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BAIGIANT DIDELĮ DARBĄ
Birutiečių gegužinėje, liepos 16 d-, R. ir P. Sakų sodyboje- Prieky — 
matyti Lietuvos gen. konsulas V- Čekanauskas, V- Sirutis, J. Janušauskas, 
J. Petronis, K- Prišmantas ir kt.

Juozas Kapočius, enciklopedijų lei
dėjas-

Pasikalbėjimas su enciklopedijų lei 
dėju Juozu Kapočium

Liepos pabaigoje mūsų kolonijo
je lankėsi lietuviškos ir angliškos 
enciklopedijų bei kitų knygų leidė
jas Juozas Kapočius- Redakcijos 
prašomas, Juozas Andrius turėjo su 
J- Kapočium pasikalbėjimą, kuri 
čia spausdiname.

— Kokių reikalų verčiamas atsi
radote čia, mūsų kolonijoje?

— Svarbiausia — paruošimas fil
mo apie enciklopedijų leidimą. 
Kun. A- Kezys, SJ, nufilmavo ir 
užrašė mano ir redaktorių pasikal
bėjimus apie atliktus darbus- Mano
me, kad tai svarbi medžiaga, gal 
ne tiek dabarčiai, kiek ateičiai- Vi
są tą medžiagą sutiko sutvarkyti ir 
filmą sudaryti šio darbo specialistas 
Paulius Jasiukonis, tad visą savo 
buvimo laikką teko praleisti jo la
boratorijoje, išskyrus sekmadieni, 
liepos 30 d., kada buvo suruoštas 
mano pranešimas visuomenei Tau
tiniuose Namuose.

— Kada manote baigti ENCY
CLOPEDIA LITUANICA?

— Redakcinis darbas paskutinin- 
tomas spausdinamas- Belieka dar 
jo, šešto, tomo jau yra baigtas ir 
tik grynai techniški darbai: rišimas, 

ekspedijavimas. Tikiuos, kad knyga 
pasieks prenumeratorius už dviejų 
mėnesių, t- y- rugsėjo mėn. pabai
goje ar spalio pradžioje.

— Kaip plačiai pasklidusi EN
CYCLOPEDIA LITUANICA?

— Turime 2500 prenumeratorių 
daugiau kaip 200 bibliotekų bei 
mokslo įstaigų visame pasauly- Bet 
reikia žinoti, kad bibliotekos ir 
mokslo įstaigos paprastai neprenu
meruoja, o perka jau pilnai išėju
sius komplektus. Teks panaudoti, 
kad ir labai brangią reklamą ' — 
skelbimus — LIBRARY JOUR
NAL ir CHOICE žurnaluose ir kt., 
kad tuo būdu išplatinti dar bent 
1000 komplektų-

—O kiek yra pas skaitytojus pil
nų komplektų LIETUVIU ENCI- 
KLEPEDIJOS?

— Iki 4500 komplektų-

— Ar dar atsiranda naujų pre
numeratorių?

— Nedaug, bet vis dar atsiranda. 
Tik tų komplektų beliko vos apie 
30- Yra dar kiek ir atskirų tomų, 
išskyrus 16-tąjį.

—Įdomu, kiek komplektų LIET. 
ENCIKLOPEDIJOS yra pasiekę 
okupuotą Lietuvą ir kokiu keliu jie 
ten pateko?

— Oficialiai okup- Lietuvos įstai
gos prenumeravo apie 30 egz- ir 
privatūs asmenys apie 20 komplek
tų, o kiek dar buvo nuvežta priva
čių asmenų, to tai aš negalėčiau pa
sakyti.

— O kaip su mano gamintu ir 
Jūsų išleistu priedui prie Liet- En
ciklopedijos LIETUVOS ŽEMĖ
LAPIU? Kiek jo išplatinta ir ar 
daug dar yra likę?

— LIETUVOS ŽEMĖLAPIO 
buvo atspausdinta 6000 egz. su
lankstomo ir 1500 sieninio, viso — 
7500 egz- Jis buvo pardavinėjamas 
prenumeratoriams labai žema kai
na, ir jų buvo nupirkta 3500 egz- 
Likusių, pavienių egz. platinimas 
buvo sulėtėjęs, bet prieš dvejus ar 
trejus metus jų pirkimas vėl padi
dėjo, ir šiuo laiku jų yra likę ne 
daugiau kaip 200 egz- Taigi, gali

ma sakyti, visa pirmoji laida yra iš
sibaigusi-

— Ar tas žemėlapis patenka į 
okupuotą Lietuvą?

— Oficialių užsakymų neturėjau, 
bet kai prasidėjo didesnis lankyma
sis išeivių į o‘k- Lietuvą, tai nedide
lis nuošimtis tų lankytojų, o ypač iš 
senesniosios kartos, vežėsi Lietuvos 
žemėlapį. Laikau, kad tuo būdu bu
vo nuvežta nemažiau 1000 egz- ir 
visi palikti ok. Lietuvoje- Beje, že
mėlapiui pravežti, jei pasisakoma, 
kad jis vežamas savo reikalams, ne
daroma kliūčių.

— Esu paruošęs specialiai En- 
cyclopedijai Lituanicai Lietuvos že
mėlapį LITHUANIA- Ar jis jau 
spausdinamas?

— Žemėlapis jau atspaustas ir 
bus pridėtas, be askiro mokesčio, 
prie E- L. šeštojo tomo. Žemėlapis 
yra sulankstomas 21x32 colių dy
džio, spalvotas, su kirčiuotu vardy
nu- Atskirai jis bus pardavinėjamas 
po pusantro dolerio.

— Be enciklopedijų, kokius dar 
pradėtus darbus turite užbaigti?

— Šiuo metu baigiami rinkti Ne
priklausomybės Akto signataro Pet
ro Klimo atsiminimai. Tai labai ver
tinga ir gerai dokumentuota istorinė 
medžiaga, su datomis ir pavardė
mis Smulkiai aprašytas Nepriklau
somos Lietuvos atkūrimas- Knyga 
gali pasiekti skaitytoją dar šiemet, 
lapkričio ar gruodžio mėn-

— Kokie Jūsų planai dėl atei
ties, užbaigus šiuos darbus?

— Mano planas labai paprastas: 
pamiršti visus tuos darbus ir rūpes
čius ir bent pusmetį gerai pailsėti, 
pameškerioti Cape Code.

— Ar nejaučiate reikalo išleisti 
enciklopedijos sutrauktinę, vieno 
ar dviejų tomų apimties, ispanų 
kalba, Pietų Amerikos skaityto
jams?

—Tuo reikalu esu kalbėjęs dar 
prieš porą metų besilankant Argen
tinoje, kur daugiausia susitelkę lie-

Birutiečių gegužinėje

Pirmoji šiais metais gegužinė bu
vo surengta Los Angeles Birutiečių- 
Ji įvyko liepos 16 d. Rūtos ir Petro 
Sakų sode, Glendale, Calif.

Birutietės buvo paruošusios gar
džius pietus — viščiukų, kugelio, 
pyragų ir kitų skanumynų. Veikė 
pilnas baras su šaltais gėrimais- 
Apie pora šimtų dalyvių buvo suso
dinta prie ilgų stalų, eglių, euka
liptų ir kitų didžiulių medžių pavė
syje. Visą laiką grojo lietuviška 
muzika-

Malonios ponios pravedė laimė
jimų traukimus.

Buvo smagu praleisti sekmadie
nio popietę pas Birutietes.

Šiais metais Birutietėms pirmi
ninkauja Rūta Šakienė-

a > a a a-a '.»ia-a-a<*-
tuvių. Teko tada kontaktuoti te- 
nykščias leidyklas, kurios labai pa
lankiai žiūrėjo į šį reikalą- Atrodo, 
galima būtų susitarti ta prasme, kad 
jei buvusieji encilopedijų redakto
riai sutiktų atrinkti reialingiausią 
Pieų Amerios skaitytojui medžiagą, 
tai tenyščios leidyklos galėtų išleisti 
tas knygas-

— Ką dar turėtumėt mums pa
sakyti?

— Nuoširdi mano padėka Los 
Angeles lietuviams, kad nepalikote 
nepastebėję mano darbų. Ačiū taip 
pat Tautinės Sąjungos centro valdy
bos pirmininkui inž- Antanui Ma
žeikai už suteikimą man galimybės 
pabendrauti su enciklopedijų pre
numeratoriais bei skaitytojais ir gy
vu žodžiu pasidalinti rūpesčiais ir 
džiaugsmu, bebaigiant tą didelį dar
bą. Tai ne mano vieno ar redakto
rių bei bendradarbių, kurių turė
jome daugiau kaip 1100. bet ir jū
sų — prenumeratorių nuopelnas, 
nes be jūsų materialinės paramos 
šių darbų nebūtume galėję realizuo
ti. Tai visų mūsų sutelktinis darbas, 
tad AČIŪ VISIEMS!

J- Andrius 
1978 m- rugp. 1 d-
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Redaguoja: Redakcinė kolegija.
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija-

Spausdinami straipsniai! taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais 
kitaip nesusitarta. □ Pilnu vardu ar iniciaiais pasirašyti straipsniai ne
būtinai reiškia redakcijos nuomonę. □ Anoniminiai raštai nepriimami.

Prenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų.
ū Eina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius- U 

-iMBiaiiiiiiaiiiM^. .

TAUTOS FONDAS Į KALIFORNIJOS LIETUVIUS

Mieli Kalifornijos Lietuviai:

Tautos Fondo .Valdyba, susitarusi su Kalifornijos T. F. įgaliotiniu, 
kreipiasi į Jus betarpiai prašydama aukų Tautos Fondui,‘kuris naudoja
mas Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) darbams ir veik
lai finansuoti-

VLIKas kalba pavergtos Tautos vardu, palaikydamas artimus ryšius 
su Lietuvos Diplomatine Tarnyba, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Ame
rikos Lietuvių Taryba ir kt. lietuvių įstaigomis pasaulyje-

VLIKas išlaiko kuklią įstaigą, turi Informacijos Tarnybą, įvairias 
komisijas, leidžia ELTA biuletenius 6-mis kalbomis — apie 1100 puslapių 
metuose; VLIKas kalba į Lietuvą per Romos ir Vatikano radijus kasdien 
po 310 min- arba 1885 valandas metuose. Be to, panaudoja Voice of 
America ir Free Europe radijo stotis. Viso pasaulio spauda yra infor
muojama apie Lietuvą, jos kančias, kalinius, disidentus, prisideda prie 
Lietuvos Bažnyčios Kronikos leidimo ir daroma, kas įmanoma-

Kada pasirodys rezultatai — niekas nežino, bet bolševikinis kolosas 
palengva dyla ir jis sugrius-

Tremties jauimas ruošiamas perimti vadavimo darbus: ruošiami po
litiniai kursai, duodama vasaros stipendija dirbti VLIKo raštinėje, rūpina
masi paruošti jaunimo diplomatinei tarnybai ir 1.1.

Visos aukos Tautos Fondui yra atleidžiamos nuo mokesčių- (IRS 
Identification arba Tax exempt No.: 23-7367835)- Sudarydami testamentą, 
nepamirškite jame įrašyti bent kokį procentą testamente įrašant: Lithua
nian National Foundation, Inc- Certification No.: 17337 State of New 
York, adresas: 29 West 57 Street, New York, N. Y-, 10019-

Paaukojęs nemažiau $25.00 nemokamai gauna ELTĄ gaus visus 
metus, jei to pageidauja; paaukoję nemažiau $100.00, tampa pilnateisiu 
T-F- nariu- Gavę bet kokią auką, pasiųsime kvitą. Aukotojų sąrašai bus 
paskelbti spaudoje. Galite aukoti tiesiai Tautos Fondui, panaudojant pri
dedamą voką arba įteikti įgaliotiniui A. Siriui, ar J. Kutrai-

Tautos Fondo Valdyba

KELIOS MINTYS APIE LIETUVIŠKĄ SVETIMĄ

Praėjusią vasarą man teko dalyvauti Mokytojų Studijų savaitėje, 
kurioje dalyvavo 83 mokytojai, net iš 9 valstybių- Girdėjau naudingų 
paskaitų pedagoginiais ir šių dienų mokyklos, švietimo, auklėjimo bei kul
tūros reikalais- Buvo įdomu padiskutuoti ir prieiti prie reikšmingų išvadų-

“Šių laikų mokykla kitokia” — su tuo visi vienbalsiai sutaria. Iš 
namų mokiniai ateina vis su mažesniu lietuvių kalbos žodynu. Mokykloje 
reikia dėstyti dalykus, pavartojant vaizdingumo priemones: skaidres, pa
veikslus, iliustracijas, įvairias mokslo priemones- Reikia padaryti mokyk
lą patrauklią, kad vaikai noriai ją lankytų- Daug reikšmės turi, ypatingai 
mažiesiems, tautiniai žaidimai, dainelės ir 1.1- Daug padeda tėvų nusi
klotas ir vaikų nusistatymas—už ar prieš mokyklą, mokytojus ir kt. Tačiau 
mokytojai neturi leisti mokslo lygiui kristi- Silpsnuosius vaikus geriau su
grupuoti į atskiras grupes — į žemesnius skyrius, kad netrukdytų pa
žangiesiems- Nekalbantiems, ar silpnai kalbantiems, lietuviškai steigti spe
cialias klases. Daug dėmesio kreipti į lietuvių kalbos tarimą, taisyklingą

rašymą, skaitymą ir kt- Kalbėti tik lietuviškai mokykloje ir namuose.
Jei tėvai manuose lietuviškai (tarp savęs ir su vaikais) nekalbės, — tuščios 

, bus mokytojų pastangos- Tėvų pagalba, ruošiant namų darbus, yra būtina 
tik tiems, kurie nesupranta; pažangiesiems turėtų užtekti mokytojų paaiš
kinimo, tik jie turi atlikti užduotus darbus, o negalvoti: “Aš viską žinau”- 
Tėvai turi suprasti savo vaikų pajėgas, nestumti juos “bėgti per skyrius”, 
kad tik greičiau baigtų mokyklą. Juo ilgiau vaikai mokyklą lankys, tuo 
geriau įsisavins gimtąją kalbą. Baigus mokyklą, paraginti dalyvauti lie
tuviškose organizacijose ir dainų bei tautinių šokių ansambliuose, kad 
neatitrūktų nuo lietuviško darbo-V. . ’

Netrukus atsivers lietuviškų mokyklų durys- Tėveliai, atvežkite savo 
vaikučius į mokyklą- Tegu nebūna niekam “per toli”. Tegu nebūna nė 
“per vėlai” — yra atsitikimų, kad užaugę vaikai krikaišioja tėvams, kodėl 
jų neišmokė lietuviškai- Tat leiskite į mokyklą ir tuos, kurie “pavėlavę” — 
pasivys- Svarbu, kad juos apsuptų lietuviška dvasia, kad pasijustų pilna- 
viduriais lietuviais, kad imtų rūpėti įvairūs lietuviški reikalai — kultūri

niai, politiniai, visuomeniniai.
Mokytojų studijų savaitėj man ypatingai buvo malonu girdėti jaunus 

mokytojus, pasisakančius švietimo ir kultūros reikalais gražia, taisyklinga 
lietuvių kalba- Tiesa, buvo ir tokių, kuriems Sklaiįdžiai išsireikšti dar
sunku, bet svarbu jų intencijos ir nusiteikimas- Iš kur jie tokie “išdygo”? 
Nė vienas neiškrito iš dangaus- Rimtai mokėsi lituanistinėj^ mokykloj 12-13 
metų ir dar porą metų Pedagoginiame Institute. Gerai pasipuošė- Dabar 
patys dirba mokyklose, skaito paskaitas, tobulinasi kursuose ir studijų ». 
savaitėse skiria daug brangaus jaunystės laiko rimtam lietuviškanf darbui,, 
ne kokiems menkaverčiams dalykams. Jie nusipelno visų vyresniųjų pa
garbos- Jie yra lietuvybės pratęsimo užtikrintojai-

Los Angelėj daug gražaus jaunimo, daug lietuviškai nusiteikusių, 
daug veikiančių lietuviškame gyvenime, daug gerai kalbančių lietuviškai. 
Pagarba jiems! Didžiuojamės jais! Bet yra ir tokių, kurie galėtų labiau 
įjungti į lietuvišką darbą, tik daugiau ryžto! Aleikitę^į lietuvišką mokyk- • 
lą, — čia papildysite savo žodyną, čia daugiau susipažinkite su lietuvių 
literatūra, Lietuvos istorija, tėvų žemes ‘praeitimi ir dabartimi. Pažinsite—
pamilsite- Tapsite sąmoningais lietuviais- 

Ateikite visi — dideli ir maži- 
Lietuviška mokykla laukia visų.
Taip pat laukia visu ir LB Spindulys,^

■■ • ^..
■v .
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Jūsų
Ona Razutienė

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION ’

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA 
3004 Santa Monica Blvd., Suite A

SANTA MONICA, CALIFORNIA0 ' isr)
(/ Y>f; . -cTelefonas: (213) 828-7095 M. C. ■ ■ ■
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AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ-VIETINIŲ w

• ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
• MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
• STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
• SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS

ARTI ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS - TARP 
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039
SAV. - JONAS KARALIUS TEL. - 660-5984

ROQUE and MARK CO., INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC

3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404

Phone: 828-7525 ---------Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS 
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PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS KANADOJE

Viso pasaulio lietuvių dėmesys 
buvo atkreiptas į Torontą, Kanado
je, kur š- m. birželio paskutinėmis 
ir liepos pirmomis dienomis buvo 
surengtos Kanadoje pirmą kartą 
“Pasaulio Lietuvių Dienos”-

Tai svarbūs įvykiai: Dainų šven
tė, Pasaulio Liet. Bendruomenės 
suvažiavimas, sporto rungtynės, 
meno parodos Šv. Jono naujos baž
nyčios Anapilyje šventinimas, mo
kytojų suvažiavimas ir kt.

Daugiausia žmonių sutraukė Dai
nų šventė, į kurią susirinko apie 
12,000 klausytojų- Suvažiavo 1400 
daininkų ir astuoni dirigentai: B- 
Budriūnas, S. Gailevičius, J. Govė- 
das, A. Jurgutis, A- Mikulskis, A- 
Steponavičienė, F. Strolia ir V. Ve- 
rikaitis-

Iš Los Angeles nuvyko Šv- Kazi
miero parapijos choras, sporto klu
bas banga ir pavieniai sportininkai. 
Mokytojų suvažiavime iš L. A. da
lyvavo O- Razutienė-

Į PLB suvažiavimą iš Kaliforni
jos buvo nuvykę J. Činga ir V. Vi
dugiris. Suvažiavę apie 100 atstovų 
posėdžiavo, diskutavo, darė prane

šimus, sveikino vieni kitus- Po ke
lių dienų posėdžiavimų buvo išrink
ta nauja valdyba iš šių asmenų: V- 
Kamanto, V. Kleizos, D. Kojelytės, 
A. J uodvalkio, R- Sakadolskio, kun- 
A. Saulaičio, M. Šilkaičio, dr- A- 
Pauliaus ir S. Kuprio- Visi iš Chi- 
cagos apylinkių. Penki iš jų ateiti- 
ninkai-frontininkai. Taigi, maža vil
čių, kad pasikeistų politika nuo bu
vusios vadovybės.

Pradžioje surengtas susipažinimo 
vakaras, o visų įvykių užbaigimui 
liepos 4 d- surengtas iškilmingas 
banketas, kur dalyvavo ir Kanados 
valdžios atstovai.

Panašūs kultūriniai įvykiai Ka
nadoje yra valdžios paremiami fi
nansiškai, tad ir Dainų šventės ko
mitetas gavo paramos iš Kanados 
valdžios-

Lietuvių suvažiavimai Toronte 
paliko gražų įspūdį visiems dalyva
vusiems.

Apie mūsų kolonijos sportinin
kus, laimėjusius medalius, parašysi
me, kai jie bus atyžmėti Vakarų 
apygardos rengiamoje šventėje rug
sėjo 23-24 dienomis.

LIETUVIŲ TAUTOS 
ŠVENTĖ

JAV Liet. Bendruomenės Vaka
rų apygardos, Santa Monikos ir 
Los Angeles apylinkių vadovaujan
čių asmenų posėdyje, liepos 30 d., 
Šv- Kazimiero parapijos patalpose 
sutarė veiklos planą. Buvo padaryta 
svarbių pakeitimų: iki šiol rengtąją 
“Bendruomenės Lietuvių Dieną” 
vadinti “Lietuvių Tautos Švente”-

Bendruomenės rengiama Tautos 
šventė šiemet bus paminėta rugsėjo 
23 ir 24 dienomis-

Šeštadienio vakare, rugsėjo 23 d. 
įvyks operetinis koncertas, kuriame 
dalyvaus solistai A. Pavasaris, J- 
Čekanauskienė, Birutė Dabšienė ir 
Rimtautas Dabšys- Jiems akompo- 
nuos pianistė Raimonda Apeikytė.

Po koncerto bus Aldonos Varia- 
kojienės meno parodos atidarymas 
parapijos žemutinėje salėje.

Sekmadienį 10:30 vai- bus iškil
mingos pamaldos ir pamokslas Šv- 
Kazimiero bažnyčioje.

Bangos sporto klubas žada pa
ruošti pietus parapijos apatinėje 
salėje.

K. Algimantas Kezys, SJ, sekma
dienį, rūgs- 24 d- parapijos salėje 
parodys filmą iš Amerikos lietuvių 
gyvenimo.

Šventės sporto reikalais rūpinasi 
Algirdas Šėkas. Bus atžymėti visi 
mūsų Sportininkai, kurie Toronte 
sporto šventėje laimėjo medalius.

LB Vakarų apygardai pirminin
kauja inž- Vytautas Vidugiris-

— Rugsėjo 10 d. V. Vidugiris ir 
Jonas Činga padarys pranešimus 
apie Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimą Toronte-

— Spalio 15 d. L- A- Jaunimo 
Sąjungos skyrius planuoja pianisto 
Smetonos iš Clevelando koncertą. 
Taip pat manoma surengti jaunųjų 
menininkų kūrybos parodą.

"GENEROLAS POVILAS PLECHAVIČIUS"
Š. m. birželio mėn- iš spaudos išeina monografija

Knyga 300 psl-, gausiai iliustruota, kietais viršeliais su aplanku.
Užsakymus siųsti “Karys” 341 Highland Blvd., Broodlyn, NY 11207

Kaina $9-00-

A.A. GEDIMINĄ RUKŠĖNĄ PALYDĖJUS

1978 m. birželio men. 24 d. staiga šir
dies smūgio ištiktas, mirė Gediminas Ruk
šėnas. o •

Rožinį sukalbėjo ir atsisveikinimo bei 
paguodos žodį tarė kun. dr. A. Olšauskas. 
Sol. Janina Čekanauskienė labai jausmin
gai sugiedojo “Kai skausmas tau širdį kaip 
peiliais suspaus” ir “Avė Marija.” Vargo
nais palydėjo muz. Ona Metrikienė.

Birželio mėn. 28d. 9:30 vai. ryto atlai
kytos laidotuvių giedotinės Šv. Mišios. Jų 
metu giedojo Sol. J. Čekanauskienė ir sol 
inž. A. Polikaitis, vargonais palydint muz. 
O. Metrikienei.

Ilga automobilių vilkstinė lietai tolo nuo 
Šv. Kazimiero bažnyčios ir artėjo į gra
žią ir ramią poilsio vietą Forest Lawn ka
pines.

Po atliktų bažnytinių apeigų įvyko pa
sauliečių atsisveikinimas: Liet. Tautinės 
Sąjungos vardu—F. Masaitis, Liet. Tau
tinių Namų—J. Petronis, jo gausių drau
gų—V. Pažiūra ir Neo Lituanų—B. Mac- 
kiala. Visi kalbėtojai išreiškė gilią pagarbą 
a.a. Gediminui ir nuoširdžią užuojautą jo 
mielai gyvenimo draugei Janinai. Pasaky
ta mielam Gediminui tik iki pasimatymo, 
nes mes visi, anksčiau ar vėliau, ateisime 
pas tave.

Po šių jautrių atsisveikinimo kalbų, bu
vo sugiedota Marija, Marija ir Lietuvos 
Himnas.

Mielai Janinai dar kartą reiškiame gi
lią užuojautą ir prašome Viešpaties jai 
stiprybės ir palaimos šiame tolimesniame 
gyvenime. Mes su Tavimi, Janina.

—Nuliūdę draugai

Literatūros plokštelė
Poezijos, satyros - humoro ir prozos kūrinius skaito ketupl mūsų rašytojai

PULGIS ANDRIUŠIS, BERNARDAS BRAZDŽIONIS, 
ANTANAS GUSTAITIS Ir STASYS SANTVARAS

Plokštelė ilgo grojimo, H. F. Kaina $6.04
Gailina gauti leidykloje ir pas platintojus.

4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
8400 — 8th Ave., Inglewood, telef. 752-1002

gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų stalui:
* vietiniai ir importuoti mėsos produktai * saldumynai * gėrimai, net 

importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.
Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iš kitų 
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o neseniai 
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polish 
susage” vardu-

★ Iš Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kiloki mu
zikos reikmenys sudėro įvairų pasirinkimą

ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE, 
Inglewoode, 8400 — 8th Avenue-

Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais-
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<OS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA

Dailiųjų Menų klubo susirinkime

Liepos 23 d. Dailiųjų Menų klu
bo susirinkime, kuriam pirminin
kavo Dalila M'ackialienė, (vyko B. 
ir M. Mackialų namuose) dalyvavo 
daug narių ir svečių- Jų tarpe buvo 
iš net iš tolimų kraštų, kaip Austra
lija ir Brazilija- Ir pats pagrindinis 
programos atlikėjas buvo svečias iš 
Australijos (Sydney miesto) Vincas 
Kazokas- Jis yra poetas, rašytojas, 
vertėjas, kultūrininkas ir žurnalistas 
— daugeli metų redaguoja A. Ben
druomenės leidžiamą savaitraštį 
“Mūsų Pastogę” ir šiuo metu yra 
Sydnėjaus Plunksnos klubo pirmi
ninkas. Svečią kaip asmenį ir kaip 
rašytoją apibūdino Bern. Brazdžio
nis, plačiau aptardamas jo poeziją 
nuo pirmo rinkinio “Sapnų pėdo
mis” iki paskutiniojo, rengiamo 
spaudai, iš kurio poetas paskaitė 
gerą pluoštą brandžių kūrinių-

Susirinkusieji poeto V- Kazoko 
kūrybos išklausė ir priėmė su dide
liu dėmesiu ir nuoširdžiu pritarimu-

Po to nariai ir svečiai dar kurį 
laiką diskutavo literatūros temomis, 
o šeimininkai šauniai visus vaišino.

Svečių tarpe matėsi istorikas Vin
cas Trumpa iš Washingtono, dr. Iz. 
Kaunas su žmona iš Melbourne, 
adv- A- Gaulia iš Rio de Janeiro, 
Lietuvos konsulas V- Čekanauskas 
su žmona, o taip pat eilė losangeliš- 
kių menininkų, kaip pianistė Rai
monda Apeikytė, dail, A. Variako- 
jienė, dail. J- Andrašūnas, Alg- Ža- 
liūnas, rašyt- Alė Rūta; sol. Stasė 
Pautienienė, mūsų scenos meninin
kai Ema ir Vincas Dovydaičiai ir 
kt.

Pr- Gasparonis programą įrašė 
į magnetofono juostą- Sekančiu D. 
Menų klubo pirmininku yra Algir
das Gustaitis, “amžinas” klubo 
metraštininkas, vadinamas klubo 
Dlugošu.

LOS ANGELES SKAUTU STO
VYKLA “KALNUOS LIETUVA”

Rambyno stovyklavietėje rugp- 
13 d. baigėsi dvi savaites vykusi 
berniukų ir mergaičių skautų sto
vykla- Stovyklos viršininku buvo 
Vaclovas Sviderskas. Mergaičių 
“Panemunės” pastovyklei vadovavo 
Birutė Prasauskienė, darbelių vedė
ja buvo Nijolė Basiulienė, o progra
mų vedėja Dalia Sodeikienė-

Berniukų pastovyklės viršininkais 
buvo Saulius Stančikas ir Kęstas 
Reivydas.

Kiti stovyklos viršininkai buvo: 
Antanas Kiškis — ūkvedys, Petro
nėlė Valiulienė — iždininkė, Kathy 
Šermukšnienė ir Valerija Irlikienė 
— šeimininkės, Giedrė Dovydaity- ' viai 
tė — gailestingoji sesuo-

Pamaldas laikė: prel. J- Kučin
gis ir kunigai A. Olšauskas ir J- 
Rubšys.

Per stovyklos uždarymo ceremo
nijas dalyvavo garbės svečiai — 
Lietuvos garbės konsulas V- Čeka
nauskas Estijos kons- E. Lauer, 
Bend- pirm. V. Šimoliūnas, Šaulių 
vadas K- Karuža, O. Razutienė, 
Barauskaitė, Rajono vadas V- Vi
dugiris ir kt.

Šiais metais stovyklavo apie 60 
skautų, buvo net iš San Francisco 
(Gaigalaitė, Janutaitė, Novickas ir 
Novickaitė).

Oras buvo gražus- Stovykla visais 
atžvilgiais pasisekė gerai. (K- M-)

VISŲ TĖVŲ ŽINIAI

Pranešu, kad Šv- Kazimiero šešt. 
Lituanistinė Mokykla 1978/79 al
mėtus pradeda rugsėjo 9 d. 9 vai.

Visi mokyklinio amžiaus lietu
viukai, nežiūrint kur jie begyventų, 
yra kviečiami atvykti į mokyklą ir 
įsijungti į tautos išlaikymo misiją- 
Tai mūsų visų tautinis šauksmas ir 
savita garbė būti lietuviu ir tą 
jausmą perduoti jaunajai kartai- 
Lenkime medelį, kol jis jaunas, nes 
kai užaugs, bus per vėlu-

Taip pat pranešu, kad tuoj po 
mokyklos oficialaus atidarymo 
įvyks ir tėvų susirinkimas. Daly
vaukite visi, kad kartu galėtume 
aptarti svarbius mokyklos reikalus.

Mokytojų tarybos susirinkimas 
įvyks rugsėjo mėn.-7 d- 7 vai- va
kare mokyklos patalpose- Dalyvavi
mas būtinas.

Vladas Pažiūra,
Direktorius

Lietuviai mokiniai pasižymėję 
moksle

Birželio 11d- dienraštis Los An
geles Times įsidėjo sąrašus labai ge
rais pažymiais besimokančių Pieti
nės Kalifornijos aukštesnėse' mo
kyklose (H. S-) mokinių- Peržiūrė
jus sąrašus, rasta ir lietuviškų pa
vardžių, kurias čia dedame, džiaug
damiesi, kad lietuvių jaunimas yra 
gabus ir darbštus. Štai tos pavardės 
(rašyba palikta kaip skelbta Los An
geles Times):
Ami Andrukaitis, Joseph Andrukai- 
tis, Martha Baokauskas, Kathryn 
Baltramaitis, Algis Basiulis, Rita 
Bureika, Steve Dubickas, Gintaras 
Grusas, Dan Yokubaitis, Michael 
Kaminskas, John Kuprenas, Mi
chael Kuprenas, Paul Kuras, Indre 
Leskys, Angela Michiulis, Stephen 
Nakas, Andrew Pinkas, Linas Poli- 
kaitis, Vita Polikaitis, Laimute Pra- 
kapas, Silvia Riškus, Angela Sodei
ka, Peter Sutkus, Cheril Salchunas, 
Vincent Salchunas, Rita Tautkus, 
Peter Vagenas, Robin Valaitis (i m)

Red. pastaba: Los Angeles lietu- 
;ali džiaugtis mūsų jaunimo 

darbštumu- Daugelis iš jų randa 

laiko lankyti lituanistinę mokyklą, 
šokti tautinius šokius, dalyvauti pa
rapijos chore, lankyti skautų ir at
eitininkų susirinkimus, ir vistiek jie 
yra vieni iš geriausių mokinių-

Skautų Tautinė Stovykla
šiemet įvyks rugp. 13-26 dienomis, 
Paxton, Mass- Iš Los Angeles ten 
vyksta šie skautai ir skautės: Algir
das Basiuils, Jonas Bužėnas, Algir
das Leškys, Darius Mikėnos, Da
rius Prasauškas, Vytas Venckus, 
Vytenis Vilkas, Vilija Butkytė, 
Audra Bužėnaitė, Ilona Bužėnaitė, 
Rita Čekanauskaitė, Audra Griniū
tė, Indra Leškytė, Dalia Venckutė, 
Regina Vilkaitė ir Inga Vizgirdaitė- 
Šie jaunuoliai reprezentuos mus 
stovykloje, į kurią suplauks lietuviai 
skautai-tės iš Amerikos, Kanados, 
Europos, Pietų Amerikos ir Austra
lijos.

Iš vyresniųjų skautų vyksta Eu
genijus Vilkas ir Valentinas Var
nas.

Filatelistų susirinkimas
Kalifornijos Lietuvių Filatelistų 

Draugija šaukia metinį narių susi
rinkimą, kuris įvyks rugp- 19 d. 7 
vai- vakaro, šeštadienį, Villa “Tra
kai” svetainėje. Bus perrinkta nau
ja valdyba ir revizijos komisija-

Kviečiame visus narius būtinai 
dalyvauti ir atsivesti svečių, kurie 
domisi filatelija. Valdyba

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
Lietuvių kredito kooperatyvas 

(unija), 3356 Glendale Blvd., Tau
tiniuose namuose, šių metų pirmąjį 
pusmetį baigė su $21,941 pelnu, iš 
kurio pervedus įstatymu numatytą 
sumą į garantijų ir rezervų fondą, 
likusis pelnas išdalytas nariams da
lininkams, sumokant 6%% už jų tu
rimus indėlius- Kooperatyvo akty
vai birželio 30 buvo $624,433; na
rių indėliai $539,599- Garantijų ir 
rezervų fonduose buvo $64,196. 
Paskolų išduota $441,940-

Kooperatyvas geriausiomis sąly
gomis duoda paskolas naujoms ma
šinoms pirkti ir garantuotas Il-ju 
morgičium paskolas iki $20,000 šei
mai; neimami jokie punktai ar bau
dos anksčiau nustatyto termino 
skolą sumokant. (I. M )

Auksinė Valavičių vedybų sukaktis
Vanda ir Alfonsas Valavičiai,

Los Angeles, Oalif- liepos 16 d. at
šventė savo vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Sekmadienį, 9 vai- 30 min-, buvo 
atlaikytos padėkos mišios ir kleb. 
prel. J- Kučingio suteiktas palaimi
nimas.

Vakare dukters ir žento Ringių 
rezidencijoje buvo suruoštos šau
nios vaišės, kuriose dalyvavo kelios 
dešimtys draugų ir giminių- 

Alfonsas Valavičius yra daug pa
sidarbavęs steigiant Liet. Tautinius 
namus, Tautinėj Sąjungoj, Kredito 
Kooperatyve.

Linkime sukaktuvininkams geros 
sveikatos ir sėkmingo tolimesnio 
gyvenimo-

Lietuvis laimėjo “Bowling” čempio
natą Glendale, Calif-

Karolis Gelumbis iš Chicagos lai
mėjo 8-tą vietą pasauliniam nebylių 
“Bowling” čempionate (14th annual 
World’s Deaf Bowling champion
ship), kuris įvyko Glendale, Calif, 
nuo liepos 3 iki 8 d- Varžybose da
lyvavo 731 varžovas iš Amerikos, 
Europos ir Japonijos-

Karolis G. yra našlys. Jo motina 
Lidija Skipitienė, buv- Lietuvos vi
daus reikalų ministerio Rapolo Ski
pičio našlė, padeda jam auginti du 
nepilnamečius vaikus. Karolis yra 
Rūtos Šakienės pusbrolis-

ONŲ VARDINĖS
Liepos 26 d. buvo Onų vardadie

nis- Los Angeles turime daug Onų 
ir Onučių- Daugelis Onų iškėlė vai
šes vardadienio proga.

Irena Žukaitė savo motinai Onai 
jų vaikų darželio patalpose suren
gė smagias vaišes, kuriose dalyvavo 
arti šimto -asmenų- Buvo pietūs, 
gėrimų, muzika ir šokiai. Visi links
mai praleido popietę. Onai Žakie
nei linkime daug laimės!

PASTATYKIME PAMINKLĄ 
ROMUI KALANTAI

Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremty
je užsimojo tautos didvyriui ir kan
kiniui Romui Kalantai pastatyti pa
minklą- Kartu su R. Kalanta pa
minkle numatyta įamžinti ir Lietu
vos partizanų heroika- Didžioji iš
laidų dalis, žinoma, guls ant šaulių 
pečių, tačiau šauliai be visuomenės 
ir organizacijų pagalbos paminklo 
pastatyti nepajėgs. Tai yra visos 
lietuviškosios išeivijos reikalas. Lie
tuvos Šaulių Sąjunga, kuri ligšiol 
visuomet kitus remdavo, bet niekad 
paramos neprašydavo, prašo orga
nizacijas ir pavienius tautiečius dos
niai aukoti šiam kilniam tikslui- Juo 
daugiau turėsime lėšų, tuo įspūdin
gesnį pastatysime pamiklą. Pamink
lui žemė (12 -sklypų) geroje vietoje, 
jau užpirkta Chicagos Šv- Kazimie
ro lietuvių katalikų kapuose-

Aukas prašome siųsti: St. Antho
ny’s Savings and Loan Association, 
Romas Kalanta Fund Acct- 
0-30190-0,

1447 So. 49th Ct-, Cicero, Ill- 
60650

LŠST Centro Valdyba
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AtA AGRONOMUI JONUI BUTKUI MIRUS

AfA Jonas Butkus

1978 m- liepos 12 d- staigaus šir
dies smūgio ištiktas mirė agr- Jo jas 
Butkus.

Velionis buvo gimęs 1903 m. ko
vo 9 d. Alsėdžiuose (Telšių apskr-)- 
Jo tėvai turėjo labai didelę šeimą, 
ir Jonas buvo vyriausias iš vaikų- 
Jonas iš mažens troško mokslo, 
pradžia buvo sunki, bet dėka savo 
gabumų ir nepaprasto darbštumo 
nugalėjo visas kliūtis ir savo pasie
kė. Jonas lankė Plungės gimnaziją 
ir 1925 m. įstojo į Telšių mokytojų 
seminariją, kurią sėkmingai baigė 
1928 m- Padirbėjęs mokytoju trejus 
metus ir susitaupęs šiek tiek pinigų, 
1931 išvyko į Žemės Ūkio Akade
miją- Iš pirmųjų studijų metų pro
fesoriai ir mokslo draugai pastebė
jo, kad šis jaunas idealistas puikiai 
apsiskaitęs ir pilnai subrendęs gyve
nimui. Rimtos studijos, organizaci
nis veikimas buvo Jono tikrasis 
akademinis gyvenimas- Tuojau įsto
jo į ateitininkus ir aktyviai veikė 
Algimanto klube, kurį laiką buvo 
jo pirmininku.

Studijas baigė 1935 m. Atlikęs 
vienerių metų praktiką, nuėjo dirbti 
į Lietūkį ir pastoviai darbavosi 
Skuode, Žeimelyje, Panevėžyje, 
Mažeikiuose- Vokiečių okupacijos 
metu sėkmingai dirbo Telšiuose ir 
čia turėjau progos arčiau susipažin
ti su malonaus atminimo Jonu But
kum- Visi buvo nustebinti jo veik
la, nes tai buvo pats gabiausias ad
ministratorius.

Karui prasidėjus, kaip daugumas 
pabėgėlių, 1944 m- pasitraukė Vo
kietijon ir apsistojo Augsburgo sto
vykloje. Čia laimingu sutapimu su
sirado gyvenimo draugę Eleną Šid
lauskaitę ir 1948 m. sausio 30 d- 
juodu sukūrė šeimą-

Amerikon atvyko 1949 į New- 
Yorką, bet po kelių mėnesių persi
kėlė į Los Angeles- Čia, pabandęs 

trumpai paprastus darbus, susirado 
pastovų darbą Joslyn fabrike, che
miniame skyriuje, kur išdirbo apie 
17 metų iki pensijos.

Los Angeles tuojau įsijungė į vie
tos' lietuvių visuomeninę veiklą — 
aktyviai veikė ateitininkuose, kur 
ėjo atsakingas pareigas, o taip pat 
daugelį metų dirbo Šv- Kazimiero 
parapijos komitete.

Jonas ir Elena Butkai išaugino 
dukrą Aldoną ir sūnų Joną, kurie 
lankė šeštadieninę lituan- mokyklą, 
o pats Butkus ėjo pareigas tėvų ko
mitete- Vaikai pasekė tėvus gabu
mais ir darbštumu — visada buvo 
gabiųjų sąrašuose. Dabar Aldona 
rengia doktoratą iš teorinės chemi
jos, o Jonas dirba elektroninės in
žinerijos srityje- Abu jaunuoliai 
gražiai kalba lietuviškai.

Velionis buvo geras lietuvis, 
praktikuojantis katalikas sąžiningas 
tvirto charakterio, tvirtų principų 
žmogus; Tačiau šalia to — malo
naus būdo, kuklus, tikras žemaitis-

Rožančiaus pamaldoms Šv. Kazi
miero bažnyčion susirinko gausus 
būrvs ji pažinojusių artimų ir to
limesnių bičiulių. Laidotuvių dieną 
mišias atnašavo kun. A- Olšauskas. 
Giedojo sol- A. Polikaitis ir Br- Se- 
liukas. Vargonavo Br- Budriūnas. 
Po mišių ilga procesija nusitęsė ly
dėjusiu velioni j amžiną poilsio vie
ta — Forest Lawn- Paskutinius atsi
sveikinimo žodižius tarė: at-kų sen
draugių vardu pirm, inž- A. Poli
kaitis. red- leidėjas A. Skirtus, agr- 
J. Činga, at-kų Algimanto klubo 
filisterių ir agronomų vardu, teis- 
V. Kazlauskas draugų vardu- Visi 
sugiedojo giesme “Marija, Marija”. 
Po laidotuvių dalvvavusieji pakvies
ti užkandžiu į Butkų namus, kur 
dar valandėle teko pabuvoti velio- 
nies artimųjų ir giminiu bei bičiulių 
tarne, prisimenant iškeliavusi amži
nybėn- ■ V. Kazlauskas

Brangiam ir neužmirštamam mū
sų vyrui ir tėvui

Dr. Mykolui Deveniui mirus,

visiems ji prisiminusiems, pagerbu
siems, mus paguodusiems ir padėju- 
siems

labai nuoširdžiai dėkoja

Liūdinti šeima
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Lietuvos ministeris Juozas Rajeckas ir žmona Ona Kajeckienė Vakarų Vo
kietijos ambasadoriaus Dr. Wilhelm Turnwald priėmimo metu.

MIRE BUVfS LIETUVOS ATSTOVAS J. KAJECKAS
Lietuvos atstovo dr- S. A. Bačkio 

atsisveikinimo žodis, pasakytas prie 
Juozo Kajeoko, buv. Lietuvos atsto
vo, karsto 1978 liepos 5 d-

Susirinkome atsisveikinti su Juo
zu Kajecku, kuris 47 metus buvo 
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, 
36 metus dirbo Lietuvos Pasiunti
nybėje Washingtone ir čia, per 19 
metų, kaip Lietuvos atstovas, gynė 
jos teises ir interesus-

Šiandieną, kartu su Lietuvos 
Gen. Konsulu New Yorke, p. A- Si
mučiu, Lietuvos Diplomatinės ir 
Konsularinės Tarnybos vardu bei 
savo šeimos vardu, reiškiu pasku
tinę pagarbą Velioniui, buvusiam 
aukštam Lietuvos valstybės pareigū
nui, kuris visuomet su dideliu susi
rūpinimu ėjo atsakingas pareigas, 
dirbo Lietuvos labui ir jos išeivijos 
garbei.

Velionis, pareigas eidamas, vi
suomet, kiek jo jėgos leido, siekė ir 
ieškojo, kaip ir ką geriau padaryti 
Lietuvos bylai- Istorija pasakys, 
kiek ir kaip Velionis Lietuvai tar
navo-

Mūsų klubo mielam nariui, garbingam patriotui,

DR. MYKOLUI DEVENIUI 
mirus,

jo žmonai Alenai, dukrai Dabai, žentui dr- Kaziui Bobeliui, 
sūnums dr. Algirdui ir inž. Kęstučiui bei jų šeimoms

Reiškiame gilią užuojautą —

SANTA MONIKOS AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBAS
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Su giliu liūdesiu Lietuvos Diplo
matinės ir Konsularinės Tarnybos, 
— jos šefo ir pareigūnų, — vardu 
atsisveikinu su Velioniu- Tos Tar
nybos vardu poniai Onai Kajeckie- 
nei, sūnui p. Gabrieliui Kajeokui 
ir jo šeimai, — reiškiu labai nuošir
džią užuojautą ir kartu pasigėrėji
mą p. Gabrieliaus nepaprastu pa
reigingumu rūpinantis savo tėvelio 
ir motinos likimu.

Tad, mielas Juozai, tebūnie Tau 
lengva šio krašto žemelė, kur gimei 
ir praleidai vaikystės dienas ir kur 
Lietuvai tarnavai, o Aukščiausiojo 
gailestingumas ir palaiga telydi Ta
ve amžinybėje-

Redakcijos prierašas — Liepos 24 
d-, po ilgos ir sunkios ligos, po tri
jų savaičių po vyro mirties, mirė 
Ona Kajeckienė-Viburytė. Buvo gi
mus 1900 metais Vilniuje, ten mo
kėsi, dalyvavo lietuviškose organi
zacijose, vėliau ištekėjo už Kajecko- 
Buvo rūpestinga vyro padėjėja, gra
ži Lietuvos Pasiuntinybės namų glo
bėja ir puošėja-
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Skaitytojų nuomonės
Vadovaujančių asmenų svečiavima
sis pavergtoje Lietuvoje

Jau daugelis mūsų tautiečių, sen- 
timento-prisiminimų, ar tėvų, bro
lių ir seserų paraginti, lankėsi mūsų, 
okupanto priespaudą nešančioje, 
Tėvynėje- Manau, kad dėl to jų 
niekas nepasmerkė ir neapšauk" sa
vo tautos išdaviku ar komunizmo 
simpatiku. Bet jau daug rašalo bu
vo išlieta dėl lankymosi tokių, ku
rie čia, tremtyje, yra įsijungę į mū
sų įvairių organizacijų vadovaujan
čius postus-valdybas- Kai tokie nu
vyksta į pavergtą tėvynę, tai mūsų 
pavergėjo “ginklanešiai” per “Gim
tojo krašto” korespondentus sten
giasi gauti pasikalbėjimą-interviu. 
Tai? pasikalbėjimas visada išeina 
taip, kaip okupanto yra pageidau
jama, su “pražydusiu, aukšto ger
būvio ir didelėm laisvėm” kraštu. 
Tautietis, grįžęs atgal ir po kurio 
laiko pamatęs “Gimtajame krašte” 
savo “interviu”, ginasi ir prisiekinė
ja, kad jis niekada taip nesakęs, bet 
jau žala jo geram vardui padaryta, 
ir kas dabar gali patikrinti, ar jis 
taip, ar kitaip sakė-

Bet dar yra ir kita “kategorija” 
lankytojų į okupuotą Tėvynę — 
tai tokie, kurie gauna iškvietimą iš 
tam tikrų, okupanto paskirtų, 
“klapčiukų”. Tokie, dažniausiai, bū
na svečiais išdaviko Petronio vado
vaujamos “Tėviškės” draugijos- Jie 
būna įleidžiami ilgesniam laikui 
(1-3 mėnesių). Be to, jiems yra su
teikiamos įvairios privilegijos, kaip 
valdiška mašina su šoferiu, taip pat 
gali lankytis, be apribojimų, viso
je Lietuvoje, ir dar, darniausiai, 
nuvežamas -įleidžiamas j universi
tetą ar kitą aukštąją mokyklą skai
tyti keletą paskaitų- Dažniausiai 
jau toks asmuo, kai grižta, viską 
vaizduoja pro okupanto jam uždė
tu “ružavus akinius”, ir jau yra 
priimtina “Tarybų Lietuva”, o ne 
okupuota-

Taip pat ir iš mūsų, Los Ange
les. kolonijos jau ne vienas tokiu 
būdu buvo pagautas ir nutildytas 
kovoje už mūsų Tėvvnės laisve-

Daugumai iš mūsų, pabėgusių 
nuo “išvaduotoju” nešamos “laisvės 
ir gerovės”, yra tiesiog nesupranta
ma. ka tokie asmenvs galvoja, va
žiuodami į pavergta Tėvyne ir ten 
nusilenkdami pavergėjui ar jo pa
statytiems tarnams. Dar būtų gali
ma pateisinti jaunesniųjų tokius 
veiksmus, nes jie, asmeniškai nepa
žino ir nematė pavergėjo mums at
neštos “laisvės ir gerovės”. Bet jo
kiu būdu tai nepateisinama, kai ži
lo plaukes sulaukės asmuo važiuo
ja ir lančiuojasi okupantui už mū
sų Tėvynės ir tautos pavertima-

Visos tautiniai susipratusios or
ganizacijos turėtų padaryti atitinka
mas išvadas ir tokius asmenis iš 
savo tarpo išjungti.

Kazys Prišmantas

Spaudoje

Darbininko liepos 14 d. nume
ryje rašoma:

“Leonardas Valiukas, rezoliucijų 
kongrese komiteto pirmininkas ir 
pirmasis amerikiečiams informuoti 
JAV LB informacijos tarnybos Va
dovas, buvo išrinktas LB Vakarų 
apygardos Talkos Lietuvai komisi
jos pirmininku. Pareigas jis perima 
iš adv- Žibutės Brinkienės, kuri dėl 
profesinių įsipareigojimų pasitrau
kia, nors ir toliau lieka nare komi
sijoje- L. Valiuko prieš eilę metų 
suplanuotais metodais kitataučių 
informavimo srity naudojasi mūsų 
laisvinimo veiksniai-”

Tikrai, mums įdomu žinoti, kada 
ir kur Ų, Valiukas buvo išrinktas 

į LB. Vakarų apygardos valdybą, 
kaip sako D- korespondentas? Gal 
greičiau jis buvo paskirtas?

“Draugo” liepos 18 d. numeryje 
rašoma, kad: “Rašytojas Jurgis 
Gliaudą dėl išvykimo iš Los Ange
les pastitraukė iš Lietuvos Žurna
listų Sąjungos vicepirmininko parei
gų- Sekantis valdybos narys pagal 
rinkiminį sąrašą yra dr- Petras Pa
mataitis.”

Tuo pačiu laiku, kai čia išstoja 
Liet- Žurnalistų S-gos valdybos na
riai, tos sąjungos pirm. Jonas Kup- 
rionis skaitė paskaitas Vilniuje Lie
tuvos okupantams apie Amerikos 
miškus- Grįžus žurnalistui Kuprio- 
niui, bus įdomu išgirsti apie Vikto
ro Petkaus teismą, kuris vyko tuo 
metu, Kuprionis ten atostogavo ir 
gyveno sovietiškų lietuvių malonėj- 
Kaip Pasaulio Liet. Žurnalistų fi
gos pirmininkas, J- K. ar negalėjo 
pasirūpinti, kad būtų įleistas į teis
mo salę-

Sovietų propagandinis koncertas

Kasmet okupuotos Lietuvos so
vietų propagandos “Tėviškės” drau
gija pasiunčia į Ameriką kelis dai
nininkus. Pernai Santa Monikoje 
dainavo Kaukaitė, šiemet atsiuntė 
čia populiarių dainų solistus Ed
mundą Kuodį ir Joną Girijotą. Jų 
koncertas įvyko šalia Šv- Kazimiero 
parapijos, Silver Lake Presbiterian 
salėj, 2930 Hyperion Ave., Los An
geles, Ca- Kvietimuose kas rengia 
nepasirašė. Gal ir teisingai, nes tik
rasis rengėjas yra tas, kas juos čia 
atsiuntė.

Toks parengimas Los Angelėje 
pirmą kartą buvo piketuotas, taip 
pat filmuota visi vykstantieji į tą 
koncertą-

r _ < 1ETUVIAI AMERIKOS VAAKRUOSE

— Birutė ir Aleksas Griciai, San
ta Monikoje, rugpiūčio 12 atšventė 
25 metų vedybinio gyvenimo sukak
tį. Tautiniuose Namuose buvo su
kviesta daugiau kaip 100 jų gimi
nių ir draugų bei pažįstamų vai

šėms- Programą pravedė jų sūnus 
R. Gricius. Kazys Gricius ir Vincas 
cas Juodvalkis daugiau papasakojo 
apie sukaktuvininkus- Aleksas ir Bi
rutė Gričiai visiems padėkojo už 
atsilankymą ir jų pagerbimą-

-Hnuiiiiii^iiuiiiiiiiiiHiiiiiiiuioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiw

Metinis "Lietuvių Dienų" žurndo 
PIKNIKAS

šiemet įvyksta rugsėjo 17 d., sekni-, nuo 12 vai. 30 min- iki vakaro

McCambridge Parke — 1515 N- Glenoaks Blvd-, Burbank
Daug vietos — Žalia pievelė — Medžių paunksinė

Lietuviški pačių gaminti valgiai — Šalti gėrimai 
Lietuviška muzika — Dovanų traukimas.

Tai vienintelis šiais metais losangeliečių lietuvių piknikas gamtoje.

Lithuanian Days Magazine ANNUAL PICNIC
September 17, 1978, Sunday noon

McCambridge Park, 1515 N- Glenoaks Blvd-, Burbank, CA

Lithuanian Food and Refreshments will be served.
Everyone wil have a chance to win Oil Painting,

and many other prizes.

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L- Herzog

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS -- WALLPAPER 

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Caht. 900o9

Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen. 

Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d 

Duoda II-jį morgičių iki $20,000-00 šeimai.

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, 

de jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelj pasirinkimą, ir gana pigiai 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždaryta- 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONAlAl

Advokatai
Law Offices of 

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS
3440 Wilshire Blvd-

Los Angeles, CA 90010 
770-2000 — 385-2837 

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504 

538-4160

Apdrauda

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

All lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

393-9801 828-7525

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

-366 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA S0029

Tel.: 664-2919

Automobiliu taisymais

BODY and FRAME WORK 
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Papific Coast Hy.

Lomita, CA 90717

Tel. ': 325-3145

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT 
COCKTAILS and DANCING 

Jonas Spreinaitis, savininkas 

14530 Lanark Street 
Panorama City, CA 91402

Phone 787-9387

THE ROUND ROBIN
Cocktails -and Dancing

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.

Glendale, CA 91204 .

Tel.: 246-1717

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC 4U.,

1366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029 

664-2919 Res. Phone 842-5344

Baldai
CENTRAL APPLIANCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative

Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.
Venice, CA 90291
Phone: 821-2525

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIK8, D.D.S.

Member L.A. County Dental Society
10900 Warner Ave-, Suite 116

FOUNATIN VALLEY, CA 92708 
(Corner Warner & Euclid) 

Tele. 1 (714) 968-5525

A. BLAKiS, D.D.S.
Dantistas (latviu kilmes)

2901 Wilshire Blvd
Santa Monica, CA 904C3 

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
Ir

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039

‘Tel. 660-1205

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.

1337 W- Glenoaks Blvd- 
GLENDALE, CA 91201 

Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 
įstaigos telef. 826-3090

Namu telefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard 
Santa Monica, CA 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344 
Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-1

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Gynekologas ir chirurgas

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

Grožio salionai

HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA 
90029

Tel. 665-4381

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA 
Real Estate — Income Tax

Notary Public

1011—19th St.
Santa Monica, C.l 90403

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
ir

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ
Real Estate Brokers

HENRY J. PASCOE, Realtor,-

401 Wilshire Blvd., Suite 420 
Santa Monica, CA 90401

Tel. 393-5544 Res. 393-1381

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CA 90029

664-2919

Vaikų darželiai
GLENDAL'E PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

2849 Rowena Ave., Los Angeles

Tel. 660-5984 90039

WALLY & WAYNE >r
PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai
> O’

11985 E- Firestone, Norwalk^1 Ca.

Telef- 2(13) 864-2063
VI

ABRONE SKIRIENE, -j 
oficiali aukštesniojo teismo vertėją 
daro dokumentų vertimus iš ‘lietu 
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka
mais patvirtinimais ir notarifeavi-

18
Taip pat padeda parengti iškvie< 

timus giminėms iš Lietuvos vizitui 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jfung 
tinėse Amerikos Valstybėse.

Prašome skambinti telefonu:
664-2910 ?g

4
Vytės Nemunėlio

; Meškiukas Rudnosiukus 
su spalvotomis V. StančIkaltJj 

Iliustracijomis. ž

Kain* $3.00

Šių ir kitų Įmygu jaunimui galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykį®je: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, GA 

i $6988
IPhone: 664-2919 ssH

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šakių, maršų, chorų dainų, 
atskirų šėliotų

PLOKŠTELIŲ. oi>)

618
VERTINGOS DOVANOSVei tuvių, sukaktuvių, vardu dailių, 

gimtadienių ar kitomis progotfKš0- 
tai lietuviški tautiniai audSnai: 

kaklaraiščiai, juostos, takeliai, 
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiwSil 

nun
Gražu dovanų duoti yraunlj 

ir autentiškos koplytėlės, lietuviukai 
lėlės, ar liet, plokštelės bei kny^is.

Didelis dovanų pasirinkima^j^fa

; Liet. Amerikos Vakaruose Adm-jet 
4364 Sunset Blvd., Los AngddSį

Čalif. 90029 Tel. 664-^il0 
grr

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES10 

vsq
Stotis KTYM, banga 1460 AW 

‘2U’I šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.'

Pirm. Juozas Mitkus

2610 Griffith Park Blvd., Los A# 
geles, Ca. 90039. Tel. 662-63®

Jixlj

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE 7
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P A R E N G I M Ų 
KALENDORIUS

RUGSĖJO MĖN.

■>0 d, sekmad- — Vytauto Didžiojo 
minėjimas- Rengia karininkų Ra
movė.

17 d., sekm-, 12:30 pm “Lietuvių 
Dienų” žurnalo metinis piknikas, 
McCambridge Parke, 1515 N- 
Glenoaks Blvd-, Burbanke.

23 ir 24 d. d. — Liet- Bendruome
nės koncertas, filmos rodymas ir 
meno paroda Šv- Kazimiero par. 
salėje-

30 d., šeštad- — Šaulių balius Šv 
Kazimiero par. salėj.

SPALIO MĖN.

8 d., sekm., Skaučių “Gražinos” 
šventė-

14 d- — Birutės dr-jos balius Šv. 
Kazimiero parapijos salėj.

22 d- Šv. Kazimiero parapijos ba
zar as-

28 d. —Liet. Radijo klubo balius 
Šv- Kazimiero par- salėj.

28 ir 29 d. Lietuvių operetės pasta
tymai Immaculate Heart kolegi
jos salėj.

Visas programas registruoja Ona 
Razutienė; pranešti tel, 661-0041-

TRUMPAI
— Advokatas Antanas Gaulia iš 

Rio de Janeiro, Brazilojoje, praleido 
porą mėnesių JAV-bėse, daugiau
sia Kalifornijoje-

Jis PLB suvažiavime Toronte at
stovavo Brazilijos lietuvių bendruo
menei.

Prieš išvykdamas į Braziliją, jis, 
lydimas teis. Vinco Kazlausko, ap
lankė LD ir LAV leidyklą, užsipre
numeravo mūsų spaudą ir įsigijo 
daug lituanistinių knygų-

Svečias nusiskundė, kad Brazili
joje nėra liet, spaudos platintojų- 
Ar tuo neturėtų pasirūpinti P- L. 
Bendruomenės vadovybė?

— Dr. Šarūnas Karuža išvyko il
gesniam laikui atostogų į Braziliją 
liepos 28 d- Ten susitiks Savo žmo
ną Sandrą, kuri išvyko anksčiau 
prieš dvi savaites pas savo tėvus i 
Sao Paulo- Karužai žada keliauti— 
aplankyti ir geriau susipažinti su 
Brazilijos istorinėmis vietomis ir, 
paviešėję pas žmonos tėvus Kindu
rius, grįš abudu kartu į Los Angeles 
rugsėjo 2 d.

— Juozas Račius, Los Angeles, 
Calif., LAV skaitytojas, praleidęs 
tris mėnesius atostogų Kanadoje ir 
Chicagoje, sugrįžo su daugeliu Įspū
džių.

— Pranas ir Ona Dovydaičiai 
parašė atvirutę iš Lake Tahoe, Cal., 
kur liepos pabaigoje praleido atos
togas- Jie rašo: “Ši vieta, mano ma
nymu, pati gražiausia ir tinkamiau
sia praleisti atostogoms Kaliforni
joje-”

— Dr- Jonas Skirius, UCLA pro
fesorius, gavęs universiteto “grant”, 
išvyko šešioms savaitėms į Meksi
ką, Centrinę Ameriką ir Kolum
biją savo srities žinių pagilinti-

— Suzana Tiknis, gyvenusi Yu- 
caipoje ir Los Angeles, dabar gy
vena pas dukterį Aną Lapinskienę, 
2350 Glenbrook Blvd., Euclid, Oh.

Liepos mėn- S- Tiknis susirgo ir 
turėjo būti paguldyta ligoninėje.

Linkime Suzanai greit pasveikti-
Kun- Antanas Dranginis,
Baltimorės (Md.) lietuvių parapijos 
klebonas, buvo išrinktas American 
Legeon, Maryland valstijos, kape
lionu.

Kun- A- Dranginis yra senas LD 
skaitytojas ir platintojas.

— Pranas Padvoiskas iš Naujo
sios Zelandijos, šią vasarą praleido 
Kalifornijoje, lankydamas gimines: 
seserį Aldoną Trumpienę ir Vladą 
Gilį- Taip pat jis tyrinėjo sąlygas 
dėl įsikūrimo Kalifornijoje.

— Stepas Makarevičius birželio 
pabaigoje vedė Albiną Baikytę- 
Pringlę, atvykusią iš Kanados- Ba- 
kytė Vokietijoje buvo Stepo moki
nė.

—Vladas Gilys, LAV skaityto
jas, talkininkas ir bendradarbis, 
rugp.pradžioje išvyko atostogų į 
šiaurinę Kaliforniją, netoli Shasta 
Dam-

Prieš išvykdamas aplankė mūsų 
suvenirų krautuvę ir nupirko gražių 
dovanų savo draugams-

— Simo Kvečo sesuo Elena su 
vyru Alfonsu Butkum vasaros atos
togas praleido Los Angeles, Santa 
Monikoje ir Palm Springs.

Jadvyga ir Simas Kvečai turi įsi
giję Palm Springs modernišką 
“condominium” apartmentą.

— Leo ir Isabelė Oksai, rugpjū
čio mėn- išvyko į Wiscounsin valst.. 
atostogų, kur praleis ilsėdamies ir 
žvejodami.

Leo ir Isabelė yra Lietuvos Vyčių 
senjorų kuopos nariai ir aktyviai 
dalyvauja kitose lietuvių katalikų 
organizacijose-

— Dantistai Danutė ir Rolandas 
Giedraičiai, Jonas ir Aldona Venc- 
kai, Bronė ir Jonas Venokai pralei
do atostogas keliaudami per JAV. 
Jie aplankė ir Bostoną, kur anks
čiau yra gyvenę- Jiems išleistuves 
surengė Praskeda Jakutienė.

— Rugp. 4 d- redakciją aplankė 
austraįiečiai Antanas Vosylius su 
žmona ir Birute Budriene iš Adelai

dės. A- Vosylius yra talkinęs LD 
žurnalui foto nuotraukomis iš Aus
tralijos lietuvių gyvenimo. Svečius 
atlydėjo A- Uldukienė, pas kurią 
svečiai buvo sustoję-

— Elzbieta Kardelienė, buv. Lie
tuvos operos solistė, dabar gyvenan
ti Montrealy, Kanadoje, vasaros 
atostogas praleido Kalifornijoje- Ji 
aplankė savo koleges, operos solistę 
Vincę Zaunienę Santa Barbaroje, 
solistę Alodiją Dičiutę-Trečiokie- 
nę Santa Monikoje. Taip pat ji 
lankėsi Šv. Kazimiero parapijoj ir 
“Lietuvių Dienų” leidykloje-

■—■ Arvydas Tuminas, sūnus Vla- 
lavos ir Česlovo Tuminų Los Ange
lėje, rugsėjo 16 d. susituokia su 
Vida Naujelyte Šv- Antano bažny
čioje, Cicero, 111-

Arvydas Tuminas yra lankęs Šv. 
Kazimiero šeštadieninę mokyklą, 
buvo skautas ir tautinių šokių gru
pės narys. Jis sėkmingai baigė geo
logijos mokslus U. C- Davis (prie 
Sacramento) ir ten dabar ruošia 
doktorato laipsnį-
Lietuviškas kryžius Vištoje, Ca.

Ona ir Vaclovas Mikuckiai, Vis
ta, Calif, savo sodyboje pasistatydi
no menišką su lietuviškom koplytė
lėm ir ornamentais kryžių- Rugp. 
5 d- orei. J. Kučingis pašventino tą 
kryžių, daulyvaujant daugeliui sve
čių. Kryžių padarė skulptorius Pra
nas Gasparonis, Los Angeles, Calif-

MIRTYS
— Ieva Kripaitienė (Molytė) mi

rė staiga liepos 29 d- savo bute, 
Sherman Oaks, Calif-

Buvo gimusi 1913 m. Auksodės 
km-, Laižuvos valse., Mažeikių ap. 
Amerikoje liko sūnus Romas su 
šeima, pusbrolis kun. J. Liauba, 
pusseserė dr. Karvelienė ir Lietu
voje sesuo su šeima ir kiti giminės.

Į šį kraštą Kripaitienė atvyko 
1949 m., ilgiausiai gyveno New 
Yorke (Ridgewoode ir Woodhave- 
ne); 1972 m- persikėlė.į Kaliforniją, 
kur nuo seniau gyveno jos sūnus 
Romas- (P- G.)

— Pranas Slėnis, sulaukęs 86 m. 
amžiaus, mirė liepos 17 d-

Pamaldos buvo atlaikytos Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, L. A- ir po 
to kūnas išvežtas laidoti į Chicagą- 
Los Angeles mieste liko brolio M. 
Slėnio dukra Mary Ann Zichwick- 
Woodall, sesers Martinos Varkalie- 
nės dukros Halen Bartkus, Jean 
Marbach ir Lucile Gilbert.

Visiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą.

— Antanas Raponavičius, sulau
kęs 94 metų amžiaus, mirė liepos 
16 d- Buvo palaidotas Kalvarijos 
kapuose-

— Arch- Jonui Mulokui ir jo šei
mai, mirus tėvui Petrui Mulokui, 
reiškiame gilią užuojautą-

Petras Mulokas sulaukė virš 100 
metų amžiaus, yra buvęs knygne
šiu; Sovietams okupavus Lietuva, 
buvo ištremtas i Sibirą.

GIMIMĄ!
— Irenos ir Albino Žemaitaičių 

dukra liepos 15 d. buvo pakrikš
tyta Vidos Teresės vardais-

Krikšto tėvais buvo pusbrolis Ro
mas Žemaitaitis ir Onutė Vaišnie- 
nė.

Vestuvės
— Lauros Žaliūnaitės ir Romo 

Gulbino (iš Australijos, Sydney) 
sutuoktuvės įvyko liepos 29 d. Šv- 
Kazimiero bažnyčioje ir vestuvių 
vaišės “Concorde” viešbutyje, 1160 
N. Vermont, Los Angeles.

Jaunieji išvyko į Australiją liepos 
31 d- kartu su Australijos lietuvių 
ekskursija, vykstančia atgal po Pa
saulio Lietuvių Kongreso-

— Dr- Petras Pamataitis išėjo iš

L- Žurnalistų Sąjungos centro val
dybos. Posėdyje rugp. 11d- jis pa
reiškė: “Iki šiol mūsų centrinių or
ganizacijų pirmininkai nėra vykę į 
Lietuvą — ypač su paskaitomis- 
Tam nepritaria visos Lietuvos lais
vinimo organizacijos — Vlikas, Al
ta ir Bendruomenė- Laikydamasis 
tos linijos negaliu įeiti į valdy
bą”, — tai pasakęs jis atsisveikino 
ir išėjo iš posėdžio.

— Žurn- Kazys Karuža dėl susi
dėjusių aplinkybių pasitraukė iš 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos centro 
valdybos 1978 liepos 17 d. Karuža 
buvo pakviestas centro valdybon 
kaip pirmasis kandidatas į sergan
čio, o vėliau mirusio .cv, sekre
toriaus dr. Grigo Valančiaus vietą-

K- Karuža dabar priklauso Los 
Angeles Lietuvių Žurnalistų sky
riaus valdybai.

Dantistė Biruta Barviks

praneša, kad ji savo įstaigą perkėlė 
į Fountain Valley, Calif- Jos adre
sas yra toks:
10900 Warner Ave, Suite 116, 
Fountain Valley, CA 92708- Tele
fonas: 1-714-968-5525.

Kelias: važiuoti San Diego greit
keliu iki Warner išvažiavimo (East 
of ramp arba važiuoti iki Euclid 
išvažiavimo (South of ram).

Galima pasiekti ir autobusu iš 
RTD autobusių stoties: paimti au
tobusą No- 800 arba 802, važiuoti 
iki Anaheim (Exit on Westmont 
Dr.), tada imti vietinį autobusą No- 
37 Euclid i pietus iki Warner-
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