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SĖKMINGA PARAPIJOS 29-JI DIENA
Šių metų Šv. Kazimiero para
pijos rengiama ’’Lietuvių Diena”
birželio 20 d. praėjo labai gražiai
ir įspūdingai. Klebonas vis ką
nors naujo sugalvoja — šiais me
tais Šalia solistų į koncerto pro
gramą įtraukė ir poetą. Dalyvavo
du. solistai iš Chicagos: Chicagos
Lietuvių operos žymūs solistai
Dana Stankaitytė ir Algis Grigas
ir Los Angelėje gyvenantis poe
tas Bernardas Brazdžionis, kuris
su poezijos vakarais daug kelia
vo po JAV kolonijas, bet vis ne
pasirodė mūsų vietinei publikai.
Klebonas ’’atrado” ir proga: tai
poeto 75-tas gimtadienis. Iki šiol
vengęs ’’pagerbimų” ir dabar jis
ne tiek buvo ’’pagerbtas”, kiek
buvo jam duota pasireikšti su sa
vo kūryba.

Koncerto buvo dvi dalys: pir
moje dalyje solistai dainavo lie
tuvių kompozitorių kūrinius, jų
tarpe ir Budriūno dainą iš ope
retės ’’Sidabrinė diena”. Antro’e
dalyje solo ir duetus jie atliko iš
pasaulinių kompozitorių P. Mas
cagni, Verdi, Puccini ir Leon-

Solistė Dana Stankaitytė

NArrM.A..

canvali operų. Stankaitytės bal-"
sas skambėjo laisvai ir pasigrožėtinai; Grigas, teigiamai priimtas
New Yorko kritikos, taip pat bu
vo malonus klausyti. Jiems pasi
gėrėtini akomponavo mūsų piano
žvaigždė Raimonda Apeikytė.

Programos MC buvo aktorius
Algimantas Žemaitaitis, kuris saVO' sodriu balsu suteikė taiklias
dainuojamų dalykų introdukci
jas, tapdamas viso koncerto jun
giančia siela.
Poetą Bernardą Brazdžionį į
scena atvedė ir žodi tarė klebonas prel. J. Kučingis, pastebėda
mas, jog senovės romėnai saky
davo, kad ’’oratoriai pasidaro, gi
poetai gimsta”. Brazdžionis poetu
gimė ir daug tautos mėgiamų kū
rinių sukūrė. Jis yra populiarus
išeivijoje, bet taip pat neužmirš
tas nė tėvynėje, kur jo poezija
plinta rankraščiais. Poetas pa
skaitė eilę savo kūrinių, kai ką
paaiškindamas ir pakomentuoda
mas. Daugiausia jo eilėraščiams
melodijų yra sukūręs komp. Br.
Ci

Poetas Bernardas Brazdžionis

Budrumas, taip pat Los Angeles
lietuvių kolonijos narys. Vieną,
’■Mano protėvių žemė”, padaina
vo kvartetas — R. Dabšys, E.
Jarašiūnas, A. Polikaitis ir Br.
Seliukas, — solo partiją atliekant
Danai Stankaitytei. Autorių ir jo
dainą publika sutiko labai šiltai.

c

Įdomios buvo scenos dekoraci
jos su P. Gasparonio darytu lie
tuvišku kryžium.

Pamaldose prasmingą pamoks
lą pasakė kun dr. Bartuška, pa
margindamas Brazdžionio kūry
bos citatomis. Giesmės buvo gie
damos Brazdžionio žodžiais, di
riguojant ir vargonais grojant Br.
Budriūnui.
’’Lietuvių Dienos” programa
nebūtų pilna be dailininkų paro

Solistas Algis Grigas

dų. Savo darbų parodas turėjo
net 9 dailininkai ir liaudies darbų
kūrėjai: Jurgis Šap'kus, J. Andrašūnas, I. Brazdžionienė, G. Gus
taitė, E. Matulaitienė, K. Mikė
nas, H. Misiūnas, A. Petrauskas,
J. Šlapetytė. Tokios parodos, ku
rių vienai duodama atskira mo
kyklos klasė, ne tik parodo mūsų
vietinių dailės mėgėjų ir dailinin
kų užmojus ir pasiekimus, bet ir
duoda progos parapijiečiams įsi
gyti dailės darbų savo namams
papuošti.
Į parapijos ’’Lietuvių Dieną”
kasmet susirenka gausus būrys
lietuvių, šiaip jau retai pasirodan
čių parapijoje, gyvenančių išsi
sklaidžiusių nuo San Diego iki
Santa Barbaros ir dar toliau.

Pianistė Raimonda Apeikytė

BALTIEČIŲ SANTALKA IR JUNGTINIS BALTIEČIŲ KOMITETAS
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LIŪDNI ŽENKLAI

Pasikėnintojas nusūdyti mūsų prezidentą buvo paleistas kaip ne
kaltas ’’nepilnaprotis.” Atentatas sunkiai sužeidė prezidentą, amžinai su
žalojo Briady ir kitus, ir tas žudikas nekaltas. ’’Jury” ir advokatai buvo
papirkti milijonieriaus tėvo Hinckley. Kokia čia tvanka, tu pasiskelbk
bepročiu, galėsi visus žudyti. Man atrodo, kad tokie ’’bepročiai” turėtų
atsisėsti į elektros kėdę. Bet milijonai jį išgelbėjo. Hinckley, pasėdėjęs du
mėnesiu bepročių namuose, išėjęs pasiėmęs ginklą vėl galės žudyti val
džios asmenis. Nė vienoje pasaulyje valstybėje tos tvarkos nėra.

Pamokslininkas Billy Grabam lankydamosi Sovietų Rusijoje, pa
reiškė, kad ten yra bažnyčios ir religijos laisvės. Pasisakė, kad jis buvo
vaišinamas ’’kavkri” ikrais, ką Amerikoje valgo tik milijonieriai. Gaila,
kad jis už ’’kaviarus” paskelbė melą. Jis Rusijoje buvo tik kelias dienas,
ir ką jis žino apie religiją, bažnyčių laisvę.

Š.m. gegužės 15 d. prieš VLIKO Valdybos posėdį, VLIKO patal
pose, Washingtone, vyko Pasaulinės Baltiečių Santalkos posėdis. Daly
vavo Pasaulinės Estų Tarybos atstovai, vadovaujami pirmininko, L.
Savi; Pasaulinės Laisvų Latvių Federacijos delegacija, vadovaujama Dr.
O. Pavlovskio, ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto atstovai
su pirmininku, Dr. K. Bobeliu. Baltiečių Santalkos pirmininkavimas kei
čiasi rotacine tvarka ir šiais metais vadovavimas priklauso VLIKUI.
Posėdžiui pirmininkavo Dr. K. Bobelis. Taip pat iš lietuvių dalyvavo
Dr. K. Jurgėla, Dr. D. Krivickas ir inž. L. Grinius.
Buvo plačiai aptarta ir pranešta apie paskirų tautybių veiklos atsiekimus. Taipgi buvo aptarti bendri veiklos planai ir nustatytos gairės
sąryšyje su šį rudenį numatyta Madrido konferencijos trečiąja faze, taip
pat Pabaltijo valstybių laisvės bylos atstovavimas kituose tarptautiniuose
forumuose. Sutarta peržiūrėti ir paremti Vakarų valstybių pozityvius
pasiūlymus, padarytus Miadrido konferencijoje Žmogaus Teisių gynimui
sustiprinti. Taip pat' sutarta paremti okupuotų Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos gyventojų naštą (1981 m. spalio 10 d.) dėl Pabaltijo valstybių įtrau
kimo į laisvę nuo atominių ginklų zoną. Sutarta liepos mėnesį atžymėti
Lietuvos, Latvijos ir Estijos d'e jure pripažinimą, kurį JAV joms su
teikė 1922 m. liepos 28 d. Bendrai buvo neigiamai pasisakyta prieš kai
kurių pabaltiečių organizuojamą naują Baltų Laisvės Lygą—buvo pa
stebėta, kad Jungtinis Baltiečių Komitetas (JBANC) ir pasauliniu mastu
veikianti Baltiečių Santalka pilnai atstovauja visus pabaltiečius politi
nėje veikloje, turi daugelio metų patyrimą ir yra žinomos JAV ir kitų
pasaulio valstybių vyriausybėms.

RŪTA, INC. — INVESTAVIMO BENDROVE
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525
Valdyba: Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog

Manoma, kad jis ne tik ’’kaviarų” gavo, bet ir rublių. Užuojau
tos, savaikėjusiam pamokslininkam.

NURMSEN
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LAISVĖS AR PAVERGIMO DIENA?

TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

1982 m. birželio 14 d. prezidentas R. Reagan pasirašė, jau kon
greso ir senato priimtas rezoliucijas ’’Bialtic Freedom Day” (Baltų Lais
vės Diena).
Rezoliucijos Įžangą suredagota blogai. Atrodo, kad birželio 14 atėjo
rusų ’’settlers” ir atėmė iš žmonių namus ir darbus. Nesakė, kad Sovie
tų armija okupavo Lietuvą, panaikino spaudos, organizacijų ir religijos
laisvės ir pastatė savo Sovietinę valdžią.

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida

Mums pabaltiečiams, birželio1 14 d. yra ne laisvės bet pavergimo
diena. Tik Brežnevas ir jo pakalikas Lietuvoje džiaugėsi, kud birželio
14 d. Lietuva buvo išlaisvinta iš ’’Smetonos vergijos.” Atrodo, kad jų
’’bičiuliai” su tuo sutinkate ir prašėte paskelbti birželio 14 ’’laisvės
diena.”
Dar vienas neaiškumas, ar birželio 14 d. kasmet bus paskelbiama
•’’laisvės diena,” ar tik šių metų birželio 14 d. Kas atsitiko su Leonardo
Valiuko pastangomis pravesta rezoliucija 416. Niekai nebuvo laimėta.
Vienas amuo, be šimtų’tūkstančių agentūromis mokėjimo, pravedė re
zoliucijas. Kas iš to?
Visi tie veikimai yra Fronto Bičiulių pastangos sunakinti ALT-os,
VLIK-o ir Pabaltečų komiteto Washingtome veiklai. Tai yra mūsų vien
ingo veikimo skaldymo pastangos.

LIETUVIŲ PARAPIJŲ METAI
L. Bi Amerikos krašto valdyba paskelbė 1982 m. ’’Lietuviškų Para• pijų metais,” Ir kokie rezultatai?

Santa Monikas Liet. Bendruomenės apylinkė, birželio 13 d.’ atžy
mėti Liūdnąją Birželio įvykių sukaktį, užsakė mišias Airių parapijoje,
o ne lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje. Tai yra pasijuokimas iš krašto
valdybos parėdymų.

GLOBE

PARCEL

SERVICE

Savinikai—&RONISIAVA VIKSMAN ir SOFIJA AYZENBERG

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026

Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus

Be jūsų atsneštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą ir gana pįgįaį,

tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
DAUG VIETOS MAŠINŲ PASISTATYMUI. APLANKYKITE MUS

atdara kasdien nuo 9 vai- ryto įki 4 vai. p.p.

Sekmadieniais uždaryta

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos

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 šį skelbimą.
Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt.

9-7, Sėst.

9-5

Sekm.

ir Pirm,

uždaryta

Tel. 663-4747
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VLIKO VEIKLA
VLIKO Valdybos posėdis

Š.m. gegužės 15 d. VLIKO pa
talpose įvyko VLIKO posėdis,
kuriame aptarta visa eilė reikalų.
Sekantį VLIKO Seimą nutarta
sušaukti metų pabaigoje (lapkri
čio-gruodžio mėn.) Los Angeles
mieste. Madrido konferencija bus
tęsiama šį rudenį ir VLIKAS tam
ruošiasi. P. V. Jokūbaitis, VLIKO
vice-pirmininkas
Tarporganizaciniiams reikalams, jau sudarė komi
siją, į kurią įeina Algirdas Kasulaitis, Anastazija Mackuvienė, Da
lia Orantaitė, Algimantas Pautienius ir Jonas Virbalis. Komisija
jau darbuojasi gerindama ir stip
rindama santykius tarp lietuviškų
organizacijų.

Prelatas Jonas Kučingis

PREL. KUČINGIO 45 M.

KUNIGYSTĖS PAGERBIMAS
Birželio 20 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje orei. J. Kučingis at
šventė savo 45 m. kuniystės sukak-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PASIUNTINYBĖS

Baltijos valstybių
atstovų pasitarimai
1982.V.4 d. New Yorke, Estijos
Gen. Konsulate, buvo susirinkę
pasikeisti informacijomis bei pa
sitarti veiklos klausimais Lietuvos
atstovas dr. S. A. Bačkis, Gen.
Konsulas A. Simutis, Latvijos atatstovas, Gen. Konsulas E. Jaakson. Vėliau geg. 29 d., Estijos,
Latvijos
ir Lietuvos atstovai
A. Dinbergs ir S. A. Bačkis
buvo susirinkę Washingtone pasi
tarti einamaisiais reikalais bei ar
tėjančios JAV 60 metų Baltijos
valstybių pripažinimo sukakties
minėjimo klausimu.

Lietuvos Pasiuntinybė padova
nojo Lietuvos vėliavą George
town Un-to INTERCULTURAL
CENTER, kuris bus atidarytas
1982 m. rudenį. To Universiteto
School of Foreign Service Deka
nas padėkojo Lietuvos atstovui dr.
S. A. Bačkiui už dovanotą vėliavą
ir pakartojo Georgetown Un-to
Prezidento kvietimą dalyvauti mi
nėto Centro (atidarymo iškilmėse
š.m. rugsėjo 24 d.

tį. Parapijiečiai suėjo jo pasvei
kinti ir įteikė savo dovanas. Buvo
vaišės visiems susirinkusiems.
Sveikiname prel. J. Kučingį, ir
linkime laimingai sulaukti 100
metų sukakties.

Lietuvos atstovas ir ponia O.
Bačkienė 1982.V.29 d. dalyvavo
Baltijos skyriaus vedėjos Valsty
bės Dep-te p. Mildred Ann Pat
terson vestuvių priėmime Decatur
House Washingtone. O. ir S. Bačkiai jaunajai įteikė vestuvinę do
vaną—lietuvišką kraičio skrynelę
su gintarine sage ir lietuviškom
juostelėm. Ponios Mildred Ann
Patterson vyras, p. Marc Gross
man, yra Valstybės Dep-to pareigūnas-Jordano valstijos skyriaus
vedėjas. Priėmime taip pat dalyva
vo Estijos ir Latvijos atstovai bei
kun. Dr. J. Šarauskas.

Š.m. gegužės 19 d. Lietuvos at
stovas dr. S. A. Bačkis su
žmona
dalyvavo
International
Club vadovybės rengtame Klubo
patalpose priėmime diplomatinių
misijų šefų ir jų žmonų garbei.

Vainikų dieną, geg. 31 d., Lie
tuvos atstovas dr. S. A. Bačkis su
žmona padėjo gėlių puokštes iš
Pasiuntinybės sodo prie Arlington
kapinėse esamo paminklo JAV
Itn. Samuel Harris, žuvusio Kaune
1920 m. Tą pačią dieną jie pa
dėjo gėlių prie Lietuvos Ministro
Povilo Žadeikio ir jo šeimos pa
minklo bei prie Lietuvos atstovo
Juozo Kajecko ir jo žmonos kapo.

Dr. Jokūbas Stukas, vice-pirmi
ninkas informacijai anglų kalba,
irgi jau sudarė komisiją savo sri
ties darbui į kurią įeina Elena
Kulber, kuri reprezentuos VLIKĄ
santykiuose su spaudos atstovais
Jugtinėse Tautose; Antanas Skirius, ’’Lietuvių Dienų” redaktorius,
ir Rūta Kazlauskienė, viena iš
’Vyties” žurnalo redaktorių. Rei
kalui esant šios ir kitos komisijos
bus dar plečiamos.
Valdyba pastebėjo, kad Ameri
kos Balso radijo perduodamos lie
tuviškos programos yra kai kuriais
atžvilgiais nepatenkinamas ir dėl
to svarstė priemones padėčiai pa
taisyti.

Posėdyje taipogi buvo svarsty
ta ir priimta VLIKO metinė są
mata. Posėdyje dalyvavo VLIKO
Tarybos dabartinis pirmininkas,
Kęstutis Dirkis, (ELTA)

JAV LB KRAŠTO VALDYBOS
PIRM. V. KUTKUS
INFORMUOJA
1. Pirmiausia noriu pranešti,
kad, susitarus su Kanados Lietu
vių Bendruomenės Krašto valdy
ba ir su Lietuvių Tautinių Šokių
Institutu, galutinai nutarta Septin
tąją Lietuvių Tautinių Šokių
Šventę rengti 1984 m. liepos mėn.
1 d., Clevelande, moderniame 17,000 žiūrovų talpinančiame koliziejuje. Šventės Rengimo Komiteto
pirmininku yra pakviestas dr. An
tanas Butkus.

2. Lietuvių seneliams sodybų
klausimais smarkiai pasistūmėjo į
priekį, nes JAV LB Socialinių Rei
kalų Taryba, kuriai vadovauja dr.
Antanas Butkus, turi galimybę
gauti iš valdžios (HUD) $3,450,000. Jau yra surastas netoli
Clevelando sklypas, ruošiami brė
žiniai ir tvarkomi kiti formalumai, kadangi iki 1982 m. birželio
»

• ■

mėn. 30 d. turi būti įteikti visi do

kumentai HUD administracijai.
Ar šiuos pinigus gausime, paaiš
kės maždaug trijų mėnesių laiko
tarpyje. Toje sodyboje numatoma
turėti 82 butus ir pavienius kam
barius. Butai būtų vieno ir dviejų
miegamųjų dydžio ir juose gyven
tų tie, kurie patys save gali pri
žiūrėti. O kambariai bus tiems,
kurie reikalingi dalinės ar pilnos
pagalbos. Toje lietuviškoje sodybo
je bus daktaras ir gailestingos se
serys. Gyventi ten galės ne vien
tik Clevelando, bet ir kitų kolo
nijų Amerikoje gyveną lietuviai.
Tikimės, kad šis projektas pa
vyks.
3. 1982 m. birželio mėn. 9 d.
JAV Senatas, o birželio mėn. 14
d. JAV Atstovų rūmai priėmė re
zoliuciją (House Joint Resolution)
Nr. 386, skelbiančią birželio mėn.
14 d. Baltų Laisvės Diena. Pla
čiau painformuosime tą rezoliu
ciją pasirašius JAV prezidentui
Rcmald Reagan.

VYTAUTAS KUTKUS
JAV LB Krašto

PEDAGOGINIS LITUAN.
INSTITUTAS
Pedagoginis Lituanistikos Insti
tutas šiuo metu ruošia 25 metų
sidabrinį sukaktuvinį leidinį. Jei
kas turėtų nuotraukų iš Instituto
veiklos, prašome paskolinti jas ga
limam atspausidinimui nuotrau
kas siunčiant, prašome pažymėti
fotografą, nuotraukoje esančius as
menis ir datą, jei galima. Priima
me ir PLI darbuotojų asmeniškas
nuotraukas. Siųsti šiuo adresu: R.
Vitas, Lithuanian Institute of Edu
cation, 5620 South Claremont
Avenue, Chicago, Illinois 60636,
USA. Iš anksto liekame dėkingi.
Ann Jillian pasirodymai

J;ratė
Nausėdaitė-Ann
Jillian,
grįžo iš labai pavykusių gastrolių
Toronte, kur lietuviai tikrai gausiai
atsilankė į jos programą. Dabar
Jūratė kartu su Rich Little atliks
programą Saharos klube, Lake Ta
hoe, nuo liepos mėn. 8 d. iki lie
pos mėn. 25 d.
Visai nesenai baigė sukti filmą
televizijai su Carol Burnette ir
Sammy Davis, Jr., kur Jūratė dai
nuos bent dvi dainas. Filmą vadi
nasi ’’The Texaco Star Theatre,”
tęsiasi pusantros valandos ir bus
rodomu per NBC televizijos kana
lą rugsėjo mėn. 11 d., 1982.
Būtu tikrai malonu, kad lietuviai
netik žiūrėtų jos programos, bet ir
nepatingėtų parašyti arba paskam
binti televizijos stočiai. —Va-ja
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apylinkių lietuvių veikla

GRAŽIAI PAVYKUSI
’’SPINDULIO” ŠVENTĖ

L__ i

zimiero parapijos salėje įvyks aka
demija. Po akademijos šilti lietu
viški pietūs.
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gerbti pp. Sinkius ir sudainuoti
Valio, Valio! Jie pilnai to užsitar
navo ir tegu Viešpats suteikia ir
toliau jiems sveikatos ir stiprybės.
Ponas E. Sinkys savo žodyje
trumpai nusakė apie BALFO rei
kalingumą ir jo nuveiktus darbus
praeityje ir dabartyje. Palinkėjo
baltininkams nepavargti sunkiame
darbe, o sveičius paprašė dosniai
aukoti.
Gegužinė tikrai pasisekė. Turėta
pajamų
$1,572.46, o išlaidų
$538.20.
Gryno
pelno
liko
$1,034.26.

nei, A. Šimonėliui, A. Mitkevičienei, A. Bužėnaitei, N. Mockuvienei, J. Kvečienei, M. Pužauskienei, D. Alseikienei, V. Andrašiūnienei, A. Pažiūrienei.
4. Gėrimų tvarkytojams: S.
Kvečui, R. Bužėnui, J. Dženkaičiui, B. Seliukui.
5. Loterijai dovanų aukoto
jams: F. Masaičiui, A. Jocui, J.
Andrašiūnui, N. Stadalninkienei,
A. Markevičiui, V. Plukui, V. Pu
žauskui, Jurkūnienei, O. Žukienei, Elskienei, A. Pažiūrienei.

Birželio mėn. 12 d. didelėje sa
Valdyba kviečia visus lietuvius,
lėje Glendale (Los Angeles prie
miestyje) įvyko 26-toji lietuvių o ypač visas organizacijas, prisi
dėti prie šios iškilmingos karių
jaunimo šokių, dainų šventė. Da
šventės dalyvavimu. Norintieji da
lyvavo daug, gražaus, lietuviško
jaunimo, beveik visi tautiniais rū lyvauti pietuose, prašomi skam
binti skyriaus pirmininkui A. Au
bais pasipuošė. Jie dvi valandas
droniui, 243-6850, arba J. Venc
dainavo, šoko, vaidino, grojo.
kui, 664-5381.
spindulio” vadovė Ona Razutienė, ištisus 26 metus vadovaujan6. Kasos tvarkytojams: A. Mit
ti Kalifornijos jaunimo tautiniams
kevičiui, M. Naujokaičiui.
SAUNI
ROŽIŲ
GEGUŽINĖ
šo kiams, dainoms, pasirodymams
1. Talkininkams, padėjusiems
7 Napoleono tortą iškepė ir pa
nusų tarpe ir pas svetimuosius.
dovanojo p. E. Ramonienė, kurį
Šiais metais pirmąją gegužinę sustatyti ir nuimti stalus-kėdes: A.
. .. j ji pelno visų pagarbą.
iš varžytinių laimėjo p. E. Sin
surengė B ALFAS. Ji įvyko gegu A. Budriūnams, V. Velžai, V. G.
E'j O. Razutienės, šalia mato
žės mėn. 30 d. p.p. Julijos ir Emi- Pinkams, A. Šimonėliui, Butkama, kys.
me daug talkininkų. Pirmiausia
lijaus Sinkių rezidencijoje, Santa A. Sabaliauskui, B. Scliukui, A.
8. Ponams Sinkiams, kurie visur
j^j gražiai užauginta dukrelė
Vosyliui,
A.
Mitkevičiui
ir
kitiems
Monikoje. Buvo jau baimintasi,
ir visiems pagelbėjo.
Danguolė, dabar Varnienė. Pia
daugiau
ar
mažiau
prisidėjusiems.
kad gegužės mėnesio šaltokas ir
nistė Ona Barauskienė. Solistė \ debesotas oras gali pakenkti pasiTaigi, kaip matote, B ALFUI
2. Šeimininkėms: B. DženkaiVita Polikaitytė. Akordeonistas ( sekimui. Tačiau išaušo gražus sek tienei, J. Rukšėnienei, A. Mitkevi- ateina daug kas pagelbėti. Visi
Kintas Polikaitis. Režisierius Algi-li1 madienio rytas ir anot p. Sinkio, čienei, E. Ramonienei, J. Kvečie- daug dirbo ir savanoriškai patys
mantas Žemaitaitis. Ir eilė kitų. !’
nei, A. Bužėnaitei, G. Plukienei, pirko bilietus į gegužinę. Malonu
J ' pats Dievas BALFĄ myli ir duoda
Suvaidintas vaidinimėlis ”Ązuo-l Loki
ikia diena
A. Nelsienei, A. Nelsaitci, A. Pa yra dirbti, kai esame ne vieni.
Dirbame ir aukojame varge esan
lo pasaka, autorė Alė Rūta.
žiūrienei.
F
.
Tikrai,
ačiū
Dievui,
gegužinėj
Gauta laukų kelionei į Australi-I
tiems. Ačiū Dievui, kad galima tą
Įrengėjams
buvo
didelis
malonumas
3.
Pyragų
kepėjoms:
Dr.
E.
ją. Į tą kraštą ’’Spindulys” numa-įl
daryti.
^sutikti apie 200 svečių, kurio išs  Raulinaitienei, K. Rubackienci, D.
tęs išskristi gruodžio 10 d. Kelio-!]
Dar kartą ačiū visiems, prisidė
nė brangi, ne visi galės apsimokė-l iskirstė prie gražiai papuoštų stalų Kaškelienei, J. Rukšėnienei, M.
t, reikės paramos.
| , Žavingame sode. Visų nuotaika Naujokaičiui, B. Dženkaitienei, J. jusiems darbu ir atsilankymu.
—Valdyba
tfgera, sklindant p. V. Pluko įreng- Čekanauskienei,
G.
Plukienei,
’’Spinduliui” daugiau nusipelnęį
r tiems muzikos garsams. B ALFO Velžicnci, E. Ramonienei, Šimkieasmenys pagerbti gėlėmis.
iftlIiiHllllllllMIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIBIllli
Gražios iškilmės fotografuotos,| ĮĮ\vice pirm. M. Naujokaitis atidarė
į gegužinę ir pakvietė svečius prie
filmuotos video juosta.
5
* maistu apkrauto stalo, kad pasivai
Nuoširdžiai linkime ”Spindu-l
liui” gražios lietuviškos veiklos,! šintų ir atsigaivintų.
Visiems pasistiprinus, pirm. V.
REALTORS * INSURANCE ☆ INCOME TAX * NOTARY PUBLIC
vadovams nesibaigiančios kantry-j
bės, jaunimui prenumeruoti iri Pažiūra pasveikino svečius ir padė
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
ir skaityti lietuvišką spaudą, kny-l kojo, kad kai kurie atvyko net iš
Phone: 828-7525 — Res.: 395-0410
gutes ir knygas, jei nejnori pa-į labai toli, kad BALFĄ nepaliktų
ALBINAS MARKEVIČIUS
skęsti amerikiečių platybose. Mesi vieną, bet bendrai pagelbėtume
ir bendradarbiai
visi norime ir žinome, kad lietu-l varge esančiuosius. Tai jūsų visų
viais esame gimę, lietuviais norime^’ - meilė artimui. Paaiškino, kad min
tį surengti šią gegužinę davė p.p.
užaugti, lietuviais matyti savo vai
• Sinkiai jau praeitais metais, sutikkaičius ir jų vaikaičius.
CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
■—Globėjas \ darni tapti mecenatais su auka
’$1000. Šį malonų p.p. Sinkių pasiūlymą mielai priėmėme ir štai
2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, CA 90039
Skautų-čių tėvų dėmesiui
šiandien visi esate šiame žavinga |
213-986-9247
213-660-6600
Home—213-664-0791
Šių metii skautų-čių vasaros sto me sode ir puikiame ore. Praeity
vykla vyksta San Bernardino kal je pp. Sinkiai sunkiai ir daug dir "iiiiiiiiiiiiiiim
nuose esančioje mūsų stovykla bo, bet Viešpaties buvo jiems lem
vietėje ’’RAMBYNAS” nuo lie
ta laimingai praturtėti ir tapti eko
pos mėn. 31 d. iki rugpjūčio mėn.
nominiai stipriais lietuviais. NeDanutė Giedraitienė, D.M.D.
15 d.
pavydim ir tuo džiaugiamės. Da
Prašome iki liepos mėn. 15 d.
bar jie mielai ir gausiai duoda
Rolandas Giedraitis, D.D.S.
registruotis pas R. Vizgirdienę, tel.
lietuviškiems reikalams ir visą eilę
(213) 943-6260, 15528 Loreta
organizacijų rengia čia pat gegu
ALMA VILKAS-STOOKIENĖ, D. D. S.
Dr., La Mirada, CA 90638.
žines. Pagarba ir didelė padėka
priklauso jiems. Todėl BALFO
3151 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
valdyba, įvertindama jų dosnumą
L.K.V. S-gos ’’Ramovės” sukaktis
varge esantiems lietuviams, nutarė
Lietuvių Karių Veteranų Sąjun išreikšti nuoširdžią padėką gražiu
FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
gos ’’Ramovė” Los Angeles sky adresu, parašytą dail. A. Pažiūrierius, Š.m. liepos mėnesio 25-tą nėy, kad jis bylotų jų anūkams,
LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas
dieną švenčia savo 30-ties metų giminėms ir pažįstamiems apie pp.
sukaktuvinę šventę. Šventė prasi Sinkių gerą širdį. Adresą įteikė
6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028
HO 9-8097
dės iškilmingomis
pamaldomis A. Pažiūrienė ir S. Kvečas, Santa
10:30 vai. ryto. Po mišių šv. Ka- Monikos nuoširdus balfininkas.
7
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ROQUE and MARK CO., INC.
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JONAS PETRONIS

I
I

LIŪDNĄJĮ BIRŽELĮ
PAMININT
Kasmet Amerikos Pabaltiečių
komitetas Los Angelyjc surengia
Lietuvos, Latvijos ir. Estijos oku
pacijos ir išvežimų liūdną sukakti.
Šiais metais sukakties minėjimo
iniciatyva teko Amerikos Lietu
vių Tarybai, kuriai pirmininkauja
Antanas Mažeika (ne Anthony B.
Mažeika).

įnešus tautines vėliavas, sol.
Antanas Polikaitis, akompanuopant sūnui Rimui, sugiedojo
Amerikos himną. Invokaciją per
skaitė kun. dr. V. Bartuška. Pro
gramai vadovavo ir svečius pri
statė Rimas Paškauskas, ALT-os
viepirmininkas.
šie svečiai kalbėjo: Estijos kon
sulas Ernst Laur, latvių atstovas
A. C. Reins, Pavergtų Tautų ko
miteto pirm. A. Klejnot. Principi
nę kalbą ’’Sovietų okupacijos Pa
baltijo valstybių,” pasakė Lietu
vos gen. kons. Vytautas Čekaw
kas.
Bendrai paruoštą rezoliuciją
(Bernard Nurmsen, Alfons P.
Reins ir Antano Mažeikos) per
skaitė Arnoldas Kungys. Rezoliu
cija buvo vienbalsiai priimta.
Meninę programos dalį išpildė
visu trijų tautų talentai. Pirmą
kaną išgirdome estų kanklių ansaiiutio muziką ir interpretaciją.
Visus sužavėjo baritono Matti Riivalt solo dainos.
Latvių programos dalyje dalyva
vo latvių choras vadovaujamas po
nios Daira Cilnis. Apie 60 asme
nų choras padainavo ’Šviesia Že
me” (Emilis Melngailis), ”Ej saulite driz per diena” (Alberts Jerums) ir ’’Gaismas pils” (Jazeps
Vitols). Dainos harmoningai ir ga
lingai skambėjo.
Lietuviai paskutinėj! pildė me
ninę dalį. Solistas A. Polikaitis
padainavo naujai komp. Br. Bud
riu no dainą ’’Paskutinis birželis.”
Akompanavo Rimas Polikaitis.
’’Spinduliai” tautinių šokių an
samblio dalis pašoko Lenciūgėlį ir
’’Gyvatarą.”
Grupei
vadovavo
Danguolė Varnienė. Akordijonu
Šokiams grojo R. Polikaitis.
Minėjimas buvo baigtas sugiedant Estijos, Latvijos ir Lietuvos
himnus ir išnešant tautines vėlia
vas.
A. Kungys ALT-os vardu vi
siems padėkojo.
Šiais metais minėjimas buvo
sėkmingas, buvo pripildyta šv. Ka
zimiero salė (virš 300 dalyvių).
Po minėjimo buvo bendri pietūs
Tautiniuose Namuose su svečiais
ir programos pildytojais.
Šiais metais Los Angeles ALTos valdybą sudaro: pirm. A, Ma-

Lietuvos Generalis Konsulas
Vytautas Čekanauskas

žeika, vice-pirm. A. Skirius ir R.
Paškauskas, ižd. R. Bužėnas, fin.
sek. S. Kvcčas, sek. E. Gedgaudie
nė ir A. Kungys.

Taip daro jau keliolika lietuvių
ir BALFUI susidaro nemaža suma.
Būtų idealu, jei ir visi kiti tą pat
padarytų.
—Vladas Pažiūra

L A. DRAMOS SAMBŪRIS
VEIKIA

TAUTOS FONDO
SUVAŽIAVIMAS

Pas E. ir V. Dovydaičius, gegu
žės 13 d. įvykusiame Dramos
Sambūrio susirinkime, buvo iš
rinkta nauja valdyba: pirm. V. Do
vydaitis, vice-pirm. S. Matas, sekr.
E. Vidugirienė, ižd. G. Raibicnė,
narė A. Prišmantienė.
Režisoriais pakviesti Danutė Ba
rauskaitė ir Algis Žaliūnas.
Sambūris skiria premiją $2000
už parašymą veikalo konkursui.
IŠ BALFO VEIKLOS
MIELI LIETUVIAI!
Žinau, kiad jūs kiekvienais me
tais vis daugiau ir nuoširdžiau au
kojate įvairiems ir svarbiems šal
pos reikalams per B ALFĄ. Tai
didelė jūsų dorybė—meilė artimui,
esančiam bėdoje.
Taip pat žinau, kad kai kuriose
darbovietėse iš jūsų algos yra at
skaitoma įvairioms labdaros orga
nizacijoms per AID ar UNITED
WAY CAMPAIGN. Tokiu būdu
jūs remiate organizacijas, kurių
jūs pasirašydami sutikimą atskai
tyti kiekvieną savaitę iš jūsų al
gos, specifiniai pažymėkite, kad
savo auką skiriate UNITED
LITHUANIAN RELIEF FUND
OF AMERICA šalpos reikalams
ir duokite mano adresą: 1284 Live
Oak Dr., Anaheim, CA 92805, nes
tuo adresu yra užregistruotas mū
sų BALFO skyrius.

Metinis Tautos Fondo nariu€
suvažiavimas įvyko š.m. gegužės
1 d. Kultūros Židinyje, Brooklyne,
N.Y.
Iš pranešimų paaiškėjo, kaf
šiame suvažiavime dalyvavo 3(
atstovų ir 4 svečiai, kurie atstovaija 1290 teisėtų balsų. 1981 me
tais į Tautos Fondą įsijungė 400
naujų narių—aukotojų.

Piniginės apyskaitos parodė,
445.09, Australijos — $9,207.93,
kad 1981 metais Tautos Fondą
rėmė 'aukotojai iš Kanados—$50,000 (kanadietiškų), JAV—$49,
Didž. Britainijos—$2,265 ir kt.
Viso 1981 metais gauta $124,836.59. Tautos Fondo išlaidos
1981 metais buvo $91,249.09.
Taip pat Tautos Fondo yra ug
domas Laisvės Iždas, kurio pa
grindinis kapitalas yra neliečiamas.
Naudojama tik palūkanos. Lais
vės Iždas telkiamas laisvai Lietu
vai.
Kanados Tautos Fondo Atsto
vybės pirmininkas A. Firavičius
nurodė, kad atstovybė buvo pra
plėsta. Gaunamų 'aukų dydis iš
Kanados pralenkia visų kitų kraš
tų lietuvių proporcingą dosnumą.
Kanadoje veikia 20 Tautos Fondo
apylinkių,
n
Tautos Fondo ir autoriaus šei
mos finansuotas Dr. J. Pajaujo
knygos ’’Soviet Genocide in Lith
uania” pareikalavimas buvo dide
lis ir po poros mėnesių reikėjo
Įleisti antrą jos laidą.

Suvažiavimas
išrinko
naują
982-1983 metų Tautos Fondo
tarybą iš 15 narių. Naujai išrink
ta Taryba pasiskirstė pareigomis:
Pirmininkas A. Vakselis, vice-pirmininkai A. Firavičius, J. Gied
raitis, L. Grinius, A. Patamsis ir
J. Valaitis; sekretorė L Banaitie
nė; nariai—J. Audėnas, J. Bobelis,
A. Janačienė, A. Markevičius, M.
Noreikienė, J. Petrulis, A. Rinkūnas, C. Vilnis.
į Taryba sudarė naują Valdybą iš
pirmininko J. Giedraičio, iždinin
ko V. Kulpos, finansų sekretorės
A. Katinienės, J. Pumputienės;
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j CROWN ESCROW CORPORATION
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2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026
413-3370
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AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ
•
•
•
•

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

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039

SAV. - JONAS KARALIUS

TEL. - 660-5984
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE-—;

Dvigubos šventės p.p, V. Jasiulai-

čių ir p.p. A. Jonynų šeimose

’’McDonnell Douglas Spirit”
laikraštyje paskelbtos pavardės, lai
mėjusios tos garsios kompanijos
stipendijas. Iš 192 kandidatų tela^mėjo tik 254i, jų tarpe jauna
ir gabi lietuvaitė Gintė Z. Jasiulaitytė kuri savo studijos tęs Loyo
la Marymount universitete, studi
juodama bio-inžineriją.
Jos sesutė Daiva R. Jasiulaitytė,
šiais metais baigė odontologiją
Pacific universitete. Abi Jasiulaitytės buvo sudariusios havajietiškų šokių grupę ir nekartą išpildė
programas skautų baliuose. Su di
deliu pasisekimu šoko ir amerikie
čiams.

Muzikė, kompozitorė Ona Metrikienė

PAGERBTA MUZIKĖ
ONA METRIKIENĖ

Šių metų, gegužės mėn. 23 d.
Los Angeles Tautiniuose Namuo
se buvo pagerbta muzikė Ona
Metrikienė, trečios kartos lietuvai
tė, puikiai kalbanti lietuviškai, ir
kurios kūriniai persisunkę lietu
viškos tematikos melodijomis.
Pagerbimas buvo suruoštas mu
zikės Metrikienės Čikagos Dzūkų
draugijos premijos laimėjimo pro
ga. Premiją gavo už kūrinį ’’Šią
naktį sapnavau Dzūkiją,” kurią iš
pildė R. Dabšys.
Muzikė yra sukūrusi daug dai
nų, didesnis jos kūrinys operetė
’’Gilanda,” kurią prieš keletą me
tų pastatė Los Angeles lietuvių
operetės grupė. Ji buvo sudariusi
ir moterų ’’Sutartinę,” kuri sėk
mingai išpildė programas paren
gimuose, taip pat parašė muziką
nostalgiškam vaidinimui ’’Kartą
Gintaro Pakrantėj.” Programą
šiame pagerbime atliko: K. Mic
kutė, R. Dabšys, S. Pautenienė ir
K. Bichnevičienė, (atlikdami ir pa
čias naujausias ir anksčiau sukur
tas kompozicijas.
K. R. Vidžiūnienė, daugiausiai
įdėjo darbo ir laiko ir organizavi
mo į šį parengimą, buvo ką tik
laimėjusi A. Barono vardo nove
lės konkurso pirmąją vietą.
Buvo daug sveikinimų ir žo
džiu ir naštų. Tikrai muz, O. Met
rikienė savo darbu užsitarnavo
mūsų visų pagarbos.
—Vaje
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Šių metų birželio mėn. 19-tą
d.eną, Algis ir Saulė Jonynai, savo
giminių ir artimų draugų tarpe,
atšventė irgi dvigubą šventę: duk
tė Ilona Jonynaitė baigė Califor
nia Polytechnic State universitetą,
kuris yra San Luis Obispo, savo
gabumais patekusi į universiteto
garbės sąrašą. Ilona studijuoja in

dustrinę inžineriją. Jų pati jau
niausia duktė Jolita, baigė Pacific
Palisades gimnaziją ir žaidžia tos
mokyklos tinklinio rinktynėje, ku
ri, laimėjusi Los Angeles miesto
turnyrą, rugpjūčio mėn. 6 d. iš
važiuoja tinklinio rungtynėms į
Taipei, Kiniją ir Tokio, Japoniją.
Kelionėje išbus 2XA savaites, žaizdamos prieš geriausias tų kraštų
tinklinio komandas.
Visiems lietuviams yra tikrai
malonu, kada lietuviškas jauni
mas prrsimuša į viršūnes ir tuo pa
čiu garsina Lietuvos vardą. Mūsų
tiek mažai, kad tik savo gabumais
ir nepailstamu darbu užėmė augštas vietas, galėsime įrodyti, kad lie
tuviai nežiūrint kur jie bebūtų, kur
jie begyventų, sugeba pakilti iš
kasdieniškumo ir savo gabumais
atkreipti visų dėmėsi. —Va-ja

CATERING BUFFET STYLE

Cold and Hot Hors D’ouvres

Taip pat įvairūs lietuviški patie
kalai gaunami pas:
V. BALTUSIENE660-8671

BARMŲ VEDYBŲ SUKAKTIS
CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

Liepos mėn. 4 d. M. ir D. So
deikų namuose buvo suruoštas V.
ir K. Barmų pagerbimas jų 50ties vedybų proga.
Duktė ir žentas nepasigailėjo
nei laiko nei išlaidų savo mielų
tėvelių pagerbimui. Buvo sukvies
tas sibolinnis svečių skaičius—50.
Visą programą, kuri buvo įdomi,
pravedė V. Vidugiris. Gautas svei
kinimas šia proga net iš preziden
to R. Reagan. Muzikinę dalį at
liko: J. Čekanauskienė, L. Ma
žeikienė, ir muz. O. Metrikienė,
kuri paskambino V. Marijošiaus
specialiai tai progai parašytą mu
zikos .kūrinėli. įdomus su savo;
specialiai parašytu eilėraščiu poetas
B. Brazdžionis, kuris vykusiai su
jungia ir linksmąją gyvenimo pu
sę. Alė Rūta paruošė savo prozos,
kartu padekladuodama J. Mairo
nio eilėraštį.
Abu Barmai yra gerai pažįsta
mi lietuviams, jau nuo labai senų
laikų, nuo tada, kai Valė dėstė
gimnazijoje. Intensyviai dirbo su
skautais, netgi savo povestuvinę
kelionę panaudojo skautų stovyk
lai. Daug yra pdėję ir į bėdą pakliuvusiems
lietuviams, nuolat
siunčia į Suvalkų Trikampį; ne
atsisako padėti niekam kas tik pa
galbos reikalingas, ar tai materialės ar moralės.
Linkėtina jiems ir toliau nepasi
duoti metų naštai. —Va-ja

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard,

SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404
Phone (213) 828-7095
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Saugi vieta taupyti yra
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
3356 Glendale Blvd-, Los Angeles Calif. 90039
Indėliai yra apdrausti iki $100,000 asmeniui

Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus (9%)
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. dienos metu.

Kitu laiku telef. 663-1819
Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur
5l51Zl§lSl51313l513!3lSlSlSlZlSil5l5151SlSlSlSlSlSl3l5l51S1315151SlSl3I5l31315lSl3l315lSI5lSlSISISl3l5
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A. PEČIULIS
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Remodeling and Construction

|

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

|
f

įiį

|
f

814 5th St., #8

Santa Monica, CA 90403
Phone 394-2242

|

|

LIETUVIAI PRKYBHHKA1 - PtOPBNMUI

BRIAN T, McCORMACK, M.D.

n

GEM2RAL CONTRACTORS

Diplomate of the

American Board of Internal Medicine

Advokatai

Dantistai

Law Offices of

EILIOTA BARVIKS, D.D.S.

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

Member American Dental Society

17228 Crenshaw Blvd-,

1G930 Warner Ave., Suite 116

Torrance, CA 90504

—

HO^OOO

Fountain Valley, CA 92708

538-4160

(Corner Warner & Euclid)

3440 Wilshire Blvdlos

Tel. 1 (714) 968-5525

Angeles, CA 90010

ARTHUR V DOBLE

A. BLAKIS, D.D.S.

(Arturas Dobilas)

Dantistas (latviu kikiies)
2901 Wilshire Blvd.

Attorney at Law

Santa Monica, CA 90403

12301 Wilshire Blvd., Suite 512

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

Ir

Apdrauda

Insurance Service, toe.

AMBO-WY TKING, Ine.
Gen. contractors
Presid. Charles Dargis

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

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių
gimtadienių ar kitomis progomis^

Gražu dovanų duoti yra

Los Angeles, CA 90039
Tel. u6O-1205

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

All Lines of Insurance

Didelis dovanų pasirinkimas yra

2802 Santa Monica Blvd.

Escrow Companies

Santa Monica, CA 90404

828-7525

A. F. SKIRIUS

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:
4364 Sunset Boulevard

į

MARCELLA AUGUS
President

Los Angeles, CA 90029
Calif- 90029

Tel. 664-2919

CRCWiM ESCROW CORPORATION

INSURANCE AGENT

2839

Sunset

Boulevard

4366 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90026

Los Angeles, CA 90U29

413-3370
pn

Tel.: 664-2919

..............................

'

1

Gydytojai

taisymas

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

Sav. Jonas Karalius

Įstaigos telefonas; 826-3090

£849 Rowena Ave., Los Angeles

3231 Pico Boulevard

90039

Santa Monica, CA 90405

PHOTOGRAPHY
Sav. Wally & Danutė Bakhai

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D,

Diplomate American Board oj
Obstetrics and Gynecology
1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

(1985 E- Firestone, Norwalk, Ca
Tel.: (213) 432-2973

Res.: 597-4141

Telef. 2(13) 864-2063
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

JOHN KREGŽDE M.D.
1217 Obispo Avenue

6671 Hollywood Blvd.

Res.: 466-6084

Kaina $4-00
šią ir kitų, knygų jaunimui galite
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje;
4364 Sunset Blvd., Hollywood. CA
90029

Phone: 664-2919
lengvosios muzikos

atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

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

•‘Flatte of Hollywood”

Hollywood. CA 90C28

iliustracijomis.

šokių, maršų, chorų dainų,

Fotografai
WALLY & WAYNE

su spalvotomis V. Stančikaitės

Mūsų knygyne taip pat galite gauti
Valandos: 10-12 ir 3-7; še šia d. 9-1

'nrar iwim—auctwxi a fv

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas

AUTOTECHNICA

469-8097

Phone: 394-2242

3151 Glendale Boulevard

A. "Mark" MARKEViUUS

y-.

Santa Monica, CA 90403

Lietuviai dantistai

M & R AMSRiCAKA

in—ii'muitt" r

814 51h St„ #8

tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pagalvelės, rankšluosčiai ir staltieses.

ALMA VILKAS-STOČKIENt, D.D.S.

Fel. 660-5984

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

VERTINGOS DOVANOS

Telefonas (213) 826-5505

Automobilių

REMODELING and
CONSTRUCTION

Pnone 828-4613 by appointment

Los Angeles, California 90025

£53-1735

I

A. PEČIULIS

Long Beach, CA 90804

Telefonas: (213) 438-1193

Programų Koordinatorius
HENRIKAS BAJALIS
207 N. Windsor Blvd.
Los Angeles, Ca. 90004
Tel. (213) 467-6467
™---------------- ----------- —
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1982, Nr.6
Skaųtų-čių stovykla "Kambynė” įvyks .nuo liepos 31 d. iki rug
pjūčio 15 d.
25 d. įvyksta Ramovėnų šven
tė. Šv. Kazimiero par. salėje
Rugpiūčio

8 d., Santa Monikos klubo pik
nikas, p. Sinkių sode.
Rugsėjo mėn.

19 d. ’’Lietuvių Dienų” metinis
piknikas Šv. Kazimiero parapijos
salėje.

—TRUMPAS —
Dantistai Rolandas ir Danutė
Giedraičiai su vaikais gegužės

mėn. išvyko atostogų į Kanadą ir
Alaska. Giedraičiai nori jaunimui
parodyti kokia plati yra Amerika.
dirbęs Kon
greso bibliotekoje Washingtone,
išėjo į pensiją ir atvyko į Santa
Moniką apsigyventi, kur gyvena
jo sesutė Elena Kojelienė.
Vincas

Trumpa,

Birželio mėn. ’’Lietuvių Dienų”
numeris yna skirtas Maironio' pa
minėjimui. Šį numerį suredagavo
Bernardas Brazdžionis. Surinkta
daug naujos medžiagos apie Maiironį.
Alena Devenienė susituokė su
Teis. K. Grigaičiu

■Mums visiems gerai pažįstama
nepailstanti visuomenininke Ale
na Devenienė, š.m. birželio mėn,
22d. Palm Springs mieste susituo
kė su teis. Kęstučiu Grigaičiu, kurį
pažinojo dar iš Vilniaus gimnazi
jos laikų.

Abiems naujavedžiams linkime
gražaus gyvenimo.
Svečiai iš Montrealio, Kanados

Montrealio lietuviško radijo
pusvalandžio vedėjas Liudas Stan
kevičius su žmona Valerija, grįž:
darni iš kelionių po Japoniją ir
Korėją, sustojo kelioms dienoms
ir Los Angeles mieste. Jis turėjo
progos apsilankyti ir susitikti su
senais pažįstamais, kurių ilgus
metus nebuvo matę. Ta pačia
proga apsilankė ir ”L.D.” redak
cijoje. Svečiams iš Kanados, A.
Trasikis, pas kurį jie ir apsistoję,
nesigaili laiko pavežioti ir parody
ti garsųjį ’’Hollyvudą.”
Simas ir Jadvyga Kvėčiai, San

ta Monica, Calif., birželio ir lie-

Šeštadieninės mokyklos direktoriai Vladas Pažiūra ir Dalila Polikaitienė.
Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninės lituanistinės mokyklos direk
torius Vladas Pažiūra, dirbęs 12 metų ir pasitraukęs iš pareigų ir nau
joji direktorė, mokytoja Dalila Polikaitienė.
—V. R. Pluko foto

pos mėn. atostogas praleido ke
liaudami per visas Amerikos val
stijas ir lankydami žymesnes vieto
ves. draugus ir gimines.
Vytautas ir Antonija Petruliai

prise” parę tai sukakčiai atžymė
ti. Susirinko .apie 20 kviestinių
svečių ir grįžtantį iš pamaldų
Česlovą sutiko plojimais, valio,
valio ir ilgiausių metų dainomis.

Pranas ir Salomėja Špakauskai,

Tuminai gražiai užaugino ir iš
mokslino savo vaikus. Danutė turi
aukštą valdžios tarnybą Los An
gelyje/ o sūnus Alvydas baigė
Sacramento mieste universitetą,
gavo daktarato mosklo laipsnį ir
dabar gavo Houston, Texas gerai
apmokamą tarnybą.

Aldonos Spreinaitienės tėveliai iš
Hartford, CT., gegužės pabaigoje
lankėsi Los Angelyje. Ta proga jie
aplankė Liet. Dienų redakciją, ly
dimi Juozo ir Aldonos Spreinaičių.
Čia jie įsigijo suvenyrų ir užsipre
numeravo L.D. žurnalą.

Mums lietuviams yra smagiau
sia kad abu vaikai yra ženoti su
lietuviais. Nedaug tokių šeinrn
mes turime mūsų kolonijoje.
Česlovui linkime dar daug,
daug sėkmingų ir sveikatingų me
tų! -S.

atvykę iš Kanados į Phoenix, Ari
zona, dabar planuoja apsigyventi
Los Angelyje. Jie augino du sūnus
—Arą ir Marių, kurie galėtų čia
lankyti lietuvių mokyklą.
SVEČIAI

MIRTYS

Petronėlė Guogaitė-Barkauskienė, Angelės Nelsienės mamytė, mi

rė Chicagoje gegužės 17 d. ir bu
vo palaidota gegužės 21 d.
Reiškiame gilios užuojautos An
gelei Nelsienei ir šeimai.
Elena Jurienė mirė birželio 21

d., sulaukusi 89 m. amžiaus. Bir
želio 24 d. ji buvo palaidota Kal
varijos kapinėse, šalia vyro Juozo
Jurio.
Reiškiame gilią užuojautą duk
rai Bronei ir dviem sūnums—Pra
nui ir Julijui.
ČESLOVUI TUMINUI
70 METŲ

Liepos mėn. 4 d. Česlovas Tu
minas atšventė 70 m. amžiaus su
kaktį. Dukra Danute-Moors ir
žmona Vladislovą surengė ’’sur

Dalia Jasaitytė Gavo
Teisės Daktaratą

Dalia Jasaitytė, užaugusi Bosto
ne, vienuolika metų lankė ir bai
gė So. Bostone šeštadieninę mo
kyklą, dalyvavo ateitininkų ir
skaučių organizacijose, kalba la
bai gerai lietuviškai. Dalia gavo
bakalauro laipsnį Loyolos univer
sitete Chicagoje, magistro laips
ni Northeastern universitete Bos
tone iš istorijos ir šiemet gegu
žės 23 dieną 'apvainikavo savo
studijas Juris Doctor diplomu. Tei
sių daktaratą suteikė Southwest
ern universiteto School of Law,
Los Angeles, Calif.
Į diplomo gavimo iškilmes bu
vo (atvykę Dalios tėveliai dr. Sta
sys ir Laima Jasaičiai. Iškilmės
vyko Greek Theater, Griffith Par
ke, Los Angeles.

atgaivinti Lietuvos vyčių 41 kuo
pą, dalyvavusi tautinių šokių gru
pėje) dabar gyveni Reno, Neva
da. Balandžio 31 Nevados univer
sitete buvo tarptautinė diena. Ji
nai toje parodoje surengė lietuviš
ką skyrių, panaudodama savo ko
lekcijos daiktus. Buvo išstačius!
gintarą, lino audinius, medžio
drožinius ir kitą lietuvišką tauto
daile. Pati buvo apsirengusi tauti
niais drabužiais ir taip susilaukė
daug dėmesio iš publikos. Ji daug
kam papasakojo apie Lietuvą, jos
žmones, istoriją, dabartinę okupa
ciją. Visa jos paroda turėjo didelį
pasisekimą.

Taip pat universitete buvo su
organizuota tarptautinė virtuvė. Ir
čia ji pasireiškė su pasisekimu.
Daugiausia pasisekimo susilaukė
šalti barščiai ir cepelinai. Daug
kas prašė receptų, kaip tuos val
gius pagaminti.
Jos vyras, Thomas Michalski,
kilęs iš Brooklyno, veikęs Lietu
vos vyčių 41 kuopoje, dalyvavęs
tautinių šokių grupėje, dabar yra
universiteto regionalinės progra
mos direktoriaus asistentas. Jo pa
stangų dėka lietuvių kalba yra
įtraukta į moderniųjų kalbų dės
tymo ciklą. Jis yra taip pat profe
sorius ir skaito paskaitas iš kurso
—vaikai ir šeimos JAV daugiakultūrinėje visuomenėje. Taip pat
skaito paskaitas iš lyginamosios
kalbotyros, kur lietuvių kalbą pa
lygina su sanskritu, slavų kalbo
mis ir kitomis indoeuropiečių kal
bomis.
Jis ir jo žmona Helen, nors ir
gyvena atokiai nuo lietuviškų cen
trų, bet visada pasilieka lietuviais,
visada išnaudoja progą kitus žmo
nes informuoti apie savo lietuviš
ką kilmę ir savo tėvų žemės rū
pesčius.
(Darbininkas)

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

Visi sąskaitybos darbai
Valstybiniai ir kiti mokesčiai
Dokumentų notarizavimas

Reid, Hughes&Webb, Inc
7327 Reseda Blvd.
RESEDA, CA 91335
Tel. 344-0283

