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Žymieji Los Angeles lietuviai
Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian ir Linas Kojelis
Šios abi pavardės visiems Amerikos, o 

ypač Los Angeles lietuviams labai gerai 
žinomos. Kiekvienas pasižymėjęs savo 
srityje: Linas — politikoj, Jūratė — tele
vizijoj, scenoj, filmose.

Linas Kojelis gimė ir augo Los Angeles 
mieste, pradėjo savo politinę karjera labai 
jaunas. Ypatingai pasižymėjo savo 
politiniais šaržais studijuodamas UCLA. 
Kai kurie jp šaržai, ypač patrijotiniai, 
sukėlė daug įvairių reakcijų, netgi kairiųjų 
ir liberalų studentų demonstracijų ir 
peticijų... išmesti Liną iš universiteto 
leidžiamo laikraščio redakcijos.

Į respublikonus įsijungė gana senai ir jo 
pirmasis darbas buvo gana “atsakingas” 
— užklijuoti vokus... Bet su laiku savo 
gabumais, lietuvišku ryžtu, ištverme 
pasiekė Baltuosius Rūmus, kur dabar turi 

Jūratė Nausėdaitė iš Lino Kojelio priima nuotrauką, darytą Baltuosiuose rūmuose su preziden
tu, Jūrate ir Linu, pasirašytą prezidento Reagano.

■ Lietuvos 
nacionaline
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atsakinga vieta kaip prezidento patarėjas 
Užsienio ir Gynybos reikaluose, taip pat 
eina direktoriaus pareigas Ryšių su publika 
palaikymo įstaigoje (Public Liaison).

Jūratė Nausėdaitė, gimusi Bostone, bet 
jau nuo 8 metų augusi Los Angelese, savo 
karjera pradėjo vos 4-ių metų, pirma karta 
pasirodžiusi Bostone lietuvių parengime. 
Los Angeles karjerą pradėjo komer
ciniuose skelbimuose televizijoj, pirmą 
karta per televiziją dainavo Art Linkletter 
programoje būdama apie 10 metų. Žinoma 
neapsiėjo ir be O. Razutienės ansamblio... 
Ypatingai Jūratės karjera prasiveržė kol 
dar buvo gyvas Walt Dysney, kuris labai 
įvertino Jūratės gabumus. Viskas tas jau 
istorija, kurią skaitėme ir “Lietuvių 
Dienų” žurnale ir nemažai amerikiečių 
laikraščiuose.

Simas Kudirka ir Jūratė Nausėdaitė, po 
priešpiečių Kalifornijos Jachtklube.

Nuotrauka —L. Baltušio

Geriausiai ir įspūdingiausiai jos 
suvaidinta rolė “Mae West” už kurią ji 
buvo pasiūlyta kandidate Emmy žymeniui, 
kuris, deja, buvo įteiktas pasaulinio garso 
aktorei Ingrid Bergman; vėliau Jūratė 
nominuota už savo vaidybą filmoje “Ellis 
Island”. Turėjo keletą savo serijų, kaip 
“Jennifer Slept Here”, “It’s a Living”; 
vaidino filmose “Mr. Mom”, “Wife for 
Hire”, “Malibu”, “The Girls of White 
Orchid”. Daug kartų davė savo dainos ir 
šokio programas įvairiuose teatruose, Las 
Vegas klubuose, netgi Anglijoj ir 
Australijoj.

Befilmuojant “Alice in Wonderland”, 
kur Jūratė vaidino Raudonąją karalienę, 
turėjo savo darbą nutraukti ir atsidūrė 
ligoninėje sunkiai vėžio operacijai. Jos var
das vėl buvo linksniuojamas visuose 
amerikiečių laikraščiuose. Visi stebėjosi 
jos dvasine stiprybe kovojant su baisia liga. 
Praėjus 2 savaitėm po operacijos, Jūratė 
grįžo į darbą, ne dėl pinigo, ne dėl 
uždarbio, bet dėl įsipareigojimo savo 
darbui.

Paskutinioji jos filmą “Žudikas 
veidrodyje” (Killer in the Mirror), kurio
je Jūratė vaidina dvigubą rolę (neat
skiriamai panašių dvynukių) susukta rekor
diniu laiku, per 18-ką dienų, kas 
pareikalavo labai daug geros vaidybos ir 
susikoncentravimo, nes per porą minučių 
pereiti iš vieno charakterio į kitą, visai 
priešingą, nėra taip lengva. Ši filmą, 
rodyta per televiziją kovo 31d., susilaukė 
labai gero įvertinimo ir, greičiausia, Jūratė 
vėl bus nominuota atžymėjimui.

(nukelta į 4-tą pusi.)



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 7.00 dol; atskiras nr. 70 centų
Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius

★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ką mes turim ir ko mums 
dar labai trūksta...

Prieš daugelį metų, tuščiomis kišenėmis, atvažiavę į Ameriką, 
daugumas mūsų finansiniai gerai įsikūrėm: turim gražias reziden
cijas, puikią parapiją, apie kurią sukasi visas mūsų lietuviškas 
gyvenimas; turim lietuvišką mokyklą, savo spaudą ir knygų 
leidyklas; turim tautinių šokių grupes, meno draugijas, dramos 
sambūrius, bankus ir daugybę organizacijų ir jaunimui ir senimui.

Negalim skųstis ir savo vaikais; daugumas baigė aukštuosius 
mokslus įsigydami profesijas įvairiose srityse: medicinoj, 
inžinerijoj, matematikoj, prekyboj. Ne vienas iš mūsų vaikų įsigijo 
netgi doktoratus; turim kelis pasaulinio mąsto mokslininkus. Taigi 
viskas įrodo, ne tik mums patiems, bet ir kitiems, kad mes, 
lietuviai, esam gabūs, ištvermingi.

Taip pat turime daug “politikierių” mūsų tarpe kalbomis 
“vaduojančių” Lietuvą ir minėjimų metu rėžiančių karštas 
patriotines kalbas, kurios irgi reikalingos lietuviškam gyvenime. 
Bet kiek turime lietuvių politikų amerikonų tarpe priimtų ir 
pripažintų, užimančių įtakingas vietas?

ALT-as , L. B. ir kitos lietuviškos organizacijos rašo memoran
dumus senatoriams, kongresmenams, prezidentui. Kiek iš to 
naudos? Vienas kitas senatorius (kaip Arlen Specter) įneša 
rezoliuciją, kad reikia diskutuoti Lietuvos okupaciją, reikalauti 
pilnos laisvės Pabaltijo valstybėms ir t. t. Bet kas konkrečiai?

Turime labai gabaus jaunimo, kuris intensyviai veikia 
lietuviškose organizacijose. Kodėl neparaginti mūsų jaunosios kar
tos permesti savo energiją, sugebėjimus į amerikiečių politines 
organizacijas, kurios turi daug įtakos Amerikos valdžioje? Kodėl 
nepasinaudoti tomis organizacijomis siekiant aukštesnių, svarbesnių 
vietų valdžios aparate? Tas yra galima ir įmanoma. Geras pavyz
dys Linas Kojelis. Nors jis dar nėra nei senatorius, nei kon- 
gresmanas, bet šiek tiek įtakos jau turi, jau gali prieiti net prie paties 
prezidento, prie senatorių. Turėdamas draugų aukštųjų politikų 
tarpe jau mums gali padėti daugiau negu mūsų veikėjai užsidarę 
savam lietuviškam daržely. Reikia tikėtis, kad po kelių metų Linas 
Kojelis jau kandidatuos į kongresą, vėliau gal dar aukščiau; jis turi 
visus duomenis sėkmingam politikui: išsilavinimą, iškalbą, išvaizdą 
ir asmenybę (personality), kuri yra būtina politikoje.

Mums reikia daugiau Linų, kurie su mūsų visų pagalba, galėtų 
atsidurti ir kongrese ir senate. Reikia lietuvių aukštuose valdžios 
postuose. Lenkai, ukrainiečiai, armėnai ir kiti turi, kodėl mes 
negalime turėti? Mes savo tarpe turime užtektinai gabaus, ener
gingo jaunimo įvairiems postams, tik reikia jaunimą raginti, kaip 
galima padėti, kad mestųsi į politinius mokslus, į politines 
organizacijas. Nėra ko nė svajoti, kad reikalui esant, lenkas 
pasiūlytų atstatyti Lietuvą su sostine Vilniumi, arba vokietis 
atiduotų mums Klaipėdą...

Ko mums trūksta? Blaivios pažiūros ir politinio susipratimo, 
pasiryžusio jaunimo (politikų kelias ir gyvenimas nėra lengvas) 
nuolatinio padrąsinimo ir paramos tiems, kurie turi ir sugebėjimo 
ir pasiryžimo eiti į Amerikos politinį gyvenimą.

Lietuviai respublikonai čia, Kalifornijoje, gavo savo čarterį, jau 
su jais skaitosi. Jau jie nėra tik bebalsiai svečiai. Tai gera pradžia 
mūsų kartos lietuviams, bet jaunesnei kartai — reikia siekti 
aukščiau, daugiau.

*************************************

LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90046 
tel.: (213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai vakaro)

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 vilnoniųšalikų, 
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos 
automobilių.

Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais— 

uždaryta.
★★★★★★★★★★★★★★★★a*********★★★*****★

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026

Tel.: (213) 413-3370 
*************************************

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS

2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 986-9247 (213) 660-6600

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.
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms

Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm.-uždaryta. T ei. 663-4747

Krautuvę perėmė nauji savininkai
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA

Kalifornijos Lietuvių 
Respublikonų Sąjungos metinis 
narių susirinkimas įvyko 1986 m. 
balandžio 20 d. Tautiniuose Namuose.

Susirinkimą atidarė pirmininkė Liucija 
Mažeikienė, pakviesdama Feliksą Masaitį 
šio susirinkimo pirmininku ir A. Giedraitį 
sekretorium.

Pirmininkės perskaityta dienotvarkė 
buvo vienbalsiai susirinkusiųjų priimta.

Sąjungos pirmininkė L. Mažeikienė 
padarė pranešimą iš praeitų metų veiklos. 
Praeitieji veiklos metai pareikalavo daug 
laiko ir energijos: rūpintasi gauti čarterį; 
rašyti laiškai kongresmenams MX šaudinių 
reikalu, prez. R. Reaganui parašytas jo 
vedamai politikos linijai pritariantis 
laiškas; dalyvauta Vašingtono Tautinių 
Grupių Tarybos suvažiavime, kuriame 
pirmą kartą šių organizacijų istorijoje 
dalyvavo pats Amerikos prezidentas R. 
Reaganas. Jam buvo įteikta meniška lentelė 
su visų tautybių ženkleliais, specialiai 
pagamintais 1984 metų rinkimams atžy
mėti. Siame suvažiavime Linas Kojelis 
gavo “Man of the Year” atžymoj imą.

Tais pačiais metais paruošti mūsų, 
lietuvių, Respublikonų Sąjungos įstatai 
(bylaws). Įstatų paruošimui reikėjo įdėti 
daug laiko ne tik pirmininkei, valdybai, bet 
ir teisinei patarėjai Daliai Jasaitytei.

Birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
suorganizuota (šiaurinės ir pietinės Kali
fornijos) net 10 apygardų (counties) skyrių, 
kurie buvo reikalingi čarteriui gauti.

Šių metų kovo mėn. Santa Clara mieste 
įvykusiame suvažiavime, pagaliau gautas 
čarteris ir lietuviai tapo pilnateisiais 
Respublikonų Sąjungos nariais.

Įdomu, kad lietuviai respublikonai gavo 
čarterį, nors jie savo narių skaičiumi negali 
girtis (apie 255), tuo tarpu kitos etninės 
grupės, turinčios net kelis tūkstančius 
narių, čarterio negavo. Pagal pirmininkę, 
lietuviai yra vienintelė etninė europiečių 
kilmės grupė turinti šią privilegiją. Neabe
jotina, kad pirmininkės darbas, nuolatinis 
bendradarbiavimas respublikonų veikloje 
ir pažintys, kurias ji įsigijo nuo 1959 metų 
dirbdama amerikiečių respublikonų 
sąjungoje, labai daug padėjo.

Tuo pačiu metu įvykusiame Lietuvių 
Respublikonų Sąjungos suvažiavime 
išrinkta Kalifornijos Centro valdyba: pirm. 
L. Mažeikienė, vice-pirmininkai: Romas 
Nelsas, Vytautas Šliūpas; vicepirm. 
Šiaurinei Kalifornijai — Bernice Kellogg, 
Centrinei Kalifornijai — Vytautas Vidugi
ris, Pietinei Kalifornijai — Henrikas 
Gorodeckas; korespondencijos sekretorė ir 

teisinė patarėja advokatė Nida Žibutė 
Brinkienė-Alex, iždininkas Vincas Juod
valkis, iždo sekretorius Vincas Skirius ir 
kooptuota protokolų sekretorė Valerija 
Baltušienė.

Pirmininkė taip pat paaiškino, kad dabar 
turint Centro valdybą, Los Angeles ir kitų 
apylinkių skyriai, kaip Orange ir Ventura 
turi sudaryti savo skyrius, savo valdybas.

Šiuo metu į Los Angeles skyriaus 
valdybą kandidatais yra: Kęstutis 
Reivydas, Walter Dūda, Laima Tumaitė ir 
Jurgis Jasaitis, (visi jaunesnės kartos), jie 
dar kooptuos penktą valdybos narį. Nau
joji valdyba išsirinks ir revizijos komisiją, 
tam sumanymui visi pritarė. Angelė 
Nelsienė pažadėjo sudaryti Orange coun
ty, Vladas Pažiūra Ventura county skyrius.

Pirmininkė atsakė į klausimą kaip ilgam 
ir kas renka Centro valdybą: suvažiavime 
renkama Centro Valdyba, jos kadencija 2 
metai. Kandidatais į Centro valdybą gali 
būti visi dalyvaujantieji suvažiavimuose, 
kurie vyksta kasmet, vieta ir laikas 
paprastai pritaikomi prie Amerikos 
Respublikonų suvažiavimų.

Ižd. V. Juodvalkis davė iždo ataskaitą, 
V. Pažiūra Revizijos kom. pirm, pranešė, 
kad sąskaityba yra puikiai vedama ir 
išreiškė iždininkui pagyrimą.

Susirinkimas baigtas pasivaišinimu kava 
ir užkandėliais valdybos narių paruoštais.

_______________ Vaje

Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikla

Metinis ALT-o susirinkimas įvyko 
balandžio 13 d., šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos klasėje. Susirinkime dalyvavo 
apie 30 atstovų ir valdybos narių, kurie 
atstovavo 18-ką organizacijų.

Apie veiklą pranešimus padarė: pirm. A. 
Mažeika, ižd. R. Bužėnas ir revizijos ko
misijos narys E. Balceris. Visi pranešimai 
buvo vienbalsiai priimti.

ALT-as pernai surengė Birželio įvykių 
minėjimą, dalyvavo latvių ir estų minė
jimuose. Valdybos nariai dalyvavo ALT- 
o suvažiavime Čikagoje. ALT-o sureng
tame Vasario 16-tos minėjime Los Angeles 
mieste, buvo surinkta virš 16, 000 dol. 
aukų Lietuvos laisvinimo reikalams.

Pirm. A. Mažeika įnešė naują dalyką — 
valdybą rinkti dviems metams, kaip kad 
daro Centro Valdyba. Po diskusijų, pasiū
lymas priimtas balsų dauguma. Susirinki- 
mai ir toliau bus šaukiami kasmet, tik 
valdyba bus renkama kas antri metai.

Buvusioji valdyba ir revizijos komisi
ja perrinkti vienbalsiai.

Šusirinkimui pirmininkavo F. Masai- 
tis, sekretoriavo — Vyt. Šeštokas.

SK.

Įdomus Lietuvos Vyčių 
susirinkimas

Balandžio 13 d. įvyko metinis Lietuvos 
Vyčių, Los Angeles kuopos susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo vicepirm. Robertas 
Novak. Pirmininkas Julius Kiškis yra il
gesniam laikui išvykęs į Australiją.

Veiklos pranešimus padarė sekretorė 
Bronė Skirienė, ižd. Leonas Oksas, 
finansų sekret. A. Skirius ir revizijos kom. 
pirm. Edvardas Bartkus. Protokolą 
perskaitė Stasys Sula.

Liet. Vyčių susirinkimai būna įdomūs, 
nes vis turi svečių kalbėtojų. Šiame 
susirinkime kalbėjo buvęs Lietuvos 
krepšinio rinktinės kapitonas Pranas 
Lubinas ( 1936 m. žaidęs amerikiečių 
krepšinio komandoje Berlyne, kur jie 
laimėjo aukso medalį, jo treniruota 
Lietuvos rinktinė 1939 m. Kaune laimėjo 
Europos čempionatą). P. Lubinas papasa
kojo savo įspūdžius, parodė daug 
nuotraukų ir atsakinėjo į paklausimus.

Robertas Novak kalbėjo apie lietuvių 
simbolius-herbus: Vytį, Gedimino stulpus, 
Vargo mokyklą, Lietuvos vėliavos spalvų 
reikšmę; apie tautinę gėlę rūtą ir gintarą. 
Kalbėjo angliškai, kas daugeliui narių buvo 
geriau suprantama ir įdomu.

Šio susirinkimo metu buvo išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Arūnas Barkus, vicepirm. 
R. Novak, sekr. B. Skirienė, ižd. L. 
Oksas, fin. sek. A. Skirius ir koresp.- 
skret. M. Šepikaitė, revizorium - E. 
Bartkus.

Susirinkimas vykęs gražioje Arūno 
Barkaus rezidencijoje Van Nuys, Ca., 
buvo gausus atsilankiusiais nariais; naujais 
nariais įstojo Edvardas Antanaitis ir prof. 
A. Jonas Skirius.

Susirinkimui pasibaigus, visi nariai 
pasivaišino suneštiniais valgiais ir A. 
Barkaus parūpintais skaniais ir įvairiais 
gėrimais.

Sk.

BALFO metinis susirinkimas
įvyko balandžio mėn. 27 d. mokyklos 

klasėje.
Susirinkimui pirmininkavo M. Nau

jokaitis, sekretoriavo J. Rukšėnienė. 
Dienotvarkėje numatytas naujos valdybos 
rinkimas labai palengvintas — liko ta pati 
valdyba. Aptarus einamuosius reikalus pir
mininko paiūlymu bus prašoma centro, kad 
L. A. skyriui paskirtų dar vieną direktorių, 
nes vienam — perdaug darbo.

Susirinkime dalyvavo apie 20 narių.
ASk.
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Žymieji Los Angeles lietuviai

(atkelta iš 1-mo pusi.)

Be sėkmingos karjeros filmų ir televizi
jos pasauly, be visų nominacijų, gal pats 
svarbiausias įvykis Jūratės gyvenime — 
paties prezidento R. Reagano Baltuosiuose 
Rūmuose įteiktas “Atžymėjimas už 
dvasios stiprybę”. Šio atžymėjimo tekstas: 
“Amerikos Vėžio Sąjungą sveikina Ann 
Jillian už jos asmenišką drąsią kovą prieš 
vėžį, taip pat už visoms Amerikos 
moterims duotą supratimą apie ligą ir 
įkvėpimą”. Pasirašė prezidentas R. 
Reagan, dr. Charles A. McMaistre ir Don 
E. Heald, 1986 kovo 20 d.

Be šio žymenio, iš katalikų gavo atžy- 
mėjimą CRUX MEA STELLA (Kryžius 
mano žvaigždė) 1986 bal. 6 d. specialių 
mišių metu.

Specialiai suruoštame spektaklyje 
Vašingtone D.C. Kennedy Centre (1986 
bal. 7d.) Jūratė buvo apdovanota 
“Žmogaus dvasiškos pergalės” (Victory 
of the Human Spirit) žymeniu. Šio 
spektaklio pelnas eis ligoninei, kurioje 
suteikiama dvasinė parama moterims, 
praėjusioms tokią pačią operaciją ar 
besiruošiančioms operacijai.

Įdomu, kad šie abu garsūs lietuviai, 
Jūratė ir Linas, kartu augdami Los Angeles 
vienas kito nepažinojo, bet susitiko ir 
susipažino pačioj geriausioj vietoj — 
Baltuosiuose Rūmuose.

Jūratė, pakviesta į. Baltuosius Rūmus 
žymenio įteikimo ceremonijoms, sėdėjo 
Ovai kambaryje, gana jaudinosi ir mintyse 
dėstė kaip reikės elgtis akyvaizdoje 

Jūratė Nausėdaitė su lietuviais po priešpiečių Kalifornijos Jachtklube. Iš kairės: J. Nausėda, 
V. Baltušienė, M. Nausėdienė, Simas Kudirka, Jūratė, L. Mažeikienė, A. Mažeika, užpakalyje 
Jūratės vyras — Andy Murcia. Nuotrauka — L. Baltušio

prezidento, kurį ji taip gerbia, ne tik kaip 
Amerikos vadą, bet ir kaip žmogų 
(nesinori tikėt, kad ji visai nesijaudina 
išėjus į sceną prieš tūkstančius žmonių, o 
čia tik prieš vieną žmogų nervuojasi.. bet 
taip jau yra gyvenimas ne scena...) 
Prezidentui įėjus, net pamiršo ką norėjo 
pasakyt, tik kai kartu su Reaganu atėjęs 
jaunas, gražiai nuaugęs vyras, priėjo prie 
jos ir lietuviškai pasveikino: “Labas, 
Jūrate”, jai viskas atsileido ir pasijuto 
draugų tarpe ir galėjo ramiai vesti pokalbį 
su prezidentu, kuris, pagal Jūratę, turi 
daug sveiko humoro.

Linas Kojelis tarnybiniais reikalais at
skrido į Los Angeles balandžio mėnesio 
pradžioje, kur kiekvieną dieną, kartais net 
du kart į dieną, turėjo įvairius susitikimus 
su etninėmis grupėmis, respublikonais ir 
kitomis organizacijomis. Kalbėjo ir 
atsakinėjo klausimus įvairiais šiuo metu 
aktualiais politiniais reikalais.

Amerikos Moterų Balsuotojų organiza
cija, balandžio 8 d. Kalifornijos Jacht
klube surengė priešpiečius, kur Linas Ko
jelis buvo pagrindiniu kalbėtoju dabartinės 
politikos tema. Linas iškalbus, labai 
apsiskaitęs, trumpai, bet aiškiai atsakinėjo 
į klausimus.

Antrą Lino Kojelio misija — įteikti 
Jūratei oficialią paties prezidento 
pasirašytą nuotrauką, darytą Baltuosiuose 
Rūmuose su prezidentu, Jūrate ir Linu.

Jūratė priimdama nuotrauką prisiminė 
Liną iš Baltųjų Rūmų ir jam padėkojo už 
padėties palengvinimą.

Priešpiečiuose dalyvaujančių lietuvių 
veiduose matėsi nepaprastas pasididžiavi
mas šiais dviem šauniais lietuviais, kurie 
yra mūsų geriausi ambasadoriai.

Vaje

“Valdovas” repeticijų metu; broliai Arvydas 
Raulinaitis ir Sigitas Raulinaitis vaidina 
Valdovo Krušnos sūnus.

DRAMOS SAMBŪRIO PREMJERA
Los Angeles Dramos Sambūris š. m. 
gegužės 17 ir 18 dienomis šv. Kazimiero 
parapijos salėje suvaidins Vinco 
Mykolaičio-Putino šešių paveikslų 
dramą —

VALDOVAS
Vaidina Sambūrio aktoriai: Ramunė 

Vitkienė, Sigutė Mikutaitytė, Vincas 
Dovydaitis, Antanas Kiškis, Aloyzas 
Pečiulis, Arnoldas Kungys ir debiu
tantai: Tadas Dabšys, broliai Arvydas ir 
Sigitas Raulinaičiai.

Režisorius — akt. Petras Maželis
Dekoracijos ir kostiumų eskizai: Petro

Maželio
Rež. padėjėja ir kostiumų gamintoja:

Ema Dovydaitienė
Apšvietėjas: akt. Algimantas

Žemaitaitis
Bilietus bus galima gauti prie parapi

jos ar pas Emą Dovydaitienę
tel.:663-6103.

Dramos Sambūrio valdyba

Santa Monikos Lietuvių apylinkė
š. m. gegužės 25 d., p. Alodijos 

Trečiokienės sodyboje (222 — 26th St. 
Santa Monica) ruošia šaunią gegužinę. 
Pradžia 12 vai. Lietuviškas maistas, 
lietuviški gėrimai, laimės šaltinis, istoriko 
V. Trumpos pranešimas.

Gegužinės pelnas eis jaunimui ir 
kultūros reikalams.

Valdyba kviečia visus ir visas at
silankyti, pasidžiaugti gražia aplinka, 
susitikti su draugais, ir tuo pačiu paremti 
ir jaunimą ir savus kultūrinius reikalus.
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Tolimieji rytai prabėgomis
(tęsinys iš kovo mėn. numerio)

Muziejus pilnas lankytojų, nemažai 
amerikiečių, karių iš netoli esančios jų 
bazės, labai daug gimnazistų ekskursantų. 
Taip bevaikštant po muziejus ir sodus 
staiga pasidariau “kino žvaigždė“, 
daugybė jaunų ekskursantų, daugiausiai 
mergaitės, vienos labai nedrąsiai kitos 
drąsiau, apipuolė mane ir labai mandagiai 
prašė autografo, leidimo padaryti mano 
nuotrauką, o labiausiai dėkojo ir apsidžiau
gė, kai pasiūliau kartu su manimi atsistoti 
ir padaryti mūsų bendras nuotraukas. Tas 
mano “populiarumas” buvo tikra mįslė, 
tik paskui vadovas paaiškino, kad korė
jiečių daugumas, ypač jaunimas iš provin
cijos, savo gyvenime nėra matę šviesia- 
odės, šviesiaplaukės ir dar mėlynakės 
moters.

Daug ir iš provincijos vyresnio amžiaus 
žmonių. Vyresnės moterys daigiausiai 
dėvi tautinius rūbus: ilgi sijonai su 
liemenėlėm ir petnešom, ant viršaus trum
pas švarkelis ilgom plačiom rankovėm; po 
sijonu — šilkinės ilgos turkiško styliaus 
kelnės, kurios atstoja ir rankinuką. Nor
malu, kai moteris pasikelia sijoną ir iš 
kelnių kišenės išsitraukia jai reikalingus 
dalykėlius, kad ir gatvės vidury...

Sekančią dieną važiuojam į garsų Pietų 
Vartų turgų! (Seoulas savo laiku buvo ap
tvertas aukšta mūrine siena apsigynimui. 
Sienos senai jau nebėra, bet vartai prižiū
rimi taip kaip istorinis palikimas). Turgus, 
užimantis net kelioliką blokų turi visko: 
įvairiausių medžiagų, pasiūtų rūbų (ypač 
gražūs tik mums nepraktiški jų moterų 
tautiniai rūbai) visokiausių išdirbinių iš 
bronzos, plastikinių “Gucci” rankinukų, 
batų, ypač daug ungurio odos išdirbinių.

Pardavėjai labai mandagūs, neįkyrūs, 
prekių po nosim nekiša, nerėkauja už 
rankos netraukia, kaip Meksikoj. Neran
di reikiamo dydžio kelnių, jokios pro
blemos, nubėga pas kitą pardavėją ir 
atneša...
Korėjiečiai labai meniškos prigimties. 
Netgi arbūzą paverčia į papuošalą: per
plauna, išima sėklas, išdžiovina, meniškai 
išpaišo, pririša dar raudonų kutosėlių ir 
pasikabina ant sienos... Tokį nepapuoštą 
arbūzą, naudoja vandens samčiu.Įdomiausi 
jų meniški juodo lako baldai, dėžutės, 
padėklai inkrustuoti perlamutrais (Mother 
of Pearl). Ypatingai gražios spintos, 
skrynios. Visur gamtos motyvai — gervės, 
stirnos, gėlės. Niekur nesimato nei lovų, 
nei sofų, nei kėdžių. Tik paskui paaiškėja: 
korėjiečių stalai (mūsiškai staliukai) žemi, 
sulankstomom kojom. Valgo atsisėdę ant 
pagalvėlių; pavalgę sulanksto stalą, pastato 
prie sienos, nes vietos jų namuose labai 
mažai. Miega ant grindų pasidėję ploną 
čiužinį, pasidėję kietą pagalvę, rutulio for
mos, (seniau po galva pasidėdavo medžio 
rąstą); iš ryto suvynioja čiužinį — į 
skrynią, “pagalvę” — į skrynią ir gyveni
mas eina toliau. Iš virtuvės krosnies pra
vesti vamzdžiai šildo visų kambarių grin
dis (korėjiečiai, tur būt, yra centralinio 
šildymo pradininkai). Pas juos, panašiai, 
kaip pas mus senais laikais Lietuvoje, 
virtuvė yra pats svarbiausias kambarys, 
kuriame vyksta visas gyvenimas.

Sekančią dieną einam į Rytų Vartų 
turgų, kuris labai panašus į dieną prieš tai 
aplankytąjį, čia be visų jau matytų gėrybių, 
labai daug nematytų vaisių, daržovių, 
įvairiausio maisto, netgi “lietuviškos” 
šaltienos girnapusės formos ir dydžio, 
skanių raugintų agurkų, mažų gyvų ungu
rių, kiaulės galvų, skaniai keptų kiaulės 
kojų. Netoliese, ant šaligatvio visą kiaulę 

pasidėjęs, mėsininkas, kirviu kapoja 
gabalais. Tik nuotraukos daryt neprisilei
džia, esą nelabai gražus vaizdas... Prie 
kiekvieno restoranėlio maži geležiniai, 
nešiojami pečiukai, kūrenami anglimis; čia 
pat verda, čia pat pardavinėja. Turi 
padavėjų, daugiausia mergaičių, kurios 
maistą nuneša prekybininkams, negalin
tiems savo biznio palikti. Taigi matyt 
skubančią merginą su padėklu pilnu 
garuojančių gėrybių rankoje — normalus 
vaizdas. Lygiai kaip normalu matyt 
nestambų korejietį ant pečių prisirišusį A 
formos medinius rėmus prikrautus daiktų, 
daug sunkesnių už patį nešėją, kuris po 
našta net prie žemės palinkęs skuba... 
Nenuostabu, kad korėjiečiai greitai 
pasensta ir palinksta, pas juos sulaukęs virš 
50 metų, jau skaitomas nemariu ir jam 
duodam ypatinga pagarba; jaunesni nau
doja netgi kitokias išsireiškimo formas, jie 
vienaip kalba su savo vienmečiais ir 
visiškai kitaip su už save vyresniais, netgi 
vyresniu broliu.

(tęsinys sekančiam numeryje)

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian, 
kartu su Bobby Vinton, išpildys programą 
Desert Inn viešbutyje, nuo gegužės mėn. 1 d. 
iki 20 dienos.

Būtų gražu, kad lietuviai, atsidėkodami 
Jūratei už Lietuvos vardo garsinimą, gausiai jos 
programoje dalyvautų.

Norintieji važiuoti ekskursijos autobusu, 
skambinkite E. Balceriui 207-4571 arba V. 
Baltusienei 425-2569.
****************************** 
GĖLĖS VESTUVĖMS IR BALIAMS

Lydonas Designs
Personalized Wedding Flowers

Danutė Pošiūtė
(213) 597-1438

**************************************************************************

CALIFORNIA CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404

Tel.: (213) 828-7095

444444444444444444444444444444

ROQUE and MARK CO., INC.
I

Realtors ★ Insurance ★ Income Tax ★ Notary Public

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404 
Phone: (213) 828-7525 Res. (213) 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

3356 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 
Tel.: (213) 6616-5276
ATIDARYTAS

antradieniais ir ketvirtadieniais 10 v. ryto — 3 v. po pietų 
antradienio vakare nuo 5 v. iki 7 v. vakaro 

šeštadieniais nuo 9 v. ryto iki 12 vai.
Pirmadienį uždaryta

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis 
išsimokėjimo sąlygomis iržemiausiais procentais. Nekilno
jamu turtu garantuotos paskolos (I ir II morgičius) duodamos 

iki 100,000 dol.
*************************************
RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 
Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
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Los Angeles lietuviai poilsiauja Karibų jūroje
ALT S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, 

norėdamas savo S-gos narius išvilioti iš 
žiemos speigų ir pusnių, su dukra Vida 
Jonušiene, suorganizavo vienos savaitės 
išvyka į saulėtąja Karibų jūra. Paradoksas 
— daugumas ekskursantų (viso 16) iš šiltos 
ir saulėtos Kalifornijos...

Kur Kriaučeliūnų šeima prikiša savo 
piršta — pasisekimas garantuotas! Vida 
Jonušienė, šios ekskursijos vadovė, turin
ti savo kelionių įstaiga Čikagos priemies
ty, nustebino savo organizaci
niais gabumais. Viskas puikiai sutvar
kyta, visur ėjosi, kaip sviestu patepta, o 
mes los angeliečiai dar ir papildomų 
malonumų turėjom už tuos pačius pini
gus: iš Los Angeles išskridę visa diena 
ankščiau, išsimiegojom puikiame Marriott! 
viešbutyje Miami ir gerai pailsėję sėdome 
į laivą. Laivas “Norway” yra vienas iš 
didžiausių plaukiojančių viešbučių Karibų 
jūroje. Pirmą naktį nemažai audra ir šį 
milžiną pašokdino, bet paryčiui viskas 
nurimo ir saulutė deniais ridinėjosi. Už 
poros dienų pasiekėme šv. Tomo salą, 
pagarsėjusią žemomis pirkinių kainomis 
(nereikia mokėti importo muito). Po to 
aplankėme Nassau, kur kiekvienas in

Dr. L. Kriaučeliūno suruoštoj “coctail party“. Iš k.: S. Kvečas, J. Kvečienė, L. Mažeikienė 
ir A. Mažeika.

Los Angeles lietuviai keliautojai po Karibų salas. Iš k. S. Kvečas, E. Balceris, V. Jonušienė, 
J. Kvečienė, J. Petronienė, J. Petronis.
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dividualiai važinėjo pasižmonėt. Prieš 
paskutinę dieną atplaukėm j Norway laivų 
kompanijos privačią salą. Čia tikrai keletą 
valandų buvo poilsiauta gražiame salos 
paplūdimy, atitrūkus nuo įvairių paren
gimų laive ir nuo lošimo stalų bei mašinų.

Antrą kelionės vakarą buvo vadina
mas “Kapitono priėmimas” (Captain’s 
Party), kur visi buvo pavaišinti užkandė
liais ir šampanu; trečią vakarą — eks
kursijos vadovės V. Jonušienės sureng
tos vaišės (coctail party) su įvairiausiom 
užkandom ir įvairiausiais gėrimais; kitą 
vakarą, sekdamas dukros pėdomis, Tau
tinės S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, 
suruošė prašmatnią “coctail party” į kurią 
atsilankė net laivo kapitonas.

Daugumas mūsų grupėje Tautinės 
S-gos nariai, bet buvo ir svečių, du iš jų, 
los angeliečiai (iš Santa Monikos) šios 
kelionės metu įstojo į Sąjungą ir buvo 
priimti net paties pirmininko.

Tokių smagių kelionių jau niekur nei su 
žiburiu nerasi.

Vida Jonušienė su Tautine S-ga žada šią 
vasarą organizuoti ekskursiją į Alaską, 
sustojant kelioms dienoms Vancouver, kur 
šiais metais vyks pasaulinė paroda.

1985 m. aukos surinktos 
BALF-ui

(tęsinys iš praeito numerio)

Po 10 dol. ir mažiau:
A. Ambraziūnas, P. Aras, P. Balčiūnas, 

R. Barauskas, V. Gedgaudas, A. Gustaitis, 
R. M. Gricius, R. Jurkūnienė, F. F. Ka
valiūnai, J. A. Kojeliai, A. A. Kudirkai,
R. Kungienė, M. Kuprionienė, O. Meki- 
šienė, S. Mockuvienė, P. Pakalniškis, P. 
Pamataitis, J. Petrikas, K. Rakūnas, M. 
Renkus, K. J. Rudzevičiai, E. Samienė, V. 
Šimoliūnas, B. M. Stančikai, M. Strupes, 
M. O. Sumautai, V. Valys, A. Vidugirie- 
nė, E. Vilutis, V. Zelenis, A. Butkus, N. 
Railaitė, Olšauskienė, E. M. Burge, A. 
Černiauskas, C. H. Freses, N. Kent, C. 
Kučinskienė, A. K. Janilionis, B. S. 
Lesch, N. F. Laleaux, J. Mažulis, E. Pa
jaujis, J. Ruibytė, T. Samys, E. Sirutis, 
J. Spirauskas, B. Strikaitis, B. Tompaus- 
kienė, E. Uždavinys, J. L. Venckus, B. 
T. Žemaitaitis.

BALF-o Valdyba širdingai dėkoja 
visiems aukotojams.

1986 Vasario 16 d. aukos
(tęsinys iš praeito numerio)
Po 35 dol.: J. Valukonis, J. ir G. Baltrušaičiai. 
Po 30 dol.: A. Razutis, V. ir K. Barmai, R. 
Vadopalas, A. Simonėlis, V. ir B. Varnai, Č. 
ir V. Tuminai, T D. Balčiūnas, A. Vilkas, E. 
ir L Bandziuliai, dr. A. ir B. Kliorės, A. 
Budriūnas, A. Vidugirienė, St. Skirmantas, A. 
ir R Galdikai, M. Vaičienė, D. ir P. Dornkai,
S. Žukauskienė, Č. Norkus, O. Žukienė, V. 
Trumpa, S. ir P. Pakalniškiai, L. Babrickas, 
M. ir J. Gliaudžiai, D. Vailokaitis, Kat. Moterų 
S-ga, 74 kuopa, Puikinių šeima, H. S. 
Gorodeckas.
Po 25 dol.: A. Litvinienė, dr. A. Kontvis, A. 
Logucki, J. ir S. Juškaičiai, B. Morkis, E. 
Šepikienė, A. Pečiulis, Č. ir E. Gedgaudai, R. 
Pretkelis, L. ir S. Tomkui, J. ir V. Paplauskai, 
S. ir I. Petravičiai, A. Bimbiris, V. Šeštokas, 
S. ir S. Damuliai, dr. J. ir A. Naujokaičiai, J. 
ir S. Paškauskai, B. Dūda, B. Gediminas, V. 
Užkuraitienė, M. Pužauskienė, R. Baipšienė, 
A. ir L. Kulniai, V. Mikuckis, V. Radvenis, 
D. Gudauskaitė—De Tarok, K. ir J. Vidžiūnai,
L. Venckus, P. ir S. Pretkai, E. Stirbienė, P. 
ir A. Janulaičiai, K. Januta, F. ir B. Masaičiai, 
Lietuvių Klubas, L.B., B. Stančikas, VI. 
Račius, St. Jasutis, L. Reivydas, X. X. X. 
Po 20 dol.: J. ir T. Šauliai, U. Baltrėnienė, K. 
Rubackis, A. Milukas, J. Rukšėnienė, E. 
Vilutienė, A. Šopienė, H. M. Butkai, M. 
Vilimienė, J. Pupkis, O. Razutienė, A. ir D. 
Varnai, A. ir B. Brazdžioniai, R. Bureika, R. 
Gricienė, L. Dainauskienė, E. ir B. Stočkai, 
S. Lukovich, P. Visvydas, I. Mardosas, L. 
Vilimienė, S. Kuzmickas,S. Brazauskienė, St. 
Dūda, J. Mikalonis, E.Tamošaitis, J. Ruzgys, 
O. Orlovienė, J. Šišienė, Vyt. ir M. 
Anelauskai, L. Černiauskienė, dr. J. Varnas,
M. Renkutė, P. Maželis, S. Aušrota, C. 
Jasutytė, J. Avižienis.

(tęsinys sekančiame numeryje)
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ALEX & BRINKIS
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Attorney at Law

Law Offices of
CRAIN & DUDOR
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and Tax Planning

10880 Wilshire Blvd., Suite 915 
Los Angeles, CA 90024
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JEFFREY C. KRIVIS 
Attorney at Law 
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ROTENBERG & KRIVIS
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Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 701 
Los Angeles CA 90028

Tel.: (213) 446-4433
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M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc.

A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404 

453-1735 828-7525

Dantistai

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

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

(Corner Warner & Euclid) 

Tel.: 1 (714) 968-5525

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

2901 Wilshire Boulevard 
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-46I3 by Appointment

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 
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710 Wilshire Blvd., Suite 505 
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Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION 

2839 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90026 
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Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard 

Santa Monica, CA 90405

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

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

Telefonas: (213) 498-6676

RICHARD A. MASON, M.D.
Internal Medicine

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

793-2181

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION

Saiz. ALOYZAS PEČIULIS

947 - 18th St. #7 
Santa Monica, CA 90403

Tel.: (213) 829-2428

PAUL NEFAS
CONSTRUCTION

General Contractor
New Construction-Kitchens

Bathrooms-Remodels
(818) 352—0864

State License No. 441216

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements 

Electrical - Heating - Plumbing

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

Nuosavybių pardavėjai

Albinas Markevičius
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard 

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

ROMAS JASIUKONIS

Realtor

Residential • Commercial 
Exchanges

Personalized service with a smile
Res. (818)785-7358 Office: 666-8895

Member of L. A. Board of Realtors

Kelionių agentai
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★Hr

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
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Gegužės mėn.
4 d., sekmadienį, šaulių piknikas 

šv. Kazimiero parapijos salėje.
17—18 d. d. šešt. ir sekm., Dramos 

Sambūrio premjera “Valdovas”.
24 d., šeštadienį, Tautinės Sąjungos 

Seimo užbaigimo banketas, šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

25 d., sekmadienį, Piliečių Klubo 
piknikas šv. Kazimiero parapijos salėje.

25d., sekmadienį, Santa Monikos 
Lietuvių Klubo piknikas sol. A. Trečio
kienės sodyboje.

31 d., šeštadienį, Abiturientų balius, 
šv. Kazimiero parapijos salėje.

-TRUMPAI—

Angelė Mičiulytė ir Edvardas Budreika 
jungtuvių metu.

Angelė Mičiulytė ir Edvardas Budreika 
sukūrė lietuvišką šeimą 1985 m. lapkričio 
m. 30 d., šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje.

Indrė Leškytė ir Zenonas Balchunas 
balandžio 5 d. sukūrė lietuvišką šeimą. 
Sutuoktuvių apeigas, šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, atliko vyskupas 
Paulius Baltakis.

Povestuvinės vaišės įvyko Hilton 
viešbutyje, Woodland Hills, Ca.

Jaunoji šeima pasilieka gyventi Kalifor
nijoje, kur jaunasis — advokatas Zenonas 
Balchunas planuoja atidaryti savo įstaigą.

Linkime laimingo ir šviesaus gyvenimo!

Raimondas L. Sodeika, nesenai baigęs 
universitetą.

Raimundas Leonas Sodeika 1985 m. 
gruodžio m. baigė Long Beach State 
universitetą Verslo Administracijos fakul
tetą bakalauro laipsniu. 2 metus studijavo 
geologiją, po to pakeitė nuomonę ir 
pasirinko Verslo fakultetą.

Raimondas gimęs ir augęs Los Angeles 
apylinkėj, nuo pat vaikystės įsijungė į 
lietuvišką veiklą. Baigė lietuvišką 
šeštadieninę mokyklą, labai jaunas įstojo 
į skautų eiles, kur aktyviai veikė, šoko 
Tautinių šokių grupėje; labai mėgsta 
sportą, ypač slidinėjimą, tenisą, krepšinį 
ir golfą. Visose šakose yra geras 
sportininkas.

Jis yra vienas iš tų, kuris nuo 16-kos 
metų ir dirbo ir gerai mokėsi. Raimondas 
labai gražiai nuaugęs ir labai draugiškas, 
savo darbovietėje (vaistinėje-drugstore), 
kur jis paskutiniu laiku eina vedėjo 
pavaduotojo pareigas, yra visų labai 
mėgstamas, pradedant viršininkais ir 
baigiant klijentais. Vaje

Atitaisymas. Paskutiniame L. A. V. numery
je, straipsnyje apie UCLA lietuvius studentus 
per klaidą buvo suminėta, kad Darius Jatulis yra 
Lietuvių Studentų organizacijos valdyboje. Turi 
būti Darius Novickis.

Už klaidą labai atsiprašome Redakcija
*********************************

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd. 
Los Angeles, CA 90039 

(213) 667-3080

14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
(818) 894-0136

PIRMĄ KAI
ALp(LKA)1763

1986, Nr.5
Šių meti

Los Angel__ _____ ..... ..
Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas, į 
kurį suvažiuos nemažas skaičius atstovų 
ir garbingų svečių iš visos Amerikos.

Kviečiame tamstą ir Jūsų artimuosius 
ir prašome paraginti Jūsų organizacijos 
narius dalyvauti Seimo iškilmingame 
atidarymo posėdyje š. m. gegužės 24-tą 
dieną 10 vai. ryto Tautiniuose Namuose, 
3356 Glendale Blvd, ir tą patį vakarą 
Seimo bankete šv. Kazimiero parapijos 
salėje — pradžia 7 v. v., įėjimas 25 dol.

Dėl rezervacijų į banketą prašome 
kreiptis pas Joną Petronį, tek: 664-0791, 
arba į kitus valdybos narius.

Rūta Šakienė 
skyriaus pirmininkė

Šv. Kazimiero parapijos LIETUVIŲ 
DIENA bus ne birželio m. 8 d., kaip buvo 
klaidingai išspausdinta mūsų laikraštyje (tą 
dieną bus “Spindulio” šventė) bet birželio 
22 d. parapijos salėje.

Už klaidą atsiprašome.
Redakcija

M. Babravičius, nesenai atvažiavęs iš 
Lenkijos, ieško darbo. Gali dirbti: 
prižiūrėti ligonius senelius, šoferiauti, 
vairuoti arimo traktorių, Kalifornijoj ar 
kitur.

Skambinti: 383-90026

-MIRTYS-
Kostas “Gus” Urnežis, mirė kovo m. 26 
d., sulaukęs 92 metų amžiaus. Velionis 
buvo vienas iš senosios kartos lietuvių, 
kuris nuoširdžiai rūpinosi lietuviškais 
reikalais, buvo suorganizavęs savo 
orkestrėlį, kuris senais laikais įnešdavo 
daug linksmumo lietuviškuose parengi
muose. 1976 metais nuvykęs į Lietuvą 
vedė lietuvaitę Teodorą, parsivežė ją į 
Ameriką.

Po gedulingų mišių šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, velionis buvo 
palaidotas Forest Lawn kapinių kryptoje. 
Našlė Teodora rūpinosi velioniu jam esant 
sanatorijoje, kur jį kasdieną lankė; rūpinosi 
ir laidotuvėmis.

Marija Banionienė, Sofijos Puikūnienės 
sesuo, mirė baladnžio m. 6 d. sulaukusi 
gilios senatvės. Po gedulingų mišių šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje, palaidota 
šv. Kryžiaus kapinėse.

Velionė buvo veikli šv. Kazimiero 
parapijos narė. Priklausė Los Angeles 
šaulių kuopai ir Liet. Vyčių kuopai.

Liko sūnus Mindaugas su šeima ir sesuo 
Sofija Puikūnienė su šeima.
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