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Vyskupas
pas

Baltakis

Povilas

Los Angeles lietuvius

Vyskupas Paulius Baltakis, pakviestas
klebono emeritus prel. Jono Kučingio,
grįždamas iš Australijos, sustojo kelioms
dienoms (balandžio men. 11-14 d.d.) ir
Los Angeles šv. Kazimiero parapijoje.
Sekmadienį, balandžio 14 d. šv.
Kazimiero bažnyčioje vyskupas atlaikė
mišias, koncelebruojant kun. klebonui dr.
Algirdui Olšauskui ir kun. prel. dr. Vin
cui Bartuškai. Ceremonijas tvarkė prel. dr.
Petras Celiešius. Mišių metu iškilmingai
giedojo komp. B. Budriūno diriguojamas
parapijos choras ir solistai, jaunimas, kurio
mišiose dalyvavo gana daug, sudarė garbės
sargybą vyskupui. Bažnyčia buvo perpil

dyta žmonėmis, daugumas, netgi stovė
dami, turėjo išklausyti mišias.
Po visų iškilmių, parapijos salėje buvo
suruoštos parapijiečių ir naujo vyskupo
susipažinimo vaišės. Losangcliečiai
lietuviai savo gausiu atsilankymu ir į mišias
ir susipažinimo vaišes parodė savo pagarbą
vyskupui P. Baltakiui.

Vaišės, kuriomis rūpinosi prelatas Jonas
Kučingis, ilgametis šv. Kazimiero parapi
jos klebonas savo sumanumu ir darbštumu
ir tolerantiškumu, įsigijęs visų parapijiečių
meilę ir pagarbą, praėjo iškilmingoje ir
pakilioje nuotaikoje. Prelatui vaišes ruošti
padėjo Angelė Raulinaiticnė su būriu

Vysk. Povilas Baltakis išeina iš šv. Kazimiero bažnyčios, Los
Angelese.
Nuotrauka V. Svidersko

j

h

Vysk. P. Baltakis sako pamokslą šv.
Kazimiero bažnyčioje Los Angelėse.
Nuotrauka P. Gasparonio

darbščių ponių.
Balandžio 13 d. (iškilmių išvakarėse)
vysk. P. Baltakis dalyvavo skautų
pobūvyje, kur skautams ir jų svečiams tarė
sveikinimo žodį. Vyskupas P. Baltakis,
senas skautas, turįs skautininko laipsnį.,
dabar eina skautų dvasios vado pareigas.
Skautai džiaugiasi turėdami tokį puikų
dvasios vadą, kuris rūpinasi skautiškais
reikalais, nežiūrint to, kad jo aukštos
bažnytinės pareigos pareikalauja labai daug
laiko ir energijos.
V. S.

Vysk. P. Baltakis su Los Angeles šv. Kazimiero parapijos kunigais.
Iš k.: klebonas kun. dr. A. Olšauskas, vysk. P. Baltakis, dr. kun.
V. Bartuška ir prel. dr. P. Celiešius.
Nuotrauka P. Gasparonio
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LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blv., Los Angeles, Ca. 90046
tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).

LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195 —Tel. 664-2919
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija
Redaguoja: Redakcinė kolegija
Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais
nesusitarta. □ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai
nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
□ Anoniminiai raštai nepriimami

Prenumerata metams $6.00; atskiras nr. 60 centų
Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius

OKUPANTŲ DŽIAUGSMO
ŠVENTĖ
Sovietai, Lietuvos okupantai, š. m. liepos 19 — 23 dienomis,
Vilniuje rengia didelę šventę: 45 metų sukaktį nuo Lietuvos
“išvadavimo” ir 40 metu sukaktį nuo karo pabaigos. Šioms svar
bioms (sovietams) sukaktims reikiamai ir įspūdingai atžymėti
ruošiami dainų ir šokių koncertai, paskaitos. Sukviesti visų
okupuotų kraštų žmonės ir valdžios atstovai.
Lietuvos sovietinė valdžia ragina užsienio lietuvius gausiai šiose
iškilmėse dalyvauti, rengti ekskursijas ir pasidžiaugti gyvenimu
“išlaisvintoje” Lietuvoje. Stebėtina, kad ir iš Los Angeles yra
rengiama ekskursija į tą sovietinę “džiaugsmo šventę”, nors ALTas, VLIK-as ir Bendruomenė patarė šiais metais, kaip tik tuo laiku,
susilaikyti nuo kelionių į Vilnių.

Teisingai tuo reikalu pasisakė “Tėviškės Žiburiai” balandžio
mėn. 16-tos dienos numeryje:
“Išeivija su skaudama širdimi žvelgia į tokią vilniškę dainų
šventę, skirtą savo vergijos pašlovinimui. Jeigu ne ši jos paskirtis,
visi norėtų joje dalyvauti ir išgirsti pavergtos tautos balsą po 45
metų. Tai būtų didelė atgaiva. Deja, dabar ji negali būti tokia.
Dėl to sąmoningoji išeivija susilaiko nuo dalyvavimo joje, nes jos
sąžinė neleidžia pritarti šventei, kuri skirta tautos vergijai šlovinti.
Nesąmoningoji išeivijos dalis galbūt to nepaisys ir toje šventėje
dalyvaus, bet tuo būdu ji parodys apgailėtiną savo laikyseną ir at
sistos toje pačioje pozicijoje su komunistais, nors savo širdyje ir
būtų jiems priešingi. Pastarieji organizuoja į tą dainų šventę ekskur
sijas, jas skelbia ir stengiasi sutelkti kuo daugiausia dalyvių iš Š.
Amerikos ir kitų šalių. Bet tai nieko nuostabaus — lietuvių išeivijos
komunistai visą laiką džiaugėsi Lietuvos pavergimu ir kai Stalino
tankai riedėjo mūsų tėvynės keliais, jie siuntė Maskvai dolerius bei
sveikinimus. Tą patį jie daro ir dabar — vykdami vergiją
garbinančion šventėn, jie išreiškia savo džiaugsmą. Tai laikysena
mažos išeivių grupelės, kuriai jokiu būdu negali pritarti sąmoningoji
išeivija. Ji protestuoja prieš lietuviškos dainos pajungimą sovietinei
vergijai ir reiškia užuojautą tiems tėvynainiams, kurie yra priversti
savąją vergiją liaupsinti po 45-rių metų.”

Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat
sudaro iškvietimo dokumentus.
Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų
ir švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų,
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių
šalikų, bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos
gamybos automobiliu.
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms
garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais
— įdaryta.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, California 90039
Telef. 661-5276
ATIDARYTAS:
antradieniais ir ketvirtadieniais 6:00-8:00 vai. vak.
šeštadieniais 9:00-12:00 vai.

palankiausiomis sąlygomis skolina pinigus automobiliams
pirkti, baldams įsigyti, duoda asmenines paskolas ir garan
tuotas nekilnojamu turtu (I ir 11 morglčius) iki 50,009.00 dol.
Jei tau pinigų reikia į kredito kooperatyvą eiki!
*****************************************************************************

Crown Escrow Corporation
MARCELLA AUGUS
President

2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026
Tel.: 413-3370

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039

(213) 660-6600

(213) 986-9247

Home: (213) 664-0791

HOLLYWOOD

LOS FELIZ

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
5126 Hollywood Blv., Los Angeles, C A 90027

Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai

Duona — German and Lithuanian Bakery
Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas,
v
Salti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms
Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.

Sekm. ir pirm.-uždaryta.

Tel. 663-4747
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
1940-tų ir 1941 -mų metų birželio
mėnesio įvykiai skaudžiai pažeidė mūsų
tautą ir nepriklausomybę. Praradome
laisvę, tūkstančiai nekaltų buvo ištremti į
Sibirą. Šiuos skaudžius įvykius Los
Angeles mieste, pagal tradiciją, drauge
mini estai, latviai ir lietuviai (BalticAmerican Joint Committee).
Šiais metais Tragiškųjų Birželio Įvykių
— Trėmimų minėjimą išpuolė rengtivadovauti lietuviams. Minėjimas įvyks
birželio mėn. 9d. 12:30 vai. p. p. šv.
Kazimiero parapijos salėje.
Po oficialiosios dalies ir sveikinimų
pagrindinę kalbą pasakys, buvęs Pasaulio
Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos
Centro Valdybos pirmininkas ir Lietuvių
Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas,
inž. Vytautas Vidugiris.
Meninę dalį atliks: estai, latviai ir
lietuviai, tragiškųjų įvykių nuotaikai
pritaikintą programą. Lietuvių programai
paruošti pakviestas muz. Aloyzas Jurgutis.
Po minėjimo Lietuvių Tautinių Namų
salėje bendri pietūs su estais, latviais ir
svečiais. Kaina 10 dol. asmeniui. Vietas
prašome rezervuoti iš anksto pas valdybos
narius: Ramūną. Bužėną — tel. 254-6048,
Simą Kvečą — tel. 393-3367 ir Antaną
Skiriu — tel. 664-2919.
Maloniai kviečiame visus Tragiškųjų
Birželio Įvykių-Trėmimų minėjime
dalyvauti.
Įėjimas į minėjimą laisvas, tačiau, kas
galite, prašome savo auka padėti padengti
susidariusias išlaidas.
A. L. To Valdyba

NBC Televizija šmeižia lietuvius
Gegužės 6 d. p. Ross savo žinių,
raportaže apie Floridos latvius ir lietuvius
pasakė, kad lietuviai, SS nariai, žudė
žydus.
“Lietuviu. Dienų.” redaktorius pasiuntė
NBC televizijos stočiai laišką, pro
testuodamas prieš įžūlų lietuvių tautos
šmeižimą, ir pareikalavo šį melagingą
šmeižtą atšaukti, nes Lietuvoje vokiečiams
nepasisekė suorganizuoti SS dalinio.
Raginame visus lietuvius parašyti NBC
TV kanalui, protestuojant prieš šį
nepagristą, šmeižtą, visai lietuvių tautai.

Gauta paminėti
Nijolės Sadūnaitės “KGB Akiratyje”.
Išleido “Ateities” leidykla. 144 pusi.,
minkštais viršeliais. Kaina 5 dol.
Iliustruota.
Viršelis dail. Ados
Sutkuvienės.

Europos krepšinio čempijonatą) kapitonas.
Vincas Bernotą ir kiti dalyvavusieji šios
paskutinės Olimpijados Los Angeles
mieste olimpiniame komitete, įvairiose
pareigose.
Sekantis susirinkimas įvyks E. Bartkaus
namuose, 4625 Marwood Dr., Los Ange
les, Ca. 90065, rugsėjo 8 dieną.
Po susirinkimo visi nariai ir jų svečiai
šeimininkų buvo skaniai pavaišinti ir
gėrimais ir valgiais. Valdyba šeimininkams
dėkoja už jų nuoširdų vaišingumą.
B. S.

Piliečių Klubo Balius

Los Angeles lietuvių kraujo spaudimo
tikrinimo grupė su prel. J. Kučingiu.
Iš k.: Birutė Prasauskienė, vedėja ir
įsteigėja, Birutė Varnienė, prel. J. Kučingis,
Lilė Pupienė, Anelė Vosylienė. Priekyje - An
driukas Pupius
Nuotrauka J. Pupiaus

Kraujo spaudimo tikrinimas
Los Angeles lietuviams
1983 metais L. B. Vakarų Apygardos
Soc. Skyriaus vadovė Birutė Prasauskienė.
suorganizavo lietuvaičių gail. seserų,
grupę, kuri pradėjo reguliarų kraujo
spaudimo patikrinimą, lietuvių visuomenei.
Kraujo spaudimo tikrinimas vyksta kiek
vieno mėnesio paskutinį sekmadienį, šv.
Kazimiero parapijos mokyklos patalpose.
Lietuviai šiuo patarnavimu gausiai
naudojasi. Nuolatinės B. Prasauskienės
padėjėjos: Lilė Pupienė, Anelė Vosylienė
ir Birutė Varnienė.
Birutė Prasauskienė

Gražiai veikia Los Angeles Vyčiai
Lietuvos Vyčių 133 kuopos susirinkimas
įvykęs Petro ir Onos Barkausku bute,
North Hollywood, buvo gausus ir įdomus.
Susirinkimą pravedė pirm. Julius Kiškis.
Sekretorė Bronė Skirienė perskaitė gautus
laiškus ir painformavo apie OSI, kuri ben
dradarbiaudama su sovietų GPU agentais
apkaltina visai nekaltus lietuvius, latvius
ir estus, pabėgusius nuo komunistinio
rėžimo, kuris užėmė tas tris šalis. Vyčiai
pasirašė prašymą. JAV prezidentui, kad jis
tą .terorizavimą sustabdytų. Visi nariai
nutarė asmeniškai rašyti laiškus Amerikos
vyriausiam teisėjui tuo pačiu reikalu.
Susirinkime dalyvavo šokėjas Jonas
Šepikas ir papasakojo savo įspūdžius iš
Olimpijados, kur jis buvo pakviestas šokti
atidarymo iškilmėse. Į sekančius
susirinkimus pasižadėjo atsilankyti ir
papasakoti savo įspūdžius Pranas Lubinas,
Lietuvos krepšinio komandos (laimėjusios

Gegužės 5 d., šv. Kazimiero salėje įvyko
metinis Amerikos Lietuvių Piliečių klubo
balius.
Baliaus programą išpildė Ona
Deveikienė su drauge duetu sudainavusios
keletą, lietuviškų liaudies dainų. Duetui
akompanavo muz. Aloyzas Jurgutis.
Programą pravedė V. Šimoliūnas. Balių,
pradėjo ir uždarė pirm. Julius Kiškis. Po
programos - skanūs pietūs, paruošti klubo
šeimininkės Violetos Dudorienės ir
pagalbininkų.
Klubas buvo suorganizuotas a. a.
Kazimiero Lukšio 1947 metais.

Nauja Tautinės Sąjungos Los
Angeles skyriaus valdyba
Naują valdybą sudaro: pirmininkė Rūta Šakienė, vicepirmininkas - Jonas
Petronis, vice-pirmininkas parengimų
reikalams - Pranas Dovydaitis,
sekretorius - Vytautas Šeštokas,
iždininkas - Ramūnas Bužėnas.
Naujoji valdyba šiais metais yra
numačiusi suruošti: liepos 14-tą Gegužinę po stogu Tautiniuose Namuose,
rugsėjo 8-tą - Tautos šventės minėjimą
Tautiniuose Namuose, spalio 19-tą solistės Reginos Žymantaitės-Peters
koncertą šv. Kazimiero paraoiios salėje.

Mimikos aktorius Paulius Rajeckas
Amerikoje gimęs lietuvis, gerai kalbąs
lietuviškai, išpildys programą, šv.
Kazimiero parapijos rengiamoje Lietuvių
Dienoje, birželio mėn. 16 d.
1979 m. P. Rajeckas pradėjo studijuoti
mediciną. Stony Brook universitete, bet tuo
pačiu laiku susidomėjo pantomimikos
menu. Su savo pantomimikos pro
gramomis rodėsi New Yorko miesto
mokyklose. Nuo 1980 metų jis išplaukia
į platesnius vandenis. Jo programomis
susidomi universitetai, teatrai, ne tik
šiaurinėje Amerikoje, bet ir Europoje.
1984 metais P. Rajeckas buvo pakviestas
į Tarptautinį Mimikų Festivalį ruoštą
Riverside ir Edinburgh (Škotijoje).
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARŪOSE-3

L. B. Jaunimo Ansamblis
“Spindulys”
po 7-tosios Tautinių šokių šventės
Klevelande neužmigo “ant laurų’’... Veik
la tęsia 36-tuosius metus! Vyresnioji grupė
jau kelis kartus pasirodė amerikiečiams.
Visos grupės sėkmingai suruošė tradicinį
Blynų balių, kuris šiais metais sutapo su
Vasario 16-ta diena. Todėl ir programa
buvo patriotinė.
Visuomenė jaunimo pastangas įvertino
ne tik gausiu atsilankymu, bet ir parama.
Tas padrąsino “Spindulį’’ uoliau ruoštis
išvykai į Pietų Ameriką, kuri įvyks gale
šių metų. Išvykai oaremti. skelbiame
piniginį vajų. Laukiame organizacijų ir kitų
rėmėjų paramos!
Dabar “Spindulys’’ ir Lituanistinė
mokykla ruošiasi tradicinei - 29-jai
Jaunimo šventei, kuri įvyks birželio 2
dieną, 1 vai. 15 min. p. p. šv. Kazimieru
parapijos salėje ir kieme.
Jaunimas ruošia gražią programą. Vėl
skambės daina, suksis tautiniu šokių
rateliai...
Laukiame visų iš arti ir toli!
Po mišių tą dieną bus duodami pietūs ir
gėrimai.
Iki malonaus pasimatymo!
Jūsų
Ona Razutienė ir Spindulys

Lori Nelson (Loreta Bacevičiūtė) Kalifor
nijos gubernatoriaus apdovanota ypatingu
žymeniu, užjos nepailstamą darbą iškelti
ir apginti nukentėjusių (victims) teises. Ji
yra viena iš pačių pirmųjų pradėjusių šį
darbą, taip pat pirmoji Los Angeles
apylinkės viršininkė Nukentėjusių/Liudininkų Pagalbos Centro (Los Angeles
County Victim/Witness Assistance Cen
ter)
Jinai įsteigė sudėtingiausi veikimo tinklą
nukentėjusiems padėti. Jos darbu ir
puoselėjimu programa išaugo iš 5
tarnautojų įstaigos į plačiai išsišakojusią
veiklą, turinčią savo raštines net 9-niose
apylinkėse ir, šiuo metu, turi 68 samdytus
tarnautojus ir 60 savanorių, Loreta Nelson
yra narė Nukentėjusiems Atlyginimo
komiteto (Victim Compensation Forms
Committee) ir vice-prezidentė visos pietų
Kalifornijos Nukentėjusių/Liudininkų
Koordinavimo Komiteto (So. California
Victim/Witness Coordinating Council).
Loreta Nelson daug metų su
pasišventimu dirbo ir dirba Kalifornijoje,
ypač Los Angeles apylinkėse, padėdama
gyventojams ir nukentėjusiems.
Kalifornijos gubernatorius George
Deukmejian įsteigė speci^ią atžymėjimų
programą tam, kad galėtų pagerbti ir
atsidėkoti tiems, kurie labai daug prisidėjo
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prie suorganizavimo Nukentėjusiems
Pagalbos įstaigos; dirbo ir dirba
pagelbėdami ir apsaugodami nukentėjusius
ir jų teises, taip pat dirba stengdamiesi
sumažinti nusikaltimų skaičių.
Šioje, palyginti naujoje srityje (padėti

nukentėjusiems, o ne kriminalams),
Kalifornija užima pirmą vietą visose JA
valstybėse.

Dabartinis Arizonos L. B. Valdybos
sąstatas:
Pirmininkas - Donatas Zakaras,
vicepirmininkė, ir iždininkė - Aldona
Vaitkienė, II-ji vicepirm. ir Tucsono
atstovė - Danguolė Balceris, sekretorė Ona Mieželienė, kultūros reikalams Viktorija Zakarienė, ūkio reikalams Juozas Žadavičius, narys — Antanas

Ambraška.
Revizijos komisija: pirmininkas —
Walter Klemka, nariai: Emily Josen,
Henry Bokas ir Sofija Rūkštelienė.

Naujas atbėgėlis iš Lietuvos
Š. m. balandžio 8 d. Niujorke išėjo
viešumon naujas atbėgėlis iš Sov. Sąjungos
okupuotos Lietuvos Bronius Venclova, 30
metų amžiaus. Jis dirbo diplomatinėje
sovietų tarnyboje kaip vertėjas Konge,
Afrikoje, kur vartojama prancūzų kalba.
Slaptai pasitraukęs iš tarnybos, rado kelius
į JAV-bes, kur prieš kelias dienas kreipėsi
į buvusį VLIK-o pirmininką dabar — jo
garbės pirmininką dr. K. J. Valiūną Niu
jorke. Pastarasis balandžio 8 d. savo
namuose surengė jam priėmimą,
supažindino j į su generaliniu Lietuvos kon
sulu Anicetu Simučiu ir kitais svečiais. Iš
minėto konsulo naujasis atbėgėlis gavo
Lietuvos pasą o iš JAV valdžios —
neterminuotą vizą. Tuo būdu jis pradeda
pirmuosius žingsnius naujo gyvenimo
Amerikoje. Dar nežinia kur ir kaip jis
įsikurs. Yra istorikas ir, gal būt, ieškos
atitinkamos tarnybos bei darbo. Dr. K. J.
Valiūnas rūpinasi ir tolimesniu Broniaus
Venclovos
likimu.
Lietuviškajai
visuomenei jis greitai bus žinomas ir galės
reikštis jos veikloje.
Bronius Venclova jau davė įdomų
pasikalbėjimą per Kalifornijos Lietuvių
Radijo valandėlę.

Gen. St. Raštikio knygos
Gen. St. Raštikis yra parašęs 4 tomus
savo atsiminimų “Kovose dėl Lietuvos”.
I-mą ir Il-ą tomus išleido “Lietuvių
Dienų” leidykla Los Angelese, IlI-ą ir
IV-ą tomus išleido Skautai Akademikai
Čikagoje. Pirmas tomas — išparduotas,

yra tik keletas II-o tomo likę. Kaina 7 dol.

Įdomi dovana
Pasitraukdamas į pensiją prel. J.
Kučingis gavo nuo parapijiečių daug
dovanų. Viena įdomi dovana buvo medy
je išraižytas patarimas:
Kam rūpintis?
Gyvenime yra tik du dalykai, kuriais
verta rūpintis:
Esi arba sveikas, arba sergi.
Jei esi sveikas, tai nėra reikalo rūpintis,
o jei sergi, tai vėl yra du dalykai, kuriais
reikia rūpintis:
Gali pasveikti, arba gali numirti.
Jei pasveiksi, tai vėl nėra ko rūpintis, bet
jei miršti, tai vėl yra du dalykai kuriais ver
ta susirūpinti:
Gali patekti į dangų, arba gali patekti į
pragarą.
Jei eini į dangų, tai vėl nėra ko rūpintis,
o jei eini į pragarą, tai ten būsi tiek užimtas
spausdamas visų senų draugų rankas, kad
nebus laiko rūpintis.
RKV

Pataisymas
Leonas ir Isabelė Oksai Vasario 16-tos d.
minėjime aukojo Lietuvos laisvinimo
reikalams 75 dolerius. Jų auka “Lietuviai
Amerikos Vakaruose” paskelbtame
aukotojų sąraše, per klaidą, buvo praleista.
Labai atsiprašome už klaidą.
Vincas Saras Vasario 16-tos minėjime
aukojo 25 dol., ne 10 dol., kaip buvo
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
išspausdinta per klaidą.
Labai atsiprašome.
Redakcija

Kalifornijos Lietuvių Almanacho
papildymai.
Šią vasarą bus išleistas K. L. Almanacho
priedas su klaidų pataisymais, adresų
pakeitimais ir naujai atvykusių lietuvių
adresais.
Visas informacijas siųsti K. L. A.
redakcijai 4364 Sunset Blv., Los Angeles,
Ca. 90029.
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Vaikams knygutė TVANKSTĖS PILY
JE, parašyta Algirdo Gustaičio, iliustruota
dailininkių: Aldonos Audronytės-Variakojienės ir Vilijos Variakojytėst išleista
JAV Lietuvių Bendruomenės Švietimo
Tarybos. Spaudė M. Morkūno spaustuvė
Čikagoje 1984 m. 28 pusi.
Knygutė sukrauta JAV Lietuvių
Bendruomenės Švietimo Tarybos knygyne,
Jaunimo Centro rūmuose, 5620 South
Claremont Ave., Chicago, II. 60636.
Kaina nepažymėta.

Dr. Štromas eina su OSI

KĄ KITI RAŠO
Išteisino kaltintą latvį
Federalinio teismo apeliaciniai rūmai
San Diego mieste sausio 9 išteisino karo
nusikaltimais apkaltinta latvį Edgars
Laipanieks. Jam buvo primetama atsako
mybė už nužudymą mažiausiai 200 kaliniu
Rygos kalėjime 1941 —43 m., nors žydu
sluoksniai ta skaičių kėlė iki 60,000.
“Jie sako, kad aš atsakomingas už
nužudymą. 60,000 žydu. Mano Dieve, aš
niekad neturėjau jokio reikalo su žydais.
Aš buvau latviu politinėje policijoje, kaip
FBI ar ČIA, gaudyti rusus ir komunistus
žudikus. Tai buvo mano vienintelis dar
bas”, pareiškė Laipenicks.
US 9-tos apygardos apeliacinis teismas,
2 prieš 1, nusprendė, kad Teisingumo
departamentas (OSI) neįrodė, kad
Laipenieks (71 m.) persekiojo žydus ir
politinius kalinius. Teisėjas Thomas Tang,
parašęs daugumos nuomonę, pažymėjo:
“Išvadoje, mes nerandame pakankamai
įrodymu paremti... sprendimą, kad
vyriausybė pateikė aišku, įtikinanti ir
• neabejotiną įrodymą, jog Laipenieks
padėjo ar dalyvavo persekiojime asmenų
už jų politinius įsitikinimus.“
Teisėjas Tang, remiamas antro teisėjo,
Robert Beezer, pareiškė, kad vyriausybė
neįstengė paremti kaltinimų, o taip pat jis
atmetė devynių sovietų liudininkų raštu
pateiktus paliudijimus, nes jie Sovietų
Sąjungoje
galėjo
būti
parašyti
“bauginančiose“ (intimidating) aplinky
bėse. Jis taip pat pastebėjo, kad liudinin
kai nepajėgė fotografijose atpažinti kal
tinamojo.
Imigracijos ir Natūralizacijos įstaigos
pareigūnas pareiškė, kad OSI planuoja su
šia byla eiti i Vyriausiąjį Federalinį teismą.

Sovietų teismas Kopenhagoje ir Laisvės
laivas Baltijoje
Helsinkio susitarimų dešimtmečio pro
ga VLIKAS ir Pabaltiečių Santalka Dani
jos sostinėje Kopenhagoje liepos mėnesį
ruošia Sovietų Sąjungos teismą, o taip pat
ir Taikos bei Laisvės ekskursiją laivu Balti
jos jūra. Teisme bus išryškinta Maskvos
priespauda,
brutalus
elgimasis
okupuotuose kraštuose bei žmogaus ir
tautų teisių pažeidimas. Ekskursijoje
pabaltiečių jaunimas geriau pasiruoš
pavergtų savo kraštų laisvinimo
pastangoms.

(ištrauka iš B. Kemėžaitės straipsnio “Tautos
gyvybė nr. 1)
Man teko skaityti beveik visus dr. A.
Štromo straipsnius ir kai kuriuos net
komentuoti ir pastebėti, kad jie visi
daugiau ar mažiau tarnauja rusiškojo im
perializmo ir žydų naudai bei gerovei, bet
ne Lietuvos. Tokios idėjos, kaipo žydo,
žinoma, visam pasauliui bus suprantamos,
bet kaipo lietuvio, visus stebins...
Be to, dr. Štromas yra OSI veiklos uolus
rėmėjas ir pritarėjas. 1978 m. spalio 26 d.
“Tėviškės Žiburiuose”, straipsnyje
“Buvom susikūrę mitą apie išeiviją” dr.
A. Štromas rašo:“Tuo klausimu (žydų
klausimu B. K.) esu kalbėjęs ir su garsiuoju
Wiesenthaliu, nes abu esame Sacharovo
tribunolo nariai. Jo patarimas lietuviams
buvo — atsiriboti nuo kaltininkų, juos
pasmerkti kaip tai padarė olandai ir kiti,
padėti išaiškinti kaltininkus. Mano
nuomone tai būtų geras sprendimas.”
Reiškia pagal Štromo ir Wiesenthal
siūlymą, mes turėtume talkinti OSI ir KGB
sąmokslui prieš savo brolius lietuvius.
Turėtume pasmerkti, atsiriboti nuo jų
apkaltinto Palčiausko, kad jis, Lietuvos
laikinosios vyriausybės prašomas, sutiko
priimti Kauno miesto burmistro pareigas,
nuo žinomo patrioto dail. J. Juodžio, kuris
kaltinamas, kad priklausė Plechavičiaus
Vietinei Rinktinei; nuo Kairio, Virkučio,
Kungio, Katinausko ir kitų, žydų ir KGB
sąmokslo nekaltų aukų?...
Ar tai dėl to dr. Štromas prisistato
lietuviu ir tokiu yra pristatomas
“Draugo”, kad susidarytų įspūdis jog
patys lietuviai ragina savuosius kolaboruoti
bei talkinti OSI ir KGB; patys lietuviai
nuodija savo tautą žydams ir rusiškam
iperializmui palankiomis idėjomis?!
Kodėl VLIKo Helsinkio minėjimo
rengėjai į akademinę programą neįtraukia
lietuvių teisių gynėjų ir atkaklių kovotojų
prieš OSI Rasos Razgaitienės ir advokato
P. Žumbakio?
Adv. P. Žumbakis ir Rasa Razgaiticnė
yra pirmieji pradėję kovą prieš OSI, pir
mieji išaiškinę OSI bendradarbiavimą su
KGB. Jų vertinga išsamių straipsnių infor
macija išeivijos lietuviškoje spaudoje įrodo
jų pajėgumą. Juk VLIKas šioje išvykoje
teis Sovietų Sąjungą dėl žmogaus teisių
pažeidimo, tad ar nederėtų Vyriausiam
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui pirmoje
vietoje Sovietus teisti dėl jų KGB ir žydų
sąmokslo prieš mus; teisti JAV ir vakarų
valstybes dėl sėbravimo su baisiausia karo
nusikaltėle; teisti Rusiją dėl Pabaltijo
valstybių okupavimo, nes tik per okupaciją
tapo pažeistos žmogiškosios pabaltiečių
teisės.

Viktoras Petkus - kandidatas Nobelio
premijai
Vašingtone veikiančios Europos
Saugumo ir Bendradarbiavimo komisijos
ALT-ui atsiųstame biuletenyje pranešama,
kad tos komisijos nariai kandidatais į
Nobelio premiją pasiūlė kovotojus už
žmonių teises: Viktorą Petkų, Y. Orlovą,
A. Ščaranskį, M. Rudenko, E.
Arutunjaną, M. Kostovą.
(LIC)

Dar vienas pagarsėjęs lietuvis
Garsus bevielio telefono specialistasišradėjas lietuvis dr. inžinierius Arūnas
Šlekys šiuo metu dirba Kanadoje, Alber
tos provincijoje, kur didelėje Nov Atel
Communication LTD, korporacijoje užima
viceprezidento pareigas ir taip pat yra
vyriausias jų tyrinėjimų laboratorijos
vedėjas. Jų bendrovės suprojektuotas ir
pagamintas bevielis telefonas “Aurora
400”, vyrauja visoje šiaurės Amerikoje.
Inž. A. Šlekys su savo bendradarbiais
pagamino ir patobulintą bevielį telefoną
“Aurora 800”, kuris yra daug mažesnis
ir daug geriau tinka automobiliams, taip
pat daug geriau veikia didmiesčiuose. Šiuo
metu jis projektuoja dar mažesnį bevielį
telefoną, kurį vairuotojas galės prisisegti
prie švarko atlapo ir galės susijungti su
balsu kontroliuojamais kompiuteriais.
Kas mums įdomu, kad gabusis
inžinierius nuo 1972 m. iki 1974 m., studi
javo Los Angeles UCLA universitete ir
dirbo pas kitą garsų lietuvį prof. dr. A.
Avižienį.
1980 metais inž. A. Šlekys buvo išvykęs
į Saudi Arabiją, kur 2 metus buvo
tyrinėjimų direktoriumi “Arabian Data
System”. Inž. A. Šlekys ne kartą buvo
aprašytas pasaulinėje profesionalų
spaudoje.

Muz. Albinas Prižgintas,susilaukė
daug dėmesio Arizonos amerikiečių
spaudoje, kaip vargonų virtuozas, kuris jau
visi metai sėkmingai veda šv. Mykolo
parapijos chorą ir duoda puikius, dėmesio
vertus vargonų koncertus. Laikraštyje
pažymėta, kad A. Prižgintas virtuoziškai
išpildė J. S. Bacho kūrinius, kuriuos gro
jo serijomis, kol išpildė visus J. S. Bacho,
vargonams parašytus, kūrinius.
Pažymėta, kad A. Prižgintas yra lietuvis,
turįs muzikos magistro laipsnį taip pat yra
labai geras džazo pianistas, kas yra labai
reta kombinacija.Aprašyta, kad studijavo
ir dirbo Europoje.

Ar jau atnaujinote L. A. V. 1985
metams? Jei dar ne, paskubėkite, kad
nesusitrukdytų siuntimas.
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Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian, lai
mingai išgyvenusi -sunkia operacija, po
dvieju savaičių vėl grįžo į darbą: baigia
sukti Raudonos Karalienės rolę filmojc
“Alice in Wonderland”. Savo ligos metu
gavo nepaprastai daug, apie kelis
tūkstančius kortelių, su linkėjimais greitai
ir laimingai pasveikti.
Šį karta

neatsiliko

ir

lietuviai,

pasiųsdami Jūratei gėlių, užprašydami
mišių už jos greitą pasveikimą. Gavo ir
labai daug kortelių. Jūratė yra tikrai giliai
sujaudinta lietuviško nuoširdumo ir
stengiasi, kiek jai laikas ir sąlygos leidžia,
asmeniškai kiekvienam parašyti ir
padėkoti. Jai gali užimti gal ir visus metus
iki visiems galės padėkoti.
P. Ona Razutienė, Jaunimo Ansamblio
vadovė, gavo gražų padėkos laiškelį iš
Jūratės: “Miela p. Razutiene, kaip malonu
buvo gauti iš Jūsų gražią sveikinimo
kortelę. Jūsų parama ir patarimai man
visad buvo ypatingai mieli. Dabar esu
laimingai pasveikusi ir tęsiu savo scenos
darbus. Ačiū už malonų kvietimą dalyvauti
“Spindulio” šventėj. Mėginsiu gal atvykti
jeigu išeis. Malonūs sveikinimai Jums taip
pat! — Jūsų Jūratė Nausėdaitė.”

Taip.pat Jūratė nepamiršo padėkoti ir
“Lietuvių Dienų” leidėjui p. A. Skiriui,
jo šeimai ir žurnalo redakcijai už
linkėjimus,
visiems
parašydama
lietuviškai.

Birutė Kazlauskaitė-Vitėnienė, Valerijos

ir Vinco Kazlauskų dukra, gimusi ir augusi
Los Angelėse, dabar gyvenanti netoli
Vašingtono, nuo š. m. kovo men. 1 d.
paskirta Bell laboratorijų direktorės
pareigoms. Jos vyras inž. Almis Vitėnas
taip pat gavo paaukštinimą toje pačioje Bell
kompanijoje, kur abu dirba apie 15-ą metų.

Ieškoma stažistų Lietuvių Informaci
jos Centrui
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa —
Lietuvių Informacijos Centras New Yorke,
ieško studentų norinčių dirbti lietuviškoj
įstaigoj 1985 m. vasarą.
Darbo stažas — dvi savaitės. Stažistai
pageidaujami šiems laikotarpiams: nuo
birželio 24 iki liepos 5; liepos 8 iki liepos
19; rugpjūčio 5 iki rugpjūčio 16 ir
rugpjūčio 19 iki rugpjūčio 30.
Bus parūpinta gyvenvietė bei 200 dol.
stipendija ir padengtos pragyvenimo bei su
darbu surištos išlaidos.
Tai puiki proga studentui arčiau
susipažinti su lietuviškos informacijos
vaidmeniu, ypač su moderniom kom
piuterio komunikacijos priemonėm, bei
tiesioginiai įsigilinti į Religinės Šalpos —
Informacijos Centro plačias veiklos
formas.
Stažistas turi laisvai valdyti lietuvių, ir
anglų kalbas, būti bent 18 metų amžiaus
ir mokėti vairuoti.
Prašymą bei reziumė siųsti iki birželio
3 d. Lithuanian Catholic Religious Aid,
351 Higland Blv., Brooklyn, N. Y. 11207,
arba skambinti (718) 647-2434.

Nauja VLIK-o Valdyba
Š. m. balandžio 20 d. Čikagoje
įvykusiame VLIK-o Tarybos posėdyje
buvo patvirtinta sekanti VLIK-o valdyba
trijų metų kadencijai: pirminikas — Tdr.
Kazys Bobelis; pirmininko pavaduotojas
— dr. Domas Krivickas; ir valdybos
nariai: dr. Elena Arnionienė, p. O.
Baršketytė, inž. Liūtas Grinius, p.
Vytautas Jokūbaitis, dr. K. Jurgėla, dr.
J. Stikliorius, dr. J. Stukas ir p. J.
Vitėnas.

Valdyba pareigomis pasiskirstys
sekančiame VLIK-o valdybos posėdyje.
VLIK-o/ELTOS įstaigos vedėja toliau
palieka Margarita Samatienė.
(ELTA)

Aukos Kompiuterio Fondui 1985 m.
(tęsinys iš praeito numerio)
Po 15 dolerių:

Balanda G. (MI), Deveikis V.,
Giedraitis J. (NY), H.Grigaičiai A. ir K.,
Jasinienė H., Kairys A. (MA), Melienė M.
(IL), Milaknis A., Radvenis G.,
Rukštelytė-Sandstrom E. (IL.), ValleyValaitis J., Zeleniai V. ir V.
Po 10 dol. ir mažiau:

Anelauskas V., Anonis V. (NY),
Aukštkalnis K. (OR), kun. Babonas A.
(MI), Bačauskas K. (NY), Balčytis A.
(IL.), Baltakis P. (MD),Banionis M.,
Baniulis St. (IL), dr. Čepulis A. Česnulis
F. (Can.), Gruodis P. (IL), Grybinas Z.
(MO), Johnson P. (TX), Jonikas P. (MI),
Juodis J. (NY), Kondratas B. (CT),
Krisiukėnas A. Krisiukėnas A. (MA)
Krokys B. (PA), Merkienė O.,
Malkauskicnė O., Milkovaitis K. (IL.),
Nyergcs S., Pakulienė E. (DE),
Paškauskas S., Petrauskas V. (IL),
Povilaitis K. (IL.), Pūras W. (MI),
Razvadienė G. (MA), Rimkus K. (IL.),
Sakalauskas V., Samienė E., SeliukasB.,
Sidzikauskas F., Skobeikienė S; (NY),
Širvinskaitė B., Staniškis P. (MI), Šeštokas
K. (MA), Švelnis L. (MA), Uždavinienė
A. (MI), Vaičaitis J. (FL), Vaineikis J.
(IL), Uždavinienė A. (ML), Wasilewski
El. (IL.), Yuch R., Žėkas J. (Kan.)

V

Sv. Kazimiero medaliai.
Gavome pardavimui šv. Kazimiero
sukaktuvinių bronzinių medalių. Kaina — 15
dol. atsiimant' iš knygyno arba 16 dol.
persiunčiant.
Vėliau bus gauti sidabriniai medaliai, kurių
kaina yra 45 dol.
Užsisakyti L. D. knygyne, 4364 Sunset Blv.,
Los Angeles, CA. 90029. Tel. (213)
664-2919.
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Dantistai

Advokatai

JACK ALEX
NIDA BRINKIS

REMODELING and CONSTRUCTION

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

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

Law Offices of

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

Tel.: 1 (714) 968-5525
1500 W. Covina Pkway, suite 103
West Covina, CA 91790
Tel.: (213) 337-0777 and
(213) 962-6644

Margis Matulionis
Attorney at Law

412 W. Broadway Ave.,Suite 204
Glendale, California 91204
(818) 243-6223
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Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 616
Los Angeles, CA 90028
Tel.: (213) 871-8999

Apdrauda

M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.
A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

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

Anthony F. Skirius
Insurance Agent
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213) 664-2919

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

PAUL NEFAS
CONSTRUCTION
General Contractor

■

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

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

VIOLETA SUTKUS
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A. PEČIULIS

Attorneys at Law

ALEX & BRINKIS

General Contractors

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

New Construction - Kitchens
Bathrooms - Remodels

(213) 664-2688
State License No. 441216

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements
Electrical - Heating - Plumbing

2227 Meadow Valley Terr.
Los Angeles, CA 90039
Phone: (213) 664-1661
........ '....................
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BRANCH OFFICE

Nuosavybių pardavėjai

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

ALBINAS
MARKEVIČIUS

Escrow Kompanijos

Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

MARCELLA AUGUS
President

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

CROWN ESCROW
CORPORATION

ROMASJASTUKONIS

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
413-3370

Residential - Commercial

Gydytojai

Realtor

Exchanges
Personalized Service With a Smile.

(818) 785-7358

Office: 666-8895

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Rasa Banys Prasčiūnas

gydytojas ir chirurgas

Realtor

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

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

Fotografai

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

Internal Medicine including Cardiology

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804
Telefonas: (213) 498-6676

RICHARD A. MASON, M.D.
Internal Medicine

Pasadena Medical Group, Inc.
150 North Hill Ave., Pasadena, CA 91106
793-2181

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas skirius yra dirbęs Internal Revenue

Service valdžios įstaigoje ir jau turi 40 metų
privačia praktika šioje srityje.
Dėl patarnavimo laiko susitarti telefonu:
664-2919

/

PARENGIMŲ

]

/KALENDORIUS]
Birželio mėn.
2 d., sekmadienį., Jaunimo tautinių šokių
ir dainų šventė šv. Kazimiero parapijos
patalpose.
9 d., sekmadienį., 12:30 Tragiškųjų
birželio įvykių-trėmimų minėjimas, šv.
Kazimiero parapijos salėje.
16 d., sekmadienį, • šv. Kazimiero
parapijos rengiama Lietuvių Diena, parapi
jos ir John Marshall High School
patalpose.

-TRUMPAIJuozas ir Ona Andriai persikėlė į Čikagą

J. ir O. Andriai ilgą laiką gyvenę Santa
Monikoje, persikėlė gyventi į Čikagą, kur
gyvena p. Andriuvienės giminės.
Pulk. J. Andrius, buvęs Lietuvos
kariuomenės kartografas, keletą metų buvo
“Lietuvių Dienų“
žurnalo ad
ministratorium ir bendradarbiavo
“Lietuviai Amerikos Vakaruose’’. J. An
drius yra Lietuvių Vienybės Sąjūdžio
atstovas VLIK-e. Gyvendamas Los
Angeles aktyviai dirbo Lietuvos Vyčių 133
kuopoje (buvo pirmininku), karių
“Ramovėje“, Santa Monikos Lietuvių
klube ir kitose organizacijose.
Cukraus ligai įsigalėjus, buvo am
putuotos abi kojos ir ta pati liga aptemdė
jo regėjimą, bet nežiūrint to, pulk. J. An
drius nepametė savo jumoro gyslelės.
Linkime J. ir O. Andriams sėkmės ir
sveikatos įsikūrus Čikagoje.

Linas Polikaitis, vienas iš mūsų iškilaus
jaunimo, gabus muzikas, kartu su broliu
ir pusbroliais įdainavęs lietuviškos muzikos
plokštelę “Aš čia gyva“, susižiedavo su
Regina Stančikaite, kuri veikliai dirba
skaučių draugovėje ir dalyvauja
lietuviškose organizacijose. Jų vestuvės
numatytos š. m. rugpiūčio mėn. 17 d.
(šeštadieni) 4 vai. p.p. šv. Kazimiero
bažnyčioje. Jaunai lietuviškai porai linkime
darnaus ir laimingo bendro gyvenimo.

KRIKŠTAI
Algimanto ir Vaidilutės (Butkytės)
Mikuckių sūnus, gegužės mėn. 5 d. buvo
pakrikštytas Tomo Eriko vardais. Krikšto
apeigas atliko dr. kun. A. Olšauskas,
krikšto tėvai: Tauras Radvenis ir Vilija
Butkytė.
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Jaunimo šventė

_ jALp(LKA)1763

Los Angeles LB Spindulio tradicinė
29-oji JAUNIMO ŠVENTĖ įvyks š. m.

birželio 2 dieną šv. Kazimiero parapijos
patalpose šia tvarka:
10 vai. 15 min. ryto — vėliavų
pakėlimas mokyklos kieme; 10 vai. 30
min. ryto — pamaldos bažnyčioje; 11 vai.
30 min. ryto — pietūs apatinėje salėje; 1
vai. 15 min. p. p. PROGRAMA
viršutinėje salėje ir kieme.

Rimas Polikaitis, š. m. balandžio 27 d.
atidarė Keliavimo įstaigą Los Angeles In
ternational Travel Centre, 3546 Hayden
Ave., Culver City, Ca. 90230., tel. (213)
838-0571.

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 eigą.

Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną

Aardvark Travel, Inc.
(818) 361-8666

arba namuose (818) 894-0136

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★A****

A Prize—Winning
Critically Acclaimed
Lithuanian Novel

The Brothers Domeika.
Liudas Dovydėnas
Translated into English by Milton Stark
After the remaining reserves are sold,
this book will become a collector’s item
on a rare book shelf. This is your last
chance to acquire a copy of the 1976 First
Edition.
Available from Milton Stark, 1642
Ocean Avenue, Santa Monica, Ca. 90401.
Hard cover, 237 p.p., $15.00, incl.
postage.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★A***

A. a. gen. Stasys Raštikis

Mirė generolas Stasys Raštikis
Buvęs Lietuvos kariuomenės vadas,
generolas Stasys Raštikis mirė 1985 m.
gegužės 3 d. Los Angeles, Kalifornija.
Rožinis atkalbėtas gegužės 6 d. šv.
Kazimiero bažnyčioje, kur organizacijų
atstovai: R. Dabšys (L. B.), Z. Korius
(Ramovėnų), A. Mažeika (ALT-o) ir
Lietuvos konsulas V. Čekanauskas pasakė
atsisveikinimo-užuojautos kalbas.
Sekmadienį, gegužės 7 d., šv.
Kazimiero bažnyčioje buvo atlaikytos
gedulingos mišios, kurių metu giedojo sol.
J. Čekanauskienė ir parapijos choras. Prie
karsto garbės sargyboje stovėjo:
ramovėnai, šauliai, birutietės ir skautai.
Velionis palaidotas šv . Kryžiaus
kapinėse. Laidotuvių dalyviams buvo
paruošti užkandžiai buvo paruošti šv.
Kazimiero parapijos salėje, kur
organizacijų atstovai pareiškė užuojautas.
Laidotuvių reikalus tvarkė Aleksandras
Dabšys, kuris per 10 metų globojo S. ir
E. Raštikiu s.
Reiškiame giliausią užuojautą našlei
Elenai Raštikienei.

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

(213) 829-4757

(818) 893-7584

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404

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

Majoras Vladas Kuzavinis, mirė
balandžio mėn. 29 d., sulaukęs 81 metų
amžiaus. Liko velionies liūdėti našlė
Veronika ir sūnus Rytis.
Reiškiame gilią užuojautą.
Gavome daug lietuviškų audinių iš p.
Bartašiaus Chicagoje.
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
4364 Sunset Blvd., Los Angeles 90029
Tel. (213)664-2919

