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MUSU-BARAPiJOS 40
Šiemet Kalifornijos lietuviai iš
kilmingai 'atšventė Šv. Kazimiero
parapijos 40 metų sukaktį. Bir
želio 21 d. šventė buvo pradėta
pamaldomis ’Šv. Kazimiero baž
nyčioje. 'Šv. Mišias atnašavo vys
kupas V. Brizgys, asistuojant 4
kunigams — prel. J. Kučingiui,
kun. dr. V. Baltuškai, prel. P.
Celiešiui ir kun. A Steigvilai (sve
čias iš Argentinos). Pamokslą
apie lietuviškas parapijas pasakė
vysk. V. Brizgys. Parapijos cho
ras, vadovaujamas komp. Br.
Budriūno, su savo solistais J. Čekanauskiene ir R. Dabšiu, gra
žiai pagiedojo pamaldų metu.
Po pamaldų daugelis apžiūrėjo
meno parodas parapijos mokyk
los klasėse. Svečias dailininkas
Antanas Petrikonis buvo išstatęs
v
kelias dešimtis savo kūrinių. Be
jo dar ir vietos menininkai paro
dė savo kūrybos: J. Andrašūnas,
A. Pažiūrienė, J. Peterienė, J.
Peterienė, J. Gediminienė, P.
Kvedaras, A. Petrauskas, I. Lipai'tė (skulpt.), K. Mikėnas (ke
ramika), E. Gimbutienė, V. Aleksandnmas (foto), J. Šlapelytė
(audiniai). Tiek daug kūrinių ne
buvo ir laiko gerai apžiūrėti, nes
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prieš koncertą reikėjo dar paval
gyti.
Koncertas ir sukakties paminė
jimas vyko Marshall mokyklos
auditorijoje. Minėjimą pradėjo
parapijos komiteto vardu I. Bandziulis ir programos vedėja pa
kvietė filmų artistę Rūtą LeeKilmonytę-Lowe.
Apie parapijos istoriją ir ateitį
kalbėjo R. Poli'kaitis tema ”40
metų ir kas toliau”. Jis, apžvelgęs
istoriją nuo parapijos įsteigėjų
prel. J. Macijausko ir prel. Jono
Kučingio slegiant mokyklą, sta
tant naują bažnyčią, toliau pa
žvelgė į parapijos ateitį, pastebė
damas, kad pasauliečiai turės
daug prisidėti prie bažnyčio1 apei
gų, nes trūksta kunigų.
Koncertine dali atliko svečiai
solistai iš Kanados: Gina Oapkauskienė ir Rimas Strimaitis,
jiems akomponiuojant Raimondai
Apeikytei.
Sol. R. Strimaitis padainavo
liet, kompozitorių B. Dvariono,
A. Bražinsko, B. G Cibulskio dai
nų ir G. Puccini ištraukas iš Toscos. Sol. G. Capkauskienė padai
navo J. Govėdo 4 dainas ir ita
lų komp. A. Scarlatti ir G. DoCr

Solistų Ginos Čapkauskienės ir Rimo Strimaičio duetas tapo kvar
tetu Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos 40 metų sukakties minė
jime.
Foto L. Kantas

O

HoUywoodo aktorė Kutą Lee-Kilmonytė-Lo'.ve, pravertusi Los
Angeles Šv. Kazimiero parapijos 40 m. sukakties koncertą.
Foto L. Kantas

Po Šv. Kazimiero parapijos šventės koncerto prie Marshall mokyk
los auditorijos. Iš kairės: V. Apeikis. O Razutienė, V. Pažiūra,
N. Apeikienė,^ B. Skirienė, sol. G. Capkauskienė, indėnų artistas,
sol. V. Januskaitė-Zaunienė, prel. J. Kučingis, vysk. V. Brizgys,
pianistė R. Apeikytė ir A. Skirias.
"
’ Foto L Briedis

nizetti kūrinius. Abu solistai pa
dainavo' duetus iš iš Charles
Gounold ’’Romeo ir Julia” ir G.
Verdi ”La Traviata” bei G. Do
nizetti ’’Meilės eleksyras’, taip
pat liet. komp. J. Stankūno ir S.
Gailevičiaus; o pabaigai pridėjo
dar vieną. Solistai programą at
liko pasigėrėtinai, publika juos
priėmė šiltai.

Koncertas baigtas prel. J. Ku
čingio padėkos žodžiu, ir visi
pagiedojo Lietuvos himną.
Po to sveičiai dar vaišinosi,
grįžę į parapijos patalpas, lankė
dailės parodas, įsigijo meno kū
rinių ,dalyvavo loterijos trauki
muose.
Parengimas parapijai davė pel
no $5,221.00.
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siškai ruoškimės būti tikri laisvos valstybės piliečiai. Stenkimės
kurti gausias, gražias, blaivias lietuviškas šeimas-—Lietuvos jaunystę!

Iš mūsų Tėvynės Lietuvos širdies — Vilniaus sveikiname viso
pasaulio' lietuvius. Tebūna mums Vasario 16 vėliava, po kuria vie
ningai stojame į naują žygį už laisvę, už Lietuvos Nepriklausomybę.”

Vladas Pažiūra
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KURKIME LIETUVOS JAUNYSTĘ

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90969
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen,

Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

RŪTA,

INC.

Bendrovė

Investavimo

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404

Birželio men. 6 d. baigėme 1980/81 m. mokslo metus. Jau 32-ji
metai, kai sėkmingai gyvuoja ir išleido į lietuvių visuomenę daug
jaunuolių. Vieni, sakyčiau dauguma, pasiliko aktyvioje veikloje, ta
čiau kiti nuklydo į svetimų aplinka ir dingo lietuviams. Nematome
jų nei bažnyčioje, nei parengimuose, nei minėjimuose, nei' aukojančių
sąrašuose. Tada jie buvo puikūs lietuviukai ir gražios lietuvaitės.
Galbūt, verkia dabar jų tėvų širdys, o dar labiau liūdi lietuvių tauta.
Kodėl taip atsitinka? Ar ne laikas mums visiems kartu tuo susi
rūpinti ir bendromis pastangomis gelbėti tautai narius nuo išnykimo.
Jie savo noru kuria mišrias šeimas; tas nebūtų taip jau baisu, jei
‘lietuvis -vė, vedybų partneris, atvestų į lietuvišką visuomenę savo
antrąją gyvenimo^ pusę ir augintų vaikus lietuviais. Deja, dažniausiai
įvyksta priešingai.

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

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
(213) 986-9247
(213) 660-6600

2472 GLENDALE BOULEVARD
LOS ANGELES, CA 90039

Home (213) 664-0791

ROQUE and MARK C0.< INC.

Tačiau būna dar liūdniau ir tragiškiau, kai lietuviškos jaunos 'šei
mos tarpusavyje kalba tik angliškai ir tokioje dvasioje augina savo
prieauglį. Žuvę jie patys, žudo ir savo vaikus lietuvių tautai. Teisy
bė, kartais pasitaiko, kad atgimsta jiems lietuviškos. sąžinės balsas, ir
jau paaugusius vaikus atveža į lituanistinę mokyklą. Mes mielai juos
priimame ir stengiamės padėti. Bet ką gi galima stebuklingo padaryti
per tas 4 valandas mokykloje, jei nieko nedaroma namuose! Kad
tokių tragedijų nebūtų, reikia jau nuo kūdikystės dienų su vaikais
kalbėti lietuviškai ir Šią kilnią dorybe su meile lietuvybei poruoti
jaunom širdim. Tada į mokyklą atvykimas ir joje darbas būtų sėk
mingas kalbos pasitobulinimas, jos praturtinimas, Lietuvos istorijos
ir kitų žinių įgyjimas.

REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC

Labai maldauju tas šeimas, kurios neveža vaikų į lituanistinę mo
kyklą, susiprasti ir pasiryžti eiti kartu su kitomis jaunomis šeimomis
lietuvybės ir lietuviškojo gyvenimo keliu.

Siunčia dovanų siuntinius | Lietuvą Ir kitus kraštus.
4e jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

Pasekime ir junkimės kartu su Vilniaus jaunimu, kurs kreipiasi
į mus Vasario 16 proga ’’Aušros” nr. 26 šiais žodžiais:

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

’’Lietuvos Nepriklausomybė yra gyva mūsų širdyse. Laisvės idėja
dega mūsų protai. Mes lenkiame galvas tiems, kurie padėjo pagrindus
Nepriklausomybei ir žuvo už Tėvynės laisvę. Rusiškieji okupantai
sutrypė valstybės suverenumą, bet nepajėgė išrauti iŠ mūsų sielos
laisvės jausmo, nepriklausomos Lietuvos -atkūrimo troškimo. Mūsų
idealas yra visos lietuvių tautos idealas.

Mūsų artimi ir brangūs naujo JAV prezidento Ronaldo Rei
gano inauguracinėje kalboje pacituoti Pirmajame pasauliniame kare
žuvusio- Amerikos kario žodžiai: ’Aš turiu gyventi, kovoti, dirbti taip,
tarytum nuo manęs vienintelio- priklausytų Tėvynės likimas.’ Jie pri
valo tapti ir mūsų credo.
Burkimės į jaunimo -savišvietos ratelius: studijuokime Lietuvos
istoriją, filosofijos klausimus, tobulai kalbėkime lietuviškai, visapu

si — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404
Phone: 828-7525 ----------Res.: 395-0410

ALBINAS

MARKEVIČIUS

ir bendradarbiai

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkai

Bronislava Viksman ir Sofija Ayzenberg

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

Telef. 413-0177

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

HOLLYWOOD

LOS FELIZ

VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ
5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027

Puikios dešros - Fred Reich ir Viennos skanumynai. Duona —
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys,
įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir
šeimos šventėms.
Visi gaus dovanų, kurie, atėję čia pirktis, parodys šį skelbimą.
Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt.
9-7, Sėst, 9-5, Sekm. ir Pirm, uždaryta

Tel. 663-4747

TAUTINIŲ GRUPIŲ RESPUBLIKONŲ TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS
Aušra M. Žerr ir Liucija Mažei
Birželio 5-7 dienomis Wa
shington e Shoreham viešbutyje
įvyko tautinių grupių respubliko
nų suvažiavimus. Jame dalyvavo
daugiau kaip 500 delegatų ir
svečių, i'š kurių 40 buvo lietu
viai.
Suvažiavimas vyko tris dienas.
Pirmąja dieną Old Executive
House spaudos konferencijos pa
talpose, uždarame posėdyje pre
zidento politinis patarėjas Lyn
Nofciger ir gynybos sekretoriaus
padėjėjas supažindino su JAV
užsienio politika.
Popietinėje sesijoje staigmeną
padarė netikėtai atvykdama ir
tardama sveikinimo žodį vicepre
zidento George B. Bush žmona.
Vakare Army Navy klubo pa
talpose įvyko ’’Century Club”
priėmimas. Jame dalyvavo daug
aukštų Baltųjų Rūmų pareigūnų:
James A. Baker III — preziden
to patarėjas, Lyn Nofziger —
prezidento asistentas politiniams
reikalams, Jack Burges-Bruzgys
— specialus prezidento asisten
tas, Richard Allen — saugumo
tarybos patarėjas, William Casey
— CIA direktorius, senatoriai
Domenici ir Hayakawa, keletas
kongreso atstovų ir respublikonų
partijos pareigūnų.
Po priėmimo, apie 10 vai. va
karo Shereham viešbutyje įvyko
Lietuvių Respublikonų Federaci
jos metinis susirinkimas. Federa
cijos pirmininkas Anatolijus Mi
ltinas pasveikino susirinkusius ir
pasidžiaugė gausiu 16 klubų deegatų dalyvavimu. Buvo padary
ti pranešimai, pravesti ir priimti
federacijos įstatų pakeitimai ir
išrinkta nauja valdyba: pirminin
ku Anatolijus Miltinas, vicepir
mininkais Eugene J. Zurys Jr.,

kienė, sekretorium Kazimieras
Oksas, iždininku Aleksas Jankū
nas ir nariu — buvęs pirm. Jonas
Talandis. Po rinkimų buvo įteik
ti pažymėjimai už išskirtinę veik
lą: Jonui Talandžiui, Liucijai
Mažeikienei, Lilijai Grumulaitienei, Aušrai M. Zerr, Eugenijui
Zurini, Zigmui Strazdui ir Jonui
Urbonui.
Popietinėje suvažiavimo sesijo
je buvo pravesti rinkimai. Į naują
tautinių grupių respublikonų ta
rybos valdybą buvo išrinktas pir
mininku prof. Frank Stella, italas
iš Detroito. Lietuviams teko vie
na vieta, — tai sekretorės pava
duotojos pareigom — Elena Jurgėlaitė.
Sekmadienio rytą pusryčių me
tu kalbėjo JAV laivyno žvalgybos
admirolas. Savo kalboje priminė
Sovietų karinį pasiruošimą ir
JAV karinių jėgų trūkumus. Dar
kalbėjo Wendy Borcherdt, prezi
dento personalinio skyriaus di
rektorė; ji iškėlė Anna Chennault, buvusios tautinių grupių
respublikonų tarybos valdybos
pirmininkės, nuopelnus respubli
konų partijai. Pusryčiuos dalyva
vo Richard Richards, RNC pir
mininkas.
Po pusryčių lietuviai organi
zuotai nuvyko į Lietuvos Atsto\ybę pagerbti Lietuvos Atstovą
dr. S. Bačk’į ir jo žmoną p. Oną
Bačkienę. Čia jie buvo mielai
priimti ir pavaišinti.
Šiame suvažiavime iš Los An
geles dalyvavo Liucija Mažeikie
nė, Liet. Respublikonų klubo pir
mininkė, ir Bronė Skirienė, šio
klubo sekretorė. Jos abi Wa
shingtone užmezgė naujų pažin
čių, o su seniau pažįstamais nuo
širdžiai išsišnekėjo.
A. M.

APIE REŽISIERE DALILĄ MACKIALIENE
Buvusio Los Angeles Dramos
Sambūrio pirmininko rašytojo
Jurgio Gliaudos kalba, pasakyta
režisierės laureatės Dalilos Mac
kialienės režisuoto veikalo finale
Šiandieną yra dėkinga proga
pareikšti keletą minčių apie tra
giškus trėmimus, kurie buvo vyk
dyti 1941 metais Lietuvos žemė
je, ir apie tragišką šio vaidinimo
autoriaus Antano Škėmos mirtiv
— tai tų įvykių jubiliejinės da
tos. Ir apie veikalą, kurį ką tik
matėme. Ir apie veikalo pastaty
mo įkvėpėją režisierę laureate
Dalila Mackialiene, atkėlusia
’’Živilę” į mūsų scenos, rampos
šviesa.
Man pasiūlyta prabilti apie re
žisierę, ir aš čia, tardamasis kal
bąs gausių Dalilos Mackialienės
statytų veikalų žiūrovų vardu.
Gausių ir dėkingų žiūrovų vardu,
kurie tiek daug Los Angeles mies
te, ir Kanadoje, ir plačioje Ame
rikoje, ir tolimoje Australijoje.
Veikalas savo esme yra skai
tinys, o tampa jis gyvenimu sce
noje režisūros atgaivintas. Reži
sierė mobilizuoja savo talentą ir
vaidybos talentus, ji įkvėpia juos
atkelti scenon gyvenimą, kuris in
tensyvesnis už tikrąjį. Taip mes
ir sutinkame šią Sambūrio šventę.
Vėl suspindo mūsų scenoje darbš
čios ir talentingos vaidybinio
meno* žinovės Dalilos Mackialie
nės dar vienas pastatymo nuo
pelnas. Juk premijos suteikimui
atšvęsti Sambūris nepasirinko žo
dingos akademijos formos, bet
per vaidybą švenčia savo vadovės
laimėjimą. Tai gal ir bus pras
mingiausias režisierės laurų pe
destal as. Savo talentų galia. Sam
būris mini ir žiauriu trėmimų su
kaktį, ir savo režisierės triumfą.
Ilga statytų veikalu grandine re
žisierė kureatė rodo mums jos
darbo metodo prigimtį ir plotį.
Veikalas apsupamas idėjiniais
sparnais, akcentuojama jo struk
tūra. Visi personažai svarbūs ir
reikalingi. Naudojantis muzikiniu
terminu, vaidybinis kolektyvas
negieda unisonu, a capella, bet
paiėvia atlikti sudėtingas partijas
sudėtingo kontrapunkto palydi
mas. Dažnai jaunoji karta našiai
įtraukiama veiklom Scenos vieš
patijoje jaunieji įgyja tinkamą
pozą, pasitikėjimą savimi, lietu
vių kalbos tartį ir sceninę discip
lina.
Dalila Mackielienė stato vien
tik lietuvių dramaturgų veikalus,
ir tai yra ta kūrybinė patriotika,
kurios buvimas taip reikalingas
išeivijai.
Maksimumo išgavimas esamo
se sąlygose yra Dalilos Mackia
G

G

Vizitas pas Lietuvos ministerį df. S. Bučkį Washingtone. Iš kairės:
L. Mažeikienė, min. Bačkis su žmona ir B. Skirienė.

lienės režisūrinio talento tezė.
Vaidinimo plotį pripildo estetika
ir logika. Neretai scenoje šviečia
lyrizmas kaip gyvenimą šildanti
ir įprasminanti galia. Ir mėgėjų
teatras kilsteri aukščiau, glausda
masis savo vaidyba ir įformini
mu prie profesinės scenos. Tas
yra Dalilos režisūrinis CREDO
— sceninė medžiaga — veikalas
ir aktorius — turi duoti maksi
mumą.
Smagu tad lankytis Dalilos
Mackialienės pastatymuose. Vei
kalas atsiskleidžia savo pločiu,
pilna išraiškos galia, kad ir be
būtų tas veikalas lengva kome
dija, apisunkė pjesė ar slogi dra
ma. Jos režisūrinis CREDO —
duoti maksimuma:G tai visu vaidinimo komponentų totalinė mobi
lizacija.
Kultūros tarybos teatro premi
jos suteikimas už 1980-tuosius
metus Dalilai Mackialienei yra
pelnytas ir kilnus jos teatrinių
nuopelnų įvertinimas. Tai kartu
yra ir mūsų Sambūrio veiklos
įvertinimas. Net ir šis faktas, kad
tenka tarti žodį apie tuos nuopel
nus ne sausos ir oficialios akedemijos rėmuose, bet ant šios sce
nos, nelyginant ant karštos kovos
lauko, kur režisierė ir veikalo da
lyviai kovėsi dėl naujų laimėjimų,
dėl naujo triumfo. Jie kovėsi dėl
pilnutinės vaidybinio meno iš
raiškos. Kas ta kova? Tai ilgo
patyrimo ir atkaklaus treningo
valandos, tai susitikimas su tūks
tančiu kuo įvairiausių problemų,
ka žino teatralai. Juk susitikus su
ta inertine įvairių problemų suma,
reikia kliūtis įveikti, reikia laimėti. Reikia išgauti, pagal reži
sierės CREDO maksimumą.
Prisimename premijos suteiki
mo akto pareiškimą:
Dalilos Mackialienės vadovau
jamas sambūris jau ištisus dešimt
mečius ilgiausiai be jokios per
traukos, dirbo ir tebedirba su ne
mažėjančiu ryžtu ir kūrybiniu
užsidegimu. Todėl sambūrį įkvė
pianti režisierė ir vadovė apdova
nojama 1000 dolerių Kultūros
premiaj.
Savo energijos, vaidybinio pa
tyrimo ir organizacinio talento
Dalila Mackialiene neužrakino
po septyniais raktais, bet dosniai
dalino tai savo aplinkai. Per sce
ninę veiklą ji susitinka su losangeliečiais ir savo laimėjimu dali
nasi su mumis. Esu tikras — kal
bu jos gausių 'auditorijų vardu,
tad pareiškiu: tegu dar daug ir
daug kartų kyla uždangos jos re
žisuotų veikalų pastatymuose,
tegu dar daug ir daug kartų dun
da plačių ir dėkingų auditorijų
aplodismentai.
G
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d LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □
Los Angeles skautu

30 mėty sukaktis
Greitai metai bėga. Vieni gims
ta, kiti jau sensta ir... miršta.
Toks 'gyvenime dėsnis. Greitais
šuoliais prabėgo1 30 metų nuo to
laiko, kai Los Angeles mieste įsi
kūrė pirmas lietuvių skautų vie
netas. Daugelis jų buvo dar maži
jaunuoliai. Vėliau jie jau sukūrė
naujas šeimas ir savo vaikučius
leidžia į tą pačią organizaciją.
Pažymėtinas1 dalykas, kad ben
draujant savoje organizacijoje,
daugiausia ir sukuriamos lietu
viškos šeimos, o jų yra jau ge
ras skaičius. Per tuos 30 metų
priaugo labai gražaus jaunimo.
Kas metai vis kuriami nauji šei
mų židiniai. Daugelis jų pasiekė
aukšto mokslo ir savo vaikus lei
džia į aukštas mokslo įstaigas.

Bendromis jėgomis, nors ir la
bai sunkiomis sąlygomis, įsigijo
me savą stovyklavietę. Talkos bū
du pastatėme, su kukliais pato
gumais, pastatą. Stovyklavietės
vardas RAMBYNAS, jau įrašy
tas San Bernardino kalnų žemė
lapyje.

Švęsdami savąjį 301 metų ju
biliejų, laukiam atvykstant dides
nio Skaičiaus stovyklautojų. Sto
vykla prasideda rugpiūčio 1 d.,
šeštadienį, baigiasi — rugp. 16
d., sekmadieni.
Iškilmingas uždarymas įvyks
rugpiūčio 15 d., Šeštadienį.
Šiais metais stovykla pasivadi
no šiais vardais:

Pačioje stovykloje jaunimas
yra pastatęs paminklą žuvusioms
už laisvę ir išvežtiems į Sibirą.
Stovyklavimo metu II-jį penkta
dienį čia rengiama gedulo diena.
Vakare prie paminklo turime tai
dienai pritaikytą minėjimą.
Jaunimas tą dieną pavadino
partizanų diena.
Šia proga kviečiama mūsų vi
suomenė mus aplankyti ir pabū
ti mūsų aplinkoje.
V. S.

IŠ L. VYČIŲ VEIKLOS
Metinis Lietuvos Vyčių susi
rinkimas įvyko' liepos 12 d. Pet
ro ir Onos Barkauskų rezidenci
joje North Hollywoode. Susirin
kimą pradėjo pirm. J. Kiškis ir
pakvietė sekretorę S. Žukauskie
nę perskaityti protokolą.
Buvo diskutuoti narių pakėli
mo į aukštesnius laipsnius ir da
lis narių užpildė reikiamus pa
reiškimus. Nutarta daryti dažniau
susirinkimus, bent kas trys mė
nesiai. Sekantis susirinkimas nu
matyta sušaukti rugsėjo 19 d. S.
Žukauskienės patalpose, 3167
Rowena Ave., L. A. (prieš pat Šv.
Kazimiero bažnyčią). Buvo pa
siūlyta tada padaryti Bingo žaidi
mus.
Į naują valdybą išrinkti: pirm.
— J. Kiškis, vicep. — Ed. Bart
kus, ižd. — Leo Oksas, finansų
seki. ------ A. Skirius, nariu —
P. Barkauskas.
Šeimininkai Barkauskai visus
pavaišino užkandžiais, kavute,
pyragaičiais ir šaltais gėrimais.

ŠAUNUS SANTA MONIKOS
AMERIKOS LIETUVIŲ KLU
BO PIKNIKAS
Liepos 19 d., sekmadienį, labai
jaukioje J. ir E. Sinkių rezidenci
jos ’’Sodyboje” įvyko Santa Mo
nikos Amerikos Lietuvių Klubo
piknikas-gegužinė, kurion prisi
rinko tiek svečių, iš arti ir toli,
kaip niekada iki šiol (sakoma —
apie 250). Oras pasitaikė labai
puikus, gi mieste (Los Angeles)
buvo karšta ir nemažai ’’smogo”,
tai Santa Monikoje vėsus pajūrio
vėjelio dvelkimas tikrai gaivino
svečius miestelėnus.
Sodybos savininkai Sinkiai, lyg
nujausdami svečių antplūdį, prieš
pat pikniką dar nupirko1 tuziną ar
daugiau stalų su kėdėmis, nežiū
rint, kad jau ir anksčiau pas juos
vykstančiuose lietuvių piknikuose
galėdavo susodinti arti pusantro
šimto svečių. Jokio atlyginimo nei
už vietą nei už stalus ar kėdes
šeimininkai neima — tai jų dide
lė auka lietuviškai publikai-or
ganizacijoms.
Pietūs, buvo paruošti geri, ba
ras taip pat veikė labai gerai ir
skubiai aptarnaujamas, netrūko
ir ’’laimės” stalo su įvairiais lai
mikiais.
S. M. A. Lietuvių Klubas šio
pikniko pajiamomis bus gerokai
papildęs savo iždą, kuris buvo
kiek pratupėjęs po ne taip senai
įvykusio metinio susirinkimo, ku
rio nutarimu net 700 dolerių pa
skirstyta įvairių lietuviškų orga
nizacijų ir spaudos paramai. Re
tai tenka girdėti, kad toks paski
ras lietuvių klubas vienu kartu
skirtų tokią didelę sumą lietuviš
kiems reikalams. Galima tik svei
kinti!
To klubo dabartinę valdybą
sudaro: pirm. — dr. V. Raulinaitienė, vicepirm-kai: A. Marke
vičius ir S. Kvečas, prot. sekr.—
K. Černiauskas, valdybos sekr.
— E. Gedgaudienė, ižd. — L.
Wheeler, valdybos narė parengi
mams ruošti — G. Plukienė. Re
vizijos komisija: E. Balceris, E.
Jarašūnas ir A. Milienė.

Atžymėta Juliaus ir Marytės
Kiškių vedybinė sukaktis
1. Bendras stovyklos vardas —
Po L. Vyčių susirinkimo Bar
RAMBYNAS;
kauskų rezidencijoje buvo atžy
2. Sesių pastovyklės vardas — mėta Juliaus ir Marytės Kiškių 40
metų vedybinė sukaktis.
LIETUVOS LAUKAI;
Jie vedė 1941 m. Worcester,
3. Brolių pastovyklės vardas: Mass. Šv. Kazimiero bažnyčioje.
Abu buvo vyčiai ir iki šiol per
LIETUVOS KAIMAS.
40 metų tebėra tos organizacijos
Stovyklos viršininkas — v.s. nariais. Los Angelėje M. Riškie
Mikas Naujokaitis;
nė keletą metų buvo sekretorė, o
Stovyklos v-ko pavaduotojas Julius ėjo įvairias pareigas ir da
Sekantis to klubo renginys —
— v. s. Vaclovas Sviderskas;
bar apie 10 m. yra 133 Sr. kuo Naujų 1982 metų sutikimas-balius gruodžio 31 d. Women Club
Sesių pastovyklės viršininkė— pos pirmininku.
Buvo įteiktos Kiškiams dova- salėje, Santa Monikoje, (vb)
v. skaut. Angelė Sodeikaitė;
sesių pastov. virš, pavad. — v. nos ir patikėta dar daug metų
laimingo gyvenimo.
sk. Laima Basiulytė;
— Amerikos Lietuvos Vyčių
Brolių pastovyklės viršui. —
s. v. v. sk. Saulius Vizgirdas, bro metinis seimas šiemet įvyksta
CATERING BUFFET STYLE
lių pastov. virš-ko pavad. — v. rugpiūčio 19-23 dienomis Scran
Cold and Hot Hors D’ouvres
ton,
Pa.
Jei
kas
norėtų
vykti
ir
si. Dobilas įteikimas.
atstovauti mūsų kuopai, prašome Taip pat įvairūs lietuviški, patie
kalai gaunami pas:
Paukštyčių viršininkė Laima kreiptis į pirm. J. Kiškį telfonu
Paplauskienė; jaunesn. skautų vir 382-8'974 arba i A. Skiriu telef.
V. BaUušienę — 650-8671
šininkas v. si. Jonas Bužėnas.
664-2919.
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LB ’’SPINDULYS” ŠIAIS ME
TAIS GERAI PASIDARBAVO,

kol surengė 25-tąją daimj ir tau
tinių šokių šventę, įvykusią bir
želio1 7 dieną Hollywood Palladiume. Žmonės kalba, kad ši
šventė buvusi viena iš gražiausių
per visą ansamblio 32 metų gy
vavimą. Gal būt, nes ankstesnes
šventes visi jau pamiršo... Vie
na aišku, kad ši šventė geriausiai
pasisekė finansiškai, nes visi labai
rėmė. Sunku būtų visus rėmėjus
išvardyti, nes jų labai daug. No
rėčiau paminėti nors stambiuo
sius — šimtininkus. IŠ organiza
cijų: Lietuvių Bendruomenės Va
karų Apygarda ir Los Angeles
Apylinkė. Iš draugijų: Lietuvos
Daktarų draugija, Long Beach
ir Santa Monica Lietuvių klubai,
Lietuvių Radijo valandėlė; kitos
— mažesnėm aukom. Asmeniš
kai šimtinėmis parėmė: Adelė ir
H Bajaliai, A. Adomėnas, A.
Markevičius, Dr. M. Namikas,
Dr. V. B. Raulinaičiai, Dovydai
čiai, R. Kontrimai, S. J. Kvečai,
R. R. Mulokai, V. E. Vidugiriai,
Dr. J. P. Starkus iŠ Čikagos,
Plukai, E Šepikienė ir kiti ma
žesnėm aukom, kurios įgalino pa
kelti dideles išlaidas ir dar gauti
gerą pelną. Ačiū visiems!
Žinoma, visiems patenkinti,
reikia iŠ jaunimo išreikalauti pro gramos paruošimui didelių pa
stangų, ką jaunimas įrodė savo
gražiai atlikta programa. Tai il
gų metų darbas. Choras išmoko
keletą naujų gražių dainų, šokė
jų grupės gerai susišoko. Džiugu,
kad atėjo ir tie ilgamečiai šokėjai,
kurie dėl įvairių priežasčių laiki
nai buvo nuo ’’Spindulio” nutolę,
kaip štai: Ramona ir Arvydas
Griciai, Vytenis Vilkas ir kiti.
Pagražino šventę ir savo įnašu
praturtino1 ir svečiai: Denverio
’’Rūta”, San Francisco ’’Vakarų
Vaikai”, Latvių ir Estų grupės.
Malonūs garbės svečių žodžiai
gerai nuteikė vadoves: LB centro
valdybos vicep. dr. A. Butkaus,
Estu konsulo Lauer, Tautinių
Šokių Instituto pirm. G. Gobienės ir kt. Be to, raštu sveikino
Lietuvos, gen. konsulas V. Čeka
nauskas, PLB pirm. V. Kaman
tus, JAV LB pirm. V. Kutkus ir
kiti.
Visa tai rodo, kad LB ’’Spin
dulio” veiklai yra rodomas dė
mesys. ’’Darbas nein’ per nieką”,
— sakė V. Kudirka. Tą mato vivisi, ypač jaunimo tėveliai.
Nors ’’Spindulys” vasarą atos
togauja, bet jis mielai sutinka ir
kur reikia, patalkininkauti. Štai,
Informacijos Centro rengtose de
monstracijose San Franciske dau-

gelis dalyvavo ir buvo pasiruošę
visų tautų pasirodyme pašokti
tautinių šokių ,tik, gaila, kad dėl
susidėjusių aplinkybių, nepašoko.
Jų ta išvyka ir pastangas dar at
skirai parėmė ’’Spindulio” geroji
kūma, Adelė Bajalienė ir jos vy
ras Henrikas. Kaip jie savo lin
kėjimuose rašo. — ’’arbatpini
giais”. Geri ’’arbatpinigiai”: 150
dolerių! Jaunime, suprask gerų
žmonių tau daromą gerą! Be abe
jo, jaunimas supranta, ir išaugs iš
jų pareigingi ir geri lietuviai, ku
rie ateity pasidarbuos dėl Lietu
vos ir savo tautos...
Linkiu jums tęsti atostogas
stovyklose, kurios sutvirtina lie
tuvišką dvasią ir praturtina lietu
viuc kalba,
c
Po atostogų — rugsėjo mėn.
20 d., sekmadienį, 6 vai. vakaro,
vėl visi (šį kartą dideli ir jauniai)
susirinkite į parapijos salę, kur
bus parodyta gražių vaizdų —
skaidrių iš praeitos šventės. Be
to, bus persiorganizavimas, nau
jų narių priėmimas, trumpa re
peticija ir naujų metų darbo pla
nas ir pasiruošimas naujam pasi
rodymui.
Mes turime savo veiklai geras
sąlygas. O dabar dar prisidės ir
naujas parapijos ’’parkingas”...
Atvažiuokite ir tėveliai, lauksi
me visų!
Ačiū parapijos vadovybei už
patalpas. Ačiū Tautiniams na
mams, taip pat prisidedantiems
prie mūsų veiklos.
Ačiū bendradarbiams ir vi
siems, visiems!..
Ir iki malonaus pasimatymo.
Ona Razutienė ir
Danguolė Razutytė Varnienė,
’’Spindulio” vadovės

Dramos Sambūrio naujas pastatymas "Živilė n
Birželio 28 d. erdvioje Thomas
King Star mokyklos salėje Los
Angeles lietuvių dramos sambū
ris pastatė Antano Škėmos 3 pa
veikslų dramatinę legendą ’’Ži
vilę”. Gausi publika pripildė sa
lę, o po vaidinimo, susirinkę Šv.
Kazimiero par. salėje ilgai šven
tiškoje nuotaikoje šnekučiavo1
prie šampano taurių. Pasižmonėjimas užtruko bent porą valandų.
’’Živilės” pastatymu Sambūris
paminėjo režisierės Dailios Macdalienės Kultūros Tarybos pre
mijos suteikimą. Jai buvo suteik
ta premija (1000 dol.) už nenu
ilstamą teatrinę veiklą ir sceninių
pastatymų laimėjimus.

Veikale vaidino Sigutė Mikn
iai tytė-Peterson, Aloyzas Pečiu
lis, Vincas Dovydaitis, Antanas
Kiškis; pasakotojo rolę atliko D.
Mackialienė (turėjusiam atlikti
aktoriui išvykus).

Aktorių pasirodymas, ypač
sklandus teksto perdavimas, bu
vo be priekaištų. Vis atsinauji
nanti kas paveikslas legenda pri
rakino publikos dėmesį per visus
tris veiksmus. Sceną praturtino
dail. Algio Žaliūno dekoracijos,
darytos įgudusio menininko ran
ka, ir režisierės padėjėjos Emos
Dovydaitienės parūpinti vaidin
tojų kostiumai. Kas paveikslas
keitėsi dekoracijos ir rūbai. Taip
pat gerai buvo atliktas ir scenos
apšvietimas. Pastatymas pareika
lavo daug darbo, rūpesčio, pasi
aukojimo- ir laiko. Tačiau rezul
tatai to buvo verti: dar vienas
veikalas praturtino sambūrio ilgą
vaidintų veikalų sąrašą, ir tai ne

paskutinėje vietoje, bet greičiau
vienoje iš pirmųjų.
Los Angeles lietuviai mėgsta
mūsų scenos pastatymus, todėl
gausiai juos lanko.
’’Živilės” legenda baigus ir
paskutinei uždangai nusileidus
buvo- -daug aplodismentų. Vaidi
nimo dalyviai buvo apdovanoti
ne tiktai gėlėmis, kai kuriems te
ko ir šampano bonka.
Buvęs dramos sambūrio pirmi
ninkas rašytojas Jurgis Gliaudą
savo žodyje įvertino režisierės
Dalilos Mackialienės pastatymų
laimėjimus. LB Los Angeles apy
gardos pirm. Rimtautas Dabšys
orą vedė trumputę Dalilos Macdalienės pagerbimo programą
(šv. Kazimiero par. salėje), kur
šiltą žodį tarė ir sol. Vincė Jonuškaitė. (R ep.)
Pasisekęs Lietuvos Dukterų
piknikas

Los Angeles Lietuvos Dukterų
Draugijos ruoštas piknikas liepos
12 d. Irenos Luther sodyboje
praėjo labai gražiai ir sėkmingai.
Lietuvos Dukterys nepagailėjo
paruošti skanaus maisto gana
gausiai, taip, kad ir alkani ausi
galėjo pasisotinti.
’’Laimės šaltinis” turėjo įvai
rių gėrybių, ir pačią geriausią iš
jų — televizijos -aparatą — lai
mėjo A. Vosylius.
Piknikas pasisekė keleriopai:
be gražaus lietuviško pasisvečia
vimo savųjų tarpe, gražiai praleis
tos sekmadienio popietės, liko
pelno nelaimėje esantiems lietu
viams sušelpti, (v)

Los Angeles Dramos Sambūris
dr. Z. Brinkio sodyboje suruošė
šeimyniškas išleistuves savo ilga
metei režisierei Dailiai Mackialienei, kuri su savo vyru Baliu
išsikelia pastoviai gyventi į Flo
rida,v

Trumpai sambūrio vardu <atsisveikino pirmininkė Ema Dovy
daitienė ir įteikė gražų bareljefą
prisiminimui tų gražių dienų,
praleistų Los Angeles.
D. Mackialienė savo žodyje
pasisakė, kad nėra atstumų, kurių
geri norai nenugalėtų, taip, kad
sambūris ir toliau dirbs tol, kol
lėktuvai skraido. Sambūris ruo
šiasi gastrolėms: rugsėjo mėnesį
vyks į Torontą, o spalio mėnesį
— Chicagą.

Sekančiais metais ansamblis
gastroliuos New Yorke ir Flori
doje, po to pradės gana rimtai
ruoštis 6-tajam Teatro Festiva
Va-ja
liui.

ŠAULIŲ PIKNIKAS

Juozo Daumanto Šaulių kuopa

rugpiūčio 16 d. rengia pikniką

gražioje p. p. Sinkių sodyboje,
netoli okeano, 233 Margarita St.,
Santa Monikoj.

Kviečiami visi gausiai dalyvau
ti. Bus duodami geri valgiai ir
maloniai

praleisite sekmadieno

popietę.

Kuopos valdyba

-/trtCįiy

’’Živilės” pastatymo dalyviai. Iš kairės: R. Dabšys (LB Vakarų apy
gardos pirm.), rašyt. J. Gliaudą, dail. dekoratorius A, Žaliūnas, A.
Kiškis, rez D Mackialienė, A. Pečiulis, S. Mikutaitytė-Peterson,

V. Dovydaitis ir E. Dovydaitienė. Dešinėje viena iš ’’Živilės” scenų:
S. Peterson, A. Pečiulis, V. Dovydaitis. Dekoracijos A. Žaliūno.
Foto L. Kanto
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Mūšy Lituanistinės mokyklos rūpesčiai ir reikalai
1981/81 m. m. mokykloje
dirbs šie mokytojai:
Darželyje: V. Jogaitė, A. Kungys, A. Pažiūrienė.
I-mame skyriuje: K. Baltrušai
tytė.
II sk.: V. Radvenienė ir J.
Venckienė.
III -sk.: A. Nelsienė.
IV sk.: O. Razutienė.
V sk.: G. Plukienė.
1, II, ir III ir IV grupėse:
Lietuvių k. E. Dambraitė, rašy
mas — M. Sandanavičiūtė-Newsom; Liet, literatūra — L. Jarašūnienė; Lietuvos, istorija ir Lie
tuvos geografija — A. Dudienė
ir M. Naujokaitis.
Tikyba: Kunigas, D. Polikaitienė ir V. Polikaitytė.
Dainavimas — A. Polikaitis.
Tautiniai šokiai: D. Varnienė
ir L. Polikaitis.
Bibliotekos vedėja: S. Gorodeckienė.
Taip pat yra numatyta, kad
veiks dvi specialios klasės —
jaunųjų ir vyresniųjų — nemo
kantiems lietuviškai. Mokytojos:
V. Gedgaudienė ir K. Vidžiūnie-

nė.
Efektingesniam mokyklos dar
bui ir administravimui yra pa
kviesti du vicedirektoriai: A. Po
likaitis ir M. Newsom.
Taigi, mokykla atsijaunino

naujais ir gerais mokytojais.
Mums reikia tik vaikų — moki
nių. Tenelieka nė vienas lietuviu
kas be šeštadienės lituanistinės
mokyklos! Ir tie, kurie lanko kas
dienę parapijos mokyklą, galėtų
lankyti ir šeštadieninę — nebus
perdaug — jie Įgys naujų žinių
iš savo srities specialistų. Mes pa
darysime jiems 50% nuolaidą.
Taip pat man malonu jums
pranešti, kad yra įsteigtas prie
Seštad. Lituanistinės mokyklos
specialus fondas paremti tuos
mokinius ir jaunus mokytojus,
kurie norėtų vykti į Studentų Są
jungos rengiamus dviejų savaičių
lituanistinius kursus prie Kent
universiteto arba Mokytojų Stu
dijų savaites Dainavoje. Esame
nuomonės, kad tėvų būtina pa
reiga yra daryli viską, kad jauni
mas baigtuQ 12 metuG v lituanistini
kursą, tačiau jų pasitobulinimas
ir didesnis pasiruošimas visuome
ninei veiklai yra jau mūsų visų
reikalas.

veikloje. Džiaugiamės ir didžiuo daug sveikinimų ir linkėjimų.
jamės jais. Tikimės, kad ir ateityj Kalbėjo Balfo pirm. V. Pažiūra,
iš tos veiklos jie nepasitrauks ir Alto pirm. F. Masaitis, Tautinės
perims vyresniųjų pareigas.
S-gos pirm. A. Mažeika, Tautinių
"Amerikos Liet. Vakaruose” Namų pirm. J. Petronis, draugų
ir parapijos biuletenyje kreipė vardu — E. Balceris, akademikų
mės į jus šiuo reikalu ir prašėme vardu V. Barmienė ir kt.
aukų, pažymėdami, kad tai ge
Jonas Mockus visiems padėko
riausias investavimas lietuvybės
jo už atsilankymą, sveikinimus
išlaikymui.
Reikalą teigiamai įvertino ir ir linkėjimus.
Linkime Jonui ir Nelei Mocjau yra gauta aukų bei pasižadė
jimų iš šių:
kams dar 40 metų laimingo vedy
Liet. Tautiniai Namai: $500; binio gyvenimo.
J. ir E. Pažėrai (iš jų įsteigto
fondo sūnaus Raimondo, tragiš
kai žuvusio, atminimui): $500;
V. ir J. A ndrašūnų vedybų
V. -ir A. Pažiūrai: $300;
50 metų sukaktis
Balčiūnienė-Švaistienė: $ 100;
Rugpiūčio 2 d. Dalios ir Jono
Liet. Kredito k-vas: $100;
Amerikos Liet. Piliečių klubas: Navickų (dukters ir žento) rezi
dencijoje atšvęsta Veronikos ir
$100; O. Gustienė: $100.
Jono Andrašūnų auksinė 50 me
E. ir J. Sinkiai: $50;
tų vedybinė sukaktis. Padėkos šv.
O. Žakienė: $50.
Nuoširdžiai visiems dėkojame Mišios įvyko šeštadienį, rugp. 1
ir tikime, kad ir kitos organizaci d. ’’Jaunavedžių” sutikimo ir ki
jos bei pavieniai asmenys prie to tas ceremonijas pravedė Dalila
Mackialienė. Susirinko gausus
Čekius rašyti: St. Casimir Lith V. ir J. Andrašūnų<• bičiuliuG bū- ,
uanian Saturday School ir atsius- rys pasidžiaugti kartu tokia gra-4
žki reta sukaktimi.
L
ti man.
Pranešu, kad mokytojų posėdis
Kai juodu vedė, Veronika buvo ik
įvyks rugsėjo mėn. 10 d. 7 vai. Panevėžio mokyt, seminarijos pa-k
mokyklos patalpose, o naujų vyzdinės pradžios mokyklos mo-L
mokslo metų pradžia rugsėjo 12 kytoja, o Jonas Andrašūnas Pa- $
d. 9 vai. rytą. Prašau nepamiršti! nevėžio įgulos komendantas; veik
Ačiū už dėmesį ir visiems ge liau jis buvo Telšių ir Klai-1
riausios sėkmės.
pėdos komendantu. Užsitarnavo jg
Vladas Pažiūra pulkininko laipsnį. Atvykęs įj$
Mokyklos direktori u s Ameriką, dirbo paprastu darbi- S
ninku, o V. Andrašūnienė buvoĮK
banko tarnautoja. Los Angeles b
Mockų vedybinė sukaktis
kolonijoje J. Andrašūnas žinomas ji
kaip dailininkas ir meškeriotojas, ji'
Jono ir Nelės Mockų 40 metų Turėjęs palinkimą ir gabumų į!
vedybinio gyvenimo sukaktis bu piešti, J. A. Vokietijoje lankė f
vo atžymėta liepos 19 d. Tauti dail. Č. JanušiO’ dailės 'studiją, pa- jR
niuose Namuose.
sireiške kaip meninių lėkščių dro- g
Atžymėjimą surengė dvi Moc žinėtojas.
fe
kų dukros Rūta ir Vilija ir sū
Maloniems sukaktuvininkams $
nus. Programą pravedė žentas
linkime ir toliau gražių, laimingų gį
Algis Karalius.
B
Vaišės buvo pradėtos prel. J. vedybinio gyvenimo metų.
Kučingio invokacija. Susilaukė
G

*

Praeityje į tokius kursus esame
pasiuntę šiuos jaunuolius: P. Abelkį, I. Bužėnaite, V. Polikaitytę, R. Polikaitį, L. Polikaitį, J.
Pažėraitę, J. Venckų ir R. Vilkai
tę. Tie kursai jiems padarė daug
teigiamos įtakos. Dabar mes ma
tome juos aktyvioje kolonijos

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
i

IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ
•
•
•
•

mokytojai. Pirmoje eilėje iš kairės stovi: O Razutienė, V. Pažiūra
(mokyklos direktorius), K. Baltrušaitytė, Tėvų komiteto pirmininkė
Vitkuvienė, Vida Radvenienė ir M. Sandanavičiūtė-Newson, Antroje
eilėje iš kairės: D. Razutytė-Varnienė, V. Gedgaudienė, E. Dambraitė
Vita Polikaitytė, Linas Polikaitis, L. Jarašūnienė ir Tėvų komiteto
narė Mošinskiėnė.
1981-82 m. m. mokytojų skaičius yra padidintas.
Foto Vytas
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ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
SULENKIMU TAISYMAS IR DAŽYMAS
ARTI SV. KAZIMIERO PARAPIJOS - TARP
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039

SAV. - JONAS KARALIUS

TEL - 660-5984

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
II ■■■<▼■ gnW^rTMWIH—TTM I
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■r-*-.. __

,

GENERAL CONTRACTORS

BRIAN T. McCORMACK, M-D.

American Board of Internal Medicine

BEST WAY REMODELING

1701 So. Euclid Avenue

AND CONSTRUCTION

Dantistai

I •

Anaheim, Calif. 92802

A- Pečiulis, Owner

Law Offices of

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

Member American Dental Society

17228 Crenshaw Blvd-,

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

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D.

Long Beach, CA 90806

& JORGE HOYOS, M.D.

Phone 591-0175

(Corner Warner & Euclid)

MEDICAL OFFICES

*4^¥**4*44^*f**^p*4F*W

Tel. 1 (714) 968-5525

2642 Pasadena Avenue
Los Angeles, CA 90049

WALLY & WAYNE

Torrance, CA 90504
770-2000

—

538-4160

Phone 772-0584
338 E. 21st Street

3440 Wilshire BlvdLos Angeles, CA 90010

PHOTOGRAPHY

Phone 222-0211

ARTHUR V. DOBLE

Dantistas (latviu

(Arturas Dobilas)

Sav- Wally & Danutė Bakhui

A. BLAKiS, D.D.S.
kilmes)

11985 E- Firestone, Norwalk, Oa

Nuosavybių pardavėjai

2901 Wilshire Blvd.

Attorney at Law

Telef. 2(13) 864-2063

Santa Monica, CA 904C3

ALBINAS MARKEVIČIUS
225 S. Verdugo Rd,, Glendale, CA

12301 Wilshire Blvd., Suite 512
Los Angeles, California 90025

Phone 828-4613 by appointment

} 244-4567

Real Estate Broker

vakare 241-0340

VERTINGOS DOVANOS

I

Telefonas (213) 826-5505

Apdrauda

and Santa
KINDERGARTEN
2802
Monica Blvd.,

3151 Glendale Boulevard

Insurance Service, Inc.

Los Angeles, CA 90039
Tel. 660-1205

Vaikų darželiai

Phone: 828-7525

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404

453-1735

Escrow Companies

4366 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90029

Real Estate Brokers

4364 Sunset Boulevard

HENRY J. PASCOE, Realtor*

Los Angeles, CA 90029

President

2839

Sunset

Boulevard

Tel.

Automobiliu taisymas
Vincas Viskantas, sav.

Santa Monica, CA 90403
6742 Van Nuys Blvd.
393-5544
Res. 393-j381 •
Vytės Nemunėlio

413-3370

BRONĖ SKIRIENĖ
Realtor

Meškiukas Rudnosiukm

4364 Sunset Boulevard

su spalvotomis V. Stančikaltės

Los Angeles, CA 90029

Iliustracijomis.

Gydytojai

Gydytojas ir chirurgas

664-2919

3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

Res. 849-4192 :

Vincas Skirtus

I

R. E. Salesman

I

(same address)

1

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

2849 Rowena Ave., Los Angeles
Pel. 660-5984
90039

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

90029

lengvosios muzikos.

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

ROMAS JASIUKONIS

šokių, maršų, chorų dainų,

Diplomate American Board oj
Obstetrics and Gynecology

Realty World-American

atskirų solistų

Commercial and Residential

PLOKŠTELIŲ.

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

Tel.: (213) 432-2973

Res.: 597-4141

ALBERT, LUIS M., M.D.
Physician & Surgeon

1500 So. Central Ave., Suite 125

"Flatte of Hollywood”
246-2456

6671 Hollywood Blvd.

830 S. Gage Ave.
Los Angeles, CA 90023

469-8097

Šią ir kitų, -knygą jaunimui galite
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje:
4364 Sunset Blvd., Hollywood, $4

Mūsų knygyne taip pat galite gauti

Glendale, CA 91204

Hollywood, CA 90028

Kaina $4-00

Phone: 664-2919

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad. 9-1

1911 Pacific Coast Hy.
Lomita, CA 90717

Tel.: 325-3145

Tel. 664-2919

Los Angeles, CA 90026

Įstaigos telefonas: 826-3090
BODY and FRAME WORK

Calif- 90029

1611 Montana, Suitę G

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

taisymas

Didelis dovanų pasirinkimas yra
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:

MARCELLA AUGUS

Tel.: 664-2919

Automobilių

lėlės, ar liet, plokštelės bei knygom

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

CROWN ESCROW CORPORATION
INSURANCE AGENT

ir autentiškos koplytėlės, lietuviško)

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
Bus. 873-1228; ir
Home 731-7369

828-7525

A. F. SKIRIUS

Res. 395-0410

Gražu dovanų duoti yra

A. "Mark" MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

tai lietuviški tautiniai audiniai!
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa*
galvelės, rankšluosčiai ir staltiesė.

Ona Monica,
Žuldenė, CA
savin.
Santa
90404

Lietuviai dantistai

M & R AMERICANA

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių
gimtadienių ar kitomis progomis—t

ROQUE &PRE-SCHOOL
MARK CO.
GLENDALE

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
DANUTE GIEDRAITIS, D.M.0.
Ir
ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.

Res.: 466-6084

263-9847

I

Van Nuys, Calif. 9.1405
KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

LITHUANIAN MELODIES
Stotis KTYM, banga 1460 AM

Šeštadieniais 12:30—V.00 p. p.

Programa Koordinatorius
VLADAS GILYS
3329% Atwater Avenue
Los Angeles, CA 90039
Telef. 662-6906
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□ PARENGIMŲ □

Pažiūru vedybinė sukaktis

KA L E N D O R I U S

Liepos 25 d. Vladas ir Alfa
Pažiūros paminėjo savo 28 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktį.
Susirinko arti- šimto draugų jų
puikiame namų sodelyje.
■Sveikino1 vestuvėse dalyvavę
asmcnys-liudminkai, giminės ir
draugai: F. Masaitis, dr. M. Na
mukas (buv. Pažiūros mokinys),
V. Mikuckis (jis net žemaitiškai
padainavo), B. Brazdžionis, mo
mentui pritaikęs J. Aisčio eilė
raštį ’’Dvidešimt aštuoni”) ir kt.

RUGPJŪČIO MEN.
16 d., 12:30 vai. p. p. — Los An
gelesDaumanto Šauliu bu'■■■■"■:
piknikas Sinkių scde, 23 3 M rgarita Si., Santa Monica.
1—16 dienomis — Los Ange
les skautų stovykla ’’Rambynas” Big Bear apylinkėj-.

21 — 28 dienomis — Ateitinin
kų stovykla Firestone. ameri
kiečių skautų stovyklavietėj.
RUGSĖJO MSN.
13 d. 12:30 vai. p.p. —’’Lietuvių
Dienų.” metinis piknikas Šv.
Kazimiero parap. patalpose,
3855 Evans St., Los Angdes.

u * <*

TRUMPAI
VLADAS KULPAVIČIUS,

Palm. Beach, FL, liepos 16 d. su
laukė 85 gimtadienio. Tai nedaž
nas ir gražus amžius, ypač, jeigu
jis lydimas prasmingų darbų.
Anksčiau jis gyveno Brooklyne, Woodhavene, N. Y. Dirbo
Balfo centre. Jo meniškų koply
tėlių, rankšluostinių, kryžių, Rū
pintojėlių ir kitų medžio1 meno
drožinių galima įsigyti ’’Lietuvių
Dienų” administracijoje, 4361
Sunset Blvd., Los Angeles, CA.
Sukaktuvininkui linkime malo
nių dienų atostogų krašte Flori
doje.
— Jonas Skirias, Ph. D., Ka
lifornijos universiteto Los Ange
les ispanų literatūros ir kultūros
profesorius, liepos 16 d. išvyko
porai mėnesių į Pietų Amerikos
valstybes — Mexico, Bolivia, Ar
gentina ir Brasilia.
J. Skirius buvo gerai pažįsta
mas su dail. Jonu Rimša, todėl
nutarė parašyti knygą anglų kal
ba apie J. Rimšos gyvenimą ir
kūrybą. Universitetas jam užmo
ka lėktuvo1 kelionę, o pragyveni
mui ir kitoms išlaidoms jis pa
prašė Lietuvių Fondo paramos.

— Dalila ir Balis Mackialai
nuo rugpjūčio- vidurio persikelia
gyvenai į Ftloridą.
Gaila, kad mūsų kolonija nu
stoja dviejų veiklių asmenų lietu
vių organizacijose.
Linkime sėkmės naujoj vietoj.

—Kazys Dargis suorganizavo
kon trakt orių korporaciją AmiboWytking, Inc., 12421 Venice Bl.,
Suite 8, Los Angeles, CA 90066.
Kazys Charlie Dargis išrinktas
tos korporacijos prezidentu. Tel.
(213) 391-5243.

— Vytautas Beleckas, Sunny
Hills, Florida, kolonijos steigė
jas, buvo atvykęs savo sunkiai
serganti tėvą, Sibiro tremtini Joną.Belecką aplankyti.
V. Beleckas apsilankė ir mū
sų redakcijoj, painformavo apie
jo steigiamą Sunny Hills lietuvių

— K. Aizinas, Chicago, III., ly
dimas C. Tumino,, aplankė LAV
ir LD leidyklą ir užsiprenume
ravo LD žurnalą. K. Aizinas yra
nupirkęs Balio Pakšto alinę ir
salę Ohicaigoje.

KRIKŠTAI
— Liepos 5 d. Šv. Kazimiero
bažnyčioje pakrikštytas Vytauto
F. ir Dell M. Tamulių pirmagimis
sūnus vardais Vladas Gregorius.
Krikšto1 tėvais buvo Gražina
Tamulytė ir M. R. Phalon.

— Liepos 5 d. pakrikštytas
Stasio ir Patricijos Pinkų sūnus
Motiejaus vardu. Apeigas atliko
kun. dr. V. Baltuška.

į

mažu sveiksta ir liepos 28 grįžo
į namus.
Visiems, kurie linkėjo jam svei
katos, P. Sakas dėkoja.

.. — Jonas Čekanauskas, konsu
lo V. Čekanausko tėvas, Šv. Ka
zimiero Lietuvių Dienos metu,
Lpd'amas laiptais parapijoj, pa
slydo- ir susilaužė koją. Be to, li
goninėje jis gavo širdies prie
puolį.
Linkime sėkmingai nugalėti vi
sas bėdas.

MIRTYS
— Ona Bandzevičienė mirė
birželio 30 d., ji jau buvo sulau
kusi 97 metus amžiaus. Liepos 3
jos kūnas buvo sudegintas Holly-

ALp(LKA)1763 _
1981, Nr.7/8
<iu
>je,
..wWJvllSl
atminties ir nevaldė kojų.
K. Bandzevičius su žmona iš
gyveno 65 metus. Kaune K. B.
buvo Vailokaičių Ūkio banko di
rektorius.
K. BandzeviČiui ir jo šeimai
reiškiame gilią užuojautą.

— Liepos 21 d. mirė Jonas
Beleckas, sulaukęs 93 metų am
žiaus. Buvo palaidotas liepos 25
d. Holly Cross kapinėse.
Reiškiame užuojautą žmonai,
dukrai R. Plukienei, sūnui Vy
tautui Beleckui ir kitiems gimi
nėms.
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREXMT
KALIFORNIJOS LUTUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard,
SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404
Phone (213) 828-7095
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MARCELLA AUGUS
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PRESIDENT
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CROWN ESCROW CORPORATION

!

|
1

2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026
413-3370

|
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The Greek Theatre

IN ASSOCIATION WITH

101 FM

— Liepos 11 d. Šv. Kazimiero
bažnyčiom pakrikštytas Algio ir
Irenos Šepečių sūnus Stepono
Andriejaus vardais. Krikšto tė
vais buvo Romas ir Aldona Pe
teriai.
— Alfredas Paltus sveikina
JAV skabytoms iš ’’Amžinojo
Miesto” — Romos.-

SERGA
—- Komp. Broniui Budriūnui
Northridge ligoninėje buvo pada
ryta širdies operacija. Dabar jis
gydosi namuose.
— Adolph Casper, ’’Lietuvių
Dienų” anglu dalies raidžiu rie
kėją ištiko širdies smūgis ir už
keletas savaičių bus daroma ope
racija.
— Emilijai Mitkienei irgi su
šlubavo širdis. Ji turėjo būti vėl
operuota ir pakeistas, kaip ji va
dina, ’’laikrodėlis” — spacer.
— Petrui Sakui liepos 13 d.
d. buvo padaryta Kaiser ligoninė
je širdies operacija. Ligonis pa-

Demis Roussos
INTERNATIONAL
RECORDING STAR
IN HIS FIRST U.S.
APPEARANCE!!
Phone Charge

(213) 460-6300

AUGUST 10
S15.00/12.50/8.00

TICKETRON

TICKETS AVAILABLE AT THE GREEK THEATRE BOX OFFICE,
ALL TICKETRON OUTLETS AND CHARGE-LINE: (213) 520-8010
FOR GROUP SALES: LUCILLE: (213) 464-7521.
ALL PROGRAMS AND DATES SUBJECT TO CHANGE.

