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os Angelese, bent porą kartų
1 įmetus yra rengiamos Lie
tuviu Dienos — viena to paties
vardo žurnalo; antroji — šv.
Kazimiero parapijos. Šiemet

£

spalio 3-4 dienomis vykusios
Lietuvių Dienos — LA 87 buvo
visiškai skirtingos nuo iki šiol
buvusių: tai nebuvo nei piknikas,
nei balius, bet tikra lietuviška
šventė-festivalis, kurią ruošė visi
lietuviai; neatsižvelgiant nei į
politines pažiūras, nei amžių!
Pradžioje rengėjais skelbiama:
Jaunimo Sąjunga ir pagalbos
komitetas, vėliau — Lietuvių
Bendruomenė.
Nežiūrint kas rengė, kam gar
bės vainiką reikėtų uždėti, šventė
buvo įspūdinga, tik gaila, kad
Alyjos Paškevičiūtės—Kalinick specialiai
permažai amerikiečių atsilankė ir
Lietuvių Dienoms — LA 87 sukurtas ženklelis.
ją matė.
Šventės sumanytojas, susikvietęs didelį

reikalą, kad tokiame karštyje (108) eiti per
Lietuvos istoriją ir vargšus klausytojus, bei
programos dalyvius, kepinti saulėje, būtų
jau per žiauru.
Jei žiūrovams buvo karšta, tai galima
įsivaizduoti, kaip “tėvynės labui” kentėjo
jaunimas šokdamas tautinius šokius,
apsirengęs vilnoniais tautiniais rūbais...
Rengėjai nepasitenkino vien tik
vietinėmis jėgomis, mūsų “Spinduliu”,
sugebėjo įtraukti ir tautinių šokių grupes
iš kitur: “Rūtą” iš Denverio, “Lietutį”
iš Seattle, “Vakarų vaikus” — San Francisco, latvių “Perkūnitį”. Visos grupės
pasirodė nepaprastai puikiai!
Programa, šeštadienį ir sekmadienį, ėjo
net keliose vietose, be sustojimo; lauke —
estradoje: tautiniai šokiai, dainos (V. ir T.
Kašelioniai, “Gintarės” vadovaujamos K.
Švarcaitės, “Trys sesutės Grikavičiūtės”
ir žinoma, mūsų pažiba Vyrų kvartetas su
Raimonda Apeikyte), muzika (lūpine ar
monika — V. Mikuckis, kanklėmis — M.
Kindurienė, akordeonu — Jonas Aras) ir
tautiniai šokiai.
Apatinėje parapijos salėje Povilas
Jasiukonis visą laiką rodė filmas iš įvairių
laikotarpių, įvairaus žanro.
Pavakary vyko programa didžiojoje
parapijos salėje: Prano Lubino pager
bimas, sportininkų ir kitų laimėtojų ap
dovanojimas; A. Kezio skaidrių iš
Lietuvos rodymas. Dar vėliau vakare vyko
jaunimo susipažinimo šokiai Tautiniuose

namuose.

(nukelta į 3 psl.)

būrį talkininkų, daugiausia dirbęs, nešęs
visą atsakomybę E. Kulikauskas užsitar
navo laurų vainiko.
Buvo nepaprastai smagu žiūrėti į
jaunimą ir jau subrendusį, sidabriniais
paausiais “jaunimą”, dirbantį kartu, ben
dromis jėgomis. Dar smagiau , kai į vieną
lietuvišką vainiką savo darbus pynė ir
skautai, ir ateitininkai, ir niekam
nepriklausą; visų pažiūrų, visų krypčių
lietuviai! Jau vien tik už sugebėjimą visus
įjungti į bendrą darbą — rengėjams tenka
laurų vainikas.
Šventė prasidėjo šeštadienio rytą; 12 vai.

vyko oficialus jos atidarymas, kurį pradėjo
L. B. Vakarų Apygardos pirm. A. Nelsienė, po jos prašneko Rūta Lee-Kilmonytė; dar nepriklausomos Lietuvos laikų
krepšinio žvaigždė, mūsų pasididžiavimas,
Pranas Lubinas ir gen. Lietuvos konsulas
V. Čekanauskas. Visi trys, kalbėjo su

humoru, labai trumpai — suprato gyvą

Po Lietuvių Dienų atidarymo. Iš k.: A. Lubinienė, šventės Maršalka P. Lubinas ir Rūta
Lee-Kilmonytė
Nuotrauka —V. Skiriaus.

LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195, Tel.: 664-2910

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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Varnele, varnele,
koks gražus tavo balselis.,.
Taip ilgai gyvendami išeivijoje, gyvenimo saulėlydžiui atėjus,
svajojam ir sapnuojam apie gimtinės laukus... vaikystėje pramin
tus takelius, kuriais dar kartą norėtųsi, o, kaip norėtųsi, jau
nebeprabėgti, bet tik lėtai praeiti, prieš iškeliaujant į dausas...
Ir taip pasidavę ilgesio jausmams, užmerkiam akis realybei ir
pradedam svajoti, va, dabar jau taip blogai okupuotoj tėviškėj nėra,
jau pradėjo pūsti kitokie vėjai, jau daug šiltesni mums, daug
švelnesni... Gal? Gal ir mes pasinaudokime tais “vėjais” ir...

nekeldami nei diskusijų, nei triukšmo, nei viešai kedendami
sovietiško smurto, tuo pačiu PRITARIA SOVIETŲ OKUPACI
JAI? Negi dar neaišku ko komunistai nori iš mūsų išeivijos? Ar
neaišku, kad jie iš mūsų nori, kad ir neoficialaus okupacijos
pripažinimo su jais bendraujant?

Kodėl komunistai taip nori mūsų, išeivių, bendradarbiavimo ir
tuo pačiu dabartinės santvarkos pripažinimo? Lygiai dėl tos pačios
priežasties, dėl kurios žydai neduoda ramybės Vatikanui, kad
oficialiai pripažintų Izraelio valstybę! Izraelis jau virš 40 metų,
Amerikos padedamas, gyveno, bujojo, klestėjo ir be Vatikano
palaiminimo, tai kodėl jiems taip svarbu turėti “gojų” pritarimą?
Užliūliuoja mus ir komunistiniai grojimai mūsų patrij oriniais
jausmais, mūsų rūpesčiu lietuvišku prieaugliu: išeiviai, duokit
mums savo kūrinius, jaunosios kartos lietuviškumui išugdyti ir jį
išlaikyti! (kur dingo lietuvių kalba mokyklose, universitetuose,
gatvių pavadinimuose?) Ir... kai kurie iš mūsų skuba, “gelbėti”
lietuvišką jaunimą ok. Lietuvoje savais kūriniais: daile, proza,
poezija... Tik ar ne keista, kad Lietuva dainių ir poetų šalis per
43 okupacijos metus nesugebėjo išauginti nė vieno pajėgaus

rašytojo, poeto? Ta pati lietuviška žemė, išauginusi Donelaitį,
Baranauską, Vaižgantą, Kudirką, Maironį, Brazdžionį, nėra
abejonės, pagimdė dainių, kuriems, deja, užrištos burnos dainai,
surištos rankos plunksnai... Jeigu jau “tirpsta” Sibiro ledynai, tai
kodėl gyvenantiems ok. Lietuvoje literatams neatrišamos rankos...
kodėl dainiams dar vis cenzūros neleidžiama savu balsu, savais
jausmai prabilt į tautą? Kodėl dar ir dabar turim būti XX-to amžiaus
“knygnešiais” ir slaptai vežti lietuvišką knygą į savo, ne rusų,
kraštą?
Komunistų dailieji žodeliai mūsų rašytojams, poetams,
žurnalistams taip ir kvepia Krilovo pasakėčia “Lapė ir varna”...
“Varnele, varnele, koks gražus tavo balselis!..”
Vaje

“pūskime kartu”! I okupantų dūdą?

HOLLYWOOD
»

Bet atmerkime akis realybei! Ar tikrai pasikeitė vėjai, ar tai tik
mūsų troškimų miražas, kaip amerikiečiai sako: “Wishfull think
ing”? Mes taip norime matyti tų “vėjų” pasėkoje tirpstančius
Sibiro ledynus, kad patys save užliūliuojam svajų fantazija... jau
ten laisviau, jau ten geriau... Bet, atsibudę iš svajonių, žvilgterėkim
į nuogą realybę — komunizmas ir jo siekiai NEPASIKEITĖ!

Pasikeitė tik jų “meškeriojimo” metodai; jų žodynas sušvelnėjo.
Jei jau iš tikrųjų “kiti vėjai pučia” tai kodėl N. Sadūnaitė, tuo
jau po demonstracijos Vilniuje, KGB agentų suimta, kad ir trum
pam laikui? Kodėl jai buvo grasinama? Juk leidimą demonstraci
jai davė pati valdžia... Kodėl Robertas Grigas buvo KGB sumuštas,
grasinamas sušaudymu viduryje miškų jam paruoštoje duobėje?
Ar tai nieko nesako, kokie “nauji vėjai” pučia?

“Nauji vėjai” supūtė ir “apvaliojo stalo” pasikalbėjimą ok.
Lietuvos ir išeivijos žurnalistų, kurie nebuvo išeivijos spaudos
atstovai, ir buvo nutarta pasikeisti straipsniais! Bet! Išeivijos
žurnalistams buvo pastatytos sąlygos: nerašys politinių straipsnių
nepalankių dabartinei valdžiai ir NELIES LIETUVOS
BUVIMO TARYBŲ SĄJUNGOJE temos! (Iš “G. K. ”). Ar dar
neaišku, kad išeivijos žurnalistai, rašantieji ok. Lietuvos spaudai,
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LOS FELIZ

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 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.
Tel.: (213) 663-4747
Krautuvę perėmė nauji savininkai.
<1* *1* *1* <1* *1*
*2* *2* *2*
*2* *2* *2* *2> *1* <1*
*2* <2* *2* *1* *1* *1*
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2f *2* *2* *2*
rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp rp *p rp rp *p rp rp *p rp rp »p «p rp »p *p rP rP *p rP *p *P *P *p

LELYA’S DRABUŽIU 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 vilnonių šalikų,
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.

.

Lietuvių Dienos
(atkelta iš pirmo psl.)
Sekmadienį ir vėl programos — be
sustojimo iki pat 4 vai. p. p.
Be meno programų — mokyklos klasių
patalpose vyko įvairios parodos-prekybos:
gintaro ir jo apdirbimo-šlifavimo; degintų
lėkščių, audinių, tautinių rūbų, šiaudinukų
ir daug daug kito įvairaus lietuviško
tautinio meno, spaudos, filatelijos,
žemėlapių. Daug ir dailės parodų:
keramikos, tapybos.
Nepamirštas ir lietuviškas vaišingumas
pradedant lietuviška gira, koldūnais,
balandėliais, dešromis, skilandžiais, duona
ir raguoliais, ne vien tik pačių losangeliečių
pagamintais, bet ir “importuotais” iš
Čikagos...
Kokį įspūdį paliko Lietuvių Dienos
paprastam žiūrovui-svečiui? Puikų!
Pirmieji žingsniai visuomet sunkūs —
tad ir šios pirmosios Lietuvių Dienos
nebuvo lengvos rengėjams, įdėjusiems tiek
daug darbo valandų, tiek rūpesčio; kur
trūko patyrimo — perėmė geri norai,
ryžtas ir entuziazmas. Sudėjus minusus ir
pliusus, vis dėlto, pliusų daug daugiau...
Visą šią puikią šventę rengė: L. A. L.
B. pirmininkas ir šventės sumanytojas E.
Kulikauskas, kuris į talką pasikvietė
Rimtautą Dabšį, (šventės ruošimo komiteto
pirmininkas). įsijungė ir šie lietuviai: R.
K. Vidžiūnienė — spaudos reikalų atstovė,

Denverio tautinių šokių grupė “Rūta” šoka Los Angeles Lietuvių Dienose.
Nuotrauka —V. Skiriaus

Seattle tautinių šokių grupė “Lietutis” šoka Lietuvių Dienose — L.A. 87.
Nuotrauka —V. Skiriaus

jai padėjo V. Gedgaudienė; Tautodailei
vadovavo Giedra Gustaitė su Elena Ko
jeliene Santa Monikos atstove ir Lione

techniškus darbus; Julius Raulinaitis —
meno parodas; Irena Sekienė ir Ina Sekienė
— tvarkė kasos reikalus; Algis Šėkas

Vilimiene ir Jūrate Šepikiene; suvenyrinių

vadovavo sporto varžyboms; Vita Vilkienė
su Danguole Varniene rūpinosi pro
gramomis; Vida Radvenienė sudarė
šeštadieninės mokyklos parodėlę; A. ir R.
Žemaitaičiai — rūpinosi visų pavilijonų

dalykų reikalais rūpinosi A. Mikuckis;
dekoravimu — R. Mulokas su L. A. Dra
mos Sambūrio pagalba (rež. P. Maželis,
V. ir E. Dovydaičiai); Santa Monikos L.
B. pirm. S. Korienė, padedama D. Černie

nės, tvarkė visus maisto reikalus; Jonas

V. Varnas prie ‘Lietuvių Dienų’’ žurnalo
kiosko, Lietuvių Dienos — L. A. 87
Nuotrauka — V. Skiriaus

Navickas baro bosas, jam padėjo ir
Danguolė Navickienė, prisidėjusi ir
spaudos bare; Linas Polikaitis, padedamas
Dobilo Steikūno, tvarkė visus scenos

pastatymu, papuošimu.
Gal ir nepatogu, (nes visi daug valandų
dirbo ir prieš ir per šventę), bet norisi at
skirai suminėti Los Angeles Jaunimo
Sąjungos atstovą Vilių Žalpį, kuris ne tik

(pabaiga 8 psl.)
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Poeto Prano Lemberto
mirties sukaktuvių
minėjimas-akademija
Šių metų lapkričio 29 d. sueis 20 metų,
kai poetas Pranas Lembertas iškeliavo į
amžinybę.
Miršta tik žmonės, nei jų idėjos, nei dar
bai nenueina kartu su jais į kapus. P.
Lemberto savo tarpe jau seniai neturime,
bet jo poezija liko gyva ne tik mums, bet
ir ateinančioms kartoms; ypatingai tie jo
kūriniai, kuriuos muzikai įamžino savo
kompozicijomis, kaip “Tau, sesute”, kuri
virto liaudies daina, dainuojama visur,
netgi ok. Lietuvoje.
Poeto atminimui mirti neleidžia ir jo
našlė Monika Lembertienė; jo mirties
10-čiui paminėti išleido plokštelę “Dainos,
muzika ir gėlės”, tai kompozicijos poeto
žodžiams. Plokštelėje įrašyti O. Metrikienės, G. Gudauskienės, Stepo Graužinio,
St. Gailevičiaus, J. Gaidelio kūriniai,
įdainuoti solistų: B. Vizgirdienės, A.
Pavasario, S. Daugėlienės, J. Čekanauskienės, R. Dabšio, A. Pakalniškytės, Bos
tono mišraus choro, Toronto “Volungių”
ansamblio ir Los Angeles Vyrų kvarteto,
akomponuojant Raimondai Apeikytei ir
Vyteniui Vasyliūnui.
Tai gražus paminklas, švelnios sielos
poetui, kurio ne tik poezija, bet ir
draugystę giliai vertino poetas-rašytojas
kan. M. Vaitkus.

ALFA IR OMEGA

Poeto Prano Lemberto mirties sukaktuvių minėjimo programos dalyvių dalis. Iš k.: prel.
J. Kučingis, V. Jatulienė, R. Apeikytė, G. Gudauskienė, B. Brazdžionis, D. Mitkienė,
B. Vizgirdienė ir V. Vilkienė.
Nuotrauka —V. Baltušienės

P. Lemberto mirties minėjimo programoje dalyvavę: A. Gedminienė, O. Metrikienė ir
programos vedėjas A. Žemaitaitis
Nuotrauka — V. Baltušienės

“Z
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Šiais metais, jau 20-ties metų mirties
paminėjimui, šeima (M. Lembertienė ir
sūnus Vitalis su šeima) išleido poezijos
knygą “Tau, sesute” ir spalio m. 11 d. šv.
Kazimiero parapijos salėje suruošė
akademiją, kurios programoje dalyvavo
Los Angeles mieste gyveną garsieji poetai,
solistės, muzikai ir draugai...
Minėjimą pradėjo prelatas J. Kučingis,
vietoje invokacijos, šeimos pageidavimu,
įdomiu žodžiu aptardamas mirtį, kaip
seserį, kuri mūsų laukia; pacituodamas
ištraukas iš garsiųjų filosofų-rašytojų
minčių. Po jo kalbėjo Pranas Visvydas at
pasakodamas ok. Lietuvos rašytojo Avi
žiaus kūrinį... užbaigdamas eilėraščiu.
Giedra Gudauskienė, sukūrusi daug
muzikos poeto žodžiams, paminėjo poezi

jos ir muzikos ryšį. Toliau sekė solistė
Birutė Vizgirdienė, akomponuojant
pianistei-kompozitorei Raimondai Apei
kytei, puikiai sudainavusi: G. Gudaus
kienės “Peisažas” ir O. Metrikienės dvi
kompozicijas “Jaunystė” ir “Dainos,
muzika ir gėlės” (Prieš keliolika metų, tuo
pačiu pavadinimu duotas O. Metrikienės
paruoštas muzikos vakaras-koncertas). B.
Vizgirdienė, iškiliausia mūsų solistė, kaip
geras prancūziškas vynas, kasmet eina
geryn... Visuomet pasižymėjo savo žaviu
balsu, puikia laikysena scenoje, aiškia
dikcija, dabar prisidėjo ir balso sodrumas,
nenuostabu, kad publika nenori jos nuo
scenos paleisti.
Poetė D. Mitkienė savo neilgoje kalbo
je, davė keletą prisiminimų iš poeto

Jaunimas ir
lietuviškos mišios

M. Lembertienė su dalimi programos dalyvių, poeto P. Lemberto mirties sukakties
minėjime, viduryje P. Visvydas, prof. E. Tumienė ir priešakyje vaikaitė Audra
Lembertaitė.
Nuotrauka —V. Baltušienės
jaunystės ir baigė tam specialiai sukurtu
eilėraščiu. Viltis Jatulienė padeklamavo
“Keturios tulpės“ eilėraštį, poeto
specialiai parašyta jos tėvams ir seserims.
Retai girdėta Los Angeles lietuviams,
solistė Albina Gedminienė sudainavo O.
Metrikienės kompozicijas: “Švento Jono
naktį“ ir dvi visai naujas, pirma karta
išpildomas dainas “Mylima“ ir “Sudiev“,
paskutiniosios dainos genezę paaiškino
programos vedėjas akt. A. Žemaitaitis
deklamuodamas eilėraščio posmus.
Prof. Elena Tumienė savo kalboje
sulyginusi gyvenimą su spalvota mozaika,
užbaigė eilėraščiu “Mozaika“. Trumpai
kalbėjo ir velionies pusbrolis Vincas
Dovydaitis.
Vita Polikaitytė-Villkienė išpildė G.
Gudauskienės kompoziciją “Metų laikai“
(a— Gamtoje, b— Ruduo, c— Žiema ir
d— Žydintis gegužis).
Programą užbaigė ir visus gerai nuteikė
poetas Bernardas Brazdžionis, su humoru
sujungdamas visus tos dienos įvykius
(pensininkų susirinkimą ir kt.) su kalbėtojų
rimtais žodžiais; esą jis dar nepasiruošęs
susitikti su “seseria mirtim“ vien tik dėl
to, kad jo našlė jam rengtų minėjimus ir
jo kūrinius išleistų, nes tik prieš porą
valandų, viešnia iš Čikagos, kalbėjo,
kokios gėrybės ir lengvatos duodamos
vyresnio amžiaus žmonėms, taigi jis, esą,
pasiryžęs dar ilgai gyventi ir visomis jomis
naudotis... Poetas perėjo ir į rimtą nuotaiką
trumpai apžvelgdamas velionies poeziją, jų
pažintį Biržuose.

Mes daugelis pažinome P. Lembertą,
kaip kultūringą žmogų, poetą, bet šiame
parengime dar sužinojome, kad jis buvo ne
vien tik poetas, bet ir puikus sportininkastenisistas, gražaus balso dainininkas,
turėjęs gabumų daugelyje sričių.
Visą akademiją įdomiai pravedė akt. A.
Žemaitaitis.
Sūnus, Vitalis Lembertas šeimos vardu
padėkojo programos dalyviams ir visiems
atsilankiusiems, kurių buvo pilna salė ir
pakvietė vaišėms, kurios buvo tikrai
gausios.
Programos dalyviams, be gėlių, velio
nies šeima įteikė ir po dovanėlę
kiekvienam.
Lyginant šią popietę su kitais panašiais
renginiais į akis krinta, kad ir nedidelės,
bet labai reikšmingos, smulkmenos,
parodančios šeimos kultūrą: įvertinimas
kiekvieno programos dalyvio, kuriam
nuėjus nuo scenos M. Lembertienė
asmeniškai padėkojo, vėliau... dovanėlės,
kiekvienam asmeniškai pritaikytos,
apgalvotos...
Pranas Lembertas gyvas savo poezijo
je, gyvas Monikos Lembertienės mintyse
ir širdyje net po tiek metų... Tai tikrai
graži, švelni, ištverminga dviejų žmonių
tikros meilės pasaka.
M. Lembertienė dosni ne vien tik savo
velionies vyro minėjimams, remia Lietuvių
Rašytojų Draugiją (500 dol. šio minėjimo
proga) jau ne pirmą kartą, remia ir kitas
vertingas lietuviškas organizacijas, jų
darbus.
,7 .
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Los Angeles mieste yra tik viena
lietuviška parapija. Jai priklauso visa L. A.
lietuvių bendruomenė — jaunimas ir
vyresnieji. Parapija — visų Los Angeles
ir apylinkių lietuvių ryšis; ten: Lituanistinė
mokykla, tautinių šokių repeticijos,
kultūriniai parengimai, ten — laikomos
lietuviškos mišios. Bet, nuvažiavus į
lietuviškas mišias, jaunimą gali
suskaičiuoti ant rankos pirštų, nebent yra
kokia didelė šventė. L. A. Jaunimo
Sąjungos sąrašuose yra virš 100 vardų, tuo
tarpu lietuviškose mišiose pasirodo apie 8
jaunų veidų... Tam yra įvairių priežasčių:
kai kurie sako, — jiems per toli važiuoti
į parapiją, lengviau lankyti vietinę; kiti —
kam važiuoti visą valandą, jei draugai
vistick nepasirodys — jie lanko savo,
vietines, parapijas; lietuviškos mišios
perilgos. Esą, galima šeštadienio vakare
išklausyti mišių, kurios tęsiasi tik pusę
valandos, lietuviškos tęsiasi visą valandą.
Kiti skundžiasi sugaišę visą sekmadienį.
Pagaliau, — lietuviškos mišios yra
nuobodžios, per senoviškos, visai
nepritaikytos jaunimui, sako tie, kurie
nelanko. Kartais atrodo, kad jos visai
netaikytos žmonėms. Jei nepriklausai
chorui, nesijauti mišių dalyviu, o tik
stebėtoju. Su tėvais ir seneliais gali visai
laisvai lietuviškai susikalbėti, bet mišių
skaitymai skamba lyg būtų parašyti visai
svetima kalba. Mūsų parapija nesikeičia su
laikais.

Išmokime iš kitų parapijų: jei mums
patinka, kada visa bažnyčia gieda, — mūsų
bažnyčia gali visa giedoti! Išdalinkime
visiems gaidas! Jei per vieną mišių dalį,
vietoje vargonų, norėtume girdėti švelnią
gitaros muziką, atsineškime gitaras!
Norėdami, kad jaunimas ir kiti
parapijiečiai daugiau prisidėtų prie mišių
eigos, pasisiūlykme prisidėti! Pasisiūly
kime skaityti ir pasiūlykime savo draugus.
Jei norime, kad “kasdieniniai“ parapi
jiečiai neštų aukas prie altoriaus, tai, su
laiku, gal ir tą galėsime įvesti į mišių eigą.
Žinoma, parapija staigiai nepasikeis.
Viskas keisis lėtai ir tik su mūsų
pastangomis ją pagerinti. Jei parapija nori
išsilaikyti, ji turės keistis. Pritraukdama
jaunimą, lietuvių parapija neišmirs, bet dar
gyvuos mūsų vaikams ir jų vaikų vaikams.
Gailė Radvenytė
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PADĖKA
visiems “L. D.” pikniko
talkininkams.
Kas tik yra rengęs bet kokius renginius
gerai žino, kad didžiausias rūpestis yra
surasti talkininku! Užtai visiems
talkininkams be pagarbos priklauso ir
didelis lietuviškas ačiū!
Už nuolatinę pagalbą per keliolika metu
didžiausia padėka Onai Orlovienei ir, daug
prisidėjusiai jau nebe pirmą kartą, Juditai
Paškauskienei, bei Onai Kantienei.
Jos visos nuoširdžiai dirbo pagamindamos skanius lietuviškus pietus, bei juos
išdalindamos atsilankiusiems.
Didelis ačiū ir baro talkininkams Jonui
Orlovui ir Emilijui Veimeriui; talkininka
vusiems prie kasos ir loterijos: Mykolui
Nauojokaičiui, Feliksui Masaičiui, Arūnui
Barkui, Valentinui Varnui, Kęstui Uldukiui ir nuolatiniems padėjėjams Liucijai ir
Antanui Mažeikoms; muzikinės dalies
vedėjui — Vladui Giliui.
Didelis ačiū klebonui dr. Algirdui
Olšauskui už salę ir pranešimus, Kalifor
nijos Lietuvių Radijo valandėlei už skel
bimus.
<
Visiems talkininkams, viešnioms ir
svečiams labai dėkingi:
L. D. leidėjas
ir
redakcija

Skubios pagalbos reikia
OSI aukai
“Lietuvių Dienų” laimingieji.
1987 m. rugsėjo 27 d., metiniame
žurnalo piknike laimės traukimuose,
dovanas laimėjo:
I- mą dovaną, dail. Jurgio Šapkaus
skulptūrą — Feliksas Masaitis (La Mirada,
CA).
II- ą dovaną — 300 dol. grynais — dr.
John C. Sacoolidge, No. Hollywood, C A
III- ą — V. Kulpavičiaus šv. Kazimiero
koplytėlę — Vincas Bernotą, Santa
Monica, CA
Kitas dovanas: liet, plokšteles ir knygas
laimėjo: Anthony Sopys, Glendale,
CA,A. B. Mathew, Providence, RI
(Bristol),A. Mingėla, Hamilton, Canada,
Viktorija Gurčinienė, Westchester, CA,
Anastazija Mitkevičienė, L. A. CA, Mrs.
J. Balčiūnas, Bolivar, OH, Antanas ir
Liucija Mažeikos, Marina del Rey, C A,
Vladas Bakūnas, L. A., CA, Lorie
Bagdžius, Chicago, IL, Petras Smaižys,
Hot Springs AR, A. Landsbergis, New
York, NY, P. Gauronskas, Santa
Monica, CA
Laimikiai visiems jau išsiųsti. Visiems
dalyvavusiems “Lietuvių Dienų” loterijoje
ir tuo parėmusiems žurnalą didelis, didelis
ačiū, Jūsų parama daug prisideda prie
žurnalo tobulinimo ir jo gyvybės.
Antanas Skirius
Leidėjas

*********************************** * * ************wwww

Visi gerai žinome apie ilgą ir neteisingą
OSI ranką, pasiekiančią visus. Dabartinei
OSI aukai Kazimierui Palčiauskui, skubiai
reikalinga ne tik moralinė, bet, svar
biausia, materialinė parama.
Jau nuo 1974 metų jis kovoja su
Amerikos įstaiga dėl deportacijos, šiuo
metu yra visiškai išbaigęs savo santaupas
ir yra gilioje skoloje. Visi gerai žinome
advokatų kainas! Su keliais tūkstančiais
dolerių niekur nenueisi! Neturėdamas lėšų
liks be apsiginimo, ko mes niekam nelinkėtumėm!
Savo laiku, šis, dabar jau 80 metų
paliegęs senelis, buvo veiklus visuomeni
ninkas, rezistencijos vadovybės narys,
universiteto profesorius, Kauno miesto
burmistras, aktyvus skautas.
Malonėkite jam padėti, kiek kas išgali.
Rašykite čekius arba United Lithuanian
Relief Fund, pažymėdami, kad pinigai
skiriami K. Palčiauskui, arba K. Palciauskas, arba M. Naujokaitis, siųskite šiuo
adresu: Mr. M. Naujokaitis, 724 Mesa
Ct., Upland, CA 91786
Visi pinigai jį pasieks.
Dėkodamas iš anksto pasilieku Jus
gerbiąs
Mykolas Naujokaitis
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MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS

2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
Tel.: (213) 413-3370
********************************* *.* *************

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

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
****************************************

CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404
Tel.: (213) 828-7095
****************************************

ROQUE and MARK CO., INC.
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039
Tek: (213) 661-5276

ATIDARYTAS
pirmadieniais uždaryta
antradieniais nuo 10 v. ryto iki 7 v. vakaro
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p. p.
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.

'

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

2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tek: (213) 986-9247
(213) 660-6600
Home: (213) 664-0791
*****************************************************

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu
garantuotos paskolos (I ir II morgičius) duodamos iki 100,000 dol.

LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI

Advokatai
JACK ALEX
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

Law Offices of

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

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas Dobilas)

Antanas F. Skirius
Apdraudos Agentas
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213) 664-2910

Dantistai

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

General Contractors
ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

Bl RŪTA 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

Attorney at Law
12301 Wilshire Blvd. Suite 512
Los Angeles, CA 90025
Tel.: (213) 826-5505

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

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

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

KOSTAS MAKAUSKAS
Plumbing — Electrical — Carpentry
Cement Work — Construction —
Remodeling — Repairs
EXPERIENCED

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law
483 Francisco St. Suite B.
San Francisco, CA 94133
Tel.: (415) 781-9048 24 Hour Phone

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

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

412 W. Broadway Ave., Ste. 204
Glendale, CA 91204
Tel.: (818) 243-6223

3823 Evans St., L. A. Ca. 90027
Tel.: (213) 669-0316

Nuosavybių pardavėjai
ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

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

ROQUE & MARK CO.

Attorney at Law

Escrow Kompanijos

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

7060 Hollywood Blvd., Suite 616
Los Angeles CA 90028-6404
Tel.: (213)871-8999

MARCELLA AUGUS

DENNIS PETRAS

President

Broker Associate

CROWN ESCROW
CORPORATION

c/o Whitehouse Property

VIOLETA SUTKUS

NIJOLĖ V. TREČIOKAS
Attorney at Law
701 Santa Monica Blvd. 3rd Floor
SANTA MONICA, CA 90401
tel. (213) 395-3398

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
tel.: (213) 413-3370

23067 Ventura Blvd.
Woodland Hills, CA 91367
Tel.: (818) 999-3100
Res. phone (818) 883-2877

Sąskaityba

Apdrauda
,

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

Gydytojai

Certified Public Accountant

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

All Lines of Insurance
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029
453-1735
828-7525

VINCENT JUODVALKIS

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

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 667-3080
14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
Tel.: (818) 894-0136
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Lapkričio mėn.
1 d., sekmadienį, 12:30 v. šv.
Kazimiero parapijos salėje, Pasaulio
Jaunimo Sąjungos L. A. skyrius ruošia
koncertą. Programoje — Los Angeles
Vyrų kvartetas.
8 d., sekmadienį, 12 vai., šv.
Kazimiero parapijos salėje, Lietuvių Fon
do Pokylis-Koncertas, programoje — A.
Simonaity tė-Gaižiūnienė.

22 d., sekmadienį, 10:30 vai. ryto
mišiomis šv. Vibianos katedroje prasidės
Lietuvos krikščionybės jubiliejaus šventė.
29 d., sekmadienį, po pamaldų šv.
Kazimiero parapijos salėje kariuomenės
šventės minėjimas

Lietuvių Dienos
(pabaiga)
statė sceną, bet daug dirbo ir su svečiais
atvykėliais: surado jiems nakvynes,

rūpinosi jų transportacija, rašė šventės gar
sinimus į “Bridges” ir “Viltis”
laikraščius.
Šventei plakatus ir gražų, prisegamą,
šventės ženkleli piešė Alyja Paškevičiūtė—
Kalinick pasinaudodama detale iš Onos
Paškevičienės paveikslo “Šokis”.
Šventės programą pravedė Vytautas

Bandziulis, pristatydamas garbės svečius,
latvių ir estų konsulus, p. Lubinienę ir
kitus.
Labai gaila, kad prieš šventę spaudoje
nebuvo suminėta, kad vyks tokie įdomūs
parodymai kaip: juostų audimas (B.
Prasauskienė, D. Janutienė); audimas
staklėmis (J. Šlapelytė, G. Gustaitė);
šiaudinukų gaminimas (R. Ruzgytė, V.
Ruzgienė); gintaro šlifavimas (V. Ruzgys).
Būtų daug daugiau svečių į šventę
atsilankę, ypač Amerikoje gimusių
lietuvių.

Iš visko matosi, kad sekančios Lietuvių
Dienos bus dar įdomesnės, kad ir pati gam
ta daugiau kooperuos su rengėjais —
nedrebins žemės prieš pat šventę, atidės
nežmonišką karštį kitai savaitei...
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Lietuvos krikščionybės sukakties
paminėjimas Los Angeles mieste
Krikščionybės sukakties minėjimo
komitetas, kuriam vadovauja energinga LB
Vakarų Apygardos pirmininkė A. Nelsienč, paskutiniame posėdyje spalio 6 d.
R. Dabšio namuose, nustatė paminėjimo
eigą: lapkričio 22 d. 10:30 vai. ryto šv. Vi
bianos katedroje — iškilmingos mišios,
kurių vyriausias koncelebrantas vysk,
augziliaras J. Ward pasakys ir pamokslą.
Dalyvaus vysk. P. Baltakis ir kiti aukšti
dvasiškiai.

Po pamaldų, 1 v. p.p., New Otani vieš
butyje, 120 S. Los Angeles St., bus
banketas, kuriame dalyvaus aukšti bažny
čios, civilinės valdžios atstovai ir mums
draugiškų valstybių konsulai. Bus senosios
religinės spaudos parodėlė. Kalbės Lietu
vos atstovas prie Šv. Sosto Stasys Lozo
raitis, Jr. Banketo koordinatorius —
Vytautas Vidugiris. Numatyta ir trumpa
meninė programa.
Bilietų kaina į banketą 30 dol. asmeniui;
jei pora paaukos 100 dol., gaus du bilietus
ir bus paskelbti šio minėjimo mecenatais.
Bilietus prašom rezervuoti iš anksto pas
komiteto nares: dr. Danutę Giedraitienę
(213) 665-4082, Stasę Korienę (213)
394-1372, Birutę Viskantienę (213)
377-4053. Stalus rezervuoti iki lapk. 1 d.
Ig. M.

Apolonija Naujokaitienė-Gajauskaitė
gimė 1914 m. lapkričio mėn. 13 d., mirė
1986 m. spalio m. 17 d.
Lionė 1934 metais baigė Kauno Valsty
binę Aušros Mergaičių Gimnaziją ir įstojo
į Vytauto Didžiojo Universiteto ekonomi
jos fakultetą. Universitete studijuodama
dirbo įvairiose įstaigose finansiniai
padėdama šeimai. Universitetą baigė 1940
metais, jau sovietams kraštą okupavus.
Universiteto metais Lionė priklausė
studentų chorui ir studentų tautinių šokių
grupei. Abu šie vienetai buvo parinkti
atstovauti Lietuvą užsienyje ir Lionei buvo
proga išvažiuoti į Švediją, (šioje kelionėje
buvo ir jos busimasis vyras dr. Jonas Nau
jokaitis, tuo metu choro dalyvis) Prancū
ziją ir Čekoslovakiją. Šios išvykos buvo

organizuojamos lietuvių liaudies meno,
dainų ir tautinių šokių reprezentavimui.
1944 metais, kartu su daugeliu lietuvių,
pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją; čia
radusi artimą giminaitį JAV kariuomenėje,
Lionė viena iš pirmųjų pabėgėlių 1946 m.
atvyko į New Yorko uostą.
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Apolonija Gajauskaitė-Naujokaitienė

Greitai susirado darbo Lietuvos Kon
sulate, New Yorke, tačiau po vienų metų,
persikėlė į BALF’o įstaigą, taip pat New
Yorke; vėliau pakeitė šią darbovietę, sura
dusi darbą geresnėmis sąlygomis National
Catholic Welfare Conf. įstaigoje N. Y.
1949 metais persikėlė į Kaliforniją, kur
balandžio mėn. 17 d., Los Angeles šv.
Kazimiero parapijos bažnyčioje, ištekėjo
už seno pažįstamo dr. Jono Naujokaičio ir
apsigyveno Pomonos miestelyje, netoli
Los Angeles.
Sūnus Povilas, dabar medicinos dakta
ras, plastinės chirurgijos specialistas, gimė
1950 m. rugpjūčio 22 d.
Sūnus Linas, architektas, dirba Pruden
tial draudimo įstaigoj, San Diego skyriu
je, gimė 1952 metais rugsėjo 4 d.
Amerikoje Lionė priklausė Akademi
niam Skautų Sąjūdžiui, kurį laiką buvo Los
Angeles skyriaus pirmininke; ilgametė
Skautininkų Ramovės narė.
Šalia veiklos lietuviškose skautų orga
nizacijose, Lionė įsitraukė į įvairių ame
rikiečių veiklą: St. Lucy’s Guild, Pomona
Valley Hospital Auxiliary, Fine Arts Assn,
of Scripps College, Los Angeles County
Medical Assn. Auxiliary.
Buvo mėgėja meniškų rankdarbių, iš
moko gaminti vitražus.
1959 metais Lionė apsikrėtė “Botulism”
liga ir suparaližuota išgulėjo netoli 6
mėnesių. Atsigauti iš šios ligos užtruko ir
vėl veik 6 mėnesiai.
1985 metais diagnozė parodė, kad ji
serga kaulų smegenų liga. Įvykus uždaram
kraujoplūdžiui ir išsivysčius kraujo vėžiui,
Lionė mirė 1986 m. spalio 17 d., Pomonos
ligoninėje, palaidota Forest Lawn kapuose,
Covina Hills.

