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KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO
ŠEŠIASDEŠIMT PENKTOJI SUKAKTIS
os Angeles skyriaus Daumanto

Žodžiu sveikino įvairių organizacijų
atstovai ir Lietuvos gen. konsulas V.
/ vardo šaulių kuopa š. m. sausio
Čekanauskas.
9 d., šv. Kazimiero parapijoje surengė
Pagrindinis minėjimo kalbėtojas — isto
Klaipėdos atvadavimo ir prijungimo prie
rikas Vincas Trumpa iškėlė kai kuriuos
nepriklausomos Lietuvos sukaktį, kurią
faktus, kurie daugumai mūsų buvo neži
ruošia kas penkti metai.
nomi; kaip ir toks faktas, kad Lietuvos
Sukakties minėjimą pradėjo vėliavų pa
vyriausybės laiškai Jungtinėms Tautoms iš
kėlimu parapijos kiemo aikštėje ir pamal
lietuvių į prancūzų kalbą buvo verčiami
domis, kuriose dalyvavo uniformuoti
poeto Oskaro Milašiaus taip tobulai, kad
šauliai su vėliavomis. Po mišių, šv.
net patys prancūzai stebėjosi kalbos grožiu
Kazimiero parapijos salėje buvo pravesta
ir taisyklingumu, negalėdami suprasti, kaip
Minėj imas-Akademija.
tokia maža, tik atgimusi tauta, gali turėti
Minėjimą atidarė šiuometinis kuopos
tokių aukštos klasės politikų... Prelegen
pirmininkas Juozas Pažėra, trumpai sumi
tas pataisė ir daug kieno klaidingą išsireiš
nėjęs Klaipėdos svarbą Lietuvai, pakvies
kimą: “... atgavę Klaipėdą”, esą niekas
damas atsistojimu ir minutės susikaupimu
jos mums neatidavė, reikėjo už ją kovoti
pagerbti žuvusius Klaipėdos krašto at
ir atsiimti.
vadavimo kovose.

L

Vincas Trumpa skaito paskaitą Klaipėdos
krašto atvadavimo minėjime.

Pagerbtas Vyties Kavalierius pulk. J.
Andrašūnas, jam gėlę prisega L.
Mažeikienė.

V. Trumpos kalba — trumpa, įdomi,
užbaigta su žiupsneliu humoro, kurio
mums taip labai stinga; kalba — geras
pavyzdys tiems, kurie gavę progos kalbėti
nežino kada sustot...
Minėjimo meninę dalį pravedė Klai
pėdos krašte gyvenusi Liucija Mažeikienė.
Programą atliko sol. Janina Čekanauskienė
gražiai sudainavusi “Tykiai, tykiai” harm.
B. Budriūno ir “Okeanas” (ž. Pr. Lemberto) muzika G. Gudauskienės. Tenoras
Antanas Pavasaris išpilė “Užburti gin
tarai” (ž. Antano Metrikio) muzika — O.
Metrikienės ir jam gerai pavykusią Kas
tyčio ariją iš operos “Jūratė ir Kastytis”
L. Mažeikienė prisega gėles programos dalyviams, solistams Janinai Čekanauskienęį..^^^ K. V. Banaičio. Abu kartu sudainavo
(nukelta i 5-tą pusi.)
ir Antanui Pavasariui ir akompaniatorei komp. Raimondai Apeikytei
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TAS LAISVĖS NEVERTAS,
KAS NEGINA JOS
Šiemet, švęsdami 70-tąja Lietuvos nepriklausomybės sukaktį,
džiaugiamės, kad mažytė Lietuva, tiek metų vergavusi, sugebėjo
nusikratyti visais okupantais ir įsijungti į laisvų tautų tarpą, kad
ir 22 metams.
Giedodami Tautos himną, ne vien tik Vasario 16-tos proga, ar
įsigiliname į prasmingus himno žodžius: Tu didvyrių žemė? O
turėtumėm! Mažytė tauta pagimdė daug didvyrių, pradedant tais,
kurie per Prūsijos sieną nešė lietuvišką žodį, lietuvišką raštą,
rizikuodami
v _ savo ir savo šeimos gyvybėmis ir dar baisesniu Sibiru.
Nešė SVIESĄ (ne salomėjišką saulę) ir tuometinei ir busimoms
kartoms! Be jų pasiaukojimo kažin kokia būtų mūsų kalba šiandien,
kiek turėtumėm lietuviškos šviesuomenės? Spauda — šventa! Jos
išlaikymui ir puoselėjimui padėta daug vargo ir gyvybių. Ar
tinkamai vertinam didvyrių iškovotą spaudą? Ar nepiktnaudojam
tos šventos spaudos savo asmeniškom sąskaitom suvesti? Kitokių
pažiūrų organizacijom sudergti? Savo AS iškelti? Argi tam mūsų
proseneliai paliko savo kaulus Sibire?
Po knygnešių sekė nauja karta didvyrių — savanorių kūrėjų,
kurie kraštą gindami kiekvieną žemės pėdą savo krauju aplaistė;
išėjo ginti savo žemės nei karinei prievolei šaukiami, nei raginami,
išėjo nežinodami ar sugrįš į gimtąją sodybą, ar grįš be rankų ar
be kojų; išėjo vedami aklo tikėjimo — Lietuva bus laisva!
Ar mes, gyvendami laisvoje Lietuvoje, tinkamai įvertinome jų
pasiaukojimą? Laisvę? Kažin? Neįvertinome nepriklausomybės,
— ja naudojomės ne kaip Dievo ir savanorių-kūrėjų duota dovana,
bet kaip savaime suprantama teise... Prisikūrė visokiausių
organizacijų ir reikalingų ir nereikalingų; vienos buvo puoselė
jamos kitos turėjo eiti į pogrindį (neturiu galvoje komunistų parti
jos). Argi tam mūsų savanoriai guldė galvas, kad laisvę turėtų tik
saujelė “išrinktųjų”?
Šiuo metu turime naujos kartos didvyrių, kurie kenčia nemažesnę
vergiją kaip caro laikais, neturėdami teisių savo nuosavam krašte,
savo protėvių žemėj. Kiek jų mirė Sibire, psichiatrinėse
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ligoninėse? Už ką? Už meilę Lietuvai, už lietuviškos dvasios
išlaikymą, už laisvę galvoti, Dievą garbinti... Atrodo, kad kuo
daugiau spaudžia tuo drąsiau kovoja, tuo daugiau atsiranda
neapdainuotų didvyrių, kurie, žinodami pasekmes, drąsiai kovoja
prieš milžiną, geriau laisvam mirti, negu vergijoj gyventi...
Ar jų pasiaukojimas tėvynei, jų drąsa neduoda mums, laisvėje
gyvenantiems išeiviams, įkvėpimo, padrąsinimo, nenuleisti rankų,
nepulti į neviltį, bet visomis jėgomis, visiems bendrai, visiems
rankas sunėrus, visokiomis išgalėmis ir priemonėmis tęsti kovą
už savo žemės laisvę? Jei savanoriai-kūrėjai padarė stebuklą, dar
blogesnėms sąlygoms esant, tai kodėl mes negalim dirbti, kovoti
ir laikui atėjus išvysti nepriklausomą Lietuvą?
Tas ne lietuvis, kurs tėvynę, bailiai kaip kūdikis apleis... gal
tiktų ir mums, jei mes žemiškose gėrybėse paskendę, pamirštume
ištiesti pagalbos ranką kovojantiems už žodžio, už sąžinės laisvę.
Jei būtumėm tenai likę — naudos jokios, tik sovietai daugiau
darbininkų Sibire turėtų... jei visi lietuviai būtų išbėgę — sovietai
laime švytėtų, mūsų sodžius savaisiais apsodinę... Kas tėviškėje
kurstytų laisvės troškimo aukurą?
Išbėgdami iš gimto sodžiaus, mes kiekvienas savo širdyje
išsinešėm Lietuvos dalelytę, meilę tautai, ilgesį ir pareigą. Mes
kiekvienas turim pareigą skelbti pasauliui mūsų tautos kančias,
naudotis kiekviena proga Lietuvos reikalams iškelti (lašas po lašo
ir akmenį pratašo...) ginti nekaltai apkaltintus savuosius. Visi
kartu, visi bendrai! Organizacijų turim daugiau negu reikia (trys
lietuviai — keturios organizacijos...) Organizacijos — pluša, šaukia
seimus, vieni kitiems laužo ragus ir dirba... kaip gulbė, vėžys ir
lydeka...
O kas gi būtų, kad giedodami: “vardan tos Lietuvos vienybė
težydi...” imtumėm ir suprastumėm, kad mes visi priklausom
didžiausiai ir širdžiai artimiausiai organizacijai — LIETUVAI!

*****************************************************
HOLLYWOOD

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.
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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 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.

Konsularinio darbo
dešimtmetis

S

ausio 17 d. 1988, šv. Kazimiero

parapijos salėje suruošta Lietuvos
gen. konsulo Vytauto Čekanausko 10 metų
konsularinės darbuotės sukaktis. I
paminėjimą susirinko pilnutėlė salė lietuvių,
ne vien tik atiduoti pagarbą kaip konsului,
a
bet ir kaip geram žmogui, labai tinkančiam
:«l
šioms pareigoms, kurs nesiruošė diploma
H®
Garbės svečiai per konsularinio darbo dešimtmečio paminėjimą. Iš k.: gen. konsulas
tinei karjerai, jokių politinių mokslų
A. Simutis, iš New Yorko, J. Čekanauskienė, gen. konsulas Los Angelėse V.
nebaigė (iš profesijos inžinierius), bet iš
Čekanauskas, prel. J. Kučingis, rengimo komiteto pirmininkas J. Petronis.
prigimties turi puikią asmenybę,
toleranciją kitų pakraipų ir nuomonių
žmonėms, randa laiko su kiekvienu
pasikalbėti, persimesti žodžiu kitu, niekad
nepraranda sąmojaus, kuris kartais labai
praverčia nemaloniose situacijose, ypač
turint reikalų su sovietų atstovais, nerodo
savojo AS kur nereikia, bet moka
parodyti lietuvišką atkaklumą reikalui
atėjus. Tų savybių žmogus neįsigija nei
universitetuose, nei jų priduoda doktoratai,
arba turi — arba ne!
Pagerbimą atidarė rengimo komiteto
pirm. Jonas Petronis, pakvietęs Dainą
Petronytę pravesti visą pagerbimo
programą. Rimas Dabšys pristatė
pagrindinį šio pagerbimo kalbėtoją,
duodamas biografinių žinių, Lietuvos gen.
konsulą New Yorke, Anicetą Simutį, kuris
trumpai, suglaustai, papasakojo mūsų
konsulatų istoriją, konsulų darbą ir jo
svarbą. Siek tiek ilgiau sustojo prie a. a.
dr. Juliaus Bielskaus, buvusio Lietuvos
gen. konsulu Los Angeles, pabrėžė, kad
L. A. yra vienintelis miestas pasaulyje,
turintis visų trijų Pabaltijo valstybių kon
sulus: Estijos, Latvijos ir Lietuvos.
Kalbėtojas apšvietė klausytojus kaip ir
kokiomis sąlygomis, iš daugelio pasiūlytų
kandidatų, buvo išrinktas ir patvirtintas
Vytautas Čekanauskas. A. Simutis įteikė
mūsų gen. konsului simbolinę Lietuvos
konsularinę antspaudą. Svečio iš New
Yorko kalba neilga, davusi atsakymų į
daugumai mūsų rūpimus klausimus ir per
pinta sąmojum, neveltui klausytojai jam
pakilę nuo kėdžių paplojo.
Raštu gen. konsulą V. Čekanauską
pasveikino beveik visos Los Angeles
veikiančios lietuviškos organizacijos.
Pats V. Čekanauskas, tardamas padėkos,
žodį už šį parengimą ir gausų atsilankymą,
suminėjo įvairius nuotykius įvykusius per
tą dešimtmetį, juokingų ir rimtų susitikimų
su sovietų atstovais, bendradarbiavimą su
kitų valstybių konsulais ir santykių

J. ir V. Čekanauskų dukros. Iš k.: Rita Žukienė, Daiva, Vida ir viešnia — V. Zaunienė.

Los Angeles vyrų kvartetas su akompaniatore komp. Raimonda Apeikyte. Iš k.: R.
Dabšys, A. Polikaitis, R. Apeikytė, B. Seliukas ir dr. E. Jarašūnas.

išlyginimą, kada kai kurie lietuviai
išsišoksta ir ne prieš tuos, ir ne taip, ir
nelaiku demonstruoja. Esą tai buvo
padaryta ne iš blogos valios, bet iš
nesusivokimo padėtyje, kada gražiuoju
galima daugiau pasiekti, negu gatvėje
šūkaujant... Tam ir yra konsulas, kad su

juo galima būtų pasitarti, sužinoti tikrąją
padėtį. Gnybtelėjo ir žurnalistams, kurie
net ir ten nebuvę o rašo...
Konsulas suminėjo ir svarbią žmonos
rolę konsuliariniame darbe, esą konsulų
žmonos turi savo klubus, kuriuose

(nukelta į 5-ktą pusi.)
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PRISIMINKIME LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR
ŠOKIŲ VADOVE ONA RAZUTIENĖ

A. a. O. Razutienė po vienos programos.

Amerikos Lietuvių Tarybos (ALTo)
suruoštame Vasario 16 d. minėjime šv.
Kazimiero parapijos salėje atliko progra
ma, “Spindulio” chorui, pakviestas, vado
vavo komp. Aloyzas Jurgutis. Ona Razu
tienė buvo garbės svečių tarpe. A. Jurgučio
pakviesta, padirigavo vienai dainai ir pa
linkėjo jaunimui nenusiminti, visad dai
nuoti; linkėjo kad daina lydėtų juos per visa
jaunystę.
Tradiciniame Blynų baliuje, 1987 m.
vasario 28 d. vakare, šv. Kazimiero para
pijos salėje, Ona Razutienė, prieš pro
gramai prasidedant, ėjo nuo stalo prie
stalo, pasisveikindama ir dėkodama už
atsilankymą.

Prasideda programa. Skamba dainos.
Ona Razutienė, pradėjusi diriguoti naujai
dainai, staiga sukniumba. Visi apščiuvo;
salėje tyla... “Spindulio’ nariai ir salėje
buvęs daktaras bando atgaivinti, atvykusi
greitoji pagalba bando atgaivinti; ligoninėje
bandė atgaivinti... Ona Razutienė dirigavo
paskutinei dainai šioje žemėje. Ji visa
gyvenimą atidavė jaunimui, visur buvo su
jaunimu, su juo ir mirė...
Dukra Danguolė Razutytė-Varnienė,
daugel į. metų kartu dirbusi su savo motina,
kaip palikimą perėmė jaunimą ir sėkmingai
vadovauja toliau.
1987 m. gegužės 2 d. ir 3 dienomis, Las
Vegas, Nevada, Liet. Bendruomenės pa
kviesti išpildė programą International Food

pie 38-rius metus Ona Razutienė
vadovavo Los Angeles, lietuvių
jaunimui, mokė lietuviškai: skaityti, rašyti,
šokti ir dainuoti. Mokė būti gerais lie
tuviais, to siekė motiniškai, kartais ir
griežtokai.
1987-tais metais, Onos Razutienės vado< vaujamas Los Angeles, jaunimo ansamblis
“Spindulys”, globojamas Lietuvių Ben
druomenės, vasario 7 d. Phoenix, Arizona,
vietinių lietuvių pakviestas, išpildė Vasario
16 d. programa. Plojo ne tik Arizonos
lietuviai, bet ir jų svečiai, gėrėdamiesi
lietuvių tautiniais šokiais, tautiniais rūbais
ir dainomis.

A

Dr. Z. Brinkio dėka, “Spindulys” vasa
rio 14 d. užsieniečių daktarų suvažiavime,
vykusiame latvių salėje, Los Angeles, davė
tautinių šokių programa, patikusia visiems
svečiams.

“Spindulio” šokėjos šoka
Krikščionybės jubiliejų.

“Spindulio” ansamblis. Il-oj eilėj. Sėdi iš k.: Linas Polikaitis, akordeonistas, šokių
ir dainų padėjėjas; Vilius Zolpys, seniūnas; Jonas Butėnas, šokių mokytojas, mokytoja
Danguolė Razutytė-Varnienė, vadovė; Ona Barauskienė, pianistė, Rimas Polikaitis,
akordeonistas, Vytas Bandziulis, veteranų grupės šokių mokytojas. Trūksta: Reginos
Polikaitienės, šokių mokytojos ir muz. Aloyzo Jurgučio, kuris talkina dainoms.

“Abrūsėlį” Otani viešbutyje švenčiant Lietuvos
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Fair. Gegužės 16-17 d. d. “Spindulys” su
savo ilgamete akompaniatore Ona Baraus
kiene išpildė programą San Francisco,
Hayward Veterans Memorial salėje.
Birželio 7 d., ansamblis pilnoje savo
sudėtyje (apie 80) kartu su šv. Kazimie
ro lituanistine mokykla dalyvavo jau 38-oje
tradicinėje Jaunimo Šventėje.
Rugsėjo 16d., tautiniais rūbais pasipuo
šęs “Spindulys” Dodgers sporto stadijone
dalyvavo Popiežiaus Pauliaus Jono II suti
kime, su lietuviškos dvasios šūkiu (anglų
kalba), tuo atkreipdamas popiežiaus
dėmesį.
Rugsėjo 27 d. St. Andrews Priory (vie
nuolyne) Valleyermo, CA, Tarptautinės
(nukelta i 6-tą pusi.)

Vladas Gilys, atšventęs 60-tąjį gimtadieni.

Būkim geruoju...

Ramovėnų, šaulių, Tautinių Namų valdy
bai, Liet. Tautinei s-gai, Amerikos legio
nieriams, Lietuvių žurnalistų s-gai,
Lietuvių Bendruomenei, radijo valandėles
valdybai (kur ne tik praveda programas,
bet yra ir garso rekorduotojas).
Turi gabumų visose meno srityse: dailės
— puikiai piešia plakatus; akordijono
muzika ne kartą linksmino visus; nepasi
duoda ir vargonais grodamas; nuolatinis
parengimų fotografuotojas, rekorduotojas,
artistas, daugelį metų priklausęs Dramos
sambūriui... Kitaip sakant, jo gabumai
prasideda nuo A ir baigiasi Z (lietuviškai
tariant). Taigi nenuostabu, kad susirinko
tiek daug sveikintojų, žmonių norinčių
savo apsilankymu ne tik atsidėkoti už visus
jo gerus darbus, bet ir tinkamai pagerbti.
O tokių buvo virš 100. Jų tarpe buvo Vlado
giminės iš Australijos ir Petras Kaunas ir
Kazytė Vaičilienienė abu iš Clevelando.
Pagerbimo programą išpildė sol. Ona
Deveikienė ir Vacius Bernius, kuris ir
dainavo ir akordeonu pritarė.
A. Sk.

KLAIPĖDA...
Los Angeles lietuvių Tautiniuose
Namuose, sausio 2 d. suruoštas pager
bimas Vlado Gilio 60-tojo gimtadienio
proga.
Vladas Simoliūnas pravedė pagerbimo
šventę, kurios metu sveikino net apie 15-ką
organizacijų atstovų. Nenuostabu! Vladas
Gilys ne tik visa laiką viską pabaigia savo,
Įprastiniu posakiu: “būkim geruoju”, bet
to posakio labai laikosi gyvenime; nėra
buvę atsitikimo, nežiūrint kas ir ko prašė,
kad Vladas būtų atsisakęs padėti. Tai
vienas iš tų, kurie su visais ir visuomet
“būna geruoju”.
V. Gilys gimė Kaune, 1928 metais,
sausio 2 d. Gimnaziją pradėjo Vilniuje ir
baigė Kemptene buvusią lietuvių gimna
ziją. Įstojęs į Tuebingeno universitetą
studijavo fiziką-matematiką, 1949 m. atvy
kęs į JAV mokslą tęsė Clevelando, vėliau
Los Angeles universitetuose.
Vos atvykęs į Clevelandą stojo i. Čiur
lionio ansamblį ir į V. Braziulio dramos
studiją. 1950 m. mobilizuotas į JAV ka
riuomenę ir pasiųstas į Korėjos frontą.
1952 m. grįžo iš Korėjos į Clevelandą ir
1955 m. persikėlė į Los Angeles, kur ėmė
talkininkauti B. Gedimino vadovaujamai
lietuvių radijo valandėlei. Įsijungė į vietinę
tautinių šokių grupę, kuriai tuo metu
vadovavo Liucija Zaikienė- Mažeikienė.
Vladas priklauso tiekai organizacijų, kad
vien tik jas išvardinti žmogus pavargsti, o
jis jose nuoširdžiai dirba ir... nepavargsta:

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
“Sėdžiu po langeliu” St. Šimkaus, nors ta
daina jau daug kartų girdėta, bet buvo
maloni klausytis, ypač gerai skambėjo
jiems dainuojant piano..., ir “Pražydo
sodai” J. Stankūno. Solistams akompana
vo Raimonda Apeikytė, visų labai mėgsta
ma ir vertinama pianistė, šį kartą nepra
džiuginusi klausytojų savo piano solo,
kurio labai daug kas pasigedo...
Amerikos himną, Klaipėdos krašto him
ną “Lietuviais esame mes gimę” ir
minėjimo uždarymui Tautos himną puikiai
sugiedojo Antanas Polikaitis, savo puikiai
skambančiu, plačios skalės balsu, lengvai
įveikęs amerikiečių himno aukštąsias ir
žemąsias gaidas.
Minėjimo metu pagerbti kovose už
Klaipėdos atvadavimą dalyvavę: paskutinis
Kalipėdos krašto komendantas Vyčio
Kryžiaus Kavalierius pulk. J. Andrašūnas
ir M. Barauskas. Tai, turbūt, paskutinieji
gyvi savanoriai kovoję ir už Lietuvos
nepriklausomybę ir dalyvavę Klaipėdos
krašto vadavimo kovose.
Po minėjimo visi svečiai pakviesti
vaišėms į apatinę parapijos salę.
Gaila, kad neperdaugiausiai lietuvių
atsilankė į šį mums lietuviams labai brangų
ir svarbų minėjimą, nes kiekviena atgauta
lietuviškos žemės pėda yra mums
nepaprastai brangi; brangus Vilnius —
Lietuvos širdis, labai brangus ir Klaipėdos
kraštas — Lietuvos akys į platųjį pasaulį.
Vai. Šak.

KONSULARINĖ....
(atkelta iš 3-čio pusi.)

susitinka, susipažįsta, išvysto draugiškus
santykius, kitaip sakant, kiekviena
reprezentuoja savo kraštą, kad ir
neoficialiose pareigose. Tas yra labai svar
bu, kaip išsitarė konsulas A. Simutis, esą
vyras — šeimos kapitonas, bet laivą
vairuoja, jo kryptį nustato... žmona...
Janina Budriūnaitė-Čekanauskienė, kaip
gimusi toms pareigoms: taktiška, drau
giška, santūri; losangeliečiams gerai
pažįstama solistė kartais paįvairina konsulų
subuvimus. V. Čekanauskas, turbūt, yra
vienas iš tūkstančio lietuvių vyrų, kuris
supranta ir įvertina savo žmonos pagalbą.
Meninę pagerbimo vaišių programą
išpildė visų mėgstamas Los Angeles vyrų
kvartetas, su jausmu ir energija išpildęs
keletą dainų, jiems akompanavo muz.komp. Raimonda Apeikytė pianinu solo
paskambinusi MacDowell “Praeliudium”
ir Liszto “Variacijas Paganini temomis”.
Raimondos skambinimo klausytis niekad
neatsibosta. Po muzikinės programos
ekrane buvo rodomos nuotraukos iš
įdomesnių momentų, kurie įvyko 10 metų
bėgyje: įvairūs priėmimai su įvairių kraštų
atstovais ir, žinoma, su prezidentu
Reaganu ir Nancy Reagan. Taip kad viso
to pasiklausius ir pasižūrėjus negali
negerbti žmogaus taip pasišventusio
lietuviškai veiklai, negali nejausti pagar
bos ir jo žmonai.
Daug darbo įdėjęs rengimo komitetas
vertas pagyrimo, pirmiausia, kad pavaišino
pietumis prieš visas ceremonijas ir kalbas
(alkanam duona rūpi...), gerai kad nebuvo
garbės stalo prie scenos, stalas visai
Čekanauskų šeimai ir svečiams paruoštas
taip, kad nei vienas nesijautė pertoli
pasodintas, kad įėjimo kaina padengė visas
vaišes (pietus ir gėrimus).
V. Šak.

v
Solistai Janina Cekanauskienė ir An
tanas Pavasaris su akompaniatore
Raimonda Apeikyte, rengia

Dainų ir arijų vakarą
š. m. kovo mėn. 12 d., šeštadienį, 7 vai.
vakaro, šv. Kazimiero parapijos salėje.
Kviečiami visi atsilankyti ir išgirsti mūsų
mėgiamus solistus.
Atsiprašome už klaidą
padarytą keičiant Vlado Šimoliūno

adresą. Turi būti: 32974 Danateak, Dana
Point, CA 92629.
Redakcija
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RAZUTIENĖ...

Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Los Angeles skyrius

(atkelta iš 4-to pusi.)
parodos patalpose vykusioje Rudens šven
tėje, atliko tautinių šokių programą.
Lietuvių Dienose LA’87, suruoštose spalio
2 — 4 d. d. Los Angeles šv. Kazimiero
parapijos patalpose, be iš San Francisco,
Denver ir Seattle tautinių šokių grupių, bei
Latvių Los Angeles tautinių šokių grupės
dalyvavo ir “Spindulys”. Lapkričio 22 d.
“Spindulys” talkino ir Lietuvos Krikš
čionybės 600 metų minėjime, Otani
viešbutyje.
Pirmasis “Spindulio” pasirodymas 1988
metais bus vasario 13 d. 7 vai. vakaro, šv.
Kazimiero parapijos salėje, per tradicinį
Blynų balių.
Onos Razutienės ir “Spindulio” veiklai
atžymėti ruošiama iliustruota knyga, jos
išleidimui sudarytas komitetas. Visuomenė
prašoma atsiminimų, spaudos iškarpų,
nuotraukų.
Knygai išleisti reikalinga nemažai
pinigų. Aukojusieji 1000 dol. — skaitomi
knygos leidėjais, 500 dol. — mecenatais,
100 dol. — garbės prenumeratoriais, iš
anksto užsisakiusieji, prisiuntė bent 25 dol.
— prenumeratoriais. Visų pavardės bus
įrašytos knygoje.
Visais knygos reikalais rašyti: Ona
Razutis Fund, Danguolei RazutyteiVarnienei, 4113 Tracy St., Los Angeles,
CA 90027.
Algirdas Gustaitis

rengia ekskursiją, kelionę laivu į

ALASKA
š. m. rugpiūčio mėn. 2 — 9 d.d.
Norint gauti pigesnę kainą kelionei ir
geresnes vietas laive, norintieji keliauti
prašomi galimai greičiau registruotis pas
ekskursijos vadovą Vytautą Šeštoką

telefonu: darbo valandomis (213)
620-3781; vakarais (213) 275-2690.
Vietų skaičius ribotas. Paskutinė
registravimosi data š. m. vasario 5 d.
Pagrindinis (mokėjimas 250 dol.

LAIKAS
PILDYTI
PAJAMŲ
MOKESČIUS (INCOME TAX)

ANTANAS SKIRTUS, lankęs specialius
kursus susipažinimui su nauju mokesčių
įstatymu, savo įstaigoje 4364 Sunset Blvd.,
L. A. Ca. 90029, pildo pajamų mokesčių
dokumentus. Laikas — pagal susitarimą.
Skambinti: (213) 664-2919.

Roofing Contractor
JONAS BRICKUS
Lie. No. C-39-484398

4655 KINGSWELL AVENUE
SUITE 214
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90027

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
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.
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
6 - LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

(213) 662-4244

PAJAMŲ MOKESČIŲ (INCOME TAX)
naujas įstatymas
Nuo 1987 m. Įsigaliojo NAUJAS
PAJAMŲ MOKESČIŲ ĮSTATYMAS (TAX
REFORM ACT)
Pakeitimai pajamų mokesčių pildymui
yra nepalengvinti bet pasunkinti:
1. Neleidžiama žmonėms esantiems virš 65
metų, nusirašyti dvigubai, kaip kad
anksčiau buvo. Dabar reikalaujama mokėti
mokesčius už gaunamas pensijas ir Social
Security pajamas.
2. Neleidžiama nusirašyti Sales Tax už
pirktus automobilius ir kitas prekes.
3. Daktarų, gydymosi ir dantų taisymo
išlaidas leidžiama nurašyti, tik kiek yra virš
71/2 procentų visų pajamų.
Iš bendrų nurašymų leidžiama, tik kas
sudaro virš 2 procentų gautų pajamų.
4. Visiems, turintiems vaikų, įsidėmėtina,
kad jiems, sulaukus 5 m. amžiaus, reikia
gauti Social Security numerį, kuris turi būti
Įrašytas į 1040 blankas. Be Soc. See.
numerio nebus priimami pareiškimų
lakštai.
5. Vaikai, kurie uždirba 1000 dol. ar
daugiau, turės mokėti pajamų mokesčius
ir užpildyti specialius pareiškimų lapus —
Form 8615.
Tai yra pati vėliausia informacija, duota
IRS instruktorių per Mokesčių užpildymo
seminarus.

“Lietuviai Amerikos Vakaruose” redakci
ja, norėdama paskatinti jaunimą
žurnalistiniam darbui, skiria Vaje ■— 100
dolerių premiją tam jaunuoliui-ei, kurie
šių metų bėgyje parašys daugiausia kores
pondencijų laikraštėliui. Tema — laisva.
Premija bus įteikta “Lietuvių Dienų”
žurnalo pikniko metu maždaug rugsėjo
mėnesy.
Rašinius siųsti: “Lietuviai Amerikos
Vakaruose” redakcija, 4364 Sunset Blvd.,
Los Angeles, C A 90029

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039
Tel.: (213) 661-5276

DARBO VALANDOS
pirmadieniais uždaryta
antradieniais nuo 10 vai. iki 7 vai. vakaro
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p.p.
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.
Kooperatyvas duoda Įvairių rūšių paskolas palankiausiomis
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
**********************************************************

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 986-9247
(213) 660-6600
Home: (213) 664-0791

LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI
Advokatai
JACK ALEX
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

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

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)

Dantistai

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

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

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

Internal Medicine including Cardiology

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

General Contractors
ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

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
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

do 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
13 d. šeštadienį, 7 v. v. šv. Kazimiero
parapijos salėje “Spindulio” ruošiamas
tradicinis Blynų Balius
21 d., sekmadienį, 12:30 vai. šv.
Kazimiero parapijos salėje, Vasario 16-tos
minėjimas
27 d., šeštadienį, 1 v. p. p. šv.
Kazimiero parapijos bažnyčioje mišios už
a. a. Razutienę.
28 d. sekmadienį, 12 v. p.p., šv.
Kazimiero parapijos salėje, ruošiamas O.
Razutienės prisiminimas.

Kovo mėn.
12 d., šeštadienį, 7 v. v. šv. Kazimiero
parapijos salėje solistui. Čekanauskienės
ir A. Pavasario Dainų ir arijų vakaras.

-TRUMPAIAnicetas Simutis, Lietuvos gen. konsulas
New Yorke, sausio 18d., lydimas kons.
Vyt. Čekanausko su žmona Janina, lankėsi
Lietuvių Dienų ir Lietuviai Amerikos
Vakaruose redakcijoje.
Konsulas A. Simutis specialiai atvyko į
V. Čekanausko 10-ties metų konsularinės
tarnybos paminėjime, kur pasakė
pagrindinę kalbą.
Kons. A. Simutis yra nuolatinis Lietuvių
Dienų žurnalo prenumeratorius (nuo pat
pirmo žurnalo numerio), turįs žurnalo
komplektus, kurie, pagal jo pasakymą, yra
Amerikos lietuvių veiklos veidrodis.
A. Simutis Lietuvos konsulato tarnybo
je dirba nuo 1939 metų, yra gimęs 1909
m. vasario 11d., Turkšliuose, Mažeikių
apskrityje. 1989 metais švęsime A.
Simučio 90-jį gimtadienį.
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Visiems bičiuliams mano ligos metu
aplankiusiems asmeniškai ar prisiuntusiems
korteles su linkėjimais greitai pasveikti,
širdingai dėkoju
*1*

.į.
.į.
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Spindulio ti
BI

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO

’

įvyks š. m. a
šv. Kazimiere
Graži programa, skanūs blynai ir kt.
Orkestras!
Paremkite “Spindulio veiklą, pasigėrė
kite jaunimu ir kartu pasilinksminkite.
Lauksime visų!
Stalus rezervuoja D. Varnienė
(213) 663-1366
*

70-TIES METŲ JUBILIEJAUS
MINĖJIMAS

1988 m. Vasario mėn.
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VASARIO 16-TOS

ALp(LKA)1763
1988, Nr.2

Vasario 16-toji, Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo šventė, mums primena
didelę svarbą būti laisviems; stiprina meilę
Lietuvai, neleidžia palūžti nusivylime,
ragina tolimesnei kovai Lietuvos nepri
klausomybei atgauti.
Minėdami Vasario 16-ją, gausiai daly
vaukime pamaldose, minėjime ir aukomis
remkime už Lietuvos laisvę vedamus
darbus.
Vasario 21 d., sekmadienį, Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo šventės
minėjimo programa:

1. 10:15 vai. ryto vėliavų pakėlimas šv.
Kazimiero parapijos kiemo aikštėje. Orga
nizacijos prašomos dalyvauti su savo
vėliavomis. Pageidaujama, kad moterys ir
mergaitės pasipuoštų tautiniais rūbais.
2. 10:30 vai. iškilmingos pamaldos su
pritaikintu pamokslu. Mišių metu giedos
parapijos choras ir solistai, vadovaujant
komp. B. Budriūnui.
3. 12:30 vai. p.p. Akademija-Minėjimas
šv. Kazimiero parapijos salėje. Pagrindinę
kalbą pasakys sąžinės kalinys ir kovotojas
už žmogaus teises, komunistinės valdžios
kalintas ir persekiotas
docentas VYTAUTAS SKUODIS.
Meninę dalį atlieka: sol. Birutė
Vizgirdienė, ir jaunimo choras “Spin
dulys” vad. Danguolės Varnienės.
Režisorius Algimantas Žemaitaitis.
Po minėjimo — PIETŪS apatinėje

parapijos salėje. Kaina asmeniui 10 dol.
Rezervacijas PIETUMS prašome daryti
iš anksto pas:
Ramūną Bužėną tel.: 254-6048
Simą Kvečą tel.: 393-3367
Antaną Skiriu tel.: 664-2919

*********
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A. a. Onos Razutienės mirties
metinės
Šešt., vasario 27 d. 1 v. p.p.,— šv.

Mišios, šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje.
Antkapio pašventinimas po mišių —
Forest Lawn kapinėse.
Sekm., vasario 28 d., 12 vai. p.p. šv.
Kazimiero parapijos salėje
Prisimename Oną Razutienę
programa, vaišės.
Įėjimas veltui.
Kviečia visą lietuvių visuomenę
dalyvauti
“Spindulys”,
šeima
ir šeštadieninė mokykla
•1*
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Jau praėjo metai, kai mano mylima
žmona Antanina paliko mane našlauti
vienui vieną.
Prašau visus prietelius ir pažįstamus
prisiminti ją, pasimelsti už jos vėlę.

Nuliūdęs vyras
Jonas Kutra
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Netekusiai brangaus tėvelio Broniaus
Mazderus, Helen Vidugirienei ir šeimai,
vyrui Vytautui, dukrai Dianai ir giminėms
reiškiame užuojautą.

-MIRTYS-

Primary

Vytautas Vidugiris
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Veiklus visuomenininkas Vytautas
Vidugiris, turėjo širdies operaciją (triple
by-pass). Jo veiklumo pasigedo ne tik
lietuviai, bet ir amerikiečių legionieriai,
kur jis taip pat aktyviai reiškiasi ir šiuo
metu yra 6-tos apylinkės vice-pirmininkas
(Vice-Commander).

Alarm
Company

Sofija Vizgirdienė, mirė sulaukusi 91
metų. Gruodžio 26 d. po gedulingų mišių
šv. Kazimiero bažnyčioje, palaidota šv.
Kryžiaus kapinėse. Velionės į amžinąją
kelionę palydėti susirinko nemažai
lietuvių.
Sūnų Remigijų su šeima nuoširdžiai
užjaučiame.

George Kaskus
Custom Security Systems
Residential/Commercial
state Lie. # LA 002631

23108 Collins Street
Woodland Hills, CA 91367
Tel. : 1 (818) 347-0098
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