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Lietuvių

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos
rengiama Lietuviu Diena įvyko birželio
mėn. 17 d. parapijos patalpose, meninė
dalis — Marshall aukštesnės mokyklos
auditorijoje. Šia švente ir koncertu buvo
atžymėti du įvykiai: šv. Kazimiero jubilie
jus ir ilgamečio klebono prel. J. Kučingio,
išeinančio į pensija, atsisveikinimas su
klebono pareigomis.
Šventę atidarė šv. Kazimiero parapijos
komiteto vardu Juozas Dženkaitis
pakviesdamas Antanu Polikaitį sugiedoti
Amerikos himną. Atidarymo maldą
perskaitė Algimantas Žemaitatis.
Sveikinimo žodį tarėv Lietuvos gen. kon
sulas inž. Vytautas Čekanauskas.

Diena

Vincas Trumpa, istorikas ir spaudos
bendradarbis trumpai kalbėjo apie šv.
Kazimierą, ypatingai pabrėždamas jo
maldas prie uždaru bažnyčios duru.
Įdomu, kad jis kaip karalaitis nereikalavo,
kad bažnyčios durys būtu jam visuomet
atdaros!
Koncertinę programos dalį pravedė
Lietuviu Radijo valandėlės pirm. Rūta K.
Vidžiūnienė. Koncerto programą išpildė
viešnia iš Brockton, Mass. Marytė
Bizinkauskaitė ir čikagietis, operos
solistas, Algirdas Brazis. Pirmoji koncer
to dalis — lietuviu kompozitorių dainos,
atliktos solo ir duetais. Antroje koncerto
dalyje — klasikai, ištraukos iš operų ir

Prel. Jonas Kučingis.

operečių. Visam koncertui akompanavo
Raimonda Apeikytė, nepamainoma
pianistė, kuri niekad nepavargsta ir neat
sisako padėti lietuviškoms programoms.
Ir pamaldas bažnyčioje ir pirmąją
koncerto dalį filmavo ir rekordavo televizi
jos stotis (40 kanalas) ir perduos per
televiziją, tik dar nežinoma data.
Buvo įteiktos dovanos ir pažymėjimai
šeštadieninės mokyklos rašiniu konkurso
laimėtojams: Živilei Tomkutei, Taurui
Radveniui, Vilijai Žemaitaitytei ir Tanyai
Barauskaitei.

Tą pačią dieną vyko ir dailės paroda,
kurioje dalyvavo daug menininku —
mėgėju: Stephen Anaya (Baškauskas) J.
Gediminienė, O. Paškevičienė, J.
Andrašūnas, L Lipaitė, V. Dapšys, J.
Šlapelytė, A. Valiulienė, G. Gustaitė, R.
NovakyJ. Kaributas. Savo kūriniu parodą
turėjo ir dail. P. Domšaitis.

Šventė praėjo gana gerai ir sklandžiai,
tik žmonių buvo mažiau, negu paprastai,
nes tą patį sekmadienį latviai ruošė Birželio
įvykiu minėjimą.
Rugsėjo mėn. 23 d. sekmadienį, tuoj po
pamaldų, šv. Kazimiero parapijos
patalpose rengiamas tradicinis — metinis

“LIETUVIŲ DIENOS”

Solistai Marytė Bizinkauskaitė ir Algirdas Brazis dainuoja Marshall mokyklos auditorijoje Los
Angelyje.
—Nuotrauka Prano Gasparonio

žurnalo piknikas. Visas pelnas eis žurnalo
leidimui paremti. Kviečiame visus gausiai
dalyvauti ir paremti lietuvišką spaudą, kuri
taip reikalinga mūsų kalbai ir kultūrai
išlaikyti.
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Tiesa, sukilėliai nepasiekė (ir negalėjo atsiekti) savo galutinių tikslų ir
atstatytosios nepriklausomybės ilgesnio išlaikymo. Bet jie parodė mūsų
tautai ir visam pasauliui tvirtą valią ir skaidrią tautinę sąmonę gyventi,
kaip ir anksčiau, laisvai ir savarankiškai.
* Hitleriniai naciai sukilimo pastatytą laikinąją vyriausybę netrukus
nušalino, nes jie atvirai planavo, kaip ir anksčiau Kremliaus bolševikai,
sunaikint Baltijos valstybių nepriklausomybę, mūsų žemes ir tautas paversti
jų kolonijomis. To siekę naciai greit pralaimėjo, patys žuvo. To pat siekė
ir tebesiekia Kremlius, ir jis savo užmačias laikinai tebėra laimėjęs. Praeity
visos tironijos žūdavo, žus ir dabartinės tironijos, ir greitesniu tempu, negu
jos galvoja.
Kasmet prisimindami baisiojo birželio trėmimų sukaktį (o trėmimų po
karo buvo ir daugiau ir ne mažesniais mastais), gal dar geriau darytume,
kartu vis paminėdami ir narsiojo birželio mėnesio mūsų tautos sukilimą,
drauge ir vėlesnius laisvės kovotojus po ano karo. Birželio sukilimas buvo
juk vienas iš didžiai įpareigojančių mūsų tautos ryžtingumą laisvai gyventi.
Narsieji to paties birželio įvykiai galėtų ir turėtų stipriau įkvėpti mūsų
pasitikėjimą savo tautos būdo stiprumu, daugiau pakeltų dvasią ir
teigiamesnį susikaupimą, negu tik tų skausmingųjų ir kai kada gal jau per
daug ašarojančių įvykių prisiminimai. —J. Lengvenis

DVEJ OPAS BIRŽELIS - BAIS US IS

IR NARSUSIS
Naujosios Lietuvos valstybės gyvenime birželio mėnuo iš tikrųjų buvo
kažkaip išskirtinai fatališkas.
1940 metų birželio 14 dieną Sovietų Rusijos vyriausybė įteikė Lietuvai
ultimatumą pakeisti mūsų vyriausybei, nubausti Vidaus reikalų ministrą
ir Saugumo departamento direktorių ir įsileisti į Lietuvos teritoriją tiek
sovietų kariuomenės, kiek ji panorės. Faktiškai tai reiškė Lietuvos
nepriklausomybės sunaikinimą.
Lietuvos vyriausybė jautėsi priversta šiuos reikalavimus be
pasipriešinimo priimti, ir tokiu būdu Kremliaus raudonoji armija birželio
15 dieną pradėjo Lietuvos okupaciją, o dar už poros mėnesių šalį
“savanoriškai prijungė“ prie Sovietų Sąjungos.
Lygiai po vienerių bolševikinio teroro metų, 1941 metų birželio 13-14
dienomis buvo įvykdytas dar vienas, žiauriausias komunistinio genocido
aktas 40-50 tūkstančių Lietuvos gyventojų ir kalinių ištrėmimas į Sibirą
sunkiems darbams, badui ir mirčiai.
Ir maždaug po savaitės, tų pat metų birželio 23 dieną, pasinaudojant
iškilusio Sovietų Rusijos ir hitlerinės Vokietijos karo aplinkybėmis,
Lietuvos miestuose buvo įvykdytas plataus masto sukilimas, pajėgęs greitai
atstatyti valstybinį suverenumą ir nepriklausomos valstybės valdymosi
aparatą.
Visa tai atsitiko birželio mėnesiais, ir tos sukaktys visada jautriai
prisimenamos tėvynėje ir plačiai minimos visur užsieniuose, kur gyvena
lietuviai išeiviai.
Deja, ne visos šios trys datos vienodai giliai prisimenamos ir
išgyvenamos. Kaip žinia, didžiausias dėmesys paprastai skiriamas birželio
(baisiojo birželio!) išvežimų ir trėmimų minėjimams. Ir tai suprantama,
nes toks žiaurus, barbariškas, tautžudiškas veiksmas mūsų tautos istori
joje buvo berods pats ryškausias savo smurtiškumu, bjaurumu ir
skausmingumu.
Taigi šią kruviną trėmimų dramą viso pasaulio lietuviai iškart suskato
plačiai minėti, ją tartum iš naujo vis išgyventi, pagerbti kentėtojus ir
žuvusius, susikaupti maldose ir pasiryžimuose atitaisyti skriaudas, vėl
atgauti savo tautai laisvę.
Niekas negalėtų neigti ar menkinti šių baisiojo birželio įvykių minėjimo
kilnumo ir prasmės. Kaip žinoma, mes lietuviai jautriau ir iškilmingiau
mokam paminėti savo mirusiuosius ir panašius baisiuosius įvykius, negu
savo gyvuosius arba kitokio pobūdžio savo tautos veiksmus, kuriuos
galėtume pavadinti optimistiškesniais, kiekvienu atveju—narsiais ir
įkvėpiančiais labiau tikėti savo tautos ryžtingumu ir pajėgumu, palankioms
aplinkybėms susidėjus, atkovoti laisvę ir nepriklausomybę.
O toksai aktas buvo, kone pridurmais sekęs baisiojo birželio trėmimų
dramą, birželio 23 dienos visuotinis lietuvių tautos sukilimas valstybės
nepriklausomybei atstatyti.

Kalifornijos Lietuvių Respublikonų gegužinėje: iš k. Angelė Nelsienė, Audra
Nelsaitė — sekretorė, Phillibosijan — kandidatas i District Attorney,

Renata Nelsaitė — rev. kom. ir Romas Nelsas — vice. pirm.

LOS-FELIZ

HOLLYWOOD

Vokiečių Maisto ir Delikdtefy Krautuvė
5126 Hollywood Blvd., LosAMgH^CA 90027
Puikios dešros—Frecį Reich ir, yįeppos skanumynai
Duona — German and LihuarutyjJiakery
Alus, vynas, kosmetikos reikmenys.(J^^įfiį^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.
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L.A. LB Spindulio 35 metų
sukaktuvinė šventė
1983 metų pradžioj, griže iš gerai pavykusios
išvykos Australijoj, tuojau pradėjom ruoštis
Pasaulio 7-jai Tautinių šokių šventei ir kartu sa
vo jubiliejinei šventei. Darbo daug. Jaunimo en
tuziazmas didelis. Žinojom, kad reikės ir daug

lėšų. Prasidėjo pasirodymai, daugiausiai
svetimtaučiams, iš kurių gauname ir (kartais)
šiek tiek paramos. Bet daugiausiai Spindulys
gauna paramos iš savo parengimų: blynų balių,
jaunimo šventės ir stambiųjų rėmėjų.
1984 m. Spinduliui buvo tikras darbymetis:
Vasario 16-tos minėjimai Los Angeles ir
Phoenix, Arizona, tradicinis “blynų balius”,
8 pasirodymai amerikiečiams, o didžiausias —
Jaunimo šventė birželio 1 O-tą dieną Hollywood
Paladium, kurios programoj turėjo tilpti beveik
visi 7-tosios Taut. Šokių Šventės šokiai.
Dalyvavo visos grupės: vaikų, jaunių, jaunimo
ir veteranų; viso apie 160 Spindulio narių.
Pridėjus San Francisco “Vakarų vaikus”, lat
vius ir estus buvo per 200 jaunimo! Šventės pro

grama buvo įvairi: dainos, taut, šokiai, baletas,
solo, smuikas ir fleita, pianistės, orkestras
“Vakarų vėjai”. Visa tai supynę sudarė gražų
montažą.

Publikos galėjo būti daugiau. Bet ką padarysi,
jei kai kam jau atrodo, kad privatūs baliukai
svarbesni, negu jaunimo kultūrinis darbas.
Todėl ir atrodė, kad didysis įvykis — LB Spin
dulio 35 metų sukaktis, iš visų apsupta
parengimų ir įvairių įvykių šešėlių...
Spaudos garsinimų nepasigedome, gal ir dėl
to, kad garsinant 7-ąją Pasaulio tautinių šokių
šventę, vis “pralįsdavo” žinutės ir apie mūsų
šventę. Geri skelbimai “Lietuviai Amerikos
Vakaruose”ir parapijos laikraščiuose.
Didžiausią reklamą apie mūsų šventę skleidė
Los Angeles Radijo valandėlė, R. K. Vidžiūnienės ir kitų bendradarbių vedama.
Daug pastangų padėta keliant lėšas. Mat, ši
jaunimo šventė turėjo labai daug išlaidų, o
jaunimas vis laukė pelno kelonei į 7-ąją T. Š.
šventę... Čia atėjo į pagalbą geraširdžiai

rėmėjai. Organizacijos: Katalikių Moterų S-ga,
šaulių Daumanto kuopa, Long Beach ir Santa
Monikos Lietuvių klubai, po 100 dolerių; po
mažiau: Lietuvių Kredito Kooperatyvas,
Ramovėnai, Birutietės, Liet. Tautinė S-ga, Am.
Lietuvių Piliečių Klubas. Stambesnieji rėmėjai:
Lietuvių B-nės Los Angeles apylinkė — 300
dol., Santa Monica LB-nes apylinkė surengė
pikniką Spindulio naudai — 250 dol., Liet.
Tautiniai Namai — 250 dol.
Kiti stambieji rėmėjai — asmenys: B.
Strikaitis, B. Viskantienė po 500 dol., dr. Kari
Schmutzer 300 dol., H. S. Bajaliai 250 dol.
Po 100dol.: A. Adomėnas, S. Brazauskienė,
G. Gudauskienė, A. Lukšienė, A. V.
Markevičiai, V. Janina Dovydaitis, dr. B. V.
Raulinaitis, dr, J. ir P. Starkai, V. D. Lembertai, St.Žukauskienė, V. Šimoliūnas, E,
Šepikienė. Kiti: A. R. Nelsai, L. Iz. Oksai, dr.
J.S. Jurgilas, E. J. Sinkys, P. R. Sakai, A.
Šimkus, D. Vailokaitis, I. B. Medžiukai,

Petokai, M. Lembertienė ir daug kitų pirkusių
po 35 dollerius (jubiliejinių) bilietų, kurių

išvardinti neįmanoma. Tie žmonės ir
organizacijos padėjo, kad šventė padengtų visas
dideles išlaidas ir dar porą tūkstančių dolerių
pelno liktų jaunimo paramai.
Stebuklas! — Kai kas manė, jog eisim į
“bačką”...Deja...
Gal yra Spindulio laimė, kad naudojasi šv.
Kazimiero parapijos patalpomis nemokamai;
dirba daug neapmokamų bendradarbių ir t.t...
Bet lėšų tokiam judriam jaunimo vienetui daug
reikia. Didžiausias ramstis yra tėvai ir visi
rėmėjai. Ačiū jiems!
Per visus 35 metus daug jaunimo perėjo Spin
dulio gretas, daug buvo bendradarbių. O dabar
dar liko ilgamečiai,-jaunimo reprezentacinė
grupė (choras ir šokėjai). Apie 50! Jaunesniųjų
apie 50, veteranų apie 10 ir vaikų bei vaikučių
apie 60. Tai daugiausiai lietuviškų mokyklų
mokiniai. Ir, ištikrųjų, nepamirškite: kas
lietuviškos mokyklos nėra lankęs, retai kas
įsijungia į jaunimo veiklą.

Lietuviška mokykla — visos lietuviškos
veiklos pagrindas.
Iš Spindulio bendradarbių atžymėtini: pianistė
Ona Barauskienė, komp. B. Budriūnas, muz.
G. Gudauskienė, pianistė Raimonda Apeikytė,
Antanas Polikaitis, muz. A. Jurgutis. Tautinių
šokių stiprybė: Danguolė Razutytė-Vamienė su
savo padėjėjais — V. Bandziuliu, A. Mičiulyte,
A. Bužėnaite, J. Bužėnu, Linu Polikaičiu ir D.
Janutiene iš San Francisco. Akordionistai: M.
Vaivadaitė, R. Polikaitis, J. Aras, solistės: Vita
Polikaitytė-Vilkienė ir Vilija Variakojytė,
baletininkai: R. Alseikaitė, J. Šepikas, A.
Mičiulytė, N. Gedgaudaitė ir kiti.
Pranešėja Violeta Gedgaudienė; globėjai:
prel. J. Kučingis, L. B-nėpirm. R. Dabšys, D.
Vizgirdienė, V. Velža.
Didieji rėmėjai (išvykų) — Lietuvių Fondas,
Pasaulio ir Krašto Lietuvių B-nių valdybos,
JAV L. B-nės Kultūros Taryba, kurios
pirmininkė Ingrida Bublienė, atvykusi į Spin
dulio 35 metų sukaktuvinę šventę, atvežė ir
įteikė vadovei Onai Razutienei ir LB Spinduliui
gražų atžymėjimo ženklą “už ištvermę ir
kūrybingą darbą per 35 metus”. Gauta gėlių
iš E. Šepikienės ir San Francisco šokėjų grupės.
Gauta keletas sveikinimų: LB-nės Pasaulio ir
Kraštų valdybų, Vilniaus choro “Aidas” vad.
J. Vanago, Tautinių Šokių Instituto pirm. G.
Gobienės, Gyvataro T. Š. grupės - vad. G.
Breichmanienės, New Yorko T. Š. grupės —
vad. J. Matulaitienės, Grandinėlės — vad. L.
A. Sagių ir kitų. Malonūs sveikinimai iš poetų:
Bernardo Brazdžionio ir Danutės Mitkienės,
kurie savo eilėmis ilgus metus gaivina Spindulį.

Ačiū visiems!
Jūsų Ona Razutienė
LB Spindulio vadovė

P.S. Po šventės, Spindulys, išviso 87 dalyviai,
turėjo dar gerai pasitempti, kad persigrupavę
galėtų gerai pasirodyti 7-toj T. Š. šventėj.
Pasirodė gerai! Ir šokėjų elgesys buvo labai
geras. Jei kas iš jaunimo ten kur “prasikišo”
tai nebuvo Los Angeles jaunimas. Savo jaunimu
galime pasitikėti ir pasididžiuoti!
Vadovės Ona ir Danguolė

Ilgametis mūsų klebonas prel. J.

Kučingis atsisveikina
Po 37 metų klebonavimo Los Angeles šv.
Kazimiero parapijoje, prel. Jonas Kučingis,
1984 m. birželio mėn. 15 d., perdavė parapi
jos vadžias naujam klebonui dr. Algirdui
Olšauskui, kuris 15 metų asistavo klebonui
visuose parapijos reikaluose.
Atsisveikinimo proga, prelatas pakvietė visus
savo buvusius parapijiečius į parapijos salę, kur
su jais gražiai atsisveikino ir padėkojo visiems
už jų darbus ir pastangas tvarkant parapiją
skaniai visus pavaišindamas.
Prelatas ir toliau gyvens klebonijoje.
Per tuos 37 klebonavimo metus, prelatas labai
daug pasidarbavo parapijoje: pradėjo su mažyte
koplytėle ir mažu namuku (2511 Third Ave),
kuriuos pardavęs nupirko dabartinę salę su šalia
esančiu nameliu. Laikui bėgant pastatyta graži,
lietuviško stiliaus bažnyčia, mokykla, kuri savo
augšto mokslo lygiu gali konkuruoti su
geriausiomis mokyklomis, kelių butų namas,
kuriame anksčiau gyveno seselės. Nupirkti šalia
buvę nameliai ir jų vietoje atsirado didelis
kiemas, naudojamas ir sporto aikštei ir mašinų
pasistatymui. Vienu laiku amerikonai kaimynai
pranašavo, kad netrukus klebonas parapijai
supirks visą Silver Lake rajoną...Tas viskas
buvo įvykdyta tik su dideliu žemaitišku
užsispyrimu, kantrumu, daugybe darbo ir
daugybe planavimo. Ir dabar prelatas perduoda
savo įpėdiniui jau gražiai sutvarkytą parapiją,
kuri skolų veik nebeturi.
Taip didelis pasišventimas ir didelis darbas
davė gražių vaisių, kuriuos lietuviai labai ver
tina ir už kuriuos jie ir jų vaikai liks klebonui
ilgai ilgai dėkingi.
Pats prelatas su liūdėsiu žiūri į kiekvieno
lietuvio laidotuves, nes pagal jį ...“kiekvieno
lietuvio laidotuvės yra lyg plyta iškrintanti iŠ
parapijos pastato...! tai turi atkreipti dėmesį
skautų ir ateitininkų šeimos, kad iš jų išeitų nau
jos jėgos, pajėgiančios padengti mirties
padarytus nuostolius. Atsiminkime, kad be
lietuviškos parapijos nebus lietuvybės ir be
lietuvybės nebus parapijos. Religinė ir tautiška
bazė yra pagrindinė sąlyga išsilaikyti lietuvybei
išeivijoje.. .Kita mūsų parapijos ir visos išeivijos
bėda — stoka pašaukimų į kunigus.. .Kokia
palaima būtų mūsų kolonijai, jei atsirastų bent
vienas jaunuolis, kuris pasirinktų kunigo
pašaukimą ir įsijungtų į pastoracijos darbą šv.
Kazimiero parapijoje... Baigdamas norėčiau
padėkoti visiems savo bendradarbiams,
buvusiems ir esantiems, įnirusiems ir gyviems,
kurie per 37 metus kartu dirbo ir nešė darbo
naštą ir dienos kaitrą. Tegul gerasis Dievas
jiems visiems gausiai atlygina. Ir, jei per tuos
ilgus metus ką nors užgavau bei įžeidžiau, labai
atsiprašau.”

Daugumas parapijiečių net su ašaromis akyse
atsisveikino kleboną tiek daug lietuviams
padariusį. Ilgai jį ir jo darbus minės ne tik
vyresnieji, kuriems parapija tapo antrais
namais, bet ir jaunimas ir jų vaikai, nes jie turi
lietuvišką centrą, kuriame vyksta gyvas
organizacijų, ansamblių veikimas, kur vietos
yra visiems lietuviškiems reikalams.
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
Lietuvos Vyčių 133 kuopos susirinkimas
įvyko liepos mėn. 15 d., solistės Florence
Korsak namuose, Los Angelyje. Florence Kor
sak prieš keliolika metu priklausė L. V. kuopai,
dabar ji v ėl įstojo į senjorų kuopa.Susirinkimą
pravedė Julius Kiškis, nes pirmininkė Helen
Bartkus sirgo.
Susirinkime dalyvavo 20 narių. Į L. V. metinį
seimą atstove buvo išrinkta Mary Oberfield.
įdomiausia buvo klausytis inž. Vytauto
Vidugirio pranešimo apie šv. Kazimiero
sukakties minėjimą Romoje, specialiai
popiežiaus laikytas mišias bazilikoje, kur buvo
įleidžiama tik su bilietais lietuviai. Popiežius
pamokslų skaitė lietuviškai ir angliškai. Per
mišias lietuviai giedojo lietuviškai. Iš viso
pasaulio suvažiavę lietuviai nešė aukas ir
popiežius su kiekvienu pasikalbėjo lietuviškai
po viena minutę.
Labai gražų priėmimą lietuviams suruošė
arkivysk. Marcinkus, buvęs Cicero Lietuvos
vyčių kuopos narys.
Inž. v. s. V. Vidugiris, pilnoje skautų unifor
moje, atsovavo Pasaulio Lietuvių Skautų
Brolija, su juo kartu visur dalyvavo Lietuvos
Vyčių pirmininkė Loreta Stukienė. Juodviejų
nuotraukos buvo įdėtos viso pasaulio spaudo
je. V. Vidugiris, priklauso ir vyčiams, nors for
maliai atstovavo skautų brolija.
V. Vidugiris susuko filmą maždaug 2 valandų
ilgumo, kuria norėtų parodyti lietuviams.
Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubo
Metinis Susirinkimas
Metiniame S. M. A. Lietuvių Klubo
susirinkime, įvykusiame 1984 m. gegužės mėn.
11 d. buvo perrinkta pereitų metų Klubo
valdyba, kurios nariai pasilieka tose pačiose
pareigose:
pirm.—A.
Markevičius,
vicepirm.—dr. A. Milaknis, vicepirm.— S.
Kvečas, vicepirm.—jaunimo reikalams—K.
Reivydas, valdybos sekret.—E. Gedgaudienė,
protokolų sekret. K. Černiauskas ir

iždininkė—L. Pulkaunikaitė—Wheeler.
Kontrolės komisija: E. Balceris, E. Jarašūnas
ir A. Milienė.. Nominacinė komisija: E.
Sinkys, H. Balcerienė ir V. Plukas.
Susirinkime buvo apsvarstytas Klubo
tolimesnis veikimas, organizacijų ir 16-to
Vasario gimnazijos rėmimas piniginėmis
pašalpomis.
Nutarta suruošti Klubo vasaros gegužinę,
1984 m. liepos mėn. 15 d. 1.30 p. p., ponų E.
ir J. Sinkių egzotiškame sode, Santa Moniko
je, į kurią kviečiami dalyvauti klubo nariai ir
jų draugai.
Susirinkimas praėjo labai draugiškoje
nuotaikoje.
(E. G.)

Santa Monikos klubo piknikas
Liepos mėn. 15 d. įvyko Santa Monikos
lietuvių klubo piknikas p. p. Sinkių sode, San
ta Monikoje, visai netoli jūros.
Klubui pirmininkauja Albinas Markevičius.
Svetingų Sinkių sodyboje lietuviai visuomet
labai smagiai praleidžia laiką.
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Pabaltiečiai minėjo tragiškąjį birželį
Baisiojo Birželio įvykių minėjimus ruošia
Pabaltijos Tautų Komitetas, kas met
pasikeisdami. Šįmet minėjimą rengti išpuolė lat
viams, kurie su estų ir lietuvių pagalba, suruošė
gana įspūdingą minėjimą savo salėje. Invokaciją
sukalbėjo latvių kunigas Edvards Putnins.
Rengimo komiteto pirm. dr. Ansis Blakis
pasveikino susirinkusius ir tarė trumpą įžanginį
žodį. Programą pravedė latvaitė Daina Abele,
pristačiusi garbės svečius ir tautybių komitetų
pirmininkus, perskaitė prezidento R. Reagano
birželio 14 d. Baltijos Laisvės Dienos
paskelbimą ir gubernatoriaus Dukmejian
proklamaciją paskelbiant Birželio 14 d. Pabalti
jos Laisvės Diena Kalifornijoje.
Belousovitch, (dirbąs Soviet Affairs State
Department) Sovietų ir rytų Europos politikos
specialistas, savo ilgoj kalboj palygino
pabaltiečių problemas su kitų tautybių pro
blemomis Sovietų Sąjungoje. Stebėjosi, kad
pabaltiečiai, būdami daug mažesni skaičiumi,
ištvermingai ir drąsiai kovoja už žmogaus
teises.
Meninėje dalyje dalyvavo visų trijų tautų
atstovai: lietuvių — sol. Janina Čekanauskienė,

latvių — dr. Janis Zemjanis, estų — sol. Matti
Riivald.
(Dirva)

Nauja Neolituanų Valdyba
Neo-Lituanų Korp! metinėje sueigoje,
pravestoje pirm. V. Buroko, buvo apžvelgta
praeitų metų veikla: iškilmingai paminėta Korp!
garbės nario kan. J. Tumo-Vaižganto 50 m.
mirties sukaktis, per radijo valandėle dr. E.
Jarašūno apibūdinta ir supažindinta su Kor
poracija, suruošta sėkminga iškyla p. p. Sinkių
sodyboje.
Sueigoje pristatyti nauji junjorai: V.
Brazinskienė, D. Kuzmikaitė, P. Kuzmickas,
R. Tumienė ir R. Tumas.
Nutarta Korp! metinę šventę rengti lapkričio
mėn. 10 d. Tautiniuose namuose.
Naujai išrinktą valdybą sudaro: pirm.—
Ramunė Vitkienė, vicepirm. — Vyt.
Mikalauskas, sekr. — Elena Gedgaudienė, ižd.
— Aloyzas Pečiulis, arbiter elegantarium —
Algirdas Bražinskas.
v Valdyba paskyrė dar šiuos pareigūnus: K.
Švarcaitę — magistrą, jos padėjėja — L.
Tumaitė. S. Petravičių — tėvūnu, jo padėjėju
— L. Raibį. Edviną Balcerį— arbitro padėjėju.
Į kontrolės komisiją išrinkti: Vyt.
Aleksandrūnas, L. Juozas ir L. Tumaitė.

Los Angeles Skautų-čią stovyklą
“Rambyną” aplankius
Kasmet Los Angeles skautai ruošia stovyklas
savo nuosavoje stovyklavietėje “Rambyne”
Holcomb Valley, apie 5 mylias nuo Big Bear
ežero (18 kelio).
Buvau pakviestas stovyklos viršininko v. s.
M. Naujokaičio ir v. s. V. Svidersko aplankyti
stovyklą. Liepos mėn. 21d. (šeštadieni) sūnus
Vincas, kuris žinojo kelią ir vietą, mane ir
žmoną nuvežė į stovyklavietę. Kadangi šv.
Kazimiero parapijos klebonas negalėjo į
stovyklą atvykti sekmadienį, mišios buvo atlai
kytos šeštadienio popietę apie 4 vai. Pamaldose
dalyvavo visi skautai ir skautės. Ypatingą įspūdį
padarė jauni skautukai ėję prie komunijos
(nežiūrint kokių įsitikinimų yra jų tėvai).
Vakare, kaip ir kiekvieną vakarą, buvo
laužas, kurį uždegti pakvietė mane su žmona.
Mudu stengėmės ir bandėm, bet reikėjo dviejų
jaunų skautukų pagalbos, kad laužas
įsiliepsnotų.
Įdomi laužo programa, kurią pravedė Rima
Navickaitė ir Baltrušaitytė. Gerai skambėjo
dainos dainuojamos visos stovyklos, skilčių
pasirodymai irgi gana įdomūs. Reikia duoti
daug kredito jaunimui už jų sumanumą. Nors
šiais metais buvo labai lietingas oras, tas vis
vien nesustabdė skautų numatytos programostradicinės eisenos su žvakutėmis prie Laisvės
paminklo, kur pagerbiami partizanai žuvę už
Lietuvos laisvę, po trumpo susikaupimo
žvakučių eisena baigėsi prie kryžiaus.
Skautai neapsiėjo be siurpryzų, šį kartą
nustebindami savo vadovą brolį Vaclovą
Sviderską jo 77 metų gimtadienio proga birželio
mėn. 27 d. Jaunimas, pasislėpęs nuo
sukaktuvininko, paruošė puikią programą. Mes
irgi prisidedam prie skautų sveikindami Vaclovą
sulaukusį tokio gražaus amžiaus ir linkime
sulaukti bent šimtinės.
Šių metų stovyklai vadovavo: v. s. fil.
Mykolas Naujokaitis - virš. v. s. Vaclovas
Sviderskas — pavaduotojas. Sesių ‘Lelijos”
pastovyklės viršininkės (dirbusios pamainomis):
ps. Danutė Giedraitienė, vyr. si. Indrė Leškytė,
vyr. si. Rima Navickaitė.
Brolių ‘‘Trakų pilis” pastovyklės viršininkas
— vyr. si. Darius Jatulis. Ligoninės seselės: s.
Birutė Prasauskienė ir Danutė Venckienė.
Stovyklos iždininkė — s. Renė Vizgirdienė;
ūkio virš.— Antanas Kiškis; šeimininkės: Rūta
Mulokienė ir Alicija Kiškienė. Tuntininkai: ps.
Laima Jarašūnienė ir ps. Vytautas Dabšys. Ben
dras stovyklos vardas — šv. Kazimiero
stovykla.
A c

Dariaus-Girėno minėjimas
Liepos mėn. 15 d. šv. Kazimiero parapijos
salėje įvyko Dariaus — Girėno minėjimas,
rengiamas L. K. V. S-gos Ramovė, L. A.
skyriaus, kuriam pirmininkauja V. Šimoliūnas.

Paskaitą apie Dariaus — Girėno žygį skaitė
Z. Korius. V. Aleksandrūnas perskaitė Dariaus
— Girėno testamentą. Poetė D. Mitkienė
paskaitė savo sukurtą eilėraštį. Programą
pravedė aviacijos kapt. A. Audronis.

Los Angeles pensininkai
1984 m. gegužės mėn. 27 d. įvyko L. A.
pensininkų steigiamasis susirinkimas, kuriame
buvo išrinkta valdyba: pirm. — Juozas
Kaributas, vicepirm. — Vladas Bakūnas, sekr.
— Bronius Stančikas, ižd. — Petronėlė
Valiulienė, narys — Vladas Šimoliūnas ir kan
didatai: Vytautas Apeikis ir Vladė Tuminienė.
Sveikatos reikalų komisijos pirm. — dr. K.
Pautienius.

Birželio mėnesį Skautu buklo patalpose vyko
gyvybės gelbėjimo (CPR) pamokos. Jas baigė
ir “BCLS Provider” pažymėjimus gavo šie
skautai, skautės ir mamytė: Dalia Burokienė,
Vincas Burokas, Dalia Navickaitė, Tomas
Petokas, Talandas Petraitis, Danutė
Prasauskaitė ir Tauras Radvenis. Sveikiname!
Norintieji tokį kursą išeiti gali kreiptis pas
Birutę Prasauskienę, instruktorę: 326-8038.
Tokiais kursais turėtų susidomėti visi
lietuviai, nes pagyvenusių turime gana daug,
turinčių širdies problemas gana daug, o
nevisuomet daktaras yra čia pat.

Golfo turnyras Kalifornijoje
Kalifornijos lietuvių golfo klubas š. m.
gegužės pabaigoje surengė pirmąjį (istorinį)
turnyrą Los Angeles miesto, Encino aikštėje
(San Fernando slėnyje). Dalyvavo 20 varžovų.
Turnyrą, valdybos narių padedamas,
organizavo ir jį gražiai pravedė Paulius Aras.
Kalifornijos įprasta saulė ir patraukli akiai
aplinka prisidėjo prie turnyro dalyvių geros
nuotaikos ir malonaus žaidimo.
Turnyrą laimėjo (gross) Arūnas Barkus.
Antrą vietą užėmė Paulius Aras, o trečią
Kęstutis Kaveckas. Visi trys gavo po trofėjų.
Aplamai (low net) rezultatai yra tokie: pir
mas — Arūnas Barkus. Seka — Paulius Aras,
Vytautas Plukas, Algis Rink-Rinkevičius ir Vin
cas Besperaitis.
Senjorų kategorijoje (low gross) Paulius
Aras, Juozas Spreinaitis ir Vytautas Plukas.
Moterų grupėje pirmoji buvo Rūta Arienė,
o antroji Stasė Besperaitienė.
Po turnyro dalyviai jaukiai pavakarieniavo,
susipažino ir aptarė klubo ateities planus.
(Draugas VPR)
Lietuviai Tautybių suvažiavime Washingtone
Geg. mėn. 17 — 20 d. d. vyko Tautinių
Grupių Respublikonų Tarybos suvažiavimas. Iš
5 Kalifornijos delegatų, lietuvius atstovavo 2
moterys: Liucija Mažeikienė ir Angelė
Nelsienė. Kitų vietovių lietuvių atstovai:
Federacijos pirm. A. Milūnas, dr. A. Valienė,
D. Bobelienė, dr. J. Genys ir dr. M. Pakštys.
Tautinių grupių taryboje yra 5 lietuviai: vicepirm. J. Talandis (kandidatas v į Čikagos
Sanitarinį Distriktą), sekr. E. Žiūrys, ižd.
padėjėja E. Jurgelienė, A. Milūnas, D.
Bobelienė ir egzec. sekret. D. Reinienė.
Pagrindinis šio suvažiavimo tikslas — prezidento R. Reagano perrinkimas, todėl
dalyvavo daug aukštų respublikonų partijos
pareigūnų.
Spaudos konferencijoje dalyvavo daug
korespondentų, jų tarpe Linas Kojelis ir Jack
Burgess-Bruzgys, buvęs prez. Nixono asisten
tas, dabar koordinuojąs visų tautybių veiklą.
Laisvės bankete ypatingus atžymėjimus ga
vo kalifomietis dr. F. DeBalogh. Anksčiau tokį
žymenį gaudavo lietuvių grupė, kaip veikliausia
iš visų.
Sekmadienio popietę, Baltuosiuose Rūmuose,
buvo suruoštas priėmimas ir susitikimas su
prezidentu, kuris savo kalboje iškėlė imigrantų
svarbą šiame krašte, jų darbštumą, jų laisvės
branginimą.

Po Baltųjų rūmų priėmimo, Kalifornijos
kiniečių delegatai visus pakvietė į garsų “Mr.
K.” restoraną, kur buvo progos pasikalbėti su
Baltųjų rūmų Chief of Staff p. Baker ir jo
žmona.
Sekmadienį lietuvių būrelis aplankė Lietuvos
atstovybę, kur Federacijos pirm. A. Milūnas,
visų vardu, pasveikino Lietuvos atstovą dr. S.
Bačkįir ponią. Ministeris dr. S. Bačkis įjuostą
įkalbėjo sveikinimus Kalifomiojs lietuviams.
Atremontuoti Lietuvos atstovybės rūmai atrodo
gana gražiai ir imponuojančiai.
Aplankėme ir lietuvišką Šiluvos koplyčią,
kuri ilgai visiems primins lietuvių tautą ir jos
kančias.
Sekantis didesnis Tautybių susirinkimas bus
Dallas, Texas, respublikonų konvenijos metu.
A. Nelsienė
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ALDONA JUODVALKIS
Certified Travel Agent
Lėktuvų, traukinių ir laivų (cruises) rezervacijos
Amerikoje ir visame pasaulyje.
Išnuomuojami viešbučių kambariai, automobiliai ir
autobusai. Vienas paskambinimas patogiai ir
ekonomiškai sutvarkys Jūsų kelionės eigų.

Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną

Aardvark Travel, Inc.
(818) 361-8666

arba namuose (818) 894-0136
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VITAS GALINAITIS
AUTOMOBILIAI—Nauji, naudoti

Valdybos padėka
Š. m. birželio mėn. 3 d. p. p. Emilio ir Juli
jos Sinkių sode suruoštas politinis piknikas
praėjo gražiai ir reikia laikyti pasisekusiu.
Tačiau tas pareikalavo daug darbo ir kruopštaus
pasirengimo. Tas viskas buvo atlikta su daugelio
pagelba.
Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems
padėjusiems, o ypatingai Emiliuį ir Julijai
Sinkiams už leidimą pasinaudoti gražiu sodu su
visu apstatymu, Lietuvių radijo valandėlei už
pikniko garsinimą, p. Genaovaitei Plukienei, p.
Jadvygai Kvečienei, p. Halinai Balcerienei, p.
Laimai Wheeler ir p. Elenai Ramonienei už
skaniai paruoštus pietus, p. Simui Kvečui ir p.
J. Dženkaičiui už tvarkingą gėrimų stalą, p.
Angelei Nelsienei ir jos dukrelėms Audrai ir
Renatai Nelsaitėms už loterijos paruošimą ir
įdomų jos pravedimą. Visiems dalyviams už
atsilankymą ir Lietuvių Respublikonų veiklai
gyvinti šiais metais aukojusiems: po 205 dol.:
B. Strikaičiui; po 100 dol.: P. ir A. Litvinams,
A. ir B. Mikalajūnams; po 50 dol.: Z. ir S.
Koriams, F. ir V. Molskiams; po 35 dol.: A.
Milienei; po 30 dol.: J. ir L. Hnatioy; po 25
dol.: K. Leveckui, A. Lukšienei, J.
Rukšėnienei, A. Šimonėliui; po 20 dol.: A. ir
V. Markevičiams, R. ir A. Nelsams; po 15
dol.: E. ir H. Balceriams, J. ir B. Griciams,
O. Mekišienei, E. Warran; po 10 dol.: K. ir
V. Barniams, H. ir M. Butkams, L. ir V.
Baltušiams, A. ir E. Daukantams, V. Augiui,
V. ir E. Vidugiriams, B. ir R. Gajauskams, L.
Valiukui, V. ir B. Raulinaičiams, C. Rakūnui,
J. ir N. Mockams, A. Mitkevičiui, J. ir J.
Petroniams, V. ir J. Čekanauskams, A. ir A.
Budriūnams, E. Stirbienei, E. ir J. Šišams, A.
ir L Tumams, A. ir L. Mažeikoms, S. ir J.
Kvečams, K. ir S. Šakiams; po 5 dol.: E. Arbui, V. B ernotui, J. Černiui, A. Galdikui, L.
Graužinienei, E. Gedgaudienei, A. Giedraičiui,
A. ir S. Jonynams, K. Karužai, A.
Maskaliunui, A. Milakniui, F. Masaičiui, V.
R. Plukui, B. Stančikui, B. Skirienei, K.
Statkui, B. Varnienei, V. Varnaitei, M.
Vaičienei, A. Vidugirienei.

Valdybos vardu širdingiausias ačiū.
Liucija Mažeikienė
Pirmininkė .

Tik už savikaina. Kam mokėt daugiau, negu verta?
Skambinkite šiandien, sutaupysit iki 50%.
Taip pat paskolos žemi mėnesiniai mokėjimai.
Jei negalėsim padėt—bent patarsim.

Skambint telefonais:
(213) 829-3535, ext. 242 ar (213) 394-0270

Klauskit VITĄ

Ocean Motors Isuzu
1702 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
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MARGIS MATULIONIS
Advokatas

16000 Ventura Blvd., Suite 1208
Encino, CA 91436
Tel. (818) 990-8074
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Anatolijus Milūnas JAV kelių saugumo
patariamojo komiteto narys, praėjusį gruodžio
mėnesį, paskirtas komercinių mašinų saugumo
reikalams komisijos pirmininku. Gegužės 17 —
18 dienomis jis vadovavo viešiems
apklausinėjimams, kurie vyko Transportacijos
departamente, Washington, D. C. Parodymus
davė Amerikos sunkvežimių sąjungos preziden
tas, eilė įvairių sunkvežimių kompanijų
egzekutyvų, universitetų profesoriai, transpor
tacijos departamento skyrių direktoriai ir
visuomenės atstovai. Kaip praneša Transpor
tacijos departamentas, šie apklausinėjimai bus
pristatyti Baltiesiems rūmamas kaip vienas iš
Transportacijos departamento darbų.
(Draugas)

Kun. Kazimieras Pugevičius geg. 12d. buvo
pagerbtas už veiklą religinėj šalpoj ir
informaciją lietuviškais reikalais. Ta proga
Brooklyne, Kultūros židinyje buvo pagerbimo
banketas, kurio metu kun. K. Pugevičiaus dar
bas buvo įvertintas ne tik daugelio kalbėtojų
žodžiais, bet ir raštu. Ilgesnę kalbą pasakė
Baltųjų Rūmų atstovas Linas Kojelis,
pabrėždamas kun. K. Pugevičiaus didelį įnašą
informuojant savuosius ir kitataučius apie
kenčiančią lietuvių tautą ir persekiojamus
lietuvius.
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Naujas vyskupas
Popiežius Jonas Povilas II paskirė naują
vyskupą išeivijos lietuviams, tai pranciškonas
tėvas Povilas Baltakis, kuris rūpinsis visų
lietuvių, esančių laisvame pasaulyje, sielovada.
Naujas vyskupas yra gimęs Lietuvoje, 1925 m.
Jo paskirimas buvo paskelbtas birželio mėn. 7
d. Vatikano Apaštališkos Nunciatūros JAVbėse. Vysk. P. Baltakis perims pareigas iš vysk.
V. Brizgio, kuris iki šiol tvarkė sielovados
reikalus lietuvių gyvenančių už Europos ribų,
ir iš vysk. A. Deksnio, gyvenančio Vokietijo
je, kuris tvarkė sielovados reikalus visų lietuvių
gyvenančių vakarų Europoje.
(Tidings)

Liūdna Gintaro Pakrantėje...
Los Angeles Times dienraštyje įdėtas gana
ilgas straipsnis apie gintarą ir jo liūdną likimą.
Pagal straipsnį, jau amžių amžiais graikų ir
romėnų pirkliai gūžėjo prie Baltijos jūros
ieškodami gintaro gabalų, kuriuos naudojo
papuošalams, vaistams, amuletams. Dar ir
dabar, moderniškas pasaulis, turi didelį gintaro
pareikalavimą, tik gaila, kad dabar, pagal lenkų
gintarų apdirbinių įmonės vedėją, turi gamybą
sustabdyti, kadangi geros kokybės gintaro
neįmanoma ‘gauti.
Anksčiau dar atveždavo gintaro iš Rusijos,
kad ir nelegaliu keliu, dabar ir ten striuka. Iš
Lietuvos neišleidžia gintaro, nors turistai mielai
už juos mokėtų doleriais, bet to paties gintaro
parduoda Japonijai net už keliasdešimt
tūkstančių dolerių...Tai ir vėl sovietiška
logika...
Gintaro randama prie Baltijos jūros, bet
daugiausiai jo randasi Sambian pusiasalyje
Rusijoje, kur gintarą kasa su buldozeriais ir
neretai išverčia į paviršių galvos didumo gabalų,
įdomu, kad gintaro randasi ir kituose kraštuose,
kuriuose, tur būt, prieš 50 milijonų metų augo
spygliuočiai. Tik jų gintaras yra kitokios
kokybės, svorio ir spalvos. Gintaro rasta
Saskatchewan, Kanados provincijoje, gausu jo
Puerto Rico, Karibų jūros salose, Tibete, Pietų
Amerikoje, Naujoje Zelandijoje.
Patys didžiausi ir puikiausi gintaro papuošalai
ir išdirbiniai sudėti teutoniško stiliaus pilyje,
kuri paversta gintaro muziejumi. Muziejus ran
dasi Malbrok miestelyje, maždaug 30 mylių nuo
Gdynės, Lenkijoje.
Garsiausias gintaro išdirbinys, gintarinės
kambario sienos, išpiaustytos Gdynėje apie
18-tą šimtmetį, dingo be pėdsakų iš caro rūmų
Tsarskoye Selo, vokiečių okupacijos laiku.
Taigi, visi, kurie turime gintarų, ypač
gintarinių karolių, galime džiaugtis, kad nors
dalis to lietuviško aukso bus išsaugota
ateinančioms kartoms.

Kas naujo tarpe lietuvių Amerikos
vakaruose? Sužinosite skaitydami “Lietuviai
Amerikos Vakaruose.”
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Iš VLIKO VEIKLOS
Š.m. kovo 8 d. VLIK-o pirm. dr. K. Bobelis
ir JAV LB pirm. dr. A. Butkus turėjo
konstruktyvius pasitarimus įvairiais VLIK-JAV
LB liečiančiais klausimais:
1. Buvo aptartos galimybės sureguliuoti
Reorg. LB ir JAV LB santykius. Dr. Butkus
išreiškė didelį norą šią jautrią padėtį galimai
greičiau išlyginti.
2. Dr. Butkaus prašymu, VLIK-o pir
mininkas sutiko ir pasižadėjo nuoširdžiai rem
ti š.’m. liepos 1 d. Clevelande įvyksiančią VIIją Laisvojo Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių
Šventę.
3. Buvo aptartas veiksnių—VLIK-o, JAV
Lietuvių Bendruomenės, Kanados Lietuvių
Bendruomenės, ALT-os ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės-konferencijos reikalingumas.
Pasikalbėjimas
vyko
nuoširdžioje
atmosferoje.

Š.m. kovo 10 d. New Yorke įvyko Pasaulinės
Pabaltiečių Santaikos (Baltic World Con
ference) posėdis, pirminikaujant estui L. Savi.
Latvius atstovavo Pasaulio Laisvųjų Latvių
Federacijos pirm. Dr. O. Pavlovskis, VLIK-ą
atstovavo inž. L. Grinius, dr. K. Jurgėla, dr.
J.J Stukas ir inž. A. Vakselis.
Posėdyje buvo peržvelgtas 'Santalkos
paruoštas spaudai pranešimas apie Sovietų Sgos karinius pasiruošimus Pabaltyje, ryšium su
besitęsiančia Stockholme konferencija apie
saugumą ir pasitikėjimą ugdančias priemones.
Šis pranešimas buvo plačiai išgarsintas “Die
Welt” žurnale ir kituose laikraščiuose. Taip pat
buvo svarstytas Amerikos Baltų Lygos
pasiūlymas bandyti įteisinti pabaltiečių stebėtojų
atstovybę prie Jungtinių Tautų organizacijos;
dr. O. Pavlovskio pranešimas apie pasiruošimus
1985 m. Kopenhagoje paminėti 10-ties metų
Helsinkio Akto sukaktį; taip pat inž. L. Griniaus
priminimas apie reikalą pasiruošti 1985 m.
Otovoje vyksiantiems Helsinkio Akto peržiūros
posėdžiams. Nauju Santalkos pirmininkui pagal
statutą tapo latvis, dr. O. Pavlovskis.
(ELTA)

KGB norėjo nužudyti popiežių
Italijos prokuroras Antonio Albano, vedęs bylą
dėl popiežiaus atentato 1981 gegužės 13 d.,
paskelbė 78 psl. raportą, kuris įteiktas teisėjui
Ilario Martella. Raporte rekomenduojama teisti
dėl pasikėsinimo prieš popiežių tris bulgarus:
Antonovą, Aivazovą ir Vassilevą. Prokuroras
pabrėžė, kad su bulgarų saugumu bendradar
biavo sovietų KGB. Maskvai rūpėjo pašalinti
popiežių, kuris atvirai rėmė lenkų
“Solidarumo“ judėjimą, kad tas judėjimas
nepersimestų į Sovietų Sąjungą ar į kitas
socialistines sandraugos šalis.
Prokuroras patvirtino, kad kalėjime laikomas
teroristas Acga padėjo išnarplioti bylos
užkulisius. Be trijų bulgarų prokuroras
rekomenduoja teisti 4 turkus: dujų yra Italijos
kalėjime, vienas — Bulgarijoje ir vienas
slapstosi. Iš bulgarų tik vienas Antonovas
laikomas Italijos kalėjime, kiti du gyvena
Bulgarijoje.
(Draugas 6-21-84)

The Tidings, Los Angeles mieste leidžiamas
katalikų laikraštis, birželio mėn. numeryje gana
gražiai aprašė mūsų ilgametį kleboną prel. J.
Kučingį, kuris visai nesenai išėjo į pensiją.
Laikraštis duoda trumpą prelato biografiją ir
taip pat pamini, kad prelatas ir toliau gyvens
klebonijoje, padedamas naujai paskirtam
klebonui kun. dr. A. Olšauskui. Duoda
biografinių žinių ir apie naują kleboną, kuris
įsigijo teologijos doktoratą Romoje. Paminėta,
kad abu kunigai gimę Lietuvoje, kurią apleido
artinantis sovietams. Įdėtos abiejų nuotraukos.

Lietuvių Fondas 1984 m. gegužės 1 d. turėjo
5350 narių, kurie sudėjo 2,742,000 dol. pagrin
dinio kapitalo.
Paskirstyta švietimui ir lietuvybės išlaikymui
1,191,000 dol.
Šiais metais numatoma paskirstyti 160,000
dol. Testamentiniais palikimais gauta 773,000
dol.
VLIK-o pareiškimas VII-ios Tautinių Šokių
Šventės Reikalu
Tautiniai šokiai yra lietuviškumo išraiška
mūsų ir svetimtaučių tarpe. Tautiniai šokiai yra
jaunimo būdas bendrauti ir pasirodyti viešai. Tai
yra svarbi ir reikalinga lietuviško auklėjimo
priemonė.
VLIK-as remia periodiškai pasauliniu mąstu
vykdomas tautinių šokių šventes ir ragina
visuomenę iš viso pasaulio gausiai dalyvauti
įvyksiančioje VH-oje Tautinių Šokių šventėje,
š. m. birželio 30 — liepos 1 d. Cleveland, Ohio.
(ELTA)

Paieškojimas
Prieš didįjį karą išvažiavo mano tėvo
trys broliai Draseikai: Vincas, Juozas ir
trečio vardo nežinau.
Norėčiau susipažinti su savo
pusseserėmis, pusbroliais. Jokios pagalbos
iš jų nenoriu.
Jono Draseikos duktė Teodora
843 N. June St.
Los Angeles, Ca. 90038

Poeto Bernardo Bradžionio filmas jau
visiškai prie pabaigos. Iždininkas Antanas
Adomėnas stengiasi sutvarkyti “filmo finan
sus“, o filmo kūrėjas Paulius Jasiukonis visomis
jėgomis spaudžiasi prie užbaigiamųjų darbų.
Mecenatai, aukotojai ir visi Poeto gerbėjai
galime džiaugtis, kad rudeniop fdmą galėsime
jau ir pamatyti.
A.

Nauja plokštelė
Gavome platinimui Lietuvių Operos išleistą
naują plokštelę “Kad liktum Tu gyva”.Tai
Lietuvių Operos choro įdainuotos dainos su
tekstais ir vertimais į anglų kalbą.
Kaina 15 dol.,(persiuntimas — 1 dol.)
“Lietuvių Dienos”, 4364 Sunset Blv., Los
Angeles, Ca. 90029. Tel. (213) 664-2919.
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Advokatai

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

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 616
Los Angeles, CA 90028
Tel.: (213) 871-8999

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403
Phone 828-46I3 by appoinment

Rolandas Giedraitis, D.D.S.
Danutė Giedraitis, D.M.D.
Alma Vilkas-Stočkienė, 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

AMBO CONSTRUCTION
COMPANY
Builders and Contractors
CHARLES DARGIS, President

403 Twelfth Street
Santa Monica, CA 90402
Tel.: (213)395-8746

PAUL NEFAS
CONSTRUCTION
General Contractor
New Construction - Kitchens
Bathrooms - Remodels

(213) 664-2688
State License No. 441216

rVmAS REMODELING
Plumbing - Electrical - Carpentry
Cement Work - Construction
Remodeling - Repairs

ROMUALDAS VAZNELIS
Experienced

Apdrauda

Escrow Kompanijos

M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

MARCELLA AUGUS
President

Nuosavybių pardavėjai

A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

CROWN ESCROW
CORPORATION

ALBINAS
MARKEVIČIUS

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029
453-1735
828-7525

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
413-3370

Anthony F. Skirius

Gydytojai

Insurance Agent

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213)664-2919

gydytojas ir chirurgas

įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

3803 Evans Street
Los Angeles, CA 90027
Phone (213)664-7163

Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404
Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

romasjasTukonis
Realtor

Residential - Commercial
Exchanges

Personalized Service With a Smile

Fotografai

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

WALLY & WAYNE
PHOTOGRAPHY
Sav. Wally ir Danutė Balchai
11985 East Firestone
Norwalk, CA
Tel.; (213) 864-2063
iBM^i&Truu'iriWIIlIliiiri--------

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society

10900 Warner Ave., Suite 116
Fountain Valley, CA 92708
(Comer Warner & Euclid)

Tel.: 1 (714) 968-5525

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

General Contractors

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION

(818) 785-7358

Office: 666-8895

BRON Ė ŠERIENĖ
Real Estate Broker

4364 Sunset Boulevard
Los angeles, CA 90029
664-2919
Res.: 849-4192

VINCAS SKIRIUS
Real Estate Salesman
(Same Address)

Rasa Banys Prasčiunas
Realtor

CENTURY 21

Sav. ALOYZAS PEČIULIS
814 5th Street, #8
Santa Monica, CA 90403
Phone: 394-2242

Woodland Hills, CA
(818) 883-1723
Res.: 704-5095
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Naujakuriai
Jonas ir Stefa Juškaičiai iš New Jersey
valstijos dabar apsigyveno Kalifornijoje.
Sveikiname ir linkime sėkmės.

Rugpjūčio mėn.

Krikštai

5 d. sekm. Los Angeles Šaulių kuopos
piknikas-gegužinė parapijos salėje.

Birželio 23 d. šv. Kazimiero bažnyčioje buvo
pakrikštyta Angelė Kristina Hale, Valerijos
Rėklaitytės-Hale ir Larry Hale dukra. Krikšto
tėvais buvo Christine ir Walter Dudor.

19 d. sekmadienį 12.30 vai. Tautinių namų
salėje Los Angeles birutietės rengia savo
pikniką—gegužine.

Rugsėjo mėn.
16 d. sekm. 12.30 p. p. Daumanto šaulių
kuopos 20 metų sukakties minėjimas, šv.
Kazimiero parapijos salėje.

23 d. sekm. “Lietuvių Dienos” žurnalo
metinis piknikas, šv. Kazimiero parapijos
salėje.
29 ir 30 d.(šešt. ir sekm.) B. Kviklio paruošta
knygų paroda, šv. Kazimiero parapijos salėje.

Liepos 1 d., prel. dr. Vincentas Bartuška
pakrikštijo Naim Ywakiem ir Kristinos
Seškaitės-Ywakiem sūnų Michael Naim
vardais.

Dr. V. Raulinaitienės, gyvenančios Santa
Monikoje, sesutė Stefanija Serafinienė, mirė
Lietuvoje. Velionė, Sibiro tremtinė, buvusi
mokytoja Tauragėje ir Telšiuose.
Nuoširdžią užuojautą reiškiame dr. Valeri
jai Raulinaitienei ir artimiesiems.

-TRUMPAIBronė Skirienė, delegatė, ir talkininkės
Ramunė Barkutė ir Stasė Bajalienė, dalyvavo
Generaliniame Moterų Klubų Federacijos
93-čiame suvažiavime, birželio mėn. 10-15
dienomis, Las Vegas, Nevada. Tas pasaulinis
Moterų Klubas turi apie 10 milijonų narių,
įskaitant 46 tautų klubų nares.
Centrinė įstaiga yra Washington, D. C.,
kurios nesenai įrengtam muziejui, Los Angeles
Lietuvių Moterų Klubas įteikė eksponatą
“Verpėją” (tautiniais rūbais lėlę sėdinčią prie
ratelio).
Vida Valerija Ruokytė, duktė inž. Juozo ir
Aldonos Ruokiu, rugpiūčio mėn. 1 d. iš
Sacramento gavo pranešimą, kad išlaikė C. P.
A. (Certified Public Accountant) egzaminus. V.
Ruokytė baigė Calstate Northridge universiteto
financų skyrių.
Sveikiname Vidą ir linkime sėkmės savoje
profesijoje.

Inž. Viktoras J. Ruokis, inž. Juozo ir
Aldonos Ruokiu sūnus, Los Angeles, Ca.
rugsėjo mėn. 8 d. susituoks su dr. Banda A.
Mickevičiūte iš Cleveland, Ohio. Ilanda yra
medicinos gydytoja ir žada apsigyventi Kalifor
nijoje. Sveikiname.
Rūta Pretkelytė geriausiais pažymiais baigė St.
Mary akademiją, Denvery, Colo., su tėvais
išsikėlė į Kaliforniją ir rudenį pradės studijas
Los Angeles universitete.Čikagoje gyvena jos
seneliai Vladė ir Jonas Gliosai.

Aukos
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
laikraščiui
Nuo šių metų kovo mėn.,“LAV”
prenumeratoriai, žinodami sunkią mūsų
spaudos finansinę padėtį, prie prenumeratos
prisiuntė aukų:
Po 20 dol.:
X iš Washington, D.C.
Po 14 dol.:
P. Visvydas.
Po 9 dol.:
E. Nelsienė, B. Kazlauskaitė-Vitėnienė,(New
Jersey), P. Gylys (Washington).
Po 6 dol.:
D. Brazdžionis, P. Dainius.
Po 5 dol. ir mažiau:
K. Aižinas (Chicago) K. Bandzevičius, E.
Bretz, V. Datis, P. Gauronskas, dr. E.
Jarašūnas, R. Jurkūnięnė, V. Klova, L. Oksas,
Lily Plukienė, G. Radvenis, A. Skridulis, M.
Urnežienė, D. Vilimienė (Arkansas).
Visiems aukotojams širdingas ačiū ne vien
tik už finansinę, bet ir už moralinę paramą.
LA V redakcija
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RŪTA, INC.
Prel. P. Celiešius iki rugsėjo mėn. 10 d.
buvo Dainavos jaunimo kapelionu.
Augus V. ir šeima: žmona Marcelė ir dukterys
Yvette ir Donna atostogas praleido važinėdami
po Japoniją.

8—LIETUVI Al AMERIKOS VAKARUOSE

INVESTAVIMO BENDROVĖ
2472 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Phone (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius,
R. Nelsas, L. Herzog
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Nancy
mininko ’
liepos m
Ji buvo veiKii juivi.
-•— -mLos Angeles skyriaus pirmininkė, taip pat
priklausė Liet. Vyčių organizacijai, Liet. Radijo
klubui ir kitoms organizacijoms, labai dosni šv.
Kazimiero parapijos ir lietuviškos spaudos
rėmėja.
Nancy palaidota liepos mėn. 14 d. šv.
Kryžiaus kapinėse.
Reiškiame giliausios užuojautos vyrui
Pranciškui Speecheriui.

Adolfas Narbutas , mirė birželio 25 d.,
sulaukęs 70 m. amžiaus. Palaidotas Forest
Lawn kapinėse birželio m. 29 d.
Reiškiame gilią užuojautą žmonai, sūnums ir
dukrai.
Rita Paškevičiūtė, Santa Monica, Kalif.
tragiškai mirė birželio m. 19 d., būdama tik 23
metų amžiaus. Jos a. a. tėvelis Henrikas
Paškevičius būdamas 50 m. amžiaus mirė prieš
2 metus, iškankintas vėžio ligos.
Dana ir Henrikas Paškevičiai į Kaliforniją at
vyko iš Australijos, kur gimė ir Rita. Velionė
buvo gabi mokslui, darbšti lietuviškose
organizacijose: tautinių šokių ansamblyje,
skaučių sąjungoj, neo-lituanų.
Atsisveikinimo pamokslą koplyčioje, tuoj po
rožinio, pasakė prel. J. Kučingis; kalbėjo pir
mininkai visų organizacijų, kurioms ji tik
priklausė. Sekančią dieną šv. Kryžiaus kapinių
mauzoliejaus koplyčioje, šv. Kazimiero parapi
jos naujasis klebonas dr. Algirdas Olšauskas
aukojo šv. Mišias ir pasakė atsisveikinimo
kalbą. Koplyčioje giedojo sol. Janina
Čekanauskienė, vargonais palydėjo komp. B.
Budriūnas.
Iš Australijos buvo atvykę Danos
Paškevičienės brolis Klemas Kuzmickas ir dėdė
Stasys Kuzmickas, taip pat ir a.a. Henriko
pusbrolis iš Čikagos R. Lalas.
Rita palaidota šv. Kryžiaus mauzoliejaus
kryptoje šalia anksčiau mirusio tėvelio.
Reiškiame giliausią užuojautą Danai
Paškeyičienei ir giminėms.

Dr. Aurelija Bartkus, mirė birželio mėn. 28
d. sulaukusi 87 m. amžiaus. Palaidota šv.
Kryžiaus kapinėse.
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei Eugeni
jai Weidman.
Antanina Šulaitienė mirė liepos mėn. 16 d.
Buvo palaidota šv. Kryžiaus kapinėse liepos
mėn. 19 d.
Reiškiame gilią užuojautą vyrui Vladui, sūnui
Vytautui ir dukrai Anelei Mušinskienei.
Vladas Šulaitis yra artimas “Lietuvių
Dienos” žurnalo bendradarbis.

Liepos mėn. 31, po ilgos ligos, mirė
Albinas Dovalgo, gimęs Čikagoje. Velionis
savo laiku daug padėjo skautų stovyklavietei.
Nuoširdžiai užjaučiame žmoną ir dukrą.

