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PREMIJŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ
Dailės premija paskirta, buvusiai
losangelietei, Adai Korsakaitei-Sutkuvie
premijų šventė įvykusi Los Angeles,
nei; Muzikos premija — Zilevičiaus-Kreigegužės 15 d., Šv. Kazimiero parapijos
vėno Muzikologijos archyvui; Teatro
salėje, praėjo šventiškai pakilioje nuotaiko
premija — Petrui Maželiui; Radijo repor
je. Losangeliškiai įdėjo daug pastangų ir
tažo premija — Romui Keziui; Žurnalis
darbo, kad premijų įteikimo šventė praeitų,
tikos — kun. Pranui Garšvai.
kuo sklandžiau ir iškilmingiau, kad galėtų
Visi šventėje dalyvavę laureatai/ A.
prilygti Rytinės Amerikos lietuvių koloni
Gustaitis, R. Kezys, Muzikologijos atstovė
joms, kurioms tokios šventės yra, beveik,
L. Venclauskienė) pasveikinti L Bublienės
kasdieninė duona. Šventę ruošė bendromis
ir J. Cingos, tarė po trumpą padėkos žodį,
jėgomis — LB Los Angeles, Santa Moni
tik Gustaitis liko Gustaičiu, kad ir
kos Apylinkės ir Vakarų Apygarda.
įsibėgėjęs, kad ir ilgiau už kitus šnektelėjo,
Šventę atidarė LB Vakarų Apygardos
bet buvo gana įdomus savo humoru, kai
pirm. A. Nelsienė, pasveikindama svečius
kur lyg ir jautėsi mea culpa...
iš arti ir iš toli; prel. J. Kučingis ir šį kartą
Meninėje dalyje pasirodė garsi aktorė
surado įdomių, prasmingų žodžių inRasa Allan-Kazlas, kuri labai puikiai,
vokacijai, po kurios sekė iškilmingi pietūs.
mums gal ir nauju stilium (sujungusi
Oficialią Premijų Šventės dalį,
pantomimiką su deklamacija) perdavė
sveikinimais pradėtą Ingridos Bublienės,
Maironio “Čičinską”. Po jos sekė Vyrų
LB Kultūros Tarybos pirmininkės, gerai
Kvartetas, kaip ir visuomet ir sutiktas ir
pravedė Almis Kuolas ir Marytė Sandanaišlydėtas karštais plojimais. Kvartetas į
vičiūtė-Newsom.
savo programą buvo įjungęs dainą “Kai du
Literatūros premiją už satyrinės poezi
stos”, žodžiai — A. Gustaičio, muzika R.
jos rinkinį Pakelėje i pažadėtąją žemę
Apeikytės. Dainos žodžiai — “gustaitišAntanui Gustaičiui įteikė Vytautas Volerki”, trumpai, drūtai išreiškia mūsų
tas, ta proga trumpai aptaręs laureatą. V.
“veikėjų” “veikimą”...
Volerto besiklausant, nenoromis kilo min
Gale programos vėl pasirodė humoristas
tis, kad jis turi nemažiau humoro už patį
A. Gustaitis, pereidamas visas savo, kaip
Gustaitį...
AV LB Kultūros Tarybos VIII-oji

J

Aktorė R. Allan-Kazlas išpildo Maironio
poemą “Čičinskas’’, VIII-oje Kultūros
premijų šventėje, Los Angeles.

humoristo-satyriko bėdas, ir negalias gana
ilgokame “Satyriko kelias į garbę”...
Laureatus ir šventės rengėjus žodžiu
pasveikino V. Šeštokas, LTS-gos vardu,
V. Dovydaitis — LA Sambūrio vardu, R.
Mulokas — Dailiųjų Menų Klubo vardu.
Perskaityta ir nemažai sveikinimų raštu.
Prie šventės pasisekimo daug prisidėjo
Petro Maželio išpuošta salė, Giedros
Dovydaitytės-Kiškienės elegantiškai
papuošti stalai, Sauliaus Stančiko ir Leono
Vaitaičio apšvietimas, Dobilo Steikūno
muzika, Vinco Štoko skaidrės-laureatų
nuotraukos.
Šventė buvo įdomi, kad ir labai ilgai
užtrukusi (net 5 vai.), bet ne kasdien tokias
pramogas turim...
Įdomiausias šios šventės apibūdinimas
buvo iš svečių iš Lietuvos: “Jautėmės lyg
būtumėm Kaune ar Vilniuje, kitaip sakant
savoj parapijoj, o ne Amerikoje. Ypatingai
maloniai nustebino jaunimas, — taip
puikiai kalbąs lietuviškai”.
Vaje

Laureatai ir LB atstovai VIII-oje premijų šventėje. Iš k.: LB Kultūros Tarybos pirm. I. Bublienė, raš. A. Gustaitis, R. K. Vidžiūnienė
(priėmusi žurnalisto premiją už kun. Pr. Garšvą), L. Venclauskienė (Muzikologijos archyvo atstovė, priėmusi muzikos premiją), rež.
Petras Maželis, R. Kezys ir V. Volertas LB Krašto Valdybos pirmininkas.
LIETUVOS
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4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195, Tel.: 664-2910

buržuazinio teroro baze, teroristų(l) ir jų pagalbininkų šeimos (!)
buvo iškeliamos iš Lietuvos i tolimesnius Tarybų šalies rajonus...
Tačiau pasitaikė ir perlenkimų. Nors nekaltai nukentėję Žmonės
sudarė nežymią perkeltųjų dalį...” Sovietams nekaltai nukentėjusiu
300,000 lietuvių (per abu, 1941m. ir 1948 m. trėmimus), yra tik
“nežymi” dalis... Mažai lietuvių tautai tai labai, labai žymi tautos
dalis.
Minėdami baisiuosius 1941 metų birželio trėmimus,
prisiminkime ir 1948-jų gegužės mėnesio aukas.
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TRAGIŠKASIS BIRŽELIS
iekvienais metais su skausmu širdyse minime 1941 m.
JI 11 birželio mėnesio 13-15 d.d. vykusį masinį lietuvių tautos
naikinimų — trėmimą į Sibirą.
Vyresnieji gerai prisimename tas baisias birželio naktis, kada
sužvėrėję enkavedistai ir lietuvių tautos išgamos surinko virš
100,000 lietuvių, netgi: kūdikių, gimdyvių, senelių, ligonių ir
mirštančiųjų, sukišo į gyvulinius vagonus, prie kurių net artimiausi
šeimos nariai negalėjo prieiti ir įteikti nors plutelę duonos ilgai
kelionei...
Sibiras nulaistytas nekaltų lietuvių ašaromis, krauju, prakaitu ir
nudraikytas nekaltųjų lavonais.
Pasibaigė II-sis pasaulinis karas, visas pasaulis grįžo į normalų
gyvenimą, ramybę. O Lietuva? Atrodo, kad okupantui karas dar
tebevyko tik šį kartą ne su ginkluota priešo kariuomene, bet su
nekalta, ramia, taikinga lietuvių tauta. 1948 metais gegužės mėn.
20-23 d.d. ir vėl masinis tautos trėmimas, tik šį kartą net 200,000
lietuvių atsidūrė Sibire. Ir už ką?
Pirmąjį 1941 m. vežimą pateisino, esą — karo metas, turi
izoliuoti “kenksmingą, nepatikimą’’ elementą, pavojingą pro
letariniam rėžimui... Kuogi pateisinami taikos (1948) metų masiniai
trėmimai?
Pagal “perestroiką” už visas bėdas kaltas Stalinas, kaltas Stalino
kultas ir 1.1, ir nuo tos XX-jo amžiaus gėdos sovietai nusiplauna
rankas...
Žinoma, kad Stalinas kaltas. Bet ar jis pats vienas, be sėbrų
pagalbos, badu išmarino milijoną ukrainiečių; sudarė išvežtųjų
sąrašus Lietuvoje, Latvijoj ir Estijoj; vidury nakties sugaudė
šeimas; tardymų metu kankino, palikęs žmones invalidais visam
amžiui? Ne vien Stalinas kaltas; kalta visa komunistų partija aklai
sekusi Staliną!
O kaip dabar ta “perestroika” reaguoja į “Stalino” įvykdytus
nusikaltimus tautoms: masinius trėmimus, žudymus? Apgailestau
ja? Atlygina nekaltai nukentėjusiems? Surado ir nubaudė Stalino
rėžimo perdaug uolius vykdytojus? Toli — gražu! Iš vienos pusės
pripažįsta kaltę, kurią sumeta Stalinui, iš kitos — turi drąsos
pateisinti vykusius masinius žudymus ir trėmimus... Oficialiame
comunistų laikraštyje “Tiesa” istorijos mokslų daktaras prof. J.
Jermalavičius savo laiške porina: “...siekiant susilpninti
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CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
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Albinas Markevičius ir bendradarbiai
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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.
Tek: (213) 663-4747
Krautuvę perėmė nauji savininkai.

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.

Vakaras su dramaturgu Kostu Ostrausku
ZJ alandžio mėn23 d., Šv. Kazimiero
JLr parapijos salėje įvyko Los Angeles

LB ruoštas literatūros vakaras su
rašytojum-dramaturgu Kostu Ostrausku,
kurį pristatė Danguolė Navickienė,
duodama trumpa jo biografija.
Iš paties K. Ostrausko lūpų išgirdome
daug įdomių dalykų: jo bičiulystę su pro
fesorium Vincu Krėve-Mickevičium, pas
kurį studijavo lietuvių literatūra (vienintelis
studentas), nemažai fragmentų iš V. Krė
vės tuometinio gyvenimo, jo įpročių, kurie
mums visiems buvo labai įdomūs. Ir pats
K. O. yra įdomi ir šakota asmenybė: dar
Lietuvoje lankė dramos studija, vaidino
Kauno jaunimo teatre, Vokietijoje studi
javo dainavima. Pirmuosius literatūros
bandymus pradėjo būdamas tik 17-metis
jaunuolis, rašė poezija, noveles, bet liko
prie dramos.
Atvykęs į JAV studijas tęsė Pensilvani
jos U-tete, Filadelfijoj; iš to paties univer
siteto gavo doktoratų už tezę “Jono Biliūno
raštai su pastabomis”.

perdavė “Pypkę”, vienaveiksmį veikalą,
kuris gerokai priminė Neil Simon
vienaveiksmius — daug dialogo, mažai
veiksmo, mažai veikėjų.
“Šaltkalvį” paskaitė mūsų scenos
veteranai (abu laimėję lietuviško teatro
‘Oscarus’) Ema ir Vincas Dovydaičiai.
Gal autorius ir buvo apsivylęs, kad nei
vienas jo kūrinys nebuvo pastatytas kaip
veikalas šio literatūros vakaro proga, bet
tam buvo daug priežasčių — sambūris
ruošėsi gastrolėms, be to, dramaturgas
rašo savotišku, ne visiems lietuviams
suprantamu stiliumi, — ne visi lietuviai
nori priimti “gaspadorišką” humorą
(Napoleonas, višta ir varna); ne visi gali
priimti Lietuvos dainiaus Maironio poemos
parodiją... K. Ostrauskas, pats būdamas
aktorium gerai žino kuris veikalas yra
pastatomas ir kuris — kažin... Kad ir —
“Šaltkalvis”, — visas dialogas vyksta
lovoje, taigi pastatyk j į scenoje, kad nori;
reikėtų arba lovą su dviem gulinčiais
aktoriais pastatyti stačią, arba visą publiką

Užbaigus Literatūros vakarą. Programos dalyviai. Kalba D. Navickienė. Iš k.: V.
Dovydaitis, P. Maželis, R. Vitkuvienė, ras. K. Ostrauskas, E. Dovydaitienė ir A. Kiškis.
Scenoje K. Ostrauskas — žavėtinas,
įdomus, jaučiasi jo nekasdieniška asme
nybė, vaidybos patirtis; tik jis galėjo taip
vaizdžiai perduoti “Napoleonas, višta ir
varna”. Įdomiai nuskambėjo ir parodija J.
Maironio poemos “Jūratė ir Kastytis”,
prajuokinusi visą publiką.
Los Angeles Dramos Sambūrio nariai
vykusiai perdavė (rečitatyvu) dramaturgo
kūrinius: A. Kiškis buvo įdomus per
duodamas “Karali(a)us juokdarys” (pa
gal J. Aisčio ‘Karaliaus juokdarys’); R.
Vitkienė, A. Kiškis ir P. Maželis vykusiai

iškelti taip aukštai, kad matytų aktorius...
Gal losangeliškis sambūris ir mėgintų
scenai pritaikinti “Napoleonas, višta ir
varna”, jeigu žinotų kaip priverst medy
tupinčią varną laiku puptelt į sriubą, arba,
norėdami pabrėžti didaktikos mintį, suge
bėtų į medžio viršūnę įkelti karvę...
Bendrai paėmus vakaras buvo labai įdo
mus; įdomi programa, davusi daugumai
progos susipažinti su K. O. kūryba,
humoru, kurio mums taip labai reikia,
susipažinti su pačiu autorium, labai įdomiu
žmogumi.

ya;e

PLJ IV-to KONGRESO
DALYVIŲ ĮSPŪDŽIAI

Kovo 19 d., Los Angeles visuomenei IV
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso
dalyviai papasakojo apie kongresą įvykusį
Australijoje. Šį įspūdžių pasidalijimą
suruošė LA Lietuvių Jaunimo Sąjungos
valdyba. Visiems atsilankiusiems buvo
labai įdomu išgirsti dalyvių nuotykius ir
nuomones apie įvykusį kongresą. Tik
gaila, kad tiek mažai žmonių atvyko
pasiklausyti.
Rymantė Vizgirdaitė pasveikino at
vykusius ir pradėjo įspūdžių pristatymus.
Buvęs PLJ valdybos vicepirmininkas
Tadas Dabšys aiškino, kad šio kongreso
atstovai buvo gana jauni, kad daugumai tai
buvo pats pirmasis jaunimo kongresas.
Todėl jiems užėmė laiko priprasti prie
eigos studijų dienų sesijose. T. Dabšys
patarė surengti mažesnio masto kongresus
rajonuose; įpratinti atstovus prie tinkamos
eigos, tinkamo elgesio; teigė, kad naująją
PLJ valdybą sudaro puiki grupė jaunuolių.
Jie yra, palyginus, vyresnė grupė už
buvusią valdybą, kai pastaroji perėmė
pareigas; dauguma naujos valdybos narių
yra jau baigę studijas; dauguma iš jų baigę
politinius mokslus. Tai ši valdyba, tur būt,
bus daugiau politiniai nusiteikusi už
praeitąją.
Los Angeles jaunimo atstovas Tauras
Radvenis pasakojo, kad kongresas buvo
labai vertingas pergyvenimas. Išreiškė
savo nustebimą, pamačius tokį didelį
skaičių lietuviško jaunimo vienoje vieto
je; aiškino, kad labai gerai sugyveno su
kambario draugais iš Anglijos ir Vokieti
jos, geriausia galėdami susikalbėti
lietuviškai. Tauras pasakojo, kad Sidniejaus Lietuvių Namai buvo nepaprastai
įspūdingi: gražūs ir erdvūs. Pasakojo kaip
buvo smagu švęsti Kūčias penkių šimtų
lietuvių tarpe ir praleisti Kalėdų dieną
pajūryje su kitais kongreso dalyviais. Jo
vienintelis nusiskundimas buvo, kad
studijų dienų programoje buvo perdaug
paskaitų ir negana laiko ir progų diskusi
joms, pasikalbėjimams.
Gal galėsime tai iškelti sekančio
kongreso planavimo komitetui.
Jaunimo atstovė Gailė Radvenytė taip
pat papasakojo apie savo nuotykius
kongrese; apibūdino kongreso programos
įvykius, juokingus ir rimtus. Papasakojo
apie australų keistus įpročius, pvz.,
vairavimą kairiąja puse, apie australų
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Lietuviai veikia ir Seattle, VFA

Naujoji L. Bendruomenės, Seattle skyriaus valdyba. Sėdi — Ina Bertulytė-Bray,
pirmininkė. Antroje eilėje iš k.: Irena Blekytė, vicepirm., Gediminas Markūnas, ižd.,
Lionė Kazlauskienė, sekret.

Kad ir neperdidžiausia lietuvių kolonija
Seattle mieste, bet vis vien, kaip galėdama,
oamini svarbesnius įvykius, brangius
ietuviškai širdžiai.
Šiais metais gražiai paminėjo Lietuvos
nepriklausomybės 70-metį. Po oficialiosios
dalies — minėjimo atidarymo, vėliavų
įnešimo, himnų giedojimo, estų ir latvių
atstovų sveikinimų, įteiktas padėkos
atžymėjimas kongresmanui John Miller,
kuris savo trumpoje kalboje padėkojo už
atžymėjimą, paskatino ir padrąsino
lietuvius ir toliau kovoti už savo krašto
laisvę.
Pagrindinę kalbą minėjime pasakė
disidentas, patriotas, ilgais keliais ir
didžiais vargais, pasiekęs laisvę—
Ameriką, Vladas Šakalys, kurio kalba su
jaudino ne vieną.
Meninę minėjimo dalį išpildė ir
klausytojus sužavėjo Los Angeles Vyrų
kvartetas, sudainavęs net 13-ką įvairaus
žanro dainų; akomponuotoja kvartetui
komp. R. Apeikyte pasirodė labai puikiai
savo pianino solo. Kvarteto režisorius ir
muzikinės dalies vedėjas akt. P. Maželis.
Programoje dalyvavo ir mažieji pašok
dami “Aguonėlę”. Tautinių šokiųjgrupė
“Lietutis” pašoko: Aštuonnytį, Sustą,
Ketvirtainį ir Subatėlę.
Tai ypatingas minėjimas, kuris
prisiminimuose liks ilgai, ilgai...
L B.B.
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“Sutartinė” Los Angeles
Šis muzikos vienetas atliks meninę
programa Šv. Kazimiero parapijos
rengiamoje Lietuvių Dienoje, kuri įvyks š.
m. birželio 19d., sekmadienį, parapijos
patalpose.
Sutartinė savo muzikinę veikla pradėjo
prieš trejetą metų, jau spėjo aplankyti
nemažai lietuviškų kolonijų Šiaurinėje
Amerikoje ir susilaukti gražių atsiliepimų,
bei įvertinimų spaudoje. Sutartinė koncer
tavo Pasaulio Lietuvių Jaunimo S-gos VIame kongrese Asutralijoje. Šių mergaičių
dainos ir muzikos kvarteto koncertais
džiaugėsi ne tik iš laisvojo pasaulio
suskridę lietuviško jaunimo atstovai, bet ir
Australijoje įsikūrę mūsų tautiečiai.
Šv. Kazimiero parapijos vadovybė
džiaugiasi galėdama pristatyti Kalifornijos
lietuviams
keturias
lietuviškai
“čiulbančias” lakštingalas iš Kanados,
kurios, pirma karta dainuos Los Angeles
lietuviams.

Toronto ‘ ‘Sutartinė ’ ’. Iš k.: Zita ir Daina Gurklytės, Danutė Pargauskaitė ir Nijolė
3enotienė.
Nuotrauka —V. Bacevičiaus

D. L. K. Birutės dr-jos
Los Angeles skyriaus nauja valdyba.
Draugijos
metiniam
skyriaus
susirinkime, įvykusiame 1988 m. balan
džio 24 d., išrinkta valdyba: A. Pažiūrienė
— pirmininkė; valdybos narės — A.
Audronienė, L. Jarašūnienė, M.
Kairienė, L. Mažeikienė, G. Raibienė.

"Lietuvių Dienų" žurnalo tradicinis
metinis piknikas įvyks į m. rugsėjo
mėn. 4 d., sekmadienį, Sv. Kazimiero
parapijos salėje.
Kviečiame visus lietuvius gausiai
piknike dalyvauti ir paremti lietuvišką
spaudą.
Redakcija ir leidėjas

Priešpiečiai su kongresmanu
Balandžio 23 d., Alpine miestelio
restorane, Kalifornijos Lietuvių Respu
blikonų grupė turėjo progos susipažinti su
kongresmanu Ernest L. Konnyu ir jo poli
tinėmis pažiūromis. E. Konnyu gimęs
Vengrijoje ir keliolikos metų būdamas
patekęs į Ameriką, puikiai nusimano apie
sovietų užmojus ir pažįsta jų galvoseną,
stipriai remia Amerikos apsiginklavimą,
nes pagal jį: “sovietai pripažįsta ir skaitosi
tik su jėga, didesne už save, ir darosi
sukalbamesni tik prispausti į kampą...’’.
Priešpiečių metu buvo pasikalbėta įvai
riais mums rūpimais klausimais; pristatyti
pageidavimai, kuriuos kongresmanas užsi
rašė pažadėdamas juos iškelti kongrese.
Priešpiečiuose, kuriuos rengė vengrai
respublikonai, be trijų lietuvių: L. Mažei
kienės, V. Vidugirio ir V. Baltušienės,
dalyvavo apie 20 kitų tautybių atstovų.
Prieš 13 metų Italijoje iš Bulgarijos
atletų rinktinės pabėgęs Angel Markov,
gerai pažindamas sovietišką santvarką,
prašė įspėti kongresą, senatą ir visus tuos,
nuo kurių priklauso pasikeitimas studen
tais (Student Exchange); esą taip vadinami
“studentai”, tikrumoje yra patikimi

Kalifornijos Lietuvių
Respublikonų priešrinkiminė
gegužinė.
Artėjant pirminiams rinkimams, Kalifor
nijos Lietuvių Respublikonų S-ga, gegužės
1 d., Žibutės ir Jack Alex rožių sode,
surengė priešrinkiminę gegužinę į kurią
buvo pakviesti į įvairias pozicijas kan
didatuojantieji; — ne vien tik tam, kad jie
su lietuviais ir jų veikla susipažintų, bet ir
tam kad mums buvo svarbu išgirsti jų
nusistatymus įvairiais klausimais. Geguži
nėje dalyvavo ir, žinoma, savo nusistaty-.
mus pareiškė kandidatai: į teisėjus — Bur
ton Bach ir Judith Stein; į prokurorus —
Lea Purwin-D’Agostino (motina lietuvė),
gana konservatyvių pažiūrų, griežtai
nusistačiusi prieš nusikaltėlius, ypač
narkotikų vartotojus ir jaunimo gaujas; į
kongresą — Sanford W. Kahn, Robert S.
Kowell, Gary Passi; į Kalifornijos
Assembly — Tom Franklin, Erick Givens
ir Tony Trias. Po visų kandidatų, kalbėjo
CCJS (Coalition for Constitutional Justice
and Security) pirm. Antanas B. Mažeika,
supažindinęs kandidatus su mūsų turima
problema su OSI, pareiškė lietuvių,
Amerikos piliečių, pageidavimus, kad

Su kongresmanu E. L. Konnyu. Iš k.: dr. F. DeBalough (vengras) L. Mažeikienė,
kongr. E. L. Konnyu, jo žmona Lidija, V. Vidugiris.

komunistų indoktrinuoti jaunuoliai, labai
silpnai akademiniai pasiruošę, kai kurie net
nebaigę gimnazijų, į Ameriką siunčiami tik
tam, kad gerai susipažinę su amerikiečių
gyvenimu ir jų galvosena, grįžę atgal
galėtų daug sėkmingiau vesti kovą prieš
amerikiečius. Jo pasiūlymas — kiekvienas
toks “studentas” turi išlaikyti
įstojamuosius egzaminus į universitetą.
Latvis Valdis Pavlovskis labai stipriai
pasisakė prieš sumanymą, kuris dabar
svarstomas kongrese, kad sovietų ir

amerikiečių mokslininkai bendradarbiautų
leidžiant knygas universitetams ir jų
bibliotekoms, lietuvių atstovė dar papildė,
kad tas sumanymas, plačiai aprašytas
amerikiečių spaudoje, yra — ne vien tik
paruošti knygas universitetams, bet taip
pat, kartu dirbant, paruošti vadovėlius
mokykloms; toks bendradarbiavimas būtų
labai naudingas sovietams, kurie
pasinaudotų proga “perplauti smegenis”
augančiai kartai, būsimiems Amerikos
valdžios nariams.
Resp.

Kai. Lietuvių Resp. gegužinėje. W. Borcherdt, Citizens for the Republic pirm, ir
L. Mažeikienė.
Foto —A. Mažeikos
Holzmano įstatymas, būtų pakeistas, nes
jis ne tik pažeidžia Amerikos konstituciją,
bet ir JAV piliečių asmeniškas, konstituci
jos garantuotas, teises.
Lietuvius respublikonus pasveikino ir
Wendy Borcherdt Citizens for the Republic
pirmininkė, labai daugeliu atvejų padėjusi
lietuviams ir dr. Frank DeBalogh (vengras)
Nat. Rep. Heritage Groups Council
vicepirmininkas.
Visą programą įdomiai, su humoru,
įjungdamas ir anekdotų, pravedė (buvęs
teisėjas) advokatas Jack Alex, trečios kar
tos lietuvis, kartu su žmona Žibute, daug
prisidedantis prie mūsų veiklos.
V. Vidugiris pravedė loteriją, kuriai
dovanas parūpino L. A. skyriaus pirm. K.
Reivydas, iš M. & R. American Insurance,
Cafee Montana, adv. Walter Dudor. Dova
nomis prie loterijos prisidėjo ir pats K.
Reivydas, bei L. Mažeikienė ir V.
Baltušienė.
Liet. Resp. sąjunga labai dėkinga
visiems atsilankiusiems, prisidėjusiems
darbu, kad gegužinė gerai pavyktų, bet
ypatingai dėkingi Žibutei ir Jack Alex’u
šeimai: Žibutė, mūsų sąjungos teisinė
patarėja, daug laiko praleidžianti berašant
rezoliucijas, jas įteikiant, dalyvaujant
įvairiuose posėdžiuose-susitikimuose su
valdžios atstovais, pati viena pagamino
visus balandėlius; Jack Alex pravedė
programą, pristatė lietuvius, kaip labai
darbščią organizaciją; Jackson Alex
(sūnus) atvežė maistą, dirbo prie baro,
pavadavo maistą dalinančias ponias (B.
Dženkaitienę ir V. Barauskienę) ir savo
draugiška asmenybe, bei nuoširdumu labai
daug prisidėjo prie puikios gegužinės
nuotaikos.
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Lietuvių Respublikonų
pasiūlymai pirmiesiems (Primary)
rinkimams.

Kongresmanas Ernest L. Konnyu
daug artimesnis lietuviams

Už kandidatus i:
JAV prezidentą — George Bush
Senatą — Pete Wilson.
JAV Representative — Sol Annenberg
Member of the State Assembly:
David Frankel

Susipažinus su kongresmanu Ernest L.
Konnyu ir jo pasaulėžiūra savaime aišku, kad
mums, lietuviams, yra daug artimesnis,
pabėgęs iš komunistų valdomos Vengrijos,
pergyvenęs vengrų sukilimą, savo kailiu
patyręs komunistinius metodus ir jų
užmačias, konservatyvus E. L. Konnyu,
negu liberalus prof. T. Campbell.
Šiuo metu E. L. Konnyu yra tiksliųjų
mokslų, erdvės ir technologijos komiteto
nariu (House Committee on Science, Space
and Technology); respublikonų s-gos paskir
tas į komitetą reformuoti šalpos (welfare)
organizaciją, dabar kainuojančią kraštui
milijonus dolerių ir ugdančią veltaėdžių kar
tas (net kelintas); visomis jėgomis remia
Amerikos apsiginklavimą, už savo įnašą
Amerikos saugumui apdovanotas žymeniu;
yra prekybinei kompeticijai (Trade and Com
petitiveness) sunormalinti komisijos nariu;
tvirtai nusistatęs geriau uždėti muitą alyvos
importui, negu pakelti kainas benzinui; tvir
tai tiki, kad reikia sumažinti valdžios
išlaidas, o ne apdėti žmones naujais
mokesčiais.
E. Konnyu tvirtai remia: įterpti į
konstituciją įstatymą reikalaujantį subalan
suoto valstybės iždą; jam subalansuoti
sumažinti valdžios išlaidas, bet nekelti
gyventojams
mokesčių;
Amerikos
apsiginklavimą, kuris iškėlė kitų kraštų
pagarbą ir pasitikėjimą Amerikos jėga, ir
toliau remti gaminant ir Bradley (judrus
tankas kariuomenės greitam perkėlimui) ir
MX raketas.

Į County Committee:
45-tam rajone
(balsuojama tik už 7 kandidatus)
Howard L. Winkler
Trudy A. Koene
Page Thibodeaux
Joan Castle Joseff
James R. Baird, Jr.
Paul A. Downing
Chauncey J. Medberry

Non Partisan Judicial
Judge of the Superior Court
Office
Office
Office
Office
Office
Office
Office
Office
Office

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

1
2
3
4
10
52
74
77
96

— Jerold A. Krieger
— J. Michael Byrne
— Jewell Jones
— Allan A. Nadir
— Malcom H. Mackey
— Sherman W. Smith, Jr.
— Joe Ingber
— Burton Bach
— Roberta Ralph

Už kandidatus į teisėjus i
Municipal Court, L. A. Judicial District:
Office No. 4 — Julie Cathey
Office No. 6 — John C. Gunn
Office No. 8 — Marion Johnson
Office No. 22 — Barbara A. Meiers
Office No. 28 — Enda Thomas Brennan
Kandidatai į District Attorney — Lea
Purwin-D’Agostino
(konservatyvi,
nusistačiusi už griežtas bausmes
narkotikams, gaujoms, nusikaltėliams)

State Measures:
No. 66 — no
No. 67 -yes
No. 68 — no
No. 69 -yes
No. 70 — no
No. 71 — no

No.
No.
No.
No.
No.
No.

72
73
74
75
76
77

—
—
—
—

yes
yes
yes
no
no
no

ir jų reikalams

Visiems mieliems “Lietuviai Amerikos
Vakaruose’ ’ prenumeratoriams
redakcija linki laimingų ir linksmų
vasaros atostogų. Sekantis numeris
pasieks jus rugsėjo mėnesio pradžioje.
'T*
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HIRING! Government jobs - your area.
$15,000 - $68,000. Call (602) 838-8885.
Ext. 8956.

PLJ Kongreso įspūdžiai
(atkelta iš 3 pusi.)

draugiškumą; susitikimus su lietuvių
jaunimu iš tolimų kraštų. Gailę daugiausiai
paveikė Pietų Amerikos jaunimas savo
nuoširdumu ir noru veikti. Laukia vėl kada
susitiks šokių šventėje Kanadoje ir
sekančiame kongrese Pietų Amerikoje.
Kongreso dalyvis Darius Vosylius, nors
pats negalėjo įspūdžių pokalbiuose
dalyvauti, norėjo perduoti savo mintis apie
praėjusį kongresą. Rymantė Vizgirdaitė
perskaitė jo mintis. Dariaus perspektyva
buvo truputį kitokia, nes jis važiavo kaip
kongreso dalyvis, bet ne atstovas.
Būdamas dalyviu, Darius gavo progą
apkeliauti Australiją ir pamatyti jos grožį.
Sakė, kad jam buvo smagu ir tikrai verta
nukeliauti į tolimąją Australiją. Savo mintis
baigė šūkiu: “Tautos likimas, mūsų
atsakomybė”.
Po pasidalijimo įspūdžiais, klausytojai
turėjo progos paklausinėti buvusius
kongrese. Klausė, kuo skyrėsi kitų kraštų
jaunimas. Kurie buvo panašiausi į
Amerikos lietuvius? Gailės nuomone,
panašiausi buvo kanadiečiai ir austrai iečiai,
nors kanadiečiai truputį daugiau politiniai
nusiteikę negu Amerikos lietuvių jaunimas.
Manė, kad daugiausia skyrėsi lietuviai iš
Anglijos; Pietų Amerikos jaunimas
daugiausiai kultūriniai nusiteikęs — jie
pasirižę kuo daugiau išmokti apie Lietuvą,
kuo geriau išmokti lietuviškai, kas jiems
yra labai sunku. Viena klausytoja norėjo
žinoti, kodėl dalyviai ir turistai negalėjo
klausytis Studijų Dienų paskaitų ir
diskusijų, nes ji pati buvo, ir labai norėjo
pasiklausyti. Kongreso dalyviai nežinojo,
kodėl laisvi klausytojai nebuvo įleidžiami,
bet žadėjo šį klausimą iškelti su sekančio
kongreso rengėjais.
Pabaigoje klausytojai turėjo progos
asmeniškai pasikalbėti su kongreso
dalyviais, pasidalinti mintimis.
G. Rad.

Roofing Contractor

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

JONAS BRICKUS
Lie. No. C-39-484398

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 iržemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.
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4655 KINGSWELL AVENUE
SUITE 214
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90027

(213) 662-4244
**************************************************

MARCELLA AUGUS
President

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

t

LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI
Antanas F. Skirius

Advokatai

Apdraudos Agentas

JACK ALEX
NIDA BRINKIS

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tek: (213) 664-2910

Attorneys at Law

Law Offices of

Dantistai

ALEX & BRINKIS
•

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas Dobilas)

BIRUTA barviks, d.d.s.
Member American Dental Society

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

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

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

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

General Contractors
ROMAS ŽEMAITAITIS

Electrical - Heating - Plumbing

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

(Corner Warner & Euclid)

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

Internal Medicine including Cardiology

Home Improvements

t.

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.

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
Birželio mėn.
4 ir 5 d.d., šeštadieni ir sekmadienį
Šv. Kazimiero parapijos patalpose, “Spin
dulio” ansamblio ruošiama Jaunimo
Šventė.

19 d., sekmadienį, parapijos rengiama
Lietuvių Diena, šv. Kazimiero parapijos
patalpose

Lietuvos Vyčių susirinkimas
Los Angeles Lietuvos Vyčiu 133 kuopos
susirinkimas įvyko balandžio 9 d.
Pirmininkui A. Barkui susirgus,
susirinkimą pravedė vice-pirm. R. Novakas.
Narių prisirinko pilnas B. ir A. Skiriu
namas. Įstojo 4 nauji nariai: Dennis R. ir
Leonardas A. Petras, Regina Stitilytė ir Erick
Sheppard.
Robertas Novakas įdomiai papasakojo apie
Lietuvos paminklus ir parodė jų nuotraukas,
kas buvo y tin įdomu Lietuvos nemačiusiems.
Į naują valdybą išrinkti: pirm. — A.
Barkus, vice-pirm — R. Novakas, vice-pirm.
B. Skirienė, sekr. — M. Šepikaitė, ižd. —
L. Oksas, finansų sekret. — Vida Ruokytė,
korespondentu J. S. Sturas.
Sekantis L. V. susirinkimas numatytas
liepos mėnesį.

Lietuviai Amerikos Vakaruose
laikraštį aukomis parėmė:
Po 50 dol. —Cordelia Jasutis, Ph.D
Po 28 dol. —A. Sinkys
Po 25 dol.: —D. L. K. Birutės dr-jos, Los
Angeles skyrius
Po 15 dol. —Agn. Žitkienė
Po 13 dol. —H. Gedgaudas, D. Paškevi
čius, V. Raulinaitis, T. Reiser, E. Veimeris
Po 10 dol. —A. Jonynas
Po 8 dol. —B. Kasakaitis, MD, V. Koklys
Po 6 dol. —J. Lipas
Po 5 dol. —K. Mattis, S. Paškauskas
Po 3 dol. —V. AŠmonas, H. Bajalis, M.
Banionis, D. Cline, P. Gasparonis, G. Karo
sas, S. Kuzmickas, S. Kvečas, M. Lembertas, A. Mikalajūnas, R. Novak, kun. V. Pa
lubinskas, VI. Pažiūra, L. PI ūkas ,A. Remeikis, A. Ruigys, M. Strupes, VI. Šimoliūnas
Redakcija visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja.

Primary
Alarm
Company

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

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

TRAGIŠKŲJŲ
BIRŽELIO ĮVYKIŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

1940-tų ir 1941-mų metų birželio
mėnesio įvykiai skaudžiai pažeidė mūsų
tautą ir nepriklausomybę. Praradome
laisvę, — tūkstančiai nekaltų buvo ištremti
į Sibirą. Šiuos skaudžius įvykius Los
Angeles mieste pagal tradiciją mini estai,
latviai ir lietuviai drauge (Baltic-American
Joint Committee).
Šiais metais Tragiškųjų Birželio
Įvykių-Trėmimų minėjimą išpuola rengtivadovauti lietuviams. Minėjimas įvyks
birželio mėn. 12 d., 12:30 vai. p. p. Šv.
Kazimiero parapijos salėje.
Po oficialiosios dalies ir sveikinimų,
pagrindinę kalbą pasakys Kalifornijos.
Valstybės Universiteto, Long Beach,
profesorius
dr. Feliksas Palubinskas
Meninę dalį atliks estai, latviai ir
lietuviai, tragiškųjų įvykių pritakinta pro
grama. Lietuvių programą išpildys sol.
Stasė Pautėnienč.
Po minėjimo parapijos apatinėje salėje
— kavutė.
Maloniai kviečiame visus Tragiškųjų
Birželio Įvykių-Trėmimų minėjime
dalyvauti.
Įėjimas į minėjimą laisvas, tačiau kas
galite prašome savo auka padėti padengti
susidariusias išlaidas.
A. L.To valdyba

Kalifornijos Lietuvių
Respublikonų Sąjungos veiklai
paremti aukojo:
Po 100 dol.: B. Strikaitis
Po 50 dol.: L. Tumaitė
Po 30 dol.: John & Lucy Hnatio
Po 20 dol.: V. Dovydaitis, P. Gauronskas,
B. Kellog, D. Petras
Po 18 dol.: V. Augus, V. Baltušienė, R.
Gayauskas, Rūta Lee
Po 13 dol.: C. Kučinskienė, E. Stirbienė
Po 11 dol.: L. Petras
Po 10 dol.: A. Dičius, J. Gricius, G. &
J. Radveniai
Po 8 dol.: E. Warren
Po 5 dol.: D. Grebb, F. Laurence, A.
Pranys, A. Vindašius
Po 3 dol.: E. Gedgaudienė, G. Gudau
skienė, V. Juodvalkis, A. Milaknis, L.
Oksas, St. Petravičius, v. Skirius, K.
Šakys, A. Šimkus, C. Ugianskis.
Valdyba visiems aukojusiems nuoširdžiai
dėkoja, taip pat kviečia visus lietuvius,
norinčius į sąjungą įstoti, kreiptis pas V.
Juodvalkį, L. Mažeikienę, arba kitus
valdybos narius.

/ ALp(LKA)1763
Juozas Giedn
1988, Nr.6
valdybos pir
gegužės 1 d.
dalyvavo pasitdi m
------------------atstovais. J. Giedraitis lankėsi pas giminaitį
dr. Rolandą Giedraitį ir R. R. Kontrimus.

Dr. Jurgis Starkus ir dantų gydytoja
Petronėlė Borutaitė-Starkienė jaukiai
atšventė 50-ties metų vedybinę sukaktį.
Gražios sukakties pobūvį 1988 m.
balandžio mėn. 23 d. (šv. Jurgio dieną)
iškėlė Starkų duktė Jūratė su vyru Cezariu
Ugianskiu ir jų dukra Erika savo gražioje
rezidencijoje Sherman Oaks, Calif.
Dr. J. Starkus yra autorius-bendradarbis
tik išleisto Čikagoje dr. J. Meškausko
mokslinio veikalo “Lietuvos medicinos
istorija”.
Dr. Jurgis ir dr. Petronėlė Starkai turi
dar ir sūnų Jurgį, mokslininką, kuris dir
ba Havajų U-te ir su šeima gyvena
Honolulu.
A R.
Dr. Ona Sruogienė, gyvenanti Fallbroke,
balandžio 24 d. atšventė 92-jį gimtadienį.
Tai viena iš amžium vyriausių Kaliforni
jos lietuvių.
Jaunystėj daktarė buvo Lietuvos Univer
siteto Medicinos fakulteto anatomijos
skyriuje, prof. Žilinsko asistente, vėliau
ėjo Aklųjų Instituto, Vaikų Lopšelio ir
Ligonių Kasos gydytojos pareigas.
Pasitraukus į Vokietiją, Stuttgarto
lietuvių stovykloje dirbo savo profesijoje.
Atvykus į Ameriką, Čikagoje atliko
stažą (Internship) Loretto ligoninėje ir po
to ten pat, iki pat pensijos, dirbo Patologi
jos skyriuje.
Persikėlus į Kaliforniją (Santa Moniką)
gyveno su dukra Vita ir žentu Modestu
Kevalaičiais. Jiems pasistačius puikią
rezidenciją Fallbrooke, daktarė praleidžia
savo saulėlydžio dienas apsupta žalumynų,
gryname ore, dukters ir žento nuoširdžioje
priežiūroje.
Nežiūrint jos amžiaus dr. O. Sruogienė
pasižymi šviesiu protu ir gera atmintimi.
Linkime jai ilgiausių metų!
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Nepajėgdamas kiekvienam parašyti,
noriu bendrai visiems padėkoti už
dalyvavimą mano 80 metą iškilmėse,
už dovanas ir gražius sveikinimus bei
linkėjimus.
Ačių labai Jums visiems.
Jonas Kutra
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