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JUOZO IR MARIJOS LIPŲ
VEDYBINĖ SUKAKTIS

Rugpjūčio 18 d. Marija ir Juo
zas Lipai, gyv. Los Angeles, atšven
tė savo 40 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį. Ta proga jų dukros Li
vija ir Edita su žentu (Editos vyru)
inž- E. Mattis parapijos salėje su
rengė šaunų balių, kuriame daly
vavo virš šimto kviestų svečių, jų
tarpe ir parapijos klebonas prel. J.
Kučingis.
... ,

Svečiai buvo puikiai pavaišinti, o
solenizantai nuoširdžiai pasveikinti
ir apdovanotiVaišėse buvo nemažai jaunimo,
kuris gausiai pasireiškė šokiuose.
M ar. j a Lipienė su vyr. dukra
Edita iš ok. Lietuvos atvyko prieš
9 metus, o vyras Juozas su jaundukra Livija Amerikon atvyko
prieš 4 mteus. Livija studijuoja
keramiką Cal. State Long Beach
kolegijoje. Ji, pasinaudodama atos-

Juozas ir Marija Lipai
togomis, šią vasarą buvo nuvykusi
į PLJ kongresą Europoje ir ta pro
ga aplankė daugiau Europos kraš
tų- (V. B.)

TIKROVĖ LIETUVOJE

Lš okupuotos Lietuvos gauta
me laiške rašoma:
“. . . Daug malonumo Jums
teikia televizija, galit pasirinkti
programą pagal savo skonį, ar
tai būtų koncertas, opera, geras
filmas ar kitkas. Kanalų gausu,
L A. DRAMOS SAMBŪRIS
GASTROLES AUSTRALIJOJE
sveČiavimo su vietos lietuviais, visi pas mus tik Vilnius ar Maskva
sambūrio išvykos dalyviai grįš skir Programa iš Vilniaus labai blam
Los Angeles Dramos Sambūrio susipažinti su kraštu, kuriame am tingais keliais atgal į Los Angeles ki ir neįdomi. Daug valandų
kolektyvas vyksta gastrolių į Aus žinas pavasaris ir kur dar gyvena — vieni dar aplankys New Zealan- skirta melui ir kitu kraštų netraiją, kur Melbourne ir Sydnėjuje nemažai lietuvių. Po to visi vyks diją, kiti New Guinėją, Fiji salas, apykantai, nors siekiama tik
duos po du spektaklius: J. Gliaudos į Melbourną, iš kur po spektaklių kiti Samoa, Hawajus ir, pagaliau, “taikos.” Silpni nervai neišlai
farsą “Kompiuterinė santuoka” ir ir susipažinimo leisis kelionei į Syd- pasiekę Kalifornijos žemę, vėl nusi ko ir tenka radiją ar televiziją
B- Pūkelevičiūtės dramą “Paliki nėjų, pakely aplankydami Austra leis ramiam kasdieniniam gyveni išjungti. Jei būna gero ansam
blio lietuviškų dainų koncertas,
mas”.
lijos sostinę Canberą ir žymesnes mui ir darbui.
Sambūris iš Los Angeles išvyksta Australijos vietovesSėkmės mūsų kultūros ambasa klausomės su malonumu. O ką
bekalbėti apie didžiosios sosti
spalio 16 d. Sustos New Zealand
Po spektaklių Sydnėjuje ir pasi- doriams tolimoje kengūrų žemėje!
nės programą — viskas man ne
suprantama kalba, o jau turi
nys, turinys . . . Reikia “pasi
džiaugti,” kad šią kalbą labai
pamėgo ir Vilniaus televizija;
gal palengva visai teks atsisaky
ti savosios gimtosios kalbos.
Liūdna . . . Šiuo momentu pri
simenu kažkieno pasakytus žo
džius: tikroji meilė savo šaliai
nemanoma be meilės savo kaibai. Žmogus, abejingas gimtajai
kalbai—laukinis. Tai šventa tie
sa.
Gerai, kad turite vertingų ir
įdomių knygių Koks malonumas
jas skaityti! Mes ir šioje srityje
esam vargšai. Grožinės literatū
ros šiek tiek pasirodo, bet ge
resnė knyga nepasiekia knygų
lentynos bei prekystalio — at
siranda ji po stalu; gauni ją per
pažintį — reikia duot gerą prie
dą prie nustatytos kainos. Mes
tuo negalim pasinaudoti — permenkos asmenybės. Toks pirki
mo metodas taikomas visoms
prekybos sritims. (. . .)
Su sesute . . .gyvenam labai
ramiai, bendraujam su mažu
draugų rateliu — tai jaunystės
ir mokslo draugai. Naujos pa
žintys nevilioja ir jų vengiam.
D lugumos dabartinis gyvenimo
būdas mums yra suprantamas,
Nt'fūraukcju I eilėj — M. Prišmantas, V. Baltušienė, V. Jatulienė, V- Dovydaitis; H eil. — H.
bet labai šlykštus ir svetimas.”
Paškevičius, E. Dovydaitienė, D. Mackiaiienė (rėžis.), A. Žaliūnas (dekoratorius); II eil. — O.
TŽ. Nr. 2-79
1978.XIL8
Deveikienė, J Raibys, R- Zelenytė, S. Matas, R. Vitkienė.
Foto L. Kantas
G

LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

Vyriausias Lietuvai Išlaisvinti Komitetas ir Amerikos Lietuvii
Taryba atkreipia tą baigiamąjį Helsinkio susitarimo aktą pasirašiusių
valstybių dėmesį, prašydama paremti Baltijos tautų laisvės reikala
vimus.
Amerikos Lietuvių Taryba ragina visus Atstovų Rūmuose remt
House Concurrent Resolution 147, kuri reikalauja, kad JAV vy
riausybė paremti Baltijos valstybes.”

LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA

Dr. Kazys Šidlauskas
Amerikos Lietuvių Tarybos
Pirmininkas

<564 Sunset Boulevard — Los Angeles, CA 90029 — Telef. 664-2910

Redaguoja: Redakcinė kolegija.
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija*
Spausdinami straipsniai! taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais
kitaip nesusitarta. □ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai ne
būtinai reiškia redakcijos nuomonę. □ Anoniminiai raštai nepriimami.
Prenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų.
O Eina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius- D
eM
.. WlililllllliniBllllllllllllUl
VILNIUS BE VYSKUPO

Vyskupo Julijono Steponavičiaus pareiškimas, paskelbtas LKB
Kronikos Nr* 20

Į mano paskutinį pareiškimą, rašytą 1972 m. TSRS Ministrų Tarybos
Pirminikui, Religinių kultų įgaliotinis J. Rugienis, kurįam buvo pavesta
man atsakyti, pasakė, kad kol kas dar negaliu eiti savo tiesioginių pareigų.
Įdomu, kaip ilgai tęsis tas “kol kas”. Juk pagal Lietuvos TSR Baudžiamojo
kodekso 28 str- ištrėmimas skiriamas nuo vienerių iki penkerių metų.
O man tenka gyventi ištrėmime jau penkioliktus metus ir tai ne dėl kokių
nors mano nusikaltimų, bet dėl Religinių kultų įgaliotinio ir kai kurių
saugumo organų klaidų ir savivalės.
Prašau Ministrų Tarybos pirmininką atkreipti dėmesį į man padarytą
skriaudą ir į nenormalią Vilniaus arkivyskupijos padėtį. Lietuvos TSR
sostinė Vilnius neturi katalikų vyskupo, Vilniaus arkivyskupiją jau 15
metų valdo laikinas valdytojas kunigas, kai tuo tarpu provoslavai, kurie
mūsų respublikoje sudaro mažumos konfesiją, pastoviai turi savo vyskupą
Vilniuje. Ta nenormali Vilniaus arkivyskupijos padėtis erzina kunigus ir
tikinčiuosius, kelia jų tarpe nepasitenkinimą, sudaro nemalonumų ir vy
riausybei, kuri susilaukia priekaištų šalyje ir svetur.

Kai Bažnyčia, švęsdama jubiliejinius metus, ragina visus susitaikyti,
kai saugumo ir bendradarbiavimo Europoje pasitarimo rezultatai teikia
galimybės pasiekti savitarpio pasitikėjimo ir įgyvendinti pilną religinę
gera būtų, kad ir' mūsų padangėje būtų pašalinti nesutarimai ir įsigalėtų
susitaikymas ir pasitikėjimas-

Tikiuosi, kad mano trėmimo byla bus peržiūrėta ir leista eiti man
Vilniaus arkivyskupijos vysk tipo-ganyto j o pareigas.
Vilniaus Arkivyskupijos Apaštališkasis Administratorius
f Vysk. Julijonas Steponavičius
Žagarė, 1975 rugsėjo 15.

Šį reikalavimą Vlikas telegrama perteikė 35 Helsinkio susitarimą
pasirašiusioms valstybėms.

LEITUVOJE PAGREITINTAS RUSINIMAS

Lietuvos okupantai pastaruoju metu išplečia rusinimo politiką.
Jau rusų kalba įvesta nuo pradžios mokyklos pirmo skyriaus, net ii
vaikų darželiuos įsakyta mokyti rusų kalbos. Į valdžios įstaigas ii
krautuves priimami tarnautojai, kurie kalba rusiškai.

Tik kolchozuose, kur vadovauja lietuvis, kalbama lietuviškai.
Žemaitijoje dar geriausiai yra išlikusi lietuvių kalba.
Atrodo, kad dabartinė sovietinė Lietuvos valdžia yra blogesnė
už caro valdymo laikais. Jie propagavo tik “graždanką”—tai lietu
viškus žodžius, parašytus rusiškomis raidėmis. Dabartinė valdžia
nori visą mūsų jaunimą surusinti.

RŪTA,

INC.

Investavimo

Bendrove

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L* Herzog

HOLLYWOOD

LOS FELIZ

vokiečiu

Quality Deli

5126 Hollywood Boulevard
Puikios dešros - Fred Reich ir Vienuos skanumynai. Duona —
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys,
įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir
šeimos šventėms.
Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penki.
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta

Tel. 663-4747
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Nuo to rašto praėjo 4 metai, ir jokio atsakymo negirdėti-

AUTOtechnica

Red. pastaba — Vysk. J- Steponavičius yra naujo Popiežiaus Jono
Pauliaus II paskirtas kardinolu “širdyje”, reiškia, viešai neskelbiama kar
dinolų sąrašuose.

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ

REMIAME PABALTIEČIŲ REIKALAVIMUS MASKVOJE

Ryšium su Pabaltijo' valstybių atstovų demaršu Maskvoje rei
kalaujant Lietuvai, Latvijai ir Estijai laisvo asisprendimo, Vlikas
ir Altą amerikiečių spaudai išsiuntinėjo šitokio turinio' pareiškimą:
“Visi laisvojo pasaulio lietuviai stipriai paremia ryžtingą pareiš
kimą, padarytą Baltijos valstybių 45 disidentų Maskvoje, reikalau
jant atšaukti Molotovo-Ribentropo paktą ir siekiant laisvo apsi
sprendimo ir laisvės Lietuvai, Latvijai ir Estijai, kurias neteisėtai
užgrobė Sovietų Sąjunga, kas buvo ano susitarimo' rezultatas.
Sovietų Sąjunga tiesioginiai ir grubiai pažeidė Helsinkio 1975 m.
susitarimą, neleisdama Baltijos valstybėms spręsti savo likimo.
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ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
SULENKIMU TAISYMAS IR DAŽYMAS
ARTI ŠV. KAZIMIERO PARAFUOS - TARP
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039

TEL - 660-5984

SAV. - JONAS KARALIUS

linu

IS LIETUVOS
Pasiuntinybes
AKĮRAIČK)
- ^Lietuvos asitovas prie Šv. Se
to, S, Lazoraitis, Jr., atvykęs š
? New Yorko svečiavosi keleą
dienų pasiuntinybėje Vašingto
ne. ‘Lietuvos atstovo JAV-se, L.
S. Bačkio kvietimu jis turėjo prgą pasikalbėti-papietauti su V! stybės Departmento pareigūu
Baltijos valstybių reikalams ir
kitą dieną su Latvijos as to vi
Vašingtone.

padėjo gėlių puokštes prie mi
rusio Lietuvos minister] o Povi
lo Žadeikio paminklo ir ant mi
rusio Lietuvos atstovo Juozo
Kajecko ir jo žmonos kapo..

Pastaruoju metu Lietuvos at
stovas ir O. Bačkienė buvo pa
kviesti dalyvauti šešių valstybių
ambasadorių priėmimuose jų
tautinių švenčių proga.

Įdomi dailės darbų paroda

spalvingų spontaniškų akvarelių ir
spalvotos grafikos darbų, dalyvaus
Paryžiuje gyvenantis dailininkas losangelietė skulptorė Nijolė GruPranas Gailius, Europos meno pa dzinskaitė Kentiepė (iš anksčiau ži
saulyje garsėjantis Prano vardu, noma originali kilimų menininkė)
kuriuo jis pasirašo savo darbus, ai-. dabar baigianti mokslą magistro
veža į Los Angeles savo kūrinių pa laipsniu iš' skulptūros -Northridge
rodą. Paroda jungiama su komp- universitete, iŠstatydama savo ori
Br. Markaičio, SJ, koncertu, kuris ginalių metalo, vario, bronzos, ale
įvyks rugsėjo 23 d., sekmadieni, 3 bastro ir mišrios technikos skulptū
vai. p- p. Wilshire Ebel teatre. P ■ rų.
Po atidarymo — prėmlmas .’c
koncerto parodą atidarys arch. Ri
no saliono patalposemas Mulokas.
Parodoje, šalia Prano Galiam

1979.V.19 d. Lietuvos pa
siuntinybėje buvo susitikę pasi
tarimui Lietuvių Žmogaus Tei
sių Komisijos pirmininkas dr. D.
Krivickas, Lietuvos atstovas prie
Šv. Sosto, S. Lozoraitis, J r. ir
Lietuvos atstovas JAV-se dr. S.
A. Bačkis.. Posėdžio metu buvo
pasikeista nuomonėmis ryšium
su žmogaus teisių gynimo klau
simu Europoje bei Lietuvos by
los reikalu 1980 m. Madrido
konferencijoje.
--------- t---------1------- -

Žurnalistas V. Meškauskas iš
Chicagos 1979.V.24d., lankėsi
Lietuvos pasiuntinybėje, kur tu
rėjo progos pasikalbėti su Lietu
vos atstovu ir O. Bačkiene bei
susipažinti su pasiuntinybės pa
talpomis ir dabartine namų pa
dėtimi.
PLB-nės pirmininkas, inž. V.
Kamantus, lydimas A. Gureckc
lankėsi 1979 V. 19d. Lietuvos pa
siuntinybėje. Ta proga jis pain
formavo Lietuvos atstovą apie
PLB-nės veiklos planus ir rū
pesčius bei pasitarė, kaip geriau
būtų galima Lietuvos reikalams
patarnauti.

VAINIKU
c DIENA — Lietuvos atstovas ir O. Bačkienė pa
dėjo gražią rožių puokštę, iš
Pas-bės darželio, prie. JAV Įeit.
Samuel J. Harris kapo Arlington
nacionalinėse kapinėse. Tai pa
daryta pagerbimui Amerikos ka
rio žuvusio už Lietuvos laisve
1920.II.24d, Kaune.

Ant paminklo yra Lietuvos
vytis ir toks įrašas: “Erected by
the Lithuanians and sons and
daughters of Lithuanians in
America and dedicated in lov
ing memory of lieutenant Sam
uel J. Harris who died fighting
for the freedom of Lithuania.”

Tą pačią dieną Lietuvos at
stovas ir Ona Bačkiai taip pat

Popiežius Jonas Paulius II ir prei P. Marcinkus Meksikoje.
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O LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □
Malonūs tėvai, mokiniai ir
mokytojai,

Gražios vasaros atostogos eina i
pabaigą, ir vėl mums reikės, kaip
kad iki šiol, važiuoti į lituanistinę
mokyklą. Prieš akis ilgesnės ar
trumpesnės kelionės, kurios ne vi
sada yra malonios. Tačiau mūsų
visų noras, o ipo to ryžtas, visus
tuos sunkumus nugali, nes mūsų
širdyse esantis lietuvybės meilės
jausmas neleidžia mums dingti
tautų išnykimo aplinkoje.
Didelė dauguma tėvų giliai
supranta savo, tautos paskirti ir gar
bingai ją atlieka- Tačiau yra ir to
kių, kurie į šį labai svarbų reikalą
lengvapėdiškai numoja ranka ir
ieško tam neryžtingumui įvairaus
pasiteisinimo.
Mieli tėvai, rimtai pagalvokite ir
atsakykite sau: ar taip vykdote pa
vergtos ir kenčiančios tautos norą
ir ryžtą išlikti mums visiems, nežiū
rint kur bebūtume, tikrais lietuviais
ne tik iš vardo, bet ir iš širdies,
kad mes jų sunkioje kovoje už pa
prasčiausias žmogaus teises neliktu
me abejingi ir nejautrūs.
Nutautėję ir atsiskyrę nuo bet
kokios visuomeninės veiklos lietu
viai nedaug pagelbės savo tautai.
Jaunieji tėvai, iš jūsų reikalauja
ma labai nedaug: kartą per savai
tę važiuoti ne į Alaska, ne į Sibi
rą medžių kirsti ar sniego kasti,
bet su savo vaikais atvykti į para
pijos kiemą ir čia jaukioje lietu
viškoje nuotaikoje praleisti dieną.
Dar ir ne visą dieną, bet tik pusę
dienos. Argi čia didelė “auka”?
Auka gal ir nedidelė, bet darbas
didelis — jūsų sūnus ar dukra pa
sisems lietuvybės žinių, kurių niekur kitur jis negalės pasisemti. Jū
sų sūnus ar duktė pamatys savo
garbingas “šaknis”, kurių dabar
taip madinga ieškoti.
Praėjusiais mokslo metais mo
kykloje pradėjo veikti speciali kla
sė silpnai arba visiškai nemokan
tiems lietuviškai. Tokia klasė veiks
ir šiais metais. Taigi, yra gera pro
ga ir tokiems įsijungti į lietuvybės
atgimimą. Niekad nėra per vėlu.
Reik tik noro ir ryžto.
Šią specialią klasę lankė 8 jau
suaugę studentai, kurių tėvai pu
siau lietuviai. Kaip gražu iš jų pu
sės, kad jie patys atėjo ir prašėsi
tokią klasę įsteigti. O tikri lietuviai
tėvai lieka šalti ir abejingi savo vai
kų lietuvybės ateities atžvilgiu. To
dėl Tėvų Komiteto ir visų mokyto
jų vardu prašau mielų tėvų: nepa
likite vaikų šeštadieniais namuoseVisi keliai — iš Los Angeles, iš
Santa Monikos, iš Uplando, iš San
Diego ir iš kitų vietovių veda į Šv.
Kazimiero šeštadieninę mokyklą.
Mokslo metai prasideda rugsėjo

8 d. 9 vai. rytą- Bus pamaldos,
mokslo metų atidarymas ir 4 pa
mokos. Prašau visų nevėluoti ir jau
pirmą mokslo dieną būtinai daly
vauti.
Esate laukiami visi — ir lankę
mokyklą ir pirmą kartą į ją .atei
nantieji-

Taip pat pranešu mokytojams,
kad labai svarbus informacinis po
sėdis įvyks rugsėjo mėn. 5 d. 7 vai.
vak. punktualiai parapijos patalpo
se- Prašau visus dalyvauti.
Vladas Pažiūra

Mokyklos vedėjas

D. L. K. Birutės Dr-jos gegužinė

įvyto š. m- liepos 29 d. erdvioje
Rūtos ir Petro Sakų sodyboje.
Nors tuo pačiu metu vyko ir
Santa Monikoje parengimas, be to,
daugumas buvo išvykę į Skautų
stovyklą, jaukioje ir vėsioje pušų
paunksmėje birutietės
sutraukė
apie 140 svečių.
Jų tarpe matėsi daugumos or
ganizacijų atstovų, svečių iš gana
tolimų vietovių,, bet to, retų ir
garbingų asmenų, kaip B. Gustaitienė, generolo A- Gustaičio našlė,,
ir p. Sidzikauskas su dukra, ir jos
šeima.
Svečiai buvo pavaišinti karštais
pietumis ir atgaivinti vėsiais bei šil
tais gėrimais ir kitais skanėsiais.
Programos paįvairinmui vyko
turtinga loterija, kurioje galėjai lai
mėti daug gerų knygų, šampano,
vyno, gražią didžiulę taut, rūbais
lėlę ir kitokių įdomių daiktųDėka mūsų rėmėjų, šis parengi
mas labai pasisekė ir draugijai da
vė gražaus pelno, kuris bus sunau
dotas kilniam šalpos darbui.
Birutiečių valdyba, vadovauja
ma energingos pirmininkės Rūtos
Šakienės, nuoširdžiai dėkoja visoms
ir visiems, gausiai aukojusiems įv.
daiktų ir vienokiu ir kitokiu būdu
prisidėjusiems prie darbo.
Didžiausia padėka tenka šios
gražios sodybos šeimininkams —
Rūtai ir Petrui Sakams, kurie ne
žiūrėdami sunkaus darbo ir sveikar
tos, lietuviško nuoširdumo- ir gilios
tėvynės meilės vedami, leido birutietėms pasinaudoti jų sodyba, jų
paslaugomis ir tuo pagyvinti biru
tiečių veikląEI. P-nė

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
RUSŲ SAVAITRAŠTYJE
Didžiausias rusų išeivijos sa
vaitraštis “Russkaja MysI,” lei
džiamas Paryžiuje, įsidėjo Ber
nardo Brazdžionio eilėraštį “Tė
vynės gėlėis.” Eilėraštį išvertė
Jurgis Gliaudą.
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Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubo gegužinėje ponų Sinkių reziden
cijoje iš kairės į dešinę: A. Sinkys, klubo pirm. dr. B. Raulinaitienė, šeimminkai Emilis ir Julija Sinkiai, buvęs klubo pirm- A. Markevičius, garbės
svečias ir Sibiro kalinys J. Beleckas ir p. A. Devenienė.

V- Fledžinsko nuotraukai
Santa Monikos Am. Lietuvių klube

Skautų stovykla “Rambynas”

Liepos 6 d- įvyko narių metinis
visuotinis susirinkimas. Klubo val
dybos pirm. A. Markevičius supa
žindino narius su praėjusių metų
klubo veikla ir numatytais artimiau
siais darbais.

Ramiojo Vandenyno Rajono
skautai ir skautės, kaip visada, sto
vyklavo nuosavoje “Rambyno” sto
vyklavietėje nuo liepos 29 iki rugp.
12 d.
Šiais metais skautai ir jaunesnieji'
skautai stovyklavo kartu. Jaunesn.
skautai, ir skautės stovyklavo vieną
savaitę, kiti — 2 savaitesPirmą savaitę stovyklos viršinin
kas buvo ps. Algis Šėkas, antrą —
v. s. fii- Eugenijus Vilkas.
Viso stovyklavo apie 107 skautai.
Bendras stovyklos vardas buvo
VILNIUS, parinktas minint 400
metų nuo Vilniaus universiteto įkū
rimo.
Prie progos tenka pastebėti, kad
Rambyno stovykla jau yra, pažymė
ta Big Bear ir San Bernardino kal
nų žemėlapyje- Nors vienas lietu
viškas vardas kalnų žemėlapyje!

Susirinkimas vienbalsiai išrinko
šio klubo vieną iš steigėjų prof- dr.
K. Alminą klubo garbės nariu.
Buvo aptarti aktualūs ir opūs S.
M. lietuviams reikalai- Taip pat
buvo išrinkta nauja klubo valdyba,
kuri pareigomis pasiskirstė taip: dr.
V. B. Raulinaitienė — pirm-, A.
Markevičius — vicep., L. Pulkauninkaitė-V/heeler — ižd-, K. Čer
niauskas — sekr.; ir nariai: dr. A.
Milaknis, S. Kvečas ir G- Plukienė.

Paskutinį liepos mėn. giedrą sek
madienį santamonikiečiai gausiai
susirinko ponų Sinkių ištaigiu
goję sodyboje tradicinei klubo ge
gužinei. Šeimininkų svetingumas,
nuostabi aplinka, sklandžiai suor
ganizuota pikniko eiga susibūrimą
padarė smagų, malonų ir įspūdin
gą- Dabar su nekantrumu laukiame
tradicinio klubo baliaus, nes rengė
jai ruošia naują staigmeną — įdo
mią programą. (G. P.)
įi £ i't)

PATAISYMAS

Praėjusiame LAV nr. “Naujaku
rių” skyriuje rašant apie Aloyzą
Pečiulį buvo klaidingai atspausdin
tas telefono numeris.
Teisingas A. Pečiulio telefono nryra: 665-7818.
Kiekviename LAV numeryje ra
site A. Pečiulio adresą ir telefoną
7-tame puslapyje skyriuje “Lietu
viai prekybininkai - profesionaliai”
(General Contractors)-

Protestantų piknikas

Lietuvių Protestantų Sąjunga
kviečia visus atvykti į jos rengiamą
rugsėjo 9 d. pikniką puikioje Sin
kių sodyboje, 233 Marguerita Av.J
Santa Monica. Pradžia 12 vaiSvečiai bus pavaišinti šiltais val
giais ir galės pasirinkti įvairių gėri
mų, išbandyti laimę loterijoje. Pie
tūs 5 dol. auka- Dalyvaukime visi.
Valdyba

Dr. M. Devenio paminėjimas

Susidaręs organizacijų komitetas
rengia visuomenės veikėjo, Sibiro
kankinio dr. My'koifo Devenio paminėjimą-akademiją rugsėjo 23 d12 vai. Šv. Kazimiero par. salėje.
Pranešimą apie dr- Devenio gy
venimą ir darbus padarys iš New
Yorko atvykęs Juozas Audėnas, bu
vęs
u Žemės ūkio ministeris.
Numatoma koncertinė dalis, ka
vutė. Įėjimas visiems laisvas.

L. Giedros pranešimas

Kun. dr. V. Pavalkiui 70 metų

Liepos 8 d.' ALTos Los Angeles
tyrius pakvietė Romą Giedrą paaryti pranešimą apie dabartinę sijaciją Lietuvoje.
Romas ir Lydija Giedros į JAV
tvyko 1979 m. gegužės 4 d- Abu
riedros buvo iš Lietuvos išprašyti
Vykti.
Liepos 20 d. R. Giedra kalbėjo
'hicagos Lietuvos Vyčių suvažiaime- Jis taip pat yra pakviestas
albėti ALTos rengiamame lietuvių
įvažiavime spalio 13-14 dienomis
'•levelande.

Birželio mėn- 10 d. Šv Jono pa
rapija, Milpitas, Calif., atžymėjo
savo klebono kun. dr. Viktoro Pavalkio 70 m. amžiaus sukakti- Kun.
Pavalkis taip pat atšventė savo 47
metų kunigystės sukaktį.

Parapijiečiams birželio 10 d. bu
vo džiaugsmo diena, nes po sunkios
automobilio katastrofos jų klebo
nas, 5 mėnesius išgulėjęs ligoninėj,
grižo į parapiją.
Parapijos komitetas ir organiza
cijos suorganizavo pietus, meninę
programą, šokiusŠv. Jono parapijai daugiausia
priklauso amerikiečiai ūkininkai,
prekybininkai ir kt. Šventėje daly
vavo ir keliolika lietuvių.
Gimtadienio proga dalyviai kun.
dr- V. Pavalkiui įteikė pinigines
dovanas.

Kol kun. V. Pavalkis gyveno
San Francisco mieste, jis aktyviai
dalyvavo lietuvių organizacijose,
keletą metų buvo S F. Liet- Bend
ruomenės pirmininkas

nž>. Rimas Giedra.
kautų “bulvių derliaus šventė”
Los Angeles skautų-čių “Rambyo” stovyklavietės komitetas rugsė) mėn. 15 d. 7 vai. 30 min. vakaro
v- Kazimiero parapijos salėje ruo>a “bulvių derliaus šventę” —
epelinų balių.
Programą, atliks mūsų talentinas jaunimas, gerai pasirodęs su sa0 šiupiniu “Viva Europa”, rež. D.
arauskaitės. ,
Šokiams gros jaunimo orkestrasBilietų ir stalų užsisakymus prina: B. Dabšienė, tel. 664-4303,
i. Navickienė, telef. 464-4790, Aenckienė, tel. 393-2803, A. Prišlantienė, tel- 353-2829.
Šiems metams numatyta būtini
arbai stovyklavietėje: Virtuvės pa
mato perdažymas, vielinės tvoros
ptvėrimas ir kiti smulkūs, bet laai reikalingi darbai atlikti šv. Jono
ikylos metu- (V. Iri. B.)

Įsų lietuvių dėmesiui
Sužinota iš Forest Lawn adminiracijos, kad kapinių sklypai Garen of Rememberance (lietuvių
akcijoj) jau išparduoti. Šis kapinių
lotas yra pratęstas tolyn, ir vėl
alima pirkti laidoj imosi sklypus
įme pratęstame rajone, kuris yra
etuvių kapinių sekcijos tęsinys.
Suinteresuotieji prašome kreiptis
Romą Jasiiukonį telef. 667-3372,
ur gausite smulkesnių informaių.

Kun. dr. V. Pavalkis yra lietu
viškos spaudos skaitytojas ir dos
nus rėmėjas- Šv. Jono parapijoje
jis daug pasidarbavo: pastatydino
naują bažnyčią ir gražią salę.
Linkime kun. dr. V. Pavalkiui
dar ilgiausių metų, geros sveika
tos ir sėkmės jo pastoracijos darbe-

LIETUVIŲ KREDITO
UNIJOJE
Lietuvių kredito unijos, 3356
Glendale Blvd., L.A., balansas
liepos 31 d. buvo $713,645. Pa
skolos ir trumpalaikiai investa
vimai — $709,962. Narių san
taupos pasiekė $633,078. Ga
rantijų ir rezervo fonduose bu
vo $67,209. Kredito unijai pri
klausė 482 nariai. Dividendas už
laikomas santaupas mokamas
kas trys mėnesiai. Liepos 1 d.
išmokėta 7% (sekantis dividen
das bus išmokėtas spalio 1 d.).
Santaupos apdraustos valdžios
įstaigoje (NCUA) iki $40,000
asmeniui. Nariai gali gauti iki
$10,000, išskyrus nekiln. turto.
Ir šiemet, kaip ir ‘kiekvienais me
tais, Lietuvių kredito unija pa
rėmė lituanistinį švietimą ir jau
nimo ansamblį. Taip pat yra
Lietuvių Fondo narys.

(im)

by the Soviet Union of Lithu
ania, Latvia, and Estonia;

PABALTIEČIŲ
REZOLIUCIJOS
Bendras Pabaltiečių komitetas, mi
nėdamas tragiškuosius Birželio įvy
kius Los Angeles, priėmė šias rezo
liucijas:

BALTIC STATES JOINT
COMMITTEE RESOLUTION
WE, Americans of Lithuanian,
Latvian, and Estonian des,ent,
living in the Greater Los An
geles area and assembled this
1st day of July, 1979 at St. Cas
imir’s Church Parish Hall, 2718
St. George St., Los Angeles, to
commemorate the tragic depor
tations of Baltic citizens in
June 1941, do here state as fol
lows:

WHEREAS the three Baltic RepuBSic of Lithuania, Latvia, and
Estonia were forcibly incorpor
ated into the Soviet Union and
to this day are under the oppres

THEREFORE, BE IT
RESOLVED THAT

(1) The United States, in its
dealings with the Soviet Union,
firmly continue its policy of
nonrecognition of the Soviet oc
cupation and annexation of
Lithuania, Latvia, and Estonia,
and, raise the issue of the need
for the restoration of sovereign
rights to the Baltic States;
(2) This resolution be sent to
the President of the United
States and copies thereof to the
Secretary of State, to the United
States Ambassador to the Unit
ed Nations, to both Senators of
the State of California, and to
the Members of the House of
Representatives from the Great
er Los Angeles area.

sion of Soviet governments;.......

WHEREAS '• the languages, cul
tures, traditions, and religions of
the Baltic peoples are distinctly
different from those of the Rus
sian people;
WHEREAS the Soviet Union
has begun Russification of the
Baltic Republics by deporting
and dispersing the native Bal
tic citizens to Siberia and re
placing them with Russian colo
nists;
WHEREAS despite such treat
ment, the spirit of the Baltic
peoples remains unbroken and
the desire for national indepen
dance burns strongly in their
hearts;

WHEREAS the United States
has consistently refused to re
cognize the unlawful Soviet oc
cupation of the Baltic States
and has continued to maintain
diplomatic relations with rep
resentatives of the independent
Republics of Lithuania, Latvia,
and Estonia;

WHEREAS even though the
Soviet Union has occupied the
Baltic States for 40 years, time
does not justify this illegal act;

Lietuvos, Latvijos ir Estijos
diplomatinių ir konsularinių narių
pasitarimas

Estijos atstovo JAV-bėse kvieti
mu, š. m. rugp- 9 d. įvyko Baltijos
valstybinių diplomatinių ir konsu
larinių atstovų posėdis Estijos Ge
neralinio Konsulato New Yorke
patalpose.
Pasitarime dalyvavo Lietuvos at
stovas JAV-bėse dr. S- A. Bačkis,
Lietuvos gen. konsulas New Yorke
A. Simutis, Latvijos atstovas JAVbėse dr. A- Dinbergs, Estijos atsto
vas, gen. konsulas E. Jaakson ir
Estijos konsulas New Yorke A.
A‘ Linikh'Orst.

Susirinkusieji pasikeitė nuomo
nėmis ir informacijomis 'apie tarp
tautinę padėtį bei einamaisiais rei
kalais ir klausimais, susijusiais su
jų atstovaujamais kraštais bei jų
veikla.

Nauja P- L. J. S-gos valdyba

1979 m. liepos 18 d. Vokietijoje
išrinkta nauja Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Jaunimo Sąjungos
valdyba: pirmininkas — Gintas
Aukštuolis ir nariai — Milda Kupsikenvičiūtė, Linas Rimkus, Emi
lija Sakadolskienė (visi iš Chicagos) ir Saulius Cyvas (iš Clevelando).

WHEREAS the United States,
since its inception, has been com
mitted to the principle of selfdetermination;
WHEREAS the House of Rep
resentatives and the United
States Senate (of the 94th Con
gress) passed S. Res. 406 and
H. Res. 864 respectively, urging
Naujoji valdyba numatė sekantį
the President of the United kongresą ruošti 1983 m., kartu su
States not to change the long II Pasaulio Lietuvių Dienomis ir
standing policy of the United VI-j u PLB seimuStates on nonrecognition of the
illegal seizure and annexation
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Dagys dejuoja
ir dainuoja
Skulptorius Jokūbas Dagys,
gimęs 1905 m. gruodžio 16 d.
Slepščių km., 'Biržų aps., yra už
lietuviškos širdies nutveriantis
dailininkas. Jo medžio skulptū
ros pilnos jausmo, lietuviškos tė... vynės meilės, atliktos gražiai,
patrauktai. Žiūrai jų atspaudus
spaudoje’ ir moloniai nusiteiki.
’ Girdėjau,' nemaža jo medžio
’skulptūrų yra pavogta-;: Matomai,
'4ai "kuriems neužtenka laikraš■ '<‘10 skilčių, gi palangėje gyvena
hč Dievas, o velnias.
Dail. J. Dagys nemėgsta pasi
rašyti vardu ar raide. Jis ben
drauja spaudoje, savaip, kartais
jau labai savaip, pasisakydamas
meniškomis ir ne taip meniškomes temomis, sykiais ramiai, ret
karčiais kaip su kaltuku plak
tuko gale.
Pasirodo, jis ne tik skulpto
rius,, ne tik spaudos bendradar, bir bei, ir poetiniai biografinės
knygos autorius. Išleista 1977
m. Horonto, Ont., Kanadoje.
A'mušta 1,000 egz. 152 psl.
Iliustruota jo kūrinių nuotrau
komis' ir jo nuotraukomis nuo
■ vaikystės iki paškutinųjų laikų.
Knygos antraštė: DAGYS DE
JUOJA IR DAINUOJA.
Nedaugei turime dailininkų
poetų. Tokiu pasirodė Dagys.
Paskelbta daug,: įvairiomis ;:emomis, eilėraščių. Ir kitokios rūv /-sies rašinėliu.c Jie savotiški. Ki-..-.r, tas reikalas—kiek meniški. Da
gio poezijoje gausu skaudžios
tragedijos,- vienatvės, netur Ši
mo nuoširdžios atramos. Taip
yra ne jam vienam, tik kiti nu. tyli, o jisai drįso paskelbti. Kad
ir šiose eilutėse:
r

>

C

•' .

VOLUNGĖ

<

.
. •

•

• ,

...

Susirūpinęs' slenku
Per nežinomas šalis.
Sunkų sielvartą jaučiu,
Nerimaują' man širdis . . .

O tarp medžių, tarp žalių,
Švilpia volungė linksma,
Dėl vaikelių, dėl mažų
U žka n d ė 1:1 r u o š dam a.
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Vol u n gėles paklausau,
/;■. los mylimų kalbų,
i'; palieka man lengviau,
Lyg nebvienas aš esu.

C vienatvė taip sunki
Iv kada ji pasikeis?
Gal tada, kai plakus vis
Poilsiu širdis nueis . . .
/.? 65 psl. Parašyta 1945 meats.
Knygoje yra iš Lietuvos bėgi
mo prisiminimų. Pergyvenimų
Anglijoje ir kitur.
Knyga nuoširdi. Joje dauge
lis galės atrasti įdomių gabalė
lių. Tr išnašu, citatų. Skaityto

jams visa reikia priimti nuošir
džiai, be kartėlio ir perdėto kri
tiškumo.
Būtų malonu, kad daugiau
lietuvių dailininkų parašytų ir
paskelbtų apie save, savo šei
mą, artimuosius knygų. Kiekvie
na bus kitokia ir tuo spalvinga,
kaip ir margas dailininkų bei
tautų gyvenimas.
—Algirdas Gustaitis

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calit. 90Qu9
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurnixcii.

Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, du*dama nuolaida

GLOBE PARCEL SERVICE

Spaudoje
Dėl dr. A.Štrpmo siūlymo pra
šyti Sovietų Įstaigų paaiškinti, ar
jis yra laikomas sovietų piliečiu,
J. Kairys 1979.8.2 “N-” rašo:
“Neapsijuokin.kim prieš pasaulį
ir Lietuvos okupantą”.
(Citatos kalbos netaisome).
Kaip gyvenant okupacijoje,
taip ir laisvėje, savaime buvo ir yra
visiems aišku, jog ji yra jėgos pa
daras, prieštaraująs ne vien svei
kam protui bei įgytam teisingumui,
bet tarptautinei teisei ir kitiems
Maskvos įsipareigojimams bei pa
žadėjimamsBendrai, imant, apskritai sakant,
paklausę p. Štromą labai apsijuok
tų ne vien patys save, bet apjuok
tų ir visus kitus lietuvius išeivius ir
ne vien prieš pasaulį, bet ir prieš
pačią Maskvą. Švaistantis su jo
siūlomais pareiškimas galima ir
nereikalingų precedentų sukurti.
Lietuviai išeiviai turėtų pas oku
pantą ne apie sovietuos pilietybę
teirautis, bet reikalauti, kad jis, pa
galiau, išsinešdintų iš Lietuvos su
visa savo kariuomene, milicija, su
visais agentais, kolonistais ir kitais
marksizmo-leninizmo barbarais. O
j oi vis dėlto atsirastų lietuvių, ku
rie galvotų dar apie padavimą anų
pareiškimų, tai, galvoju, jie turėtų
p’rma pasiteirauti ALToje ar VLIKe- Tai mūsų pagrindiniai veiks
niai kovoje su okupantu Lietuvos,
kurie ir šiame reikale duos autori
tetingus bei teisingus patarimus.”

SPAUDOS TRUPINIAI
“Draugo” 1979 m. liepos 28 d.
numeryje rašoma:
“Šėtoniškas pabučiavimas. Š ų
metų liepos 21 d- Detroit News
araštis paskyrė vieną puslapį skai
tytojams pasisakyti ir pavadino FO
RUM. Šiame puslapyje Elizabeth
Lippitt iš San Francisco parašė to
kį laiškelį: “Fotografija prezidento
Carterio bučiuojantį tironą Brežne
vą laimės premiją už labiausiai at
stumiantį šių metų paveikslą. Tai
simbolizuoja Carterio bailumą (cra
ven), savižudišką užsienių politiką.
Kai tūkstančiai vietnamiečių “laivo
žmonių” rizikuoja nuskęsti, kad iš
vengtų komunistinio pragaro, prezCarteris apkabina šėtonišką anti
kristą Sovietų lyderį.”
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Savininkai ukrainiečiai — Mr. & Mrs. S. KIMAK

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

Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

ae jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vielos mašinų pasta tymui. Aplankykite mus —

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

Taip, pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

I

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Caiif. 9003
lelelonas: bb 1-527 6. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. <

Duoda II-jį morgičių iki $20,00000 šeimai.
*4* *• ' *a*
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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, n
importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.
Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iš kil
pasaulio kraštų- © Ten pat gaunama lietuviška duona, • o neseni
pradėta pardavinėti, ir. šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polis
susage” vardu• . ‘ T
* Iš Europos importuotos plokštelės * radijo aparatai ir kiloki mi
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą
ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
. Inglewoode, 8400 — 8th Avenue-

Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais-

ROQUE and MARK C0.. INC.
REALTORS O INSURANCE 0 INCOME TAX o NOTARY PUBLIC

3002 Santa Monica Blvd.,

SANTA MONICA. CA 9C404

Phone: 828-7525 ----------- Res.: 395-0410

ALBINAS M A R K F VICIU S
ir bendradarbiai

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNG t
3004 Santa Monica Blvd., Suite a
SANTA MONICA. CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

Nuosavybių pardavėjai

LIETUVIAI PREKYBIWNKAI - PROFESIONALAI

Law Offices of

FO-2000

—

538-4160

)

■—

ROQUE & MARK CO.

11985 E- Firestone, Norwalk, Ci

3002 Santa Monica Blvd.

Telef- 2(13) 864-2063

Santa Monica, CA 90404
Phone: 828-7525

Res. 395-0410

VERTINGOS DOVANOS
Branch Office:

17228 Crenshaw Blvd-,
Torrance, CA 90504

j
/

ARTHUR V DOBLE

!

Attorney at Law

'

Che Broadway Plaza Suite 2200
700 S- Flower Street
Los Angeles, California 90017

2953 Lincoln Blvd.
Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

Fotografai
m rrm—r——mi

ms nil num

» ww

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

6671 Hollywood Blvd.
Hollywood. CA 90028

ir

Gražu dovanų duoti yra

DANUTE PAŠKEVIČIENĖ

ir autentiškos koplytėlės, lietuviško!
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Res.: 466-6084

Real Estate Brokers
ALOYZAS ČEPULIS
Photography
weddings, portraits, children
pas'Slports
4210 Gateway Avenue
Los Angeles, CA. 90029
Phone 668.1086

—------------------------------------------------------

Apdrauda

M & R AMERICANA
Insurance Service, Inc.
All Lines of Insurance

1611 Montana, Suite G
Santa Monica, CA 90403
Tel. 393-5544

A. F. SKIRIUS

1U900 Warner Ave-, Suite 116
FONTAIN VALLEY, CA 92708
^Corner Warner & Euclid)

INSURANCE AGENT

Tele. 1 (714) 968-5525

828-7525

'

Res. 393-j381

BRONĖ SKIRIENĖ,

Realtor

oficiali aukštesniojo teismo vertėją
daro dokumentų vertimus iš lieta
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka*
mais patvirtinimais ir notarteari*

Los Angeles, CA 90029
Res. 849-4192

664-2919

Vincas Skirius
R. E. Salesman

4366 Sunset Boulevard

Dantistas (latviu

Tel.: 664-2919

kilmes).

2901 Wilshire Blvd.

Vytės Nemunėlio

Vaiky darželiai

Santa Monica, CA 90403

Automobiliu taisymas

Meškiukas Rudnostekta

Phone 828-4613 by appointment

GLENDALE PRE-SCHOOL

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

)

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.
Lomita, CA 90717

?
(
j

Tel.: 325-3115

'

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
Ir

and KINDERGARTEN

, su spalvotomis V. Stančikais
Iliustracijomis.

Ona Žukienė, savin.

Kaina $4-00

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039

225

S.

Verdugo

Rd.,

Tel. 244-4567

Glendale,

CA

vakare 241-0340

'Tel. 660-1205

AUTOTECHNICA

j

Sav- Jonas Karalius

(

19 Rowena Ave., Los Angeles

Dokumentu tvirtinimai
Gydytojai

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

. 660-5984

Taip pat padeda parengti iŠkvfcK
timus giminėms iš Lietuvos vizitai
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.
Prašome skambinti telefonus
849-4192

(same address)

A. BLAKiS, D.D.S.

Los Angeles, CA 90029

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Calif. 90029
Tel. 664-2919

BRONĖ SKIRIENĖ

4364 Sunset Boulevard

Member County Dental Society

dama Monica, CA 90403

3-9801

Liet. Amerikos Vakaruose Adm*fėt

BIRUTA BARVIKS, D.D 3.

2113 Wilshire Blvd.

Didelis dovanų pasirinkimas yra

HENRY J. PASCOE, Realtor?

Dantistai

A. "Mark" MARKEVIČIUS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadieniu
gimtadienių ar kitomis progomis—<
tai lietuviški tautiniai audiniais
kaklaraiščiai, juostos, takeliai,
galvelės, rankšluosčiai ir staltieses.

’•Flatte of Hollywood”

469-8097

Telefonas (213) 629-5794

WALLY & WAYNE

Sav- Wally & Danutė Bakhai

Phone: 821-2525

(

__________

i 11

Real Estate Broker

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.
Venice, CA 90291

j
j
i

drinii

ALBINAS MARKEVIČIUS

CENTRAL APPLIANCES

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS
3440 Wilshire BlvdLos Angeles, CA 90010

■ ii ■■Hu i ■

PHOTOGRAPHY

Baldai

Advokatai

——■■■—

-■——

90039

1366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

šią. ir kitų, knygų jaunimui galite
gauti “Lietuvių Dienų” lelfly®®0j6f
4364 Sunset Blvd., Hollywood $4
Phone: 664-2919
Mūsų knygyne tarp pat galite gauti
lengvosios muzikos
šokių, maršų, chorų dainų,
atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

364-2919

įstaigos telef. 826-3090

Namu telefonas: 820-2867
3231 Pico Boulevard

Alinės-užeigos

Santa Monica, CA 90405

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
GENERAL CONTRACTORS

balandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1
į

THE BIG SHOT

“BEST WAY”, sav. A. Pečiulis
Reon'oidieling

■ COCKTAILS and DANCING

Jonas Spreinaitis, savininkas

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

14530 Lanark Street

1052 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90813

Panorama City. CA 91405

Phone 994-1291

Tel.:

432-2973

Res. 597-4141

LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM
Šeštadieniais 12:30~1:00 p. p.

Stpieciaflji&t

Roofing, Plumbing, Painting,
Electrical, Plastering, Kitchens
2820 Griffith Pairk Blvd.
Los Angeles, CA. 90027
Phone: 665-7818

Programų Koordinatorius

VLADAS GILYS
3329^ Atwater Avenue
Los Angeles, CA 90039
Telef. 662-6906

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

Q PARENGIMŲ U
KALENDORIUS
RUGSĖJO MĖN-

9 d., 12 v.p.p. Lituvių Pro
testantų Sąjungos piknikas Sin
kiu sodyboje, 233 Marguenia
Avė., Santa Monikoje.
15 d., 7:30 p.m. Skautų sto
vyklavietės tėvų komiteto balius
Šv. Kazimiero par. salėje.
16 d. 12:30 — “Lietuvių Dienų”
metinis piknikas McCambridge
parke, Burbank, Calif.

,-- - - 4--23 d., 12 vai. Dr. M. Devenio paminėjimas Šv. Kazimiero
pat. salėje.

SPALIO MĖN.
6-7 d.d. Lietuvių Bendruome
nes šventė Šv. Kazimiero par.
salėje.

6 d. 8 v.v. Santa Monikos
Lietuvių klubo metinis balius,
Miramar viešbučio salėje.

20-21 d.d. Šv. Kazimiero pa
rapijos bazaras.

Los Angeles
sporto klubo “Banga” narys, Kali
fornijos plaukymo 50 metrų pirme
nybėse laimėjo pirmą vietą, (vlr.)
— Joe Lileikis,

— Ona Kaulakienė, Miami, Flo

rida, rugpiūčio vidury lankėsi Los
Angeles. Dr. J- Gudausko lydima,
viešnia aplankė LAV įstaigą ir čia
įsigijo lietuviškų audinių.
O. Kaulakienė, pasisvečiavusi pas
Gudauskus ir Skirius, išvyko atgal
į FloridąA. A. Ant. Kaulakis buvo LD ir
LAV skaitytojas ir rėmėjas nuo pat
jų leidimo pradžios.

Naujas medicinos daktaras

Andrius A. Kiršonis (Alek
sandro ir Madės Kiršonių, gyv.
Rancho Palos Verdes sūnus)
baiga medicinos mokslus Michigano universitete ir birželio
mėn. gavo daktaro diplomą.
Naujasis daktaras apsigyveno
Manhattan Beach ir pradėjo
dirbti intemu vienoje Los An
geles ligoninėje vidaus mediciyra baigęs Šv. Kazimiero litua
nistinę mokyklą ir prieš išvyk
damas medicinos studijoms, da
lyvavo skautų organizacijoje.

Gavo mokslo ’ pažymėjimus
23 d., 3 v.p.p. Tėvo Markaičio kūrinių koncertas Wil
shire Ebell patalpose.

27 d., 7:30 p.m. Liet. Radio
Klubo balius Šv. Kazimiero par.
salėje.

TRUMPAI
Baigė aukštuosius mokslus

Vytenis P. Vilkas, Irenos ir inžEugenijaus Vilkų sūnus, Valencia,
Ca., baigė aukščiausiais pažymiais
(Summa cum Įaudė) Kalifornijos
valstybinį universitetą, Northridge,
gaudamas bakalauro laipsnį iš są
skaitybos.
Vytenis veiklus ir lietuviškame
visuomeniniame gyvenime: yra paskautininkas, skautų tunto adjutan
tas, Akademikų skautų Korp! Vytis
Los Angeles sk- pirmininkas, Jau
nimo Sąjungos sk. valdybos narys,
Jaunimo ansamblio “Spindulio” šo
kėjas ir seniūnas, sportininkas.
Nuo rugsėjo mėn. pradės dirbti
didelėje sąskaitybos firmoje Deroite, Haskins & Slels.

Vytas Dabrila iš Bostono,
Mass., rugp. 31 d. lydimas po
nios Stadalninkienės
lankėsi
AV redakcijoje.
-- ?w.ilas r Edita Gudonai iš
Chicagos, lydimi Elenos Šepikienės,
lankėsi LA V ir LD leidykloje. E.
Šepikienė įsigijo daug lietuviškų
audiniuv ir drožiniuv
— Alfai Pažiūrienei buvo pada

ryta kojos kaulo operacija.
Linkime Alfai greitai pasveikti-

1978/79 mokslo metų pa
baigoje Los Angeles Šv. Kazi
miero lituanistinės/šeštadieninės
mokyklos (vadovaujamos V.
Pažiūros) 10 skyrių baigė ir pa
žymėjimus gavo: Rita Čeka
nauskaitė, Dalius Gedgaudas,
Audra Kontrimaitė, Renata Nelsaitė, Birutė Tro'tmanaitė.
Aukštesniąją mokyklą su pe
dagogika baigė ir diplomus ga
vo: Aamunė Buženaitė, Linas
Polikaitis ir Audrė Nelsaitė.
Šv. Kazimiero parap. mokyk
loje (mokyt O. Razutienė) litu
anistikos 8 skyrių kursą baigė
ir gavo pažymėjimus: Nida
Brinkyta, Tomas Dabšys, Sigutė
Kazakevičiūtė ir Dainius Petro
nis. (im.)

MIRTYS
— Anelė Siėnienė, 82 metų am

žiaus, mirė š. m. rugp- 24 d. Moun
tain View, Calif. Palaidoti buvo at
vežta į Los Angeles Kalvarijos ka
pines, kur jos vyras Danielius Slė
nis buvo palaidotas prieš keliolika
metų.
Laidotuvėmis rūpinosi duktė MZicnavic-Woodall, kuri s usav:- šei
ma gyveno su motina.
Anelė Siėnienė, dukra Mary Ann
ir jos vaikai priklauso prie LKSA,
Los Angeles 42 kuopos.
Slėniai savo laiku buvo aktyvūs
Los Angeles lietuvių organizacija
ir daug prisidėjo aukomis prie Šv.
Kazimiero parapijos ugdymo.
Reiškiame giliausios užuojautos
dukrai Mary Ann, jos šeimai —
Atėnai, Brian J-, Daniel G. Zichwikams ir visiems giminėms.

Metinis "Lietuvių Dieny" žurnalo
PIKNIKAS
šlem.'t Įvyksta rugsėjo 15 d., sekmadieni, nuo 12 vai. 30 min- iki vakaro

McCambridge Parke — 1515 N- Glenoaks Blvd-, Burbank

Daug vietos — Žalia pievelė — Medžių paunksmė
Lietuviški pačių gaminti valgiai — Šalti gėrimai
Lietuviška muzika — Dovanų traukimas.

VESTUVES
— Ramona Alseikaitė su Arvydu
Griciumi susituokė rugpiūčio 11d.

Šv- Kazimiero bažnyčioje per šv.
Mišias. Prel. J. Kučingis prisaikdi
no jaunuosius Vienas kitą mylėti,
globoti iki mirties ir palaimino jų
gyvenimą. Bažnyčia buvo pilna
žmonių- Mišių metu giedojo Birutė
Dabšienė “Marija Marija”, O Rim
tautas Dabšys — “Pater Noster”.
Svečias iš Clevelando A. Kazmas
jaunajai dedant vainiką prie Švč.
Mergelės Marijos altoriaus pagie
dojo “Avė Marija”
Vakare įvyko vaišės St. Nicholas
salėje, kur dalyvavo apie 450 sve
čių- Vestuvių vaišes suruošė jauno
jo tėvai Birutė ir Aleksas Griciai ir
jaunosios motina Danutė Alseikienė.
Sveikiname jaunuosius ir linki
me laimingo gyvenimo.

— Livijos Lucijus Mažulytės su

tuoktuvės su
Michael
Aaron
Schneider įvyko 1979 m. liepos 14
d. Rožių sode, Santa MonikojeVestuvines vaišes Genovaitė ir Jo
nas Mažuliai surengė Miramai
viešbutyje, Santa Monikoje, ant
Pacifiko kranto.

Livija (Mažulytė) ir Schneider.

Ramona (Alseikaitė) ir Arvydas
Griciai.

D. Razutytės su Rimantu Var
nu jungtuvių aktas įvyko 1979
m. rugpiūčio 25 d. Descanso
Gardens, La Canada, Calif.
Jaunųjų tėvai iškėlė šaunų
vestuvinį balių Latvių salėje. Visi
pasivaišino lietuviškais valgiais,
ir įvairiausiais gėrimais. Šokiams
grojo mūsų jaunimo orkestras.
Programą pravedė inž. Vytas
Bandziulis. Gauta daug sveiki
nimų. Programoje Vaclovas Mi
kuckis su Ona Razutėne turėjo
pasikalbėjimą žemaičių tarme.

— Vydūno Tumo su Jenny Mor

gan vedybos įvyko birželio 9 d.
“The Chapel of the Jesus Ethic”,
Glendale, Calif- Vestuvinės vaišės
buvo jaunosios tėvų — James and
Morgan rezidencijoj, Altadena, Cal.
Linkime jauniesiems šviesiausių
vedybinių metų!
Vydūnas Tumas yra prof. Ele
nos ir Hermano Tumų sūnus.
— Valerija Mikienė, LAV ben

dradarbė, š. m- rugpiūčio 3 d. su
situokė su inž. Leonu Baltušiu. Su
tuoktuvės įvyko Las Vegas, Nevadoje.
Linkime laimingo vedybinio gy
venimo-

Danguolė Razutytė ir Algiman
tas Varnas.

