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KŪRYBINGO LIETUVIŠKO GYVENIMO 40 METŲ
SUKAKTIS

Los Angeles lietuviškos Šv. Ka
zimiero parapijos 40-ties metų 
sukakties minėjimą užbaigėme 
spalio 25 d. tos parapijos salėje 
šauniu banketu, kuriame buvo 
tiek svečių, kiek ta salė galėjo 
talpinti: sakoma, apie 350. Tai 
bet kokiu atžvilgiu rekordinis 
skaičius. Parapijos 40 metų ju
biliejus, kaip žinome, buvo pra
dėtas švęsti š. m. birželio 21 d.v
surengtoje ’’Lietuvių Dienoje’.

Sekmadienį, spalio* 25 d., iškil
mingos mišios savoje lietuviško 
stiliaus bažnyčioje, buvo tikrai iš
kilmingos: pačiam klebonui pre
latui J. Kučingiui mišias atna’šau- 
j ant, jam .asistavo net penki ku
nigai — du jo nuolatiniai asis
tentai kun. dr. V. Bartuška ir 
kun. dr. A. Olšauskas ir trvs sve
čiai — kun. K. Simaitis, kun. S. 
Kulbis (iš Kanados) ir kun. K. 
Bučmys, iš New Yorko; pamoks
lą pasakė kun. B. Markaitis.

Pamaldų metu giedojo parapi
jos choras ir viešnia solistė, kuri 
vėliau atliko banketo muzikinę 
programą. Bažnyčia pilnutėlė pa
rapijiečių.

Po pamaldų visi maldininkai 
buvo nufotografuoti bažnyčios 
priekyje ant laiptų. Vienoj bend
roj nuotraukoj visus ’’įamžino” 
specialiai kviestas fotografas, o 
kartu darbavosi ir savo foto me
nininkai — L. Kantas, L. Briedis 
ir A. Gulbinskas.

Pirma valanda — banketas, c c
S'lė pilnutėlė. 'Ir vis dar niauji 
’’kovoja” dėl vietų. Parapijos ko
miteto pirm. P. Speedier trumpu 
žodžiu, svečius pasveikino, o 'kun. 
S. Kulbis sukalbėjo invokaciją. 
Klebonui pakvietus, šeimininkės 
pradėjo nešti lietuviškai gamintus 
pietų valgius, nors užkandėlius 
ant stalų svečiai jau rado, atėję į 
salę. Sveikinimų eilę pradėjo Vi
da Polikaitytė, pirmuoju pakvies- 
dama JAV LB Vakarų Apygar
dos oirm. Rimtautą Dabši. Vėliau i V V
sveikino Alto pirm. F. Masaitis ir 
Lietuvos gen. konsulas V. Čeką- 

nauskas. Visu sveikinimo žodžiai 
buvo trumpi, sąmojingi, daugiau
sia taikomi parapijos klebonui. 
Po jų žodį tarė pats klebonas. Jis 
trumpai nupasakojo parapijos 
praeitį, dabartį ir ateitį. Dėkojo 
visiems, prisidėjusiems prie para
pijos kūrimo ir išlaikymo. Kle
bonas išskirtinai paminėjo visą 
dę pavardžių: Peters, Kristovich, 
Euler, Florencia Korsak, Bart- 
cai, Kaributas, Shaefer, Morosky, 
arch, Arbas ir kt. Vieni jų auko
jo, kiti prisidėjo darbu, treti puo
šė ir t.t.

Atskiroje savo kalbos dalyje 
■debonas paskelbė naują padėkos 
Mūdą rėmėjams ir talkininkams: 
lolyvūdiskai ’’nominavo” keletą 
r ’’išrinko” viena labiausia verta L v
atžymėjimo asmenį. Klebonas 
skaitė ’’nominuotus”, o V. Poii- 
<aitytė atidarė voką ir skelbė 
’laimėjusį”, štai keletas grupių 
r laimėtojų: Parapijos komitete 
daugiausia nusipelnęs — P. Spee- 
?her, chore — Grikinaitė, šeimi- 
linkių kategorijoj — Dudorienė, 
Solistu — Rimtautas ir Birutė c
žabšiai, instrumentalistai — Rai- 
nonda Apeikytė, profesionalai ir 
neistrai — K. Rakūnas, šeima— 
Polikaičiai, motina — R. Kim
tienė, jaunimas — G. Grušas ir 
eilė kitų. Ta klebono išgalvota 
lageibimo ir įvertinimo naujovė 
yisiems labai patiko, Ji, spėju, 
Įgalėtų prigyti ir kitų organizacijų 
(veikloje.

Pagaliau — koncertas. Čia ir- 
įd buvo naujovė, nes solistė pa- 
cviestta ne lietuvaitė, nors ir lie- 
uviŠka pavarde Karen Vidžiūnas 
'Vidžiūnienė), jauna 26 metų a- 
nerikietė, ištekėjusi už daktaro 
1. Vidžiūno, gyvenanti su vyru 
Arizonoje; lavina balsą pas pa
kulinio garso (taip buvo pasaky- 
a programos vedėjos solistę pri
tašant) profesorių; kitais metais 
i rengiasi dalyvauti konkurse į 
Metropolitan operą, nes Karen 
pasiryžusi siekti operos solistė.; 
carjeros.

Dalis publikos Šv. Kazimiero parapijos sukaktuviniame bankete š. 
m. spalio 25 dieną. Foto L. Kanto

Šv. Kazimiero parapijos sukaktuvinio kryžiaus pašventinimas 1981 
m. spalio 25 d. Iš kairės: kun. S. Kulbis, SJ, kun. A. Olšauskas. T. 
Cornelius - kun. Bučmys, OFM, prel. J Kučingis, kun. dr. V 
Bartuška ir kun. T. Markaitis, SJ. Foto L, Briedžio

Nesu muzikos ar dainos meno 
kritikas, dėlto apie solistės baisa 
ar kvalifikacijas pastebėsiu tik 
kaip klausytojas iš publikos. Ji 
dainavo — pirmoje dalyje Mo- 
zarto ’’Alleluja” (lotyniškai), 
Gershwino ’’Summertime” iš 
’’Porgy and Bess” (angliškai) ir 
Ardito ”11 Bado” (itališkai).

Antroje dalyje: Leharo ”Vil- 
_ a” iš ’’The Merry Widow” (ang
liškai), Delibeso ’’Les Filles de 
Cadix” (prancūziškai) ir Puccini 
’’Quando men vo” iš ”La Bohe- 

me” (itališkai). Gale bisui pridėjo 
Vieną dainą lietuviškai, kurią dai
navo skaitydama tekstą.

Solistei akomponavo pianistė 
Raimonda Apeikytė.

Solistės balsas puikus ir gerai 
išlavintas, laikysena . scenoje 
grakšti, publika negailėjo aplodis
mentų.

Tarp pirmos ir antros koncerto 
dalies turiningą sveikinimo kalba Oi c

pasakė Darbininko redaktorius 
kun. K. Bučmvs.
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LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA

Atėjo laikas visa tai surinkti ir paskelbti, kad jaunoji karta tiek 
užsienyje, tiek Lietuvoje geriau galėtų susipažinti su vedama kova 
Lietuvos nepriklausomybei atgauti. Tai būtų didelis patarnavimas 
Lietuvos istorijai ir kartu šaltinis visiems besidomintiems ar aktyviai 
veikiantiems politinėje akcijoje.”

Šioms mintims pritardami, kreipiamės i organizacijų asmenis, 
kurie turėjo reikalų minėtose srityse ir turi savo žinioje gautų doku
mentų, kad juos rinktų, saugotų, ir, reikalui atėjus, galėtu panaudoti.

-664 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195. T ei. 664-2919
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija*

redaguoja: Redakcinė kolegija.
Spausdinami stiaipsniai. taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais 
kitaip nesusitarta. Q Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsn.ai ne
būtinai reiškia redakcijos nuomonę. □ Anoniminiai raštai nepriimami.

Prenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų.
L Eina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaras miacsius- U
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CENTRINIŲ ORGANIZACIJŲ SUVAŽIAVIMAI .

Spalio ir lapkričio mėnesiais įvyko visų JAV lietuvių centrinių 
organizacijų suvažiavimai, kuriuose dalyvavo Los Angeles lietuvių 
atstovai. į Balio suvažiavimą Detroite buvo nuvykęs L. A. Balfo 
sk. pirm. Vladas Pažiūra, į Altos suvažiavimą buvo įgaliotas mūsų 
skyriaus pirm. F. Masaitis, įurįs pasveikino suvažiavimo dalyvius 
ir įteikė mūsų isiurinktas aukas — $3,000.

Ateitininkų kongrese Chicagoje dalyvavo D. Polikaitienė ir kt. 
V. Polikaitytė ir poetas Brazdžionis koncerte atliko meninę dali.

Gydytojų suvažiavime Clevelande iš Los .Angeles dalyvavo dr. Z. 
Brinkis, Bostone įvyko LB Tarybos nąrių suvažiavimas. Jame daly
vavo iš Vakarų apygardos J. Kojelis ir V. Vidugiris. • Vliko seime 
lapkr. 6-8 dienomis Clevelande iš Los Angeles dalyvavo J. Kojelis, 
A. Rauiinaitis (LFB atstovai), A. Skilius (Lietuvių Vienybės sąjū
džio atstovas).

Visi '.suvažiavimai praėjo1 vieningai ir darbingai. Lietuvos laisvi
nimo reikalais buvo priimtos griežtos rezoliucijos ir buvo nustatytos 
gairės ateities veiklai.

POLITINĖS AKCIJOS UŽSIENYJE DOKUMENTACIJA

Dr. Domas Krivickas Vilko seime Clevelande savo išsamioje pa
skaitoje ’’Vliko vęiklos gairės besikeičiančioje tarptautinės politikos, 
konjunktūroje”* duoda lietuvių organizacijoms patarimų apie politinėsz 
akcijos dokumentaciją. Jis sako: *, ‘ • . / ' •

’’Tomas Remeikis savo veikale Oposition. to Soviet Rule in Lith-* 
uania 1945-1980 ir V. Stanleey Vardys The Catholic Church, Dissent 
and Nationality in Soviet Lithuania, dokumentais ir plačia analize 
nušvietė Lietuvos rezistencinę veiklą ir jos apraiškas.

Jų darbus, kiek kitokioje plotmėje, papildė Bronis Kasias savo 
veikalu Lithuania et la Seconde Guerre Mondiale, kuriame doku
mentais pavaizdavo1 necių-sovietų sąmokslą prieš Lietuvą, Lietuvos 
įjungimą į Sovietų Sąjungą ir 'lietuvių pastangas tarptautinėje arenoje 
Lietuvos nepriklausomybei atgauti.

Prie šios rūšies darbų tektų priskirti ir V. S. Vardžio ir R. J. 
Misiūno redaguotą straipsnių rinkinį, pavadintą The Baltic States 
in Peace and War 117-145.

Visa tai sudaro didelį indėlį supažindinti plačiuosius laisvojo pa
saulio sluoksnius su Lietuvos, Latvijos ir Estijos byla. Šios rūšies 
darbas turėtų būti pratęstas ir išplėstas.

Nuo to laiko, kai Lietuva buvo sovietų okupuota, per eilę metų, 
veikiant Lietuvos diplomatams, Vilkui, Altui, Laisvės Komitetui, 
lietuvių organizacijoms ir bendruomenėms atskiruose kraštuose buvo 
padaryta visa eilė pareiškimų, memorandumų, nukreiptų į laisvojo 
pasaulio vyriausybes, visuomenines organizacijas ar i pasaulio viešąją 
opiniją. Ryšium su šia akcija yra gauta visos eilės valstybės galvų, 
ministerių ir kitų atsakingų valstybės pareigūnų pareiškimai, kon
gresų ir parlamento rezoliucijų, liečiančių nepripažinimą Lietuvos 
prievartinio įjungimo1 į Sovietų Sąjungą, sovietų pagrindinių žmo
gaus teisių ir tautų apsisprendimo teisės laužymus okupuotoje Lietu
voje. Žodžiu, tai turėtų apimti visus politinės akcijos aspektus.

Saugi vieta taupyti yra 

LIETUVIŲ KREDITO UNiLA 
3356 Glendale Blvd-, Los Angeles Calif. 90039 

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION 
Indėliai yra apdrausti iki $100,000.

Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus (8.2’0 
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
Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 904u4 
Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L. Herzog

CHRISTOPHER- TRAVEL SERVICE

\A,A JONAS PETRONIS
2472 GLENDALE BOULEVARD (213) 98o-924i

, (213) 660-6600
LOS ANGELES, CA 90039 Home (213) 664-0791

ROQUE u<i MARK CO.. INC.
KEALTORS • INSURANCE 0 INCOME TAX • NOTARY PUBLIC 

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

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ir bendradarbiai

GLOBE PARCEL SERVICE
bavin inkai Bronislava Viksman ir Sofija Ayzenberg

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177 
Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus.

->e jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasii inkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoj*. 
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždaryta- 
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

*•* •< * v *»* *1* *:• v **• *•* v *:• *:* v **• %- - - '»* ••• v ••• **• -■j* *:• **• •t

HOLLYWOOD LOS FELIZ
VOKIEČIŲ MAISTO iR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

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.
Visi gaus dovanų, kurie, atėję. čia pirktis, parodys ši skelbimą.

Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt. 
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta TeL 663-4747
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Kūrybingo lietuviško gyvenimo 
40-ties metu sukaktis c

Atkelta iš i psl.

Banketas baigtas Lietuvos him
nu, kurį sugiedojo gausi publika. 
-Skambėjo darniai ir garsiai, nes 
publikoje buvo- ir visas parapijos 
choras, o taip pat ir daugelis vie
tinių solistų-čių.

Taip įspūdingai baigtas para
pijos renginys, skirtas parapijos 
40.ties metų sukakties minėjimo 
užbaigai atžymėti — veržliausios 
ir turtingiausios lietuvių parapijos 
išeivijoje, vadovaujamos didelio 
lietuvio patrioto prelato Jono Ku
čingio, kurio pastangomis, rū
pesčiu ir ryžtu ši parapija išaugo 
į išeiviškosios lietuvybės tvirtovę 
Pacifiko pakrantėje.

Klebonui niekada netrūko su
manymų ir projektų. Ir dabar jis 
yra sugalvojęs naują dalyką: su
sukti iš parapijos veiklos bent 90 
minučių laiko filmą, kuris kai
nuosiąs apie 15-20 tūkstančių 
dolerių. Jau esąs užangažuotas 
filmininkas P. Jasiukonis, kuris ir 
šias iškilmes filmavo, (vb)

PROTESTUOKIM!

Šią vasarą numismatikas J. 
Tamošiūnas pastebėjo, kad ’’Pa
saulio monetų kataloge” (“The 
Standard Catalog of World 
Coins”) padaryta pakaita. Lietu
vos monetos, nukaldintos Nepri
klausomos Lietuvos su ’’Lietuvos 
Respublikos įrašu, būdavo tame 
kataloge alfabetiškai talpinamu 
po LITHUANIA antgalviu, o 
dabar bus talpinama po USSR/ 
Lithuanian SSR.

Tai nėra logiška. Tos monetos 
nebuvo ir nėra Sovietų kaldintos, 
tai kam Sovietams duoti kreditą?

Jungtinės Amerikos Valstybės 
niekad nepripažino Baltijos vals
tybių, įskaitant ir Lietuvą, Sovie
tų okupacijos. Kodėl ’’Standard 
Catalog of World Coins” redak
torius Colin Bruce pasišovė Lie
tuvos monetas, taigi ir pačią Lie
tuvą, priskirti prie USSR?

Po USSR tinka tik sovietinė 
kapeika, o ne Nepriklausomos 
Lietuvos moneta.

J. Tamošiūnas kreipiasi į skai
tytojus ir prašo rašyti protesto 
laiškus i Krause leidžiama laik- 4» C
raštį ’’World Coin News”, kuris 
leidžia ir tą katlogą ’’The Stan
dard Catalog of World Coins”.

Dr. Eringis ~ mokslininkas, pasitraukęs iš Lietuvos

Dr. Kazys Eringis — pirmas 
mokslininkas, pasitraukęs iš ok. 
Lietuvos, pasinaudodamas moks
line ekspedicija, kurioje jis moks
lo tyrinėjimo tikslais keliavo su 
rusais mokslininkais. Amerikon 
atvyko š. m. rugsėjo 2 d.
I ki šiol jis pasirodė ir kalbėjo 
Ateitininkų kongrese Čikagoje, 
Balfo suvažiavime Detroite, Vliko 
seime Clevelande, Balfo vakare ir 
Šv Kazimiero parapijos Salėj Los 
Angeles. Jo pranešimai yra gerai 
apgalvoti, santūrūs, be politinės 
demagogijos, bet labai vaizdžiai 
nusaką lietuviu padėtį okupacijo
je, asmens suniveliavimą komu
nistinėje sistemoje. Jo, mokslinin
ko, blaivus požiūris į realybę yra 
objektyvus ir nesukelia abejonių 
ar ginčų.

Pagal spaudoje pasirodžiusius 
davinius, dr. Eringio ’’odisėja” 
yra tokia. Kruopščiu ir sąžiningu 
mokslo studijomis jis yra gavęs 
mokslo daktaro laipsnį (disertaci
ją turėjo rašyti rusų kalba). Yra 
botanikos, ekologijos specialistas, 
paskutiniu metu buvęs Botanikos 
Instituto Kraštovaizdžio', ekologi
jos padalinio laboratorijos vedė
jas Vilniuje.

Gimęs 1921 m. bal. 16 d. Švai- 
ninkuose, PanevėČio apskr., 1953 
m. baigė Žemės ūkio akademiją ir 
iki 1959 m. dirbo Žemdirbystės 
institute. Nuo 1957 m. Botanikos 
instituto bendradarbis. 1967 m. 
apgynė daktaro laipsnį Leningra
de. Jo pagrindinė darbo sritis — 
kraštovaizdžio apsauga, gamto
vaizdžio formavimas, konstrukty
vioji biogeocenologija. Iš savo 
srities jis yra parašęs keletą vei
kalų.

Š. m. birželio mėnesį jis buvo 
įjungtas į 33 mokslininkų ekspe
diciją, kuri laivu išvyko daryti 
tyrimų Australijoje. Jų paskirtis 
buvo ir dalyvauti XIII Tarptau
tiniame botanikos kongrese Sid
nėjaus mieste. Kongresas — rug
pjūčio 24 dieną, tačiau jų laivas 
pakeliui vis gaišo. Australija jų 
neįsileido. Pasiekus Seychelles 
salas, prie Madagaskaro, būda
mas saloje, pajuto sveikatos sun
kumus. Buvo nugabentas į ligo
ninę. Iš ten jis ir pasitraukė nuo 
ekspedicijos, nuvykęs į Amerikos 
pasiuntinybę ir pasiprašydamas 
politinio pabėgėlio teisių.

Ekspedicijos vadovybė, jam 
jau esant pas amerikiečius, pa
prašė su juo pasimatyti. Ameri
kiečiai sutiko. Atėję rusai, davė 
jam tris klausimus: kaip sveikata, 
ar nedavė jam kokių vaistų, ir ar 
jis savo noru tai daro. Dr. Ėrin- 
gis rusams atsakė, kad jokių che-

Dr. Kazys Eringis

mikalų jam niekas nedavė ir kad 
jis pasitraukia savanoriškai.

Tarp 33 sovietų mokslininkų, 
dalyvavusių ekspedicijoje, dr. Ė- 
lingis buvo vienintelis lietuvis.

Amerikiečių. globoje jis pasili
ko nuo liepos 22 d. Pasiekė Pa
ryžių, o iš ten rugsėjo 2 d. atskri- 
ko į Chioagą. O’Hare aerodrome 
dr. K. Ėringi sutiko Balfo pirm. 
Marija Rudienė, A. Rudis ir dr. 
J. Prunskis. Baltas jį ir toliau 
globoja ir stengsis padėti įsikurti.

Palikdamas šeimą, atsisakyda
mas mokslininko darbo, dr. Ė. 
daug rizikavo-. Čia, kur daug kas 
reikės pradėti iš pradžios, nuo 
nieko, jis pats tai žino, bus labai 
sunku, bet tiesa ir laisvė už viską 
brangesnė. Jis jas ir pasirinko.

Mieli Balfo rėmėjai

Lapkričio mėn. 14 d. parapijos 
salėje įvyko šaunus Balfo balius. 
Jame dalyvavo apie 240 svečių, 
kurių tarpe buvo dr. Kazys Ėrin- 
gis, neseniai pasitraukęs iš Lietu
vos. Jis tarė trumpą žodį, o kitą 
dieną po pamaldų padarė platų 
pranešimą apie savo pasitraukimą 
ir padėtį pavergtoje Lietuvoje. 
Taip pat atsakė į auditorijos klau
simus.

Jo kelionės išlaidoms padengti 
ir jam pagelbėti žengti pirmuo
sius žingsnius laisvoje Amerikoje 
aukojo per Baltą šie:

$120 — A. ir V. ’’Pažiūrai.
$100 — J. Kaributas.
$25 — L V. Tamošaičiai.
Po $20 — K. S. Šakiai, P. A. 

Raulinaičiai, E. M. Naujokaičiai,

R Jurkūnienė, A. Valiulis, D. P. 
Domkai, B. J. Dženkaičiai, J. 
Mitkus.-

$15 — B. A. Adamson.
Po $10 — L. Oksas, A. D. Po- 

likaičiai, H. Misiūnas, A. A. Mit- 
kevičiai, kun. V. Šiliauskas, S. S. 
Adamoniai, B. Stančikas, A. Šim
kus, J Andrašūnas, V. šeštokas, 
P. Butkys, I. Medžiukus, J. M. 
Uksai, J. Jasiulionis, B. Žemaitai
tis, V. M. Gedgaudai, K. Karuža, 
A. Šimonėlis, J. Rukšėnienė, J. 
G. Baltrušaičiai, J. M. Lipai, J. 
Matulaitis, (parašas neįskaito
mas).

$9 — P. Gustas.
Po $5 — T. Grikinas, A. Stu- 

ron-as, K. Barnius, A. Rąžulis, V. 
Šimkūnas, Al. Sos, P. M. Gaspa- 
roniai, K. Prišmantas, S. K. Gri
ciui, G. Juodeikienė, K. Vidžiū- 
nienė, M. Lembertienė, L. Vili
mienė. V. J. Paplauskai, F. Ma- 
saitis, V. Prižgintas, V. Apeikis, 
K. Motušis, L. Medelis, A. Čepu
lis, L. Briedis, B. Brazdžionis, S. 
Brazauskas.

$3 — M. Robertas, (pavardė 
neįskaitoma).

$2 — A. Vosylius, P. Ulevi
čius, X. Y., L. Balvočius, J. Nar
kevičius.

Tš viso surinkta $815 ir per
duota p, K. Eringiui nuvežti į 
Balfo centrą ir įdėti į jo fondą.

Visiems aukojusiems dr. K. 
Eringis sako nuširdų ačiū.

Balfo valdyba

Vytas Mikalauskas ir Aida Klo- 
rytė sumainė aukso žiedus š. m. 
liepos 4 d. L. A. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Abu yra baigę aukštuosius 
mokslus.

Vytas yra kilęs iš New Yorko; 
prieš porą metų jis persikėlė į 
Kaliforniją.
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Šaulių kuopos susirinkimas

Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 
Trakų svetainėje įvyko eilinis J. 
Daumanto šaulių kuopos susirin
kimas. Buvo aptarti kuopos rei
kalai, kuopos veikla, nutarta vėl 
šiemet rengti bendras šauliu kū- v 
šias ir tradicinį pavasario šaulių 
balių. Tokie parengimai parei
kalauja daug darbo ir pastangų, 
ypatingai iš sesių 'šaulių, tačiau 
tai yra dalis mūsų veiklos, todėl 
nėra kito pasirinkimo.

Kuopos iždininkas J. Avižie
nis perskaitė pajamų apyskaitą iš 
baliaus, kuris davė pelno apie 
300 dol., ir iš pikniko, kuris da
vė dugiau kaip 800 dol. pelno. 
Dabar kasoje yra per 4,500 dol. 
Iždininkas pasidžiaugė, kad nie
kad nebuvo tiek pinigų kasoje 
kaip dabar. Paprašė taip pat ne
atsilikti ir susimokėti nario mo
kestį, ypatingai tas svarbu Šiais 
metais, nes nuo tO' pareis, kiek 
mes galėsime siųsti atstovų į ki
tais metais Lietuvos Šaulių Sąjun
gos Tremtyje suvažiavimą Chica- 
goje.

Buvo perskaitytas visuotinio 
susirinkimo- š. m. vasario 22 d. 
protokolas, priimtas vienbalsiai.

Kuopos pirm. J. Ruokis pa
sveikino brolį šaulį Juozą Bag- 
džių, atvykusį iš Chicagos šaulių 
rinktinės ir dalyvavusį susirinki
me svečio teisėmis. Vėliau savo 
žodyje svečias palinkėjo Los An
geles šauliams sėkmės, drausmės 
ir vienybės. Po sunkios operaci
jos susirinkime dalyvavo sveiks
tantis garbės šaulys Kazys Karu
ža, kuris taip pat pasveikintas.

Naujais nariais į kuopą priimti 
kun. dr. V. Bartuška,, žurnalis
tas Alfonsas Giedraitis, Rūta 
Giedraitienė, Salomėja Juškaitė- 
Nyerges, Elena Markienė ir Sta
sys Narkus? Vienas, nepriimtas ir 
vienas šaulys pašalintas, perskai
čius susirinkimui pašalinimo- prie
žastis.

Kuopos pirmininkas pranešė 
apie knygų platinimo eigą ir re
zultatus. Po 10 egz. užsakyta 
šaulio A. Budrecko eilėr. rinki
ni ’’Ant Tėvynės Aukuro”, An. 
Kairio ”Po Damoklo kardu” -ir 
J. Gliaudės ’’Agonija”, už kuriuos 
iš anksto sumokėta.

Susirinkimas praėjo darbingoje 
nuotaikoje, neskaitant išsišokimo, 
kilusio grynai dėl asmeniškų prie
žasčių.

Susirinkimui pirminikavo J. 
Ruokis, sekretoriavo A. Gied
raitis.

ONOS RAZUTIENE 
PAGERBIMAS

J. Daumanto šaulių kuopos 
šaulė sesė Ona Razutienė spalio 
3 d., šeštadienį, parapijos salėje 
buvo iškilmingai pagerbta savo 
50 metu visuomeninės veiklos 1/
proga, kaip jaunimo auklėtoja, 
mokytoja ir ansamblio Spindulio 
vadovė.

O. Razutienė dar Lietuvoje 
pradėjo- mokytojauti, mokė jau
nimą šokti ir dainuoti, buvo- ir 
yra .ilgametė šaulė. Tauragėje ji 
buvo šaulių moterų būrio sporto 
vadovė, apdovanota keliais žyme
nimis ir šaulių medaliu.

Žodį taręs. Šv. Kazimiero par. 
klebonas prel. J. Kučingis pabrė
žė, kad solenizantė dirba jo pa
rapinėje mokykloje nuo pat. įsi-, 
steigimo dienos, per tą laikotarpį 
buvę ir sunkių ir malonių valan
dų, o dabar tenka tik pasidžiaug
ti darbu vaisiais.C-

Pagerbimą pravedė R. Dabšys, 
LB Vakarų Apygardos pirminin
kas. Parengimą surengė Danguo
lė Vizgirdienė, Los Angeles LB 
apylinkės pirmininkė.

Sveikinti žodžiu buvo duota tik 
tų organizacijų atstovams, kuriom 
O. Razutienė priklauso. Sveikini
mai raštu buvo trumpinami, pa
skaitau! tik kas sveikina.

Biografines žinias nupasakojo 
Adelė B-aijalienė, kuri kartu augo 
su Onute Dapkute vėlia Ražu be
ne lankė pradžios mokyklą ir at
sikvietė i Los Angeles miestą.. C- G C

Komp. G. Gudauskienė savo 
žodyje, tarp kitko, pastebėjo, kad 
tvarkyti vaikus esą daug sunkiau 
negu rašyti kompozicijas. Balfo 
vardu sveikino V. Pažiūra, ALTo 
vardu — F. Masaitis. I. Medžiu
kas, Lituanistinių mokyklų Vaka
ruose inspektorius, savo žodyje 
priminė, kad labai svarbu tęsti 
tiltus per jaunimą į Lietuvos at
eitį. Dar sveikino Lietuvos gen. 
garbės konsulas V. Čekanauskas 
ir Šaulių kuopos vardu J. Ruokis, 
taip pat perduodamas šaulių są
jungos tremtyje K. Milkovaičio 
sveikinimą bei linkėjimus ir pra
nešė, kad Razutienė apdovanoja
ma šaulių Padėkos Lakštu.

Atsakydama visiems, Ona Rr- 
zutienė padėkojo , Lietuvą paly
gindama su medžiu, kuris turi 
penkias pagrindines šakas, kad 
tas medis klestėtų, duodamas žie
dui ir vaisių.Neužtenka jaunimui 
šokti ir dainuoti, reikia taip pat 
kalbėti lietuviškai.

Minėjimo programą labai įdo
miai atliko jaunimas, biografijos 

dalis pailiustruodamas skaidrėmis 
iš visos Razūtienės veiklos. Ne
žiūrint, kad programa užtrūko iki 
vidurnakčio, buvo nenuobodu, 
įdomu, gyva. (Dalyvis)

Konsularinė veikla LA mieste

Š. m. spalio 11 d., tuoj po pa- 
mddų, Šv. Kazimiero parapijos 
salėje įvyko Los Angeles ALTo 
skyriaus rengiamas konsularinės 
\ eiklcG informacinis’ oraiiešimas.

Gausiai susirinkusius lietuvius 
L. A. Aito skyriaus pirmininkas 
Feliksas Mas-aitis pasveikino ir 
trumpai, bet įdomiai supažindino 
susirinkusius su istorija ir reikš
me konsulo bei konsulatų atsira
dimo eiga. Toliau jis kalbėjo:

’’Vietos Alto skyriaus valdyba, 
norėdama supažindinti mūsų vi
suomenę su konsulą L veikla, nu
tarė surengti ši pabendravima ir C? U X C.
paprašyti mūsų gerbiamą Lietu
vos generalinį garbės konsulą pa
daryti tuo reikalu pranešimą. Ti
kime, kad tai bus1 naudinga mūsų 
visuomenei ir pačiam konsului. 
Mūsų konsulas yra gana univer
sali asmenybė. Kilmės kaunietis, 
jaunutis dipukas ir gimnazistas 
Vokietijoje, Amerikos karo vete
ranas — apdovanotas Purple 
Heart medaliu, elektrikos inžinie
rius, 'trijų gražių dukrelių tėvas, 
nuo 1977 metų Lietuvos genera
linis garbės konsulas. Mes Los 
Angeles lietuviai, stebėdami jo 
veiklą mūsų pačių tarpe ir repre
zentuojant mus pas kitataučius, 
turbūt sutiksime, kad tinkames
nio. žmogaus tom pareigom var
giai būtume suradę.”

Salėje nuskambėjo1 gausus plo
jimas. Prieš pakviečiant konsulą 
prabilti į susirinkusius, kolonijos 
poetė Danutė Mitkienė, paprašy
ta, padeklamavo specialiai šiai 
progai sukurtą eilėraštį.
Lietuvos generalinis garbės kon
sulas inž. Vytautas Čekanauskas, 
pasveikinės visus susirinkusius, 
padėkojo1 Alto skyriaus pirm. 
Masaičiui ir jo valdybai, taip pat 
už gražų specialiai sukurtą eilė
raštį poetei Danutei Mitkienei. 
Savo pranešimą pradėjo sekan
čiais žodžiais:

’’Konsularinė tarnyba, pasieku
si. šių dienu pažangos lygi, vra C a. į.' V
nepaprastai įdomi, svarbi ir kiek
vienai valstybei tarptautiniuose 
santykiavimuose,—būtina ir reikš
minga. Nors konsularinė tarnyba, 
panaši į šių dienu formą, prasi
dėjo jau XII š. pabaigoje, bet į 
visuotiną praktiką tapo priimta 
ir tvirtai prigijo tik 1 9 š.”

Toliau supažindino, kad kon- 
sularinėje tarnyboje yra keleriopų 

laipsnių pareigūnų: generaliniai 
konsulai, konsulai, vicekonsulai, 
ir konsulariniai agentai. Genera
linį konsulą ir konsulą skiria vy
riausybės galva.’ Kitus konsulati
nius pareigūnus skiria Užsienio 
reikalų ministeris. Atvykęs į pa
skirtą kraštą, konsulas gauna iš 
krašto valdovo (prezidento ar 
pn.) egzekvatūrą (savo rūšies di
plomą), kuriuo tampa pilnai pri
pažintu siunčiamo krašto atsto
vu. Žemesnio laipsnio konsulari- • ♦ — * • ■ • • • m ai pareigūnai gauna pripažini
mo raštą iš Užsienio r ik alų mi- 
nisterio. Eidami savo- pareigas, 
konsulai tiesiogiai santykiauja su 
vietos valdžios įstaigomis. Gi rei
kalui esant, su centrine arba fe- 
deraline vyriausybe, konsulas 
kreipiasi ten tik per savo krašto 
pasiuntinybę.

Konsulų pirmaeilė pareiga bū
davo Stengtis išplėsti savo krašto 
užsienio prekybą ir taip pat rū
pintis apsaugoti savo krašto ir pi
liečių reikalus ir teises užsienyje. 
Jie pagelbsti jiems teisiniuose rei
kaluose, globoja mirusių piliečių 
palikimus ir atstovauja jų pali
kuonims. Konsulai sudaro kai- 
kuriuos dokumentus, tvirtina iv.1 c

raštus. Informancinėje srityje ap
gailestavo, kad neturi pakanka
mai literatūros apie Lietuvą lang
ių kalba. Būtų gera, kad gautų 
paramos šioje srityje.

Pastebėjo, kad konsularinė su
tartis tarp Lietuvos ir JAV buvo 
sudaryta tik 1940 m. gegužės 10 
d. Tą sutartį Lietuvos vardu pasi
rašė min. Povilas Žadeikis. O 
JAV vardu — Valstybės departa
mento sekr. Cordell Hull. Ši su
tartis buvo perduota Užsienio 
reikalų komisijai, kuri be jokių 
pakeitimų ją perdavė Senatui ra
tifikuoti. Deje, tuo tarpu Sovietų 
Sąjunga okupavo Lietuvą ir tuo 
sutrukdė tos sutarties įgyvendini
mą. Įdomu, paminėti, jog Lietuva 
per visą savo nepriklausomo gy
venimo laikotarpį tepasirašė tik 
5 konsularinės sutartis: su Latvi
ja, Estija, Vokietija, Prancūzija 
ir Italija. Gana plačiai ir išsamiai 
paaiškino konsularinėje tarnybo
je skirtumą tarp karjeros ir gar
bės konsulų titulo bei pareigų. 
Taip pat apibūdino skirtumą tarp 
konsularinės ir diplomatinės tar
nybos. Nors konvencijose griežtų 
sprendimų tuo klausimu nepada
ryta, praktikoje 'tų dviejų tarnybų 
suartėjimas palaipsniui vyksta. 
Jau dabar šiame krašte leidžiama 
konsulams eiti konsularinės pa
reigas be egzekvatūros gavimo 
lygiai kaip kad konsulams be ypa
tingų formalumų diplomatines 
pareigas atlikti. Šių dienų prakti-
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kofe daugelis valstybių sujungė 
Konsularinę ir diplomatinę tarny
bas į vieną ir pavadino ’’Užsienio 
tarnyba”. Yra daug pavyzdžių 
(čia. pat Los Angeles mieste), ka
da mažesnių valstybių generali
niai konsulai eina ir diplomatines 
pareigas.

Toliau gen. kon. Čekanauskas 
supažindino su Nepriklausomos 
Lietuvos užsienio tarnyba, kokie 
kraštai turėjo savo pasiuntinybes 
bei konsulatus Lietuvoje ir kur 
ir kaip Lietuvos reikalai buvo re
prezentuojami užsienyje. Iš viso 
Lietuva santykiavo viena ar kita 
forma su 36 pasaulio kraštais.

Gana plačiai supažindino su 
savo veikla. Los Angeles mieste. 
Kaip jis pradėjo' prieš 4 metus 
Lietuvos generalinio garbės kon
sulo pareigas, jo priėmimą Los 
Angeles miesto mero Tom Brad- 
ly bei įteikimą Los Angeles mies
to rakto. Santykius su kitų tau
tų konsulais bei valstybės parei
gūnais pailiustravo gražiom nuo
traukom.

Ne vienas konsulas, bet ir jo 
žmona Janina Čekanauskienė su 
kitų tautybių konsulų žmonom 
yra susiorganizavusios, dalyvauja 
įvairiuose parengimuose ir turi 
progos dažnai garsinti Lietuvą ir 
lietuvius.

Konsului užbaigus pranešimą, 
Alto sk. pirm. Masaitis ir sekre
torė Rūta Šakienė padėkojo kon
sului ir įteikė dovanėlę — knygą 
apie lietuvius tremtinius Sibire. 
Ta pačia proga pirm. Masaitis 
pranešė, kad Alto valdyba yra 
pasiruošusi padėti konsului įsigy
ti daugiau apie Lietuva literatu- 
ros anglų kalba, kuri jo konsula- 
riniame darbe labai dažnai yra 
reikalinga. Šia proga tam tikslui 
kvietė susirinkusius ir organiza
cijas nepagailėti aukų. Čia pat 
buvo gauta daugiau kaip $500 
aukų ir keletas pažadų vėliau pri
sidėti.

Po pranešimo susirinkusieji bu
vo pavaišinti ponių paga
mintais. užkandžiais, kavute ir 
šampanu, kurį paaukojo Lietuvių 
Tautinių Namų valdyba.

A. Mažeika

- TAUT.-NAMŲ-20 METŲ 
SUKAKTIES ŠVENTE

Los Angeles Lietuvių Tauti
niai Namai spalio mėn. 17 d. iš
kilmingai-atšventė savo 20-ties 
metų gyvevimo sukaktį..

J. Petronio gerai suorganizuota 
šventė praėjo iškilmingai ir labai 
nuotaikingai. Prel. J. Kučingis 
malda ir trumpa kalba pradėjo

Viršuje —
Tautinių Namų 20 metų sukakties minėjime garbės stalas. Iš kairės, 
prel. J. Kučingis, Lietuvos garbės konsulas V. Čekanauskas su imo- 
na, J. Petronienė, Taut. Namų pirm J Petronis, Br. Dūda, muz. O. 
Metrikienė, A. Dūdienė, Algis ir Genė Valiūnai.
Apačioje :—
Jonas Petronis dėkoja programos atlikėjai sol. Vilijai Variakojytei; 
šalia jos stovi dėdė Vytenis Audronis. Foto L. Kanto

vakaro iškilmes. Viso vakaro pro- 
pramą pravedė J. Petronis ir R. 
Stančikaitė.

Pagrindinis kalbėtojas A. Va
lavičius trumpai peržvelgė įsikū
rimo istoriją, suminėjo tuos, ku
rie pirmieji prisidėjo prie namų 
į .įgijimo ne tik pinigais, bet ir 
fiziniu darbu. Atsistojimu ir vie
nos minutės susikaupimu pagerb
ti mirę nariai.

Garbės konsulas V. Čekanaus
kas trumpai pasveikino ir palin
kėjo tolimesnės sėkmės. Buvo 
daug organizacijų ir pavienių as
menų sveikinimu, nes Tautiniai

C O'

Namai, šalia parapijos, yra vie
nintelė vieta, kur turi savo kampą 
lietuviškas jaunimas, kur lietuviai 
jaučiasi kaip namie.

Gaila, kad niekas savo sveiki
nimuose ir padėkose neprisiminė 

šių namų ’’spiritus movens” — 
Jčnio Petronio, kuris metų me
tais tvarko šiuos namus, idėda- z c*
mas daug darbo, laiko ir biznie- 
riš'kų gabumų: be jo nebūtų buvę 
tų iškilmingų balių, naujai ir la
bai skoningai atnaujintos salės ir 
šios iškilmingos puotos, suruoštos 
dvidešimtmečio proga. Julija Pet
ronienė irgi daug dirbo, paruoš
dama vaišes įvairiomis progomis.

Meninę programą atliko jauna, 
daug žadanti solistė Vilija Varia- 
kojytė, turinti gražią išvaizdą, ge
ra klausa ir švariai skambanti 

l .. c
balsą; ji padainavo: Jei mylėčiau, 
Žibuoklė, Laimė man; Vakar# 
smuikas, Galėčiau šokt pernakt ir 
iš Leharo ’’Linksmoji našlė”. So
listei akomponavo muz. O. Met
rikienė. Va-ja

L. A. Liet. Motery Klubu 
Federacijos susirinkimas

Po ilgesnės pertraukos klubo 
pirmininkė L Tamošaitienė š. m. 
spalio 3 d. sukvietė nares į vice
pirmininkės J. Rukšėnienės sve
tingus namus pasitarimams. Ap
tarus reikalus, pirmininkė pareiš
kė, kad ji atsisakanti toliau klu
bui pirmininkauti. Ne atsil ankius 
pakankamam narių skaičiui, val
kos rinkimai atidėti kitam susi
rinkimui, kuris įvyko lapkr. 8 d. 
Šv. Kazimiero par. patalpose.

Susirinkime dalyvavo ir Vincė 
Zauniienė iš Santa Barbaros, 
anksčiau gyvenusi New Yorke ir 
apie 10 metų buvusi šios organi
zacijos centro valdybos pirminin
kė, daug nuveikusi. Ji dalyvauda
vo General Federation of Wo
men’s Club konvencijose ir iki 
šiol seka klubų veiklą ir sielojasi 
mūsų tautos reikalais. Ji priminė, 
kad G. F. of Women’s Club yra 
didelė narių skaičiumi organiza
cija (12 milijonų ar daugiau), 
mums labai svarbi, nes priklausy- 
damos tai organizacijai ir daly
vaudamos jos konvencijose gali
me išeiti i viešuma su savo tautos c*. C-
problemomis. Skatino neapsileis
ti ir plėsti veiklą.

Į naują valdybą išrinktos šios 
narės: B. Skirienė, K. Matijošai- 
tienė, A. Ruokienė, B. Baja- lie- 
nė. K. Bulotienė ir B. Šimkienė. 
Klubui pirmininkauti sutiko veik
li visuomenininke B. Skirienė, vi- 
cepirm. — K. Matijošaitienė, ko
respondencijų sekr. — A. Ruo
kienė, iždininkė — A. Bajalienė, 
ir protokolų sekretorės —< K. Bu
lotienė ir B. Šimkienė.

J. Tamošaitienė klubui pirmi
ninkavo apie 6 metus. Be eiliniui 
klubą liečiančių darbų, susiraši
nėjimų, ką atliko be kitų pagal
bos, suorganizavo įdomią paskai
tą apie moterų teises (skaitė teis. 
Ž. Brinkieinė), 1977 m. atstovavo 
visiems L. M. klubams General 
Federation of Women’s Club 
konvencijoj Seattle, Wash., ir 
1978 m., kartu su centro pirmi
ninke M. Samatiene, Phoenix, 
Ariz.

Šiuo metu klube yra 30 narių.
B. Š.

CATERING BUFFET STYLE 
Cold and Hot Hors D’ouvres

Taip pat įvairūs lietuviški patie
kalai gaunami pas:

V. BALTUSIENE 660-8671
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VENCKAI ATŠVENTĖ SAVO VEDYBINE SUKAKTI

Prieš 14 metų iš Bostono per
sikėlė į Los Angeles Venckų vy
riausias sūnus inž. Romias Venc
kus. Kiek vėliau jį pasekė sūnus 
inž. Laimis ir dr. Danutė Venc
kutė su vyru dr. Rolandu Gied
raičiu. Bostone liko tėvai ir jau
niausias sūnus Juozas. Jonas 
Venckus Bostone priklausė lietu
vių chorui ir buvo įsiungęs. į vi
suomeninę veiklą. Pagaliau ir abu 
tėvai su sūnum Juozu persikėlė 
į Los Angeles.

Visi Jono ir Bronės Venckų 
vaikai baigę lituanistines mokyk
las ir aukštuosius, mokslus, sukū
rę lietuviškas šeimas ir puikiai 
ekonomiškai įsitaisę Santa Moni
kos ir Los Angeles miestuose.

Jonas Venckus šiaurės Lietu
vos aukštaitis, kilęs nuo Vabal
ninko. Mokėsi Panevėžio gimna
zijoje. Karo mokyklą baigė aspi
ranto laipsniu, o vėliau Policijos 
mokyklą Kaune. Buvo paskirtas 
nuovados viršininku Vabalninke. 
Čia 1936 m. vedė Bronę Petru- 
kpųytę. Po kiek laiko buvo> per
keltas i Varėna, vėliau i Simną 
ir Seirijus. Bolševikų okupacijos 
metais Jonas V. buvo' areštuotas 
ir pasodintas į sunkiųjų darbų 
kalėjimą Marijampolėje. Kilus ka
rui, buvo išlaisvintas. 1944 m. va
sara, bolševikams antra, kartą o- 
kupuojant Lietuvą, Venckui pa
sitraukė į Vakarus, apsistojo Če
koslovakijoj. Rusams okupuojant 
Čekoslovakiją, Venckui 'vėl kilo 
toliau į Vakarus ir pasiekė Britų 
zoną. Apsigyveno DP stovykloje 
Bamberge. 1949 m. emigravo i 
Ameriką ir apsigyveno Bostone. 
Sunkiai dirbo ir pelnė duoną sau 
ir vaikams, kurie tėvų neapvylė, 
gerai mokėsi, įsijungė į lietuviškas 
jaunimo organizacijas, ypač skau
tų. .

Lapkričio 1 d. sūnūs ir dukra 
surengė tėvams vedybines 45 me
tų sukakties minėjimo šaunias 
vaišes dukros dr. Danutės ir žen
to dr. Rolando Giedraičiu gražio- 
je rezidencijoje netoli Šv. Kazi
miero par. bažnyčios.

Svečių tarpe matėsi net keturi 
kunigai: prel. J. Kučingis, kun. 
dr. A. Olšauskas, kun. dr. V. 
Bartuška ir kun. V. Š'iliauskas, 
konsulas V. Čekanauskas su žmo
na Janina, poetas Bern. Braz
džionis su žmona Aldona, poetė 
D. Mitkienė su vyru Juozu, VĮ 
Pažiūra su žmona Alfa, E. ir J. 
Sinkiai, daug giminių ir artimųjų 
draugų.

Vaišėms ir minėjimo kalboms 
vadovavo dr. Rolandas Giedrai
tis. Buvo nuoširdžių, bičiuliškų 

ir prasmingų sveikinimų ir linkė- 
imų 45-kerių metų ’’jauniesiems”. 
Prel. Kučingis labai vertino Venc- 
kų šeimos. įnašą į parapijos gy
venimą — atimk, pasakė, Venc
kų šeimą iš parapijos, ir paliks 
didelė spraga. Kad daugiau būtų 
tokių pavyzdingų šeimų!

Poetas Bern. Brazdžionis pa
skaitė eilėraštį apie satyrinę dvie
jų gyvenimo keleivių sukaktį, o 
poetė Danutė Mitkienė paskaitė 
net du eilėraščius.

Prie programos gražiai prisidė
jo Venckų vaikai ir jų žmonos ir 
vyrai, padainuodami humoristinę 
dainą pagal ’’Per Klausučių uly- 
tėlę” ir vaikaičiai, simpatiškai at
likdami gražii inscenizavimą. Rei
kia pastebėti, kad Venckų anūkai 
lanko Šeštadieninę mokyklą, gra
žiai kalba lietuviškai ir priklau
so skautams ir ateitininkams.

Sukakties proga, Venckui gavo 
daug vertingi^ dovanų vaikų, 
giminių ir draugų. K. ir E. Stat
ical padovanojo vertingą dail. J. 
Gediminienės aliejinį paveikslą.

Šis pagerbimas Vaikų savo tė
vams, yrą. užpelnytas su meile, 
kurie, nežiūrint sunkaus tremtinio 
kelio, gyvendami laisvės šaly, da
vė savo vaikams, kas svarbiausia 
gyvenime: tikėjimą, mokslą, lie
tuvybę ir Lietuvos meilę.

K. Karuža

Lietuvių Kredito kooperatyve

Lietuvių kredito kooperatyvas, 
3356 Glendale Blvd., L. A. pra
ėjusį ketvirtį išmokėjo savo na
riams už laikomas santaupas 
8/2% palūkanų. Kooperatyvo ak
tyvai rugsėjo 30 d. pasiekė 
790,304 dol. Garantijų ir rezer
vų fonduose buvo 105,185 dol. 
Pelno,, atskaičius išlaidas, gauta 
21,947 dol. Paskolų ir trumpa
laikių investavimu suma — 
765,966 dol.

Kooepratyvas priima viene- 
riems metams indėlius, išduoda
mas vadinamus All Saver’s certi- 
ficatus, už. kuriuos moka tiek pat 
palūkanų kaip ir kiti bankai. 
Gaunamos palūkanos už šiuos 
certifikatus yra atleidžiamos nuo 
federalinių mokesčių.

Narių indėliai yra apdrausti 
valdžios įstaigoje iki $100,000 
asmeniui. Taip pat nariai taupy
tojai gali gauti gyvybės draudimą 
iki 2,000 dol.

Kooperatyvas duoda ir įvairių 
rūšių paskolas, kurios irgi ap
draustos, išskyrus nekilnojamo 
turto, iki $10,000 asmeniui, (im)
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Santa Monikos Amerikos Lietuviu Klubo valdvba c •
visus maloniai kviečia į

1982 METŲ SUTIKIMO BALIŲ

gruodžio mėn. 31 d., ketvirtadienį, 8:30 vakare, 
Santa Monica Women’s Club patalpose, 1210 4th St., S. M., CA.

Šokiams gros žinomas geras orkestras. 
Užkandžiai • Skani vakarienė • Šampanas 

Veiks baras su įvairiais gėrimais.

Bilietai (su maistu h* šampanu) 16 dol. asmeniui.
Prašome bilietus rezervuotis iš .anksto pas:

A. Markevičių — tel. 829-4757; V. B. RauJinaitiene — tel. 393-5833 
S. Kvečą — tel. 393-3367.
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard,
SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404

Phone (213) 828-7095

| MARCELLA AUGUS I

I
 PRESIDENT I

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026 g 

413-3370 I

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 

IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ
• ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
• MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
• STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
• SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS

ART/ ŠV. KAZ/M/fRO PARAFUOS - TARP
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039
SAV. - JONAS KARALIUS TEL. - 660-5984

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90969 
Telefonas: 652-7848

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

"AAD QUALITY PAINT'ING"

Garantuotai kokybiškas dažymas
Dažome namus iš vidaus ir lauko. ® Darba atliekame 
greitai, kokybiškai garantuotai, prieinamom kainom.

Nuo Santa Barbaros iki San Diego.
Kreiptis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Telefonu 1(714) 827-8559
Dažymo darbus yra dirbęs Chicagoje, Floridoje, Louisianoje.
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UFHJVIAI HEXYMONKAI - PROFESIONALAI
Advokatai

; Law Offices of

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS 
17228 Crenshaw Blvd., 
Torrance, CA 90504

H0-2000 — 538-4169

3440 Wilshire Blvd- 
Los Angeles, CA 90010

ARTHUR V. DOBLE 
(Arturas Dobilas) 

Attorney at Law

12301 Wilshire Blvd., Suite 512 

Los Angeles, California 90025

Telefonas (213) 826-5505

Apdrauda

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

All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404 

458-1735 828-7525

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

Automobiliu taisymas

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

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

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai

11985 E- Firestone, Norwalk, Co

Telef- 2(13) 864-2063

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

'•Flatte of Hollywood”

6671 Hollywood Blvd. 
Hollywood. CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society10900 Warner Ave., Suite 116 Fountain Valley, CA 92708

(Corner Warner & Euclid),

Tel. 1 (714) 968-5525

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (laivių kilmes)

2031 Wilshire Blvd.

Santa Monies, CA 90403

Pliene 828-4613 t>y appointment

ROLANDAS QIBDRAITI8, D.D.S.
DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D. 

n
ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.

Lietuviai dantistai

31-61 Glendale Boulevard

Los Angeles, CA 90039 
Tel. <60-1205

Escrow Companies

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORA 
2839 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA vUu26 

413-3370

Gydytojai_______
lll^ll ■—M—I, mBH————

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 

įstaigos telefonas: 82b-3090 

3231 Pico Boulevard 
Santa Monica, CA 90405 

Valandos: 10-12 ir 3-7; šestad. 9-1

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D,

Diplomate American Board oj 
Obstetrics and Gynecology

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

Tol.: (213) 432-2973 Res.; 597-4141

ALBERT, LUIS N\„ M.D.
Physician & Surgeon

1500 So. Central Ave., Suite 125

Glendale, CA 91204

246-2456

830 S. Gage Ave. 
Los Angeles, CA 90023

263-9847

BRIAN T. McCORMACK, M-D.

Diplomate of the 

American Board of Internal Medicine

1701 So. Euclid Avenue 

Anaheim, Calif. 92802 

Phone 772-0584

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D.

& JORGE HOYOS, M.D.

MEDICAL OFFICES

2642 Pasadena Avenue
Los Angeles, CA 90049

Phone 222-0211

Nuosavybių pardavėjai
■—.a II. a » —»«■»! »<»—■■ — —a»

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

2802 Santa Monica Blvd.,

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 .Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

ir

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers

HENRY J. PASGOS, Realtor

1611 Montana, Suite G 
Santa Monica, CA 90403

a ci. 393-5544 Kes. Jou-^dl

BRONĖ SKIRiENĖ
Realtor 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029

664-2919 •’ Res. 849-4192

Vincas Skirtus 
R. E. Salesman 

(same address)

ROMAS JASIUKONIS
Really World-A merican 

Commercial and Residential 

Van Nuys, Calif. 91405 
6742 Van Nuys Blvd.

Bus. 873-1228; Home 731-7369

Vaiky darželiai

GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN 

Ona Žukienė, savin.
225 S. Verdugo Rd,, Glendale, CA 

244-4567 vakare 241-0340

GENERAL CONTRACTORS

BEST WAY REMODELING

AND CONSTRUCTION

A- Pečiulis, Owner

333 E. 21st Street

Long Beach, CA 90806

Phene 591-0175

AMBO-WY IKING, Inc.
Gen. contractors

Presid. Charles Dar gis

12421 Venice Blvd., Suite b 
Los Angeles, CA 90066 
Teleph. (213) 391-5243

VERTINGOS DOVANOS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadiem^ 
gimtadienių ar kitomis progomis-* 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos,, takeliai, pa< 
galvelės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Gražu dovanų dueti yra

ir autentiškos koplytėlės, lietuviškej 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra
Liet. Amerikos Vakaruose Atimkit;

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

7 Calif. 90029 Tel. 664-291.9

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnesiukm
su spalvotomis V. Stančikais

iliustracijomis.
Kaina $4-00

ir kitų. Įmygu jaunimui galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje; 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA 

90029
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 

lengvosios muzikos 
šokių, maršų, chorų dainų, 

atskirų solistų .
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAI 

LITHUANIAN MELODIES 

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

Programų Koordinatorius

VLADAS G1LYS 

3329% Atwater Avenue 
Los Angeles, CA 90039 

Telef. 662-6906
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0 PARENGI M Ų □ 
KA L E N D O R I U S

GRUODŽIO MEN.

1-5 d. d. — Ilonos Brazdžionie
nės Meno paroda Brand Lib
rary Art galerijoj, Glendale j.

5 d. 7:30 v. p.p. — Literatūros 
vakaras su Elena Blandyte Šv. 
Kazimiero par. salėje, rengia 
L.F. Bičiuliai.

6 d. 3 vai. p.p. — Madų paroda 
Tautiniuose Namuose.

12 d. 7:30 p.p. — Raimondos 
Apeikytės koncertas šv. Kazi
miero par. salėje.

13 d. 12:30 vai. — Spaudos dar
buotojų pagerbimas Šv. Kazi
miero par. salėje. Ruoisia Altas.

31 d. 8:30 vai. va'k. Santa Moni
kos Lietuvių Klubo Naujų Me
tų sutikimas Women’s Club pa
talpose, 1210 4th St., S. M.

31 d. 8 vai. vak. L. Bendruome
nės Naujų Metų sutikimo ba
lius Šv. Kazimiero par. salėje.

— TRUMPAI —
— Aleksandras Dabšys, kuris 

Los Angeles gyvena daugiau kaip 
30 metų, niekur neišvykdamas, 
šių metų spalio ir lapkričio mė
nesiais išsirengė i kelione ir ap
lankė Torontą, Clevelandą, Ghi- 

c2 c-1
cagą ir kitus miestus,

A. Dabšys pirmą kartą aplan
kė daugelį draugų i? Lietuvos ir 
Vokietijos gyve nimo laikų — vi
sur buvo maloniai sutiktas ir pa
vaišintas; Clevelandie jį maloniai 
priėmė ir vaišino muzikai A. ir 
O. Mikulskiai.

( 

Gen. St. Raštikis 85 m. amžiaus
'----------- '"V j • , - - " .... ..... . !»■..

Rugsėjo 13 d. gen. Stasiui Raš
tikiui suėjo 85 metai amžiaus. Ge
nerolas gyvena Los Angeles mies
te, netoli Šv. Kazimiero par. baž
nyčios, bet dėl sveikatos negali 
dalyvauti lietuvių parengimuose.

"Lietuvių Dienų” leidykla yra 
išleidusi gen. S. Raštikio atsimi
nimų ’’Kovose dėl Lietuvos” du 
tomus. (Trečią jo atsiminimų 
knygą išleido Skautai akademi
kai Čikagoje; dabar baigiamas 
spausdinti ketvirtas tomas).

Gen. S. Raštikis yra daug ra
šęs lietuvių spaudoje; jis yra ”L. 
Dienų” žurnalo bendradarbis. ”L. 
Dienos” yra paskyrųsios net vie
ną numerį jam atžymėti.

Pirmasis "Kovose dėl Lietu
vos” yra išparduotas, bet antrojo 
tomo leidykloje dar yra likę apie 
20 egz. Knyga gražiai išleista, 

667 puslapių, iliustruota, kainuo
ja tik $7 (su pasiuntimu paštu — 
$9), šiuo knygų brangimečių tai 
tikras ’’bargenas”, dabar išleista 
tokia knyga kainuotų 15-20 dol.

Generolo S. Raštikio sukakti 
gausiai mini lietuvių spauda.

G erbiamam sukaktu vi ninkui 
linkime geros sveikatos ir dar 
daug metų.

Grižo Kalifornijon
— Bronė ir Ignas Kazlauskai, 

praleidę pusmetį Chicagoje, dėl 
sveikatos vėl grįžo į Kaliforniją 
ir apsigyveno pas Igno brolį Vin
ca ir Valerija Kazlauskus. Lietin- 
gas ir sniegingas Čikagos oras 
blogai veikia sveikatą.

Teisingai prel. J. Macijauskas, 
Šv. Kazimiero parapijos organi
zatorius Los Angeles, rašė savo 
rėmėjams ir gerbėjams, kad '’jei 
atvažiuosite apsigyventi į Kalifor
niją, dešimt metų ilgiau gyvensi
te.’’

— Vytautui Mališauskui, ku
ris už mėginimą pagrobti lėktuvą 
Los Angeles aerodrome buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos, 
teisėjas R. J. Keleher tą bausmę 
sumažino iki 20 metų kalėjimo. 
Reikia tikėtis, kad jis iš kalėjimo 
išeis žymiai anksčiau.

Svečias iš Romos
— Prel. Ladas Tulaba, Šv. Ka

zimiero kolegijos rektorius Ro
moje, aplankė Los Angeles. Lap
kričio 8 d. jis atlaikė šv. Mišias 
ir pasakė turiningą pamokslą šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Po pamal
dų, Alto L. A. skyriaus valdybos 
pakviestas, parapijos salėje pa
darė įdomų pranešimą apie lie
tuvių reikalus Vatikane ir okup. 
Lietuvoje.

Šv. Kazimiero kolegija yra 
centras, kurį aplanko turistai iš 
Lietuvos ir iš viso pasaulio.

Jeigu 'kada busite R cm oje. 
neikite i italu viešbučius, kur kai- ve. z
nuoja $40-50 nakčiai, susisiekite 
su kolegija, kur yra viešbutis tik 
už $15 nakčiai ir gera valgykla.

— Frances Raila, Amsterdam, 
N. Y., persikėlė gyventi į Los 
Angeles, Calif., kur jos sesuo 
Bernice R. Eastman jau nuo se
niau gyvena.

Jauna Šilkaičių šeima Kalifornijoj 
Architektas Edmundas Silkai- 

tis kovo mėn. vedė Aušra Baro- 
c 

naitytę Chicagoje. Dabar jie per
sikėlė gyventi į Kaliforniją ir įsi
kūrė Marina del Rey miestelyje.

Edmundas turi pastovų darbą 
kaip scenų projektuotojas Holly- 
woodo filmų studijoje. Aušra irgi 
gavo darbą — rehabilitacijos sri
tyje. Ji yra baigusi dainavimo stu

diją Čikagoje ir pasireiškusi kaip 
solistė. Los Angeles jau dalyva
vo dviejuose koncertuose: žurna
listų ir Balfo baliuje, padainuo
dama po keletą dainų.

M V

Sveikiname abu, įsikūrusius 
Kalifornijoje ir jau įsijungusius į 
lietuvišką kultūrinę veiklą.

Ilonos Brazdžionienės meno 
paroda

Gruodžio 4 ir 5 dienomis vyks 
dail. L Brazdžionienės meno pa
roda Brand Library Art Gatery, 
1601 W. Mountain St., Glendale, 
Calif. Tel. 956-2051.

Priėmimas bus gruodžio 4 d. 
8-10 valandomis vakare; ati
darymas — gruodžio 5 d.

Patekti į šią parodą paprastai 
reikia laukti poros metų, bet šią 
vasarą L Brazdžionienei susipa
žinus su galerijos direktoriumi 
Mr. Peterson, jam patiko Ilonos 
kūryba ir dailininkė buvo pa
kviesta dalyvauti Šių metų Kalė
dų parodoje.

Dailės mėgėjus kviečiame pa
rodą aplankyti ir pasidžiaugti 
dailininkės laimėjimais.

— Stasys ir Liudvina Skapins
kai iš Gelongo, Australijoje, spa
lio ir lapkričio mėn. viešėjo pas 
L ozą ir Veroniką Paplauskus 
Los Angeles. Stasys Skapinskas 
yra V. Paplauskienės brolis.

Australijoje Skapinskai yra 
veiklūs lietuvių organizacijose: 
Stasys yra ALB Gelongo apylin
kės pirmininkas.

Atvykę į LD knygyną ir suve
nyrų krautuvę, Skapinskai įsigijo 
už keletą šimtų dolerių lietuviškų 
lėlių, drožiniui ir knygų.

— Prano ir Onos Dovydaičių 
svečiai iš Brazilijos — Boris ir 
Oferia Czernorucki lankėsi LAV 
redakcijoje. Boris yra gimęs Bra
zilijoje, jo tėvas lenkas, motina 
l’ -'uvė. Jo žmona Ofė'lia yra gry
na brazilietė, tačiau domisi lietu
vių liaudies menu. Ji įsigijo lie
tuvišką lėlę.

Dovydaičiai ilgą laiką yra gy
venę Sao Paulo, Brazilijoje.

— Juliaus ir Marytės Kiškių 
lydimi, LD redakciją aplankė 
svečiai iš Detroito — ponia An
tanina Styga ir kun. Kazimieras 
Simaitis, Šv. Antano parapijos 
klebonas.

MIRTYS
MIRĖ O. C. J. NOREM

Spalio 25 d. New Port Beach, 
Calif, mirė Owen C. J. Norem, 
buvęs JAV ministeris Lietuvai, 
sulaukęs 79 metų amžiaus.

Kun. O. C. J. Norem yra įstei
gęs St. Andrews Luteronų para-

į ALp(LKA)1763 ‘ 

į 1981,Nr.ll ;

vyveikiamas los Angeles, jis 
yra lankęsis minėjimų šventėse. 
Jis net lietuviškai buvo pramo
kęs. Yra parašęs ir išleidęs knygą 
apie Lietuvą ’’Timeless Lithua
nia”, kurios visa laida išpirkta.

Costa Mesa, Calif, liko žmona 
Evelyn Imbler (54 m. amž.). sū
nus Andrew, gyvenąs Santa Mo
nikoje ir trys dukterys: Donna 
Nelson,Jane Burke ir Jucly Han
na.

Reiškiame užuojautą šeimai ir 
visiems jo artimiesiems.

■ II II X—II j l,h.., 4. .....

— Valerija Kazlauskienė vieną 
vasaros atostogų savaitę buvo 
išvykusi pas dukrą Birutę ir žentą 
Almį Vitėnus, kurie gyvena Mid
dletown, N. J. ir augina pusantrų 
metų atžalą Aleksiuką.

Abu Vitėnai turi magistro 
laipsnius ir eina aukštas pareigas 
Bell laboratorijose. Birutė pasku
tiniu metu i'š planavimo prižiūrė
tojos pakelta į šio skyriaus vedėjo 
pareigas. Tai vienintelė moteris, 
užimanti tokią svarbią vietą. J. 
1981-82 metų ’’Who is Who of 
American Women” Birutė įtrauk- a 
ta kaip sistemos inžinierė (sys
tem eng.) ir plačiai išvardinta jos 
išsimokslinimas bei eitos ir eina
mos pareigos. Tokio laipsnio in
žinierių visame almanache tėra 
pažymėta tik trys moterys. Ma- 
onu, kad iŠ mūsų kolonijos kilę 
auni žmonės garbingai puošia 
ietuvių vardą.

B. Kazlauskaitė-Vitėnienė Bell 
kompanijos inžinierė, pakelta į 
skyriaus vedėjos pareigas.
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