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naujų talentų, nauji/ veidui Ši 30-ji die
na savo programa tikrai pranaši.

Laikas lekia nesustodamas, rodos, 
dar vakar šv. Kazimiero parapija buvo 
tokia mažytė vos keli šimtai lietuviškų 
šeimų. ^Nesinori tikėti, kad ta mažytė 
saujelė lietuvių išaugo į kelioliką tūks
tančių: parapija jau nevien tik kukli 
bažnytėlė su klebonija, bet jau didelis 
mūsų susibūrimo centras, kultūros ži
dinys. Apsukraus klebono, dabar jau 
prelato J. Kučingio dėka, turime puikią 
mokyklą, kuri gana aukštai pastatyta ir 
mūsų abiturientai neturi jokio vargo iš
laikyti egzaminus į aukštesnes mokyk
las; turime lietuvių kalbos pamokas kas
dien ir savą šeštadieninę mokyklą į kurią 
tėvai veža savo vaikus net keliasdešimt 
mylių. Mūsų parapija yra mūsų kultū
ros centras, kuriame prisiglaudžia visos 
organizacijos, visi mūsų pobūviai.

Prel. J. Kučingis kiekvienais metais 
birželio mėn. per tėvo dieną, kas gal yra 
simboliška, nes jis mūsų parapijiečiams, 
tikrai kaip tėvas ir subara ir paguo
džia, rengia Lietuvių Dieną, su tikrai

Diena prasidėjo iškilmingomis mišio- 
mis, kurių metu giedojo šv. Kazimiero 
parapijos choras ir solistai: J. Cekanaus- 
kienė, V. Polikaitytė, jai pritarė instru
mentų kvartetas—smuikais, V. Fledžins- 
kas, R. Mickus; fleita, K. Mickutė; var
gonais, A. Jurgutis—R. Dabšys, ir S. 
Pautienienė, kuriai pritarė smuikai, V, 
Fledžinskas, R. Mickus; vargonais, A. 
Jurgutis.

Kaip ir kiekvieną Lietuvių Dieną buvo 
suruošta ir dailės paroda, kurioje da
lyvavo net 8 menininkai su savo darbais. 
Si paroda pritraukia vis naujų meninin
kų, kurie iki šiol nebuvo išėję į viešu
mą. Šiais metais visai naujas meninin
kas, V. Dapšys, kurį mes pažinojom tik 
kaip čelistą.

Bet pati įdomiausia ir svarbiausia Lie
tuvių Dienų dalis tai koncertas. Šiais 
metais koncerto žvaigždė—kolaratūrinis

Prel. Jonas Kučingis

sopranas Karen Vidžiūnas, amerikietė, 
ištekėjusi už lietuvio.

Jos balsas puikus, išlavintas, scenoje 
laikosi santūriai, bet natūraliai, malonu 
ir žiūrėti ir klausytis.

Pirmoje dainoje, 0. Metrikienės "Ge
gutė,” pritariant fleitai (K. Mickutė) 
nustebina puikia lietuviška tarsena, leng
vais perėjimais; antroji daina, A. Apei- 
kytės ’’Romansas” irgi lietuviškai, ir ”Lass 
With the Delicate Air”—M. Arne. 
’’Caro Nome”—G. Verdi, ”My Dear 
Marquis”—J. Strauss, ’’Swiss Echo 

(Nukelta į 3 psi.)

LOS ANGELES šv. .Kazimiero parapijoj choras, diriguojamas muz. A. Jurgučio, išpildo programą 30-oje parapijos šventėje.
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Pabaltijo laisvės dienos proklamacija
Prezidentas Reagan birželio 13 d. pasirašė proklamaciją, kuria 

birželio 14 d. skelbiama pabaltiečių laisvės diena. Proklama
cijoje primenama, kad Sovietų Sąjunga 1940 m. užpuolusi 
Lietuvą, Latviją ir Estiją ginklų jėga sutrempė tas taikias val
stybes. Tas buvo padaryta vadovaujantis begėdišku Ribben- 
tropo-Molotovo susitarimu. Sovietų Sąjunga prievarta inkorpo
ravo Pabaltijo respublikas į savo imperiją. Dešimtys tūkstan-

< čių pabaltiečių įkalinta, deportuota, išžudyta. Jų religinės ir tau
tinės vertybės niekinamos. Tautos yra verčiamos priimti neno
rimą svetimą totalistinį dominavimą.

Toliau prezidentas pabrėžė, kad pabaltiečiai, sunkiai kentė
dami, kovoja dėl savo laisvės, siekia žmogaus teisių ir nori su
silaukti galimybės kalbėti ir tikėti kaip jiems sąžinė liepia.

Skelbiamoje proklamacijoje pažymima: ’’JAV žmonės supran
ta teisingus pabaltiečių nepriklausomybės siekimus ir negali tylėti 
akivaizduoje to; kad Sovietų Sąjunga vis atsisako leisti tiems 
žmonėms būti laisvais. Mes palaikome jų teisę patiems spręsti 
savo tautos likimą, būnant laisviems nuo svetimos dominaci- 
jos.

Pakartojama, kad JAV vyriausybė niekada nepripažino Bal
tijos valstybių inkorporacijos, nepripažins niekada ir ateityje. 
Pabaltiečių laisvės gynyboje JAV nėra vienos: sausio 13 d. 
Europos parlamentas didele balsų dauguma priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią atstatyti apsisprendimo laisvę Pabaltijo valsty
bėms.

Pažymėjęs, kad bendra kongreso 201 rezoliucija reikalauja
ma skelbti birželio 14 d. kaip Pabaltijo laisvės dieną, prezi
dentas ją paskelbė ragindamas tą paminėti, pakartojant įsiparei
gojimą ginti laisvės ir nepriklausomybės principus visoms tau
toms.

Kalifornijos valstijos seimas ir senatas priėmė panašią rezoliu
ciją, kurią gub. G. Deukmejian pasirašė.

nepripažįstame galinčiu pasilikti pastoviai. Toliau prezidentas 
kalbėjo: ’’Latvijos, Estijos ir Lietuvos okupacija tai gyvas pri
minimas to begėdiško susitarimo tarp Sovietų Rusijos ir nacių 
Vokietijos, kas nubloškė žmoniją į Antrąjį pasaulinį karą.

Sovietai norėtų, kad pasaulis užmirštų tą juodą istorijos sky
rių, bet tą visada atsimins Pabaltijo tautos ir laisvę mylintieji 
žmonės visame pasaulyje.” Toliau prezidentas priminė, kaip 
Sovietų Sąjunga 1940 m. užpuolė Pabaltijo kraštus, kaip 1941 
m. daugelį išžudė ir pradėjo masines deportacijas į Sibirą, o 
Pabaltijy pradėjo kolonizaciją ir rusifikaciją. Prezidentas priminė 
apie religinę priespaudą ir apie Maskvos pastangas sužlugdyti bet 
kokius nepriklausomybės siekimus. Tačiau Sovietams niekada 
nepasisekė palaužti pabaltiečių dvasios. Pogrindžio spauda žydi 
ir susidarę komitetai gina tikinčiųjų bei tautų teises, kaip tai 
garantuota Helsinkio susitarimuose.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
Kalifornijos Lietuvių Kredito Sqjunga 

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

HOLLYWOOD LOS FELIZ

Vokiečių Maisto ir Delikatesų Krautuvė 
5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, C A 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

Prez. Reagan už Pabaltijo laisvę
Pasirašydamas Pabaltijo laisvės dienos proklamaciją, prezi

dentas Reagan birželio 13 d. į susirinkusius Baltuosiuose Rū
muose pabaltiečių atstovus kalbėdamas pažymėjo, kad čia su
sirinkome siekdami atkreipti dėmesį į ilgai užsitęsusius Pabaltijo 
tautų sunkumus ir patvirtinti pasauliui, kad jų pavergimo mes

MARCELLA AUGUS
President

Crown Escrow Corporation
2839 Sunset Boulevard Los Angeles, CA 90026

Tel.: 413-3370
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Muzikas Aloyzas Jurgutis

Song”—‘Eckert. Solistė savo traliavimu 
tiesiog pavergė klausytojus, kurie savo 
ilgais ir karštais plojimais nepaleido so
listės nuo scenos.

Gerai pasirodė ir parapijos choras, 
įjungęs į savo dainininkų tarpą ir 
’’Spindulio” narius. Chorui dirigavo ne
senai iš Ohicagos persikėlęs muz. A, Jur
gutis, kuris per labai trumpą laiką su
gebėjo iš choro išgauti niuansus malo

Solistė Karen Vidžiūnas

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 OFFICE-
710 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 nuo 9 vai. ryto iki 4 vaL p.p. Sekmadieniais uždaryta

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos

nius ausiai. Choras pradėjo koncertą su 
’’Malda už tėvynę”—J. Dambrausko, to
liau ’’Jaunimo giesmė”—J. Naujalio, 
’’Pasakyk, mergele”—J. Žilevičiaus. To
liau, choras su dvigubu duetu: V. Poli- 
kaityte, V. Variakojyte, A. Polikaičiu ir 
R. Dabšiu dainuoja ’’Vai ir prijojo”—J. 
Strolios.

Moterų choras ir merginų sekstetas: 
’’Gale lauko toli”—J. Tallat-Kelpšos; 
’’Daunoj lilio čiuto”—vyrų choras ir 
kvartetas: R. Dabšys, E. Jarašūnas, A. 
Polikaitis, B. Seliukas. Toliau išpildyta 
E. Gailevičiaus ’’Lituanica” (Dariaus ir 
Girėno garbei), ši kompozicija, atrodo, 
kad iš viso pirmą kartą dainuota, kitaip 
sakant, daina debiutavo ir gana vyku
siai. B. Budriūno—"Pradės aušrelė auš
ti,” ”0, Nemune” B. Budriūno (žodžiai 
B. Brazdžionio).Ir paskutinė—B. Bud
riūno ’’Mano protėvių žemė” (su soliste 
K. Vidžiūnas), kurią dirigavo pats kom
pozitorius, kuris 30 metų vadovavo pa
rapijos chorui, bet dabar išėjo į ’’pen
siją.”

Programa, kad ir ilga, bet buvo gana 
įdomi, nauja, ypač A. Žemaitaičio cho
ro režisūra.

Programos metu buvo atžymėti ketu
ri asmenys, kurie per 30 metų daug pri

ROQUE and MARK CO., INC.
Realtors ft Insurance ☆ Income Tax ft Notary Public 

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

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

sidėjo prie tų ’’Lietuvių Dienų” rengi
mų: Florencija Korsakaitė, Pranas 
Speecheris, Bronius Budriūnas ir Rai
monda Apeikytė. Jiems buvo įteiktos 
atžymėjimo lentelės su įrašais.

Atšvęstas muz. komp.
A. Jurgučio gimtadienis

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos 
choras, Lietuvos Dukterys ir Ramovėnai 
surengė vaišes A. Jurgučio gimtadienio 
proga. Šios vaišės kompozitoriui, kuris 
visai nesenai atvažiavo į Los Angeles, 
praėjo jaukioje šeimyniškoje nuotaikoje, 
nors ir buvo kalbėtojų, bet kalbėjo labai 
trumpai. Įdomus įvykis, tai muz. A. 
Jurgučio fondas, kuriam pradžią padarė 
susirinkę svečiai.

Fondo tikslas—įgalinti komp. A. Jur- 
gutį išleisti į pasaulį savo kūrinius, ku
rie iki šiol tebėra rankraščiuose, o jis 
kompozicijų turi gana daug parašęs.

Aukas fondui siųsti šv. Kazimiero 
parapijos vardu, tik ant čekio užrašti 
’’Jurgučio fondui.” Visas aukas galima 
nusirašyti nuo taksų. —Vaje
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Birželio LiūdnųjŲ įvykiy 
minėjimas Los Angeles

Jungtinis Amerikos Pabaltiečių ko
mitetas Los Angelyje birželio 12 d. su
rengė minėjimą Latvių salėje. Šiais me
tais minėjimui vadovavo estai.

Prinicipiniais kalbėtojais buvo Michael 
D. Antonovich, L.A. County Board of 
Supervisors pirmininkas, ir Arthur Sny
der, miesto tarybos narys.

Sveikino Estijos konsulas E. Laur, 
Lietuvos gen. garb. kons. Vyt. Čeka
nauskas ir Latvijos konsulo dr. 
A. Blakis. Buvo perskaityta Kalifornijos 
valstijos (Assembly ir Senato) rezoliucija 
skelbianti Birželio 14 d. Baltų Diena. 
Tą proklamaciją pasirašė ir gub. G. 
Deukmejian.

Meninėje minėjimo dalyje dalyvavo 
latvių solistas Andrejs Kurmins, jam 
akompanavo Raimonda Apeikytė. Lie
tuvių dalį išpildė solistė Janina Čeka- 
nauskienė—padainavo tris dainas: Bud- 
riūno ’’Paskutinis Birželis,” S. Šim
kaus ’’Kur bakūžė samanota” ir G. Gu
dauskienės ’’Idėjos nežūsta.” Akompa- 
nistė buvo R. Apeikytė.

Estų programą atliko solistas barito
nas Matti Riivald ir Estų kanklių an
samblis, paskambindami ir padainuoda
mi estų liaudies dainų.

Po programos buvo sudainuoti Esti
jos, Lietuvos ir Latvijos himnai. Salė 
buvo pilna dalyvių.

Los Angeles Jungtinį Pabaltiečių ko
mitetą sudaro pirm. Bernard Nurmsen, 
vice pirm. Alfonso Reins, Antanas Ma
žeika (ALT-os pirm.), Aino Lauri, sekr. 
Riina Repnau, ižd. Edgar Kaskla, pa
tarėjais Uve Sillat ir Boris Auskman.

Minėjimo programą ir rezoliucijas 
pravedė latvių jaunimas.

Partizanę minėjimas
Los Angelyje

Gegužės 29 d. Daumanto šaulių kuo
pa ir birutietės padarė Partizanų mi
nėjimą šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Minėjimą atidarė šaulių kuopos pirm. 
Juozas Pažėra ir pakvietė programos ve
dėju V. Šimoliūną.

Paskaitininkais buvo adv. Mykolas 
Naujokaitis ir svečias iš Floridas, Vilius 
Bražėnas.

Tarp kalbų buvo trumpa meninė da
lis, kurią išpildė solistė Alodija Dičiu- 
tė-Trečiokienė ir smuiku R. Mickus, 
akompanuojant Onai Metrikienei.

Buvo padainuota dvi dainos: P. Šo- 
pagos ’Mylėk, lietuvi” ir Onos Metri- 
kienės ’’Tremtinio likimas” (žodžiai Alės 
Rūtos).

Po minėjimo birutietės visus pavai
šino kavute ir užkandžiais.

Minėjime dalyvavo gana daug lietuvių 
nors tuo pat laiku Santa Monikos Ben
druomenės apylinkė turėjo gegužinę.

(Kodėl taip daroma, kas jiems svar
biau, Lietuvos partizanai ar pabaliavoji- 
mas?)

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
nauja valdyba

Korp! Neo-Lithuania metinėje suei
goje (6.10.83) buvo išrinkti sekantieji 
korporantai į naują valdybą iš 7 asme
nų: V. Burokas, A. Bražinskas, E. Ged
gaudienė, V. Mikalauskas, A. Pečiulis, 
K. Švarcaitė ir R. Žmuidzinaitė-Empa- 
ker.

Į kontrolės komisiją: R. Aneliauskie- 
nė, B. Dūda, R. Mulokas.

Šioje sueigoje taip pat buvo nutarta 
suruošti Korp! Garbės Filisterio Kan. 
J. Tumo-Vaižganto, 50 metų nuo jo 
mirties (mirė 1933 m. balandžio mėn. 
Kaune), minėjimą š.m. advento metu. 
Kanauninkas J. Tumas-Vaižgantas bu
vo žinomas kaip kunigas, literatas, ra
šytojas, tautinio atgimimo veikėjas ir 
Korp! Neo-Lithuania labai brangus ir 
gerbiamas asmuo.

Korp! gegužinė-pabendravimas su 
korporantais ir jų draugais bus š.m. 
rugsėjo mėn. 11 d., sekmad., pp. E. ir 
J. Sinkių egzotiškame sode prie Ramio
jo Vandenyno. Š.m. lapkričio mėn. 12 
d., šeštadienį, numatoma suruošti Korp! 
metinę šventę-balių, Tautinių Namų sa
lėje, Los Angeles, Calif.

1983 m. birželio mėn. 22 d. įvyko 
Korp! Neo-Lithuania valdybos posėdis, 
kuriame naujoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:

Pirmininkas, V. Burokas; vice-pirm., 
A. Pečiulis; sekretorė, E. Gedgaudie
nė; iždininkė, K. Švarcaitė; v-bos nariai, 
A. Bražinskas, V. Mikalauskas ir S. Pet
ravičius.

Valdyba paskyrė: Magistrą, R. Vit
kienę, Tėvūną S. Petravičių ir Arbiter 
Elegantiarum, E. Balcerį. Tai pirmas 
kartas, kad į Korp! v-bą išrinkti 7 asm.

Jauniesiems Korp! valdybos nariams, 
kad gautų daugiau patyrimo Korp! už
daviniuose yra paskirtos pareigos, ku
rias jie atliks su vyresnio amžiaus kole
gomis, k.a.—V. Mikalauskas, padėjė

jas; R. Žmuidzinaitė-Empker, Magistres 
pad., ir A. Bražinskas, Arbiter Elegantia
rum padėjėjas.

Naujas Korp! pirm. V. Burokas iš
kėlė labai naudingų minčių diskusijose. 
Jo nuomone, Korp! Neo Liethuania yra 
labai gera akademinė organizacija, bet 
ją galima padaryti dar geresne. Jaunes
nieji korporantai turėtų patraukti savo 
draugus į Korp!. Vyresnieji kolegos, ku
rių nemažas skaičius užima atsakomin- 
gas vietas, galėtų padėti jauniesiems sa
vo patarimais ir net darbo suradimu. 
Jei kas būtų bėdoje reikia susirinkti, ap
tarti reikalą bei padėtį, arba suvesti su 
asmenimis, kurie jiems galėtų pagelbė
ti. Pirmininko nuomone, t.y. mūsų la
bai svarbus uždavinys korporantų tar
pe. Būtų labai naudinga ruošti paskai
tas apie Lietuvos istoriją, ideologiją, 
nes jaunimas apie tai mažai težino. Ga
lima, taip pat, padaryti per susirinkimus, 
trumpus pranešimus apie literatūrą, 
spaudą, meną, sportą ir t.t. Juk temų 
netrūksta.

Posėdžio dalyviai tiems pirmininko 
V. Buroko sumanymams labai nuošir
džiai pritarė, pasižadėjo dirbti ta linkme 
ir plėsti Korp! Neo-Lithuania veiklą 
PRO PATRIA! —eg

Lietuvos Vyčiy 133-S 
kuopos nauja valdyba

Los Angeles L.V. kuopos metiniame 
susirinkime birželio 26 d. A. ir B. Skiriu 
rezidencijoje išrinko naują valdybą.

Pirmininkė Helen Bartkus, vice-pirm. 
Julių Kiškį, sekretore Broną Skirienę, 
iždininku Leoną Oksą, fin. sekr. A. Ski
riu ir maršalka Joną Petrauską. Dvasios 
vadu palieka tas pats—kun. dr. Algir
das Olšauskas.

Susirinkime buvo nutarta pasveikinti 
L.V. metinį seimą Filadelfijoje progra
mos knygoje. Kuopa neturi pinigų kaso
je, kad galėtų nusiųsti delegatą į seimą.

Naujoji pirmininkė Helen (Varkaly- 
tė) Bartkus virš 40 m. yra aktyvi Vy
čių veikėja, buvusi finansų sekretorė, 
vicepirmininkė ir daug pasidarbavusi 
rengiant Los Angelyje L.V. seimus.

SAULIUS DAVID DIKINTS
President

DOBKIN S/CORDELL

INTERNATIONAL 
JEWELRY CENTER 
OF LOS ANGELES

Importer of Fine Precious Gemstones

Private Showing and Consultation
By Appointment Only

(213) 629-0858
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VEIKSNIŲ ATSIŠAUKIMAS
Brangūs Lietuviai,

Didelio susirūpinimo sukėlė pradėti 
plačiau organizuoti teismai prieš mūsų 
išeivius, primetant jiems nacių pada
rytus nusikaltimus. Teismuose panau
dojami sovietinių įstaigų paruošti doku
mentai ir liudininkų apklausinėjimai, 
pravesti Maskvos pareigūnų. Okupantas 
siekia kuo daugiau išeivijos lietuvių ap
kaltinti, kad labiau pridengtų savus 
prievartos darbus ir sukompromituotų 
etninių grupių stiprią anti-komunistinę 
ir okupuotų kraštų atstatymo veiklą. Net 
Maskvos spaudoje buvo pasikalbėjimų su 
KGB pareigūnais, kurie gyrėsi paruošę 
pagrindus daugiau kaip šimtui tokių 
bylų.

Panaudojimas KGB agentų parūpintų 
duomenų ir su jais bendradarbiavimai 
yra priešingi JAV teisingumo sistemai 
ir paneigia JAV piliečio apsigynimo 
principus ypatingai kada pačių JAV 
įstaigų yra skelbiama kad iš Sovietų 
Sąjungos ateinantys dokumentai yra 
falsifikuoti.

Šiose bylose kaltinami lietuviai ne
turi nė tų teisių, kokias turi kriminalis
tai. Mūsiškiai negali šauktis jury teismo 
ir negauna valdžios skirto advokato. 
Praėjus daugiau negu 40 metų po kal
tinamųjų datų nėra jokių galimybių ap
kaltinamiems rasti objektyvių liudininkų 
nes dauguma yra jau mirę ar ligoniai, 
o okupuotoje Lietuvoje dar esantieji 
liudininkai liudija tik taip, kaip jiems 
yra KGB įsakyta.

Prieš šias skriaudas visi išeivijos lietu
viai turime vieningai organizuoti gyny
bą. To akivaizdoje Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, Lietuvių Ben
druomenė ir Amerikos Lietuvių Taryba 
sutarė veikti bendromis jėgomis, sudarė 
specialų jungtinį komitetą, pavadintą 
Lietuvių teisėms ginti komitetu, kurio 
pirmininkas yra dr. V. Stanikus. Malo
niai prašome visus lietuvius šią bendrą 
akciją paremti lėšomis ir visais kitais 
galimais būdais.
Dr. Kazys Bobelis
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas
Dr. Antanas Butkus
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos pirmininkas 
Dr. Kazys Šidlauskas 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas

Reikia ginti lietuviy teises
Panaudodama įtartinus iš okupantų 

bolševikų įstaigų gaunamus dokumen
tus ir liudijimus Specialių investigacijų 
įstaiga kelia bylas kai kuriems lietu
viams, jau JAV piliečiams net siekda

ma juos deportuoti. Reikia ginti taip 
neleistinai ušsipuolamus lietuvius, ku
riems primetami nacių vykdyti nusikal
timai. Lietuvių teisėms ginti yra suda
rytas specialus bendras VLIKo, ALTo 
ir Liet. Bendruomenės komitetas, kuris 
šiam uždaviniui vykdyti reikalingas lė
šų. Tam reikalui suorganizuotas Lietu
vių teisėms ginti fondas, kuriam pirmi
ninkauti sutiko dr. J. Račkauskas. Au
kas siųsti: American Lithuanian Rights 
fund, 5620 South Claremont Avenue, 
Chicago, IL 60636. (Dirva 6-30-83)

SUSITARĖ VLIK-AS
IR BENDROUMENĖ

Birželio 30 d. VLIK-o ir Bendruo
menės vadų pasitarimu buvo priimta re
zoliucija, liepianti PLB-riei glaudžiai 
bendradarbiauti su VLIKu, ALTu ir 
BALFu. Susirinkusius paveikė dr. Ka
zio Bobelio kalba, liečianti VLIKo ve
damą darbą. Ypatingai darbą Europos 
parlamente, kur turi būti partijų atsto
vai, o ne vienos neaiškios politinės or
ganizacijos nariai.

Vytauto Kamanto skelbti planai 
VLIKui, ALTui, BALFui ir kitoms or
ganizacijoms buvo visai kitokie, negu 
Kamantas iš anksto planavo. Konferen
cija įsakė PLB vadovybei bendradar
biauti su VLIKu ir kitomis organizaci
jomis. Dr. Bobelis papasakojo VLIKo 
vedamą darbą, o kai buvo pasiūlyta 
PLB su VLIKu dirbti, tai Bobelis buvo 
pagirtas ir jam smarkiai paplota, Jis ga
vo didžiausias ovacijas.

Bet V. Kamantą labiausiai paveikė 
jo paties rinkimai. Kamantas įsivaizda
vo, kad didelė suvažiavusiųjų dauguma 
pasisakys už jį patį, o pasirodė, kad bu
vo pasiūlyti ir kiti kandidatai. Norėta 
perkelti valdybą į Kanadą. Dr. Songaila 
norėjo PLB valdybą perkelti į Toron
to. Buvo sudaryta visa organizacijos val
dyba. Vienus atmetė, bet didelė kandi
datų dauguma pasiliko. Kamanto šali
ninkai apklausinėjo kiekvieną atstovą, 
bet kai atėjo laikas balsuoti, tai jis ga
vo tik 68 balsus. Salėje buvo 115, tu
rėjusių teisę balsuoti. Kamantas buvo 
išrinktas, bet jis negavo nė dviejų treč
dalių. Songaila gavo 41 balsą.

Kamantas, matydamas atstovų nuta
rimą VLIKo reikalu, ir žiūrėdamas į 
gaut, balsų skaičių, priėjo išvados, kad 
turi keisti taktiką.

Tiesiu ranką dr. Bobeliui ir prižadu 
ateityje tartis visais svarbesniais klau
simais.

Atstovai paplojo Kamantui už tokią 
Bendruomenės politikos pakaitą. Kada 
jis paspaudė Bobeliui ranką, visi atsto
vai nepabaigiamai plojo. Visi buvo įsi
tikinę, kad jie baigė tuščius, nepabaigia
mus ginčus. (N.)

Poetas Bernardas Brazdžionis

Poetas B. Brazdžionis
Europoje

Per 14 metų Bernardas Brazdžionis, 
buvęs vyriausiu ’’Lietuvių Dienų” žur
nalo redaktoriumi, ir po to per 10 m. 
redakcijos nariu, liepos mėnesio viduryje 
turės savo kūrybos vakarus Anglijoje, 
Londone ir kituose miestuose, taip pat 
atliks programą liepos 17 d. Augsburge, 
Vokietijoje dėl Europos lietuvių kultū
rinės savaitės.

Linkime geriausios sėkmės ir prašome 
parvežti medžiagos dėl ”L.D.” žurnalo.

Ta pati PLB vadovybės klika
Įvykęs PLB seimas Chicagoje (7-1-83) 

išrinko naują vadovybę, kuri dar parei
gomis nepasiskirstė. Ją sudaro: M. Dran
ga (mes jį pažįstami iš jo naivių veda
mųjų Drauge), Algimantas Gečys (L.F. 
Bičiulių propagandistas), Birutė Jasai
tienė, Vyt. Kamantas (dabartinis PLB 
pirmininkas), R. Kudukis, Milda Len
kauskienė (mūsų fotografo Ant. Gul- 
binsko duktė), ir Tomas Remeikis 
(Akiraičių bendradarbis).

Kontrolės komisijon išrinkti: M. Vil
kaitis, A. Rugienis, J. Urbonas ir kandi
datu R. Bublys. Garbės teisman išrink
ti: dr. P. Kisielius, V. Kleiza, A. Rau- 
linaitis, J. Danys ir V. Izbickas; kan
didatai dr. P. Vileišis ir V. Vaitkus. 
(Teisėjų daugiau už valdybos narius).

Vis JAV sąrašas balsuojant gavo 68 
balsus, o Kanados sąrašas gavo 43 bal
sus. Atrodo, kad Chicagos Bendruo
menės klika nenorėjo perleisti Kana
dai vadovauti.

Tikrai bus juokinga, kai 68 balsais 
išrinkta valdyba skelbsis, kad jie viso 
pasaulio lietuvius atstovauja. Mums ži
nant, kaip tie delegatai paskirti.
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Jūratė Nausėdaitė- Ann
Jillian Bostono televizijoje

ANN JILLIAN
Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian, jau 

gerokai iškilusi TV žvaigždė, vėl labai 
stipriai sušvitėjo televizijos ekrane.

Prieš apie porą savaičių ABC tinklas 
iš Bostono perdavė su ja viso pusvalan
džio pasikalbėjimą. Buvo ypač malonu, 
kai Jūratė pabrėžė savo lietuviškąją kil
mę, minėjo Lietuvą ir net pagiedojo 
Lietuvos himno pirmąsias keturias eilu
tes.

Dabar vėl Naujosios Anglijos lietu
viams buvo miela ją matyti grakščiai 
šokančią ir puikiai dainuojančią dvie
jose specialiose TV programose: gegu

LADS konkurso premijuotų dramų autoriai Dailia Mackialienė 
ir Anatolijus Kairys.

žės 22 d., sekmadienį, dviejų valandų 
’’žvaigždžių Parade” (ABC 5, 8 ir 12 
kanai.), kur dalyvavo apie 40 TV įžy
mybių, ir gegužės 23 d. trijų valandų 
Bob Hope 80-tajam gimtadieniui pa
minėti orogramoje (NBC 4, 10 ir 30 
kanai.), kur dalyvavo netik vista TV 
žvaigždžių grietinėlė, bet ir prez. R. 
Reaganas su žmona. Pirmoji programa 
buvo filmuota Broadway’s Palace teatre 
New Yorke, o antroji—Kennedy Centre 
Washingtone. Abejais atvejais dalyvavo 
ir publika. Kennedy Centre Jūratei bu
vo sukeltos didelės ovacijos. Atsistojo 
ložėse ir prezidentas su žmona ir pats 
Bob Hope, kuris dar ir siuntė padėkos 
bučinius. Abi šias specialias programas 
TV Guide žurnalas stipriai reklamavo, 
įdėdamas jose dalyvavusių TV žvaigž
džių nuotraukas, abejais atvejais žino
ma, ir mūsų šauniosios lietuvaitės Jū
ratės. (J. Ež.) —DR 7.5.83

KIEK LIETUVIŲ AMERIKOJE
Pagal 1980 m. surašymą J.A.V. gy

vena lietuvių 339,438 ir 403,338 mai
šytų lietuvių—iŠ viso 742,776.

Daugiausia lietuvių gyvena Illinois 
valstijoj, 112,410 (liet, ir kt. kilmės); 
antroje vietoje yra Pennsylvania—106,- 
184; trečioje vietoje New York State— 
72,100. Toliau eina Massachusetts—72,- 
100, ir po jų seka California—52,821; 
New Jersey—49,010; Connecticut— 
42,411; Michigan—37,357; Ohio—28,- 
720, ir Florida—28,375. Kitos valstijos 
daug mažiau turi lietuvių. Maryland— 
20,772; Wisconsin—14,952; Indiana— 
9,334. Net Texas turi 9,334. Kitose val
stijose lietuvių gyvena mažiau 1%.

Reikia pastebėti, kad lietuvių skaičius 
auga Kalifornijoje ir Floridoje.

Naujas kontraktorius
Paulius Nefas šiomis dienomis išlaikė 

Kalifornijos valstybinius kontraktoriaus 
egzaminius ir gavo leidimą.

Nefas gyvena 2464 Lyric Ave., Los 
Angeles, Calif. Telefonas 664-2688.

Baigė kolegiją
Regina Stančikaitė šiemet baigė Kali

fornijos State kolegiją ir yra pakviesta 
mokytojauti šv. Kazimiero parapijos 
mokykloje, vesti penktą skyrių.

Naujakuriai
Rimas ir Margarita Poskaičiai nese

nai iš šiaurinės Kalifornijos persikėlė 
gyventi į Santa Monica, Calif.

Rimas yra nesenai atvykęs iš Lietu
vos ir yra baigęs filmavimo ir režisavi
mo mokslus. Jo žmona, Margarita, Ame
rikos lietuvaitė, yra advokatė.

Dalila Mackialienė
dar ne pensijoje

Iš Floridos gautas aprašymas labai 
sėkmingo Floridos lietuvių vaidintojų 
grupės ’’Žibintas” pasirodymo. Žibintie- 
čiai, režisuojami D. Mackialienės, pa
statė A. Kairio 3-jų veiksmų komediją 
’’Giminės.” Režisorės ir aktorių vaisius 
tikrai gerai pastatytas veikalas, publikos 
labai šiltai priimtas nesigailint nei plo
jimų, nei gėlių.

KILIMŲ PLOVIMO IR 
VALYMO MAŠINA Iš 

VOKIETIJOS, V0RWERK

REGINA SULIS
P.O. Box 1374, Pomona, CA 91769 

(213) 921-3004

(213) 829-4757 (213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404

14659 Limedale Street

Panorama City, CA 91402

ROKIŠKYJE PARDUODAMAS 
NAMAS 

kaina pagal susitarimą
Norintieji savo giminėms nupirkti na
mą, kreipkitės pas advokatą

RIČARDĄ A. LYGUTĮ
483 Francisco Street

San Francisco, CA 94133
Tel. 415-781-9048
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LIETUVIAI PREKYBININKAI — PROFESIONALAI

Advokatai

Jack Alex 
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

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 701 
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

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (Latvių kilmės) 

2901 Wilshire Boulevard 
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-4613 by appointment

Rolandas Giedraitis, D.D.S. 
Danute Giedraitis, D.M.D. 

Alma Viikas-Stockiene, D.D.S.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205
BRANCH OFFICE 

710 Wilshire Blvd., Suite 505 
Santa Monica, CA 90401 

Tel.: (213) 395-2231

Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS 
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION 

2839 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90026 

413-3370

Gydytojai

AMBO-WYTKING, INC. 
General Contractors 

President: Charles Dargis 
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
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercical 
Exchanges

Personalized Service With a Smile
(213) 731-7369 Office 666-8895

Anthony F. Skirius
Insurance Agent

4366 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: 664-2919

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY 

Sav, Wally ir Danutė Balchai 
11985 East Firestone, 

Norwalk, CA 
Tel.: (213) 864-2063

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

1760 Termino Ave., #207 
Long Beach, CA 90804 

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 General Contractors

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

A. PEČIULIS 
REMODELING and CONSTRUCTION 

Sav. ALOYZAS PEČIULIS 
814 5th Street, #8 

Santa Monica, CA 90403 
Phone: 394-2242

Bronė Skirienė
Real Estate Broker

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

664-2919 Res.: 849-4192

VINCAS SKIRIUS
R.E. Salesman
(same address)

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomisv- 

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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LIEPOS—

9 d., 7:30, susipažinimo vakaras su 
Australijos lietuviais šv. Kazimiero 
par. salėje.

17 d., 12 vai., Dariau-Girėno minėji
mas šv. Kazimiero salėje. Rengia šauliai 
ir ramovėnai.

24 d., 12 vai. Kun. dr. Vincento Bar- 
tuškos į monsinjorus pakėlimo i;kilmės, 
šv. Kazimiero par. salėje.

31 d. Birutiečių ruošiamas piknikas 
įvyks Tautinių Namų salėje.

RUGSĖJO MER
IS d., 1 v. p.p. ’’Lietuvių Dienų” me

tinis piknikas Šv. Kazimiero par. salėje.

Kun. dr. Vincas Bartuška, šv. Kazi
miero parapijos vikaras, birželio mėn. 
16 d. buvo popiežiaus pakeltas į prela
tus. Sveikiname prel. dr. V. Bartušką.

Antanas ir Emilija Daukantai liepos 
3 d. atšventė 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Tą dieną šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje buvo atlaikytos už 
juos Šv. Mišios.

Marija Daukaitė jau ketviri metai 
vyksta iš Los Angeles į Dainavos j. atei
tininkų stovyklas. Stovyklavimo metu 
įsigijo daug draugių, su kuriomis pa
laiko ryšį susirašinėdama, o atėjus va
sarai vėl nerimsta, norėdama džiaugtis 
gyva ir turtinga stovyklos programa bei 
draugiška aplinka.

nienė surado dar knygų, kurių ji neturi. 
Birutės du sūnūs yra geri pianistai.

G. Gudauskienė (Nasvytytė) yra pus
seserė Birutės Nasvytytės-Smetonienės. 
Birutė yra gimusi Sartininkuose, Žemai
tijoje ir vienu laiku ji buvo išrinkta Lie
tuvos gražuole.

«4 *

Edvardas ir Birutė Dūkai, iš Ade
laidės, Australijos, lydimi pusbrolio 
Francis X. Skirmanto ir Elenos Skirman- 
tienės birželio 17 d. aplankė L.A.V. ir 
L. Dienas.

Šiuo metu, daug Australijos lietuvių, 
vykdami į Chicagą, į II Pasaulio Lietu
vių šventę, sustoja ir į Los Angeles.

Tėvas Kornelius (kun. Antanas Buč
inys), ’’Darbininko” redaktorius Brook- 
lyne, N.Y., padarė ”L. Dienoms” vizitą. 
Jis buvo atvykęs į šv. Kazimiero parapi
jos 30-ją Lietuvių Dieną ir bažnyčioje 
pasakė gražų, reikšmingą pamokslą.

Kun. dr. Antanas Bučmys yra buvęs 
mūsų parapijoje vikaru, vėliau įstojo į 
Pranciškonų vienuolyną Kalifornijoje ir 
po metų buvo pakviestas į ’’Darbinin
ką,” Brooklyne ir gavo naują vardą— 
Tėvas Kornelius.

■4

Vlado Gylio lydimi aplankė redakci
ją svečiai iš Frankfurto, Vokietijos—tai 
Romas Šileris, Ramutė Rošanskaitė, abu 
baigę Vasario 16-tos gimnaziją ir gra
žiai kalba lietuviškai. Su jais kartu at
važiavo Ramutės draugė vokietaitė Bet- 
tina Maibach.

-KRIKŠTAI-
Birželio 11 d. buvo pakrikštyta Ed

vardo ir Editos (Lipaitės) Mattis dukra 
Daivos Marijos Kazimieros vardais. 
Krikšto tėvais buvo Gražina Tompaus- 
kienė ir Romas Žemaitaitis.

ALp(LKA)1763 
-A 1983, Nr.7/8

ARCHITEK1

Kai adv. J, _____
31 d., mes baigėme spausdinti L.A.V., 
tad tik paminėjome tą liūdną įvykį ir 
sakėme, kad vėliau duosime daugiau in
formacijų.

Arch. J. Mulokas po gedulingų pa
maldų, birželio 4 d. buvo palaidotas 
Forest Lawn kapinėse,

J. Mulokas buvo gimęs 1907 m. gruo
džio 18 d. Rokiškio apsk., Juodupės 
valsč., Vištagerklio kaime. Daugiau bio- 
grfinių žinių apie a. a. Muloką tilpo 
’’Lietuvių Dien” žurnalo 1975 m. Nr. 8, 
kai jam buvo skirtas numeris. J. Mulo
kas buvo L.D. šurnalo bendradarbis.

Amerikoje arch. J. Mulokas pasižy
mėjo gražių bažnyčių projektavimų, 
kaip: St. Louis, MO liet, bažnyčia, Atsi
mainymo bažnyčia Maspeth, N.Y., šv. 
Marijos Gimimo bažnyčia Chicago, Ill., 
Kennenbunkporte, Indianoje ir kitur. Jo 
bažnyčių stilius yra lietuviškas ir įdo
mus.

Norime pareikšti gilią užuojautą žmo
nai Jadvygai, sūnums Rimui su žmona 
Rūta, Dainiui su žmona Loreta; vaikai
čiams Undinei, Rimai, Aušrai ir Ievai; 
seseriai Jadzei Mieliūnienei, Valei Gaš
kienei ir broliui Vytautui Mulokui.

Jonas R. Simanavičius, Toronte, Ka
nadoje, mirė gegužės 19 d. Jis buvo 
’’Tėvynės prisiminiu” radijo programų 
Toronte vedėjas. Velionis buvo gimęs 
1917 m. Silsodžio km., Gražiškių valšč., 
Vilkaviškio apskrityje. Kelis kartus buvo 
Kanados Lietuvių Bendruomenės pir
mininku, ir Pabaltiečių sambūrio pir
mininku. Jo brolis, kun. Augustinas Si
manavičius, pranciškonas, yra Prisikė
limo parapijos klebonu Toronte.

-SVEČIAI-
Hansas Glazė iš Adelaidės, Australi

jos, lydimas Vytauto Glazės (visai ne 
giminė) birželio 20 d. atsilankė į L.D. 
redakciją ir įsigijo plokštelių ir Liet, 
žemėlapį. Hansas Glazė yra gimęs ne
toli Klaipėdos, baigęs inžineriją Tech
nikos fakultete Kaune 1944 m. ir da
bar Australijoje dirba kaip inžinierius 
cemento statybos srityje.

Vytautas Glazė ir Hansas Glazė yra 
Mažosios Lietuvos lietuviai. Jis nuvyko 
į Chicagą kur Brakas šaukia mažalietu- 
vių suvažiavimą.

Birutė Smetonienė, a.a. Juliaus Sme
tonos žmona, lydima Giedros Gudaus
kienės ir Liucijos Mažeikienės, birželio 
8 d. lankėsi L.D. redakcijoje. B. Smeto-

Jaunavedžių gausi šeima. H. ir G. Stevens antroje eilėje dėžinėje. Pamergė Silvija Ne- 
faitė su vyru Downers. Viršuje trečioje eilėje pirmas iš kairės Stovi pabrolis—Henri
ko sūnus Robertas Stevens.
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