rinių ir mokslo sričių darbuotojų, jų tar
pe iš Long Beach mero dr. Thomas J.
Clark, kongresmano D. Brown ir kitų.
1983.11.12 dr. E. Jarašūnui taip pat
buvo suteiktas ’’distinguished commu
nity service award” Raudonojo Kry
žiaus Santa Monikos skyriaus. Jis taip
pat yra narys patarėjų tarybos Šioje
tarptautinėje organizacijoje.
Sūnus Romas—Tėvo Pėdomis

1983 m.

Birželio mėn.

DR. EMANUELIS JARA5ŪNAS
"EDUCATOR OF THE YEAR"
Kalifornijos Long Beach Society of
Manufacturing Engineers išrinko dr.
Emanuelį Jarašūną ’’Educator of the
Year.” Šis aukščiausias pasižymėjimo
ženklas jam buvo suteiktas kaip išskir
tinam pedagogui-mokslininkui už ypa
tingą įnašą gamybinės inžinerijos ir tech
nologijos srityje.
Long Beach dienraštis ’’Daily FortyNiner” per du puslapius aprašė šį pa
gerbimą ir iškilmes Lakewood Country
Club. Vienas iš E. Jarašūno studentų,
Steve Thomas Long Beach universitete
taip išsireiškė: ”IS visų profesorių, kur
piuos aš turiu ir turėjau savo studijavimo
metais, jis yra pats geriausias. Aš ir vėl
lankysiu jo klasę, nes ten aš išmokstu.”
Naujasis prezidentas minimos sąjun
gos, Chuck Rombach pristatė ir api
būdino dr. E. Jarašūną kaip visuotinai
pripažintą autoritetą sunkiųjų kranų ir
keltuvų srityje. Per 22 metus darbo šio
je srityje, jis buvo išradėjas, statytojas,
industrinių mašinų projektuotojas. Jis
yra autorius 4 mokslinių knygų ir virš
20 traktatų. Jau 11 metų profesoriauja
Long Beach valstybiniame universitete
(CSULB).
Dr. E. Jarašūnas, priimdamas šį pa
gerbimo pažymėjimą, pasakė dešimties
minučių labai įspūdingą ir turiningą kal
bą. Jo nuomone, gamybos produktyvu
mo srityje yra daug kalbama ir įrašoma
apie ilgalaikį planavimą, aukštas darbi
ninkų algas ir unijas, infliaciją ir aukš
tus kredito nuošimčius. Bet mažai dis
kutuojama gamybinis auklėjimas. Vie
nas iš tų paradoksų ir yra universiteti
niame auklėjime. Bakalauro laipsnį gauti
pusę laiko yra skiriama bendriesiems da
lykams, tad nebelieka laiko gamybiniam-produkciniam mokymui. Šią spra
gą dalinai užpildo privatinės kompanijojs, išleisdamos milijonus savo
tarnautojų patobulinimui. Aukštosios
mokyklos gal kartais negali įsigyti labai
brangių mašinų ir įrankių, kada tuo tar
pu privačios įmonės jų turi, bet pilnai
nenaudoja. Arba atvirkščiai, universite
tai turi labai ištobulintas laboratorijas ir
gerus profesorius-teoretikus, kurių vėl
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stokoja privati iniciatyva**To3et jo manymu, industrija ir mokslas turi daugiau
kooperuoti. Jeigu JAV nori laimėti var
žybas šioje srityje prieš likusį industrinį
pasaulį, ji turi šią mokyklos auklėjimoindustrijos kooperavimo problemą iš
spręsti. Pavyzdys yra Japonija. Jie įsiti
kinę, kad gerai išauklėta-išmokslinta dar
bo jėga yra tikras laidas sėkmingai ga
mybai, nešanti aukštus dividendus per
ilgesnį laikotarpį. ’’Mes negalime leisti
veiksmams, faktams įvykti. Mes turime
juos įvykdyti,” baigė dr. Ę. Jarašūnas.
Šia proga dr. E. Jarašūnas gavo dau
gelį sveikinimų iš įvairių politinių kultū

Sakoma, kad obuolys nuo obels toli
nerieda. Šiais metais per Vasario 16 d.
iškilmingą minėjimą, Romui Jarašūnui
buvo įteikta premija už jo rašinį kun. dr.
J. Prunskio skelbtame konkurse. Kun.
dr. J. Prunskis sveikino jaunąjį laureatą
šiuo laišku:
’’Labai nuoširdžiai Jus sveikinu lai
mėjus premiją. Tai parodo, kad jūs se
kate įvykius Lietuvoje ir sugebate nau
doti plunksną. Kraujuojanti Lietuva
laukia, kad Jūs ir ateityje domėtumėtės
mūsų pavergtų brolių likimu, stiprėtumė
te ryžtu jų laisvę ginti. Ruoškitės savo
plunksna ateityje lietuvių ir kitataučių
spaudoje kelti okupacijos priespaudoje
esančių lietuvių kančias, pabrėžiant mūsų
tautos teises į laisvą ir nepriklausomą
gyvenimą. Mūsų kovoje už laisvę Jūs
turėsite užimti mūsų, vyresniųjų vietas.
Tam ruoškitės. Telaimina jus Dangus.”
—•(Dirva)

Jarašūnų šeima. Iš kairės: Auris, Laima, Romas ir dr. Emanuelis
L. Kanto nuotr.

Tragiškųjų Birželio įvykių —
Trėmimų Minėjimas
— įvyks —

Birželio mėn. 12 d., 12:45 vai. p.p.
LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195

Tel. 664-2919

Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija
Redaguoja: Redakcinė kolegija

Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su
autoriais kitaip nesusitarta. D Pilnu vardu ar inicialais pasira
šyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
□ Anoniminiai raštai nepriimami
Prenumerata metams $6.00; atskiras nr. 60 centų
Eina nuo 1963m. kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius

LATVIŲ NAMUOSE—1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA
Pagrindinis kalbėtojas: MIKE ANTONOVICH
'Los Angeles County Supervisor

Meninę dalį atlieka: Estai, Latviai ir Lietuviai

Po minėjimo bendri pietūs—Lietuvių Tautinių Namų Salėje
Kviečiame visus dalyvauti MINĖJIME

Šiais metais MINĖJIMĄ rengia Estai

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
Kalifornijos Lietuviu Kredito Sqjunga
VLIK-o Tarybos posėdžio, įvykusio

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Phone (213) 828-7095

1983 m. gegužės mėn. 14 d.
CHKISTOPHIK TRAVEL SERVICE
PAREIŠKIMAS
VLIKo Taryba išklausiusi dr. Antano Butkaus, J.A.V. Lie
tuvių Bendruomenės Valdybos krašto pirmininko, pranešimą
posėdyje su ypatingu dėmesiu ir šiltai priėmė jo pasisakymus:
reikalingas bendradarbiavimas tarp VLIKo, ALTo ir Bendruo
menės, nesutarimai turėtų būti išlyginti, įvykę nesusipratimai
negali tęstis per eilę metų, tokia tarporganizacinė nedarna yra
žalinga mums visiems.

Tarybos posėdyje buvo siūloma vengti puldinėti ir žeminti
spaudoje vieni kitus, taipgi buvo išneštas pageidavimas sušaukti
bendrą VLIKo, ALTo ir Bendruomenės atstovų pasitarimą, ku
ris nustatytų gaires darniam bendradarbiavimui ateityje.
VLIKo Tarybą stebina kai kurios mintys keliamos antra
me 1983 m. Pasaulio Lietuvio numeryje, kur pareiškiama, kad
’Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas tik vienas reiškia lietu
vių tautos ryžtą būti laisvai bei nepriklausomai, . . . PLB sei
mas yra vienintelė pasaulio lietuvių aukščiausia institucija, at
stovaujanti visiems lietuviams, . . . Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės šeima yra vienintelė jungtis, kuri ne tik rūpinasi, bet ir
derina pasaulio lietuvių švietimo, tautinės kultūros, socialinę,
šalpinę, ekonominę ir politinę veiklą.” Šitokie pareiškimai—’’tik
vienas, vienintelė institucija, vienintelė jungtis” yra perdaug iš
šaukiantys.
VLIKo Taryba kviečia visus lietuvius, visas organizacijas
vieni kitus respektuoti ir darniai bendradarbiaujant eiti Lietuvos
keliu.
VACLOVAS MAŽEIKA
VLIKo Tarybos posėdžio pirmininkas
ANSAS TRAKIS
Posėdžio sekretorius

Čikaga, 1983 m. gegužės mėn. 25 d.
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JONAS PETRONIS
2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, CA 90039
(213) 986-9247 — (213) 660-6600

Home: (213) 664-0791

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVE
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525

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

LOS FELIZ

Vokiečių Maisto ir Delikatesų Krautuvė
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—šalti užkandžiai baliams ir šeimos Šventėms
Atidaryta: Ant.-Ketv. nuo 9-6. Penkt. 9-7
Sešt. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta
T®!. 663-4747

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

MARCELLA AUGUS
President

Crown Escrow Corporation
2839 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90026

Tel.: 4*3-337°

D-G veiklos fotografijų turėtų, prašo
me kontaktuoti red. E. Jasiūną, adresu:
3704 W. 70th Place, Chicago, IL 60629,
tel. (312) 581-3163. Padarius kopijas,
originalai bus grąžinti savininkams ir
albume bus išreikšta jiems padėka.

Liepos mėnesio gale Jūratė pradeda
sukti televizijos filmą ’’Death Road to
Osako.” Šios filmos turinys pagrįstas tik
rove, nesenai diskutuojama per televizi
ją ir per spaudą: baltųjų vergių prekyba
Japonijoje.

Numatyta išleisti apie 500 egz. Galu
tinai su spaustuve susitarus, spaudoje
bus paskelbta 'albumo užsisakymo tvarka

Laikraščiuose duodami skelbimai, ku
rie siūlo fantastiškus atlyginimus ir są
lygas, apmokamą kelionę į Japoniją dai
nininkėms, aktorėms, šokėjoms. Suža
vėtos pasakiškomis sąlygomis, merginos,
viską palikusios, pasirašo sutartį ir iš
skrenda į Japoniją, kur prasideda tikras
pragaras. Jas perima valdyti ’’bosai,”
kurie priverčia jas pardavinėti savo kūną;
jos uždaromos į namus iš kurių negali
pabėgti, o tos, kurios, nepakeldamos
žiaurių sąlygų, bando pabėgti—dingsta
be žinios.
Šioje filmoje Jūratė pasirinko antra
eilę rolę, kadangi ši rolė yra daug dra
matiškesnė ir duoda progos Jūratės dra
matiniams gabumams pasireikšti. Iki šiol
Jūratė buvo daugiau žinoma, kaip daininikė ir šokėja, mažosios scenos akto
rė. Su Šia role Jūratė parodys, kad ji ly
giai taip pat gera dramatinėse rolėse,
kaip ji yra gera* komiškose ar muzikinėse
rolėse: užtikrinu sau versatilios aktorės
vietą ir, gal būt, bus vienintelė aktorė
televizijoje, kuri yra stipri visose Sakose.

—D.G. albumui leisti komitetas

Jūratė Nausėdaitė-Ann

Jillian turi savo TV šeri ją

Kapt. S.

Darius ir Leit. S.

Girėnas

Ann Jillian, labai gerai pasirodžiusi
televizijoje gegužės mėn. 22 d. progra
moje ’’žvaigždžių paradas,” kur ji pa
sirodė kaip Mae West, ir dar geriau pasi
rodžiusi per Bob Hope gimtadienio pro
gramą, duotą per televiziją gegužės mėn.
23 d., gavo savo nuosavą televizijos seri
jų programą, kuri bus pradėta rodyti šį
rudenį per NBC kanalą. Ši serijų pro
grama vadinama ’’Jennifer čia miegojo”
(Jennifer Slept Here), yra komiško po
būdžio. Jūratė vaidina mirusios garsios
artistės šmėklą, kuri pridaro visokių
šposų gyventojams, pirkusiems jos na
mą.

—Vaje

Dariaus ir Girėno albumas

ROQUE and MARK CO„ INC.

Šiemet sukanka lygiai 50 metų nuo
mūsų tautos didvyrių Dariaus ir Girėno
transatlantinio žygio. Šiai sukakčiai tin
kamai atžymėti, jau yra baigiamas spau
dai paruošti specialus albumas, kurį lei
džia tam tikslui sudarytas komitetas.
Albumas bus didelio 22% cm x 28%
cm (8%” x H”) formato, spausdintas
ant geresnės rūšies popieriaus. Albumo
viršelis bus kietas, oranžinės spalvos
(’’Lituanicos” lėktuvo spalva). Į viršelį
bus įspaustas albumo pavadinimas ir
prasmingas piešinys. Paįvairinimui, nu
matoma albumą papuošti mūsų daili
ninkų grafikos darbais.

Kad šis istorinės vertės albumas bū
tų naudingas tiek lietuviams, tiek ir ki
tataučiams, tekstas bus lietuvių ir an
glų kalbomis. Numatoma, jog tekstas
apims apie 40 puslapių, o nuotraukos,
kurių bus apie 200—dar apie 80-120
puslapių. Taigi iš viso susidarys apie
120-160 psl. Paaiškinimai po nuotrau
komis bus taip pat abiejomis kalbomis.
Albumą redaguoja E. Jasiūnas, pra
eityje parašęs daugelį aviacinėmis te
momis straipsnių. Visa albume panau
dosima medžiaga yra paimta iš jo pri
vataus archyvo, sukaupto per pasku
tiniuosius 30 metų. Albumo papildymui,
dar ypač trūksta geresnės kokybės fo
tografijų iš 1932 metais lietuviškose ko
lonijose surengtų aviacijos dienų. Jei
kas tokių, ar šiaip istoriniai svarbesnių

Realtors

☆ Insurance ☆ Income Tax ☆ 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
Phone 660-1205

— BRANCH

Los Angeles, CA 90039

OFFICE-

710 Wilshire Blvd., Suite 505, Santa Monica, CA 90401
Tel.; (213) 395-2231
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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
k
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. p.p. Sekmadieniais uždaryta

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos
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• LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA •
SKAUTU BALIUS
BUVO SĖKMINGAS
Ramiojo Vandenyno Rajono Vadijos
Los Angeles ruoštas š.m. gegužės mėn.
14 d. jubiliejinei skautų stovyklai remti
balius praėjo sėkmingai. Po skautų-skaučių paruoštos programos, kurioje gra
žiai pasirodė T. Dabšys, O. Šepikaitė, ir
V. Variakojytė akompanuojant pijanistei R. Apeikytei, buvo labai gražiai pa
tiekta s. S. Koronkevičienės, M. Stanči
kienės, s. R. Vizgirdienės ir kitų skautų-čių mamyčių paruošta vakarienė.
Šokių pertraukos metu s. A. Pažiūrienės rūpesčiu buvo pravesta vertinga lo
terija, kuriai fantus paaukojo p. Andrašūnas, v.s. V. Barmienė, p. Gediminienė, p. L. Lipaitė, ps. K. Mikėnas,
v. s. N. Mockuvienė, s. A. Pažiūrienė,
p. Pužauskienė, ir p. A. Skirius.
Baliaus dalyviai ne tik smagiai pasi
šoko skoningai p. A. Variakojienės ir
vyr. skaučių išpuoštoj salėj, bet dar at
skirai paaukojo jubiliejinės stovyklos
reikalams: ’’Gražinos” vyr. skaučių būre
lis, $1000; Lietuvių Tautiniai Namai,
$200; p. p. J. ir M. Šimoniai, $100; V.
Lembertas, $50, ir kiti mažesnėmis su
momis.
Baliaus metu Ramiojo Vandenyno
Rajono Vadui v. s. fil. M. Naujokaičiui
buvo įteikta v. s. fil. V. Barmienės iš
auginta orchidėja kaip padėka už jo nuo
latinį rūpestį ir veiklą skautiškam jauni
mui.
Visą baliaus programą sklandžiai pra
vedė s. R. Dabšys. Svečių priėmimu rū
pinosi skautininkės M. Butkienė ir L.
Jarašūnienė, kasą tvarkė v. s. N. Moc
kuvienė.
Baliaus rengėjai reiškia skautišką pa
dėką programos dalyviams, darbu, mais
tu, loterija ir piniginėmis aukomis pri
sidėjusioms bei visiems atsilankiusiems.
—

Santa Monikos Amerikos
Lietuvių Klubą Metinis

Narių Susirinkimas
S.M.A. Lietuvių Klubas, š.m. balan
džio mėn. 20 d. turėjo savo metinį na
rių susirinkimą Uncle John’s restorane,
Santa Monikoje
Susirinkimas buvo labai skaitlingas
senais ir naujai įstojusiais nariais. Su
sirinkimui pirmininkavo J. Kutra, sek
retoriavo G. Plukienė.
Klubo kasai esant geram stovyje, bu
vo nutarta ir toliau remti Jaunimo or
ganizacijas, spaudą ir ypatingai buvo
4—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSI

pageidauta paremti 16-to Vasario gim
naziją Vokietijoje, kuri tebėra vienin
telė lietuviška išeivijoje.
Diskusijų metu, Česlovas Gedgaudas
iškėlė įdomų klausimą apie 1984 m.
Los Angeles būsimą Olimpiadą. Jo nuo
mone būtų labai gerai, jei lietuviai su
siorganizuotų ir priimtų svečius iš įvai
rių pasaulio kraštų, pagal galimybę, ap
gyvendinant juos savo namuose ar Los
Angeles Sv. Kazimiero parapijos mo
kyklos patalpose už tam tikrą mokestį.
Lietuviai turėtų pasisekimą, nes moka
daugiau svetimų kalbų. Atrodo, kad tas
Č. Gedgaudo pasiūlymas sukėlė susi
domėjimą Klubo narių tarpe.
Po to, buvo naujos Klubo Valdybos ir
Revizijos Komisijos rinkimai. Mandatų
K-jos pirm. E. Sinkys pasiūlė perrinkti
pereitų metų Klubo Valdybos ir Revizi
jos K-jos narius. Susirinkimas, daugu
mas balsų šį pasiūlymą priėmė. Tuo
būdu į valdybą buvo išrinkti: A. Mar
kevičius, Dr. A. Milaknis, S. Kvečas,
K. Černiauskas, K. Reivydas, L. Pulkauninkaite-Wheeler ir E. Gedgaudienė.
Kandidatė A. Pakalniškytė. Į Revizijos
K-ją: E. Balceris, Dr. E. Jarašūnas ir
A. Milienė. P.p. E. ir J. Sinkių leidimu,
nutarta suruošti Klubo Gegužinę š.m.
liepos mėn. 24 d. (sekmad.), jų egzo
tiškame sode Santa Monikoje, Kalif.
Susirinkimas praėjo labai darniai ir
kiek draugiškai pabendravus, buvo už
darytas. (e.g.)

Bronius Dūda ir Jonas Petronis—Lie
tuvių Tautinių Namų atstovai, F. Masaitis ir J. Mockus—Tautinės S-gos, A. F.
Skirius ir L. Oksas—Lietuvos Vyčiai,
Albinas Markevičius ir Laima Wheeler
—Santa Monikos Lietuvių Klubas, K.
Karuža—Kalifornijos Lietuvių Filate
listų Draugija, J. Kutra ir E. Balceris—
Lietuvių Protestantų S-ga, K. Rakūnas
ir A. Galdikas—Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubas, v.s. N. Mockuvienė ir M.
G. Leškys—Lietuvių Skautų Ramiojo
Vandenyno Rajonas, J. Petronienė ir R.
Šakienė—Birutietės, V. Skirius ir J.
Venckus—Lietuvių Rymo Katalikų Su
sivienijimas, Aloyzas Pečiulis ir E. Ged
gaudienė-—Korp! Neo Lithuania.
VI. Bakūnas ir K. Prišmantas—Ma
žosios Lietuvos Bičiulių Draugija, J.
Gedmintas ir J. A. Petrauskas—SLA
75-ta kuopa, P. A. Raulinaitis—Lietuvių
Fronto Bičiuliai, A. Audronis ir J. Mit
kus—iRamovėnai, L. Mažeikienė ir H.
Butkus—'Lietuvių Respublikonų Sąjun
ga Kalifornijoje, H. Balcerienė ir K.
Statkus—Kalifornijos Lietuvių Kredito
Unija, A. Jakubėnas—Šaulių Kuopa, O.
Mekišienė ir St. Žukauskienė—-Katalikų
Moterų 74-ta kuopa, VI. Pažiūra ir A.
Butkus—BALFas, Br. Skirienė ir J. Rukšėnienė—Lietuvių Moterų Klubų Fede
racija, Alf. Vilkas—Kalifornijos Lietu
vių Radijo Klubas.
Praeityje dar dalyvaudavo Ateitinin
kai, Jaunimo Ansablis, Šv. Kazimiero
parapijos choras, Tautiniai Namai, Long
Beach Lietuvių Klubas, Sv. Kazimiero
parapijos komitetas, Lietuvių Prekybos
Rūmai, Liet. Inžinierių S-ga. Šiais me
tais tuo pačiu metu buvo trys susirinki
mai.

Lietuvių kredito kooperatyve
Lietuvių kredito kooperatyvo (tauti
niuose namuose) aktyvai pirmojo šių
metų ketvirčio pasiekė $1,053,300. Pel
no, tą ketvirtį, buvo gauta $19,682. Šis
pelnas, atidėjus įstatymu nustatytą pro
centą į garantijų fondą, paskirstytas taupytojams, sumokant 8.75% palūkanų už
laikomus indėlius. Kooperatyvo garanti
jų ir rezervo fonduose yra $123,000.
Kooperatyvas sumažino procentus už
duodamas paskolas, ypač perkant nau
jus automobilius.

Amerikos Lietuvių Taryba
stiprėja Kalifornijoje
Rašo V. Bakūnas ”N.” Nr. 88. Apie
ALT-os sus-mą buvo LA Vakaruose ra
šyta. V. Bakūnas išskaičiuoja organiza
cijas ir atstovus.
ALT-os susirinkime dalyvavo 23
(dvidešimt trijų) organizacijų atstovai,
kurių buvo virš 40. Skaitytojų informaci
jai čia išvardinu kokių organizacijų at
stovai šiame susirinkime dalyvavo:

Pakeiti sparnai į Ii Pasaulio
Lietuvių Dienas Chicagoje
II Pasaulio Lietuvių Dienos Chicago
je sukėlė didelį susidomėjimą Austra
lijos Lietuvių Bendruomenėje, todėl ne
nuostabu, kad didelis skaičius yra pasi
ruošę jose dalyvauti.
A.L.B. Išvykos Komiteto, kuriam va
dovauja Jonas Tamošiūnas, sąrašuose
yra jau šimtas dvidešimt asmenų įsigi
jusių kelionės bilietus, tačiau tikimasi
jų dar padaugėjant.
Pirmoji grupė su sportininkais Qantas
linija išvyksta 6.2.83 tiesiog į San Fran
cisco.
Antroji grupė, į kurią įeina seimo at
stovai, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso atstovai ir kiti ekskursantai, išvyks
ta 6.18.83 su Qantas linija ir bus Los
Angeles 6.19.83 6:45 vai. vak. Daugu
ma jų sustos Los Angeles, likusieji tą patį
vakarą išskrenda į Chicago su TWA oro
linija, kur atsiras 6.26.83, 8 vai. ryto.
Sportininkų grupei vadovauja A. Lau
kaitis.

ATEITININKU

Šeimos Šventė
Los Angeles ateitininkai savo šeimos
šventę atžym:jo balandžio 24 d. Organi
zuotai su vėliavomis dalyvavo pamaldo
se §v. Kazimiero par. bažnyčioje. Pa
maldoms pasibaigus, kun. dr. A. Ol
šauskui vadovaujant, keletas jaunuolių,
keliamų į vyr. moksleivius ateitininkus,
davė vietą pasižadėjimą. Tuo būdu į
Vytauto Mačernio moksleivių ateitinin
kų kuopą įėjo pilnateisiais nariais: N.
Gedgaudaitė, A. Giedraitytė, D. Navic
kaitė, T. Petraitis, A. Tamošaitis, T.
Vizgirda ir D. Vosyliūtė. Stud, ateiti
ninko pasižadėjimą davė G. Palubin
skaitė. Jiems juosteles ir ženklelius įtei
kė J. Motiejūnas, sendraugių skyr. pir
mininkas.
Iš bažnyčios visi susirinko į salę, kur
buvo vaišės. Kai jau buvo pasistiprinę,
prasidėjo programa. Moksleivių pirm.
K. Palubinskas pasveikino naujus na
rius, o po jo pasižadėjimą davusių var
du kalbėjo T. Vizgirda. Moksleivių
ateitininkų globėjai M. SandanavičiūteiNewsom buvo įteikta gėlių. Referatus
ateitininkų ideologiniais klausimais skai
tė: D. Vosyliūtė, T. Petraitis ir A. Ta
mošaitis. Pagrindiniam žodžiui tarti
pirm. J. Motiejūnas pakvietė matema
tikos daktarantį T. Girnių, kuris palgino ateitininkų užmojus organizacijos
pradžioje su šio laikotarpio sąlygomis.
Dar buvo meninė programėlė, kurią
atliko globėjos paruošti moksleiviai atei
tininkai, išpildydami montažą ’Lietuvos
didvyriams,” o V. Polikaitytei ir A. Ma

čiulytei vadovaujant, buvo vykusiai su
vaidintas D. Lipčiūtės ’’Ropės rovimas.”
Pagaliau L. Polikaičiui akordeonu pa
lydint, jauni ir seni įsijungė į bendrą
dainavimą. Pasibaigus visi skirstėsi ge
roje nuotaikoje.

Lietuvos Pasiuntinybės
padėka už aukas
remonto reikalams
S.m. gegužės 1 d. yra baigtas aukų
vajus Lietuvos Pasiuntinybės rūmo re
monto reikalams. Lietuvos Pasiuntinybės
Rūmų Restauravimo Komiteto Vajaus
Komisijos nurodyta remontui reikalinga
suma buvo $120,000, o ligi gegužės 1 d.
gauta—-$127,262.13.

Gėrėdamasis organizacijų, Seimų ir
pavienių asmenų ypatingu dosnumu,
vajui pasibaigus nuoširdžiai dėkoju vi
siems aukotojams, LPRR Komitetui,
Vajaus Komisijai, spaudai, radijų va
landėlėms už gilų reikalo parėmimą ir
atodairį Lietuvos valstybės namo at
žvilgiu. Taip pat dėkoju Techninei Ko
misijai už jos profesinius patarimus ir
remonto darbų priežiūrą.
Lietuvos Pasiuntinybės Rūmo Res
tauravimo Komitetas 1983.IV.30d. po
sėdyje, įvykusiame Pasiuntinybėje yra
nutaręs paruošti leidinį, kuriame bus pa
skelbtas aukotojų sąrašas ir išlaidų apy
skaita.
Dr. Stasys Bačkis
Lietuvos atstovas

1983.V.5d.

Senatoriai Dole ir Percy

sveikina Europos
Parlamento rezoliucija
Senatorius Robert Dole įtraukė Eu
ropos Parlamento rezoliuciją Pabaltijo
klausimu į JAV-ių Kongreso užrašus
(’’Congressional Record,” 1983 kovo
1 d.). Dole pagyrė Europos Parlamento
akciją ir pareiškė, kad rezoliucijos pri
ėmimas tokia didele balsų dauguma ro
do, jog Europos Šalių atstovai yra tvirtai
įsipareigoję atstatyti Pabaltijos tautų ne
priklausomybės.
Senatorius Charles H. Percy laišku
padėkojo VLIKO įstaigai už jam pri
siųstas Europos Parlamento ir Australi
jos Senato rezoliucijas, Jis išreiškė savo
didelį pasitenkinimą, kad ’’tokios in
stitucijos balsuoja už šias rezoliucijas.”
—ELTA

PATIKSLINIMAS

L.A.V.
šant apie
šyta, kad
numeratų

gegtižės mėn. numeryje, ra
J. Keliuočio mirtį buvo para
Kazys Karuža buvo N. R. pre
rinkėju.

K. Karuža pasijautė įsižeidęs pažemi
nimu, nes jis prie administratoriaus
Kosto Poškaus buvo jo padėjėju, o va
saros metu su motociklu važinėjo rinkda
mas prenumeratas dėl N.R., ’’Ryto,” XX
Amžiaus ir Židinio.

Atsiprašome, kad mes to fakto neži
nojome. -—Redakcija.

Vita Polikaitytė moko dainuoti Šv. Kazimiero parapijos jaunimą.
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KITI RAŠO
PASAULIO L.B. LĖ5OS
’’Draugo” birželio 2 d. numeryje til
po ilgas straipsnis apie Pasaulio Ben
druomenės lėšas. Čia pacituosime tik
kiek kainuoja metams jų leidžiamas žur
nalas ’’Pasaulio 'Lietuvis.”
’’Šios valdybos kadencijoje iki 1982.
XII.31 d. turėta pajamų 238,550 dol.
ir išlaidų 241,700 dol. Be to, ’’Pasaulio
lietuvis” prenumeratomis ir aukomis su
rinko 103,626 dol., o spausdinimui iš
leido 122,246 dol. Taigi ”Pasaulio lietu
vio” leidimas yra viena iš nuostolingiausių PLB operacijų, davusi 18,000 dol.
nuostolio.
Nemažiau išlaidingi ir kultūriniai ry
šiai tarp kraštų bendruomenių. Urugva
jaus ’’Ąžuolyno” ir Argentinos ’’Žibu
čių” atkvietimas ir gastrolės po JAV ir
Kanadą, nežiūrint to meto kultūrinės
talkos komisijos, vadovaujamos dr. Leo
no Kraučeliūno, pastangų ir lėšų telki
mo, davė kelis tūkstančius dol. nuosto
lio, o pasiuntimas į Pietų Amerikos
kraštus Clevelando, ’’Nerijos” ansam
blio, organizuoto paties PLB pirm. Vy
tauto Kamanto, galutinai išsėmė PLB
iždą, nes kelionės kainavo daugiau kaip
2,000 dol.
Išsisėmus PLB iždui, prasidėjo kul
tūrinių ryšių siaurinimas ir retinimas, o
pastaraisiais metais ir visai nutrūko.”
Žurnalas turėtų būti visų lietuvių, o
dabar jis įsivėlė į ’’bičiulių” politiką.
Kritikuoja senųjų lietuvių organizacijų
veiklą per ALT-ą, politinių grupių veik
lą per VLIK-ą. Užtat P.L. tiek mažai
teprenumeruoja ir mažai teparemia. Ko
dėl išsilaiko be fondų subsidijų ’’Aidai,”
’’Vytis,” ’’Lietuvių Dienos,” ’Technikos
Žodis,” ’’Moteris,” ir daug kitų laikraš
čių, o negali išsilaikyti ”P.L.”?

Kur eina Akademinis
Skautę Sąjūdis
’’Draugas,” š.m. sausio 29 d. nr. 20,
skyriuje ’’Aplink mus” rašo: ’’Velnio
Nuotaka,” populiarus spalvotas muzi
kinis filmas, susuktas pagal Kazio Boru
tos ’’Baltaragio Malūnas” veikalą, bus
rodomas Jaunimo Centre sekmadienį,
sausio 30 d. 4 vai. po pietų. Kartu bus
rodomas Povilo Mataičio trumpas fil
mas ’’Lietuvių Etnografinis Ansamblis.”
Filmus pristatys Algirdas Titus Anta
naitis. Popietę rengia Akademinis Skau
tų Sąjūdis. Visi maloniai kviečiami
smagiai praleisti popietę.”
Siame pranešime praleistas pats svar
biausias dalykas, kad minėti filmai yra
komunistų gamybos ir atgabenti iš oku
puotos Lietuvos. Komunistų agentams
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sunku įsiskverbti laisvojo pasaulio lie
tuvių visuomenės tarpan, taigi jie ieško
talkininkų savo pragaištingam darbui
vietinių tarpe. Chioagoje komunistų tal
kininkais tapo Akademinis Skautų Są
jūdis.

Komunistai sugavo stambią žuvį. Po
Akademinio Skautų Sąjūdžio sparnu
veikia Vydūno Jaunimo Fondas. Fondas
išsilaiko aukomis, spausdina ir platina
kalėdines atvirutes. Veikia Akademinė
Skautijos leidykla. Šiuo metu ruošiasi
išleisti Vydūno knygą, kurią hitleriniai
naciai -sunaikino. Taigi, nusistatę prieš
hitlerinius nacius, o nuėjo dirbti komu
nistiniams naciams. Ar Akademinis
Skautų Sąjūdis, šiuo keliu eidamas pa
galvojo, kokio likimo susilauks Vydūno
Jaunimo Fondas ir leidykla?
Skautų organizacijos tikslas auklėti
savo narius Dievo, Tėvynės ir artimo
meilės dvasioje. Iš šio Akademinio
Skautų Sąjūdžio pasielgimo atrodo, kad
jų artimas yra Maskvos komunistai oku
pavę Lietuvą, bet ne lietuviai, žudomi
koncentracijos stovyklose ir kankinami
psichiatrinėse ligoninėse.

Sakoma, kad arabas melsdamas prav
so:
—Alache, apsaugok mane nuo ’’drau
gų,” nuo priešų aš pats apsiginsiu.
Šiuo atveju paaiškėjo, kokių ’’drau
gų” turime savo tarpe. —L.L.

Europos Parlamentas
pasmerkė religijos
persekiojimą Lietuvoje
Dvidešimt-vienas Europos Parlamen
to narys (devyniolika krikščionių demo
kratų, vienas konservatorių partijos ir
vienas nepriklausomųjų grupės) š.m. va
sario 12 d. Europos Parlamente pasisakė
apie didėjantį religinį persekiojimą Lie
tuvoje. Kaip vėliausią pavyzdį parla
mentarai paminėjo kun. Alfonso Sva
rinsko suėmimą, šį klausimą Europos
Parlamente iškėlė krikščionių demokra
tų atstovas Rudolf Wedekind. Taip pat
kalbėjo dr. Egon A. Klepsch, Europos
Parlamento vice-pirmininkas, bei atsto
vai dr. Otto van Habsburg, Olivier d’Ormesson, dr. Wilhelm Hahn, Pietro Adonnino, Marlene Lentz, ir kiti.

Priimtoji Parlamento rezoliucija pa
smerkė kun. Svarinsko suėmimą, ragina
Parlamento Tarybą ir komisiją dėti pa
stangas, kad Europos institucijos vienin
gai pasmerktų tą suėmimą, ir ragina
Sovietų Sąjungos vyriausybę tučtuojau
paleisti kun. Svarinską.
VOKO atstovas Europos Parlamen
te, inž. Adolfas Venskus telefonu prane
šė apie rezoliucijos priėmimą. —ELTA

Danijos vyriausybė
nepripaiįsta Pabaltijo

Valstybių aneksavimo
’’Laisvės Radijo” lietuviškoji laida
pranešė apie Danijos vyriausybės patvir
tinimą, kad ji nepripažįsta Pabaltijo
aneksavimo. Danų socialdemokratų par
tijos organo ’’Aktuelt” (1983. VII.23)
žiniomis, laikraščio bendradarbis krei
pėsi į užsienio reikalų ministeriją, pra
šydamas žinių apie pasklidusius gandus,
kad Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje siau
čianti snukio ir nagų epidemija. Danų
ušsienio reikalų ministerijos atstovas at
sakė, kad tų gandų neįmanoma oficia
liai patikrinti, ir pareiškė: ’’Mes niekada
nepripažinome šių trijų šalių prijungimo
prie Sovietų Sąjungos. Dėl tos priežas
ties negalime užklausti Maskvos dėl gan
dų, kurie liečia šiuos tris kraštus. Nors
tai labai nepatogu, šiuo atveju politinis
požiūris mums daug svarbesnis.” Užsie
nio reikalų ministerija todėl pasinaudojo
netiesioginiais informacijų šaltiniais.
’’Atkuelt” bendradarbis savo straips
nyje kritikavo tarybinės propagandos
teiginį, kad trys Pabaltijo valstybės lais
vai prisijungusios prie Sovietų Sąjungos.
Jis rašo: ’’Danijos ir kitų Vakarų šalių
nuomone, 1940 metų rinkimai (Pabal
tijo šalyse) visiškai neatitiko to, kas va
dinama demokratiniu žaidimu. Štai ko
dėl šios trys mažosios valstybės ir toliau
tebėra žymimos Danijos užsienių reika
lų ministerijos žemėlapyje.” Danijos už
sienių reikalų ministers Uffe Ellemann
Jensen socialdemokratų atstovui pareiš
kė: ’’Tai tiesa, kad mes nenorime dėl
Pabaltijos kraštų rašyti rusams. Neno
rime, kad jie iš mūsų gautų bet kokį
raštą, kurį galėtų -aiškinti, kaip tų trijų
mažų šalių aneksijos pripažinimą.”
—ELTA

Habsburgas ryžtingai dirbs
dėl Lietuvos laisvės
Įtakingas Europos parlamento narys
Otto Von Habsburg, buvusio Austrijos
imperatoriaus sūnus, gavęs iškarpas lie
tuvių laikraščiuose išspausdinto pasi
kalbėjimo su juo, straipsnių apie Euro
pos parlamentą, autoriui kun. J. Prunskiui į ALTĄ atsiuntė laišką, kuriame
rašo: ’’Gaunu malonią progą pareikš
ti, kaip buvau laimingas galėjęs su Ju
mis susitikti ir esu dėkingas, kad šia
proga atvykote aplankyti mūsų parla
mentą. Aš taip pat noriu Jus užtikrinti,
kad mes tęsime savo pastangas ir ne
leisime šio reikalo užmigdyti. Pirmasis
pasisekimas mus įpareigoja.”

LIETUVIAI PREKYBININKAI — PROFESIONALAI

AMBO-WYTKING, INC.
General Contractors

President: Charles Dargis

Advokatai

Dantistas (Latvių kilmės)

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

Jack Alex

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403

ROMAS REMODELING

Attorney at Law

Phone 828-4613 by appointment

Law Offices of

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

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

A. BLAKIS, D.D.S.

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

VIOLETA SUTKUS

BRANCH OFFICE

A ttorney at Law

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

7060 Hollywood Blvd., Suite 701

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

Real Estate Broker

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. Skirius

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.S.

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
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS
BIRŽELIS—
11 d., šeštadienį, Los Angeles Lietu
vių abitorientų balius, šv. Kazimiero
parap. salėje. .

19 d., sekmadienį, 30-ji ’’Lietuvių
Diena,” rengiama šv. Kazimiero parapi
jos, Marshall mokyklos auditorijoje.
LIEPOS—
31 d. Birutiečių ruošiamas piknikas
įvyks Tautinių Namų salėje.

RUGSĖJO MĖN.—
18 d., 1 v. p.p. ’’Lietuvių Dienų” me
tinis piknikas Šv. Kazimiero par. salėje.

TRUMPAI
Prof. dr. Birutei M. Galdikaitei yra
paskirta Guggenheimo 1983 m. premi
ja—Fellowship už jos projektą antro
pologijoje. Dr. Galdikaitė yra Borneo
salos Hanjung Puting gamtos reservato,
Indonezijoje, direktorė. Šis rezervatas
rūpinasi ne tik gamtos apsauga Borneo
saloje bet ir tiria orangutangų savybes,
kaip antropolignę problemą.
Dr. Galdikaitė šiuo metu yra Indone
zijos Universitete, biologijos fakulteto
profesorė (Professor Extraordinaire). Ji
taip pat yra ir University of New Mexi. co, J.A.V., antropologijos profesorė
(Adjunct Associate Professor). Jai pa
skirtą Guggenheimo subsidiją profesorė
ketina panaudoti minėto Borneo salos
rezervato istorijai parašyti.

rienės brolis Alfonsas Budriūnas su šei
ma ir 3 Čekanauskaitės.
Po hors d’ouvres ir atsigaivinimo gė
rimais pasivaišino gardžiai paruošta va
kariene. Dalyvavo apie 80 asmenų. Bu
vo išreikšti linkėjimai Alfonsai ir su
dainuota ilgiausių metų.
Linkime Alfonsai dar daug laimingų
metų.

Balandžio
tano ir Lain
dukra Karinos Julijos vardais. Krikšto
tėvais buvo Laima Sturonaitė ir Vikto
ras K. Kantas. Kun. dr. Vincas Bartuška krikšto apeigas atliko Šv. Kazimiero
bažnyčioje.

-ATOSTOGOS-VEDYBOSAdv. Andrius L. Barauskas, Santa
Ana, Calif., nuvykęs į Chicagą balan
džio 9 d. vedė Irena PranskeviČiutę. Jo
įstaiga yra 1002 N. Broadway, Santa
Ana, CA 92701. Telefonas (714) 5414900.
Genovaitės Nefienės su Henriku Ste
vens (Svetiku) sutuoktuvės įvyko gegu
žės 28 d. šv. Kazimiero bažnyčioje, Los
Angelyje. Henrikas Stevens yra baigęs ■
Prekybos Institutą Klaipėdoje. Ameri
koje jis turėjo aukštą tarnybą Chrysler
automobilių kompanijoje. Pabroliu bu
vo Henriko sūnus Robertas Stevens. Jo
visa šeima, žmona, Barbara, ir 3 sūnūs,
Matthew, David ir Charles, buvo atvykę
iš North Vernon, Indiana. Sūnus yra
prezidentas North Vernon Forge kom
panijos, North Vernon, Indiana.
Genovaitė Nefienė, a.a. Lucijaus
Nefo žmona, užaugino 4 sūnus: Gytį,
Kastytį, Rymą ir Paulių; ir dukterį Sil
viją. Visi Nefai buvo aktyvūs skautai.
Sveikiname naujavedžius ir linkime
daug laimės jų gyvenime.

Dr. Richard Mason su žmona išvyko
į Prancūziją dėl poros mėnesių atosto
gų. Dr. Mason žada pagilinti savo ži
nias Sorbonos garsiame universitete.
Mrs. Rita Mason yra prancūzų kilmės.
Po atostogų dr. Mason žada perkelti sa
vo įstaigą iš Alvarado St., Los Angeles į
Pasadena, Calif.
.☆
☆

Marcelė ir Viktoras Augus, gegužės
24 d. išvyko 6 savaitės atostogų į Euro
pos valstybes ir Šv. Žemę. Dukros Don
na ir Yvetta tėvelių 30 m. vedybinio gy
venimo sukakties proga tėveliams šią ke
lionę užfundijo. Marcelė Augus yra
Crown Escrow kompanijos prezidentė.
Dabar toje įstaigoje dirba duktė Donna
Augus.
Poetas Bernardas Brazdžionis liepos
31 d., pildys programą Europos lietuvių
studijų savaitės užbaigime, Augsburge,
Vokietijoje. B. Brazdžionis vykdamas į
Vokietiją žada aplankyti draugus Lon
done ir Švedijoje.
Vladas Bakunas su žmona atostogauja
Honolulu, Havajuose. Jis rašo, ’’čia pui
ki gamta, viskas žaliuoja, bet kiek šilto
ka. Turistų čia begalės daugiau negu kur
kitur. Linkėjimai visiems.”

Dr. A. Štromas balandžio 13-16 dieno
mis dalyvavo konferencijoje Stanfordo
universitete (Kalif.), kaip dr. Roberto
Conųuesto redaguojamos politinės kny
gos bendra-autorius '(Pabaltijo ir SSSR
santykių problemai).
Dr. Štromas šiuo metu pradėjo ruošti
veikalą apie Sov. Sąjungos pobrežnevinę situaciją. Tam tikslui nuo šio rudens,
kaip vizituojantis profesorius, atvyks į
Stanfordą ir metus dirbs prie šio vei
kalo Hooverio Institute. Kartu atvyks ir
jo žmona, žinoma dainininkė Violeta
Rakauskaitė.

-MIRTYSJuzė Mikuckaitė-Asinaitienė, sesuo
Vaclovo Mikuckio, mirė Gegužės 12 d.,
Denver, Colorado. Reiškiame gilią už
uojautą Mikuckių šeimai.

Juzefą J. Seškienė mirė gegužės 1 d.,
ir gegužės 4 d. buvo palaidota šv. Kry
žiaus kapuose. Laidotuvių mišias celebravo visi mūsų parapijos kunigai.
Lietuvos kariuomenės majoras Petras
Starevičius, sulaukęs 91 m. amžiaus,
mirė balandžio 25 d. Jis buvo palaiduo
tas balandžio 27 d. šv. Kryžiaus kapuo
se. Maj. P. Starevičius savanoris kūrė
jas, Los Angeles Ramovėnų kuopa jį
tinkamai pagerbė.

Alfonsos Pažiūrienės
gimtadienis
Gegužės 21 d., 1983 buvo atšvęstas
Alfonsos Pažiūrienės gimtadienis. Šau
nias vaišes suruošė jos sesutė Janina
ir švogeris Vytautas Čekanauskas, West
lake Village savo gražioje rezidencijoje.
Prie vaišių paruošimo- prisidėjo Pažiū-
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Jaunavedžiai Henrikas Stevens ir Geno
vaitė Nefienė.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai
Elenai, dukrai Irenai Vilkienei ir jos
Šeimai. Vilkų šeima maj.
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