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buvom nugabenti iki pat įėjimo. Kiekvienas
turėjom pasikabinę specialias delegatams skir
tas korteles ir specialius saugumo leidimus, nes
be jų visiškai nieko neįleido į konvencijos
pastatą. Žinoma, buvom tikrinami ir
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Įspūdžiai iš 33-sios Respublikonų konvencijos
Kalifornijos Respublikonų Tautybių grupių
tarybos pirm. dr. Frank De Balogh pasiūlius,
gubernatorius George Deukmejian pranešė, kad
prezidentas Reaganas parinko mane delegate į
Respublikonų konvencija, Dalias mieste.
Visi Kalifornijos delegatai drauge išskridome
ir apsigyvenome puikiame “Anatole”
viešbutyje. Vėliau autobusais visa Kalifornijos
delegacija buvo nuvežta į didžiausia Texas ir
pasaulyje restoranų įrengta kaubojišku styliumi.
Galit įsivaizduoti restorano dydį - jame patalpin
ta netgi rodeo aikštė. Tenai gubernatorius G.
Deukmejian, senatorius Pete Wilson ir Kalifor
nijos Respublikonų partijos pirm. Ed. Reinecke
pasveikino Kalifornijos delegatus, atvykusius
į Dalias konvencija. Tai buvo daugiau
pramoginis, ne politinis vakaras.
Kita diena “Anatole” viešbutyje prasidėjo
Kalifornijos delegacijos politinis darbas. Pir
miausiai delegatams įteikė reikalinga medžiaga
ateinančiom keturiom konvencijos dienom,
sagutes, kepures su aguonos žiedais ir geltonas

juostas su užrašu “Reagan — California”. Taip
pasipuošę skubėjom į vice-prezidento G. Bush
priėmimą. Delegatų pristatymo ceremonijas
pravedė Texas kongresmanas Steve Bartlett.
Programa buvo paįvairinta susitikimu su
įvairiais Olympiadoje auksinius medalius
laimėjusiais amerikiečiais sportininkais. Vice
prezidento George Bush kalba buvo priimta su
didelėm ovacijom. Atrodo, kad jis visų yra labai
vertinamas ir mėgiamas. Gyvenime jis yra daug
įdomesnis ir simpatiškesnis.
Vėliau buvom pakviesti į Dalias priemesty
esančius turtuolių p.p. H. L. Hunt rūmus,
vadinamus Mt. Vemon, kadangi rūmai yra tiksli
replika pirmojo Amerikos prez. George Wasington rezidencijos. Čia tikrai buvo viskas

Illinois gubernatorius James Thompson, Liucija
Mažeikienė ir senatorius Charles H. Percy.

Tarp Kalifornijos- delegacijos gubernatorius
George Deukmejian ir delegatė Liucija
Mažeikienė

daroma “Texas” styliumi, dalyvavo net 3000
svečių. Po visos oficialios programos ir kalbų,
svečiai buvo palinksminti vietinių daininkų,
šokėjų ir 2 orkestrų.
Pirmadienį autobusai nuvežė į netoliese esantį
konvencijos centrą, kur mažais auttobusiukais

elektroniniais aparatais, kad kas nors
nesusigalvotų įsinešti ginklą.
Konvencijos prasidėjo vėliavų įnešimu,
priesaika, Tautos himnu ir malda. Vienas iš
svarbiausių mums, etninėms grupėms, buvo tai,
kad šioje konvencijoje pirmą kartą buvo
pakviestas kalbėti Respublikonų Tautybių
Grupių Centro Tarybos pirm. Michael Sotirhos.
Taip pat šiais metais Vašingtone Tautybių
Grupių Taryba priimta lygiateisiais nariais.
Vakarinė sesija prasidėjo 8 vai. Šioje sesijo

je kalbėjo net šešios moterys: JAV ambasadorė
Jungtinėse Tautose Jean Kirkpatrick, sveikatos
departamento sekretorė Margaret Heckler.
Pagrindinę konvencijos kalba pasakė JAV
iždininkė Katherine Ortega. Savo kalboje
paminėjo, kad ji kilusi iš neturtingų emigrantų
šeimos, sugebėjo baigti aukštąjį mokslą ir, per
savo darbštumą ir pasišventimą gauti šias
aukštas pareigas. Čia įdomu pridurti, kad

daugelis šios konvencijos kalbėtojų didžiavosi
savo etnine kilme.
Trečiadienį, rugpiūčio 23 d. ryte, įvyko
Kalifornijos delegacijos susirinkimas, kuriame
kalbą pasakė vice-prezidentas George Bush. Po
to buvo pietūs, kuriuos suruošė National
Federation of Republican Women. Šių pietų
metu buvo pagerbta Nancy Reagan, kuri daug
dirba kovoje prieš narkotikus, šiuo metu
baisiausią Amerikos ligą. Toliau buvo
paminėtos ir garsios šio šimtmečio moterys,
kurios buvo išauklėtos respublikonų partijos.
Taigi, nežiūrint viso triukšmo, sukelto
“išlaisvintų” moterų, vis dėlto, respublikonai
iškėlė moterų vertę politiniame gyvenime.
Po šio pokylio, skirto Nancy Reagan garbei,
nuskubėjom į Reagan — Bush susirinkimą.
Tūkstantinė minia nepaprastai triukšmingais
plojimais ir šūkiais priėmė prezidento R.
Reagan ir G. Bush kalbas. Priartėjo ir pats
kulminacinis konvencijos momentas —
prezidento ir vice-prezidento nominacija. Visi
delegatai buvo nepaprastai pakilioje nuotaiko
je ir laukė to momento, kada bus pristatyti
prezidentas R. Reagan ir vice-prezidentas G.
Bush.
Atėjo paskutinė ir pati svarbiausia konven
cijos diena, kada visi šventiškai pasipuošę,
rinkomės į konvencijos centrą klausytis
prezidento ir vice-prezidento, sutikimo
nominaciją priimti, kalbų. Po prezidento ir vice
prezidento kandidatavimo sutikimo kalbų,
ovacijos buvo tiesiog neaprašomos.
Amerikiečių politiniame gyvenime
suvažiavimai, kurie yra šaukiami kas keturi
metai yra labai reikšmingi. Tiems
suvažiavimams ir pasirengimas ir jų pravedimas
reikalauja daug laiko ir lėšų. Respublikonų
suvažiavimas
Dalias
ir Demokratų
suvažiavimas San Francisco skyrėsi gan daug
kuo; Dalias — buvo daug iškilmingesnis ir
triukšmingesnis. Užsieniečiams tie politiniai
suvažiavimai nelabai tesuprantami, bet
amerikiečiams tai gyvybinis reikalas, kuris
išjudina visuomenę aktyviau dalyvauti
politiniame gyvenime.
Liucija Mažeikienė
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OLIMPIJADOS ŽIBINTO LIEPSNA PRIKĖLĖ AMERIKOS
TAUTINI JAUSMĄ

noras parodyti, kad mes, amerikiečiai, niekad nenusilenksim ir
nepasiduosim jokiems gąsdinimams; mes mokam, ir sugebam viską
ir svarbiausiai mes norim būti kas mes esam — amerikiečiai.
Vaje

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
(Lithuanian Credit Union), 3356 Glendale Blv., L.A.
(Tautiniuose namuose) skolina pinigus įvairiems tikslams
palankiausiomis sąlygomis. Paskolos garantuotos nekilnojamu turtu
duodamos iki 50,000 dol. ir daugiau.
Už paprastus indėlius (nuo įdėjimo dienos iki išėmimo) mokama
9%. palūkanų. Indėlių sąskaitos apdraustos iki 100,000 dol. kiek
viena. Be to, narys gali gauti gyvybės draudimą už kurį apmoka
kredito kooperatyvas.Kooperatyvas atidarytas: antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 6
iki 8 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. prieš piet.
Tek: 661-5276.
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HOLLYWOOD

LOS FELIZ

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė

5126 Hollywood Blv., Los Angeles, CA 90027
Tiek daug buvo rašyta ir per televiziją kalbėta apie vasaros
olimpijadą įvykusią Los Angeles mieste, kad, atrodo, nėra ko
Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
daugiau nei pasakyt nei parašyt. Amerikiečiai laimėjo rekordinį
Duona — German and Lithuanian Bakery
skaičių aukso, sidabro ir bronzos medalių, netgi sporto šakose,
kuriose nesitikėjo. Džiaugsmas ir entuziazmas nepaprastas. Bet ne Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
Salti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms
medaliuose ir laimėjimuose glūdi pati svarbiausia ir giliausia esmė!
Per daugelį metų amerikiečių patriotizmas, pasididžiavimas savo Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
kraštu, buvo lygus nuliui; atsirado visokiausio plauko nenuoramų:
Sekm. ir pirm.-uždaryta.
TeL 663-4747
hypių, jypių, gėlių vaikų ir kitų, kuriems Amerika ir patriotizmas
buvo taip svarbūs, kaip pernykštis sniegas...Amerikiečiai turistai,
LELYA’S DRABUŽIU KRAUTUVĖ
besilanką kituose kraštuose, netgi gėdijosi prisipažinti
7706 Santa Monica Blv., Los Angeles, Ca. 90046
amerikiečiais.
Staiga, su olimpinio žibinto liepsna atgijo ir senai miegojęs
tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).
amerikiečių patriotizmas. Olimpinis komitetas žinojo ką darė, kai
Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro
sudarė planą, kad olimpinis žibintas būtų nešamas ne tiesiausiu keliu
iškvietimo dokumentus.
iš New Yorko, kur liepsna buvo iš Graikijos atskraidinta, bet
Lelya ’s krautuvėje galite gauti: ‘ 'Kola ’ ’ moteriškų kailinių paltų ir
aplinkiniais keliais per visą Ameriką. Liepsna buvo nešama per švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų, suknelių,
32 valstijas, apie 9000 mylių; kiekvienas bėgikas liepsną nešė vieną sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių šalikų, hliuskučių.
kilometrą, už kurį turėjo susimokėti 3000 dol., ir buvo tokių, kurie “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir kitko.
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
pagauti entuziazmo, pasiskolino pinigų ir įsijungė į liepsnos nešėjų
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais —
eiles, kad galėtų savo vaikams pasididžiuoti dalyvavimu šiame
istoriniame įvyky. Atsirado užtektinai entuziastų parnešti liepsną uždaryta.
iŠ New Yorko iki paties Los Angeles miesto. Bėgikų tarpe buvo
* CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
visokiausių profesijų, visokio amžiaus žmonių, senučių, vaikų,
netgi invalidų...
Kiek tos liepsnos nešimas sukėlė erotinių tėvynės meilės jausmų
2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, CA 90039
galima spręsti pasikalbėjus su žibinto nešėjais, kurie net su ašaromis
akyse, pasakojo apie žmonių patriotinį atgimimą, krašte, apie nau (213) 986-9247 - (213) 660-6600
Home: (213)664-0791
jai gimusį pasididžiavimą savo amerikoniška kilme...Tą dvasinį
atgimimą įrodo tikrai širdžiai malonūs bėgikų nuotykiai,
MARCELLA AUGUS
nepaprastai didelės žmonių minios susirinkusios pakelėse, su en
President
tuziazmu mojuojančios tautines vėliavėles, drąsindamos bėgikus
per lietų, 11000 pėdų aukštumo kalno viršūnėje, netgi 2-ą valandą
iš ryto... Tas tautinis entuziazmas ilgai gyvens amerikiečių širdyse
ir kaip vienas iš bėgikų, jaunas vyrukas pasakė: “aš pirmą kartą 2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
savo gyvenime pajutau kokia garbė yra būti amerikiečiu...”
Tel.: 413-3370
Prie šio dvasinio atgimimo daug prisidėjo ir Sovietų Rusija, at
sisakiusi dalyvauti žaidynėse, užgaudama amerikiečių jausmus, lyg
CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
norėdama įrodyti, kad vieni amerikiečiai nieko nesugeba.
Kalifornijos Lietuvių Kredito Sąjunga
Amerikiečių dvasioje staiga atgijo patriotinis jausmas įrodyti visam
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
pasauliui ir sau patiems, kad ir be sovietų gali suruošti puikias
Phone (213) 828-7095
žaidynes, gali pasiekti pasaulinius ir olimpinius rekordus. Gimė

JONAS PETRONIS

Crown Escrow Corporation
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ANN JILLIAN - JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ
privačiam
“Dirva" išspausdino straipsnelį apie Jūratę
Nausėdaitę-Ann Jillian. Autorius V.M. tikrai,
iš didelio rašto išėjo iš krašto, sumaišydamas
rolę su aktore. Teisingai, Jūratė taip gerai ir
įtikinančiai suvaidino Mae West, kad buvo
nominuota Emmy premijai (kuria laimėjo a. a.
Ingrid Bergman). Vienas iš amerikiečių kritikų
netgi išsireiškė, kad esą jei pati Mae West būtų
mačiusi tą filmą, tai ji tikrai būtų pasakiusi :“Aš
nežinojau, kad aš esu tokia fantastiška...’’
“Draugo" rugp. mėn. 31 d. numeryje
išspausdintas straipsnis, kur M. Dr. pareiškia
visai priešingą, nuomonę apie šią mūsų šaunią
lietuvaitę, pridėdamas, kad jis daug negali apie
jos asmenybę rašyti, kadangi jos asmeniškai
nepažįsta.
Mes, los angel iečiai, daugumas pažįstam
Jūratę nuo vaikystės. Ji išauklėta inteligentų
lietuvių šeimoje ir nuo pat kūdikystės buvo
mandagi, draugiška ir maloni mergaitė. Tokia
pasiliko ir dabar.
Pirmą kartą, per televiziją, pasirodė būdama
8 metų, sudainuodama “Tammy". Nežiūrint
jos vaikiško amžiaus, kada visi nori pasirodyti
ir pasididžiuoti, Jūratė neiškėlė nosies, vaiz
duodama didelę artistę, dainavusią per
televiziją, bet liko tokia pati miela “maža
lėlytė" kokia ji buvo prieš tai.
Ir vėliau (visi skaitėm apie jos karjeros eigą)
ji liko ta pati miela mergaitė.
Jos brendimo metuose, p. Nausėdienė ją laikė
gana griežtai, gana senoviškai: vyrukas,
turėdamas pasimatymą su Jūrate, turėjo ateiti
į namus, susipažinti su tėvais, pasakyti kur
važiuoja, kada grįš ir 1.1. Tas, žinoma, atbaidė
daugelį lengvabūdžių vyrukų, bet, kaip pati
Jūratė pasisakė, ji motinai yra už tai labai
dėkinga, nes tas griežtumo rėžimas davė jai
labai stiprų, pagrindą, gyvenime.
Jūratė, būdama ir labai graži ir talentinga,
galėjo apsivesti tituluotą, daktaruotą ir t.t.,
kadangi pasisekimą turėjo didelį, bet ji visą laiką,
ieškojo žmogaus, širdies, tiktai širdies...Ir
pagaliau atrado tą, koji ieškojo. Jai nebuvo ir
nėra svarbu pinigai, titulai...svarbu žmogus. Jos
vyras ir kartu jos reikalų vedėjas, buvęs Čikagos
policijos seržantas, jai yra viskas: vyras,
draugas, kritikas, patarėjas, įdedąs daug dar
bo, laiko ir širdies tvarkydamas jos karjerą.
Mažai kas atkreipė dėmesį, kad jam susirgus,
visą Jūratės reikalų vedimą, perdavė profe
sionalams, ir tuo laikotarpiu jos karjera ėmė
smukti: nei nuotraukų laikraščiuose, nei
pasirodymų televizijoje nebuvo. Jūratės ir An
dy Murcia vedybos yra pavyzdys visiems, nes
ir po 9 metų bendro gyvenimo, jie taip gražiai
sugyvena, kad tikrai malonu žiūrėti. Yra labai
reta, kad vyras ir žmona kartu dirbtų, ir gražiai
sugyventų, ypač Holyvude. Bet juodu yra
išimtis. Pagal jos vyrą, jų vedybos yra pagrįstos
draugyste, pagarba vienas kito talentams, (tarp
kitko, jis yra labai geras “manager"— labai
landus, pasišventęs ir turįs įgimtą talentą tam
darbui) ir meile. Tas viskas ir yra jų gražaus
ir darnaus sugyvenimo pagrindas ir paslaptis.

gyvenime
Jūratė tikrai yra mūsų pasididžiavimas ir kaip
žmogus ir kaip lietuvaitė. Kiek skaitome
laikraščiuose, kad toks ir toks aktorius ar aktorė
buvo ligoninėje pasigyti nuo alkoholio ar vaistų?
Ir čia Jūratė yra išimtis - negeria jokių svaigalų,
nerūko, nenaudoja absoliučiai jokių vaistų, netgi
malšinančių, skausmą.
Jos augšta moralė pasirodė tada, kai jos kar
jera atrodė pasibaigus, kai ji turėjo dirbti
krautuvėje ir pardavinėti užuolaidas ir jai buvo
pasiūlytos rolės, kuriose ji būtų turėjusi vaidinti
pusnuogę arba nuogą...O atlyginimas buvo
tikrai geras...Pagunda labai didelė...Jūratė
išlaikė savo lygį, jos noras buvo įrodyti ir
kitiems ir pačiai sau, kad jeigu jos gabumai ir
darbas nepraskins kelio į žvaigždes, ji savo
kūno už jokius pinigus nerodys... Prieš kelis
mėnesius “Playboy" žurnalas jai pasiūlė
50.000 dol. tik už vieną nuotrauką. Jūratė ir jos
vyras ne tik kad nesusigundė gražia suma
dolerių, bet labai užsigavo, kad tas žurnalas net
drįso pagalvoti, kad Jūratė tokiai nuotraukai
pozuos. Tarp kitko, jos agentai, kurių ji turi net
tris: vienas televizijai, kitas filmoms ir trečias
scenai, yra informuoti nepriimti jokių
pasiūlymų, nežiūrint pinigų sumos, kur Jūratei
tektų apsinuoginti.
Būdama vaiku, neturėjo sąlygų eiti į
lietuvišką mokyklą, bet nežiūrint to, neblogai
kalba rašo ir skaito lietuviškai. Savo vyrui
išverčia iš lietuviškų laikraščių žinias, kurios
jiems abiems įdomios. Išmokino savo vyrą ir
kitus, su kuriais ji kartu dirba, nemažai
lietuviškų žodžių ir išsireiškimų. Visur bando
lietuviškai kalbėti, nepaprastai mėgsta lietuvius,
didžiuojasi būdama lietuvaite, ką ji visuomet ir
visur pabrėžia.
Savo vyrui Andy yra tiek prikalbėjusi apie
gražią, jai šventą Lietuvą, kad būnant Londone,
kur ji vaidino “Ellis Island", gavo 4 dienas
atostogų, (birželio vidury) ir bandė gauti
leidimą nors porai dienų aplankyti išsvajotą
tėviškę. Deja, atsakymas mums gerai
žinomas.. .nyet... Iš viso Jūratė yra tokia, apie
kokią mes, dauguma tėvų, tik svajoti galim,
netgi jei ji ir nebūtų Ann Jillian — švelni, gera
sesuo broliui, mylinti ir pasišventusi dukra
tėvams, su kuriais praleidžia kiekvieną sekma
dienio popietę, kai tik grįžta į Los Angeles. Jos
draugiškumas nėra dirbtinas, visi, kurie jai dir
ba: jos kelionių tvarkytojas, šukuotojas ir t.t.
jie yra traktuojami ir jaučiasi kaip šeimos nariai,
bet ne pavaldiniai. Ji tikrai mėgsta lietuvius, gal
būt ir dėl to, kad retai juos susitinka, ir niekad
nepamiršta savo kilmės; netgi sugebėjo įtikinti
studiją, kad padarytų televizijos filmą iš lietuvių
šeimos gyvenimo “The Rainbow Giri", kuri,
deja, lietuviams nesukrutus rašyti laiškų studi
jai (nors ir buvo prašyta per laikraščius) po
poros pasirodymų mirė užmarštyje...

Taip. Jūratė buvo pakviesta pravesti Tautinių
Šokių šventę Clevelande ir su dideliu entuziaz
mu ir džiaugsmu, kad, pagaliau lietuviai ją
prisiminė, ruošėsi tai šventei, netgi at
sisakydama kelių pasirodymų televizijoje (kas

jai gerokai kainavo), bet kada atėjo tokia pro
ga, apie kurią kitos aktorės tik svajoti tegali,
vaidinti su Richard Burton, ji tikrai negalėjo at
sisakyti, nes tada jos karjerai tikrai būtų buvęs
galas... Ir tiesiog su ašaromis akyse pranešė tą
jai liūdną žinią, kad Clevelande negalės
dalyvauti. Jos pirmas rūpestis buvo : “kaip aš
paaiškinsiu lietuviams?...
Daugumas mūsų arba nesuprantam arba
nenorim suprasti jos padėties, bet padėkim
ranką ant širdies ir atvirai pasisakykim, kiek iš
mūsų rizikuotumėme savo darbu? Karjera? Ji
dar nėra Elizabeth Taylor, kuri gali diktuoti
sąlygas ir laiką. Ji siekia karjeros tokioje pro
fesijoje, kur kompeticija yra nežmoniška —
vienai rolei-200 kandidačių... niekad iš anksto
nežino, kada nauja rolė pasibels į duris, ji negali
nieko iš anksto planuoti, netgi atostogų, kurių
ji neturėjo per 12 metų...
Dabar, po sėkmingų pasirodymų Las Vegas,
kur ji kritikų buvo labai šiltai priimta ir, atrodo,
turės daugiau progų tenai pasirodyti, vis
geresniuose ir geresniuose viešbučiuose; po
puikių pasirodymų New Yorke ir Meriyille
Ind., kur įjos programą susirinko nemažas
būrys lietuvių, už ką Jūratė yra labai dėkinga,
kitaip sakant, kai jos karjera jau užtikrinta, ji,
padedama savo vyro Andy, bandys sutvarkyti
reikalus taip, kad galėtų dažniau apsilankyti pas
lietuvius ir su jais pabuvoti.
Ji pagal savo talentus ir išvaizdą jau senai
turėjo būti pačioje žvaigždžių aukštumoje, bet
vis dar nėra tenai kur ji priklauso, ir vien tik
dėl to, kad ji yra labai augštos moralės
lietuvaitė, kuri neina nei per “producerių" nei
per režisorių lovas, kad tik galėtų gauti geriausią
rolę. (Gaila, bet ta sena istorija yra faktas ir
dabar dar egzistuoja, ką patvirtino ir Joan Col
lins per televiziją, ir Rūtaą Lee, kuri būdama
irgi perdaug padori nepasiekė tos aukštumos,
kurijai priklausė pagal jos gabumus, tą patvir
tino jos balso mokytoja Tena Rone, kuri
Holy vudą labai gerai pažįsta, nes jos mokinių
tarpe buvo labai daug garsių kino ir televizijos
aktorių).
Jūratė yra didžiausias mūsų turtas, kuri
lietuviams davė daug reklamos ir per televiziją
ir per spaudą, ir per kitus savo pasirodymus,
kur ji mus, lietuvius, reprezentuoja, kaip tikra
“lady".
Dar vienas labai įdomus faktas: nuo tada, kai
Jūratė iškilo visur pasisakydama esanti
lietuvaitė, tiesiog nuostabu, kiek žmonių ateina
arba skambina į redakciją pasisakydami esą
lietuvių kilmės ir ieškodami savo “šaknų" ir
visuomet klausdami ar tikrai Jūratė lietuvaitė,
ar ji moka lietuviškai? Ir koks malonumas, kai
galiu drąsiai atsakyti o taip į abu klausimus.
Valerija Baltušienė

••••••••••••••••••••••••••••e
RŪTA, INC.
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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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
Nauja BALF-o valdyba
Š. m. rugpjūčio mėn. 8 d., naujoji Los

Angeles Balfo valdyba pasiskirstė pareigomis:
pirm. — Vladas Pažiūra, pavad. — M. Nau
jokaitis, vicepirmininkai: — A. Dudięnė, J.
Dženkaitis, S. Kvečas, A. Nelsienė, Audra
Nelsaitė, L. Mažeikienė, L. Vaitaitis ir V.
Velža.
Vicepirm. J. Dženkaitis paskirtas atstovu
ypatingiems reikalams. Sekret. — J.
Rukšėnienė, ižd. — A. Mitkevičius, informaci
jos, spaudos reikalams — M. Butkienė.
Revizijos komisija (išrinkta slaptu
balsavimu): F. Masaitis, A. Raulinaitis ir A.
Pažiūrienė.

Skautai Akademikai
ir
Liet. Bendruomenė
1984 m. rugsėjo pabaigoj ruošia didelę ir
labai svarbią

Draudžiamosios Lietuvių spaudos
PARODĄ
Parodai exponatus surinko Bronius
Kviklys. Paroda vyks per dvi dienas: 1984
m. rugsėjo 29 d. 7.30 vai. vakare šv.
Kazimiero parapijos salėje — parodos
atidarymas, su programa: paskaita apie Br.
Kviklio vėliausias knygas, apie autorių ir
40 min. skaidrių rodymas — su Br. Kviklio
paaiškinimais. Visą rugsėjo 30 d.
(sekmadienį) — paroda parapijos salėje,
labai įvairi, gausi ir įdomi: knygos,
žurnalai, kiek senų daiktų, pavyzdžiui
Didž. Lietuvos kunigaikščio karinė kepu
rė su didele Vytimi ir kt. Ir sekmadienį bus
rodomos skaidrės. Visi, kas gerbia Lietu
vos kultūrą (senovinę ir Nepriklausomos
Lietuvos, bei vėlesnę) turėtų šią parodą
pamatyti ir apie tai išgirsti (ypač rugs. 29
d. 7.30 vai. vakare).
Tai daroma 6‘AUŠROS’’šimtmečiui

paminėti.

Rengėjai kviečia visus.

Daumanto šaulių kuopos sukaktis
Rugsėjo m. 16 d. buvo paminėta Los Angeles
Daumanto kuopos šaulių įsikūrimo 20-tis.
Kuopos pirmininkas J. Pažėra perskaitė kuopos
istoriją. Rašytojas Jurgis Gliaudą skaitė paskaitą
apie Lietuvos Saulių Sąjungos istoriją ir plačiau
apibūdino sąjungos steigėjus ir veikėjus.
Buvo daug sveikinimų raštu ir žodžiu. Ilgesnį
pasveikinimą pasakė Lietuvos garbės konsulas
inž. V. Čekanauskas.

Meninę programos dalį atliko solistai: Janina
Čekanauskienė ir Antanas Pavasaris, pa
dainuodami lietuviškų patriotinių dainų ir solo
ir duetais. Meninę programos dalį pravedė J.
Pažėraitė-Venckuvienė.
Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Kuopos narės skaniai ir sočiai pavaišino
dalyvius.
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Reagan — Bush ’84 Lietuvių Komitetas
rengia Politinę popietę paremti prezidentinius kandidatus. Programa maloniai sutiko
pravesti šio komiteto garbės pirmininkė RŪTA LEE—KILMONYTĖ. Pagrindinę kalbą
pasakys U. C. L. A. profesorius ir prez. Ronald Reagan ekonominės politikos patarėjas
ARTHUR B. LAFFER, kuris sekančiuose rinkimuose (1986) kandidatuos į U. S. A.
senatą. Dalyvaus ir daugiau žymių politikų.
Popietė įvyks š. m. rugsėjo mėn. 30 d. 1 vai. p. p. ponų SINKIŲ gražiame sode, 233
Marguerita Avė, Santa Monica.
Bus kokteiliai, hors d’oeuvres ir surpryzai. Auka 25 dol. asmeniui, nurašoma nuo taksų.
Maloniai kviečiame šioje politinėje popietėje kiek galima daugiau lietuvių dalyvauti.
Prašome pranešti, kas galėtų dalyvauti, Liucijai Mažeikienei 13055 Mindanao Way Apt.
3, Marina Del Rey, Ca. 90292 arba tel. (213) 821-6881.
Čekius rašyti :“Calif. Lith. Am. Republican Association’’.
Lietuvių Komitetas
REAGAN - BUSH ’84

Parapijos bazaras

Filmas iš Vatikano
Spalio 7 dieną, sekmadienį, 12:15 vai. po
piet, šv. Kazimiero parapijos salėje, Lietuvių
Moterų Klubų Federacįja, Los Angeles
skyrius rodys garsinę filmą apie šv. Kazimiero
sukakties iškilmes Vatikane.
Filmoje — popiežius Jonas Paulius II
atnašauja Mišias šv. Petro bazilikoje, kalba į
lietuvius lietuviškai ir giedamos lietuviškos
giesmės.
Komentuos iškilmėse dalyvavęs inžinierius
Vytautas Vidugiris.
Po programos vaišės.
Visuomenė maloniai kviečiama. Įėjimo auka
5 dol. Pelnas skiriamas sąžinės kalinių
šeimoms, kurias globoja Lietuvių Moterų Klubų
Federacija.
Rengėjos

“Lietuvių Dienų” žurnalo piknikas įvykęs
rugsėjo mėn. 23 d. šv. Kazimiero parapijos
viršutinėje salėje, praėjo su labai dideliu
pasisekimu. Žmonės supranta mūsų spaudos
sunkią padėtį ir neatsisako visokiais būdais
paremti. Kas tikrai padrąsina redaktorius ir
leidėjus.
Kad piknikas taip puikiai pavyko visa padėka
tenka tiems nepailstantiems pagalbininkams,
atlikusiems didelį darbą: O. Orlovienei, V.
Mikalonienei, M. Kantienei, R. Štilis, S. Bajelienei, Liucijai ir Antanui Mažeikoms, E. Stirbienei, V. Gyliui, P. Mickūnui, Orlovui, E.
Veimeriui ir K. Uldukiui.
F. Masaitis, padedamas V. Čekanauskaitės,

iš laimės šaltinio traukė laimingųjų bilietukus.
Stambiausias dovanas laimėjo: J. Dženkaitis
ir A. Sabaliauskas.
Labai didelė padėka priklauso ir mūsų mielam
klebonui kun. dr. A. Olšauskui, kuris leido
naudotis sale ir kitomis patalpomis.
Taip pat nuoširdus ačiū ir visiems
atsilankiusiems.
“Lietuvių Dienų” leidėjas ir visas personalas

Los Angeles šv. Kazimiero parapija turi du
parengimus metuose: pavasarį Lietuvių Dieną
ir rudenį - Bazarą, kuris šiais metais įvyks
spalio mėn. 21 dieną, sekmadienį, 1 vai. p. p.
Šių metų BAZARO programa yra numatyta

tokia:
1. Skanūs pietūs su geriausiu Kaliforni
jos vynu.
2. Meninė programa, kurią išpildys jauna
kylanti dainos žvaigždė Angelė Kiaušaitė iš N.
J. Jai akomponuos mūsų geroji Raimonda
Apeikytė.
3. Bazare bus leidžiama laimėti 1,000.00
dolerių grynais pinigais. Šio parengimo gautu

pelnu padėsite padengti išlaidas, kurios susidarė
dedant naujas grindis mūsų mokykloje. Be to
apatinėje parapijos salėje planuojame įrengti
knygų lentyną. Sekmadieniais knygų platinto
jui bus daug patogiau dirbti lietuviškų knygų
platinimo darbą.
Jūsų klebonas

Radijo Valandėlės Balius
Kalifornijos Lietuvių Radijo Klubas, šv.
Kazimiero parapijos salėje, ruošia savo
TRADICINĮ RUDENS BALIU
spalio mėn. 27 dieną, 7:30 v.v., taigi paskutinį
spalio mėnesio šeštadienį.
Kviečiami visi gausiai dalyvauti, parodant sa
vo prielankumą šiam svarbiam darbui, ir
smagiai praleisti vakara savųjų tarpe.
Pietūs, loterija, baras, o svarbiausia — muz.
Aloyzo Jurgučio paruoštas puikus montažas iš
dainų ir šqkių.
Kaina — 12.50 dol., asmeniui, stalus rezervuotis pas valdybos nariu, radaktorius, arba pas
koordinatorių Henriką Bajalį, tel.: 467-6467.

Kas naujo tarpe lietuvių Amerikos
vakaruose? Sužinosite skaitydami “Lietuviai
Amerikos Vakaruose.”

Apie tai dar nesapnavome

KĄ KITI RAŠO
VLIKO TELEGRAMOS
PREZIDENTUI REAGANUI IR
KONGRESMANUI KEMP.

VLIK-o pirmininkas dr. K. Bobelis
rugpjūčio 18 d. pasiuntė telegramas
Lietuvos ir Rytų Europos klausimais
prezidentui Reaganui ir kongresmanui
Jack F. Kemp. (R —NY). Telegramoje
prezidentui Reaganui sakoma:
“Mes pritariame Jūsų penktadienį, 1984
m. rugpjūčio 17 d. padarytam pareiškimui,
kad Jungtinės Valstijos nepripažįsta
Sovietų Sąjungos įvykdyto Europos
padalinimo. Neginčijamas faktas, kad
Jaltos sutartyje reikalaujama laisvų
demokratinių rinkimų visose sąjungininkų
iš nacių išvaduotose Šalyse. Sovietų
Sąjunga sulaužė netiktai Jaltos, bet ir kitas
sutartis...jėga pavergdama ir tebelaiky
dama pavergusi Rytų Europos kraštus,
o ypač Pabaltijo valstybes. Visų Amerikos
ir kitų po pasaulį išsisklaidžiusių lietuvių
vardu mes Jus sveikiname už Jūsų teisin
gą nusistatymą ir pažadame Jums pilną
paramą.’'

Telegramoje kongr. Kemp pakartojamas
Reagano pareiškimas Jaltos klausimu. Jis
prašomas iškelti šį klausimą respublikonų
konvencijoje, diskutuojant JAV-ių užsienio
politiką, ir pasirūpinti, kad šis prezidento
pareiškimas būtų įtrauktas į respublikonų
platformą.
('ELTA)

Dėl įvažiavimo vizų
Thomas Murray, pirmininkas Ancient Order
of Hibernians in America, kreipėsi į Amerikos
Lietuvių Tarybą, prašydamas paramos jų
sąjūdžiui, kad būtų padidintas skaičius asmenų,
įsileidžiamų iš Europos imigruoti į JAV. Jie
siekia 10,000 vizų per metus kiekvienam
kraštui. Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. dr.
K. Šidlauskas atsakė, kad ALTAS remia šias
pastangas padidinti metines kvotas, jei ne iki
10,000 kiekvienam kraštui, tai nors propor
cingai pagal turimą gyventojų skaičių.
(ALTO Info.)

Pabaltiečiai laimėjo rusams olimpijados
medalius.
1980 metų Olimpijadoje, vykusioje Maskvo
je, rusams medalius laimėjo: lietuviai — 7
aukso, 1 sidabro ir 3 bronzos; latviai — 3 aukso,
4 sidabro; estai — 4 aukso, 1 sidabro, 1
bronzos.
1984 m. žiemos olimpinėse žaidynėse aukso
medalį laimėjo Algimantas Šalna, sidabro — lat
vis Zintis Eimanis.

Tokiu užrašu išspausdintas J. Kojelio
straipsnis “Tėviškės žiburiuose’’
Kas, skaitytojų nuomone, galėtų skelbti tokias
idėjas:
“Nuo 1959 metų JAV ir Sovietų Sąjunga
pasirašė 14 ginklų kontrolės susitarimų ir nė
vienos iš jų iki šiol nepažeidė Sovietų
Sąjunga”(!).

... “Marksistinė sovietų teorija išsivystė 19-jo
šimtmečio pabaigoje, kaip atsakymas į
liberalinio kapitalizmo neteisingumą. (Marksiz
mas pabrėžia visų žmonių lygybę)... ”
Visos citatos paimtos, daugelio nustebimui,
ne iš leidinio, vartojamo SpovietųSąjungos, bet
iš Notre Dame katalikių seselių vienuolijos
vedamos mokyklos vadovėlio Amerikoje. Dar
nuostabiau, kad tas vadovėlis yra vartojamas
tikybos pamokose. Vadovėlio pavadinimas—

“Morality II- PEACE THROUGH
JUSTICE”; autorė sesuo Louise Marie
Prochaska.
Pagal vadovėlį, pagrindinis socialinio ir
politinio neteisingumo šaltinis pasaulyje esanti
Amerika...
Savo antiamerikietinei ir prokomunistinei indoktrinacijai vadovėlio autorė naudoja net
suklastotą statistiką. Padarius teigimą, kad
“dešimt kraštų, gaunančių iš Amerikos
didžiausias karinės ir ekonomineės pagalbos
sumas, yra vienos iš pikčiausių pasaulio
diktatūrų... ”
(V.B.prierašas): negeriau yra ir Los Angeles
mieste esančioje Immaculate Heart gimnazijo
je, kurioje buvo dėstoma, pagal rusų rėžimą
suklastota istorija, esą:“ ....Pabaltijo valstybės
1940 metais savanoriškai įsijungė į Sovietų
Sąjungą“...
Nežinau kiek padėjo ir mūsų, lietuvių tėvų,
ir mūsų vaikų bandymai įrodyti teisinga padėtį.
Atrodo, kad amerikiečių dvasiškiai pasidarė
artimiausi sovietų bendradarbiai, aklai įsitikinę
sovietiška melų propaganda. Tik vienas dalykas
labai įdomus iš kokių šaltinių jie ima medžiagą
savo vadovėliams?Gal dabar pasitvirtina
spėliojimas, kad sovietai pirmiausiai infiltruo
ja mokslo įstaigas savo patikimaisiais, kurie
skiepija sovietinę proagandą savo mokiniams.

Baltijos valstybių atstovų pasitarimas ir
pasimatymas Valstybės Departamente
Š. m. rugsėjo 12 d. Vašingtone buvo

susirinkę Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovai:
S. A. Bačkis, A. Dinbergs ir E. Jaakson,
atvykęs iš New Yorko.
Jie pasitarė aktualiaisiais klausimais,
paminėjo 50 metų sukaktį Pabaltijo Santarvės
sukakties, pasirašytos 1934. 9. 12 d. Ženevoje.
Rūpindamiesi aktualiais pabaltiečiams reikalais
jie tą pačią dieną lankėsi Valstybės depar
tamente, kur juos priėmė Mark Palmer,
Valstybės sekretoriaus padėjėjo pavaduotojas
Europos reikalams, su kuriuo kartu buvo ir Dale
Herspring, Rytų Europos skyriaus direktoriaus
pavaduotojas John W. Zerolis, Baltijos skyriaus
vedėjas, Miss Mary Beth West ir Ken Hiller.

Prof. V. Skuodis kviečiamas pro
fesoriauti Amerikoje.
Humanitarinių mokslų institutas, Brooklyno
kolegijoj, pakvietė prof. Vytautą Skuodį,
ateinančiais mokslo metais, dėstyti New Yorke.
Brooklyno kolegija yra New Yorko miesto
universiteto padalinys.
Čikagoje gimęs Vytautas Skuodis buvo

nuteistas 1980 m., 7-riems metams griežto
rėžimo stovykla ir 5-riems m. tremties už antisovietinę agitaciją ir propagandą.
V. Skuodis atlieka bausmę Rusijoje, tuo tar
pu jo žmona Irena ir dukros: Giedrė ir Daiva,
gyvena Vilniuje.
Kolegija pasiuntė pakvietimą prof. V.
Skuodžiui, ir tuo reikalu parašė oficialų laišką
A. P. Vinogradovui, Žemės mokslų direktoriui.
Prof. V. Skuodžio iškvietimo reikalą tvarko
instituto direktorius prof. Robert Viscussi.
(Liet, inform, centras)

Dariaus-Girėno pašto ženklas
Illinois senatorius Charles H. Percy (rep.)
pranešė, kad JAV piliečių patariamasis pašto
ženklų komitetas nutarė persvarstyti pasiūlymą
išleisti pašto ženklą paminint Dariaus-Girėno
skridimo 50 m. sukakties jubiliejų. Tą klausimą
komitetas jau buvo svarstęs, bet vis dar nedavė
pritarimo. Sen. Percy skelbia, kad jis komitetą
ragins pritarti Dariaus-Girėno pašto ženklo
išleidimui. Tuo reikalu sen. Percy jau kreipėsi
į pašto komitetą. Pašto viršininko padėjėjas
pranešė senatoriui Percy, kad atsižvelgiant į
nuolatinį tokiu ženklu susidomėjimą, nutarta šį
klausimą vėl įtraukti į pašto komiteto
dienotvarkę.
Percy savo išleistame komunikate ragina
lietuvius rodyti minėtam komitetui stiprią
paramą tokio ženklo išleidimui. Percy sumini,
kad ir anksčiau yra buvę atsitikimų, kada buvo
atmestas kokio pašto ženklo išleidimas, bet
piliečiams nuolat reikalaujant, pagaliau buvo
priimtas.
(“Draugas”)

RAŠINIŲ KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga skelbia
rašinių konkursą jaunimui. Tema —

LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄMONĖ
IŠEIVIJOJE.
Amerikos Tautinė Sąjunga kviečia ir skatina
visą lietuvišką jaunimą (16 iki 35 metų amžiaus)
dalyvauti konkurse.
Tema turi būti bent 8 (aštuonių) mašinėle
spausdintų puslapių.
Konkurse dalyvaujantiems bus skiriamos dvi
premijos už geriausius rašinius:—

I premija — 500 dol.
II premija — 250 dol.
Premijų paskirstymui, jury komisija bus
sudaryta, ir paskelbta vėliau.
Konkurso rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio
mėn. 15 d. 1985 m.(pašto antspaudas) sekančiu
adresu: Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, c-o
Vida Jonušas, 12500 Pawnee Rd., Palos Park,
IL. 60464.
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SIUNTINIŲ I SOV.

SĄJUNGĄ

ALDONA JUODVALKIS
Certified Travel Agent

NAUJIEJI
Nuo rugpiūčio 1 d. Sovietų Sąjungos valdžia
įvedė naujus nuostatus siuntinių reikalu.
Buvusioms siuntinių kompanijom, Dinerman
and Co. Ltd. ir Belina M. and Partners, per
kurias buvo siunčiami siuntiniai su siuntėjo
apmokėtais muitais, atimtas leidimas toliau
operuoti. Dabar siuntiniai privalo būti siunčiami
tiesiai per paštą, o muitus turi apsimokėti patys
siuntinių gavėjai.
Maži siuntinėliai, iki 1 kg. svorio (Lietuvoj
vadinamos banderolės), gali būti siunčiami tik
paprastu paštu (ne oro). Jų vertė neturi būti
didesnė kaip 8 sv. sterlingų. Jie turi būti taip
įpakuoti, kad nesudarytų sunkumų juos patikrin
ti. Neturi būti įdėta jokių laiškų ar raštelių.
Pašto siuntinius, iki 10 kg. svorio, leidžiama
siųsti paprastu ar oro paštu.
Dovanų siuntiniams privatiems asmenims
eksporto leidimas nereikalingas, jeigu: 1) siun
tinys yra privataus asmens dovana, 2) muito
blanke įrašyta “Unsolicited gift” (svanoriška
dovana) ir 3) siuntinio svoris nėra didesnis kaip
10 kg.
Sovietų nuostatai

Siuntinio turinio kiekiai ir vertė turi atitikti
gavėjo ar jo šeimos narių poreikius, ir prekės
panaudotos tik jų asmeniškiems reikalams.
Visi siuntinio daiktai privalo būti įrašyti
lydrašty.
Siuntinys bus konfiskuotas, arba grąžintas'
siuntėjui, jam pačiam apsimokėjus pašto
išlaidas, jeigu su tais nuostatais bus prasižengta.
Siuntiniai, kurie siunčiami sistematiškai,
organizuotai ir dideliais kiekiais, nors ir įvairiais
adresais, prisilaikant asmeninių dovanų
siuntinių nuostatų, yra laikomi “ne asmeniško
naudojimo siuntiniais”.
Siuntiniai, pasiųsti komercinių firmų pa
vieniams asmenims be Sov. S-gos importo
leidimų, nebus priimami ir grąžinami siuntėjui.
Trys muitinės neklijuojamieji blankai ir
vienas lydraštis, užpildyti prancūzų ar rusų ir
anglų kalbomis, turi lydėti siuntinį. Blankuose
rašyti aiškiai, pažymint siuntėjo ir gavėjo
adresus, daiktų skaičių, svorį ir vertę kiekvieno
atskirai. Taip pat turi būti įrašytas viso siun
tinio svoris.
Siuntinys turi būti gerai ir stipriai įpakuotas.
GALIMA SIŲSTI: medicinos, termometrus,
akinius ir rėmus, lęšius, protezes, ortopedinius
gorsetus, girdėjimo aparatus ir kt. (visų rūšių
po vieną): fotografijai medžiagas ir įvairius
priedus, išskyrus filmus (visų rūšių po vieną ar
po komplektą); kavą, kakavą ir cikoriją (2 kg.);
arbatą (200 g.); įvairių rūšių prieskonius (100
g.);
maisto
produktus,
išskyrus
draudžiamuosius (kiekvienos rūšies po 2 kg.)
tabaką, išskyrus lapus, ir jo produktus (1 kg.);
drabužius (visų rūšių po vieną); virš, marškinius
ir palaidinukes (po 1); įvairius apatinius (3
komplektus); skareles ar skaras (po 1); štoras,
užuolaidas ir pn. (3 komplektus); įvairių rūšių
pirštines (1 porą); portfelius ir rankinukus (po
1); įvairią galanteriją (po 2 ar 1 komplektą);
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avalynę (2 poras); stalo reikmenis (5 kg.);
įvairių rūšių kvepalus ir kosmetiką (500 gr. ar
1 komplektą); muilą ir tualeto dalykus (2 kg.);
įvairius namų reikmenis, įskaitant elektrinius
(po 1); įvairias korteles (visų rūšių po 1, bet
nedaugiau 10); plokšteles (12); muzikos in
strumentus, styginius ir pučiamuosius (po 1);
medžiojimo ir sporto reikmenis, išskyrus
medžiojimo ir šaudymo sporto ginklus ir
šovinius (po 1 ar komplektą); vaikų žaislus,
žaidimus, Kalėdų eglutės papuošalus, išskyrus
draudžiamuosius, (2 dalykus ar 1 komplektą);
raštinės reikmenis (po 1 ar komplektą); pigius
dalykėlius, paišelius plunksnas ir kt. (po 5 ar
1 komplektą); sidabro, aukso ir platinos dir
binius (iki 10 kg. svorio); plastikinius dalykus
(0.5 kg.); kramtomąją gumą (200 g.).
P/tST/tB/t; siunčiant
leidžiamuosius
spausdinius, draudžiama daryti bet kokius
žodžių pataisymus ar teksto pabraukimus.
(Laisvoji Lietuva)

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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

VITAS GALINAITIS
AUTOMOBILIAI—Nauji, naudoti
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, C A 90404
*************************************************
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D

MARGIS MATULIONIS
Advokatas

16000 Ventura Blvd., Suite 1208
Encino, CA 91436
Tel. (818) 990-8074
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□

(213) 829-4757

(213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404

Solistė Angelė Kiaušaitė išpildo programą New
Yorke

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių arkitomis progomis
Liet. tąut. audiniai, kaip takeliai, juostos,
kaklaraiščiai, medžio išdirbiniai, gražios koplytėlės,
dėžutės ir dekoratyvinės lėkštės.

LIETUVIAI AMERIKOS
VAKARUOSE ADM-JE
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90Q29
Tel. 664-2919

14659 Limedale Street
Panorama City, Ca 91402
•••••••••••••••••••••••

Kolumbijoje mire kun. N. Saldukas
Rugpiūčio 12 d. Kolumbijoje mirė kun
Nikodemas Saldukas, saleziečių vienuolis.
Velionis gimė 1911 m. gegužės mėn. 28 d.
Salezietis nuo 1943 m. Kunigu įšventintas 1943
m. lapkričio mėn 12 d. Kilęs iš Būdviečių
kaimo. Žygaičių par., Tauragės apsk. 1936 m.
atvyko į Kolumbiją, dėstė matematiką ir gam
tos mokslus Žemės ūkio mokykloje, vėliau
vadovavo Ibagues mokyklai kaip direktorius,
kelerius metus vadovavo agronomijos
fakultetui. Pokario metais rūpinosi lietuvių atsikvietimu į Kolumbiją įkūrdamas Lietuvių
centrą, kuriam dabar vadovauja kun. Mykolas
Tamošiūnas.
(Draugas)
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
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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

ROMAS 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. Skirtus

Gydytojai

Insurance Agent

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D

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

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

ROMASJAŠnlkONiŠ”

gydytojas ir chirurgas

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

Realtor

Residential - Commercial
Exchanges
Personalized Service With a Smile

Fotografai
A

WALLY & WAYNE
PHOTOGRAPHY
Sav. Wally ir Danutė Balchai
11985 East Firestone
Norwalk, CA
Tel.; (213) 864-2063
i------ -—•l1fiajagaB|

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

(818) 785-7358

Office: 666-8895

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

General Contractors

Rasa Banys Prasčiunas
Realtor

CENTURY 21
Woodland Hills, CA
(818) 883-1723
Res.: 704-5095
••••••••••••••••••••••

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30-1:00 p.p

A. PEČIULIS

Programų koordinatorius

REMODELING and CONSTRUCTION

HENRIKAS BAJALIS

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

207 N. Windsor Blvd.
Los Angeles, C A 90004
Tek: (213) 467-6467

••••••••••••••••••••••e
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PARENGIMŲ

’

/ KALENDORIUS
Rugsėjo mėn.
29 ir 30 d. d. (šeštadienį ir sekmadieni), B.
Kviklio paruošta knygų paroda.
30 d. 1 p.p., ponų Sinkių sode, Lietuvių
Respublikonų už Reagan—Bush komiteto
piknikas

Spalio mėn.
7 d. sekmadienį, 12:15 vai. Lietuvių
Moterų Klubų Federacijos filmą iš Vatikano.
14 d., sekmadienį, Metinis bendruomenės
susirinkimas.
21 d., sekmadienį, šv. Kazimiero parapijos
Balius—Bazaras

27 d., šeštadienį, Radijo valandėlės balius,
šv. Kazimiero parapijos salėje.

-TRUMPAIVytautas Račiūnas, iš Sidney, Australijos,
lydimas Liucijos Valienės iš Santa Monikos,
rugp. mėn. 20 d., aplankė “Lietuvių Dienų”
redakcija ir susipažino su mūsų leidžiama
spauda.

Kun. Raimundas Klumbis, buvęs Palm
Springs, Ca., indėnų parapijos klebonas,
indėnams pastatęs nauja bažnyčia, dabar paskir
tas meksikiečių ir indėnų parapijos klebonu
Vendor, Arizonoje. Kun. Klumbis renka aukas
ir ruošiasi pastatyti nauja bažnytėlę savo nau
jiems parapijiečiams. Kun. R. Klumbio adresas
yra: St. John Baptist Catholic Mission, P. O.
Box 227, Vendor, Arizona 85357.

Prel. J. Kučingio, buvusio ilgamečio parapi
jos klebono, naujas telefonas — (213)
664-5239.

Leonas Kantas, “Lietuvių Dienų” žurnalo
foto bendradarbis, sunkiai susirgo, buvo
padaryta operacija nugaroje.
Iš ligoninės jau grįžo ir gydosi namuose
žmonos priežiūroje. Linkime kuo greičiausiai
pasveikti.

Sidabrinė vedybų sukaktis
S. m. rugsėjo mėn. 8 d., inž. Vidimantas ir
dail. Aldona Variakojai, savo gausiame draugų
būryje, kurių susirinko virš šimto, atšventė savo
gražaus ir darnaus vedybinio gyvenimo
sidabrinį jubiliejų.
Inž. V. Variakojis, jau gana senai dirba
Macdonell-Douglas lėktuvų kompanijoje, kur
užima gan atsakingas pareigas ir dažnai keliauja
po visus kraštus atstovaudamas įstaigą. Aldona
Variakojienė, populiariai visų žinoma kaip
Pūkas, gabi ir individualumu pasižymėjusi
dailininkė, turėjusi savo meno parodas ne tik
Los Angeles mieste, bet ir Čikagoje, šiuo metu

dirba kaip namų dekoravimo meisterė. Kiek ji
šioje srityje nusimano, parodo pagal jos planus
pastatytas jų namas, kurio nuotraukos ne kartą
buvo įdėtos į amerikiečių laikraščius,
pabrėžiant, kad tai yra klasinis pavyzdys in
dividualumo ir elegancijos.
Iš viso Pūkas yra nuostabi moteris, ap
dovanota ne vien tik meno, bet ir kulinarijos
gabumais, visada pasiruošusi padėti ne vien tik
patarimais, bet ir darbu.
Variakojai išaugino du vaikus: Viliją, kuri
baigusi universitetą, šiuo metu dirba Mammoth,
Ca. Vilija, iš tėvo paveldėjusi muzikinius
gabumus ir gerą balsą, jau daug kartų gerai
pasirodė programose ir su grupe ir solo, reik
tikėtis, kad neaptings ir toliau lavinsis muzikoje.
Montė dar tebestudijuoja ir žaidžia vandens polo
vietinėje komandoje. Abu vaikai — skautai,
puikiai kalba lietuviškai; tai nėra vien tik
skautiškos stovyklos, bet ir didelis tėvų
nuopelnas.

Lietuvaitė Santa Monikos Policijoje
Virgutė Irlikytė š. m. rugpiūčio mėn. 3 d.
baigė Rio Hondo policijos akademiją ir paskirta
į Santa Moniką. Ji yra pirmoji lietuvaitė Kalifor
nijoje baigusi policijos akademiją. Nežiūrint to,
kad Virgutė buvo labai gabi moksle ir galėjo
daug ko atsiekti akademiniame gyvenime, bet
jau nuo vaikystės kalbėjo apie norą dirbti polici
joje. Ir vėliau, turėdama tikrai gerai apmokamą
darbą, ėmė studijuoti kriminalinę teisę. Kad ir
labai sunkiai jai ėjosi akademijoje,(Rio Hondo
policijos akademija yra pasižymėjusi savo
griežtumu), bet buvo užsispyrusi ją baigti. Jos
dabartiniame darbe jai daug padeda faktas, kad
moka lietuviškai, nes tenka susidurti su svečiais
iš Lietuvos, kurie tai pasiklysta mieste, tai
nesupranta mūsų judėjimo taisyklių.

Prisiųsta paminėti:
“ŠVIETIMO GAIRES” Lietuviškojo ugdymo

Dar viena lietuvaitė televizijos aktorė
Rugsėjo mėn. 19 d. televizijos programoje
“The Fall Guy” vaidino, kad ir maža rolę dar
viena lietuvaitė Lori Bekas. Nors ir nedidelis
buvo jos vaidmuo, bet Lori pasirodė labai gerai
ir įtikinančiai. Buvo tiesiog malonu žiūrėti į tą
gražų lietuviška veidelį.
Lori daugiausiai pasirodo televizijos įvairių
produktų reklamose; toje srityje sėkmingai dir
ba jau keletą metų.
Linkėtina šiai jaunai lietuvaitei ir toliau sėk
mingai dirbti ir pasiekti “žvaigždės” stoną.
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žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 31, 1984 m.
gegužės mėn. Redaktorė Stefanija Stasienė.
Išeina 2 kartus įmetus, minkštais viršeliais, 72
pusi. Spausdina M. Morkūno spaustuvė
Čikagoje. Prenumeratos kaina 4 dol., atskiro

numerio — 2 dol. Administratorius — Juozas
Plačas, 3206 W. 65th Pl. Chicago, II. 60629.
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KrikS'al
Rimanto n
7
pirmagimė dūk
liepos mėn. 8 <
Krikšto tėvais________ u__
Venckus. Sveikiname laimingus tėvus ir
senelius.

Jose Felipe Anaya ir Marijos Elenos
Laurinavičiūtės-Anaya dukra liepos mėn. 21
d. buvo pakrikštyta Valerijos Karinos vardais

Atsiųsta paminėti
SPINDINČIOS MINTYS - šv. Kazimiero
šeštadieninės mokyklos išleistas mokinių
metraštis.
Metraštyje daug jaunimui aktualių nuotraukų
iš mokslo metų, straipsnių, rašinėlių, minčių ir
poezijos.
Metraštį paruošė ir redagavo G. Plukienė ir
M. Sandanavičiūtė-Nevvsom. Viršelis ir
techniška talka — P. Sandanavičiaus,
nuotraukos — V. Pluko, P. Viskantos, R.
Vizgirdos ir L. Kanto.

-MIRTYsRugsėjo mėn. 7 d., sulaukęs 76 metų, mirė
Vincentas Micevičius. Velionis, neturėdamas
giminių, visiems laidotuvių rūpesčiams buvo
testamentu paskiręs W. Maciunską.
Rugsėjo 9 d. mirė Povilas Malžinskas,
sulaukęs 77 metų. Liko našlė Vaclovą, jai
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Jonas Dalbokas, Leokadijos Černiauskienės
brolis, mirė liepos mėn. 12 d. ir buvo palaidotas
šv. Kryžiaus kapinėse.
Reiškiame gilią užuojautą velionies seseriai
Leokadijai Černiauskienei.
Rugsėjo mėn. 16 d., po širdies operacijos
Los Angeles mieste, mirė Jonas Mockus.
Rugsėjo 19 d. šv. Kazimiero bažnyčioje buvo
atkalbėtas rožančius už mirusiojo sielą.
Pamaldas atlaikė kun. dr. V. Bartuška. Pamaldų
metu giedojo sol. R. Dabšys.
Velionis buvo labai švelnios sielos,
inteligentiškas ir labai draugiškas, tad
nenuostabu, kad bažnyčia buvo pilna žmonių,
atėjusių pasimelsti už amžinybėn iškeliavusį
draugą.
Rugsėjo 20 d. velionis palaidotas Forest
Lawn kapinėse.
Velionis su žmona ir 3 vaikais buvo atsikėlę
iš Cleveland, OH., ir gyveno Yucaipoje. Kurį
laiką jis buvo Los Angeles Tautinės Sąjungos
skyriaus sekretoriumi.
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Nelei,
dukroms Vilijai ir Rūtai su šeimomis ir sūnui
Gintarui.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI” - Kristijono

Šių metų rugpiūčio 9 dieną Santa Monikoje

Donelaičio Lituanistinių mokyklų mokinių
laikraštėlis, nr. 4. Leidžia Kr. Donelaičio
mokyklos, 4 kartus į metus. Redaguoja —
Danutė Bindokienė. Spausdinama M. Morkūno
spaustuvėje, Čikagoje. 30 pusi.

mirė Augustinas Underhill, sulaukęs 80 metų.
Velionis palaidotas šv. Kryžiaus kapinėse. Jo
sūnums Albertui ir Edvardui reiškiame
nuoširdžią užuojautą.

