiai, dr. A. Kontviai, A. A. Raulinaičiai, A- I. Tumai, G. I. Reh,
A .Glažė, A. R. Nelsai. G. L.
Herzog, J. Matulaičiai, A. Mar
keliai, E. J. Sinkiai, A. Devenienė, S- J. Kvečai, V. J. Černiai,
F. B. Masaičiai, A. A. Audro
niau A. V. Pažiūrai, Santa Moni
es Liet. Klubas, Long Beach Liet.
Klubas.

$82.87 — Šv- Kazimiero Šešt.
Lituanistinės mokyklos mokiniai.
$72.00 — A. V. Šulaičiai.
$69.00 — G. Vitkai.
$65.00 — A- Valentinas.
$60.00 — L.E. Oksai, John &
Lucie Hnatio, B. D. Mackialos,
V. Šaras •.
$50.00 — dr. R- D. Giedrai
čiai, R. D. Vizgirdai, E. V. Radveniai, V. Mačys, O. Žukienė, V.
G. Plukai, F- V. Molskiai, A. F.
Galdikai, E. Sabalis, N. Trečio
kienė, A. B. Skiriai, Skaučių Pa
langos Tuntas, Liet. Kredito Koo
peratyvas, Liet. Skautų Brolija,
Amerikos Liet. Inž. ir Arch. Sga, Liet- Tautiniai Namai.

$48.00 — G. J. Raibiai.
$45.00 — A. E. Arbai, G. B.
Adamsonai.
$40-00 — A. Dičius.
$35.00 — A. Dabšiai ir Grikėnaitė, J. Raulinaitis, G. J. Baltru
šaičiai, A. Bimbiris, V. Jasiulio
nis, LB Los Angeles ApyL, At
eitininkų Sendraugių S-ga.
$32.00 — San Diego LietKlubas.

$30.00 — P. B. Butkiai,
Sakalauskas, K. S. Šakiai,
Graužinis, M. Napjus, dr.
Skirgaudas, A.Raugys, H.
Gorodeckai.

V.
L.
J.
Z.

$25.00 — V .P. Prižgintai, G.
J. Glažės, A- Šimkus, E. L Vil
kai, L. Valiukas, C. Norkai, A.
Devenis, P. Pretkus, P. Grušas,
L. Medelis, E. R. Kulikauskai,
V. Z- Viskantai, H. A. Bajaliai,
K. Karuža, kun. A. Olšauskas, J.
Kuprionis, M. A. Pužauskai, R.
A. Bužėnai, A. L- Mažeikai, K.
Statkus, J. Daugėla, A. Milienė,
Z. Komis, dr. J. Jusionis, A. Remeikis, J. Kutra, S. Kudokai, drJ. Gudauskas, S. V. Tuskeniai,
J.. M. Šimoniai, V. Sirvydas,
Skautu Kalniškiu Tuntas, ASS
skyrius, Am. Liet- Tautinė S-ga,
Liet. Karių Veteranų Ramovė,
J. Daumanto Šaulių kuopa, Skau
tuG židinys.
J
$20.00 — A. D. Polikaičiai,
B. A. Brazdžioniai, J. Uždavinys,
M- E. Gedgaudai, V. Gilys, V. V.
Zeleniai, M. P. Gasparoniai, W.
Mačiunskas, V. R. Baip'šiaii, J.
Baltrėnai, G. Kaunas, A. Pinkus,
V .V. Kuzaviniai, V- Kazlauskas,
R. Kuzaviniai, A. Paulauskai, J.
B. Dzenkaičiai, J. Kazakevičiai,
A. A- Mitkevičiai, O. J. Motiejū
nai, J. Paškauskienė, G. J. Radveniai, P. P. Gauronskai, A. Luk
šienė, M. Lembertienė, R- R.
Venckai, A. Mikalajūnas, S. L
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Iš viso pajamų, įskaitant ir ba
$15.00 — J. R. Vidžiūnai, R.
M. Žemaitaitis, G- Mošinskas, P. lių, turėta — $9,664.92./
Visvydas, Š. Karuža, E. A. Ky
Išlaidos: Baliaus — $1383.33
bartai, M. Pasker, N. Nyerges, P.
Pasiųsta į centrą — 8000.00
Milaknis, H. E. Balceriai, J. EKitos išlaidos — 59.07
Kūjeliai, V. Zaunienė, A. Gedmi
nas, A. G. Siručiai.
Viso išlaidų — 9,442.40
$12.00 — V. FledžinskasKasoje sausio 1 d. liko 222.52
$10.00 — P. Petkelis, V. Gla
Taigi matome, kad B alfas pir
žė, I. Bužėnaitė, A. Gustaitis, M.
Banionis, V. Štokas, J. Uksas, M- mą kartą taip sėkmingai įvykdė
Barauskas, C. Tuminas, P. A. Lit savo numatytą planą. Dar kartą
vinai, A. Nelsas, V. O. Karaliai, jums visiems didelis ačiū!
Marčiuska, F. Žukauskas, J. Mi
Valdyba buvo puiki, darbinga
kalonis, B- Morkis, A. Sluronas, ir sutarimas geras. Ačiū visiems
L. Briedis, G. J. Gliaudys, Kara valdybos nariams už gražų kooliūnas, P. Sušinskas, E. Mitkus, peravimąV. A. Roen, A. I. Sekai, J. RukAčiū parapijos klebonui Balfo
šėnienė, M. Vaičius, O- Deksnys,
A. Maskeliūnas, A. Daukantas, garbės nariui prel. J. Kučingiui
F. Pakalnis, S. Stanulis, B. J. už reiškiamą palankumą baltinei
Venckai, G. Janilionis, V. Apei- veiklai.
Ačiū p. Antanui Skiriui už
kis, J. Valukonis, M. Stropus.
$5-00 — Dr. J. Naujokaitis, skelbimus “Amerikos Lietuviai
P. Mickūnus, L. Reivydas, B. Vakaruose” nemokamai. Tai di
Gieda, J. Markevičius, A. Trum delė jo auka Balfui.
pis, V. Mickevičius, S. AdamoAčiū Liet. Radijo Valandėlei
nis, P. Leimonas, P. Šerėnas, V. už malonius atsiliepimus apie
Počas, B- Basiulis, O. Navickie įvykusius Balfo pasireiškimus.
nė, D. Alseikienė, P. Starevičius,
R. Adamkus, T. S. Samys, M.
Ačiū už dėmesį.
Klun, W. Lesch.
Vladas Pažiūra
$3.00 — R. Kaunas.
Pirmininkas
$2.00 — T. Mickevičienė, 'M.
Dergella-

CROWN ESCROW CORPORATION

MARCELLA AUGUS
President
2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA. 90026 • Tel. 413-3370

BLUE CARPET REALTORS
.................................... .

34 East Foothill Blvd.

l
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Arcadia, California 91006

JOS SPREIN
Realtor Associate

445’6501

Res. 795-635?

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IMPORTUOTŲ-VIETINIŲ
*
°
«
«

ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS
ARTI ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS - TARP
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039
SAV. - JONAS KARALIUS

TEL. - 660-5984

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
nseiKizxuaMxtaKBwikBEia ■

Nuosavybių pardavėjai
WALLY & WAYNE
_______________

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

Advokatai

Dantistai

3002 Santa Monica Blvd.

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

Member American Dental Society

17228 Crenshaw Blvd-,

10900 Warner Ave., Suite 116

Torrance, CA 90504

—

Sav- Wally & Danutė Balchai

ROQUE & MARK CO.

Law Offices of

'70-2000

Fountain Valley, CA 92708

538-4160

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

2953 Lincoln Blvd.
Santa Monica CA 904C5 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

Tel. 1 (714) 968-5525

Los Angeles, CA 90010

Gražu dovanų duoti yra

HBNRY J. PASCOE, Realtor

ir autentiškos koplytėlės, lietuviškoj

2901 Wilshire Blvd.

1611 Montana, Suite G

Santa Monica, CA 99403

rhe Broadway Plaza Suite 2200

Santa Monica, CA 90403

Phone 828-4613 by appointment

700 S- Flower Street

iUi.

3j3-ūj44

Reo.

Los Angeles, California 90017
ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.

M & R AMERICANA

Ir

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.

Realtor

Lietuviai dantistai

4364 Sunset Boulevard

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039
Tel. o6#-1205

Los Angeles, CA 90029

u

Vincas Skilius

■ _

R. E. Salesman

Escrow Companies

2113 Wilshire Blvd.

MARCELLA AUGUS

Santa Monica, CA 90403

President

Blue Carpet Realtors

(

2839

A. F. SKIRIUS

j

Los Angeles, CA 90026

INSURANCE AGENT

;

Sunset

į

Gydytojai

(

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

Automobiliu taisymas
I

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.
Mito ca 90717

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad. 9-1

Diplomate American Board of
Obstetrics and Gynecology

Tel.: (213) 432-2973

<

--

Res.: 597-4141

. .i.r- - --- . .

'

I

;

Glendale, CA 91203

“Flatte of Hollywood”

}

(

245-1970

<

830 S. Gage Ave.

i

Los Angeles, CA 90023

į

263-9847

Res.: 466-6084

Commercial and Residential

Kaina $4-00

2718 Griffith Park Blvd.
Los Angeles, CA 90027

Šią .k kitų knygų jaunimui galita
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloj:
4364 Sunset Blvd., Hollywood,
900S9
Phone: 664-2919

1 blokas i (rytus nuo parapijos
Bus.: 603-8391

Res.: 607-3372

Iliustracijomis.

Mūsų knygyne taip pat galite gauti

GLENDALt PRE-SCHOOL
and KINDERGARTEN

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA
Tel. 244-4567
vakare 241-034U

lengvosios muzikos
šokių, maršų, chorų dainų,
atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

LITHUANIAN MELODIES
GENERAL CONTRACTORS

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

r

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

Hollywood, CA 90028

su spalvotomis V. Stančikais

Physician & Surgeon

655 N. Central Avenue

6671 Hollywood Blvd.

ROMAS JASIUKONIS
Realty ERA Associate

-- -------

ALBERT, LUIS M., M.D.

Fotografai

Vytšs Nemunėlio

Ona Žukienė, savin.
1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

Sav- Jonas Karalius

2849 Rowena Ave., Los Angeles
Tel. 660-5984
90039

Res.: 795 6357

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

AUTOTECHNICA

tinėse Amerikos Valstybėse.
Prašome skambinti telefonu:

34 East Foothill Blvd.

Vaiky darželiai

i
j

ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung

Meškiukas RudnosiuktH

Įstaigos telefonas: 826-3090

BODY and FRAME WORK

oficiali aukštesniojo teismo vertėją
daro dokumentų vertimus iš lieta
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka*
msis patvirtinimais ir notarimi*

849-4192

445-6501

Automobiliy taisymas

BRONĖ SKIRIENĖ,

Arcadia, California 91006

413-3370

Gydytojas ir chirurgas

Tti.i B2M145

Realtor Associate

Boulevard

1366 Sunset Boulevard

Tel.: 664-2919

JOS, SPREIN

į CROWN ESCROW CORPORATION

Tel. 664-2919

Taip pat padeda parengti iškris*
timus giminėms iš Lietuvos vizitui

(same address)

All Linet of Insurance

Los Angeles, CA 90029

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:

Calif- 90029

Res. 849-4192

664-2919

Insurance Service, Inc.

828-7525

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Los Angeles, CA 90029

BRONĖ SKIRIENĖ

Apdrauda

393-9301

lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

4354 Sunset Boulevard

Telefonas (213) 629-5794

A. "Mark" MARKEVIČIUS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis—

Real Estate Brokers

Dantistas (latviu kilmes)

Attorney at Law

VERTINGOS DOVANOS

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ
A. BLAKI8, D.D.S.

(Arturas Dobilas)

Telef- 2(13) 864-2063

tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluosčiai ir staltiesės.

ir

ARTHUR V- DOBLE

11985 E- Firestone, Norwalk, C»

Santa Monica, CA 90404

(Corner Warner & Euclid)

3440 Wilshire Blvd-

469-8097

PHOTOGRAPHY

“BEST WAY”, sav. A. Pečiulis
Remodeling

S^eciafi^t

Roofing, Plumbing, Painting,
electrical, Plastering, Kitchens
2820 Griffith Park Blvd.
Los Angeles, CA. 90027

Programų Koordinatorius

VLADAS GTLYS

3329% Atwater Avenue
Los Angeles, CA 90039
Telef. 662-6906

Phone: 665-7818

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

PARENGIMŲ
KALENDORIUS
LIEPOS MEN.
d.—Liet. Dukterų piknikas
Mrs. Luther rezidencijoje.
13

20 d.—Santa Monikos Lietuvių
Klubo piknikas, Sinkių rezidenci
joje.

MIRTYS
— Antanas M ličius, Los An
geles, Calif, mirė birželio 4 d.
Per Šv. Kazimiero bažnyčią bir
želio' 7 d. palaidotas Kalvarijos
kapuose.
Jis buvo LAV ir LD žurnalo
skaitytojas; dėl vėžio ligos nega
lėdavo dalyvauti parengimuose,
susirinkimuose. Mirė 84 metu
amžiaus.
Reiškiame užuojautą artimie
siems.
g

RUPjJŪOIO MEN.
17 'd. — Amerikos Lietuvių Ta
rybos, Los Angeles sk., gegu
žinė įvyks P. R. Sakų sodyboje,
3430 Figueroa St., Glendale,
Calif.

RUGSĖJO MĖN.
Rugs. 14 d.—LIETUVIŲ DIENŲ
piknikas McCambridge
Parke,
Burbank, Calif.
jaj4ji

TRUMPAI
— Birželio 2 d. LAV redak
ciją aplankė prel. Ladas Tulaba,
Lietuvių Kolegijos rektorius Ro
moje. Jį atlydėjo Aleksandras
Dabšys.
Prel. L. Tulaba painformavo,
kad kolegije šiemet švenčia 35
metug sukakti.
c*

— Livija Lipaitė, Juozo ir O’
nos Lipų dukra, prieš keletą me
tų atvykusi iš Lietuvos, gegužės
28 d. baigė Long Beach kolegiją
ir gavo* B. A. laipsnį meno sri
tyje.
Sveikiname!
— Kun. Kazimieras Kuzmins
kas, LKB Kronikų leidėjas, lydi
mas Juozo Mitkaus, aplankė re
dakciją ir painformavo apie kro
nikų leidimą anglų, ispanų, pran
cūzuc kalbomis.
Leidimo fondui sukelti jis. ke
liavo į Australiją ir ten informa
vo lietuvius tuo reikalu.

— Rūta Šakiene birželio 1 d.
dalyvavo1 LDK Birutėms Dr-jos vė
liavos šventinimo iškilmėse Chicagoje.
Daugiau apie šį įvykį bus LD
birželio numeryje.
— Ann Laurinaitis, Lietuvos
Vyčių organizacijos viena iš pir
mųjų veikėjų, vėl pradėjo grožio
salioną naujoje vietoje — Far
mers Market Beauty Salon. 3rd
and Fairfax, Ijos Angeles. Tele
fonas: 936-5203.
Ann yra gimusi ir augusi Eli
zabeth, N. J., bet gerai kalba lie
tuviškai . Ji turi ilgametę praktika
plaukų sudėjimo srityje.

— Andriejus Raštikis, po 38
metų tremties Sovietų Rusijoje ir
Sibire, prieš mėnesį mirė. Jo
žmona ir sūnūs irgi yra mirę
tremtyje.
Reiškiame gilią užuojautą ge
nerolui Stasiui Raštikiui ir žmo
nai Elenai.

— Jonas Mačėnas, vienas iš
pirmųjų lietuvių Los Angeles,
mirė gegužės 19 d.
Reiškiame gilią užuojautą duk
rai, sūnums ir kitiems giminėms.
MIRĖ

AP. KORSAKAITĖ

Birželio 5 d. po labai sunkios
ir ilgos ligos mirė Apolonija Kor
sakaitė, viena iš pirmųjų naujųjų
ateivių Kai buvo sveika, gyveno
kartu su Ąžuolaičiais, o vėliau su
Pažėrais. Pažėroms išsikėlus i
Floridą, kartu su Vidmantu Ąžuolaičiu gyveno apartmentiniame name Evans gatvėj. Sunkiai
susirgusi gydėsi Presbiterian ligo
ninėje, o vėliau 4 metus buvo'
Serrano Convalescent senelių na
muose. Ją lankydavo Barmienė,
Bonatienė, Grikinaitė, Dabšys ir
kiti pažįstami. Dažnai, nors ir iš
toli, ją aplankydavo giminaičiai:
Z. Gobis, A. Pažėrienė, G.
Mackevičienė, Ada KorsakaitėSutkuvienė — jie visi ją šelpė pi-'
nigais. Ypatingai nuoširdžiai ją
gydė dr. Brinkis, kurio stropios
priežiūros dėka, nors ir labai li
gota, Apolonija sulaukė 82 metų
amžiaus. Dažnai ją ligoninėje
lankė prel. J. Kučingis.
g

Laidotuvėmis rūpinosi DabŠių
šeima, f laidotuves atskrido visi
giminaičiai, anot prel. Kučingio,
“ne palaikais pasidalinti, bet iš
■tikros krikščioniškos meilės ir
pareigos” dalyvavo ir Dabšiams
padėjo rūpintis laidotuvėmis Ada
Sutkuvienė su dukra Dana; ji pa
vaišino visus laidotuvių dalyvius
restorane priešpiečiais; dalyvavo
Pažėrienė, Gobis ir pusbrolis, iš
Kanados Albertas Šiukšta.
Laidotuvės buvo iškilmingos,
dalyvavo gana daug žmonių, nors
buvo darbo diena. Pamokslą pa
sakė kun. dr. A. Olšauskas, į

Kalvarijos kapus palydėjo prof,
kun. Bartuška. Kapuose artimų
jų vardu visiems padėkojo Z.
Gobis. Laidotuvių išlaidas, ku
rių susidarėapie $1500, giminai
čiai padengė solidariai.
šiemet mirtis mūsų kolonijoj
buvo gana dažna viešnia... Gai
la.
Reiškiame užuojautą visiems
giminaičiams, artimiesiems ir Apolonijos Korsakaitės draugams.

— Vladas Bajalis, Lietuvos sa
vanoris, viršila, mirė Los Angelėj
birželio 20 r., sulaukęs 80 metų.
Jis priklausė Ramovei, Šaulių or
ganizacijai, Šv. Vardo ir kt. Bu
vo nuoširdus lietuvių spaudos re
nijas.
Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Frances, snui Henrikui ir kt
giminėms.

DENVER, CO.

Westminsterye įsteigta “non
profit corp.” Rūta, Lietuviškos
Kultūros Sąjunga, galinti rinkti
aukas, kad pasirengusi galėtų
vykti į šokių šventes. Jos nariai
turi daug pareigų: šoka, parduo
da lietuviškus daiktelius ir apskri
tai rūpinasi Lietuvių Bendruome
nės reikalais.
Savo* laiške redakcijai, pasirašę
organizatoriai prašo, kad įdtume
•toki skelbimą:
c
“Ar jums atsibodo jūsų parapi
ja? Ar norit rasti geresnį gyveni
mą? Yra daug progų arčiau su
sipažinti su Denverio “Rūta”.
Atsiųskite fotografiją ir trumpą
aprašymą. Adresas: Rūta, Lietu
viškos Kultūros Sąjunga, Ine.,
c/o Arvydas Jarašius, 9135 Uti
ca Ct.. Westminster, CO 800300,
arba Algirdas Liepas, telef.(303)
722-1495.
g

ANTANAS SKIRIUS
išlaikęs reikalaujamus egzaminus,
gavo pratęsima ’’Notary public”
nuo birželio 12 d., 1980, iki bir
želio 12 d., 1984 m.
Anksčiau ’’Notary Public” pa
reigoms ir teisėms nebuvo egza
minu. Dabar šia tarnyba labai
apsunkino: reikalauja ’’finferprints”, ’’bond” $10,000,, prie
saikos pas ’’county derk” ir kitų
mokėjimų.
Notary Public atlyginimai yra
nustatyti Kalifornijos valdžios:
$2 už vieną parašą, $5 už du pa
rašus kiekviename lape.
Galima notarizuoti tik tokius
dokumentus, kuriu kalbą notaras
supranta
Amerikoje, ne kaip Lietuvoje,
notarai nėra advokatai, jie negali
sudaryti legalių dokumentų.
z

G
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Šalpos organizacija, ’ • paprastai
žmonių vadinama ‘’kunigų: B al
fu” Tai organizacijai aukos yra
renkamos per lietuvių parapijas,
bažnyčias.
Los Angeles Šv. Kazimiero
parapija 1979 m. surinko dau
giausia aukų už visas lietuvių pa
rapijas — $8,129, antrą vietą
užėmė Cleveland© parapija, ve
dama kun. G. KijauskOj'SJ, ir
trečioje vietoje — Toronto pran
ciškonų parapija.
Lietuvos laisvinimo reikalams
Vasario' 16-tos minėjime buvo
surinkta tik $8,991, ir tai per vi
sas laisvinimo institucija —Altą,
Vliką ir Bendruomenę. Altas su
rinko $4100-. Kokia mūsų kolo
nijos lietuvių organizacija tiek
surinko laisvinimo reikalams?

Los Angeles kultūrininkai užpil
do “Draugo” šeštadieninį priedą

Ypatingu sutapimu, redakto
riui gal nė nepagalvojus, birželio
14 d. ’’Mokslo', Meno ir LiteratrO'S” priedas daugumoje užpildy
tas Los. Angeles rašytojų-kultūrininkų. Pr. V.(isvydas) “Kertinėj
paraštėj” rašo apie ’’Muziką ir
limonado' butelius”; to paties Pr.
V. pokalbis su “Viva Europa”
spektaklio vadove D. Barauskaite
spausdinamas pirmame priedo
puslapyje (su vadovės nuotrauka
ir dviep švėnų iliustracijom); to
liau spausdinama keturios ištrau
kos iš Bernardo' Brazdžionio po
emos “Vaidila Valiūnas” (su ak
toriaus foto' nuotrauka, daryta V.
Maželio Brazdžionio vakaro* me
tu New Yorke); pagaliau atkarpo 
je spausdinamas Bronio Railos
straipsnis “Kas liks iš Salomėjos
dainų”, ištrauka iš naujai išei
nančios knygos “Vaivos rykštė”.
■ Los Angeles turi dar daug ge-'
rų rašytojų bei kultūrininkų, ku
rie užpildė ar užpildys “Draugo”
L kitų laikraščių puslapius. No
rėtume, kad jie neužmirštų ir sa
vos, čia leidžiamos, spaudos.

ĮSIDĖMĖKITE!
“Lietuvių Dienų” žurnalo meįmis piknikas įvyks rugsėjo 14 d.
MacCambridge parke, Burbank,
Calif,o/.
.
Prašoma pasižymėti kalendosiūje ir derinti kitus parengimus,
kad nepakenktų lietuvių spaudai.

