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VLADAS BAKŪNASSUKAKTUVININKAS
1949 metais su šeima atvykęs ir pastoviai
Los Angeles apsigyvenęs V. Bakūnas š.m.
rugsėjo mėn. 3d. švenčia savo gyvenimo
deimantinę-75 metų sukaktį, kartu švenčia
ir 50-ties metų vedybinio gyvenimo
sukaktį.
VI. Bakūnas yra gimęs Suvalkijoje,
Lukšiuose, Šakių aps. 1908 m. rugsėjo
mėn. 3d.vedęs Olgų Butkevičiutę 1933m.
Jiedu abudu eilę metų gyveno ir dirbo
Klaipėdoje. Išaugino du sūnus: Darių,
gimusį Lietuvoj e, dabar JAV aviacijos
pulkininkų ir jaunesnį sūnų Kęstutį gimusį
Vokietijoje, kuris dalyvavo Vietnamo
kare-šiuo metu yra Federalinės valdžios
valdininkas.
VI. Bakūnas savy stovų gyvenimų
pradėjo gana jaunas. 1926 metais
Klaipėdoje dirbo Lietuvos Šaulių Sąjungos
XX-tos Rinktinės štabe,išdirbęs ten netoli
dešimtmčio, 1935 m. perėjo į Klaipėdos
Krašto Gubematūrų, joje sekretoriaus
pareigose išbuvo iki 1939 metų, kada

Žurnalistas Vladas Bakųnas

Vladas Bakūnasprie mikrofono, perduodamas
tiesiogini reportažą iš tarptautinės regatos
Klaipėdoj 1938 metais.

Klaipėda užėmė vokiečiai. VI. Bakūnas
buvo perimtas Užsienių Reikalų Ministeri
jos tarnybon ir paskirtas į Klaipėdoje nau
jai įsteigtų Lietuvos Generalinį Konsulatų
sekretoriumi.Tose pareigose VI. Bakūnas
išbuvo iki 1940 metų rusų okupacijos. Su
šeima likęs Klaipėdoje dirbo vienoje
vokiečių firmoje.

Spaudoje VI. Bakūnas pradėjo bendradar
biauti nuo 1926m. Klaipėdoje - rašydamas
tenykščiam “ Lietuvos Keleiviui’’, vėliau
“Vakarams”, taip pat rašė “Trimitui”,“Ka
riui”, jūrininkystės žurnalui “Jūra”, kuria
kurį laikų redagavo, gi oficiozo “Lietuvos
Aido” buvo specialus korespondentas
Klaipėdoje, perduodavęs žinias į Kaunu
telefonu, rytinei “Lietuvos Aido” laidai. VI.
Bakūnas nuo pat atvykimo dienos bendradar
biauja ‘ ‘Drauge”, “Dirvoje”, “Vienybėje”,
“Naujienose” ir kt. Yra “Lietuvių Dienų”
ir “Lietuviai Amerikos Vakaruose”
bendradarbis.
Radijo srityje VI. Bakūnas bendradarbiavo
jau nuo 1936m. pastačius Klaipėdos radijo
stotį. Be žinių ir pranešimų perdavimo, vedė
Lietuvos Jūrininkų S-gos įsteigtų jūrininkų
valandėlę.Čia, Los Angeles, bendradarbiavo

lietuvių radijo valandėlėje apie 30 metų, kad
ir nevisai ištisai. Bendradarbiavo su J.
Uždaviniu, Br. Gediminu ir G. Rudeliu. VI.
Bakūnas ir toliau bendradarbiauja dabartinėje
radijo valandėlėje
....V.S.

BALF(o balius įvyks š.m.lapkričio
mėn. 5d. parapijos salėje. Meninę
programą atliks vyrų kvartetas.
Visus prašome šią dieną rezervuoti
BALF‘ui, kuris yra pagrindinis veiksnys
pagelbėti varge esantiems.
Smulkesnes informacijas patieksime
vėliau.
—Valdyba

ALT’o ir Bendruomenės veikėjai 1950 metais.
Sėdi iš kairės: Juozas Aftukas, Marija Aftulienė,
Kazimieras Lukšys, Antanas Skirius, Kostas
Liaudanskas ir Algis Raulinaitis. Stovi, iš kairės

Vladas Bakūnas, Juozas Ąžuolaitis ir Jonas
Uždavinys.

—Foto Leono Briedžio

Vytauto Čekanausko, Lietuvos generalinio
garbės konsulo naujas telefonas yra (805) 4965324. Adresas—3226 N. Sawtooth Čt.,
Westlake Village, CA.
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SVARSTYBOS IŠEIVIJOS LIETUVYBĖS

IR LIETUVOS LAISVĖS REIKALAIS
Dalyvavo Lozoraitis, Krivickas ir Bindokienė

Su ypatingu pasisekimu praėjo svarstybos apie išeivijos
lietuviškumą ir apie Lietuvos laisvės reikalus tarptautinės
politikos sūkuriuose. Pranešimus padarė rašytoja, pedagogė
D. Bindokienė, Lietuvos atstovas prie Vatikano S. Lozoraitis
ir dr. D. Krivickas, atvykęs iš Vašingtono. Svarstybos vyko
spalio 3 d. Čikagoje, Tautiniuose namuose, kurie buvo
pripildyti gausių dalyvių. Svarstybas ruošė Amerikos Lietu
vių Tarybos Visuomeninių reikalų komisija, vadovaujama
dr. L. Kriaučeliūno.
D. Bindokienė atkreipė dėmesį į mažėjanti skaičių mūsų
veikėjų, organizacinių narių, lituanistinių mokyklų auklė
tinių, spaudos bendradarbių bei skaitytojų.. Skatino gausiau
įtraukti jaunimą ir viduriniąją kartą, spaudoje rašant tai, kas
jaunimą domina ir įjungiant juos pačius j bendradarbiavimą.
Ragino atkreipti dėmesį į lituanistines mokyklas.
St. Lozoraitis pasidžiaugė, kad Europos perlamente grupė
britų ir du danai iškėlė Lietuvos, Latvijos, Estijos laisvės
reikalą, siūlydami šį klausimą kelti Jungtinėse Tautose, de
kolonizacijos institucijoje. St. ‘Lozoraitis tikisi, kad naujasis
Vokietijos kancleris Koihl bus palankesnis Amerikai ir Lie
tuvai. Pažymėjo, kad mirus Seinų vyskupui yra daugiau
vilties, kad Punsko į lietuvių reikalavimus bus atkreiptas
didesnis dėmesys. St. Lozoraitis priminė, kad Lietuviai Va
tikane jau yra pakviesti į aukštus postus, ir lietuvių reikalais
popiežius Jonas Paulius II nuoširdžiai domisi.
Dr. D. Krivickas pasidžiaugė, kad vyksta sklandus ben
dradarbiavimas tarp Lietuvos diplomatų ir Vliko, taip pat
ir Alto. Lietuvių Bendruomenė ir Amerikos Lietuvių Taryba
sėkmingai drauge veikė telkiant lėšas Lietuvos pasiuntinybės
rūmų atnaujinimo reikalui. Skatino, kad Vlikas, Altas ir
Lietuvių Bendruomenė jungtinėmis jėgomis Lietuvos lais
vinimo darbus varytų pirmyn. Pažymėjęs, kad dabar mūsų
diplomatų išlaikymas daugiausia ateina iš sujungtų bendran
fondan Latvijos ir Estijos lėšų, priminė reikalą, kad mūsų
visuomenė savo aukomis daugiau finansuotų kai kuriuos
naujus mūsų darbus tarptautinės pilitikos srity, pvz., turint
savo ryšininką prie Europos parlamento.
Svarstybas sklandžiai pravedė inž. J. Jurkūnas. Prelegentai
atsakinėjo į gausius klausimus.
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Baigiant buvo preikšta padėka svarstybas suorganizavu
siam Alto vicepinn. dr. L. Kriaučeliūnui, kuris padėkojo
kalbėtojams ir gausiai susirinkusiems dalyviams.

MADRIDO KONFERENCIJAI ARTĖJANT
Lapkričio 9 d. prasidės nauja Madrido konferencijos
sesija, kurioje dalyvaus 35 kraštų atstovai. Jungtinis Pabaltiečių Komitetas Vašingtone, patyręs, kad kai kurie JAV
sąjungininkai yra linkę dabar konferencijoje sudaryti bai
giamąjį dokumentą, nepaisant krizės Lenkijoje ir nežiūrint
Sovietą priespaudos kituose kraštuose, kreipėsi į Vakarų
Vokietijos ambasadorių Madrido konferencijai Jeorg Kasti
ir į kai kurių kitų kraštų atstovus, primindamas, kad ne
reikėtu skubėti su naujais susitarimais su Sovietų Sąjunga,
kai ji nesilaiko senųjų susitarimų, kai ji trukdo radijo trans
liacijas, areštuoja Lietuvoje veikiančios Helsinkio grupės
narius, neduoda laisvai siųsti laikraščius ir laiškus iš Vaka
rų, laužo tautinių grupių teises savo kontroliuojamuose plo
tuose. (Eltos inf.)

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: (2131 323-7525

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, 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

MARCELLA AUGUS
President

Crown Escrow Corporation
2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
Tel.: 4I3-337O

Prelatas dr. Vincas Bartuška

NAUJO PRELATO VINCO
BARTUŠKOS PAGERBIMAS
1983jn. kovo mėn.23d. Popiežius
atžymėjo šv. Kazimiero parapijos vikarą
Vincą Bartušką, suteikdamas jam prelato
(Very Reverend Monsignor) titulą.
Prelatas V.Baltuška mūsų parapijoje dir
ba jau nuo 1969 m. Parapijos klebonas prel.
J. Kučingis ir katalikų organizacijos, liepos
mėn. 24 d. jam suruošė pagerbimo vaišes.
Iš ryto 10.30 vai. buvo iškilmingos
mišios, kurias atlaikė prel. V. Bartuška,
asistuojant prel. P. Celiešiui ir kun. A.
Olšauskui. Šiam įvykiui pritaikytą
pamokslą pasakė prel. P. Celiešius. Mišių
metu giedojo parapijos choras ir solistai,
vargonais pritariant komp. B. Budriūnui.
Po pamaldų, parapijos salėje, vyko
vaišės, paruoštos šv. Vardo draugijos,
Katalikių Moterų Sąjungos ir parapijos
komiteto.
Prel. J. Kučingis pristatė naująjį prelatą
V. Bartušką. Sveikinimo žodį tarė
Lietuvos generalinis konsulas Vytautas
Čekanauskas. Naujasis prelatas visiems

padėkojo už gausų susirinkimą (salė buvo
pilna žmonių) ir nuoširdžius sveikinimus.
“ Vincas Bartuška gimė Lietuvoje,
Vilkaviškio vyskupijoje 1917 m. spalio
mėn. 21d. Baigęs savo vyskupijos kunigų
seminariją, 1942 m.gegužės mėn. 10 buvo
įšventintas kunigu ir dirbo pastoracinį
darbą.
Karo išblokštas iš tėvynės, pasiekė
Romą ir šv. Grigaliaus universitete Romo
je studijavo bažnytinę teisę. Studijas baigė
daktaro laipsniu. 1949 kun. V.Bartuška at

vyko į JAV ir San Diego vyskupo buvo
pakviestas dirbti kurijoje ir profesoriauti
kunigų seminarijoje. Nuo 1952 rudens jis
buvo paskirtas San Diego kunigų seminari
jos prefektu ir moralinės teologijos bei
kanonų teisės profesoriumi.
1957 m. kun. prof. V. Bartuška persikėlė
profesoriauti į Manhattan kolegiją, Bronx,
N.Y., kur išdirbo 22 metus iki išėjo į
pensiją. Pensijos dienas praleidžia Los
Angeles, Calif, uoliai talkindamas lietuvių
sielovadoj.
Studijuodamas Romoje, gyveno šv.
Kazimiero kolegijoje, kuri dabar yra tapusi
jo labdaringumo objektu. Tačiau naujasis
prelatas nelieka kurčias ir kitiem kilniem
tikslam. Kai Darbininko redakcija į jį
kreipėsi su prašymu patalkinti išleidžiant
laureato Jurgio Gliaudos knygą apie šv.
Kazimierą, prel.dr. V. Bartuška paauko
jo šiam tikslui 500 dol. Tai šio vajaus pir
masis aukotojas. Knyga leidžiama ryšium
su šv. Kazimiero sukaktuviniais metais

WASHINGTONE BUVO
PAGERBTA VINCĖ
JONUŠKAITĖ-ZA UNIENĖ
Birželio mėn. 25 d., VLIK-o įstaigos
vedėjos Samatienės bute buvo pagerbta V.
Jonuškaitė, dalyvaujant Lietuvos atstovui
dr. St. Bačkiui su ponia, buvusio preziden
to dr.K. Griniaus našlei Kristinai Griniuvienei ir sūnui Liūtui Griniui su ponia,
solistei Barborai Darlienei ir kitiems.
Sveikinimo žodį pasakė dr.St.Bačkis,
pažymėdamas viešnios nuopelnus Lietuvos
vardą garsinant.

IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Rugpiūčio mėn. 7d. rusų ortodoksų cerkvėje
susituokė Kristina Urbanas ir Jeff Spencer. Šią
jauną porą sutuokė Kristinos diedukas arch.
Čerepavičius.

Vestuvių vaišės įvyko tikrai elegantiškame
Verdugo klube. Prieš puotai prasidedant choras
švelniai ir jaudinančiai sugiedojo “Tėve mūsų’’
Nuotaiką kėlė geras orkestras, su gražiai
pasirėdžiusiais orkestrantais ir geru vokalistu,
kurį karts nuo karto pavadavo Kristinos
pusbrolis Steve Hoover, turįs daug muzikinio
talento, geros išvaizdos, nebūtų nuostabu, jei
jis prasimuštų į televizijos ar kino artistus.
Nuotaka-kaip pasakų princėsė, iš kurios
dvelkėsi ne tik išorinis, bet ir vidinis grožis.
Jaunoji simboliškai pasirinko lelijas ir savo
bukietui ir stalų papuošimui, eidama pagal šv.
raštą...“pažvelkite į laukų lelijas...’’.Savo
jungtuvėms Kristina pasirinko savo senelių
Čerepavičių 51-ųjų vedybų sukakties dieną.
Jaunoji-gailestingoji sesuo dirba ligoninėje;
jaunasis Jeff Spencer dirba vienoje įstaigoje ir
taip pat treniruoja motociklistus, kurie ruošiasi
pasauliniam cempijonatui. Vienas iš jų beveik
užtikrintas savo laimėjimu.
Kristinos tėvai- Pranas ir Raisa Urbanai, yra
labai populiarūs lietuvių tarpe. Tėvas Pranas
labai gabus mechanikos srities specialistas,
motina-Raisa, žinoma kaip gera aktorė
priklauso L.A. Dramos Sambūriui, dainavo su
“Išlaisvintomis Moterimis’’ ir prieš porą metų
įdainavo lengvos muzikos plokštelę “Lik
sveikas’’. Sesuo Viktorija, dar jaunutė studentė,
teta-A.Hoover labai gera menininkė. Tikrai
malonu savo tarpe turėti tokia gabia šeima.
. . .
------Vaje
Marįja Kilmonienė, Rūtos (Kilmonytės)
Lowe motina, jos 80 m. gimtadienio proga buvo
pagerbta “Maxime” restorane, kur susirinko
apie 150 amerikiečių (artistų ir producerių) ir
apie 20 lietuvių.
Linkime Marijai sulaukti 100 metų!

ROQUE and MARK CO„ INC.
Realtors

A

Insurance

m

Income Tax

☆ Notary Public

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

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

GLOBE PARCEL SERVICE
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 vai. p.p. Sekmadieniais uždaryta
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos
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KELIONĖS VARGINA IR ATGAIVINA
Pokalbis su poetu Brazdžioniu, ką tik
grįžusiu iš kelionės po Europą

— Kokie įspūdžiai, Europos k raštus
ralyginant su Amerika?

’’Lietuvių Dienų’’ leidyklos bendra
darbis Bernardas Brazdžionis šia vasąrą nuo liepos pradžios iki rugpjūčio
mėn. pradžios praleido Europoje, lan
kydamas pažįstamus ir nepažįstamus
lietuvius ir duodamas literatūros - po
ezijos programas. Norėdami su jo ke
lionės tikslais ir įspūdžiais supažindinti
savo skaitytojus, kreipiausi į Brazdžiolį, pateikdamas keletą klausimų.

— Europa, tie kraštai, kuriuose teko
oūti, atrodo atkutę, issigydę karo žaiz
das ekonomiškai pertekę. Spaudoje
neveik kas dieną rasi ką nors apie
uietuvą — nuolat paminimi asmens
eisiu pažeidimai, teismai, suėmimai
nk. Lietuvoje, o, štai išskrisdamas atgal
nusiperku tos dienos laikraštį, kuriame
randu gražų straipsnį apie Čiurlionį ir
io kūrybą.
Porą dienų praleidau Miunchene,
ankydamas knygynus ir meno muzie
jus. Žmonės nerūpestingai poilsiauja
miesto aikštėse ir skveruose, naudoja
si vasaros prekių išpardavimu, o pri
vačios ir universalinės krautuvės lūžta
nuo pertekliaus.

— Kokiais tikslais vykote į Europą,
kurias šalis aplankėte ir ar tai buvo
pirmas (ar kelintas) kartas po to, kai
po karo pasiekėte JAV-bes?

— Kaip atrodo lietuviai?

Poetas Bern. Brazdž’onis
— Po to, kai atvykau su šeima j JAV
1949 m., čia išgyvenęs 34 metus, pir
mą kartą vėl pamačiau Europą. Aplan
kiau Angliją su Londonu ir keliais
miesteliais jo pašonėje, Švediją ir Vo
kietiją, kur buvau pakviestas Lietuviš
kų Studijų savaitės Augsburge progra
moje dalyvauti su poezijos vakaru.

Anglijoje buvo surengta mano poezios programos keturiose vietose; Stocklolme, kadangi tuo metu buvo oficia
lus atostogų metas, susitikiman atvyko
nedidelis būrelis lietuvių; daugiausia
(klausytojų buvo Augsburge, kur visą
savaitę vyko lietuviškos studijos; stu
dijų savaitė buvo pradėta sol. L. Suky
lės puikiu koncertu ir baigta mano
/ieno poezijos vakaru.
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— Lietuviai visur tie patys. Anglioje daugumas jau išėję pensiją, laiko
mi daugiau kupetoje, jaunesnioji karta,
šsimokslinusi ir ’’pabėgusi” nuo tėvų,
auniausių—vaikų— beveik visai nenatyti lietuviškam gyvenime; mokyklos
ir kita veikla belikusi užfiksuota K.
Barėno beletritikoj (”21 Veronika” ir
kt.) Kad jaunoji karta atitrūko — tatai
liūdniausia.
Londono lietuviai turi gerą pelną
duodančius namus, kur telpa lietuviš
kos įstaigos (spauda, centrinės drau
gijos...), bet nuolatinė ’’veikla” vyksta
Drie baro, kur sutikau ir skulptorių A.
Brazdį ir žmones net iš kitų miestų.
Už Londono vešliai žaliuoja Sodyba,
rūpestingų žmonių įgyta už labai ne
didelę sumą, šiandieną iškilusi į ma.eriališkai milijoninę tvirtovę; bet ir
ji turi problemų — čia glaudžiasi labai
nedaug senųjų, parku, ežeru ir gamta
naudojasi daugiausia svetimtaučiai. Iš
jų sodyba ir pelnosi, patarnaudama
baru ir valgykla.
Švedijoj lietuvių nedaug belikę. Ap
lankiau savo studijų draugą prof. Juo
zą Lingį, nematytą gal 50 metų, kuris
mane priėmė ir globojo kelias dienas,
aprodydamas miesto įžymybes ir supažindydamas su Stockholmo lietuviais.
Inžinieriai, daktarai ir kitų specialybių
žmnės — gerai įsitaisę, ekonomiškai
gyvena gerai, bet...ir tas ’’bet” yra
tas, kad jie yra ’’paskutiniai lietuviai
mohikanai”: vedę švedes žmonas, au
gina švediškas šeimas, ir lietuvybė čia
laikosi tik ant keletos entuziastų pe
čių. Mano mielas kolega Lingis sukvie
tė pas bendruomenės pirmininką kele
tą dar gyvų lietuvių, jie parodė labai
gražų dėmesį lietuviškam poezijos žo

džiui, jų tarpe buvo net labai didelių
autoriaus kūrybos mėgėjų, bet žmo
noms su dukromis reikėjo skaityti ang
liškus eilėraščių vertimus. (Mat, švediš
kas jaunimas angliškai išmoksta gimna
zijose ir anglų k. vartoja kaip antrą
kalbą).
J susitikimą įš Gotlando salos, kur
gyvena keletas lietuvių, specialiai at
plaukė dail. Eugenijus Budrys, susi
rinkusių tarpe buvo jaunas vyras iš
Lietuvos, o pats namų Šeimininkas
pertraukė atostogas ir atvyko iš salos,
<ur turi savo vasarnamį.

— O kaip lietuviai Vokietijoje?
Jeigu jie sugeba suorganizuoti tokias
gausias studiją savaites, matyt, jų yra
daug ir jie intelektualiai pajėgūs?
— Nežinau tikro lietuvių skaičiaus
Vokietijoj, centras, be abejo, Miunche
nas, po keletą, o gal ir keliolika ar ke
liasdešimt yra apie Vasario 16 gimna
ziją, Hamburgą ir kt. miestuose. Inte
lektualiai tikrai jie visi yra pajėgūs. Pa
jėgus ir materialiai, nes vieni jau gauna
geras pensijas, o kiti, jaunesni, turi ge
rus profesinius darbus arba tarnybas.
Pakanka, kad Miuncheno lietuviai tų
studijų savaičių ’’nepaleidžia iš rankų”
jau 30 metų, o dalyvių susirenka iš vi
sos Europos, net ir iš Amerikos (šiemet
buvo 17). Dalyvių šiais metais buvo
apie pusantro šimto. Dalyvavo iš 11
kraštų; be Vokietijos, dalyvavo iš
Anglijos, Šveicarijos, Italijos, Austri
jos, Prancūzijos, Olandijos ir kt. Be
paskaitų, čia vyko bendruomenės pir
mininkų ir vadovų posėdžiai, fronto
bičiulių ir kt. organizacijų pasitarimai,
ekskursijos į pilis ir muziejus, parodos,
koncertai, minėjimai. Tos studijų die
nos tai yra Europos lietuvių tautinės
gyvybės palaikymo šaltinis, kurio gai
vos atsigerti kasmet renkasi gyvenimo
sąlygų išblaškyti, bet nepasimetę lie
tuviai. Renkasi jie čia kaip į atlaidus,
daugelis susidraugavę, ir jų tarpan
pakliuvęs, irgi jautiesi kaip patekęs į
vieną lietuvišką šeimą. Paprastas, bu
vęs dalinių vyras šalia vyskupo, agnos
tikas šalia kunigo ar vienuolio, našliu
ke šalia viengungio ar šeimos žmonių,
vyresni šalia jaunų — visi savi, artimi,
nelaipsniuojami ir nekategorizuojami.
Liet, studijų dienos man paliko neišdil
domai gerą įspūdį. Ieškantieji progų
ir sąlygų prasmingai praleisti atostogas
galėtų ir Š. Amerikos lietuviai jomis
susidomėti. (Girdžiu, kad kitais metais
jau ir iš Kalifornijos kai kas žada vyk
ti.).

— O kaip sekėsi asmeniškai? Ar at
siskyrę nuo masės lietuviai domisi lie
tuviška kultūra, literatūra, poezija, ar
skaito liet, knygas ir laikraščius?

— Skaitytų, jei gautų. Laikraščiai
ir žurnalai iki jų eina kelis mėnesius,
nustoja aktualumo, dėlto juos erzina, ir
jie maža kas teprenumeruoja. Knygos
neprieinamos dėl to, kad nėra kaip įsi
gyti, o, be to, kainos perdidelės. Dole
rius pavertus markėmis,, kronomis ar
frankais, sumos pasidaro astronominės
ir prie geriausių norų knygos neįperka
mos.

Poezijos programai publika visur
buvo labai imli, dėmesinga, skųstis ne
galiu — galiu tik džiaugtis. Kaip va
karai pavyko, ne man spręsti. Jei kas
parašys į savo ar JAV laikraščius, pa
matysite. Gaila, kad nebeturėjau nusi
vežti nė ’’’Pilnaties”, nė kurios kitos
knygos. Knygą įsigytų daugelis. Taigi
— dabar pirmas mano rūpestis: išleisti
naują savo rinktinės laidą.
— Ačiū ui pokalbį. Ar nesijaučiate
pavargęs? Vėl reiks pagalbos mūsų lei
dyklai.
— Kelionės vargina fiziškai; ypač
nelengva buvo, kad Anglijoje ir Vokie
tijoje siautė prieš šimtmečius negirdėti
karščiai. Bet dvasiškai atsigauni. Jeigu
tik būtų proga, ir vėl keliaučiau. Sėdė
damas vietoje imi apsamanoti. Su
prantu dabar, kodėl žmonės taip nau
dojasi ekskursijomis, nors ir j Las
Vegas...

IZRAELYJE PAGERBTA HALINA
MOŠINSKIENĖ
Visuomenės veikėja ir rašytoja, San
Paulo, Brazilijoje, Halina DidžiulytėMošinskienė su vyru architektu Algir
du gegužės mėn. buvo pakviesta į Iz
raelį, kur ji buvo pagerbta už tai, kad
karo metu Lietuvoje išgelbėjo iš vokie
čių žydę Betšebą Tabdriski ir jos šei
ma.
Gegužės 24 d. Mošinskienė su vyru
dalyvavo Jeruzalėje, Yad Vashem me
morialinėje vietoje, kur buvo medelio
sodinimo iškilmės. Mošinskienei buvo
leista uždegti aukurą (’’amžiną ugnį”),
o paskui ’’’Atsiminimų kalne” ji paso
dino pušaitės daigelį ir jį palaistė. Gre
ta pastatyta metalinė lentelė su užrašu
’’Halina Mošinskas— Lithuania”.

Taip pat Mošinskienei įteiktas ’’Pa
saulio teisuolių” diplomas prancūzų ir
hebrajų kalbomis bei medalis su įrašu:
"Halinai Mošinskas — dėkinga žydų
tauta". (Iš "Vienybės")

— O į Floridą ar nevyksite?
— Planuoti vakarai Floridoje dėl
vietos sąlygų teko atidėti kitam kartui.

(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
KILIMŲ PLOVIMO IR
VALYMO MAŠINA IŠ
VOKIETIJOS, VORWERK

REGINA ST I LIS
P.O. Box 1374, Pomona, C A 91769
(213) 921-3004

Dr. Kazys Vileišis, gyvenęs Milford,
Ore., mirė liepos I d. Buvo gimęs
1914 m. Vilniuje, Nepriklausomybės
akto signataro Jono Vileišio šeimoje.
Baigęs Aušros gimnaziją, studijavo
mediciną Vytauto D. universitete Kau
ne ir 1929 m. gavo daktaro laipsnį.
J Ameriką atvyko 1946 m.
Dr. Kazys Vileišis yra Alenos Devenienės-Grigaitienės, Ritos Bagdonie
nės ir dr. Petro Vileišio brolis.
Nuliūdime liko žmona Verutė, duk
tė Danga ir sūnus Jonas.
Šeimai ir giminėms reiškiame gilią
užuojautą.
Dr. Kazys Vileišis palaidotas Wa
terbury, Ct., kur gyvena dr. P. Vileišis.
Stefanija Katilienė po sunkios vėžio
ligos mirė rugpiūčio 1 d., būdama tik
59 m. amžiaus. Rugp. 4 d. iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios palaidota Šv. Kry
žiaus kapinėse.
Kolonijoje Stefanija buvo populiari,
draugiška moteris, turėjo daug pažįs
tamų ir draugų, todėhį kapus ją paly
dėjo didelis skaičius žmonių.
Reiškiame gilią užuojautą vyrui Juo
zui, sūnui Vytautui, dukrai Giedrei
Stropienei ir anūkams.

Ratislav Yelich, Paulinos Yelichienės vyras, mirė liepos 13 d.
Paulina dažnai su vyru atvykdavo.]
lietuvių parengimus. Paulinai reiškia
me gilią užuojautą.

— Girdėti, kad netrukus vėl leisites
į kelionę?
— Taip. Bet šį syki netoli — tik
iki New Yorko, kur bus premijų įteiki
mo šventė.

Tuo mūsų pasikalbėjimas ir baigėsi.
Abu su Bernardu nuėjom į spaustuvę,
kur stojom darbuotis prie baigiamo pa
ruošti spaudai Kalifornijos Lietuvių
Almanacho* (a. s.)

— MIRTYS —

Kun. Vytautas Palubinskas

Kun. Vytautas Palubinskas, Aušros
Vartų Manhattene, N. Y., parapijos
klebonas lankėsi ALV ir LD leidyk
loje. Papasakojo, kad gavęs nugyven
tą kleboniją, turi viską atremontuoti.
Arch. Edas Babušis pagal jo planus
nemokamai
vadovauja
remontui.
Darbas vyksta, tik sunkus lėšų klausi
mas, nes parapiečių nedaug, o ir tie
patys reikia suieškoti ir prie parapijos
pritraukti. Ateitį jis numato gražesnę.
Turi savo tarpe labai gerų parapiečių.
kaip Jurašai, kurių visa šeima daly
vauja pamaldose. Laukia aukų iš visų,
kurie kun. Palubinską pažįsta, ir kurie
norėtų jam padėti. Adr.: 32 Dominick
St., New York, N. Y. Telefonas: 212
255-2648.

Leonas Briedis, gyvenęs Maywood.
Calif., rugpiūčio 21 d. buvo rastas ne
gyvas savo namuose.
Leonas gyveno vienas, neturėjo Šei
mos; jo brolis Juozas Briedis gyvena
West Bloomfielde, Michigano valst.
Leonas buvo LAV ir ’’Lietuvių Die
nų” žurnalo foto bendradarbis. Jis ak
tyviai dalyvavo kolonijos ir parapijos
gyvenime, kiekvieną sekmadienį ji ga
lėjai sutikti su foto aparatu, kuriuo už
fiksuodavo minėjimus, įvykius, sve
čius ir netrukus pasiųsdavo spaudai.
Honoraro neprašydavo, pats dar spau
dą rėmė, nors paskutiniu laiku gyveno
iš Fordo pensijos.
Reiškiame gilią užuojautą broliui
Juozui.

Leonas Briedis buvo palaidotas po
Šv. Mišių Sv. Kazimiero bažnyčioje
Šv. Kryžiaus kapuose.
Laitovėmis rūpinosi brolis Juo
zas Briedis, atvykęs iš Detroito.
Leonas Briedis nepaliko testamento.
Teisinius reikalus brolis J. Briedis pa
vedė tvarkyti adv. Nijolei Trečiokie
nei; namų priežiūros reikalais rūpin
sis VI. Jasiulionis.
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Ypatingai verti dėmesio buvo kostiumai
sukurti “Živilei”.
Povilas Kiškis, kaip ir Giedrė, anksti
įsijungė į skautus, tautinius šokius. Tėvai
Alice ir Antanas Kiškis, daug metų
stovyklavo, daug stovyklavietei padėjo,
kartu į stovyklą veždavosi visą šeimą. Taip
anksti ir prasidėjo Povilo skautavimas.
Vėliau įstojo į JAV laivyną, kur išbuvo
6 metus, pernai netgi užsitarnaudamas
medalį. Povilas praleido net 9 mėnesius In
dijos vandenyne ant lėktuvnešio Irano
suirutės metu. Šiuo metu dirba Seal Beach

Jaunavedžiai Giedrė Dovydaitytė ir Povilas
Kiškis,

DAR VIENOS VESTUVĖS
Rugpiūčio mėn. 6 dieną susituokė
Giedrė
Dovydaitytė
ir
Povilas
Kiškis.Vyriausia
pamergė-Darija
Žaliūnaitė, toliau kita palyda: Vilija

Butkytė, S.Jacobs, Darius Prasauskas, R.
Šėkas ir D. Maggi.
Jaunoji Giedrė nuo pat vaikų darželio
šoka tautinių šokių grupėje ir dar dabar yra
aktyvi “Spindulio” ansamblio narė. Mokėsi
baleto ir daug kartų pasirodė
parengimuose, vaidinimuose kaip
“Sidabrinė diena”, operetėje “Gilanda”
ir televizijos programoje “Family Affair”.
Giedrė yra aktyvi sportininkė,
priklausanti Los Angelės sporto klubui
“Banga”, yra tinklinio komandos žaidėja
ir eina iždininkės pareigas. Baigė institutą
vidaus dekoravimui, 6 mėnesius mokėsi
meno Italijoje, dabar tęsia studijas Long
Beach universitete, tuo pačiu metu dirba
vidaus dekoravimo firmoje. Giedrės
vestuvinė suknelė buvo pasiūta pagal jos
pačios padarytą škicą.
Giedrė savo meniškus gabumus,
greičiausiai paveldėjo iš savo tėvų: tėvas
Vincas-geras aktorius, Los Angeles
Dramos Sambūrio pirmininkas, vienas iš
pačių pirmųjų įsijungęs i Sambūrį; motina
- Ema irgi senai į sambūrį įsijungusi
aktorė, bet tai dar ne viskas- pagal savo
gamintus škicus ir vaizduotę ne kartą
pasiuvus kostiumus vaidinimams.

JAV laivyne ir tuo pačiu metu studijuoja
elektros inžineriją.
Abu jaunieji labai mėgsta gamtą todėl
Giedros tėvai, pagal jos pageidavimą,
vestuvinę puotą suruošė savo gero bičiulio
dr. Z. Brinkio sodyboje. Jaunieji savo
povestuvinę kelionę praleido važinėdami
pajūriu, o paskutines kelias dienas praleido
skautų stovykloje.
------- .........Vaje

SVEČIAI IŠ
AUSTRALIJOS
‘’Lietuvių Dienų” redakciją aplankė gana daug
lietuvių iš Australijos, kurie grįždami iš Čikagos
dar keliom dienom sustojo Los angeles.
Donata Sadauskaitė, palydima R.Šakienės,
Juozas ir Ona Maksvyčiai, palydimi J.Petronio.
J.Maksvytis yra labai muzikalus, dar būdamas
jaunuoliu puikiai grojo akordeonu, o dabar yra
parašęs melodijas keletui dainų, labai įdomi
“Pavasaris kiekvieną kartą”, kuri buvo dainuo
jama “Sidabrinės dienos” pastatyme. Onutė
priklauso vaidybos būreliui.
Inž. R. Vyšniauskas su žmona Aldona, ne tik
kad atsilankė, įsigijo dovanų, bet dar paliko
gražią auką spaudai remti.
Jonas ir Birutė Tamošiūnai, iš Melboumo,
taip pat įsigijo dovanų ir paliko auką. Jonas
daug dirbo ir dirba lietuvių bendruomenės
valdyboje, eidamas įvairias pareigas. Buvo
vienas iš pirmųjų suorganizavęs lietuvių
bendruomenę
Perth
mieste.
Birutė
Tamošiūnienė yra plačiai žinoma dainininkė
išleidusi net dvi plokšteles, viena iš jų “O,
ramunėle, pasakyk’’yra uždrausta Lietuvoje.
Jos plokštelės jau senai išpirktos, kas rodo, jos
populiarumą.

Antanas Laukaitis, Australijos lietuvių
sportininkų vadovas, lydimas Mykolo
Zizo, aplankė L.D. redakciją ir įsigijo
daug suvenyrų dėl savo draugų
Australijoje.
A. Laukaitis yra L.D. žurnalo ben
dradarbis. Jis gyvena Sydney, Australijoje.
Juozas B. Jasas, iš Perth, Australijos,
lankėsi L.D. redakcijoje, ir papasakojo apie
Pertho lietuvių veiklą.
Jis įsigijo lietuviškų plokštelių, knygų ir
užsisakė Lietuvių Dienų žurnalą. Jasas čia
svečiavosi pas Leoną ir Mariją Kantus.

Dariaus ir Girėno
Minėjimas Los Angelyje
Liepos mėn. viduryje viso pasaulio lietuviai
surengė tragiško Dariaus ir Girėno mirties 50
metų sukaktį. Iškilmingiausią paminėjimą
padarė Chicagoje Dariaus-Girėno Veteranų
postas (American Legion post)
Vokietijos ir lenkijos lietuviai paminėjimą
turėjo Soldino miške prie Dariaus-Girėno
paminklo. Los Angeles lietuviai neatsiliko nuo
kitų Amerikos lietuvių kolonijų, gražiai
paminėjo Dariaus-Girėno žygį ir tragišką mirtį.
Paminėejimą suruošė karių veteranų Ramovė, vadovau
jama Antano Audronio (be šaulių ir Birutiečių).
Paminėjimas įvyko liepos 17 d. šv.Kazimiero
parapijos salėje. Programą pradėjo Ramovės
pirm. A. Audronis ir A. Polikaitis su
dainuodamas Amerikos himną. Paskaitą apie
Darių ir Girėną ir jų žygį buvo paruošęs Z. Koronkevičius. Meninę dalį išpildė solistė Aušra
Baronaitė-Silkaitienė, akompanuojant muzikui
Alozui Jurgučiui. Aušra padainavo keletą
įvykiui pritaikintų dainų.
Pabaigai A. Audronis pristatė karininkų
Ramovės vėliavą ir minėjime dalyvaujančius
Lietuvos Kariuomenės karininkus.
Minėjimas buvo baigtas pirm. A. Audronio
padėka už aukas ir už dalyvavimą minėjime.
Visi sugiedojo Lietuvos Himną.

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ-ANN
JILLIAN TEATRO FILMOJE
Nesenai teatruose pradėjo rodyti filmą “Mr.
Mom,’’kurioje vaidina ir Jūratė. Ji savo rolę
atliko labai puikiai ir įtikinančiai. Pati filmakomedija, vietomis gana juokinga.
Dabar Jūratė suka televizijai filmą “ Mirties
kelionė į Osaką” (Death Rides to Osaka), kuri
yra pagrįsta tikrais įvykiais gyvenime, nesenai
aprašytais laikraščiuose ir komentuotais per
televiziją. Šioje filmoje Jūratė turi labai

dramatišką gatvinės rolę.
Filmą besukant Jūratė, žinoma apsirengusi ir
išsidažiusi kaip gatvinė, su savo partneriu išėjo
į gatvę, prie pat studijos, kad galėtų ramiai
pasipraktikuoti emociniai persiurbtą muštynių
sceną, kurioje jos partneris gerokai ją apdaužo.
Jiedu sceną suvaidino taip gerai, kad tuojaus
prisistatė policija. Jūratei teko gerokai aiškintis,
kad abudu nepakliūtų už grotų.

-KRIKŠTYNOSJuozo ir Irenos J. (Pažėraitės) Venskų dukra
Aušra Janina buvo pakrikštyta šv. Kazimiero
bažnyčioje liepos 10 d.
Krikšto tėvai buvo dr. Alma VilkaitėStočkienė ir dr. Rolandas Giedraitis. Krikšto
pareigas atliko prel. J. Kučingis, Į vaišes buvo
sukviesti tik giminės (nė vieno spaudos atstovo).
Sveikiname Juozą ir Ireną. Graži pradžia.

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

AMBO-WYTKING, INC.
General Contractors

President: Charles Durgis

Advokatai
Jack Alex

Dantistas (Latvių kilmės)

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

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403

ROMAS REMODELING

A. BLAKIS, D.D.S.

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

Lietuviui 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

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

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

Phone: 828-7525

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercical
Exchanges
Personalized Service With a Smile
(213) 731-7369

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Anthony F. Skirius

Gydytojas ir chirurgas

Insurance Agent

Įstaigos telefonas: 826-3090

4366 Sunset Boulevard

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Los Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

WALLY & WAYNE
PHOTOGRAPHY
Sav. Wally ir Danutė Balchai

11985 East Firestone,
Norwalk, CA
Tel.: (213) 864-2063

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

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D.

& JORGE HOYOS, M.D.

Medical Of fices
2642 Pasadena Avenue
Los Angeles, CA 90049

General Contractors

BIRUTA BARVIKS, D.D.S

A. PEČIULIS

| Corner Warner Pr Euclid |
Tel.: 1 (714) 968-5525

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Res.: 849-4192

VINCAS SKIRIUS

R.E. Salesman

l same address)

Telefonas: (213) 498-6676

Dantistai

10900 Warner Ave., Suite 116
Fountain Valley, CA 92708

Real Estate Broker

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

Phone: 222-0211

Member American Dental Society

Office 666-8895

Bronė Skirienė

664-2919

Internal Medicine including Cardiology

Fotografai

Res.: 395-0410

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
IIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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RUGSĖJO MĖN. —

18 d. 1 vai. p. p. ’’Lietuvių Dienų”
metinis piknikas Šv. Kazimiero parap.
salėje.
SPALIO MĖN. —

8 d., šeštadienį, solistės A. Trečio
kienės rečitalis Šv. Kazimiero parap.
salėje.
16 d. Šv. Kazimiero parapijos meti
nis balius savoje salėje.

23 d. 12 vai. kun. Ylos minėjimas
Šv. Kazimiero parap. salėje.
29 d., sėst., Radijo valandėlės balius
Šv. Kazimiero par. salėje.
LAPKRIČIO MĖN. —
5 d. Balfo metinis balius Šv. Kazi
miero parapijos salėje.

12 d. Dramos sambūrio vaidinimas
King mokyklos salėje.
20 d. Kariuomenės šventė Šv. Kazi
miero parapijos salėje.

-TRUMPAI“
Kun. J. Prunskis. Chicagoje, turėjo
širdies priepuolį. Dabar ilsisi ligoninė
je. Dr. kun. J. Prunskis yra vienas iš
nuoširdžiausių ’’Liet. Dienų” bendra
darbiu.v
Linkime kun. J. Prunskiui ko grei
čiausiai pasveikti, nes lietuviškoji spau
da laukia jo plunksnos.

Eddy ir Helen Bartkui ir Julius ir
Marytė Kiškiai išvyko atostogų į
Alaska.
Helen Bartkus yra išrinkta Los An
geles Lietuvos Vyčių 133 kuopos pir
mininke, o Julius Kiškis, buvęs pirmi
ninku, sutiko būti vicepirmininku.
Dainius V. Mulokas, Vilniaus uni
versitete baigęs medicinos studijas,
grįžo i Kaliforniją. Dainius Vilniuje
vedė Loretą Kataržytę, kuri irgi baigė
medicinos mokslus Vilniuje. Juodu
parsivežė dviejų metų amžiaus dukrelę
Jievutę.
i Dainius ir Loreta dabar ruošiasi
Kalifornijos valst. medicinos egzami
nams.
L. Dovydaitis išvyko mėnesiui atos
togų į Europos valstybes; grįš tik rug
sėjo meni pabaigoje.
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Jau gavome dailininko Česlovo
Januso aliejinį paveikslą "Palangos
pajūris prieš saulėleidį". Dailininkas
šį pavęiįslą paaukojo ’’Lietuvių Die
nų" pikniko loterijai. Piknikas įvyks
rugsėjo 18 d. Šv. Kazimiero parapijos
salėje.
Juozas Laučka, Ateitininkų Federa
cijos vadas, atostogaudamas Kennebunkporte. Me., rugpiūčio 20 d. turė
jo širdies priepuolį. Atgaivintas ir gy
domas. Linkime greitai pasveikti.

Eugenijus Makauskas su žmona iš
Naujosios Zelandijos, lydimi Almos
Pauplauskienės, apankė LD knygyną
ir įsigijo Lietuvos žemapių ir virimo
knygų.
LINKSMA GEGUŽINĖ
Los Angeles Tautinės Sąjungos sky
rius rugpiūčio 21 d. surengė gegužinę
Tautinių namų salėje.
Susirinko daugiau kaip 200 asmenų
ir smagiai praleido popietį: buvo duo
dami karšti pietūs, veikė baras ir įvy
ko loterija.

A. J. Čingų šeimos šventė
Agronomas Jonas činga, kuklus ir nuoširdus
visuomenininkas, ir žmona Aldona, gyvena
Kalifornijoj, 1983 m. rugpiūčio 21 d. atšventė
40-ties metų vedybų sukaktį. Jų dukros Lina
Daukienė ir Daiva Dūdienė suruošė jiems
‘Jsukaktuvinį pobūvį,’” sukviesdamos p.p.
Čingų būrį draugų ir giminių. Pobūvy dalyvavo
ir ne tik Čingų žentai, bet ir visi šeši jų anūkai.
Jonas Činga žinomas išeivijoj kaip veiklus ir
nuoširdus bendruomenininikas, dirbęs taip pat
ALT’o, Lietuvių fondo ir kitų organizacijų
vadovybėse. Aldona ir Jonas Čingos visada
buvo jautrūs ir dosnūs lietuviškuose reikaluose.
Gal dėl to ir jų abiejų dukrų šeimos darnios,
lietuviškos, anūkėliai moka lietuviškai, lanko
Lituanistinę mokyklą.
Jaukų ir gražų pobūvį pradėjo artimas jų
draugas V. Bacevičius. Pasakyta ir daugiau
kalbų, išreikšta linkėjimų.
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SVEČIAI
Prelatas Pijus Ragažinskas, Sao Paulo,
Brazil, grįždamas iš Pasaulinio Lietuvių Dienų,
sustojo Los Angelyje ir aplankė L.D. redakciją
ir senus pažįstanus. Jį atlydėjo Kazys Karuža,
jo kaimynas iš Lietuvos.
Prel. P. Ragažinskas daug papasakojo apie
Brazilijos sunkų gyvenimą. Pramonei ir
žmonėms trūksta gasolino ir todėl negali
išvystyti. Jis jau virš 30 metų gyvena Brazilijoj.

Jonas Kazėnas iš Adelaidės, Australijos,
lydimas draugo biržiečio Aleksandro Dabšio
aplankė L.D? redakciją, užsisakė L.D. Žurnalą
ir įsigijo lietuviškų suvenyrų. J. Kazėnas yra
patriotas lietuvis, priklauso šauliams ir
ramovėnams.
Jis dalyvavo Pasaulio Lietuvių Dienose
Chicagoje. Jis yra pasvalietis, kun. Kazėno
brolio sūnus.
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Kazys Šerėnas, Long Beach, CA nuo vėžio
mirė liepos 11 d. Liepos 14 d. Kazys iš šv.
Kazimiero bažnyčios buvo palaidotas All Souls
kapinėse Long Beach.
Nuliūdime liko žmona Ella, dukra dr. Danutė
Rulienė, broliai Edvardas ir Romualdas ir sesuo
Konstancija Lisauskienė. Šerėnas priklausė
Long Beach lietuvių klubui.
Reiškiame žmonai, broliams ir seserims
giliausią užuojautą.

Filomena Jurkšaitienė, Santa Monica, Ca,
mirė liepos 12 d. ir buvo palaidota šv. Kryžiaus
kapinėse. Filomena gyveno pas dukrą Birutę
Gricienę.
Reiškiame gilią užuojautą vyrui Juozui
Jurkšaičiui, dukrai ir žentui.

Eugenija Venckūnienė, Santa Monica, CA,
liepos 15 d. slaugės buvo rasta negyva. Ji jau
buvo sulaukusi 85 m. amžiaus. Kadangi giminė
neatsiliepė, jos kūnas buvo sudegintas.
Pažįstame dr. George Venk-Venckūną, kuris,
rodos, Detroite turi savo įstaigą, bet dažnai at
vykdavo į Kaliforniją ir savo adresą duodavo
tą patį kaip Eugenijos Venckūnienės—1038—14th St., S.M.
Eugenija Venckūnienė turėjo Santa Monikoje
8 butų nuomuojamus apartmentus.

Sofija Lisauskaitė (Adomavitze) mirė liepos
15 d. Los Angelyje. Ją prieš metus atsikvietė
į Los Angeles jos augintinė žydaitė Regina Kab,
kai Reginos tėvai žuvo Lietuvoje. Sofija
Lisauskaitė jų trijų metų dukrą paėmė auginti.
Žinoma, tai padarė rizikuodama gyvybe žiaurių
nacių pareigūnų.
Regina neliko skolinga, kai ji čia įsikūrė,
pasikvietė savo antrąją motiną, Sofiją.
Liepos 20 d. velionė iš šv. Kazimiero
bažnyčios buvo palaidota Šv. Kryžiaus
kapinėse. Į bažnyčią ir kapines atvyko visi
* Reginos Kab giminės.
Kodėl to įvykio niekas nepadavė Amerikiečiu
spaudai) Juk Sovietai ir jų agentai skelbia, kad
lietuviai šaudė žydus. Netiesa, tūkstančiai
lietuvių gelbėjo žydus, bet šaudė ne lietuviai,
o naciai, kurie buvo okupavę Lietuvą.
Parapijos vadovybė ar lietuvių organizacijos
turėjo tą įvykį paskelbti amerikiečių spaudai.

Kotryna Navickienė (Noyeske) mirė birželio
21 d Holy Family Viloje, Chicago, Ill. Ji yra
gyvenusi ilgą laiką Kalifornijoje.
Reiškiame užuojautą sūnums ir dukroms,
kurie gyvena Kalifornijoje. Viena duktė yra šv.
Kazimiero Vienolino sesuo Lemberta. Sūnūs
nebendrauja su lietuviais ir net nežinome jų
vardų.

