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ŠEŠTOJI LIETUVIŲ
DAINŲ ŠVENTĖ
ATŽYMĖTA LORI
BACEVIČIUS-NELSON
Laiškas ir fotografija buvo gauta iš
L.A. prokuroro (District Attorney) Ro
bert H. Philibosian. Jame rašo:
’’’Man labai malonu, kad mūsų pro
kuroro programa, padėti nukentėju
sioms ir liudininkams, vadovaujama Lo
ri Bacevičius-Nelson, buvo plačiai ir
teigiamai įvertinta. Valstybinė apskri
čių sąjunga (NACo) mus apdovanojo
žymeniu, už ypatingai gerą darbą ir nuo
latinę pagalbą valstybinėms įstaigoms.”
L. Nelson gimė 1942 m. Vištyčio
miestelyje, Lietuvoje. Su tėvais išbėgo į
Vokietiją 1944 m. kur gyveno 5 metus
prieš atvykstant į JAV. Lori Nelson, ku
ri puikiai kalba lietuviškai, su savo vyru
Kay gyvena Pasadenoje. Jos tėvai ir
dvi seserys, Eleanora ir Milda gyvena
Los Feliz apylinkėje.
’’Sis NACo atžymėjimas atėjo pačia
laiku,” paaiškino prokuroras, ’’nes pa
galiau atkreiptas dėmesys į pačius svar
biausius, bet anksčiau labai ignoruoja
mus žmones, nusikaltimo aukas, bei nu
sikaltimo liudininkus, kurie yra labai
svarbūs teisme.”
Los Angeles rajono prokuroro įstaiga
pati pirmoji pradėjo iniciatyvą padėti
nukentėjusiems taip pat ir nusikaltimo
liudininkams. Pradėjo tik su savanorių
kadru 1977 m., dabar, vadovaujant L.
Nelson, kuri paskirta šios organizacijos
direktore 1979 m., įstaiga turi 29 žmo
nių kadrą, kuriam padeda 60 savanorių.
Kad dar efektyviau galėtų veikti, įstai
ga pasiuntė savo padėjėjus tiesiog į po
licijos nuovadas, kad nukentėjusieji bū
tų tiesioginiame ryšyje. Si įstaiga padeda
nusikaltimo aukoms pateikti partiškimus
ir atgauti nuostolius; suteikia informaci
jas kur ir kaip kreiptis; paaiškina teismo
procedūras ir įvairiais būdais padeda
liudininkams.
L. Nelson, vadovaujanti visai šiai
įstaigai 1965 m. baigė Immaculate Heart
kolegiją, bakalauro laipsniu psichologi
joje; 7 metus dirbo L.A. socialiniame
skyriuje; 1973 m. pradėjo dirbti federaliniam valdžios gynėjo skyriuje, kur jai
ir gimė planas kaip atversti nusikaltė
lius.

Lietuvos Pasiuntinybės
Rūmų Restauravimui
reikia daugiau pinigų
Numatyti Lietuvos Pasiuntinybės Rū
mų restauravimo darbai jau baigiami.
Šių darbų išlaidos siekia $120,000.
Visuomenės tautinio susipratimo dė
ka, šiam reikalui jau gauta aukų $102,000. Tokiu būdu dar trūksta $18,000,
kurie turi būti sutelkti iki 1983 m. ge
gužės 1 d.
Kiekvieno lietuvio tautinė pareiga—
prisidėti prie Amerikos sostinėje esan

VI JAV ir Kanados lietuvių dainų
šventė įvyks liepos 3 d., 2 v. p.p. Uni
versity of Illinois at Chicago pavilione
(Racine ir Harrison gatvių kampas.)

VI-je JAV ir Kanados lietuvių Dai
nų Šventėje mišriam chorui diriguos
Jonas Govedas, Aloyzas Jurgutis ir Vac
lovas Verikaitis; moterų chorui, Dalia
Viskontienė; vyrų chorui, Alfonsas Ge
čas; jaunių chorui, Faustas Strolia;
liaudies instrumentams, Emilija Sakadolskienė; chorui ir tautiniams šokiams,
Algis Modestas. Dainų Švente bus už
baigtos II-jų Pasaulio Lietuvių Dienos.

Prokuroras Robert H. Philibosian ir Lori Bacevičius-Neteon, direktorė
nukentėjusių ir liudininkų pagalbos programos, laiko specialų atžymė
simą, gautą iš Valstybinių Apskričių Sąjungos (National Association of
Counties).

kaip Kalifornijos valdžia. Kodėl jie čia bėga kaip šarančiai?
Nustebome išgirdę, kad prieš Velykas pasienio policija sugavo
nelegaliai perbėgančių per sieną 4500 meksikiečių. O kiek jų
nesugavo?
Kodėl meksikonai bėga į Ameriką? Jie čia nelegaliai atvykę
gauna per mėnesį iš Kalifornijos po $400. Ir kada jie prašo
pašalpos, niekas negali paklausti ar jie čia legaliai atvažiavę.
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SEN. PERCY LAIŠKAS GROMYKAI
SKUODŽIO REIKALU
S.m. balandžio 20 d. senatorius Charles H. Percy pasiuntė
VLIK-o pirmininkui dr. K. Bobeliui sekančio turinio laišką:

’’Žinodamas kaip Jums rūpi Benedict Scott (Vytauto Skuo
džio), 1929 m. Chicagoje gimusio ir 1930 m. į Lietuvą emigra
vusio Amerikos piliečio byla, aš norėčiau Jus painformuoti
apie savo vėliausias pastangas jo reikalu.
’’Kovo mėn. paskutinę savaitę mano Užsienio Reikalų Ko
miteto pareigūnas lankėsi Sovietų Sąjungoje parinkti informa
cijos netrukus vykstantiems apklausinėjimams apie Sovietų Sąjungos-Amerikos santykius. Jis įteikė mano laišką Sovietų ministerio pirmininko pavaduotojui, Andrejui Gromykai. Šiame
laiške aš raginau Gromyką imtis iniciatyvos peržiūrėti Skuodžio
bylą ir leisti jam emigruoti. Aš pabrėžiau, kad Skuodis yra gi
męs Chicagoj, Illinois valstijoje, ir todėl man jo byla yra as
meniškai svarbi. Aš taip pat jį painformavau, kad Sovietų Sąjungos*Amerikos santykiams ypatingai kenkia mums nepriimtinas
Sovietų elgesys žmogaus teisių klausimu.
”Aš tikiuosi, kad ši intervencija padės Vytautui Skuodžiui, ku
ris jau ilgai ir įtemptai stengiasi sugrįžti namo. Gavęs daugiau
žinių aš Jus painformosiu.”

PREMIJŲ LAIKOTARPIS
Prieš kelioliką metų beveik vien ’’Draugas” skelbdavo premi
jas už parašytas knygas. Dabar turime gal apie 20 premijų įvai
rių laikraščių, organizacijų, fondų bei pavienių asmenų.
Tai labai gražu, nes padeda išleisti knygas, kurių leidyklos
nenori atsakomybės išleisti, nes nėra pakankamai skaitytojų.
Ar nebūtų gražu, kad atsirastų fundatorių įsteigti dar dvi
metines premijas: (1) labiausiai skaitančiam knygas ir (2) dau
giausiai prenumeruojančiam lietuviškus laikraščius.
Be skaitytojų nėra prasmės spausdinti premijuotas knygas.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
Kalifornijos Lietuvių Kredito Sąjunga
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Phone (213) 828-7095

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS
2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, CA 90039
(213) 986-9247 — (213) 660-6600 Home; (213) 664-0791

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404

Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog
LOS FELIZ

HOLLYWOOD

Vokiečių Maisto ir Delikatesų Krautuvė

GEGUŽĖS 1-JI LOS ANGELYJE
Gegužės 1 d. Los Angelyje įvyko Sovietų suorganizuotos de
monstracijos prieš JAV valdžią. Buvo dvejos demonstracijos
komunistų partijos prie miesto rotušės ir revoliucijonierių ko
munistų MacArthur parke. Įdomu, kad MacArthur parke bal
tieji kubiečiai susimušė su raudonaisiais. Policija jų daug areš
tavo.
Valdžia turėtų visus tuos raudonuosius kubiečius ir kitus prosovietus išsiųsti ten kur jiems patinka. Dabar jie čia gyvena iš
Amerikos pašalpos ir kovoja prieš Ameriką. Kurgi čia logika?
Važiuok kur tau geriau patinka. Bet jie nori mus parduoti sovietiškąjai vergijai.

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90027

Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
Duona—German and Lithuanian Bakery
Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms,
kristalas—Salti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms
Atidaryta: Ant.-Ketv. nuo 9-6. Penkt. 9-7
Sešt. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta
Tel. 663-4747

Remodeling and Construction
Sav. ALOYZAS PEČIULIS
814 5th St., #8, Santa Monica, CA 90403
Phone 394-2242

BADAUJANTIEJI LOS ANGELYJE
Praėjusią savaitę Fed. valdžios žmonės tyrinėjo, kiek Los
Angelyje yra badaujančių. Surado, kad kas naktį eina miegoti
-500 asmenų nepavalgę. Teisingai, jie paskelbė, kad tai yra nele
galiai atvykę meksikiečiai.
Kodėl jie negrįžta atgal į Meksiką, kur jie gali gauti paval
gyti? O gal Meksikos valdžia nedirbantiems neduoda pašalpų,
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MARCELLA AUGUS
President

Crown Escrow Corporation
2839 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90026
Tel.: 4*3-3370

Ponios Adelės Bajalienės
atminimui aukojusių sqraSas
Tautinės Sąjungos, L.A. Skyrius, c/o R.
Bužėnas, 5285 Coringa Dr.—$50.00.
Rūta ir Petras Sakai, 3430 Figueroa,
Glendale—$50.00.
A. Vidugiris, 1227 11th St., Santa Mon
ica—$5.00.
M. Vaičius, 1115 Pearl St., Santa MonlC8r-—$ 10.00.
A. Mažeika, 13055 Mindanao Way, #3,
Marina Del Rey—$25.00.
Antanina Lukšis, 739 22nd St., Santa
Monica—$10.00.
K. Karuža, 3675 Monon St., Los Angeles $5.00,
N. ir S. Nyerges, 811 5th St., Santa
Monica—$10.00.
S. ir O. Daugėlai, 833 19th St., Santa
Monica—$40.00.
J. Radvenis, 1326 McCallum St., Los
Angeles—$5.00.
B Dovydaitis, 4741 Cromwell Ave., Los
Angeles—$10.00.
V. Vidugiris, 27923 San Nicolas Dr.,
Palos Verdes Peninsula—$20.00.
F. X. Skirmantas, 3148 Grangemont
Rd., Glendale—$25.00.
Regina Jurkūnienė, 25600 Reed Dr.,
Lomita—$10.00.
O. Pranas Dovydaitis, 2041 N. Catalina
St., Los Angeles—$20.00.
Vladas Gilys, 3329% Atwater Ave.,
Los Angeles—$10.00.
Cecilija Laurinavičienė, P.O. 867, Paci
fic Palisades—$5.00
Feliksas Masaitis, 14463 San Feliciano
Dr.,La Mirada—$10.00.
Monika Lembertas, 927 3rd St., Santa
Monica—$15.00.
Janina Rukšėnienė, 3825 Legion Lane,
Los Angeles—$5.00.
Birutė Tompauskienė, 5255 Sierra Vil
la Dr., Los Angeles—$5.00.
P. Valiulienė, 7628% W. Norton, Los
Angeles—$5.00.
Juozas Spirauskas, 417 N. Maryland
Ave., Glendale—$5.00.
Jurgis Uksas, 154 Mar Vista, Pasa
dena—$ 10.00.
V. ir M. Pužauskai, 2802 Willowhaven
Dr., La Crescenta—$10.00.
V. Simonėlis, 415 15th St., Santa Mon
ica—$10.00.
F. Sanders, 809 N. Maria St., Redondo
Beach—$10.00.
Stephie Motušis, 3614 Boyce Ave., Los
Angeles—-$1.00
C. ir A. Jurevičius, 3626 Monon St.,
Los Angeles—$10.00.
A. ir V. Bimbiris, 5125 Shenandoah
Ave., Los Angeles—$10.00.
Velta Užkuraitis, 5125 Shenandoah
Ave., Los Angeles—$5.00.
Albinas Mitkevičius, 5049% Franklin
Ave., Los Angeles—$5.00

Pavardės nedavė, pavardės nedavė—
—po $1.00,
Viso—$428.00.
Tautos Fondo komiteto Los Angeles
aukotojams tariame nuoširdų ačiū.
—T. F. Komitetas

Mirė Juozas Keliuotis
Lietuvoje, Vilniuje kovo 25 d. mirė
Juozas Keliuotis.

A.a. Juozas Keliuotis buvo gimęs
1902 m. rugpjūčio 22 d. Joniškio km.,
Rokiškio vals. ir apskrityje. Baigęs 1923
m. Panevėžio gimnaziją, studijavo Kau
ne Lietuvos universiteto TeologijosFilosofijos fakulteto filosofijos skyriu
je, kurį baigė licenciato laipsniu 1926
m. Lietuvių Katalikų Mokslo akademi
jos stipendiją gavęs, 1926 m. išvyko į
Paryžių ir Sorbonos universitete studi
javo filosofiją, literatūrą, žurnalistiką,
meną ir sociologiją. Dar studijuodamas
1924-26 m. redagavo ’’Pavasarį,” o
grįžęs iš Paryžiaus buvo vyriausias dien
raščio ’’Ryto” redaktorius. 1930 m. lei
do ir redagavo moksleivių žurnalą
’’Ateities Spindulius.”
Žymiausias jo darbas — ’’Naujosios
Romuvos” įsteigimas. 1932-40 m. leido

ir redagavo šį žurnalą, kuris turėjo di
delę įtaką Lietuvos kultūriniame, litera
tūriniame ir visuomeniniame gyvenime.
Taip pat buvo sutelkęs apie šį žurnalą
daugelį Lietuvos kultūrininkų, moksli
ninkų ir literatų.
1929 m. redagavo naujosios lietuvių
literatūros almanachą ’’Granitą,” išlei
do žymiųjų žurnalistų straipsnių rinkinį
’’Jaunam spaudos veikėjui.” 1942-44
buvo Vytauto D. universiteto žurnalis
tikos katedros vedėjas. Yra parašęs ro
maną ’’Svajonės ir siaubas,” taip pat
yra išleidęs ir kitų knygų bei vertimų.
Antroje bolševikų okupacijoje buvo
ištremtas į Sibirą, kelis kartus buvo ka
lėjime. Paskutiniu laiku vertė knygas iš
svetimų kalbų.
Amerikoje gyvena trys asmenys, ku
rie dirbo ”Naujoje Romuvoje,” Algis
Regis ir A. Skirius buvo ”N.R.” admi
nistratoriais, o K. Karuža prenumeratos
rinkėjas.

"Lietuviai Amerikos Vaka
ruose" yra mūsų ir kaimyni
nių kolonijų gyvenimo veid
rodis.

ROQUE and MARK CO., INC.
Realtors ft Insurance ft Income Tax ft Notary Public
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Phone: 828-7525 — Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

DANUTĖ GIEDRAITIENĖ, D.M.D.
ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.
Lietuviai dantistai
3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039
Phone 660-1205
— BRANCH OFFICE710 Wilshire Blvd., Suite 505, Santa Monica, CA 90401
Tel.: (213) 395-2231

GLOBE PARCEL SERVICE
2841 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026

Tel. 413-0177

Savininkai—BRONISLAVA VIKSMAN ir SOFIJA AYZENBERG
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus
Be jūsų atneštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą ir gana pigiai, tokių
prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje
DAUG VIETOS MAŠINŲ PASISTATYMUI. APLANKYKITE MUS
atdara kasdien nno 9 vaL ryto iki 4 vai. p.p. Sekmadieniais uždaryta
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos
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LOS ANGELES ALT-o
NAUJA VALDYBA
Balandžio 24 d., šv. Kazimiero para
pijos patalpose įvyko metinis Los An
geles ALT-o susirinkimas. Tai buvo
gausiausias ir ramiausias susirinkimas.
Dalyvavo 24 organizacijos su 44 at
stovais ir valdybos nariais—viso apie
50 asmenų. Susirinkimą pradėjo pir
mininkas Antanas Mažeika ir į prezi
diumą pakvietė pirmininkauti Feliksą
Masaitį ir sekretoriauti Joną Mockų.
Mandatų komisija buvo sudaryta, vien
balsiai pritariant, is: V, Pažiūros, H.
Butkaus ir E. Balcerio.
Praėjusio metinio susirinkimo proto
kolą perskaitė sekretorė Elena Ged
gaudienė. Protokolas buvo priimtas be
pataisymų. Pirm. A. Mažeika padarė
pranešimą apie š.m. ALT-o veiklą. Si
ALT-o kadencija buvo gana sunki, nes
reikėjo lietuviams padaryti Birželio
įvykių minėjimą ir VLIK-o seimo Los
Angelyje reikalais rūpintis. Visi tie ren
giniai pareikalavo daug darbo, bet pa
sisekė gerai. Birželio įvykių minėjimas
davė $300 pelno ir VLIK-o banketas
davė pelno, kurs buvo nusiųstas centrui.
VLIK-o seimo atstovai buvo patenkinti
mūsų priėmimu, o Los Angeles lietuviai,
dalyvavę VLIK-o seimo posėdyje šv.
Kazimiero parapijos salėje, susipažino
su VLIK-o vadovybe ir veikla.
Iždininkas Ramūnas Bužėnas padarė
pranešimą apie iždo stovį. Vasario 16tos minėjimo proga buvo surinkta au
kų $13,000. Dabar kasoje yra $5,400,
kurių daugumą reiks pasiųsti centrui į
Chicagą. Revizijos komisijos vardu pra
nešimą padarė Algis Raulinaitis. Iždi
ninko knygos vedamos tvarkoje, net pa
vyzdingai. Iždininko pranešimo apy
skaita sutinka su revizijos komisijos ras
tais skaičiais.
Po mandatų komisijos pranešimo
buvo renkama nauja valdyba. Pirm. A.
Mažeika pranešė, kad visi valdybos na
riai sutiko pasilikti antrai kadencijai.
Buvo pasiūlyta ją patvirtinti aklama
cijos būdu. Algis Raulinaitis pasiūlė
balsuoti. Buvo balsuojama, ir 39 balsais
nubalsuota palikti tą pačią valdybą ir
tą pačią revizijos komisiją.
Taigi, naujai kadencijai valdybon bu
vo perrinkti: Antanas Mažeika, Antanas
Skirius, Rimvydas Paškauskas, Elena
Gedgaudienė, Arnoldas Kungys, Ramū
nas Bužėnas ir Simas Kvečas. Revizijos
komisijoje liko: Algis Raulinaitis, Edv.
Balceris ir Vladas Pažiūra.
Diskusijų metu A. Audronis padėko
jo ALT-ui, kad buvo atžymėti karo ve
teranai. A. Audronis pageidavo, kad
būtų du kalbėtojai—lietuvių ir anglų
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kalba. Be to, A. Audronis kritikavo kal
bėtojo kalbos tikslumus. Daugėla buvo
vienas iš geriausių VLIK-o kalbėtojų.
Jei Audronio kalbos mokslas nesutiko su
jo tarime, tai ne mūsų problema.
Buvo iškelta klausimas dėl žy
dų šaudymo Lietuvoje. Žydų puolimai
ant lietuvių yra be pagrindo ir yra su
darytas komitetas tą reikalą ginti.
Susirinkimas buvo vienas iš trum
piausių ir sėkmingiausių.

PROF. M. BIRŽIŠKOS
MINĖJIMAS
Vasario 27 d., viršutinėje parapijos sa
lėje buvo gražiai paminėtas prof. Myko
las Biržiška, Lietuvos Nepriklausomy
bės akto signataras, garsus lietuvių li
teratūros istorikas, paskutinis iš gar
siųjų 3 brolių profesorių. Šį minėjimą
surengė Lietuvių Bendruomenė, pasi
kvietusi prelegentą p. V. Trumpą, ku
ris nesenai čia apsigyveno. Į to bran
gaus žmogaus paminėjimą susirinko
gausi minia, tuo įrodydama, kad ir po
20 metų, žmonės nors prisiminimais
pagerbia lietuvį, tiek daug gero pada
riusį lietuvių tautai.
Mirusio prof. M. Biržiškos, likusi šei
ma: 2 dukterys ir anūkai gyvena Los
Angeles, ir bendradarbiauja lietuviška
me veikime. Šiais metais yra 20 metų,
kai mirė visų gerbiamas profesorius ir
101 metai nuo jo gimimo datos.

“Lietuvos Likimo Keliais”
knygos pristatymas
Gegužės 1 d., sekmadienį, šv. Kazi
miero parapijos salėje Skautai akademi
kai ir Liet. Bendruomenė suruošė gen.
S. Raštikio ketvirtosios knygos ’’Lietu
vos likimo keliais” pristatymą, V. Trum
pos žodžiais ’’krikštynos.” Programą
pravedė Ged. Leškys.
Pirmiausia Vladas Šimoliūnas papasokojo gen. S. Raštikio biografiją. Isto
rikas Vincas Trumpa recenzavo knygą
ir davė detalių iš jo kariškos veiklos.
Knyga įdomi paskaityti.
Gen. S. Raštikio atsiminimų pirmą ir
antrą tomą ’’Kovose dėl Lietuvos” iš
leido ’’Lietuvių Dienų” leidykla. Pirmas
tomas yra išparduotas, antro tomo dar
yra keletas likę. (Stora knyga, 688 pusi.,
kainuoja $7.)
Po paskaitos V. Gilys pagrojo gen. S.
Raštikio užrekorduotą žodį. Gen. Rašti
kis atsiprašė, kad dėl žmonos ligos jis
negali dalyvauti pristatyme.

’'Krikštynos” buvo baigtos kavute ir
pyragaičių pasivaišinimu. Salėje buvo
galima įsigyti IV tomą S. Raštikio atsi
minimų ’’Lietuvos likimo keliais” už $18.
V. Šimoliūnas ir V. Trumpa buvo ap
dovanoti sidabriniais Vilniaus medaliais.

Dariaus-Girėno
pašto ženklas
Amerikos Lietuvių Taryba, lietuviai
filatelistai ir įvairios lietuvių organizaci
jos darė ir daro daug pastangų, kad
JAV išleistų Dariaus-Girėno pašto
ženklą jų mirties 50 m. sukakties pro
ga. Generalinio Paštų viršininko pava
duotojas M. Coughlin raštu senatoriui
Charles Percy pranešė, kad šis reikalas
yra įtrauktas į 1984 m. svarstymų pro
gramą. Neseniai St. Balzekas, DariausGirėno posto veikėjas J. Paukštis ir J.
Adomėnas, Chicagos lietuvių filatelis
tų prezidentas, Chicagoje buvo susitikę
su JAV paštu viršininku W. F. Bolger,
kurį prašė Dariaus-Girėno ženklą išleisti.
V PU KONGRESO STOVYKLOS
PROGRAMOS TIKSLAS

V PLJ Kongreso stovyklos progra
mos tikslas yra supažindinti stovyklau
jantį jaunimą su Lietuvos istorija. Pir
mąją stovyklos dieną bus nagrinėjama
lietuvių tautos kilmė, antrąją dieną bus
analizuojama tautinio atgimimo laiko
tarpio uždaviniai ir sunkumai, trečiąją
dieną stovyklautojai atkurs Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpį, ketvirtąją—
jaunimas susipažins su dabartine jau
nuolių padėtimi okupuotoje Lietuvoje
ir paskutiniąją dieną nagrinės įvairių
kraštų lietuvių charakterį, ypatybes ir
visus rišantį solidarumą. V PUK sto
vykla bus 'liepos 4-10 dienomis Oberlin
kolegijoje, netoli Clevelando.
+
+
+

Oficialus PU Kongreso atidarymas
bus II-jų PLD metu, University of Illi
nois at Chicago. Jaunųjų meninikų pa
roda vyks ten pat nuo birželio 21 iki
liepos 9 d. School of Architecture and
Urban Design. Talentų vakaras bus lie
pos 2 d. Bismarck viešbutyje.
(213) 829-4757

(213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Moniaf Boulevard
Santa Monica, CA 90404

14659 Limedale Street
Panorama City, CA 91402

MŪSŲ JAUNIMAS VEIKIA
Šių metų bal. mėn. 30 d. šv. Kazi
miero parapijos salėje, mūsų lietuviškas
jaunimas surengė savo pirmąjį balių.
Jų debiutas praėjo nepaprastai gerai;
salė buvo beveik pilna jaunatviškos
energijos pagautų viešnių ir svečių, ne
žiūrint jau labai aukštos bilietų kainos.
Jaunimas pasirodė visiškai savitai ir
originaliai, ne vien tik išpildyta progra
ma, bet ir viso baliaus tvarka, kas pa
rodo, kad nebūtinai viską pasiimti iš se
nųjų veikėjų; reikia eiti su gyvenimu ir
pasirinkti kas gera iš savųjų, ir nepa
miršti kas gera ir pas kitus, viską pri
taikyti savo sąlygoms ir štai nauja ir
gražu.

Į savo programą įjungė ne vien tik
solo, bet ir duetų, šokio, kabaretinį šo
kį ir padarė programą, kuria tikrai ga
lima buvo gėrėtis. Visą junginį apšlifavo
režisorė Danutė Barauskaitė-Mažeikienė, jau daugelį metų dirbanti su jaunimu
ir labai gerai pasirodžiusi prieš kelis me
tus su ”Viva Europa.”
Pirmoji programos dalis prasidėjo
muzika iš ’’South Pacific.” ’Bali-Hai”
D. Gudauskaitė, ’’Šiandien toks jaunas
jaučiuos”—T. Dabšys. ”Tą užburtą va
karą”—O. Sepikaitė ir T. Dabšys, ”Aš
kaip vasaros rytas auksinis,” O. Sepi
kaitė.
Daina Gudauskaitė jau nebe pirmą
kartą pasirodo programose, scenoje jau
čiasi laisvai, balsas sodrus, ypač gra
žiai skamba žemame registre, scenai
dėkinga išvaizda, jos tikrai malonu
klausytis. Greičiausiai turėsime leng
vos muzikos žvaigždę, jei ir toliau da
rys tokią pažangą. Tadas Dabšys, labai
malonaus balso, geros išvaizdos, muzika
lus, atrodo neužsileis savo tėvui ir mo
tinai ir gal net juos pralenks.
Toliau sekė muzika iš Leharo ’’Links
moji našlė.” Ariją—"Vilija” išpildė Vi
lija Variakojytė, ’’Maximan aš einu”—
L. Polikaitis, ”AS myliu jus”—V. Varia
kojytė ir L. Polikaitis—duetas. Šią pro
gramos dalį užbaigė valsu ir šokėjais.
Vilija padarė didelę pažangą savo dai
navime, jaučiasi subrendimas ir, jei ne
nustos mokytis, mūsų kolonija padidės
dideliu talentu. Linas—natūralūs, užgi
męs muzikas su ’’personality plus” dar
priedo gražaus tembro balsas, taip, kad
sužavės publiką ir dainuodamas ”Du
gaideliai, du gaideliai”.

Onutė Šepikaitė, daug dainavusi gru
pėse, pirmą kartą pasirodė solo parti-/
joje. Pradžioje nedrąsiai, bet vėliau la
bai gerai dainavo, ypač gerai skambėjo
duete so T. Dabšiu. Onutė turi natūra
lų gerą, stiprų sopraną, tokią Dievo do
vaną turint būtų nuodėmė nelavinti balso
ir nesimokyti.

Antroji programos dalis, prasidėjusi
tuojau po pietų Gershwin muzika—
"Mano ritmas” D. Gudauskaitė, "Jie ne
gali to iš manęs atimt” šoko A. Mičiulytė, "Vasara,” D. Gudauskaitė, ir vir
tuoziškai pianistės R. Apeikytės pa
skambinta ’’Rhapsody in Blue,” kuriai
publika atsidėkojo ilgais ir triukšmin
gais plojimais.
Programą užbaigė su ’’Muzikos gar
sai” (Sound of Music) melodijomis Vita
Polikaitytė, jau įsigijusi rimtos solistės
vietą mūsų kolonijoje ir laimėjusi antrą
vietą Cleveland© konkurse, kuri ir to
liau lavina balsą Long Beach universitete
ir ko gero susilauksime dar vienos lie
tuvaitės New York garsioje Metropolio
operoje. Labai gražiai nuskambėjo due
tas ’’Edelweiss” Vitos ir brolio Lino.
Polikaičių šeima, tai tikrai, kaip ta šei
ma filmoje "Sound of Music,” visi muzi
kalūs, visi gražiabalsiai ir tėvai ir vaikai.

Tai taip su įdomia ir gera programa.
Kas tikrai didžiausią įspūdį sudarė, tai
mūsų jaunimo organizuotumas, darbo
susiskirstymas, išradingumas ir savitutumas. Turėjau laimės kartu su jais
Šiek tiek dirbti ir džiaugtis jų sugebėji
mais. Visų pirma, visi dirbo iš vien, vie
nam tikslui, nėra jokio skaldymosi parti
jomis ar pausalėžiūromis—ir skautai ir
ateitininkai—visi kartu. Darbais pasi
skirsto pagal savo sugebėjimus, savo
darbus atlieka sąžiningai ir gerai, jei,
kur suabejoja, nesigėdija pasiklausti tų,
kurie gyvenime turėjo daugiau praktikos
ir patyrimo, nebijo įnešti naujų idėjų,
nebijo eiti kartu su gyvenimu, nepalik
dami nuošaly ir savo tėvų skonio ir pa
pročių.

Šiandien mes turime su šia nauja jė
ga skaitytis, nes jau čia nebe vaikų bū
relis, bet suaugusių profesionalų, kurie
arba baigę universitetus ir turi savo spe
cialybes, arba jau netoli to. Mes turim
reikalo su išsilavinusiais dviejų kultū
rų (Europos ir Amerikos) žmonėmis,
kurie žino kur jie eina ir ko jie siekia.
Svarbiausiai, kad tėvų įžiebta tėvynės
(kurios jie nėra matę, bet kuri jiems
šviečia ir traukia, kaip žiburys) meilė
yra jų visų darbų ir svajonių pagrindu.
Jaunimas, turėdamas atsakingas parei
gas įvairiose amerikonų įstaigose, mo
kėdamas kalbą, prieina, arba greitai pri
eis prie įtakingų amerikonų, kurie
mums galės labai daug padėti kovoje dėl
Lietuvos. Tokių mums reikia gal ir
daugiau, negu tų, kurie dirba ir veikia
lietuviškoje bendruomenėje. Teisybę pa
sakius, reikia ir vienų ir kitų: vienų, kad
prieitų prie įtakingų asmenų, turinčių
galią mums padėti; reikia tų, kurie dir
ba daugiau lietuviškoje plotmėje, nes
reikia dar auginti ir puoselėti priaugan
čią kartą. —Vaje

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
PASIUNTINYBĖS
WASHINGTONE
Ambasadų atošvaistėje

Diplomatinis gyvenimas tai jautri
styga, kurios tylus virpėjimas atšviečia
vienos, ar kitos tautos gyvenimą atsto
vaujamame krašte. Diplomatų susitiki
muose, priėmimuose parodoma vienų
kitiems atodaira, ar noras suprasti prie
šingumus, plaukiančius iš valstybinės
padėties. Lengviau reprezentuoti savo
kraštą, kada yra atstovaujama sava lais
va valstybė, turinti savo vyriausybę.
Kitas reikalas yra, kada atstovaujamas
pavergtas kraštas, kurio padėtis ne vi
siems ryški, ar dar kitiems dvelkia anta
gonizmu.
Reikia pasidžiaugti, kad mūsų atvėju
yra valstybių, kurios rodo malonią ato
dairą ir palaiko santykius su Lietuvos,
Latvijos ir Estijos diplomatiniais atsto
vais.
šį mėnesį, kovo 14 d., Lietuvos at
stovas ir O. Bačkienė buvo pakviesti da
lyvauti Ispanijos ambasadoriaus išleis
tuvėse. Ispanijos ambasada yra Lietu
vos Pasiuntinybės kaimynystėje ir jos
namai beveik tuo pačiu metu statyti,
kaip Lietuvos Pas-bės. Ispanijos amba
sados rūmai ponios Henderson statybos
plane buvo numatyti, kaip JAV vice
prezidento rezidencija. Planams pasikei
tus—rūmus įsigijo Ispanija savo amba
sadai. Užtat tų rūmų vidus savo seno
višku stiliumi iki šiol gerai išlaikytu—
teikia nepaprastą romantiško grožio iš
vaizdą. Garsiųjų ispanų menininkų kū
riniai gražiai iliuminuoti, sienos pa
puoštos senoviškais gobelenais. Repre
zentacinių kambarių viduryje—gražus
gojelis su fontanu ir žalumynais. Tai
senoviškos statybos rūmai, kurie bylo
ja ne tiek patogumų ieškojimą, kiek
bendro grožio pabrėžimą.
Tą pačią savaitę, kovo 17 d. Lietu
vos atstovas ir O. Bačkienė buvo pa
kviesti į Brazilijos ambasadoriaus ir jo
žmonos rengtą priėmimą pagerbti atsi
lankiusį Brazilijos aeronautikos minis
trą. Priėmime dalyvavo daug JAV ad
ministracijos pareigūnų, ambasadorių,
akredituotų Washingtone ir ypačiai daug
karininkų.
Tos dvi ambasados, Ispanijos ir
Brazilijos, yra skirtinguose rajonuose ir
jų rūmų išorė bei vidus daug kuo ski
riasi. Bendrai, kiekvienos ambasados
reprezentaciniuose kambariuose pastebi
ma tautinės kultūros bruožai, byloją to
krašto individualybe.
☆
☆
Lietuvos, Latvijos ir Estijos diploma
tiniai atstovai, S. A. Bačkis, A. Dinbersg ir E. Jaakson 1983.3.22 d. turė
jo Washingtone pasitarimą aktualiais
politiniais klausimais.
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APIE ŽMOGAUS
TEISIŲ KONFERENCIJĄ
Apie Pabaltiečių Lygos rengtą Los
Angeles mieste Žmogaus Teisių konfe
renciją teko skaityti ’’Darbininke,” neda
lyvavusio konferencijoje, J. Pažemėno
straipsnį—ir kaip jis gražiai, beveik kaip
Kojelis, aprašo šią konferenciją.
Dalyvavusi konferencijoje Rūta Kle
vą Vidžiūnienė ”Draugo” 81 numeryje,
straipsnyje ’’Kaip netekti draugų ir pa
sidaryti priešu” rašo: (cituoju) . . .
’’Štai susodinome prie garbės stalo
tikrai įspūdingą skaičių svečių: Valsty
bės departmento aukštą atstovą, Gyny
bos komisijos aukštą pareigūną, buvusį
Valstybės saugumo pareigūną, dabar va
dovaujantį popiežiaus atentato sąryšio
su rusų žvalgybai bylai, Rand korpora
cijos žmogų, Afganistano Laisvės ko
votojų atstovą Amerikoje, Lenkų kovos
centrinį' įgaliotinį, mums nepaprastai
palankų korespondentą ir vedamųjų
redaktorių ’’Register” laikraščio, kuris
čia turi 350 tūkstančių prenumeratorių.
Sekančiose kalbose tikrai buvo įdomu
žiūrėti, kaip tie svečiai klausėsi viens
kito pranešimų, kaip užsirašinėjo pa
stabas, kaip gilėjo ir platėjo jų pačių
akiratis, ryškėjo komunizmo grėsmė,
nyko įsitikinimas, kad tai tik ’’kitokia
politinė sistema.” Darėme draugus, ku
rie, grįžę į savo nemenkus postus, daug
galėjo mums padėti.
Bet štai užklausimų formoje susirin
kusiems buvo leista įdėti ir savo įnašą.
Staiga dingo ramus, kultūringas tonas,
prasiveržė emocijos. Po ’’Register” ko
mentatoriaus kalbos apie branduolinių
ginklų užšaldymą, kur kalbėtojas baig
damas pastebėjo, kad tokie demonstrantų
ir oponentų pasiūlymai tėra juokų dar
bas, nepriimtinas nei sovietams, nei pa
čiai Amerikai, vienas iš klausytojų už
kirto, kad, jei šitas žurnalistas tik tiek
tegalįs apie šią temą pasakyti, tai geriau
į čia iš viso nė nebūtų atėjęs. Kai žur
nalistas, per metus parašęs bent dešim
tį mums palankių straipsnių, dar bandė
aiškintis, kad nė nemanęs daryti iš sa
vo paskaitos juokų ir esąs giliai įsi
tikinęs visų šitų ’’užšaldytojų” gal ir ge
rais norais, bet visišku nesusivokimu
problemose,” jis buvo vėl gan# šiurkš
čiai nutrauktas kito žiūrovo ir skubiai
užplotas kelių pritariančių entuziastų.
Žurnalistas išvyko truputį suglumę* ir
nustebės, ir, ko gero, daugiau nesusilauk
sime jo laikraštyje jokių palankių straips
nių.
Panašus epizodas buvo vakarienės
metu, kur po eilės kalbėtojų vėl buvo
duota valia pasisakyti miniai. Kreipda
masis į Valstybės departmento atstovą,
vienas užklausėjas, labai jau nešvelniu
balsu, emocingai užklausė, kokia teise
remiasi JAV-bės, leisdamos savo diplo
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matams lankytis Pabaltijo valstybėse,
jeigu šių valstybių prijungimas tebėra
nepripažintas, ir kodėl tuo aktu yra
laužomas tarptautinis įstatymas? Aukš
tasis pareigūnas bandė mandagiai ir ga
na išsamiai duoti atsakymą, bet klau
simas jam vėl buvo pakartotas dar la
biau pakeltu tonu. Jau be šypsenos dip
lomatas gana trumpai atsakė suprantąs
klausėjo pagiežą, bet JAV-bės pirmoje
eilėje turi pačios nuspręsti, kokiu keliu
einant bus geriausiai patarnauti Ameri
kos interesams.
Susidariusios nuotaikos nepagerino ir
dar kelios tolimesnės atakos į svečius
kalbėtojus, ir aš tikrai abejoju, ar jie su
tiks sekantį kartą čia dalyvauti.

Jūratė Nausėdaitė-Ann

Jillian vėl televizijoje
Gegužės mėn. 22 d. per ABC televi
zijos kanalą bus duodama programa
’’žvaigždžių paradas.” Šioje programo
je dalyvauja daug žinomų jaunų artistų,
kurie atvaizduos pasaulinio masto ak
torius, jau išėjusius į ’’pensiją’ arba mi
rusius. Jūratė, žinoma, bus Mae West,
B. Middler—Sophie Tucker, J. Moreau
—Sara Bernhard.
Gegužės 23 d. bus transliuojama pro
grama iš Kennedy Centro per NBC ka
nalą (laikas bus TV knygelėje) Bob Hope
80-tajam gimtadieniui atšvęsti. Šioje
programoje, be žinomų aktorių kaip F.
Sinatra, L. Bali, G. Burns, Jūratės, dar
žada dalyvauti ir R. Reagan, labai arti
mas ilgametis Bob Hope draugas.

ROŽĖ
Nesustok žydėjus mano balta rože,
Nesustok kvepėjus tyliais vakarais.
Nes buvai man drauge kai širdį skaudėjo
Tavo žiedų kvapai, toli mane lydėjo.
Rožių baltą žiedą myliu aš kaip Dangų
Bijau jį nuskinti, lyg žemčiūgą brangų
Nes jaučiu kad rožė skausmą perkentėtų
Nebeskleistų žiedų—ir nebežydėtų.
—E. Daukantienė (Banga)

MIRĖ KUN. STASYS YLA
Žinomas rašytojas, žurnalistas, veikė
jas mirė Chicagoje kovo 24 d., 1983,
turėdamas 75 m. amžiaus. Jis išvežtas
palaidoti į Putnam, Conn., į seselių vie
nuolyną, kur jis paskutiniu metu buvo
kapelionu.
Mirdamas jis paliko plačius kūrybos
lobius, šviesaus idealizmo pavyzdį, Šven
tą atminimą. Ir taip labai buvo prare
tintas mūrelis to įtakingojo ”XX Am
žiaus” kolektyvo žmonių. Dr. Pr. Dieilininkaitis mirė 1942 m. balandžio mėn.
6 d. Lietuvoje, persišaldęs, dr. I. Skrupskelis žuvo 1942 m. gruodžio mėn. Vor
kutoje, dr. Z. Ivinskis mirė vėžiu 1971
m. gruodžio 24 d. Vokietijoje, prof. J.
Brazaitis mirė širdimi 1974 m. lapkričio
28 d. Bostone, dr. J. Grinius užmerkė
akis 1980 m. lapkričio 10 d. Vokietijo
je širdžiai sušlubavus, kun. Stasys Yla
užmigo amžinu miegu 1983 m. kovo 24
d. Chicagoje. Iš ano kolektyvo beliko
tik du: prof. A. Maceina, 75 m.,ir kun.
J. Prunskis, 75 m. Ir mes pasirengę, ar
tėjant laikui, išvykti ten, kur mūsų lau
kia kun. Stasys ir kiti mūsų bendrų už
mojų broliai.”

Po Jūratės Nausėdaitės-Ann Jillian sėkmingos programos Dorothy Chandler pavil
jone, lietuvių grupė su Jūrate. Iš kairės: V. Baltušienė, J. Nausėda (Jūratės tėvas),
amerikietė, dr. Domanskis, Jūratė, dr. Koncė, p. Domanskienė, D. Miller (Jūratės šu
kuotojas ir grimorius), M. Nausėdienė (Jūratės motina) ir Benito Nausėda (Jūratės
brolis).
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AMBO-WYTKING, INC.
General Contractors

President: Charles Dargis

A. BLAKIS, D.D.S.

Advokatai

Dantistas (Latvių kilmės)

Jack Alex

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403
Phone 828-4613 by appointment

Attorney at Law
Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103
West Covina, CA 91790
Tel. (213) 337-0777 and
(213) 962-6644

Rolandas Giedraitis, D.D.S.
Danute Giedraitis, D.M.D.
Alma Vilkas-Stockiene, D.D.S.

Lietuviai dantistai
3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039
Tel.: 660-1205

VIOLETA SUTKUS

BRANCH OFFICE

Attorney at Law

710 Wilshire Blvd., Suite 505
Santa Monica, CA 90401
Tel.: (213) 395-2231

7060 Hollywood Blvd., Suite 701

12421 Venice Blvd., Suite 8
Los Angeles, CA 90066
Tel. (213) 391-5243

ROMAS REMODELING
Plumbing - Electrical - Carpentry
Cement Work - Construction
Remodeling - Repair
ROMUALDAS VAZNELIS

Experienced
3803 Evans St.
Los Angeles, CA 90027
Phone (213) 664-7163

Nuosavybių pardavėjai
ALBINAS MARKEVIČIUS

Los Angeles, CA 90028

Tel.: (213) 466-4433

Apdrauda
M & R AMERICANA
Insurance Service, Inc.
A. ’’Mark” MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
453-1735
828-7525

Anthony F. Skirtus

Real Estate Broker

Escrow Kompanijos

ROQUE & MARK CO.

MARCELLA AUGUS

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404

President

CROWN ESCROW
CORPORATION
2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
413-3370

Gydytojai

4366 Sunset Boulevard

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Tel.: 664-2919

WALLY & WAYNE
PHOTOGRAPHY
Sav. Wally ir Danutė Balchai
11985 East Firestone,
Norwalk, CA
Tel.: (213) 864-2063

BIRUTA BARVIKS, D.D.5.

Member American Dental Society
10900 Warner Ave., Suite 116
Fountain Valley, CA 92708

[Corner Warner & Euclid']
Tel.: 1 (714) 968-5525

(213) 731-7369

Office 666-8895

Bronė Skirienė
Real Estate Broker
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Res.: 849-4192

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804

VINCAS SKIRIUS

R.E. Salesman
(same address)

Telefonas: (213) 498-6676

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D.
& JORGE HOYOS, M.D.

Medical Offices
2642 Pasadena Avenue
Los Angeles, CA 90049

Phone: 222-0211

Dantistai

Residential - Commercical
Exchanges
Personalized Service With a Smile

664-2919

Internal Medicine including Cardiology

Fotografai

Realtor

Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos telefonas: 826-3090

Res.: 395-0410

ROMAS JASIUKONIS

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Insurance Agent

Los Angeles, CA 90029

Phone: 828-7525

General Contractors
A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION
Sav. ALOYZAS PEČIULIS
814 5th Street, #8
Santa Monica, CA 90403
Phone: 394-2242

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

tai lietuviški tautiniai audiniai, kakla
raiščiai, juostos, takeliai, pagalvėlės,
rankšluosčiai ir staltiesės
Gražių dovanų duoti yra

ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos
Didelis dovanų pasirinkimas yra
LIETUVIAI AMERIKOS
VAKARUOSE ADM-JE
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Tel. 664-2919
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE-—7
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sandro Luko vardais. Krikšto tėvais bu
vo Regina Dunderienė ir Petras Sandonavičius. Krikštijo kun. dr. V. Bartuška.

,

d., 7:30 v.v. šv. Kazimiero parapi
jos salėje įvyks Ramiojo Vandenyno Ra
jono Vadijos Pavasario Balius.

15 d. 12 vai. JAV L.B. Los Angeles
aplinkės piknikas įvyks Temescal Can
yon parke (netoli Pacific Coast Hwy. ir
vandenyno).

22 d., sekmadienį, 2:30 vai. p.p. virš
40 lietuviukų gaus sutvirtinimo sakra
mentą. Šia proga mūsų parapiją aplan
kys kard. T. Manning.
BIRŽELIO MĖN.—
5 d., sekmadienį, Liet. Jaunimo An
samblio šventė, šv. Kazimiero salėje. Tą
pačią dieną įvyks ’’Bangos” sporto rung
tynės Marshall mokyklos aikštėje.
12 d., 12 vai. 45 min. bus Žiauriųjų
Deportacijų minėjimas Latvių salėje,
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA.

19 d., sekmadienį, rengiama parapi
jos 30-ji Lietuvių Diena Marshall mo
kyklos auditorijoje.

— KRIKŠTAI —
Balandžio 17 d. buvo pakrikštytas
Valduko Aloyzo vardais pirmasis Dan
guolės Razutytės-Varnienės ir Algio Var
no sūnus. Krikšto tėvais buvo Joleta
Izelienė (Algio Varno sesuo) ir Aloyzas
Razutis (iš Vancouver, Canados). Į
krikštynas buvo atvykę iŠ Pompano
Beach, Floridos A. Dzenkauskai, Algio
Varno mamytė ir patėvis.

Šaunias vaišes padarė Varnai ir Razučiai naujame name, 4113 Tracy St.,
Los Angeles, CA. Dalyvavo virš šimto,
daugiausia jaunimo, šokėjų ansamblio
narių.
Sveikiname jaunuosius tėvus ir džiau
giamės, kad mūsų kolonijoje lietuvių
skaičius didėja.
+
+
+

Balandžio 9 d., šv. Kazimiero baž
nyčioje buvo pakrikštytas Juliaus ir
Kathleen šermukšnių sūnus Mykolo
Adolfo vardais. Krikšto tėvais buvo Ro
mas Kildišas ir Susan Victor. Kathleen
Sermukšnienė yra Antano ir Alice Kiš
kių dukra.
+
+
+

Kovo 27 d. šv. Kazimiero bažnyčioje
buvo pakrikštytas Robert L. ir Marijos
Sandonavičiūtės-Newson sūnus Alek-

Ina Leškiei
rodoje Ne
džioje daly
Peterienė.
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Irena Janušauskienė mirė balandžio 8
d. I. Janušauskienė buvo aktyvi šaulė.
Jos vyras aktorius Jonas Janušauskas
mirė prieš kelis metus. Dukra Ina Sekienė perėmė Janušauskų namus ant
Dover St., Los Angeles.
Reiškiame gilią užuojautą Inai ir Al
binui Šėkams ir jų šeimai.
+
+
+

Boleslovas ir Birutė Česiūnai, iš Win
nipeg, Can., lydimi Strikaičio ir Pr.
Bražinsko, aplankė L.D. redakciją ir su
venyrų krautuvę. Čia įsigijo dovanų par
vežti į Kanadą draugams ir giminėms.

Paulina Petkutė, Monrovia, Calif.,
buvo palaidota kovo 31 d., San Gab
riel Mission kapuose. Paulina ilgus me
tus buvo šeimininkė Chicagoje, Bridge*
porte šv. Jurgio parapijos klebonui prel.
Mykolui Krušai.
Paulina Petkus buvo narė Lietuvos
Vyčių, Los Angeles kuopos nuo
pat atvykimo į Kaliforniją. Paulina gi
minių neturėjo, todėl savo turtą išda
lino labdarai ir bažnyčioms.

Chicagoje mirė miškų inž.
Vincas Žemaitis
Miškų inž. Vincas Žemaitis, 86 m.
amžiaus, mirė vasario 15 Chicagoje, po
trumpos, sunkios ligos. Aukštąją Miš
kų Mokyklą baigė 1925 m. Drezdene;
1927 vedė mokytoją Bronę Ruseckaitę
(m. 1976). Lietuvoje buvo miškų revizorius-urėdas, darbais bei straipsniais ne
maža prisidėjęs prie Lietuvos miškų ūkio
pažangos. Į Ameriką atvyko 1949 m.
išleido keletą knygų, daug rašė spaudo
je. Ypatingai domėjosi lietuvių tautos
geografinės bei istorinės etnologijos
klausimais.
Paliko du sūnus, kun. Kęstutį Clevelande ir Algirdą, Jungtinių Tautų Mais
to bei Žemės Ūkio Organizacijos (FAO)
pareigūną Romoje; marčią Vandą-Jadzę, du anūkus ir tris anūkes, bei kitus
gimines Lietuvoje ir Amerikoje.

Papildymas
Tariu padėkos žodį, kad jūs radote
reikalą parašyti apie mane, senesnių lai
kų lietuvį veikėją, L.A.V. Noriu pareikš
ti, kad aš grįžau į Ameriką 1930 m. vie
nas be tėvų.

Lietuvišką mokyklą Cambridge, Mass,
organizavau ne aš vienas, bet su sekan
čiais asmenimis: kun. P. Juškaičiu, kun.
P. Juru, kun. P. Urbonavičium, kun.
Virmausku, kun. Vaitekunu, pasaulie
čiais A. Zavedckas, A. Plekavičius, B.
Jakutis, P. Radaitis, J. Vinčiūnas ir aš.
Taipgi noriu tarti padėkos žodį rašyto
jui p. B. Railai, kad jis rado porą minu
čių laiko, per lietuvių radio valandėlę
pakalbėti ir įvertinti senųjų lietuvių
veiklą, kas šiandien yra retenybė!
—Antanas Daukantas

Liet Katalikų Susivienijimo
42 kuopos nauja valdyba

Balandžio 24 d. buvo išrinkta nauja
L. K. S-mo 42 kuopos valdyba iš pirm.
Alfonos Pažiūrienės, vicepirm. A. Skiriaus, finansų sekr. dr. Danutės Gied
raitienės, iždininko Vinco Skiriaus. Iš
ėjęs į pensiją Jonas Venckus, buvęs fi
nansų sekretorius, bus patarėju naujajai
valdybai.

KILIMŲ PLOVIMO IR
VALYMO MASINA IŠ
VOKIETIJOS, VORWERK

REGINA STILIS
TRUMPAI

P.O. Box 1374, Pomona, CA 91769
(213) 921-3004

LIETUVĖ DAILININKĖ
PAS AMERIKIEČIUS

Dail. Ilona Avižienytė-Peterienė daly
vavo ’’Women Painters West” rinktinė
je moterų dailininkių paradoje, kuri tę
sėsi nuo kovo mėn 8 d. iki 29-tos die
nos Brand Library meno galerijoje. La
bai malonu, kad mūsų dailininkę įver
tina ne tik mes lietuviai, bet ir ameriko
nų visuomenė.
Meno parodoje New Yorke iš Los
Angeles dalyvavo Ilona Brazdžionienė,
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KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30-10:00 p.p.
Programų Koordinatorius

HENRIKAS BAJALIS
207 N. Windsor Blvd.
Los Angeles, CA 90004
Tel.. (213) 467-6467

