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Kalifornijos Lietuvių Respublikonų šventė

Programos vedėja Rūta Lee-Kilmonytė pristato kandidatei i Senatą Bruce Herschensohn. Prie
stalo sėdi iš k.: p. Foster, Antanas Mažeika, Bruce Herschensohn, Liucija Mažeikienė.
Nuotrauka — V. Štoko

Iš k. į d.: sekr. advokatė Nida Brinkienė skaito padėkos-atžymėjimo raštą, pirm. Liucija Mažeikienė
ir C. R. P. Director of Community Affairs Joyce Van Schaak, kuriai šis atžymėjimas buvo įteiktas.
Nuotrauka —V. Štoko

Kalifornijos Lietuvių Respublikonų
Sąjunga, gegužės mėn. 2 d., surengė
šaunius pietus Lietuvių Tautiniuose
Namuose, Respublikonų čarterio gavimui
atšvęsti. Be apie 150 dalyvavusių lietuvių,
į pietus atsilankė ir nemažai amerikiečių,
politikų: vyr. vice-prezidentc Piliečių už
Respublikonus sąjungos — Wendy Borcherdt; Kalif. Resp. Komiteto pirmininkas
J. M. Crosby; Kalifornijos Resp. Ben
druomenės reikalams direktorė Joyce Van
Schaack; Kalif. Resp. Tautinių Grupių
komiteto pirmininkas Pierre Manon; kan
didatė į State Senatą L Foster su vyru;
visos JAV Respublikonų. Tautybių Grupių
komiteto vicc-pirm. Jonas Talandis ir kt.
Pietų programą pradėjo Liet. Kai. Resp.
pirm. Lucija Mažeikienė, trumpai aptarusi
šių iškilmingų pietų progą ir tikslą,
pakvietė scenos, filmų ir televizijos aktorę
Rūtą Lee-Kilmonytę pravesti vakaro pro
gramą. Rūta, parodė tikrai daug artistinių
gabumų, greitą orientaciją, ir programą
pravedė pasigėrėtinai nepasigailėdama
įterpti ir daug humoro, kas įnešė daug
nuotaikos į šiaip gana formalius pietus.
Pietų įžanga pradėta inž. V. Vidugirio
pravesta Ištikimybės priesaika (Pledge of
Allegiance) ir E. Balcerio sukalbėta malda.
Lietuviai respublikonai išreikšdami dė
kingumą už jų nepailstamą darbą ir skati
nimą išgaunant čarterį p. Joseph M. Cros
by ir p. Joyce Van Schaak įteikė meniškus
atžymėjimus papuoštus tautinėm juostom.
J šiuos svarbius pietus nepatingėjo at
vykti ir nesenai atsikūrę Šiaurinės Kalifor
nijos lietuviai respublikonai: inž. V.
Šliūpas, B. Danielytė-Kellogg (abu vicepirm.) vice-pirm. Vindašiėnė su vyru, ir
pietinės Kalifornijos atstovas H.'Gorodeckas.
Nemažai atsilankė ir svečių kandidatuo
jančių į Įvairias pozicijas (šiemet rinkimų,
metai'.): į senatą W. B. Allen (net išmokęs
porą žodžių lietuviškai), C. Parrish kan
didatas i Leidimų išdavimo ištaigą (State
Board of Equalization), lietuvis kandidatas
į vyr. teismą Ronald L. Grey (Jakubaitis),
L Foster, kandidatė į Švietimo departa
mentą, ir dar keli. Daugiausia ovacijų
susilaukė televizijos komentatorius labai
konservatyvus Bruce Herschensohn, kuris
įsigijo daug draugų mūsų tarpe ‘savo
komentarais per televiziją, kartais net
gerokai stipriai išsireikšdamas prieš
liberalus ir jų. aklai vienašališką politiką.
Visi svečiai-kandidatai kalbėjo' labai
trumpai ir atsakinėjo į klausimus. Ir čia
populiariausias buvo B. Herschensohn.
Antras kandidatas į senatą, iki šiol buvęs
labai populiarus lietuvių tarpe, Mike An
tonovich dėl laiko stokos negalėjo
atsilankyti.
(nukelta į 6 psl.)
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Mūsų visų pareiga, tuos gyvus liudininkus ne tik raginti, bet ir
visomis jėgomis ir lėšomis prisidėti ir iškelti “išrinktosios tautos“
vaikų žiaurumus mūsų tautai, kol dar turime gyvų liudininkų. Tol
kol mes tylėsim tol jie turės drąsos mus visus vieną po kito, ypač
veiklius antikomunistus, su KGB specialiai paruoštų liudininkų
pagalba, traukti atsakomybėn už “nusikaltimus“.
Dabar yra pats laikas: amerikiečiai ėmė praregėti: Los Angeles
Times įdėjo Robert Gillette parašytą ilgą straipsnį, (net per 2
numerius bal. 27 ir 28 d. d.) kuriame iškeltas kai kurių Amerikos
juristų abejojimas ir nepasitikėjimas sovietų pristatytų liudininkų
parodymais. U. S. Distrikto teisėjas D. R. Debevoise atmetė
kaltinimą prieš Juozą Kungį.
Ne mes vieni nuo “tautiečių“ nukenčiam. Įkyrėjo ir kitoms
tautybėms visi tie kaltinimai. Įsteigta organizacija Coalition for
Constitutional Justice and Security, kuriai priklauso daug tautybių,
besirūpinančių nekaltųjų apgynimu. Mes turim prisidėt prie jų dar
bo, mes turim įrodyt, kad “tautiečiai“ “patys muša, patys rėkia“
(muša - pasikvietę tą pačią KGB ant kurios rėkia, kad jie juos
(žydus) kankina ir diskriminuoja).

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

Kodėl MES tylime?

LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

Žydai, su OSI (Office of Special Investigations) ir sovietų KGB
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90046
tel.: (213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai vakaro)
pagalba, laimėję kelias bylas prieš taip vadinamus karo nusikaltėlius
(naikinusius žydus, arba bent žinojusius apie šiuos darbus), taip
Paštu reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro
įsidrąsino, kad dabar jau ėmė kelti bylas visai nekaltiems žmonėms,
iškvietimo dokumentus.
vien tik dėlto, kad šieji dabar aktyviai dalyvauja prieškomunistinėje
Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų ir
veikloje arba vokiečių okupacijos metu turėjo tarnybas, kurios
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų,
nieko bendro neturėjo su žydu naikinimu. Visi gerai žinom:
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, Japoniškų vilnonių šalikų,
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos
vokiečių okupacijos metu, jei neturi darbo — išveš darbams į
automobilių.
Vokietiją. Kiekvienas turėjo arba mokytis (vėliau ir universitetus
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
uždarė) arba kur nors dirbt.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais—
Negi pasaulis nežino, kad kraštą valdo okupantas. Jo įsakymus,
uždaryta.
nežiūrint kokie kvaili ar žiaurūs jie bebūtų, turi vykdyti pavergtieji,
t**********************************
kurie yra belaisviai savame krašte. Taigi visa žydų naikinimo kaltė
MARCELLA AUGUS
ne lietuvių, bet okupantų! Tačiau keista, kad žydai nesikabina prie
tikrųjų kaltininkų, išskyrus kelis pačius jų didžiuosius vadus. Bet
President
argi tik tie keli galėjo vieni patys tiek žmonių išnaikinti? Kur tie
tūkstančiai kitų, kurie ne tik patys naikino, bet ir kai kuriuos
pavergtuosius, kartais net su pistoleto pagalba, privertė jiems
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
padėti? Kodėl jų žydai netraukia į atsakomybę? Kodėl netraukia
Tel.: (213) 413-3370
atsakomybėn koncentracijos stovyklose buvusių policijos komandų,
*************************************
kurios buvo sudarytos iš pačių žydų, nuo kurių priklausė kas dar
gyvens, kam atėjo laikas būti sudegintam?
CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
Dabar kita medalio pusė. Prieš vokiečių okupaciją, turėjom
kitą okupantą — komunistinę Rusiją. Mes, vyresnieji, gerai
prisimenam tuos baisius metus, kada žmonės bijojo vaikščioti
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
gatvėmis, miegojo miškuose, kada žmonės pradingdavo be
Tel.: (213) 986-9247
(213) 660-6600
pėdsakų, kada tūkstančiai lietuvių kalėjimuose buvo žiauriai
kankinami, kada tūkstančiai lietuvių gyvuliniais vagonais buvo
Home: (213) 664-0791
išvežti į Sibirą.
*************************************
Kas sudarė išvežtųjų sąrašus? Tik ne Maskva. Vietiniai, tie kurie HOLLYWOOD
LOS FELIZ
gyventojus gerai pažino, Lietuvoje turėjo privilegijuotą gyve
Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
nimą, savas mokyklas, savus bankus, Lietuvos prekybą laikė savo
5126 Hollywood Blv., Los Angeles, CA 90027
rankose. Kas buvo politrukais, NKVD-istais? Kas tardė, daužė
ir kankino suimtuosius? Mes, lietuviai, gerai atsimenam...
Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
Dar yra gyvų lietuvių, kurie rusų okupacijos laiku buvo kalinami,
Duona — German and Lithuanian Bakery
kankinami. Tikriausia jie dar prisimena kankintoju ir žudikų
Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
pavardes. Kodėl jie tyli? Kodėl jie neiškelia bylos?
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms
Tam gal yra daug priežasčių, bet gal dvi didžiausios yra: išlaidos,
ir “tautiečių“ kerštas. Jie atsikeršija ne tik bombomis, bet ir iš Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm.-uždaryta.
Tel. 663-4747
piršto išlaužtais kaltinimais — Holocaust.

CROWN ESCROW CORPORATION

JONAS PETRONIS

Krautuvę perėmė nauji savininkai
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
Vyrų kvartetas kelia sparnus į... Australiją

Los Angeles vyrų kvartetas. Iš k.: Rimantas Dabšys, Antanas Polikaitis, Bronius Seliukas,
Emanuelis Jarašūnas

Mūsų šaunus ketvertukas, po labai
sėkmingų koncertų Detroite, Klevelande ir
Čikagoje intensyviai ruošiasi gastrolėms po
Australijos lietuvių kolonijas, tuo pačiu
įsismaginimu įdainavo ir naujų plokštelę
“Apie tave svajoju”. Naujos plokštelės
pristatymas losangeliečiams ir “at
sisveikinimas” ruošiamas šv. Kazimiero
parapijos salėje rugpiūčio mėn. 3 d.,
sekmadienį, 12:30 vai. (tuoj po pamaldų).
Įdomus mūsų vyrų kvartetas! Daugelį
metų žavėjo mus savo daina, kad ir,
palyginus, retokai, kad ir ne perdidžiausiu
repertuaru, bet vis vien buvo labai
mėgiamas ir laukiamas scenoje. Tas
ketvertukas tais laikais priminė “tik rudens
dar gėlės klausia, būti ar nebūti...”. Dabar
kai išsijudino, tai išsijudino: išleido,
neperseniausiai, pirmąją plokštelę “Tu
man viena”. Dainos gerai parinktos,
aranžavimas puikus, akomponavimas (pia
ninu) labai geras, balsai patrauklūs,
malonūs ausiai, tad nenuostabu, kad
plokštelė jau senai išparduota. Buvo išleista
apie 1000 plokštelių, kas mūsų lietuviškam
tarpe yra labai didelis tiražas, atrodo, turės
dar daugiau pagaminti, nes paklausa
didelė. Kada kitų įdainuotos plokštelės
renka dulkes krautuvėse, kai plokštelių ir
knygų leidėjai verkia ir dejuoja, ir kaltina
mus visus nejautrumu lietuviškai dainai,
knygai ir 1.1, mūsų kvartetas įrodė: išleisk
gerą plokštelę, gerą knygą ir verkt ir de
juot nereikės...
Po pirmosios plokštelės kvartetas
neužsnūdo, su nauju repertuaru koncertavo
rytinėse Amerikos valstijose. Jų koncertų

puikūs atgarsiai pasiekė net tolimąją
Australiją į kur gavo pakvietimą gastro
lėms į didesniuosius lietuvių centrus:
Melbourne, Adelaidę ir Sydnejų. Australi
jos lietuviui laukia ne tik kvarteto, bet
prašo atsivežti ir nemažai plokštelių.

Australijos lietuviai labai gausiai lankosi
į spektaklius, (ypač į svečių iš kitur
atvykusių) koncertus. Geras pavyzdys —
Los Angeles Dramos Sambūrio spketakliai
Melbourne ir Sydnejuj, kur žiūrovų buvo
pilnutėlės salės ir šeštadieniais ir
sekmadieniais.
Visas pelnas (kurio numatoma tarp
20,0.00 ir 25,000 dol.) gautas iš kvarteto
koncertų, pasiliks Australijoje, eis VI
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui,
kuris vyks Australijoje. Taigi mūsų
dainininkai turės patys savo kelionės
išlaidas apsimokėti, bet kaip vienas iš jų
per pasikalbėjimą spaudai išsireiškė, kad
vaikystėje taip norėjosi dainuot, kad nors
imk ir primokėk kam, kad pasiklausytų...
Dabar ir pildosi jo norai...
Bet mūsų kvartetui ne pinigai rūpi, jiems
svarbiausia atnešti džiaugsmo į kitų
gyvenimą dainos ir muzikos forma. Jie
savo Dievo duotos dovanos (puikių balsų)
nenaudoja uždarbiui, bet kitų ir savo pačių
džiaugsmui. Jų didžiausias atpildas — gerai
pavykęs koncertas, džiaugsmingi žmonių
veidai. Mažai jau tokių beliko, kaip mūsų
ketvertukas...
Kvartetui nėra lengva iškeliauti koncer
tams: visi profesionalai inžinieriai (E.
Jarašūnas net su doktoratu) užimą atsa
kingas pareigas didelėse įmonėse, suderinti

laiką visiems keturiems nėra lengva, bet
prie gerų norų, kurių jiems nestinga, viskas
galima. Šiuo metu jie ypatingai intensyviai
repetuoja besiruošdami ir plokštelės
pristatymui ir gastrolėms į Australiją, nes
jų pirmas tenoras — dr. E. Jarašūnas
birželio mėn. 12 d. išskrenda į Europą į
mokslininkų konferenciją ir grįš tik liepos
27 d.
Pirmoji jų plokštelė “Tu man viena”
turėjo didelį pasisekimą, bet jų antroji —
“Apie tave svajoju”, atrodo, bus dar
patrauklesnė: grynai lengvo žanro dainos,
pora smagių liaudies dainų ir dainų įdomiai
aranžuotų komp. A. Jurgučio, muz. G.
Gudauskienės “Pabučiavimas”, muz. B.
Budriūno “Tėviškėlė” ir k.
Šios ploštelės mecenatai ir vėl tie patys
jautrūs lietuviškai dainai Kazimiera ir An
tanas Mikalajūnai.
Reikia džiaugtis, kad kvartetas neužmigo
ant laurų, kad džiugina savo daina mus,
losangeliečius, dar maloniau, kad jų daina
pasiekia ne tik Amerikos rytines valstijas,
Australiją, bet savo plokštelėmis pasiekia
visus lietuvius išsisklaidžiusius po platų
pasaulį.
Taip bent dabar atrodo gastrolių
maršrutas: Sydnejuj - rugpiūčio 17 d.,
Adelaidėj - rugp. 23 d., ir Melbourne rugp. 24 d.
Vaje

Tragiškųjų Birželio įvykių trėmimų

MINĖJIMAS
Prabėgo 46 metai, kai mūsų tauta
skaudžiai išgyveno birželio mėn. įvykius.
Netekome nepriklausomybės, tūkstančiai
nekaltų buvo ištremti į Sibirą.
Pagal tradiciją Los Angeles mieste šiuos
skaudžius įvykius minime drauge: estai,
latviai ir lietuviai (Baltic—American Joint
Committee).
Šiais metais Tragiškųjų Birželio
Įvykių-Trėmimu minėjimą išpuola rengtivadovauti estams. Minėjimas įvyks
birželio 15 d., 12:30 vai. p. p. šv.
Kazimiero parapijos salėje.
Po oficialiosios dalies ir sveikinimų
pagrindinę kalbą pasakys estas Arne Kalm,
daug dirbęs ir vadovavęs estų
bendruomenės veikloje.
Meninę dalį atliks estai, latviai ir
lietuviai, tragiškųjų įvykių nuotaikai
pritaikintą programą. Lietuvišką programą
išpildys “Spindulys”, chorui vad. p. O.
Razutienė ir muz. O. Barauskienė.
Maloniai kviečiame visus Tragiškųjų
Birželio Įvykių—Trėmimų minėjime
dalyvauti.
Įėjimas — laisvas.
A. L. T-o Valdyba
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Pasinaudokime JAV-ių piliečių
privilegija — balsuokime.

Los Angeles LB Spindulio 30-ji
Jaunimo šventė

Kalifornijos Lietuvių Respublikonų
Sąjunga
1986 m. birželio m. 3 d. rinkimuose siūlo
balsuoti taip:

įvyks
š. m. birželio mėn. 8 dieną šv. Kazimiero
parapijos patalpose. Pietūs nuo 11:30 v. r.
programa — 1:15 p. p.
LB spindulys jau baigia 37-tuosius
gyvavimo metus. Per tą laiką yra praleidęs
šimtus jaunimo. Pirmųjų, jo narių vaikai
dainavo, šoko, šoka ir, tikėkim, dar ilgai
šoks, pratęsdami lietuvybę. Dabar Spin
dulys įtemptai ruošiasi savo tradicinei pa
vasario šventei, kurioje dalyvauja ir
Lituanistinė mokykla.
Dainos ir tautiniai šokiai — tai
puoselėjimas lietuvių gražiausių kultūros
apraiškų. Šventės vyksta kasmet. Jaunimo
gretos susicementuoja; jis pajunta savo
vertę ir pasididžiavimą. Kai svetimtaučiai
grožisi mūsų tautiniais rūbais, dainomis ir
tautiniais šokiais, jaunimo lietuviška dvasia
tvirtėja. Pasirodymai labai naudingi
jaunimui.
Jaunimo šventės paprastai sutraukia
daug žiūrovų: vieni atvyksta pasigėrėti,
paremti savąjį jaunimą, kiti — tik
pakritikuot...Visokių yra, visokių reikia...
Jau daug metų jaunimas vyksta su
pasirodymais ne vien savo kaimynystėn,
bet pasiekia ir užsienius. Šį kartą jis
ruošiasi į Pietų Ameriką, kur su koncer
tais aplankys Argentiną, Braziliją ir
Uragvajų. Tenai lietuviai mūsų labai
laukia; rašo, pasiruošę mus parodyti per
televiziją ir pristatyti vyriausybėms.
Mūsų jaunimas reprezentuos Š.
Amerikos lietuvius. Misija svarbi, todėl
jaunimas įtemptai ruošiasi. Dalyvauja
geriausia grupė — ilgamečiai, vyresnieji.
Dainos ir tautiniai šokiai, susipynę į
gražią pynę, džiugins P. Amerikos
lietuvius. Iš ten rašo: “Bandysim sukviesti
visus, net nutautėjusius savo brolius...”
Daug darbo, laiko, jėgų ir kantrybės
pareikalauja pasiruošimas šventėms, o dar
daugiau išvykoms. Kas tą supranta —
padeda. Ačiū!
Prieš kiek laiko Spindulys gerb.
klebonui A. Olšauskaui padedant
išsiuntinėjo loterijos bilietėlius 1000-čiui
šeimų. Džiugu, kad yra gražus at
siliepimas, dar vis aukos tebeplaukia. At
siranda gerų žmonių, kurie su bilietų
šaknelėmis dešimtimis ir net šimtais
dolerių aukų atsiunčia. Jų vardai įrašomi
į Spindulio istoriją ir liks nepamirštami.
Prašome loterijai dovanų-fantų. Ir keli
jau atsiliepė: dail. J. Andrašūnas net kelis
paveikslus paaukojo, J. Šlapelytė — gražią
lėlę, Kvederas — taut, šokėjų statulėles ir
k. Dar trūksta. Patys šokėjai ieško,
padėkite jiems! Laimėjimų traukimas bus
šventės metu. Kai kurios lietuvių

Proposition 42 — Taip
Proposition 43 — Ne

Proposition 44 — Taip
Už šią propoziciją eina: CAL—TAX
(California Tax Payers Assn.), Assn, of
California Water Agencies, Department of
Finance ir kiti.
Proposition 45 — Ne
Prieš šią propoziciją eina: California
Municipal Treasurers Assn., California
Chamber of Commerce ir California Tax
Payers Assn.
Proposition 46 — Ne
Proposition 47 — Taip
Už prop, eina: League of California
Cities, Cal. Taxpayers Assn, ir League of
Women voters.

Proposition 48 — Taip
Proposition 49 — Taip

Proposition 50 — Taip
Proposition 51 — Taip
Už šią propoziciją, eina: gube m. G.
Deukmejian, L. A. County Republican
Central Committee, Cal. Taxpayers Assn.,
California Peace Officers Assn., Califor
nia State Sheriff’s Assn., Consumer Alert,
ir kiti.
Prieš: California Trial Lawyers Assn.,
Mayor Tom Bradley, Attorney General
John Van De Kamp.

Superior Court — Office No. 1
Ronald L. Grey (Jakubaitis)
Superior Court — Office No. 2
Richard L. Brand
Superior Court — Office No. 12
Michael B. Rutberg
Municipal Court — Compton Judicial
District — Office No. 1
John H. Leahy

Municipal Court — Los Angeles Judicial
District — Office No. 3
Bob Furry
Municipal Court — Pasadena — Judicial
District
Judson W. Morris
“LIETUVIŲ DIENŲ” ir “LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE” metinis
piknikas šiemet įvyks rugsėjo 21 d. šv.
Kazimiero parapijos salėje.
Prašome visų lietuvių tą dieną
pašvęsti spaudos rėmimo reikalams.
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organizacijos — rėmėjos: Liet. B-nės Los
Angeles apylinkė ir karių “Ramovė” —
mecenatai po 500 dolerių! Keletas po
100-nę, mažiau ar daugiau, bet prisideda.
Dar laukiame iš Lietuvių Fondo ir kitų
organizacijų. Visus sunku čia išvardinti,
bet jie bus atžymėti šventės ir išvykos
programose.
Tai vis didelė parama jaunimui.
O kas po šventės?— Vieni atostogaus,
dirbs, bet išvykos dalyviai kas antrą dieną
repetuos, šlifuos programą ir parodys
visuomenei š. m. birželio 29 dieną. (Tai
bus laikino atsisveikinimo programa, kurią
mums visiems būtų įdomu pamatyti.
Red.). Gi birž. 30 d. Rimo Polikaičio
vadovaujami, pakils “oro paukščiu”
tolimon kelionėn — į Pietų Ameriką.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti dar
kartą, pamatyti programą, palydėti,
padrąsinti, paremti...
Lauksime visų!
_
Ačiū!
Jūsų LB Spindulys
O. R.

Ramiojo Vandenyno Rajono
Vadovybės pranešimas skautams
Šių metų Rajono stovykla vyks Rambyno kalno stovyklavietėje, nuo rugpiūčio
2-ros iki rugp. 16-tos dienos. Vilkiukai ir
paukštytės stovyklaus pirmąją savaitę.
Registruotis (iki liepos 5 d.) pas Iną
Sekienę, 2940 Hopeton Rd., La Crescenta, Ca. 912914.
Vykstantieji stovyklon prašomi
pasitikrinti pas savo daktarą. Tėveliai
prašomi sergančių vaikų stovyklon nevežti.
Visi skautai ir skautės atsiveža tvark
ingas uniformas, stovyklon važiuoja
vilkėdami darbo uniformą. Pirmai dienai
atsiveža priešpiečius, vakarienė bus
paruošta.
Stovyklos vadovybė įspėja stovyklauto
jus, kad stovykloje drausmė bus skautiška
ir nenorintieji jos laikytis turės stovyklą
apleisti.
Labai kviečiami tolimesnių apylinkių
broliai ir sesės. Kviečiami tėveliai bei
svečiai, kurie gali apsistoti prie stovyklos;
apsistojimo kaina 2.50 dol vienai dienai,
be maisto; su maistu 15 dol. dienai.
Smulkesnes informacijas teikia tuntininkai: Palangos tunto — s. Danutė
Giedraitienė tel.: (213) 665-4082; ps. A.
Sekas (213) 957-3670. s M Butkienė
Rajono vadė
DĖMESIO ...
Mėgstantiems žuvauti CROWLEY LAKE
vietovėje, 7,000 pėdų aukštumoje,
išnomuojama kabina, 2 miegamieji,
šeimai ar suagusiems 175 dol. į savaitę.
25 dol. grąžinami su rakto grąžinimu.
Skambinti (213) 864-2063; vakare (213)
924-1987.

Pirmoji visos JAV-ių (National)
Respublikonų sąjungos konferencijasuvažiavimas Los Angeles mieste vyks
birželio mėn. 27; 28 ir 29 dienomis Air
port Hiltono viešbutyje.
Norintieji konferencijoje dalyvauti turi
užsiregistruoti iki 1986 m. birželio m. 15
d. Registracijos formas turi Tautybių
Grupių pirmininkai; lietuvių — Liucija
Mažeikienė, 13055 Mindanao Way #3,
Marina Del Rey, Ca. 90292, tek: (213)
821-8681.
Mums, lietuviams, ne tiek daug
džiaugsmo kad konferencija vyks Los
Angeles mieste, bet kad lietuviai pirmą
kartą dalyvaus konferencijoje kaip
pilnateisiai sąjungos nariai, su visomis
nariams teikiamomis privilegijomis.

Aukos
Mike Antonovich su Kalifornijos gubernatorium G. Deukmejian ir JAV prezidentu R. Reagan.

Mike Antonovich, kandidatas į
J.A.V. senatorius, L. A. County Super
visor, lietuviams yra gerai žinomas, kaip
aršus kovotojas už pavergtuosius ir
žmogaus teises, ypač Sovietų okupuotuose
kraštuose.
•Lietuviai yra turėję progų išgirsti jo
pažiūras ir nuomonę pavergtų tautų klau
simu Lietuvos Nepriklausomybės ir
Birželio išvežimų minėjimuose ir
Pabaltiečių konferencijose.
M. Antonovich stipriai remia preziden
to Reagano užsienio politiką ir yra
konservatyvių pažiūrų. Taip pat labai
įvertina etninių organizacijų pastangas
kovoje prieš komunizmą. Jis yra taip
pasakęs: “Kol šios jūsų organizacijos tęs
kovą ginant tai kas yra teisinga ir
žmoniška, tol tose jūsų pastangose ir bus
užtikrinimas, kad laisve, kurią mes visi

branginame, galėsime dalintis su tais, kurie
dabar gyvena grandinėse.“
M. Antonovich mato šias etnines grupes
atliekant svarbią užduotį — įspėjimą
Amerikos gyventojams: kol bet kur pasaulyje yra
leidžiama vergijai ir priespaudai egzistuoti,
tol gręsia pavojus visiems laisvėje
gyvenantiems žmonėms.
Birželio 3 d. Kalifornijos Respublikonai
lietuviai turės progą pirminiuose rinki
muose balsuoti už Supervisor Mike An
tonovich kandidatuojantį į J. A. V.
senatorius. M. Antonovich turi 15 metų,
patyrimą kaip išrinktas valdžios
pareigūnas. 1985 m. buvo išrinktas
Kalifornijos Respublikonų Sąjungos
pirmininku.
M. M.

“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
laikraščiui:
Po 23 dol. — Rūta Šakienė;
Po 13 dol. — Povilas Gylys
Po 10 dol. — Antanas Bajoras,
A. Kupinskas
Po 8 dol. — C. Bobelis, M D
Po 3 dol. —Kazimieras Aukštkalnis,
H. Butkus, dr. E. Jarašūnas,
Modestas Kevalaitis

Klaidos atitaisymas
Paskutiniame “LAV“ gegužės mėn.
numeryje straipsnyje apie Kalifornijos
Lietuvių Respublikonų Sąjungą, klaidin
gai išspausdinta, kandidato į Los Angeles
skyriaus valdybą, pavardė: turi būti
Walter Dudor, ne Walter Dūda.
Už klaidą labai atsiprašome.
Redakcija

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

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

CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404

Tel.: (213) 828-7095

444444444444444444 4444 44444444

ROQUE and MARK CO., INC.
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

3356 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 661 -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 ir žemiausiais 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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Rimas Dagilis

Dvi Lietuvaitės vienoje filmoje
I Vilnių

pagal “l Vilnių, į Vilnių visi, kas tik galit... “

Į Vilnių važiuokit visi kas tik galit
ten laukia jūs broliai ištiesę rankas
į Vilnių keliaukit jauni ir seneliai
praleisti nelaisvėj tik penkias dienas
Ten broliai mūs kenčia marksistų nuengti,
belaukdami mūsų sapnuoja turtus,
o mes nuvažiavę gintarus sau renkam,
apsivyliam patys apvylę savus

Išgėrę padoriai verkšlenam ir ėdam
nestūmę į šonąjdšenės tuščios,
juk doleriais dėdė savuosius aprėdė
nors jam ir pritrūko dažų ir gumos

Ein gandas nuo seno, kad žmonės gyvena
už marių prabangoj, kur klesti buitis,
dabar kojaunuoliai anūkai vapena,
kad doleriais dėdė jiems laisvę nupirks

Jūratė Nausėdaitė—Ann Jillian ir Rūta Araitė, kartu dirbusios filmoje “Žudikas veidrodyje“.
Nuotrauka —L. Baltušio

Daugumas matėme Jūratės Nausėdai
tės—Ann Jillian paskutinę filmą “Žudikas
veidrodyje” (Killer in the Mirror). Filmą
labai gerai pagaminta, praėjo su labai
dideliu pasisekimu amerikiečių publikoje.
Be Jūratės, kuri puikiai vaidino dvynukes,
prie šios filmos pasisekimo prisidėjo dar
viena lietuvaitė — Rūta Araitė, baigusi
filmų studijas UCLA ir dabar su pasiseki
mu toliau dirbanti savo profesijoje.
Rūtos darbas buvo labai atsakomingas ir
įvairus, pradedant asistavimu režisoriui,
baigiant sufleravimu Jūratei. Gaila, kad
filmą buvo taip įtemptai sukama, dėl laiko
stokos, kad abi lietuvaitės neturėjo progos
geriau viena kita pažinti.
Baigusios šia filmą abi lietuvaitės nuėjo
kiekviena savais keliais: Rūta dirba kitoje
filmoje, Jūratė — ruošiasi naujai filmai iš
jos pačios gyvenimo “Ann Jillian istori
ja” (taip bent dabar ji pavadinta). Jūratė
prižiūri tekstą, kad nebūtų netikslumų jos
gyvenimo atvaizdavime, kad nebūtų verk
šlenimų apie liga, bet duotų moterims
vilties ir drąsos kovoti už gyvybę. Prižiūri,
kad filmoje būtų parodyta ir kita pusė —
jos vedybos su Čikagos policijos seržantu,
kad filmą turėtų šiek tiek humoro, šiek tiek
muzikos ir 1.1. Tai bus pirma filmą
Amerikos filmų istorijoje, kada pagrindinį
asmenį, vaidina ta, apie kurią visa filmą ir
sukasi. Jūratė taip pat yra šios būsimos
filmos dalininkė, taigi turės svarų žodį.
Gegužės mėnesį beveik 3 savaites Jūratė,
kartu su Bobby Vinton davė net po 2 pro
gramas į dieną Desert Inn, Las Vegas.
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Gaila, kad lietuviai nepanoro savo gausiu
atsilankymu pradžiuginti Jūuratės, kuri
kiekvienos programos metu klausė ar yra
lietuvių...
Šiuo metu jinai jau pilnai atsigavusi, vėl
grįžo energija, vėl grįžo humoras, kurio,
teisybę pasakius, net ir ligos metu ji
nepametė.
Vaje

Jis triūsė ir taupė ir valgė su saiku,
kad būtų saulėlydis jojo gražus,
širdis vis ilgėjos, atėjo jau laikas
pasveikinti tėviškės gimtus namus

O čia komisarai vartus jam uždarė
į tėviškės klonius ir bočių kapus
raudoni žandarai supančiotus varo
pagarbint be noro raudonus stabus
Tad broliai užmirškite priesaikas kilnias,
joks vadas galingas mums ženklo neduos,
tada atsipūsim, kai grįšim iš Vilniaus
ir lauksim kol broliai save išvaduos.

Lietuviai respublikonai

Nauja Liet. Teisėms Ginti Fondo
Taryba

(tęsinys iš 1-mo p si.)

Lietuvių Teisėms Ginti Komiteto, kurį
sudaro VLIKO, ALTO ir L. Bendruome
nės atstovai, posėdis, o taip pat ir posĖdis
LTG Fondo Tarybos įvyko rugpjūčio 24
d. Čikagoje, aptarti organizaciniai reikalai,
paskirta parama reikalingiausiems. Kaden
cijai pasibaigus, veiksnių sudarytas Liet.
Teisėms Ginti Komitetas kitai kadencijai
išrinko naują Lietuvių Teisėms Ginti Fon
do Tarybą: inž. Gr. Lazauskas — pirm.,
dr. V. Stankus — vicc-pirm., Vyt.
Jokūbaitis, dr. VI. Šimaitis, D.
Valentinaitė, adv. A. Karalienė ir Alg.
Modestas.

Pietų metu buvo pravesti laimėjimai:
Markevičiaus įstaigos padovanotą šampano
dėžę laimėjo Jim Van Schaack, kuris
šampaną atidavė B. Herschensohnui, kad
turėtų kuo aplaistyti savo laimėjimą į
senatą; D. Hopkins brangenybių krautuvės
dovanotą žiedą laimėjo Nida Brinkytė ir
Cafe Montana dovaną — pietus laimėjo P.
ir O. Dovydaičiai.
Kad šie Kai i f. Lietuvių Rcspulikonų
pietūs praėjo su tokiu dideliu pasisekimu;
didelių kviestųjų amerikiečių politikų ir
lietuvių svečiu skaičiumi, daug kredito
tenka pirmininkei Liucijai Mažeikienei,
kuri valdybos padedama, viską organiza
vo; per savo asmeniškas pažintis sukvie
tė gausų augštų respublikonų pareigūnų
skaičių, bei asmeniškai skambino lietu
viams kviesdama ir ragindama šioje šven
tėje dalyvauti. Gaila, kad mes nesusipratome ir jai įteikti atžymėjimo už jos
nenuilstamą darbą gaunant čarterį ir visą
aktyvų darbą, respublikonų sąjungoje.
Vaje

j*********************************

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių,
vardadienių, gimtadienių
ar kitomis progomis
Liet. taut, audiniai, kaip takeliai, juostos,
kaklaraiščiai, medžio išdirbiniai, gražios
koplytėlės, dėžulės ir dekoratyvinės lėkštės.

LIETUVIU DIENU ADM-JE
4364 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90029
Tel. 664-2919

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Advokatai
JACK ALEX
NIDA BRINKIS

Dantistai

A. PEČIULIS
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

REMODELING and CONSTRUCTION

Member American Dental Society

Attorneys at Law

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

Law Offices of

(Corner Warner & Euclid)

ALEX & BRINKIS

Tel.: 1 (714) 968-5525

1500 W. Covina Pkway, Suite 103
West Covina, CA 91790
Tel.: (818) 337-0777 or
(818) 962-6644

General Contractors

Sav. ALOYZAS PEČIULIS
947 - 18th St. #7
Santa Monica, CA 90403
Tel.: (213) 829-2428

A. BLAKIS, D.D.S.

PAUL NEFAS

Dantistas (Latviu kilmės)

CONSTRUCTION
General Contractor

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

New Construction-Kitchens
Bathrooms-Remodels
(818) 352-0864

WALTER J. DUDOR
Attorney at Law
Law Offices of

CRAIN & DUDOR

State License No. 441216

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

Home Improvements
Electrical - Heating - Plumbing

Lietuviai dantistai

Practice Limited to Estate Planning,
Business Planning, Real Estate
and Tax Planning

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

10880 Wilshire Blvd., Suite 915
Los Angeles, CA 90024
(213) 470-3555

BRANCH OFFICE

JEFFREY C. KRIVIS

ROMAS ŽEMAITAITIS

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

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

Nuosavybių pardavėjai

Attorney at Law

LAW OFFICES

ROTENBERG & KRIVIS
SUITE 301
14260 VENTURA BOULEVARD
SHERMAN OAKS, CALIFORNIA 91423-2734
(818)784-6899

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

Albinas Markevičius

Escrow Kompanijos

Real Estate Broker

MARCELLA AUGUS

ROQUE & MARK CO.

President

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

CROWN ESCROW
CORPORATION
2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
413-3370

ROMAS JASIUKONIS
Realtor
Residential - Commercial
Exchanges

Gydytojai

Personalized service with a smile

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law
7060 Hollywood Blvd., Suite 701
Los Angeles CA 90028
Tel.: (213) 446-4433

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

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
453-1735
828-7525

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

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

Res.

(818)785-7358

Office:

666-8895

Member of L. A. Board of Realtors

Kelionių agentai

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

<<(♦*******♦**♦***♦*♦*♦**♦*♦*****♦♦♦♦♦♦

Internal Medicine including Cardiology

ALDONA JUODVALKIS

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

Certified Travel Agent
Lėktuvų, traukinių ir laivų (cruises) rezervacijos
Amerikoje ir visame pasaulyje.
Išnuomuojami viešbučių kambariai, automobiliai ir
autobusai. Vienas paskambsimas patogiai ir
ekonomiškai sutvarkys Jūsų kelionės eigų.
Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną

Aardvark Travel, Inc.
(818) 361-8666

arba namuose (818) 894-0136
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ALp(LKA)1763
PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Birželio mėn.
1 d., sekmadienį, 12:15 vai. šv. Kazi
miero parapijos salėje L. A. šaulių rengia
mas Partizanų minėjimas ir Lituanistinės
mokyklos Dailiojo žodžio konkursas.
8 d., sekmadienį, 1:15 p. p. šv. Kazi
miero parapijos patalpose 30-ji Jaunimo
šventė.
15 d., sekmadienį, 12:30 v. p. p.
šv. Kazimiero parapijos salėje Tragiškųjų
Birželio Įvykių minėjimas.
22 d. sekmadienį, šv. Kazimiero parapi
jos Lietuvių Diena.
29 d. sekmadienį, 12:30 Jaunimo An
samblio Spindulio išleistuvės į Pietų
Ameriką.

Montrealio mergaičių choras “Pavasaris": Marytė Adomonytė, Andreja Celtoriūtė, Lina
Celtoriūtė, Loreta Čičinskaitė, Kristina Čičinskaitė, Diana Genteman, Vilija Lukoševičiūtė, Lana
Lukosevičiūtė, Dalia Lukauskaitė, Dana Mickutė, Daiva Plecaitytė, Sandra Simpson ir Lynn
Skardžiutė. Diriguoja Ingrid Tark.

Lietuvių Diena parapijoje

Mieli bendradarbiai,
visų pirma norime padėkoti už visas
gaunamas korespondencijas, nes be jų
“LAV” neturėtų užtektinai žinių apie
lietuviškąją veiklą Los Angeles apylinkėje
ir Kalifornijoje.
Stengiamės “Vakarus” tobulinti. Kad
laikraštis išeitų laiku, paprastai mėnesio
pradžioje, prašome korespondencijas ir
nuotraukas prisiųsti ne vėliau 15-tos
mėnesio dienos (tada maždaug pradedam
rinkti “Vakarus”). Kad LAV nebūtų kitų
laikraščių kopija, prašome nesiųsti tų pačių
nuotraukų, kurias jau pasiuntėt kitiems
laikraščiams, korespondencijos irgi
pageidaujamos ne žodis į žodį tokios,
kokias išsiuntėt kitiems laikraščiams.
Ačiū už talkininkavimą.
Redakcija

Šv. Kazimiero parapijos rengiama
Lietuvių Diena bus birželio mėn. 22 d.
parapijos salėje. Parapijos vadovybė visą
laiką stengiasi duoti naują programą, nau
jus veidus. Šiais metais pasikvietė iš Mon
trealio jaunų mergaičių chorą, kuris jau
spėjo pasižymėti ne vien tik jaunyste, bet
ir puikiu dainavimu.
Reik tikėtis, kad Los Angeles ir apy
linkių lietuviai gausiai atsilankys ne vien
tik pasiklausyti puikios programos, bet ir
savo dalyvavimu paremti lietuviškos para
pijos.

Antanas F. Skirias

Personalized Wedding Flowers

Apdraudos agentas

★*★★♦*♦★*♦♦*♦♦*★****★♦♦★♦★*♦★♦
GĖLĖS VESTUVĖMS IR BALIAMS

Lydonas Designs
Danutė Pošiūtė

Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
(213) 667-3080
14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
(818) 894-0136
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Organizacijos ir kiti lietuviai, norintieji
savo parengimų datas įdėti į “LAV”
kalendorių, prašomi prisiųsti žinias
redakcijai.

-MIRTYS-TRUMPAIw

VINCENT JUODVALKIS

Kazimieras Bandzevičius nesenai
atšventė savo 100-ją gimimo dieną. Tai
tikrai retas gimtadienis mūsų lietuvių tarpe.
Nežiūrint savo gražaus amžiaus, K.
Bandzevičius dar labai šviesaus proto,
prenumeruoja lietuvišką spaudą. Tai il
gametis, vienas iš pirmųjų, “Lietuvių
Dienų” žurnalo prenumeratorių. Redakci
ja linki K. Bandzevičiui sveikatos ir ilgo
gyvenimo mūsų tarpe.

(213) 597-1438

4366 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90029
Tek: (213) 664-2910
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Viešnios iš Omahos
Gegužės 10 d. LAV ir LD redakciją
aplankė viešnios iš Omahos: Lisa Barkus
ir Jane Džigas. Abi viešnios prenumeruo
ja ir remia LAV laikrašti ir LD žurnalą.
Apsilankymo proga įsigijo lietuviškų
išdirbinių, taip pat pasižadėjo paplatinti
mūsų leidžiamą spaudą.

Alvydo ir Vidos Tuminų sūnus pakrikšty
tas Dariaus Petro vardais. Krikšto apeigas
atliko kun. dr. V. Bartuška. Krikšto tėvai:
Algis Mikuckis ir Audronė Ambrazaitytė.
Alvydas Tuminas baigė šv. Kazimiero
parapijos pradinę mokyklą, ilgus metus
aktyviai veikė skautų sąjungoj, tad
daugumai losangeliečių gerai pažįs
tamas. Dabar profesoriauja Houston,
Texas.

Pulkininkas Bronius Basiulis, mirė
gegužės 17 d. Long Beach, CA. Palaidotas
gegužės 20 d. Visų Sielų (All Souls)
kapinėse. Rožinis ir gedulingos mišios
buvo šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje.
Reiškiame užuojautą žmonai ir sūnums
Algirdui ir Gediminui su šeimomis.

O. Viluckienė mirė Vokietijoje, anksčiau
velionė gyveno Los Angelėse. Užuojautą
reiškiame dukrai Viktorijai Valentinienei
su šeima, dukrai Marytei Jasiukonienei ir
sūnui gyvenantiems Vokietijoje.

