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SKAUTŲ STOVYKLA “BIG BEAR” —RAMBYNO
STOVYKLAVIETĖJE
Los Angeles skautų-čių stovykla prasidėjo liepos 31 d. ir už
sibaigė rugpiūčio 15 d. Šiais metais, dėl Čikagoje rvyKStančios ‘Šokiu
šventės,” stovyklautojų skaičius nebuvo toks sKaitnngas Kaip Kitais
metais, bet visgi stovyklavo apie 25 skautai-bermukai ir 35 sKautesmergaitės ir 1Z vadovų-vių. savaitgaliais stovyklautojų skaičius pa
didėdavo apie 15-20 asmenų.
Šių metų stovykla buvo skaitoma “Jubiliejinė.” Prieš 25 me
tus, iš Vokietijos, atvažiavusių skautų-čių būrelis Įsteigė Los Ange
lėje, pirmąjį lietuvišką-skautišką vienetą. Pats pirmasis vieneto
vietininkijos vadovas buvo mūsų kolonijoje gerai žinomas
visuomenininkas ir auklėtojas, Vladas Pažiūra. Be to, šiais metais
taip pat sukako 10 metų kaip Los Angeles SKautai-tes įsigijo "±$ig
Bear” kalnuose nuosavą stovyklavietę.
Jubiliejinių metų paminėjimas įvyko pirmos savaitės savai.ga
lyje, t.y. rugpiučio 6-7 d., dalyvaujant iš Čikagos atvykusiai skau
čių vyriausiai skautininkei Irenai Kerelienei.
Šios stovyklos štabą-vadovybę sudarė: pirmai savaitei—sto
vyklos viršininkas, ūkvedys ir sunkvežimio vairuotojas, ps. Kazys
Prišmantas, komendantas; Vacys Sviderskas, stovyklos gailestingoji
seselė ir iždininkė. Petronėlė Valiulienė; šeimininkė Birutė Butkienė.
Antros savaitės štabas—stovyklos viršininkas, s. Vacys Sviders
kas, gailestingoji seselė- Birutė Prasauskienė, iždininkė P. Valiulie
nė, ūkvedys ir sunkvežimio vairuotojas. Antanas Kiškis, šeimininkė.
Kathy Šermukšnienė-Kiškytė. Be to, virtuvėje dar padėjo sekan
čios ponios: P. Mironienė, E. Dovydaitienė, I. Bužienienė ir H. Vidugirienė.
Skautininkas V. Sviderskas jau tris metus iš eilės buvo stovyk
los viršininku. Beto, šiais metais, jis dar dvi sąvaites stovyklavo su
ukrainiečiais skautais, kurie buvo išnuomavę mūsų stovyklavietę.
Stovyklavietės vadovybei paprašius, jis sutiKo pabūti ryšininkušeimininku.
Mūsų stovykla buvo paskirstyta į dvi pastovykles—berniukų ir
mergaičių. Mergaičių pastovykles vadovė buvo iš C.kagos pakvies
ta, skautiškame gyvenime daug j._ ktikos ir žinių turinti v.s. Alė
Namikienė. Mūsų, t.y., Los Angeles skaučių vadovybė neapsiriko
ją pakviesdami, nes mergaitės, iš jos. tikrai gavo daug skautiškų
ir gyvenimui reikalingų žinių. Beto, ji ir bendrai daug prisidėjo prie
bendros stovyklos pasisekimo ir sugyvenimo.
Berniukų pastovykles viršininkai buvo: pirmą savaitę s. Remigi
jus Visgirdas, o antrą—sk. vytis vyr. SKlt. Vytenis Vilkas.
Visą stovyklos laiką oras irgi pasitaikė gana geras. Dienos metu
temperatūra buvo tarp 70-80 laipsnių, tik naktimis kai kada nukris
davo netoli šalimo, o vieną naktį nukrito net iki 30 laipsnių.
Turint gerus maišus, miegant, nebuvo jaučiama šalčio. Visiem
tėvam būtų geras patarimas—leidžiant vaikus į stovyklą, kad jie
nešaltų ir nesusirgtų, nupirkti gerus, šiltus maišus.
Be to, dar mergaitės, po savaitę, padėjo skautininkės Irena
Vilkienė ir Balčienė. Skautai-tės, taip pat buvo ne tik kūnišku mais
tu aptarnaujami, bet ir dvasiniu. Mūsų klebonas, prelatas J. Ku
čingis, pasirūpino ir atlaikyti mišiais. Už nepatingėjimą ir vargą pas
mus atvykti, reiškiame širdingiausią padėką sekantiems kunigams:
Algirdui Olšauskui, Broniui Markaičiui ir svečiui iš Vokietijos, ku
nigui Petrui Girčiui.
Visi stovyklautojai, per dvi sąvaites, atsigaivino tyrame kalnų
ir pušų ore netik fiziniai bet ir dvasiniai, ir nė nepajuto kaip taip
greit stovykla uišsibaigė. Vėl atėjo laikas griauti palapines ir vykti
atgal į dūmuose paskendusį Los Angeles miestą—į namus ir vėl
laukti kitų metų stovyklos.

Viršuje: Bendra skautų-skaučių nuotrauka “Rambyno” stovykloje
minint 25-rių metų skautų veiklos sukaktį, 1976 m. rugpjūčio mėn.
Viduryje: Vyresniųjų skaučių įžodis. Nuotraukoje vyr. sk. Kerelienė,
v. sk. A. Namikienė, v. sk. I. Vilkienė, v. sk. P. Valir’ienė,
v. sk. D. B'asiulienė, v. sk. S. Zelenienė.
Apačioje: Palangos Tunto tuntiriinkei Sk. Lionei Vilimienei, v. sk.
Alė Namikienė įtekia Jubiliejinių Metų gairelę. Gairelę pasiuvo
v. sk. A. Namikienė, joje yra įsiūta iš Palangos pajūrio atvežto
smėlio, kurį atvežė Irena Regienė.
Foto V. Svidersko

Stovyklos vadovybė dėkoja, vienu ar kitu būdu prisidėjus prie
jos pasisekimo, o ypač svečiam skautininkėm iš tolimos Čikagos.
Lauksime ir kitais metais vėl mus aplankyti ir prisidėti prie gra
žesnio skautiško bendradarbiavimo.
Stovyklautojas
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2 Altos rašte atkreipiamas dėmesys į tai, kad ši Maskvos paroda neat
skleis, kiek ta Sibiro pažanga buvo paremta pabaltiečių ir kitų vergų
darbu. Pažymima, kad Sibire dar ir dabar yva daug darbo vergų stovyklų,
kad Sibiras nusagstytas neatžymėtais tremtinių kapais. Amerikos Lietuvių
Taryba protestuoja, kad JAV mokslinės institucijos taip bendradarbiauja
su tautų pavergėjais ir vergų stovyklų organizatoriais.
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DŽIAUGIANTIS LAIMĖJIMU LAISVINIMO DARBE

Vienas iš didžiausių paskutinio laikotarpio lietuvių ir visų pabaltiečių
laimėjimų buvo priėmimas rezoliucijų,Atstovų Rūmuose ir JAV Senate,
įpareigojant JAV vyriausybę tvirtai laikytis tradicinės JAV* politikos —
nepripažinti Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą.

Priimdami šias rezoliucijas, kaip senatas, taip ir atstovų rūmai, pabrėžė,
kad šių Baltijos valstybių okupacija yrą neteisėtą, kad Sovietų Sąjunga
Helsinkio susitarimus aiškina vienašališkai, neva jais pripažįstamas dabar
tinis Baltijos valstybių statusas. Rezoliucijos tekstuoseir. senatas ir atstovų
rūmai priminė prezidento Fordo 1975 m. liepos 25 dienos paskelbtą pa
reiškimą, kad JAV nepripažįsta prievarta įvykdyto Baltijos valstybių
inkorporavimo ir prijungimo prie Sovietų Sąjungbs.

Šios JAV senato ir atstovų rūmų rezoliucijos, o taip pat ir faktai jas
pamatuojant, mums labai svarbūs mūsų tautos kovoje dėl laisvės.
Tos rezoliucijos užakcentavo, kad Helsinkio susitarimu pasaulis ne
įteisino Sovietų Sąjungos okupacijos Lietuvoje. Tos rezoliucijos visam
laikui įpareigoja JAV vyriausybę niekada nepripažinti Lietuvos, Latvijos
ir Estijos įjungimo į Sovietų Sąjungą.
To didelio laimėjimo buvo pasiekta visų išeivijos lietuvių, visų pabal
tiečių pastangomis. Amerikos Lietuvių Taryba laiškais, telegramomis,
asmeniškai kreipėsi į kiekvieną atstovų rūmų ir senato narį. Altos skyriai
ir kitos organizacijos pasiuntė tūkstančius laiškų, telegramų. Ir tos
bendros pastangos buvo apvainikuotos tokiu laimėjimu.

Amerikos Lietuvių Taryba nuoširdžiai dėkoja už visų parodytą ener
giją. Tegul šis laimėjimas bus paskatas ir ateityje vieningai dirbti Lietuvos
laisvinimo fronte.
'.
Amerikos Lietuvių Taryba visada stengsis atlikti savo pareigą, vado
vaudama politinio gyvenimo padiktuotiems uždaviniams siekiant Lietu
vos laisvės.
'
Amerikos Lietvių Taryba
PROTESTAS DĖL SIBIRO PARODOS

Mokslo ir Pramonės Muziejus Chicagoje, Washingtono įjungtas į kul
tūrinių mainų programą, birželio 16 d. atidarė parodą, kur vaizduojamas
Sibiro turtingumas, pažanga ir kiti laimėjimai.
Ryšium su tuo Amerikos Lietuvių Taryba pasiuntė protesto raštą
muziejaus prezidentui D. Mac Master. Rašte primenama, kad Sovietų
Sąjunga parodos atidarymui parinko kaip tik tokią datą, kada sueina 35
metų sukaktis nuo pradžios didžiųjų deportacijų okupuotoje Lietuvoje,
stengiantis nukreipti dėmesį nuo tų skriaudų pabaltiečiams. Primenama,
kad Sovietų Sąjunga iš Lietuvos išvežė daugiau kaip 300,000 žmonių,
o išvežtų iš Baltijos valstybių skaičius siekia apie milijoną. Jie buvo ve
žami gyvuliniuose vagonuose, ir dauguma jų žuvo vergų darbo stovyklose,
kasyklose, miškuose, kur buvo verčiami dirbti alkani ir be reikiamų
drabužių.
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L VAIDINIMAS. — L. A. Lie
tuvių Dramos Sambūris suvaidins
A. Kairio komediją “Sidabrinę die
ną”, rugs. 25 d. 7 vai. 30 min. vak.
King Jr. High School, 4201 Foun
tain Ave., Los Angeles. Garbės bi
lietai po $10, įskaitant šampaną ir
vaišes po vaidinimo Lietuvių Tau
tiniuose Namuose. Kiti bilietai po
$5. Jaunimui ir pensininkams po
$2.50. Pelnas parems mūsų kultū
rinę veiklą.

Bilietus platina Dramos Sambūris
ir visos Bendruomenės valdybos.
II. PARODA. — L. Tautiniuose
Namuose, 3356 Glendale Blvd., L.
A., vyks dail. Aldonos Variakojienės tapybos paroda. Atidarymas
šeštadienį, rugs. 25 d., po vaidinimo
pabaigos. Atdara ir sekmadienį.
III. SPORTAS — Vyks stalo eniso ir tinklinio varžybos, Marshall
High School patalpose. Kviečiame
dalyvauti. Užsirašyti pas Vytautą
Bandžiulį, telef. 660-0776. Galite
pasiūlyti ir kitas sporto šakas.
■■■■Asą

J. A. Raulinaitis

CONTINENTAL
MEAT AND SAUSAGE COMPANY
Gamina ir Clems rūšies lenkiškas dešras.
Importuoja lenkišką kumpį, alų ir vyną.

□aviniokas HANS E. HESS
Retail: 1001 N. Pacific Ave., Glendale, CA 91202

Glendale, CA 91201
Telef. - 246-5591
Siunčiame į bet kurią pasaulio valstybę.

Wholesale: 6406 San Fernando Rd.,
Telef. - 246-2571

RŪTA,

INC.

ja

Investavimo Bendrovė

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
Telefonas: (213)828-7525
, xldyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. Cjk<l

Lietuviškos duonos galite gauti
LITAS HOUSE OF PASTRIES
4348 Fountain Ave., Los Angeles, Calif. Telef. 660-5974
Nauja savininkė — filipinietė Carmelita leamen.
Patarnauja Anelė Mironienė
Duoną pristato A- Kazilionis. — Taip pat parduoda įvairius sumušti
nius (sandwiches), kavą, arbatą, įvairiausius pyragus.
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro
Pirmadieniais uždaryta.

ROQUE and MARK C0„ INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC
3002 Santa Monica Blvd.,

SANTA MONICA, CA 90404

Phone: 828-7525 --------- Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai
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PABALTIEČIŲ RADIJAS
(Baltic Heritage Radio)
SAVO PIMOJO GIMTADIENIO

IŠVAKARĖSE

Praėjusių metų spalio mėn. 1 d.
buvo pradėtos Pabaltiečių radijo
transliacijos anglų kalba. Lietu
viams, kaip šio darbo iniciatoriams,
teko pirmiems šį darbą pradėti,
įžanginei programai paruošti ir
pravesti buvo pakviestas T. Bruno
Markaitis, SJ. Po to Pabaltiečių
programos riedėjo viena po kitos,
eilės tvarka, kiekvieną trečiadienį
pastoviu laiku: nuo 8 vai. iki 8:30
vakaro. Iki šiol lietuvių grupė yra
paruošusi ir pravedusi 16 radijo
programų — apie tiek pat yra pa
darę ir mūsų kaimynai latviai ir es
tai. Mūsų - lietuvių programas pa
ruošė šie asmenys: T. Br. Markai
tis, prof. M. Gimbutienė, prof. E.
Tumienė, dr. Naujokaitis, Stasė
Pautienienė, Povilas Jasiukonis,
prof. VI. Juodeika.
Darbo praktika aiškiai parodė,
kad tobulai paruošti, akademinio
lygio, radijo programas yra tikrai
nelengvas darbas, ypač, kai yra
trūkumas talkininkų, kurie norėtų
ir galėtų tai padaryti. Tokių žmo
nių mes turime, bet kur jie? Jų
reikia taip rūpestingai ieškoti, kaip
gintarėlių mūsų Baltijos pajūryje...
Tačiau, nežiūrint įvairių kliūčių ir
sunkumų, yra aiški tendencija šia
me darbe stiprėti ir tobulėti.
Šiais metais lietuvių grupės pro
gramų redakciją ir administraciją
sudaro šie asmenys: Marija Gimbu
tienė — pirmininkė; Vladas Šimoliūnas — sekretorius; Stasė Pautie
nienė — redaktorė ir programų ko
ordinatorė; Povilas Jasiukonis —
redaktorius ir editorius; Vytautas
Zelenis — finansų tvarkytojas, ižd.;
Živilė Gimbutaitė — red.-vertėja;
Hypatija Yčaitė-Ptkienė — red.vertėja; Dalė Jasaitytė — pranešėja;
Algis Lapšys — pranešėjas; ir Van
da Zelenienė — parengimų vadovė.
Kalbant apie išlaidas ir finansus,
tektų prisiminti, kad vienos progra
mos transliavimo išlaidas vidutiniš
kai sudaro $50 — $60. Kadangi
šiais metais prašytos finansinės pa
ramos iš feder. valdžios per UCLA
nebuvo gauta, teko verstis savais
ištekliais.
Yra vilties, kad ateityje, tobulė
jant ir augant šiame darbe, atsiras
daugiau ir talkininkų-rėmėjų iš mū
sų pačių tarpo, o gal ir iš tų vietos
žmonių, kuriem tiesioginiai šios ra
dio transliacijos yra skiriamos.
Darykime visa, kas yra galima
ir reikalinga, kad pradėtas darbas
nesustotų. Kartokime daug kartų
vietos žmonėms, kad jie daugiau
suprastų ir pažintų mus, — kas
mes tokie esam? Kur yra mūsų gim
toji šalis Lietuva? Kokia yra mūsų
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lietuvių praeitis: mūsų istorija ir
mūsų kultūra ir kodėl mes, lietu
viai, šiandieną tiek daug sielojamės
ir kovojame dėl savo šalies likimo:

Klausykime patys tų programų
ir prie progos priminkime savo ang
liškai kalbantiems kaimynams, kad
pasiklausytų Pabaltiečių radijo pro
gramų (Baltic Heritage Radio), ku
rios yra transliuojamos kiekvieną
trečiadienį nuo 8 vai. iki 8:30 vai.
vakaro per PABLIC RADIO stotį
— K. C. R. W. — 89.9 FM bang'
iš Santa Monikos.
VI Šimoliūnas

Baltic Heritage Radio, Lietuvių
programai paremti aukojo:

$100 — Dr. A. K. Pautienis.

$50 — G. Kazlauskas.
$35 — R. M. Bureika.

Po $25 — St. Pautienienė, Dr.
A. K. Pautienis, M. Lembertienė,
ir sūnūs, L. Reivydas.
Po $20 — A. Adomėnas, B. ir
D. Mackiala, Navickai, J. H. Pet
kai, J. R. Vidžiūnai.

Po $15 — VA. Juodvalkiai, Dr.
G. Valančius, P. Visvydas.
Po $10 — A. Avižienis, R. V.
Barmai, Blinienė, Burokas, J. Činga, Dr. M. Devenis, V. S. Fledzinskai, V. Gilys, Gustas, V. Jatulienė, Dr V. Juodeika, V. A.
Juodvalkiai, V. Kazlauskas, S. Ru
dokienė, Dr. Kliorė, A. Kupinskas,
K. Kučinskienė, Prof. J. Kuprionis,
E. Kulikauskas, J. Kutra, A. Luk
šienė, Dr Milaknis, S. Makarevičius, J. Navickas, K. Pažemėnas,
B. D. Railai, L. Reivydas, Mrs.
Shabanow, V. Šimoliūnas, Truskauskai, A. Tumas, A. Vaišnys,
E. Vilutienė, J. Vilutis, V. V. Zeleniai.

Jo $6 — R. Apeikytė, G. Gu
dauskienė.

Po $5 — L. Biržis, P. Abelkis,
V. Gedgaudienė, A. Naujokaitis,
Juodeika, G. Kaunas, V. Leskaitlenė, G. Markus, N. Railaitė, J.
Skaudys, S. Venckus, R. Vizgirda,
V. Volpe, A. Vosylius, Yelich, A.
Žemaitaitis.
Smulkesnių aukų surinkta $42.
Be parašo arba parašas neįskaito
mas — $55.

Už paštu išsiuntinėtas p. Žyman
tienės iliustruotas korteles surinkta
$135.
V. Zelenis, ižd.

Pamaldos stovykloje. Šv. Mišias atnašauja skautu kapelionas
Dr. kun. Algirdas Olšauskas.
Foto V. Svidersko
baltų kalbų ir kultūrų
KURSAS

Kalifornijos universitete, Los An
geles (Baltic Language & Cultures,
UCLA) , paskaitos vyks kiekvieną
ketvirtadienį rudens ketvirtyje (Fall
1957, nuo 7 vai. iki 9 vai. vakare,
GSM (Grad School of Manage
ment) patalpose 4343 B.
Kursą dėstys dr. Marija Gimbu
tienė ir visa eilė kviestinių lektorių.
Paskaitos prasidės spalio 7 d.
Numatoma tokia programa:
SPALIO MĖN.—
7 d. — Prof. M. Gimbutienė: Inau
guracinė paskaita — Baltai indo
europiečių tautų tarpe.
14 d. — Baltų proistorė — prof.
M. Gimbutienė.
21 d. — Baltų tautų geografija
ir gamta — prof. J. Kuprionis.
28 d. — Tautybių santykiai bal
tų kraštuose ir visoje Sovietų Sąjun
goje — prof. V. Juodeika.
LAPKRIČIO MĖN. —
4 d. Įvadas į baltų kalbotyrą —
prof. Jules Levin.
11 d. Baltai ir slavai — prof.
Meyer.
18 d. — Baltų mitologija — prof.
M. Gimbutienė.
GRUODŽIO MĖN. —
2d. — Lietuvių literatūra —
prof. R. Šilbajoris.
9 d. Lietuvių poezija — poetas
Pranas Visvydas; latvių poetas
Olafs Stumbrs — latvių poezija.
Programos pasikeitimai bus pra
nešti spaudoje.

Stovyklos Vadoybe: V. sk. Ale
Namikienė, “Paukščių Tako” pastovyklės v-kč. Vyr. sk. Vytenis
Vilkas — “Aitvaro” pastovyklės
viršininkas. Sk. V. SviderskasStovyklos Viršininkas.
Foto V. Svidersko
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4sus dviem savaitėm važiuoja nuo ru kais ir perdėta visuomenine veikla.
dens pradedą mokykloje dirbti Jū Bet viskas baigiasi labai laimingai:
me apartmente Santa Monikoje. Su ratė Pažėraitė ir Juozas Venckus. “Eikim atsigulti...”
sirinkimas buvo gausus. Svarstyta Visiems palinkėta sėkmės ir lai
Ši komedija bus atvanga po anks
šių metų vyčių seimo reikalai.
mingos kelionės.
čiau Dramos Sambūrio statytų
Mes visi džiaugiamės tų penkių sunkesnio turinio dramų. Šiame
Tarp nauų reikalų buvo pasiūlyta
kad vyčiai imtųsi iniciatyvos pradėti jaunuolių lietuvišku susipratimu ir montaže pamatysime savo draugų
katalikų pamaldas lietuviškai Santa dideliu pasiryžimu tobulintis litua ydas ir silpnybes, savo vyrų ir
Monikoje. Nutarta sudaryti tam nistikos dalykuose.
žmonų nedažnai pastebimą tikrąjį
reikalui bendrą komitetą iš įvairių
veidą, idealią jaunuolių meilę. Pa
Iki pasimatymo mokykloje.
S. M. lietuvių organizacijų asmenų
V. Pažiūra matysime patys save švenčiant ve
ir pavienių lietuvių.
dybinio gyvenimo sidabrinę sukak

IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
DAILIŲJŲ MENŲ KLUBUI
20 METŲ

Los Angeles Dailiųjų Menų Klu
bas, pradėjęs savo veiklą 1956 me
tų gegužės mėnesį, baigė savo įvai
raus gyvavimo 20 metų. Sukaktu
vinis susirinkimas pravestas kom
pozitoriaus Broniaus Budriūno
1976 m. liepos 31 d. Broniaus ir
Eleonoros Budriūnų namuose ir jų
maloniose vaišėse.
Susirinkimui pirmininkavęs Bir.
Budriūnas kalbėjo apie lietuvių
dainų šventes, istoriškai apžvelgda
mas jas nuo Lietuvos laikų, pasku
tiniąsias lietuviškas operas Chicagoje, lietuvių chorus Australijoje ir
Australijos Dainų šventę, kurios di
rigentu buvo komp. Budriūnas,
apie 1975 m. okupuotoje Lietuvoje
surengtą Dainų šventę, kurioje žiū
rovų tarpe teko būti pačiam prele
gentui, ir apskritai apie lietuvišką
dainų muziką bei kritiką.
Pasakojimą paįvairino juostų iš
traukomis; taip pat davė ištraukų
iš lietuviškų operų J. Kačinsko
“Juodas laivas”, J. Gaidelio “Gin
taro šaly” ir V. Marijošiaus ’’Prie
saika”.
Sekančiu klubo pirmininku rotariniu keliu yra Danutė Mitkienė.
Jai pasiūlius, atsistojimu ir susikau
pimo momentu pagerbti mirusieji
klubo nariai: lygiai prieš 5 metus
atsiskyręs J. Tininis, prof. M. Bir
žiška, G. Velička ir Pr. Lembertas.
Metraštininkas pranešė, kad baig
tas trečias Dailiųjų Menų Klubo
metraščio tomas, apimantis 19661976 metus. (Metraščių viršelius
dailiai apipavidalino klubo narys
P. Gasparonis).
Trečiame DMK metraščio tome
yra: laiškų — 35; korespondencijų
— 48; originalių nuotraukų — 5;
nuotraukų iš spaudos — 48; repor
tažų iš spaudos — 2; reportažų įra
šytų ranka — 4; straipsnių — 20;
ranka įrašytų eilėraščių — 5; eilė
raščių iš spaudos — 15; įrašų-įspū
džių — 13; orginalių spausdinių —
7; originalių raštų — 22; nekrolo
gų apie mirusius klubo narius —
19; įstojamųjų raštų— 3; atsakymų
į įstojamuosius raštus—3. (Ig)
JAV LB LIETUVIŲ DIENA

įvyksta rugsėjo 25 ir 26 d. Pro
gramoje numatyta L. A. Dramos
Sambūris su A. Kairio pjese “Si
dabrinė diena” ir A. Variakojienės
tapybos paroda.
Vaidinimas įvyks King Star Jr.
High School auditorijoje rugs. 25 d.
7:30 vai. vakare; paroda bus Tau
tiniuose Namuose, šeštadienį ir sek
madienį.
VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvos Vyčių, Los Angeles kuo
pos susirinkimas įvyko rugp. 15 d.
Vinco ir Sofijos Tuskenių gražia

Susirinkime kaip kuopos dvasios
vadas dalyvavo kun. V. Palubins
kas. Šiais metais vyčių kuopai pir
mininkauja inž. Julius Kiškis.
Po susirinkimo šeimininkai Tuskeniai visus skaniai pavaišino.
LOS ANGELES JAUNUOLIAI
Į LITUANISTINIUS KURSUS

Vasaros atostogų metu, prie Kent
universiteo, nuo rugp. mėn. i4 d.
iki 28 d. vyko Lituanistiniai kursai,
į kuriuos iš Šv. Kazimiero Šeštad.
Lituanistinės Mokyklos išvyko jau
na mokytoja Ilona Bužėnaitė ir
Mokytojų kursų studentė Regina
Vilkaitė.
Nuo rugp. 8 iki 15 d. Dainavoje
vyko Mokytojų Studijų Savaitė. Jo
je dalyvavo ir Mokytojų kursų stu
dentė Vita Polikaitytė.
Jų kelionės išlaidoms padengti
buvo suorganizuota parama ir lie
pos mėn. 29 d. sukviesti rėmėjai,
kursantai, jų tėvai bei mokytojai į
mokyklos patalpas čekių įteikimo
ceremonijoms. Mokyklos direkto
rius paaiškino šio susiėjimo tikslą ir
pasidžiaugė, kad visi, į kuriuos krei
pėsi, maloniai sutiko šį kilnų ir
svarbų reikalą paremti pinigine au
ka. Štai jie: 1. Mokyklos mokinių
tėvų komitetas, visad linkęs už
mokslo lygio sustiprinimą, tam tiks
lui paskyrė $300; 2. Parapijos kle
bonas ir mokyklos globėjas prel. J.
Kučingis — $75; A. ir V. Pažiūrai
— $100; 4. Lietuvių Fondas (per
pirm. A. Tumą) —- $75; 5. LB
Los Angeles apylinkė (per pirm. V.
Tamošaitį) — $75; LB Santa Moni
kos apyl. (per p. S. Kvečą) — $75;
7. LB Vakarų apygarda (per p. A.
Adomėną) — $75; 8. Ponai A.
Markevičiai — $60; 9. Lietuvių
TN (per p. B. Dūdą) — $10; io‘
Ponai L. E. Jarašūnai — $30; 11.
A. A. Budriūnai — $10. Iš viso
surinkta $925.00.
Visos kursantės rėmėjams nuo
širdžiai padėkojo ir pasižadėjo, pasisėmusios naujų žinių, būti lietuvių
tautai nudingesnės, o ypač L. A.
lietuvių kolonijai. Malonius linkėji
mus pareiškė ir rėmėjai, įteikdami
savo aukas. Tėvų vardu kalbėjo p.
p. Polikaičiai ir E. Vilkas, pareikšdami padėką už jų dukrų įvertini
mą. Taip pat kursantės sveikino ir
jų ryžtu džiaugėsi mokytojos A.
Dudienė ir G. Juodeikienė. Visų
tarpe buvo jauki ir maloni nuotaika.
Baigiant šias iškilmes, V. Pažiū
ra pranešė, kad į Lituanistikos kur
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KALIFORNIJOS LIETUVIŲ
ALMANACHAS
JAU ATSPAUSDINTAS

Rugpiūčio mėn. pabaigoje at
spausdinta ir įrišta “Kalifornijos
Lietuvių Almanacho” IlI-ji laida.
Tuojau bus pradėtas siuntinėti jį
užsisakiusiems. Bet prieš tai gali
ma jį atsiimti LAV ir LD žurnalo
leidykloje, 4364 Sunset Blvd., taip
pat galima gauti pas knygų platin
toją V. Prižgintą sekmadieniais pa
rapijos kieme. Almanacho kaina
$5.
Jei kas pastebėsite kokių klaidų
telefonuose ar adresuose, malonė
kite pranešti redakcijai telefonu
664-2919 arba laiškeliu, bus patai
syta su papildymų puslapiais.

Jei kieno nors pavardės alma
nache nėra, malonėkite prisiųsti
kaip galint greičiau. Įdėsime į pa
pildymų puslapį.
Leidėjas

KAUKIŲ BALIUS - DERLIAUS
ŠVENTĖ

įvyks š. m. spalio 30 d. 8 vai. vak.
Santa Monica Women’s Club salėj.
Rengia pabaltiečių Radijo Lietuvių
Programos Komitetas (Baltic He
ritage Radio). Visi kviečiami.
LIETUVIŲ . BENDRUOMENĖS
LIETUVIŲ DIENA

JAV LB Lietuvvių Diena kasmet
rengiama Tautos šventės, rugsėjo
8-sios paminėjimui.
Šiais metais ši diena dėl įvyks
tančios Tautinių Šokių šventės Či
kagoje nukeliama į rugsėjo 25 d.
Kaip ir kiekvienais metais, Lietu
vių Dienoje vyks sporto varžybos
(informacijas suteiks sporto vado
vai) ir meninė programa, kuria iš
pildys L. A. Dramos Sambūris,
pastatydamas A. Kairio 3-jų v.
labai linksmą komediją “Sidabrinė
diena”. Šis pastatymas yra monta
žas iš operetės “Sidabrinė diena”
libreto ir to paties vardo komedi
jos. Montaže sujungti komiškasis
ir vokalinis elementas, ir ji bus pri
statyta kaip sapnas. Ir kas gali būti
gražiau už malonų sapną su šo
kiais ir dainomis, gudriai susukta
intriga, meile, neištikimybe, plet-

tį, ir senstančio vyro svajonę susi
rasti iš Indijos atvežtas Mahara
džos sidabrines šliures, kaip atjaunėjimo simbolį.
Spektaklio pagrindinėse rolėse
matysime: Vincą Dovydaitį, Ireną
Frankienę, Dalią Jasaitytę, Viltį
Jatulienę, Saulių Matą, Algį Stan
čiką, Ingą Tumienę, Rimantą Žu
ką. “Sidabrinės dienos” baliaus sve
čiais yra: Onutė Deveikienė, Valerja .rlikienė, Cyntia Harwickiene,
Genė Mažuliėnė, Gražina Raibienė,
Raisa Urbanienė, Jonas Janušaus
kas, Pranas Dovydaitis, Antanas
Kiškis, Albinas Mitkevičius, Juozas
Raibys, Bronius Seliukas, Julius
šermukšnis.
Šokėjos: Giedra Dovydaitytė ir
Darija Žaliūnaitė. Montažas ir re
žisūra Dalilos Mackialienės, deko
racijos ir apšvietimas Algio Žaliūno.
Režisieriaus pad. Ema Dovydai
tienė ir Balis Mackiala.
Spektaklis Įvyks rugsėjo 26 d.
7 vai. 30 min. vak. Thomas Star
King Jr. High School auditorijoje.

4021 Fountain Ave. (kampas Foun
tain Ave ir Bates St.).
Po vaidinimo Lietuvių Tautiniuo
se Namuose įvyks Aldonos Varia
kojienės meno darbų parodos ati
darymas. Aldona yra mums gerai
pažįstama iš savo ankstesnių paro
dų. Ši jos paroda yra lyg įžanga į
kitą jos darbų individualinę parodą
Čiurlionio galerijoje Čikagoje š. m.
lapkričio mėn. pabaigoje. Po trum
po parodos atidarymo svečiai bus
vaišinami šampanu, užkandžiais, ka
vute ir pyragaičiais. Susitikimas su
komedijos autorium A. Kairiu, ku
ris atvyksta į premjerą iš Čikagos.
Parodos apžiūrėjimas, pašnekesiai
su aktoriais ir įspūdžių pasidalini
mas galės tęstis iki gaidžių.
Šalia visko veiks stipriųjų gėri
mų maras. Visa šita bus visiems
tiems, kurie įsigys $10.00 vertės
bilietą. Bilietai tik į spektaklį $5.00.
Jaunimui iki 18 metų $2.50. Bilie
tai gaunami parapijos kieme prie
staliuko su užrašu SIDABRINĖ
DIENA ir pas Dramos Sambūrio
narius ir rengėjus.
Bendruomenės L. Dieną rengia
Los Angeles ir Santa Monicos apy
linkės, Vakarų Apygarda ir Kultū
rinis Komitetas, kurio pirm, yra
Julius Raulinaitis ir nariai: Alė Rū
ta Arbienė, Irena Tamošaitienė,
Antanas Polikaitis ir Rimtautas
Dabšys. (k.)

— Los Angeles Sv. Kazimiero

Atšventė Onų vardines

5 jas pagerbti, jų vardinių proga su
rengė joms vaišes, į kurias susirin
Kalifornijos Liet. Radijo klubas
Šeštadieninės Lituan. mokyklos mo
ko nemažas būrys jų prietelių, jas
birželio 25 d. Los Angeles Lietuvių
kiniai Lietuvos Išlaisvinimo Tautos Tautinių Namų salėje pakvietė ra pasveikino, palinkėdami daug svei
kų ir laimingų metų, (jg)
Fondui 1976 m. aukojo:
dijo valandėlei daugiausia pasidar
R. Dornan vietoje A. Bell
I skyrius — $1.40; II sk.— 2.60; bavusias ar piniginėmis aukomis pa
rėmusias
Onas:
Macėnienę,
MicpoVietoje Alfonzo Bell, 27 distrikII sk. — 3.25; IV sk. — 5.00;
V sk. — 4.75; VI sk. 8.10; VII sk. vilienę, Sondomavičienę, Motiekie- te, dabar kandidatuoja geras lietu
— 5.10; IX sk. — 6.00; X sk. — nę. Ona Macėnienė yra L. Radijo vių ir kitų pavergtų tautų draugas
klubo valdybos nalrė, daug prisideda Robert Dornan. Alfonzo Bell savo
7.00. Mokytojų kursai — 2.80.
prie visų radijo valandėlės darbų. kongresmano poziciją prarado kanViso — $46.00.
Taip pat ir kitos išvardintos Onos didotuodamas į US senatorius.
VI. Pažiūra, yra nuoširdžios radijo valandėlės
Santa Monikos ir apylinkių lie
Mokyklos direktorius rėmėjos. Klubo valdyba, norėdama tuviai turėtų paremti Rober Dor
nan, kandidatą į kongtesmanus.

“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
Leidėjui
Prašau neatsisakyti patalpinti se
kančiame laikraščio nr. šį trumpą ir
galutinį mano atsakymą p. VI. Bakūnui į jo polemiką, tilpusią lieposrugp. nr. 7-8.

Ačiū!
Anaheim, 1976.8.12

V. P.

Todėl nemanau atsakinėti į p.
VI. Bakūno žurnalistinį leksikoną,
bet noriu pasinaudoti tik vieno iš
minčiaus seniai pasakytais žodžiais:
“Jupiteri, tu pyksti, taigi tu netei
sus!”
V. Pažiūra

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIU KREDI1O S/įJUNG.-i

3004 Santa Monica Blvd., Suite A

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calit. 900oV
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmseii.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

Gerb. p. A. Skiriui,

Žurnalistas p. VI. Bakūnas džiau
giasi šio krašto spaudos laisve ir la
bai pyksta, kai ja pasinaudoja jo
paties užkabintas asmuo. Ar nėra
panašumo į tą pasakėčią, kurioje
priekaištaujama žmogeliui, tem
piančiam užsispyrusį asiliuką: “Ar
ne geriau būtų, jei jis užsidėtų jį
ant savo pečių?” O kai žmogelis
apklausęs gudraus patarimo, tatai
ir padarė, tuoj pat gavo kitą išmin
tingą sprendimą: “Durnas žmogus
neša asilą...” Taigi yra žmonių, ku
riems vistiek neįtiksi, nors ir taip
darytum, kaip jie tau buvo patarę.
Ar verta į tokius kreipti dėmesį?
Paga p. Bakūną: “Never!”

Šv. Kazimiero parapijos Lietuvių Dienoje. Iš kairės:
V. Pažiūra, V. Jonuškaitė, Vilniaus op. teatro solis
tė D. Juodikaitytė, komp. B. Budriūnas, J. Adamkevičius, prel. J. Kučingis, estų, latvių viešnios, J.
Čekanauskienė ir V. Čekanauskas. F. A. Gulbinsko

NURMSEN PAINT CO.

Polemika

Kristina Krakauskaitė, Honolu
lu, Hawaii, 5 metų lietuvaitė,
kuri atstovauja lietuvius tarp
amerikiečių.

Red. prierašas: Davę abiem pu
sėn pasisakyti, tuo Bakūno ir Pa
žiūros polemika ir baigiame.
Išvadas pasidaryti paliekame pa
tiems skaitytojams.

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.

Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasi inkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p.
Sekmadieniais uždaryta.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos. t
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BALTIC BAKERY
Naujas adresas yra
2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA
Telefonas 547-4331
Savininkas Antanas Kazilionis
Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet
Vėl atidaryta buvusi “Lithuanian Bakery, pakeitusi vardą Į
Išvežiojama duona per visas delikatesų ir kt. europėjiškas krautuves.
Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Pairk Blvd.

Su svečiais iš Kanados: priekyje—A. Urbonas ir V. Plukas. S o i
(Iš kairės): H. Paškevičius, A. Skirius, Giliaras Urbonas, “Speak
Up” laikraščio Toronte, Can. redaktorius ir leidėjas, Marija Klinto
nienė (Rūtos Lee motina), V. Skirius ir V. Tamošaitis. G. Urbo
nas ir sūnus Kalifornijoje atostogavo rugpjūčio mėn. pabaigoje.
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Foto Leono Briedžio
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SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
— Santa Monikos Amerikos Lie
tuvių klubo valdybą šiuo metu su
daro: pirmininkas — A. Markevi
čius, vicepirmininkai — S. Kvečas,
E. Gedgaudienė, sekr. — M. Vai
čienė, protokolų sekr. K. Černiaus
kas, ižd. — T. Skirgaila, valdybos
narys — V. Pinkas ir valdybos gar
bės narė — A. Devenienė.
Rev. komisija: E. Jarašiūnas, E.
Balceris, J. Andrius. Parengimų ko
misija — V. Plukas, L. Grauzinie
ne, B. Šimkienė, V. Šimoliūnas.
Prėjusiais metais klubas iš su
ruoštų parengimų pajamų parėmė
šias organizacijas, duodamas aukų:
Los Angeles Jaunimo Ansamblio
šventei — $25; Lietuvių Enciklope
dijai anglų k. leidimui — $100;
“Dirvos” gaisro fondui — $100;
Balfui — $50; Venecuelos Jauni
mui kelionei į Jaunimo kongresą —
$100; Bražinskams — $103; ALTui
— $100; viso išaukota — $578.

Šių metų valdyba, išrinkta bal.
23 d., per trumpą laikotarpį pasiro
dė labai aktyvi: jau iki liepos mėn.
pabaigos turėjo 3 didesnius paren
gimus, būtent: pianistės Raimondos
Apeikytės piano rečitalį (birželio 5),
klubo gegužinę (birželio 20) ir dr.
A. Šliupaitės pagerbimą.
Pianistės R. Apeikytės rečitalis
S. M. Bay Woman’s Club salėje
praėjo su dideliu pasisekimu, mūsų
spaudoje jis susilaukė plataus at
garsio.
Klubo gegužinė įvyko gražiame
M. Vaičienės sode. Jau ketvirtą kar
tą panašaus pobūdžio gegužinė-piknikas vyksta jaukioje klubo narės
aplinkoje ir sutraukia nemažą skai
čių klubo narių ir jų svečių.

Dr. Aldonos Šliupaitės, kaip visuomenininkės pagerbimas įvyko
liepos 25 d. Uncle John restorane.
Praėjo labai gerai. Dr. A. Šliupaitę pagerbti susirinko pilna salė sve
čių. Visi buvo pavaišinti. Po to klu
bo pirm. A. Markevičius pristatė
daktarę Šliupaitę susirinkusiems ir
paaiškino, kad visi čia susirinko ne
tik pagerbti ją kaip visuomenininkę,
bet kartu atšvęsti jos gimtadienį.
A. Devenienė nupasakojo dr. A.
Šliupaitės svarbesnius gyvenimo įvy
kius.
Dr. A. Šliupaitė yra dr. Jono
Šliupo ir Malinauskaitės duktė, gi
musi 1886 liepos 26 d. New Yorke.
Nuo 1902 metų ji studijavo Pensil
vanijos Moterų Medicinos kolegijoj.
Anais laikais nebuvo įprasta, kad
mergaitė studijuotų mediciną, bet
Aldona baigė kolegiją 1908 m. ir
vertėsi gydytojos praktika Brooklyne.
1917 m. su tėvu išvyko Rusijon
per Japoniją ir Sibirą Lietuvos pa-

bėgėliams ir tremtiniams, nukentėjusiems nuo I pas. karo, padėti.
Tėvo ir dukters kelionė buvo labai
sunki, atsimenant to meto sąlygas.
Rusijoje ji buvo paskirta Voronežo
mokinių gydytoja, o 1918 m. su
Voronežo mokiniais ji nuvyko į
Vilnių, iš ten į Šilalę, kur siautė
įvairios ligos ir epidemijos. Kur ga
lėdama, visiems padėjo savo žinio
mis ir gydytojos praktika. 1919
m. ji buvo priskirta prie JAV Rau
donojo Kryžiaus Misijos ir kaip
JAV pilietė labai daug padėjo ne
priklausomai Lietuvai besikuriant.
Taip pat 1919 m. ji dirbo Kaune
Lietuvos Raud. Kryžiaus ligoninėje,
padėdama dr. P. Mažyliui suorgani
zuoti moterų skyrių. Nuo 1923 iki
1927 m. buvo Medicinos fakulteto
akušerijos ir ginekologijos katedros
jaunesn. asistentė; taip pat suorga
nizavo Kaune Gailestingųjų Seserų
kursus.
1931 m. dr. Šliupaitė sugrįžo į
JAV ir Brooklyne vertėsi medicinos
praktika. Nuo 1958 m. vėl dirbo
New Yorko ligoninėje. 1940 m.,
Sovietams okupavus Lietuvą, dr.
Šliupaitė įsijungė į Lietuvos laisvi
nimo ir Balfo darbus; balfe ji buvo
medicininės pagalbos patarėja.
Dar Lietuvoje būdama, parašė
kelias medicinines knygas. Visuo
met pasišymėjo nepaprastu darbštu
mu ir energija. Labai daug padėjo
antro karo pabėgėliams iš Lietuvos.
Jos durys niekam nebuvo uždary
tos.
Pasitraukus iš gydytojos prakti
kos, dr. A. Šliupaitė iš New Yorko
persikėlė gyventi į saulėtą Kalifor
nija ir apsistojo Santa Monikoje.
Po šios gyvenimo apžvalgos ją
sveikino Liet. Bendruomenės S. M.
apyl. vardu pirm. A. Trasikis, gy
dytojų vardu — dr J. Jusionis ir
Gailest. Seserų vardu — M. Vai
čienė.
Ta proga dar iš savo prisiminimų
apie daktarę kalbėjo dr. A. Bartkus,
dr. Gedaugas ir dr. K. Alminas.
Solenizantės brolis V Šliupas šeimos
vardu padėkojo rengėjams ir sve
čiams už tokį gražų jo sesers pa
gerbimą.
Baigiant tą malonų subuvimą,
pati dr. Aldona, labai susijaudinusi
dėkojo klubo pirmininkui A. Mar
kevičiui bei klubo valdybai už jai
suruoštą pagerbimą ir pasakė, kad
buvusi labai nustebinta, kad tiek
daug svečių atsilankė ją pasveikinti.
Atskirai dėkojo A. Devenienei už
padarytą jos gyvenimo apžvalgą.
Mes, lietuviai - santamonikiečiai,
didžiuojamės, turėdami tokią švie
sią asmenybę savo tarpe. Jos gim
tadienio proga linkime dar ilgai bū
ti su mumis sveikai ir džiaugtis Ka
lifornijos saulute (eg).
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SANTA MONIKOS AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBAS
maloniai kniečia į

Tradicinį

BALIŲ,

kuris Įvyks 1976 metų spalio (October) mėnesio 2 d. 7 vai. vakaro
MIRAMAR HOTEL - SATELITE ROOM
Wilshire Blvd, ir Ocean Ave., S. M.

•

Vakariene

-k

Geras orkestras
Įdomi trumpa programa

•

Gėrimai

*

Bilietai: $10.00 asmeniui

Bus laimėjimai

Prašoma bilietus iš anksto rezervuoti pas:
Markevičių — telef. 828-7525
Gedgaudienę — telf. 399-1825
Kvečą -— telef. 393-3367
ISISISISISISISISU

Mielieji mūsų skaitytojai, rėmėjai ir bičiuliai,
primename, kad šiais metais

"Lietuvių Dienų" žurnalo

METINIS PIKNIKAS
įvyksta rugsėjo 19, sekm., nuo 12:30 p. p.

puikiame McCambridge Parke, 1515 N. Glenoaks Blvd.,

Burbank, Calif., kur yra daug pievos, medžių ir pavėsio,
o taip pat stalų ir suolų piknikaujančių patogumui.
Geras maistas ir gaivinantys gėrimai.

Dovanų traukimas LD žurnalo rėmėjams.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

BEAUTY FAIR COIFFURES

Apdrauda

Baldai

Sav. Elena Astravas

ALBINAS MARKEVIČIUS

CENTRAL APPLIENCES
MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezeutali. e
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.,
Venice, Calif. 9029'.
Phone 821-2525

6087 Sunset Boulevard

insurance Agent
iQQZ Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Res.: 395-0410

Phone: 828-7525

Branch Office:
2953 Lincolm BL, Santa Monica, CA
-------- :—

,

_________ -

Hollywood, California 9002b
Telefonas

466-1066

'Lietuviu Dieny' metinis

PIKNIKAS
šiais metais įvyksta

rugsėjo 19 d.„ sekmadienį,

Residence 1 (714) 642-4878

McCambridge

Parke,

Burbank, Calif.

Moteliai

Fotografai

Phone: 399-9238

90405

’»•

Grožio salionai

Daug pievos, medžių ir pavėsio.

■

MOTEL RŪTA & DATE SHOP

A. F. 8KIRIUS
Insurance Agent

LEONO KANTO FOTO STUDIuA
"Flatte of Hollywood”

Hollywood

6671

Blvd.,

taisymas

CARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
lel. 394-0 M2

Meškiukas Rudnosiukas

(714) 347-8315

Res. HO. 6-6084

HO. 9-8097

su spalvotomis V. Stančikaites
iliustracijomis.

Nuosavybiy pardavėjai

BIRUTA BARV1KS, D. D. o.
Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvu.,
Los Angeles, Calif. 90036

JONAS KUTRA
leal Estate—Income lax —Notary
Public

1011 — 19th St., Santa Monica,
Calif. 90403

Tel. WE 9-1448

11- liupUA LuuLt/
laidyiuua a* uuav uiuo.

Vytės Nemunėlio

Indio, Calif. 92291

Hollywood, Calif. 90028

Dantistai
Automobiliy

A. BLAK1S, D.D.S.

and FKaME WuKK
Auiomouiuų taisymas
Vincas Viskantas, savin.

1911 pacific Coast Hwy.
i-omita, Calif. 90717
Telef. 325-3145

Aimes-užeigos
THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, savininkas
14530 Lanai k Street
Panorama City, Calif. 91402
Phone 787-9837

e

po>- .mem.

GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
3151 Gleendale Boulevard
LOS ANGELES, CA. 90039

Telef.: MA 5-8373

ALBINAS MARKEVIČIUS

Real Estate Broker

PLOKŠTELIŲ.

Santa Monica, Calif. 90404

Pohne:

828-7525

Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

Real Estate Broker
401 Wilshire Blvd., Suite 420
Santa Monica, CA 90401

Gydytojai

Jst. telef. 393-5544

118 E. Glenoaks Biv.
Glendale, Calif. 91207
Phone 246-2456
JOSEPH GUDAUSivmS, M.
Gydytojas ir chirurgas
įstaigos telef. 826-3090
Namų telefonas 830-2867
3231 Pice Boulevard

namų 393-1381

ANTANAS ir BRONĖ 8KIRIAI

u.

Santa Monica, Calif. 90405

Cocktails and Dancing

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav

Valandos: 9:00 AM — 5:90 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 2.46-1717

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.

Dokumenty tvirtinimai

Valandos: 10—12 ir 3—7; šeši. 9—
Office: EM 3-5909; Exch. EJ1 3-S11G

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 96029 v

NO 4-2919

Res. TH 2-5394

TARBELL REALTORS
1584 W. Kartells, Anaheim, Calif.

Res: (714) 530-5389; Off.: 635-0070

Vyt. A. Lubert

Granada Hills, Calif. 91344

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

NO 4-2919

Res. prone TH 2-5344

ALGIDRAS M. DEVENIS, MD
Gynekologas ir chirurgas
1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA
90813
Telef.

432-2973,

resid.

597-4141

Dovanos angliškai skaitantiems
Viena iš gražiausių dovanų bus
Adomo Galdiko monografija “A
Color Odyssey”,' iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijoms, su plačiu Waldemar George
studijiniu straipsniu. 171 psl., di
lo formato, kana $16.00.
Knyga gaunama LAV adm-je4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029.
KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

Vaiku darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL

Notary Public

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis—
tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.
Gražu dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.
Didelis dovanų pasirinkimas yra
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029
Tel. 664-2910

Estate Brokers

THE ROUND ROBIN

ANTHONY SKIR1US

atskirų solistų

ROQUE & IviArtK CO.

Henry J. PASCOE Realtors

Telef 660-1205

LITTLE JOY “Jr."

1477 Sunset BL, Los Angeles, Calit.

Mūsų knygyne taip pat galite gauti

3002 Santa Monica Blvo.,

ROLANDAS

LUIS M. ALBERT, M.D.

Cocktails — Pools — Piano
Liudas Re>vydas, sav.

šių ir kitų knygų jaunimui galite
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje:
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA
90029

šokių, maršų, chorų dainų,

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403
Phone 828-4613 by

Kaina $3.00

lengvosios muzikos

Tel. 451-3050

Dantistas (latvių kilmes,
uuliV
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82-083 Highway 99,

4364 Sunset Boulevard
Los Angelos, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

Stasys ir Stase Damuliai, sav

and KINDERGARTEN
Ona žuvienė

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.
Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340

Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.
Pirm. Juozas Mitkus
2610 Griffith Park Blvd., Los An
geles, Ca. 90039. Tel. 662-6591
Sekr. Litą Žilevičiūtė, tel. 244-6792
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

LIETUVIŲ

RUGSĖJO MĖN.

i9 d., sekmad.,— “Lietuvių Dienų”
žurnalo metinis piknikas McCam
bridge parke, Burbank - 1515
Glenoaks Blvd.
25 d., šeštad. — LB Lietuvių Die
nos programoje vaidinimas —
linksma komedija “Sidabrinė die
na” King Star H. School salėje.

25-26 d. — Dail. Aid. Variakojienės meno paroda Taut. Namuose.
SPALIO MĖN.

2d. — Santa Monikos Liet, klubo
metinis balius Miramar viešbuty.

9 d. — Tautinės Sąjungos ir Tau
tinių Namų 15 metų sukakties
minėjimas savoje salėje.
15 d., penktd., — R. Apeikytės
piano rečitalis Latvių salėje. Rengia

latviai.
16 d., šeštad. — Šv. Kazimiero par.
choro balius.

17 d., sekmad., — “Lietuvių Die
nų” žurnalo 25 metų sukakties
minėjimas Ambassador viešbu
tyje, Venetian salėje.

30 d., šeštad., — Baltic Heritage
Radio “Kaukių Balius” Women’s
Bay klubo salėje Santa Monikoj.

ten jau įsigijo rezidenciją.
Rugp. 7 d. L. B. klubas jam su
ruošė išleistuvių vaišes, kuriose
jam buvo įteikta dovanų ir pasakyta
linkėjimų.
L. B. kubui dabar pirmininkauja
dr. Al. Kontvis.
A. Vilkaitė — Magna cum Įaudė

Alma M. Vilkaitė šiemet baigė
UCLA kolegiją su pagyrimu (Mag
na cum Įaudė) ir gavo BA laipsnį iš
biologijos. Alma žada tame pat
universitete studijuoti odontologiją.
Ji aktyviai dalyvavo lietuvių organi
zacijose — skautuose ir Jaunimo
ansamblyje. Almos M. Vilkaitės
tėvai, Irena ir Eugenijus Vilkai, ir
gi yra aktyvūs lietuvių veikloje.
Linkime Almai sėkmės siekiant
aukštesnio mokslo.
J. ir J. Mulokų priėmimo vaišės

Nuo rugpiūčio mėn. architektas
Jonas Mulokas su žmona Jadvyga

ir sūnum Dainiumi iš Chicagos per
sikėlė gyventi į Kaliforniją.
Jų vyresnysis sūnus Rimas su
žmona Rūta rugp. 21 d. savo pui
kioje rezidencijoje, Northridge, Ca.
iškėlė šaunias priėmimo vaišes, ku
riose dalyvavo apie 150 asmenų.
Sveikiname Mulokų šeimą apsi
gyvenusią Kalifornijoje.

ATOSTOGOS

TRUMPAI
— Angelė ir Algis Raulinainčiai,

Burbank, Calif., šiemet paskyrė
$1000 “Draugo” romano konkurso
premijai. Raulinaičiai yra pirmieji
iš Kalifornijos, kurie parėmė
“Draugo” romano konkurso premi
jų fondą.
Iki šiol “Draugo” romano pre
mijas tik gaudavo, gavusių tarpe
paminėtini Jurgis Gliaudą, Alė Rū
ta ir Juozas Švaistas.
— Aldona ir Bernardas Brazdžioniai iš Vista, Calif, su savo

dviem dukraitėmis Dalia ir Bitute,
kurios dalyvauja šokiuose, su šo
kių grupės ekskursija išvyko į Chikagą, kur dalyvaus šokių šventėje
ir aplankys lietuvių kultūrines įstai
gas bei pasimatys su kolegomis ra
šytojais ir draugais.
—Stasys Dūda, išbuvęs Lietuvo

je ir Europoje virš mėnesio, jau
sugrįžo į Los Angeles. Lietuvoje,
Vilniuje, buvo apsistojęs pas gimi
nes. Europoje ilgiausiai išbuvo Ro
moje — net 9 dienas.
— Prof. M. Gimbutienė liepos

20 d. išvyko į Europą. Daugiausia
laiko praleis Graikijoj, kur ji vyk
dys kasinėjimus. Sugrįš rugsėjo 29
d.

Long
Beach Liet. Klubo vicepirmininkas,
rugpjiūčio mėn. pradžioje išsikėlė
gyventi į Hot Springs, Arkansas, ir
— Vytautas Tamošaitis,

Jaunavedžiai: Kristina Shepetytė ir Walter Dudor, vedę rugpiūčio
7 d., 1976 m. Šv. Kazimiero liet, bažnyčioje. Kristina baigė “medical
science,” o Walter dar toliau tęs teisių studijas.

— Juozas ir Elena Pažėrai šią
vasarą atostogas praleido Europoje.
Jie rašo atvirutėje “L. A. Vaka
rams” “Mūsų kelionė, prasidėjusi
gražiuose Norvegijos fjorduose per
Stockholmo puošnų miestą nusitęsė
į gondolierių Veneciją. Iš čia pui
kiu graikų laivu Nevarino keliau
jame jūra per graikų salas. Aplan
kėme Corfi, Delos, Rhodes, Cretą
ir daugelį kitų salų, kurios kalba
apie gilią graikų senovę ir jos aukš
tą civilizaciją, palaidotą po giliu že
mės sluoksniu.
Pakeliui sustojome ir Istambuie
— tai tikras skruzdėlynas. Atrodo,
žmonių daugybė. Mūsų kelionė per
Graikiją, Šveicariją ir Austriją suks
į namus.”
— Stasė ir Stasys Damuliai, par
davę savo “Rūtos” motelį, Indio,
Calif., persikėlė gyventi į Vistą,
Ca., jie turi avokadų ūkį.
Rugpiūčio gale ir rugsėjo pra
džioje Damuliai praleido atostogau
dami, išvykę į šiaurinę Kaliforniją
ir Vancouverį, Kanadoje, kur lan
ko pažįstamus ir draugus.
— Alfonsas Telyčėnas rugp. 3
d. išvyko atostogų į Honolulu, Ha
vajuose, kur gyvena jo sesuo Elena
Sopis ir anūkės. A. Telyčėnas yra
sesers Elenos duktrs krikšto tėvas.
Havajuose jis ketina praleisti šešias
savaites. Linkime gerai pailsėti ir
sustiprėti.
— Antanas ir Margarita Šulcai iš
Oakland, Calif, atostogas praleido
Britų Columbijoje, Kanadoje. Jis

mums rašo: “Oras puikus, ūpas ge
ras, sveikata stipri — ką linkime ir
Tamstoms”.

Elena Sopienė, Honolulu, Ha
waii, sesuo Alfonso Telyčėno.
rugsėjo mėn. 2 d. aplankė L.D.
red. Ji išvyko į Tautinių šokių
šventę, Įvykstančią Chicagoje"
Ten, aplankiusi draugus ir pažįs
tamus, vėl grįš į Honolulu.
— Stella Kontvienė, Long Beach

Lietuvių Klubo pirmininko dr. Al
Kontvio žmona, išvyko atostogų į
Europą. Ji aplankė savo seserį Var
šuvoje ir motiną Vilniuje.
— Alfonsas Sabaliauskas šią va
sarą praleido lankydamas draugus
Indianoj, Michigan ir Illinois valst.
Daugiausia laiko praleido Chicagoj
ir Union Pier, Ind.
— Stasys ir Stasė Damuliai par
davė savo motelį Indio, Calif, (prie
Palm Springs) ir persikėlė gyventi
i Vistą, kur jau keli metai turi nu
sipirkę didelį avokadų ir kitų veismedžių sodą.

Kiek apsitvarkę, S. S. Damuliai
išvyksta atostogų į Kanadą, kur ap
lankys savo giminaičius ir pažįsta
mus. Jų sodyboje tuo metu šeimi
ninkauti palieka Mrs. Arnashus.

MIRTYS
— Peras Černiauskas, Santa Mo
nica, Calif, mirė liepos 27 d., sulau
kęs 66 metų amžiaus. Palaidotas
liepos 31 d. Šv. Kryžiaus kapinėse.

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Leokadijai, seseriai Genei ir
broliams Alfonsui ir Jonui.

— Rugp. 13 d. Lawndale, Ca.
mirė vienas iš senosios kartos lietu
vių Petras Karužas (ne Karuža).
Palaidotas rugp. 14 d.

— Ona Brizgelienė, viena iš pir
mųjų Los Angeles lietuvių koloni
jos gyventojų, mirė š. m. liepos 11
d. Ji savo darbu ir aukomis yra
daug prisidėjusi prel. J. Macijaus
kui steigiant Šv. Kazimiero parapi

ją

Vestuvės
Š. m. rugpiūčio 9 d. Antanas
Mažeika vedė Liuciją Zaikicnę.

Jaunųjų priėmimo vaišės įvyko
rugp. 21 d. pas Rūtą Zaikytę-Finestone, Pacific Palicades, Calif.
Sveikinam jaunuosius ir linkime
džiaugsmingo vedybinio gyvenimo.
Sukūrė lietuvišką šeimą

Los Angeles Šv. Kazimiero liet,
parapijos bažnyčioje rugp. 7 d. su
situokė Walter Dudor su Kristina
Shepetyte. Abu yra baigę universi
tetus, abu priklauso skautų ir šokių
grupei. Walteris yra Susivienijimo
Lietuvių Amerikoje 75 kuopos na
rys.
Linkime laimingo šeimyninio gy
venimo.

NAUJOS PREKYBOS
— Adv. Albert John Tarvyd,
buvęs San Diego miesto “Deputy
City Attorney”, atidarė savo įstai
gą šiuo adresu:
525 C Street, Suite 400, San Die
go, CA 92101. Tel. (714) 234-4621.
Albertas yra Elzbietos Vasiliaus
kienės sūnus. Jis savo vizitinėje kor
telėje yra parašęs: “Advokatas kal
ba lietuviškai”.

— Advokatė Nijolė Trečiokienė
atidarė savo įstaigą šiuo adresu:
233 Wilshire Blvd., Suite 960, San
ta Monica, CA 90401. Telefonas:
(213) 395-3398.

