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Demonstracijos dėl Skuodžio išlaisvinimo

Pabaltiečių ir Pavergtų Tautų 
komitetai Amerikoje, Kanadoje, 
Anglijoje suorganizavo demons
tracijas, reikalaujančias laisvės 
Skuodžiui ir leidimo atvykti į jo 
gimtąjį kraštą — Ameriką.

Liepos pabaigoje San Francis
co Pavergtų Tautų komitetas su
organizavo demonstracijas prie 
Sovietų konsulato. Jos dalyvavo 
daugiausia vietnamiečiai ir korė
jiečiai; daug dalyvavo ir San 
Francisco lietuvių. Los Angeles 
savo jaunimui nuvykti autobusu 
į San Prancišką ir ten pernakvoti, 
sudėjo' pakankamai aukų.

Nors policija demonstracijas 
budriai saugojo, vistiek jaunimas 
konsulato pastatą nudažė geltonai 
— su kiaušiniais. Trys lieutviai 
buvo areštuoti, bet po poros va
landų paleisti.

Į spūdingiau si os demon stracij o s 
vyko Čikagoje, miesto centre ir 

Prof. Vytautas Skuodis (kairėje) paskutiniu metu Vilniuje drauge su 
seserimi Zina, broliu Adolfu ir motina Elzbieta. Čikagos lietuviai 
bendrom pastangom suruošė demonstracija Vytauto gelbėjimo reika
lu; panašių pastangų parodė ir kiti (San Francisco, Bostono) miestų 
lietuviai.

prie Skuodžio gimtinės vietos — 
Aušros Vartų parapijos, Westside 
Čikagos dalyje.

Visos demonstracijos gavo 
daug reklamos vietos spaudoje ir 
televizijoje.

VL1K0 PRANEŠIMAS

Birželio 26 d. Vliko pirm. dr. 
K. Bobelis turėjo posėdį su Alto 
pirm. dr. K. Šidlausku ir valdy
bos nariais. Posėdis užtruko il
gesnį laiką ir palietė įvairius lie
tuviškų veiklą liečiančius klau
simus.

Buvo nutarta imtis suderintos 
veiklos sąryšyje su Sov. S-gos 
kurstomais ir JAV specialios in- 
vestigacinės komisijos vykdomais 
apkaltinimais lietuviams ir ki
toms tautybėms dėl kai kurių įvy
kių praėjusio karo metu. Vilkas 
ir Altas griežtai atmeta visus lie- o

tuviams daromus kaltinimus ir 
kiekviena institucija savo- keliu 
imsis atitinkamų žygių ginti lie-0' 
tuviu interesus JAV-ėse ir kitu d- c*
se kraštuose.

Vlikas ir Altas seka tebcvyks- 
tančią Madrido konferenciją ir 
nutarė padaryti. atitin.kąrųus pa
reiškimus JAV-bių ir krių-Vaka
rų valstybių delegacijoms, prime
nant, kad žmogaus teisių peseklo
jimas tebesitęsia okupuotoje Lie
tuvoje.

Vlikas birželio 26 d. pasiuntė 
U.S. Commission on Security and 
Cooperation in Europe informa
ciją Vytauto Skuodžio reikalu 
dėti pastangas, kad Skuodžio bylą

GEGUŽINĖS, PIKNIKAI, VAIŠĖS

Jau pasibaigė vasaros sezonas, 
rugpjūčio- gale dar pasvilinus ne
įprastiems karščiams. Oro prane
šėjai kasdien skaičiavo naujus Ši
lumos ’rekordus”. Atostogautojai 
grįžta į savo darbus, jaunimas — 
į mokyklas. Vėl prasidės norma
lus gyvenimas ir veikla.

Vasara — tai gegužinių, pik
nikų laikotarpis. Los Angeles lie
tuviai neturi savo gegužiniu par
kų, kaip Worcester, Boston, Chi
cago ir kitos lietuvių kolonijos. 
Los Angeles lietuviu organizaci
jos dabar savo piknikus rengia 
narių namuose ir soduose arba 
salėse. Sėkmingi Santa Monikos 
Lietuvių klubo, Šaulių ir Biru- 
tiečių piknikai vyko Sinkių gra

,JAV delegacija iškeltų tebevyks- 
tančioj Madrido konferencijoj. 
Tuo pačiu reikalu, ypač gavus ži
nią, kad Skuodis pradėjęs bado 
streiką, buvo pasiųstos telegra
mos septyniems senatoriams ir 
kongresmanams prašant juos pa
veikiai JAV vyriausybę, kad ji 
darytų intervenciją Skuodžiui gel
bėti. ■ ■

Vlikas pritarė Amerikos Lietu
vių Tarybos pastangoms prisidėti 
prie Lietuvos diplomatinės atsto
vybės Washingtone namų restau
ravimo. Tam tikslui bus sudary
tas bendras įvairių lietuviškų or
ganizacijų atstovų komitetas.

Elta

žioje sodyboje Santa Monikoje. 
Lietuvos dukterų piknikas buvo 
jų narės Luther kieme su mau
dymosi baseinu, O Altos metinė 
gegužinė įvyko Sakų sodelyje.

Sukakčių, vardinių, gimtadie
nių vaišės vasaros metu vyksta 
sodeliuose; tokios vaišės buvo 
gražiuose Damulių, Mikuckių 
sodybose, Pažiūrų kiemo sodely
je, pilnam daržovių ir vaismedžių.

Lietuvių Dienų žurnalo meti
nis piknikas pirmą kartą įvyks 
Šv. Kazimiero parapijos salėje, 
o ne McCambridge Park, Bur- 
banke. LD piknikas įvyks rugsėjo 
13 d. 12 vai. 30 min.
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IR VĖL SKAIDYMASIS

Kai nedraugiškiems bičiuliams nepsis-ekė sugriauti nei Vliko, nei 
' Altos, sugalvojo pakonkuruoti su gražiai veikiančiais Pabaltiečių ko

mitetais Patys politiškai būdami nepajėgūs, sumanė samdyti ame
rikiečius. Tą mini Los Angelėje pirmasis iškėlė kun. George Baraus
kas 1980 m. vasario mėn. surengtame LFB simpoziume parapijos 
salėje. Juk ir jis, būdamas prez. Carterio patarėjų eilėse, nieko- Lie
tuvos naudai nepadarė.

Tada buvo sulipdyta iš kelių pavienių asmenų ’’Baltic American 
Freedom League”. Lietuvių centrinės organizacijos, kaip Altą, ne
priklauso- šiai lygai. Lygos organizatoriai nusamdė Peter Hannafard 
Co., kuri buvo nusamdyta pravedimui Reagano rinkimuose. Vėliau 
ta pati kompanija buvo- nusamdyta komunistinės Kinijos ir turėjo 
užsiregistruoti svetimos valstybės agentu, kaip Billy Carter buvo 
priverstas užsiregistruoti Libijos agentu.. Buvo sudėta Hannaford 
agentūrai $8,000, daugiausia iš tų asmenų, kurie nieko neaukojo 
Lietuvos laisvinimo reikalams (pažiūrėkite š. m. vasario 16-tos mi
nėjime surinktų aukų sąrašą). Hannaford kompanija nori kasmet 
gauti poi $100,000. Jos žmonės yra brangūs, be to-, jie turi pirkti 
laikraščiuose reklamai vietą.

Ar toks pinigų mėtymas lietuviams reikalingas, kai mūsų atstovas 
dr. S. Bačkis, kai Vlikas Washingtone labai gerai dirba. (Paskaitykite 
LD birželio ir rugsėjo numeriuose straipsnius ’’Baltic Freedom 
Awards”).

Vlikas tuo reikalu neigiamai pasisakė. Kad daro Pabaltiečių. vei
kimo skaidymo darbą, matome, kad š. m. Birželio tragiškų įvykių 
minėjimą birželio 14 d. Latvių salėje ’’Lygos” organizatoriai sabo
tavo.. Jie surengė atskirą Birželio įvykių minėjimą Santa Monikoje. 
Ten buvo įteikta Hannaford agentūros atstovei Leslie Dutton $8,000 
lygos -darbams reklamuoti. Dar jokių rezultatų ji nepasiekė.

Los ^Angeles Lygos direktorium yra paskirtas Antanas Mažeika 
(buvęs New Yorke Anthony J. Mažeika). Tai ne Antanas Mažeika, 
buvęs Altos L. A. skyriaus pirm., dabar einąs Tautinės Sąjungos 
centro valdybos pirmininko pareigas. Jie net ne giminės.

VLIKO PAREIŠKIMAS

Paskutiniu metu lietuvių spaudoje yra rašoma Lietuvos laisvinimo 
reikalų vykdymą perduoti privačiai apmokamai bendrovei.

Vliko valdyba savo posėdyje 1981 m. rugpjūčio 1 d. priėmė se
kantį nutarimą:

1. Rūpestis Lietuvos ir lietuvių tautos laisvės reikalais yra visų 
lietuvių atsakomybė ir pareiga, kurios jie niekam negali perleisti

2. Kai kurių siūlymas išią atsakomybę atiduoti i samdomų nelie
tuvių raukas yra nepriimtinas.

3. Lietuvių laisvės reikalų ir Lietuvos atstatymo byla yra ir toliau 
turi būti vykdoma bei atstovaujama visame pasaulyje lietuviškų 
veiksniu.

L

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

ALTO PAREIŠKIMAS

Amerikos' Lieutvių Taryba nuo pat savo įsikūrimo per visus ke
turis dešimtmečius buvo ir yra nusistačiusi bendradarbiauti su visais, 
kuriems nuoširdžiai rūpi Letuvos laisvės reikalai.

Ryšium su naujai Los Angeles įsteigtu Baltų organizaciniu ko
mitetu ir jo- pasitelkta viena amerikiečių kompanija, Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių laisvinimo rekalams vesti, Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdyba š. m. liepos mėn. 31 d. posėdy pasisakė sekančiai:

1. Lietuvos laisvinimo reikalų pavedimas kitataučių biznio kom
panijai gali silpninti esamus lietuvių laisvinimo veiksnius bei jų 
pastovumą ir tęstinumą.

2. ALTAS tiesioginiai ar per Jungtinį Pabaltijo Komitetą jau 
seniai vykdo daugumą darbų, nurodytų tos kompanijos projekte.

3. ALTAS atsisako įsijungti į šią akciją ir ją finansiniai paremti, 
kaip yra prašoma minėto Baltų organizacinio komiteto.

Tuo pačiu Amerikos Lietuvių Taryba pasisako, kad ji ir toliau 
sieks uolios ir sutartinos pačių lietuvių veiklos, panaudojant įgytą 
patyrimą ir plačiosios visuomenės paramą.

ALTO Valdyba

RŪTA, INC. investavime Bendravę

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404
Telefonas: (213)828-7525

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

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
2472 GLENDALE BOULEVARD (213) 986-9247

(213) 660-6600

LOS ANGELES, CA 90039 Home (213) 664-0791

ROQUE and MARK C0.. INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC

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

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ir bendradarbiai

GLOBE PARCEL SERVICE
Savi u inks i Bronislava Viksman ir Sofija Ayzenberg

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177
Siunčia dovanų siuntinius | Lietuvą Ir kitus kraštus.

ūe jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvėje-
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai* p. p* Sekmadieniais uždaryta-
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms Iš Lietuves.
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HOLLYWOOD LOS FELIZ
VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

• 5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027
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.
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 Tei. 663-4747
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TAUTOS FONDAS IR LIETUVOS LAISVĖS IŽDAS
< -V-

Australijoje, Anglijoje, Naujpje 
Zelandijoje.

Tautos Fondas pirmoje eilėje 
yra įsipareigojęs pilnai apmokėti 
visą metinę Vliko priimtą ir pa
tvirtintą išlaidų gsąmatą. Vlikas 
garsina pavergtų: lietuvių troški
mą išsilaisvinti iš Sovietu prie-G Gi
spaudos ir atgauti valstybinę ne
priklausomybę, kurią sugriovė

Iš Dailiųjų Menu Klubo susirinkimo

Tautos Fondas (sutrumpintai 
TF), angliškai Lituahnian "Na
tional Foundation, Ine. (sutrum
pintai LNF), kurio buveinė yra 
345 Highland Blvd, Brooklyn, 
N. Y. 11207, yra vienintelė kor
poracija, telkianti liettuviu au
kas kovai remti okupuotos Lietu
vos išlaisvinimui ir nepriklauso
mybės asttatymui.

Tautos Fondas yra strw1'-' 
ir įsteigtas Vliko nutarimu, 1973 
m. TF persiorganizavo ir Ameri
kos įstaigose užsiregistravo kaip 
niekam nepriklausoma, savaran
kiška ir nuo valstybės mokesčiu 
atleidžiama, pelno nesiekianti 
korporacija. TF turi antspaudą su 
įrašu: Lithuanian National Foun- G 
dation Corporate Seal 1973.

Vlikui visam laikui statuti vra 
patikinta 45 proc. visų balsų, 
sprendžiant bet kuriuos TF orga
nizacinius ar finansinius klausi
mus. TF glaudžiai bendradar
biauja su Vliku. Nuolatiniam ry
šiui palaikyti į Vliko tarybos po
sėdžius yra kviečiamas TF valdy
bos pirmininkas arba jo atstovas.

Kasmet yra šaukiamas Tautos 
Fondo narių suvažiavimas. TF 
pilnateisiais nariais yra visi as
menys ir organizacijos, įnešę į TF 
ne mažiau 100 dol. Suvažiavime 
išrenkama Tautos Fondo taryba, 
kuri yra vyriausias TF organas. 
Taryba išrenka valdybą eina
miems reikalams tvarkyti, kont
rolės komisiją ir TF teisinius ta
rėjus.

Keičiantis Vliko vadovybei, 
TF vadovybė lieka ta pati. Ren
kant Tautos Fondo naują tarybą, 
Vlikas, kaip minėta, turi 45 proc. 
viso suvažiavimo balsų. TF at
skaitomybę tikrina metiniame su
važiavime išrinkta kontrolės ko
misija.

Tautos Fondas sutelkti reika
lingas lėšas turi platų talkininkų 
tinklą. Kitose šalyse ir šio krašto 
didesnėse vietovėse sudarytos TF 
atstovybės., o mažesnėse lietuvių 
apylinkėse yra TF įgaliotiniai. 
Atstovybės ir įgaliotiniai yra pa
grindiniai finansų organizatoriai O G O
remti ir palaikyti Lietuvos laisvi
nimo bylą.

Floridos valstijoje veikia St. 
Petersburg atstovybė su įgalioti
niais Miami Beach, Palm Beach, 
.Tuno Beach ir Sunny Hills apy
linkėms. Numatyta laiko bėgyje 
ir platesnis tinklas. Be to, yra 
įgaliotiniai Daitonoj ir Roches- 
tery. Sudaryta TF atstovybė C'ali- 
fornijos valstijoje, sėkmingiausiai 
veikianti Kanados krašto atsto
vybė ir tolimesnėse šalyse —

Nuo 1956-. m. Los Angelėje, .kaip jis pats sakė, .’’odę” kurioje 
"veikiantis Dailiųjų Menų Klubas 
savo narių skaičiuje turi rašytoji!, 
dailininkų, muzikų, architektų. 
Tai ne visuomeninės, viešos veik
los, o savitarpinės meno proble
momis. besirūpinantis sambūris. 
Klubas yra sukaupęs daug me
džiagos, liečiančios jo narių dar
bus ir veiklą klube ir už jo sienų:

Sovietai. Vliko pirm. dr. K. Bo- tai įstojamieji raštai (credo), nuo- 
belis dalyvavo Helsinkio, Belgra
do ir Madrido konferencijose, iš
keldamas, kiek tik sąlygos leido.. 
Lietuvos išlaisvinimo bylos rei
kalą. Taip pat jis 1980 m. aplan
kė 12 Europos valstybių, įteikda
mas valdžios pareigūnams immo- 
randumą, informuojantį okup.
Lietuvos bylą. Vlikas planuoja 
stiprinti ryšius su Europos valsty-. 
bėmis, laimėti Europos forumą 
Lietuvos išlaisvinimo bylai. Vli
kas palaiko artimus ryšius su 
Lietuvos Diplomatinės tarnybos 
atstovais ir Pabaltijo bei kitų pa
vergtų kraštų organizacijomis.

Tautos Fondas yra įsteigęs Lie
tuvos laisvės iždą — tai kraitis 
Lietuvai, kurio pagrindinis kapi
talas vra užšaldytas ir, laikui at
ėjus, bus perduotas laisvos denio-, 
kratinės Lietuvos vyriausybei. 
Lietuvos Laisvės Iždo palūkanos 
ar koks kitas pelnas yra perveda
mas i bendra Tautos Fondo kasa G G c
tautos laisvinimo kovai paremti. 
Šį iždą tvarko ir administruoja 
TF vadovybė, tik yra užvesta at
skira šio iždo saskaita. Daugiau- 
šia i ši iždą yra įnešami test am e n- U G G j C
tiniai palikimai, bet gali būti įne
šamos ir kitos aukos pagal auko
tojo pageidavimą. Testamentiniai 
lietuvių palikimai yra labai didelė 
parama tautos laisvinimo kovai. 
Nors1 daugiausia, jie saugojami 
išlaisvintai Lietuvai, tačiau ju pa
lūkanos naudojamos šiandien. 
Tautos Fondo, vadovybė yra nu
sistačiusi visus pingus. laikyti šios 
šalies bankuose, kurie moka di
desnes palūkanas.

(Iš Marijos Pėteraitienės str.
’’Drauge”, 81.8.26.)

Los Angeles Tautos Fondo at
stovybę sudaro: pirm. Albinas 

• Markevičius, 2802 Santa'Monica 
Blvd., Santa Monica, CA, vicep. 
Antanas Skirtus, 4364 Sunset Bl., 
Los Angeles, CA 90029-2195, 
sekr. dr. B. Raulinaifienė, 516 
San Vincente Blvd., Apt. 103, 
Santa Monica, CA 90402, ižd. 
Vladas Pažiūra, 1284 Live Oak 
Dr., Anaheim, CA 92805.

Apie 'Tauots Fondą ir Lietu
vos Laisvės Iždą daugiau infor
macijų galite gauti pas atstovus. .

traukos, iškarpos iš spaudos, ap
rašymai, reportažai viškaš telpa 
klubo metraščiuose, kurių jau 
yra susidarę keturi tomai. Juos 
DMK narys skulptorius Pr. Gas- 
paronis gražiai iliustravo, spalvp- 

. tai ir lietuvišku stilium lapipavida- 
lino viršelius ir titulinius lapus.

Metraščio paskutinis tomas vi
sad atvežamas į susirinkimą; taip 

. ir rūginčio 15 d. DMK susirinki
me pas pirm. arch. J. Muloką. visi 
galėjo pažiūrėti ketvirtąjį.tomą.

Šio''susirinkimo programai va
dovavo Br. Raila, pradžioje išsa- 

;.,miai pakalbėjęs apie klubą (buvo 
nemažai svečių), o po to pakvietė 
Alę Rūtą, kuri paskaitė įspūdžius 
iš savo kelionės i Lietuva — tai c c
buvo apsilainkymas Rašytojų Na- 

. muosię , Vilniuje. '. Su nepaprastu 
y tikslumu autorė nupiešė rūmų 

vaizda ir groži ir susitikima su. 
keliais tų rūmų šeimininkais.

B. Brazdžionis pradžioje pa
skaitė Dailiųjų Menų Klubui,

poetiniu žodžiu kalbama apie 
Dievo ir žmogaus kūrybą.

Svečias iš Washingtono Vincas 
Trumpa įspūdingai paskaitė B. 
Brazdžionio Paskutinį pasmerk
tojo žodį, o pats autorius pridėjo 
trejetą pagal jį parašytų parodijų.

Apie lietuviškos architektūros 
stilistinę estetiką įdomiai pakal
bėjo kun. dr. P. Celiešius, ypač 
iškėlęs arch. Jono Muloko gerai 
išgalvotus ir talentingai įvykdytus 
lietuviškų maldyklų-bažnyčių kū
rinius, kurie susilaukė amerikie
čių gražaus įvertinimo ir neabe
jotinai liks lietuviškos architektū
ros istorijoje. Ir gyvenamasis pa
statas, kuriame vyko susirinki
mas,' yra akivaizdus, modernaus 
meniško darbo, pavyzdys.

Metraštininkas pranešė pasku
tiniuosius įvykius, liečiančius D. 
M. Klubą, o sekančios kadencijos 
pirmininke apskelbė Vincę Jo- 
nuŠkaitę - Leskaitienę iš Santa 
Barbaros. 7

Susirinkimo šeimininkai p.p. 
Mulokai, pagal tradiciją, visus 
puikiai pavaišino. Paulius Jasiu- 
konis su E. ir A. Arbais grįžda
mas iš Brazdžioniu sodybos, kur 
vykdė filmavimo darbus numa
tytos poeto Brazdžionio filmos, 
užsuko su visa aparatūra; filmavo 
ir arch. E. Arbas ir taip pat pat 
fotografavo-, (mt)

Metinis ’''Lietuviu Dieny" žurnalo

■i į'j;....■
--K...

šiemet įvyksta rugsėjo 13 d., sekmadienį, nuo 12 vai. 30 min. p. p. •

naujoje vietoje:

Šv. Kazimieroi parapijos salėje — 3856 Evans St., Los Angeles 

(tik: vienas skersgatvis nuo Šv. Kazimiero bažnyčios)

Bus duodama: Lietuviški pačių gaminti valgiai —< Šalti gėrimai

Lietuviška muzika. • Dovanu traukimas G-
Visuomet daugiausia sutraukiantis Los Angeles lietuvių piknikas!

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069 
Telefonas: 652-7848 .

■>'■■■■ Krautuves savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, dusdama nuolaida.
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Jubiliejinė skautu stovykla "Rambyne"

Kiekvienais metais laisvajame 
pasaulyje įvairios skautų stovyk
los kuomi nors pasižymi. Būna 
įvairių sukaktuvinių stovyklų bei 
bendrų suvažiavimų, paminėji
mu.v

Los Angeles skautų-čių sto
vykla šiais metais atžymėjo savo 
30 metų gyvavimo sukaktį.

Rugpiūčio 1 d., šeštadienį, pra
dėjo iš visur rinktis skautiškas 
jaunimas, susirinko didelis skai
čius. Po pietų prasidėjo statyba 
nakčiai. Po kelių valandų ne
lengvo darbo, vieni kitiems pa
dedant, užaugo didelis ir margas 
palapinių ’’Rambynas”.

Metant akį į gilumą, rodos, 
matai mažąją Lietuvą. Daugiau
sia girdėti lietuvių kalba, dainos 
ir juokas, o kai kur ir nusivylimo 
garsai — kad nesiseka pastatyti 
drobės nameli.o

Virtuvėje šeimininkės ruošiasi 
vakarienei — reiks pavalgydinti 
išalkusį jaunimą.

.Susitvarkius įvyko vėliavų pa
kėlimas ir nuleidimas. Per pakė
limą pagiedojus tautos himną ir 
pakalbėjus maldą, stovykla laiko
ma pradėta.

Mintimis buvo kreiptasi į mū
sų Rūpintojėlį, kad per stovyk
lavimo laiką globotų ir saugotų 
mūsų jaunimą ir vadovus.

Po visų didesnių darbų, vaka
re įvyko pirmos dienos laužas, 
Laužui liepsnojant ir dideliems 
medžiams stovint sargyboje, jau
nimas jautėsi saugus ir linksmai 
traukė skambias dainas. Visi 
jautėmės, lyg būtume lietuviška
me Rambyne.

Pirmąjį sekmadienį mūsų kai 
melionas — kun. V. BartuŠka at
laikė šv. Mišias ir pasakė pritai
kytą pamokslą.

Ši stovykla pasižymėjo dideliu 
skaičiumi jaunimo, ko iki šiol ne
buvo. Miela matyti tiek daug 
augančio jaunimo.

Stovykloje pilnai stovyklavo 
uniformuotų 118 skautų, neskai
tant tų, kurie savaitgaliui atvyks
ta keliom dienom pasisvečiuoti.

Antrąjį savaitgalį, rugp. 8 d., 
prigužėjo laibai daug tėvelių ir 
kitų svečių, atsirado antras nau- 
jas automobilių miestas.

Dainos visur skambėjo ir aidai 
sklaidėsi po visą Rambyną. dienė — stovyklos iždininkė; s.
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Vyresniesiems ir jaunesnie
siems vadovams teko skubėti ir 
palaikyti stovyklos tvarką.

Po pirmojo savaitgalio, daug 
kam išvykus, pasotvyklėse ir vi
si je stovykloje prasidėjo progra
minis darbas. Visi buvo užimti 
nuo ryto iki vakarinio laužo.

Antrąjį šeštadienį, rugp. 8 d., 
prieš vėliavų nuleidimą įvyko vi
sų skautų ir svečių iškilminga su
eiga atžymėti mūsų gyvenimo^ 30 
metų jubiliejui. Sveikino vyr. 
skautininkas s. fil. V. Vidugiris, 
v.s. fil. E. Vilkas ir s. V. Pažiūra. 
Buvo ir kitų asmeninių sveikini- 

’ mų. Tada buvo supiaustytas su
kaktuvinis tortas ir visi pavaišinti.

Per vėliavų nuleidimą buvo c* c
perskaityti įsakymai su pakėli
mais į vyresniškumo laipsnius.

Šeimininkėms teko gerokai pi- 
dirbėti, kad pamaitintų virš 200 
žmonių! 

C

Antros savaitės viduryje atvy
ko V. Glažė ir atsivežė skaidriu, 
kuriose pamatėme tikrąjį Ram
byną, Klaipėdą, Vilnių; jaunimas 
tuo domėjosi.

Reiktų išreikšti skautišką pa
dėką mūsų jauniesiems vado
vams, kurie puikiai tvarkė savo 
pastovykles. Pagal nustatytą pro
gramą, darbą atliko gerai.

’’Lietuvos laukų” pašto vyki ės 
viršininkė v.sl. Angelė Sodeikai- 
tė, jos pavaduotoja s.sl. Laima 
Basiulytė, joms talkininkavo v.sl. 
Daina Petronytė ir si. Vilija Va- 
riakojytė, ir pirmąją savaitę v. si. 
v. si. Danutė Prasauskaitė. Sesės 
savo pastovyklę gražiai išpuošė. 
Visur matėsi tvarkingumas.

’’Lietuvos kaimas” — brolių 
pastovykles viršininkas, jaunas 
veteranas, s.v.si. Saulius Vizgir
das ir jo pavaduotojais, taip pat 
jaunas gabus veteranas, v.sl. Do
bilas Steikūnas, jiem talkininka
vo Algis Avižienis ir v.sl. Darius 
Prasauskas. Jie savo pastovyklę 
įrengė pienieriniu praktišku pa
vyzdžiu.

Visai pastovy klei buvo įvestos, 
pagal senąją skautišką sistemą, 
skautiškos lazdos. Sveikiname už 
sumanumą!

Stovyklos vadovybę sudarė: 
v.sl. fil. Bikas Naujokaitis —- 

stovyklos viršininkas; v.s. Vaclo
vas Sviderskas — stovyklos v-ko 
pavaduotojas; ps. Renė Vizgir

Kryžius skautų Rambyne

Kazimieras Prižgintas — I-sios 
savaitės ūkio virš.; v.sl. Arūnas 
Banionis — dviejų savaičių ligo
ninės vedėjas; Antanas Kiškis — 
antros savaitės ūkio virš.; ps. fil. 
Danutė Giedraitienė — II sav. 
stovyklos gydytoja; ps. Danutė 
Janutienė — I-sios sav. šeiminin
kė, kuriai padėjo ps. Liala Jara- 
šūnienė. II-os savaitės šeiminin
kės- Rūta Mulokienė, Birutė Vis
kantienė, Irutė Budrienė ir Ange
lė Mo'šinskienė, joms talkininka
vo L. Jarašūnienė ir Kudirkienė.

Maistas buvo paruoštas labai 

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IMPORTUOTŲ-VIETINIŲ
• 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

skaniai, ir visi sočiai pavalgyda
vo. Didelė padėka mūsų maitin
tojoms.

Rambyną aplankė Perkūnas- 
Patrimpas ir smarkus lietus. Bet 
šiaip oras buvo labai palankus 
stovyklavimui. Uždarant stovyk
lą, daugelis nenorėjo važiuoti na
mo.

Spalio 17 d. turėsime parapijos 
salėje didelę iškilmingą sueigą su 
svečiais iš Čikagos. Apie tai bus 
pranešama atskirai. V. S.



VASARA KALIFORNIJOJE
Nuo San Diego iki Los Angeles

Nuo San Diego iki Los Ange
les yra apie 120 mylių. (Apie 140 
— LA V red.). Visas tats Pacifiko 
krantas yra gana tirštai apgyven
tas. Tarp tų dviejų didžiųjų mies
tų yra daug mažesnių vietovių. 
Viena iš jų, kiek toliau nuo van
denyno, išsidėsčiusi ant kalvelių, 
vadinasi Vista, apie 85 mylios 
nuo Los Angeles ir 40 mylių nuo 
San Diego. Čia dabar gyvena apie 
20 lietuvių pensininkų šeimų. 
Kadangi čia nėra didesnės indus
trijos, oras visada švarus, nėra 
dūmų, kurie akis graužtų, nėra 
ir to didmiesčio1 trafiko. Pačiame 
pajūryje esti nemaža drėgmės ir 
miglų, ypač rudens metu. Vištoje 
viso to daug mažiau, nes ji yra 
apie 10 mylių nuo vandenyno. 
Visa Vista yra paskendusi soduo
se ir žalumynuose. Čia nėra buvę 
nė didesnio žemės drebėjimo; Kai 
kurie teigia, kad Vista yra pati 
sveikiausia vieta visoje Ameriko
je.
Šaulių sodyboje

Prieš keletą metų iš Phoenixo 
i Vistą išsikėlė gyventi Justinas 
ir Teofilė Šauliai. Phoenixe jie iš
gyveno1 apie 12 metų. Phoenixas 
jiems dar mielas liko atminty, bet 
į jį nebenorėtų grįžti gyventi. Ro
dos, neilgas laikas kaip jie gyve
na čia, bet jau spėjo ne tik gražiai 
įsikurti, bet užveisti dideli soda, c 2 c. c2
kur yra įvairiausių vaismedžių, 
uogų. Nors dar jauni medeliai, 
bet jau pilni vaisių. O kiek jie turi 
daržovių ir uogų!

Atvykus man atostogų į Ocean
side, kuris yra ant Vistos ribos, 
p.p. Šauliai suruošė man jaukų 
priėmimą, o tai buvo antaninių 
proga. Į pobūvį sukvietė nemažą 
būrį Vistos ir apylinkės lietuvių. 
Ne tik puikios vaišės, bet ir pati 
aplinka Šaulių sodyboje visus ma
loniai nuteikė, nes kiekvienas pa
sijuto esąs tarsi kokio parko gė
lių darže. Ir koks tų žiedų įvairu
mas. Visi augalėliai, krūmai ir 
medžiai tokie vešlūs ir gerai pri
žiūrėti.

P.p. Šauliai labai tėviškai mane 
globojo visą vasarą. Jų namuose 
dažnai laikvdavau šv. Mišias. Jie 
pasigenda lietuvių Misijos Phoe
nixe, kur lietuviškai galėdavo sek
ti šv. Mišias. Per visą vasarą jie 
su manim dalijosi uogomis, vai
siais ir daržovėmis. Jie man pa
gelbėdavo tvarkytis namuose ir 
supažindino su vietos aplinka. 
Pirmos liet. Mišios prie lietuviško 
kryžiaus

Vištoje labai didelę ir gražią 
sodybą turi iš Los Angeles į Vis

ta atsikėlė Vacvs ir Ona Mikuc- c c,
kiai. Jų sodyba apima keletą ak
rų plotą. Beveik visa žemė apso
dinta įvairiais medžiais, vaisme
džiais, 'krūmais ir gėlėmis. Prie 
įvažiavimo' dvi plačios mimozos. 
Reikia gero1 botaniko, kuris žino- - 
tų visų medžių ir augalų vardus, 
nes jų ten daugybė iš įvairių kraš
tų. Tarp jų rasi ir lietuviškų ber
želių, agrastų, serbentų.

Visą sodybą puošia P. Gaspa- 
ronio padarytas didelis lietuviškas 
kryžius. Abiejose kryžiaus pusėse 
yra meniškos koplytėlės: Šiluvos 
Marijos ir šv. Onos, šeimininkės 
globėjos, kurią padarė Dauman
tas Cibas.

Prie to gražaus lietuviško kry
žiaus šeimininkės vardinių metu, 
per šv. Oną, buvo laikomos pir
mos lietuviškos Mišios. Aukas 
atnešė Ona ir Vacys Mikuckiui, 
patarnavo Mišioms sūnus inž. Al
gis, lektorius buvo K. Prišmantas, 
giedojo visa publika, kurios buvo 
nemaža, viso apie 50 asmenų.

Po Mišių visi dalyviai buvo 
pavaišinti: jie pasigardžiuoti ga
lėjo Mikuckių sodo įvairiais vai
siais.

Kitos liet. Mišios prie to paties 
kryžiaus buvo rugp. 12 d. už sun
kiai sergančią mosėdiškę ligonę. 
Ji yra vėžio* ligos paliesta. Kartu 
melsdamiesi, lietuviai jai išreiškė 
solidarumą ir meilę.

Kun. A. Valiuška
IŠ ’’Arizonos lietuvio” Nr. 7, 

1981 m. rugsėjis.

Buvęs Lietuvos prezidentas A. Smetona.

Maloniai kviečiame jus atsilankyti į Lietuvių Skautų Sąjungos 
Ramiojo Vandenyno Rajono

30-TIES METŲ JUBILIEJINĘ ŠVENTĘ, 
kurios programa vyks Šv. Kazimiero parapijos pnįdpose tokia tvarką:

Š. m. spalio mėn. 17 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro
SKAUTIŠKA VAKARONĖ su vaišėmis ir 30-ties metų istorine 
programa;
spalio mėn. 18 d., sekmadienį, 10 vai. 30 min.
Šventos Mišios;
12 vai. parapijos salėje
Iškilminga Rajono skaučių ir skautų sueiga. Rajono Vadija

Prezidento Antano Smetonos 
filmo premjera Los Angeles

Tautinės Sąjungos idėja įam
žinti Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos gyvenimo momentus 
Lietuvoje, jo atvykimą į Ameri
ką, jo tragišką mirtį Cleveland? 
bei įspūdingas laidotuves pavaiz
davimas filme jau užbaigtas.

Tai istorinis filmas, kuris, be 
abejo, ateityje turės nemaža
vertės.

Šis filmas pirmą kartą bus ro
domas š. m. rugsėjo 20 d., sek
madienį, 12 vai. 30 min. p.p. 
Šv Kazimiero parap. salėje.

Filmas pagamintas profesiona
liai Povilo Jasiukonio

Maloniai kviečiame visus, jau
nus ir suaugusius, šį spalvotą fil
mą pamatyti.

Suaugusiems 2 dol. asmeniui. 
Mokyklinio amžiaus vaikams ne
mokamai.
Amerikos Lietuvių Tautinė S-ga 

Rengėjai

>*•:

terson ir jos tėvas Karijotas — Vincas Dovydaitis,
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Dramos Sambūrio 
gastrolės

Los Angeles lietuvių dramos 
Sambūris su neseniai Los Ange
les mieste pastatyta A. Škėmos 
legenda ’’Živilė” išskrenda gastro- 
lems į Torontą, kur rugsėjo T1 
d. lietuviai turės progos pasigė
rėti losangeliečių puikiu pasta
tymu.

Aritstų sąstatas tas pats, kaip 
čia: S. Mikutaitytė-Peterson, A. 
Pečiulis, V. Dovydaitis, A. Kiš
kis, rež. D. Mackialienė, kuri at
lieka ir pasakotojo vaidmenį, dai- 
lininkas-dekoratorius — A. Ža- 
liūnas, kurio dekoracijos visuo
met įspūdingos, ir rež. padėjėja 
— E. Dovydaitienė, kurios pa
siūti ir sukurti kostiumai tikrai 
verti ypatingo dėmesio.

Spalio mėn. 25 d. sambūris su 
ta pačia ’’Živile” skrenda į Či
kagą. Va-ja



Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian.

Jūratė Nausėdaitė ■
Ann Jillian - 
reklamuoja lietuvius

Televizijos programų knygelė 
(TV Guide) pasipuošė Jūratės 
Nausėdaitės - Ann Jillian nuo
trauka. Tai buvo labai gera re
klama ne tik mūsų gabiai lietu
vaitei, bet ir visiems mums. Tų 
knygelių pilnos visų krautuvių 
spaudos lentynėlės ir gana daug 
jų išperka. Kiti gal tik pirma kar
ta savo gyvenime paskaitė, kad 
yra tokia LITHUANIA. Viduje 
įdėta ir antra Jūratės nuotrauka 
ir poros puslapių aprašymas, 
kur Jūratė pasipasakoja apie sa
vo lietuvišką kilmę ir savo dory
bes, gautas iš lietuvių tėvų.

Jau ne pirmą kartą Jūratė gar
sina Lietuvą: liepos mėn. gale 
padarė video tape, kuris bus ro
domas rugsėjo mėn. 5-tam kana
le, 1 vai. p. p.”Hour Magazine” 
programoje (sekite televizijos 
programų pranešimus).

Jūratė, su gražiu lietuvišku 
kostiumu, lietuviškom kasom, 
trumpai papasakoja apie savo 
lietuvišką kilmę, tautinį kostiu
mą ir lietuviškus valgius. Žiūro
vams ir direktoriams ši trumpa 
programa padarė didelį įspūdį ir, 
kiek girdėjau, planuoja Jūratei 
duoti laiko per televiziją parodyti 
ir lietuvišką Kalėdų eglutę.

Lieka tik palinkėti Jūratei sėk
mės ir padėkoti TV kanalui už 
programą ,kuri mus lietuvius įve
da į kiekvienus namus. Va-ja

PHOENIX, Arizona

Brandi sukaktis

Donatas Zakaras rugp. mėn. 
sulaukė pensininko amžiaus, gar 
bingos 65 metų sukakties. Šios 
reikšmingos dienos paminėti rug
pjūčio 29 d, į jo namus susirinko 
nemažas būrys jo draugų bei pa
žįstamų. Ta proga Donatas susi
laukė daug sveikinimų bei linkė
jimų.

Donatas yra veiklus Phoenixo 
lietuvių tarpe. Jis yra LB valdy
bos sekretorius ir Lietuviu Misi- c 
jos bažnytinio komiteto vicepir
mininkas. Jau kelinti metai sėk
mingai patarnauja lietuviams na
mų pirkimo ir pardavimo reika
luose.

LB rudens piknikas

Lietuvių Bendruomenės ren
giamas rudens piknikas bus spa
lio' 11 d. 1 vai. p. p. No. Moun
tain parke, Ramada 8. Čia bus 
duodami pietūs, veiks baras ir 
loterija. Visi kviečiami dalyvauti.

(Iš ’’Arizonos lietuvio”, nr. 7.)

Svečias iš Tuscan, Az,

Kun. J. Domeika liepos mėn. 
pradžioje iš Tuscono buvo atvy
kęs į Oceancidę, čia buvo kun. 
A. Valiusios svečiu. Jam buvo 
lamai įdomu pamatyti Kaliforni
ją, nes čia dar nebuvo buvęs. 
Ypatingai gražus jam atrodė Pa- 
cifiko pajūris. Jis jį matė visą 
nuo San Diego iki pat Hunting
ton Beach. Pirmas gražus įspūdis 
buvo, kai lankė senąją San Juan 
Capistrano misiją, kur kiekvie
nais metais tą pačią dieną par
lekia kregždės, kur viskas pri
mena gilią senovę. Vėliau sustojo 
menininku, dailininku mieste La- 
guna Beach, kur apžiūrėjo keletą 
meno galerijų. Vėliau džiaugėsi 
jachtų įplauka, stebėdamas jas 
grįžtančias ir išplaukiančias į 
vandenyną nuo Corona del Mar 
uolų. Huntington Beach yra ban
gomis jodinėjančių sostinė. Pir
mą kartą jis čia matė tą sportą.

Netoli H. B. gyvena dailininkė 
Jos. Gediminienė, kurią turėjo 
progos aplankyti ir būti svečiu 
bei pasigėrėti jos surinktu menu 
ir jos pačios tapyba.

Nors kun. Domeikos viešnagė 
nebuvo ilga, bet jis dar suspėjo 
būti svečiu dviejose vietose: Oce- 
ansidėje ir Vištoje, kur pamatė, 
kaip įgyvena šio krašto lietuviai. 
Pilnas gražių spūdžių išvyko at
gal į Tusconą, kur pastoviai gy
vena ir tapo paveikslus.

Laiškas Redakcijai

Būdamas nariu Amerikos Lie
tuvių Informacijos Centro, kurį 
įsteigė Antanas J. Mažeika per
nai vasarą ir kuriam A. J. Mažei
ka dar ir dabar vadovauja, noriu 
pareikšti savo nepasitenkinimą ir 
apsivylimą, kilusius dėl demons
tracijos, kuri neįvyko. Demons
tracija turėjo įvykti rugpjūčio mė
nesio 18 dieną, prie vakarų Los 
Angeles Federalinio pastato. De
monstracijos tikslas būtų buvęs 
disidentui Vytautui Skuodžiui 
paremti.

Žinios apie šią demonstraciją 
buvo skelbiamos ALIC per visą 
lietuvių koloniją: organizacijas ir 
prel. J. Kučingis paskelbė per pa
mokslą, taip pat šauliai ragino vi
sus dalyvauti demonstracijoje.

Deja, nė viena organizacija, 
nė daugelis lietuvių nebuvo1 pain
formuoti, kad ta demonstracija 
neįvyks. Aš asmeniškai kalbė
jau su dviem centro nariais, kurie 
irgi nežinojo, kas darosi. Vienas 
is jų paprašė jam pranešti, jei as 
ką sužinosiu, o kitas pasakė, kad, 
esą, jei a taip domiuosi demons
tracija, tai turiu nusivežti plaka
tus ir nuvažiuoti prie vakarų Los 
Angeles Federalinio pastato. Nė 
vienas iš jų nesiteikė man praneš
ti, kad demonstracija yra atšauk
ta.

Pasiėmęs kelis draugus, nuva
žiavau į vietą, kurioe turėjo būti 
demonstracija, bet nieko' tenai 
nebuvo. Atvažiavo dar keli lietu
viai, bet neatvažiavo nė vienas iš 
centro, niekas nieko nežinojo. 
Palaukę virš valandos, žmonės iš
važinėjo namo, supykę ir nusi
vylę.

Amerikos Lietuvių Informaci
jos Centras turi jausti pareigą at-
siprašyti už savo apsileidimą ir 
žmonių suvedžiojimą.

Rimvydas Paškauskas

, Vytautas Malašauskas nuteistas
V. .( - V

V. Malašauskas, 44 metų am
žiaus lieutviš, kuris kovo 5 d. no
rėjo Continental lėktuvą ”hija- 
kinti”, reikalavo trijų milijonų do
lerių ir keleivius išlaikė 11 va
landų lėktuve.

c • *

Automatini pistoletą įsidėjęs i
Gi G G J G G

ski batus įsinešė i lėktuvą ir sa- 
G G G

kėši turis bomba (ta bomba buvo 
netikra). Jis grasino, kad Boeing 
727 bus susprogdintas. Pagaliau 
pasidavė FBI agentams. Teisme 
jis kalbėjo 26 minutes, atsiprašė 
už tą įvykį ir sakėsi, kad buvęs 
’’daže”. ‘ , ■

Birželio 24 d. Malakauskas 
buvo nuteistas visam amžiui ka
lėti, nes daktarai nepripažino, 
kad jis būtų beprotis.

Malakauską gynė viešas gynė
jas. Gaila, kad jis negalėjo gauti 
privataus advokato. Vienas liudi
ninkas iš M. darbovietės pasakė, 
kadi ’’Mjalakauskas was legally 
insane at the time”. Jei vėliau 
bus dakatrų įrodyta, kad jis ga
lėjo būti tuo metu ’’protiškai ne
sveikas”, bausmė bus sumažinta.

Kaip ten bebūtų, tokie dalykai 
.lietuviams garbės nedaro.

CATERING BUFFET STYLE
Cold and Hot Hors D’ouvres

-Taip pat įvairūs lietuviški patie
kalai gaunami pas:

V. Baltušienę — 660-8671

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

Visi sąskaitybos darbai 
Valstybiniai ir kiti mokesčiai

Dokumentu notarizavimas 
G

Reid, Hughes&Webb, Inc
7327 Reseda Blvd.

■RESEDA, CA 91335

Tel. 344-0283

Saugi vieta taupyti yra LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
3356 Glendale Blvd, Los Angeles Calif. 90039

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
Indėliai yra apdrausti iki $100,000.

Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus (8% %) 
ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000.

Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. dieną.

Kitu laiku telef. 663-1819
Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
MMaaMHBHUamMXX3aaMXmVCMK»»*a

Advokatai
-" ' 11 11 ............

Law Offices of

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS 

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504 

170-2000 — 538-4160

3440 Wilshire Blvd- 
Los Angeles, CA 90010

ARTHUR V. DOBLE 

(Arturas Dobilas) 

Attorney at Law

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

Telefonas (213) 826-5505

Apdrauda

M & R AMERICANA 
Insurance Service, Inc.

A. "Mark" MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404 

53-1735 828—i52-j

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT

1.366 Sunset Boulevard

'.os Angeles, CA 901)29 
)

t'vl.: 664-2919

Automobiliu taisymas

AUTOTECHNICA

Saw Jonas Karalius

849 Rowena Ave., Los Angeles
el. 660-5984 90039

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai 

1985 E- Firestone, Norwalk, Ci

Telef. 2(13) 864-2063

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

“Flatte of Hollywood”

6671 Hollywood Blvd.
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member American Dental Society

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

(Corner Warner & Euclid)

Tel. 1 (714) 968-5525

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

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, 0A 99403

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D. 

ir
ALMA V1LKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.

Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard

Los Angeles, CA 90039
Tel. 560-1205

Escrow Companies

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026

413-3370

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090
I

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad. 9-1

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

Diplomai* American Board oj 
Obstetrics and Gynecology

1032 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

Tel,: (213) 432-2973 Res.: 597-4141
V 4 ... . >, '

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

1500 So. Central Ave., Suite 125

Glendale, CA 91204

246-2456

830 S. Gage Ave. 
Los Angeles, CA 90023 

263-9847

BRIAN T. McCORMACK, M.D.

Diplomate of the 

American Board of Interna! Medicine

1701 So. Euclid Avenue 

Anaheim, Calif. 92802 

Phone 772-0584

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D.

& JORGE HOYOS, M.D.

MEDICAL OFFICES

2642 Pasadena Avenue 
Los Angeles, CA 90049

Phone 222-0211

Nuosavybių pardavėjai

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

2802 Santa Monica Blvd.,

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

ir

DANUTĖ PASKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers

HENRY J. PASCOZ, Realtors

1611 Montana, Suite G 

Santa Monica, CA 90403
lei. 3J3-5.144 Kes. 393-, *81

BRONĖ SKIRIENĖ

Realtor
4364 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90029 

664-2919 Res. 849-4192

Vincas Skirtus
R. E. Salesman 

(same address)

ROMAS JASIUKONIS
Realty World-American 

Commercial and Residential

Van Nuys, Calif. 91405
6742 Van Nuys Blvd.

Bus. 873-1228; Home 731-7369

Vaikų darželiai

GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN 

Ona Žukienė, savin.
225 S. Verduge Rd,, Glendale, CA

244-45*7 vakare 241-0340

GENERAL CONTRACTOR#

BEST WAY REMODELING

AND CONSTRUCTION

A- Pečiulis, Owner
■ ' * *

338 E. 21st Street

Long Beach, CA 90806 

Phone 591-0175

EVANGELINA KUNGIS
Agent for Fox’s Whittier Travel

Agency

6156 So. Greenleaf Ave.

Whittier, CA 90601 
Telef. 698-0496

VERTINGOS DOVANOS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadieniu 
gimtadienių ar kitomis progomis—* 

tai lietuviški tautiniai audiniai 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, p* 
galvelės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Gražu dovanų duoti yra 

ir autentiškos koplytėlės^ lietuviškot 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos, 

Didelis dovanų pasirinkimas yri 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-jet 

4364 Sunset Boulevard 

Los Angeles, CA 90029
Calif. 90029 Tel. 664-2919

Vytės Nemunėlio

su spalvotomis V. Stančikaitė* 

iliustracijomis.
Kaina $4 00

šią ir kitų knygų jaunimui galiu 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, G4

90021
Phone: 6642919

Mūsų knygyne tarp pat galite gauti 
lengvosios muzikos

Šoklų, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

Meškiukas Rudnosiukai

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAI

LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM 

Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Programų Koordinatorius

VLADAS GILYS
332936 Atwater Avenue 
Los Angeles, CA 90039 

Telef. 662-6906
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□ PARENGIMŲ □ 
KALE N D O R I U S

RUGSĖJO MEN.

13 d. 12:30 vai. p.p. —’’Lietuvių 
Dienų” metinis piknikas S v.

. Kazimiero parap. patalpose,
3855 Evans St., Los Angeles,

Prie parengimų
6 d. 1 vai. p. p. — Birutiečių 

piknikas Sinkių sode, 233 Mar
garita Avė., Santa Monica,

20 d. 12:30 p. p. Ptez. Spie- 
tonbs filmo premjera Los An
gelėje, Šv. Kazimiero parapijos 
dalėje. </-A

SPALIO MEN.

25 d. 1 vai. p. p. — Šv. Kazimie
ro parapijos 40 metų jubilie- 
ąus užbaigimas — balius ir 

koncertas.

■, . • ...

TRUMPAI
— Elenai Šepikienei, Van 

Nuys, Ca., rugpiūčio 9 d. jos vai
kai — Marytė, Onutė, Juozas ir 
Jonas surengė gimtadienio pami
nėjimą (party). Sukvietė motinos 
draugus ir nuomininkus į gražų 
jų sodelį. Čia buvo įvairiausių 
valgių —1 net japoniškas teri-ka- 
wa, viščiukai ir kiti kepsniai, ku
rių nė vardų nežinau. Taip pat 
buvo įvairiausių gėrimų baras.

Vaikai motiną ’’apgavo” — 
jie ruošėsi, virė, kepė ir sakė, kad 
ruošia broko Juozo vestuvinei 
’’bachelor party”. Kai grįžo iš 
bažnyčios, sužinojo, kad tai jos 
gimtadienio ”party”.

s 'r, . •

Vienintelę tokios energijos, to
kio5 patfiotižmo-' motiną pažįstu, 
kaip jepikienė. Atvykusi iš čika- 
kos su vyru Juozu,' nusipirko' 3 
po 8 butus apartmentus. Juozui 
miesto" gyvenimas ‘ liepa tiko, jis 
nuvyko į Oregon ir ten nusipir
ko ūkelį. Elena viena išmokėjo 
visas skolas už namus,; išleido 
vaikus į mokslus. Vyriausias sū
nus Juozas yra advokatas.

E. Šepikienė yra lietuviškų da
lykų rėmėja — ji dažnai perka 
lietuviškus suvenyrus: drožinius, 
audinius, plokšteles, — sako, rei
kia ką nors palikti vaikams, gal 
jie to nesupras, bet reikia namuo
se turėti lietuviškų dalykų.

Lenkiame galvą Elenai Šepi
kienei už tai, kad ji visus savo 
vaikus išmokė lietuvių, kalbos (ir 
neblogiau už O. Razutiene ar V. 
Pažiūrą).. Jie nelankė lietuviškų 
mokyklų, — motina buvo geriau
sia jų mokytoja.

MIRTYS
—Jadvyga Jagučįanskienė mi

rė liepos 24 d. Šv. Juozapo ligo
ninėje, Burbanke.

Ji buVo išvežta laidoti Čikaėo- 
je, kur gyvena jos sūnus Marijo
nas Jagučianskas. ■ ’

J agvy ga buvo L A V skaitytoj a 
ir rėmėja. .

Reiškiame gilią užuojautą sū
nui ir kitiems giminėms.

—- Liuda Biknaitienė nūti rug
piūčio: 1.- d.. Santa Monikoje. Ji 
palaidota Los Angeles Šv. Kry
žiaus kapinėse. Laidotuvėmis rū
pinosi vyras Mykolas ir duktė Al
dona Venckienė.

Reiškiame gilią užuojautą vy
rui ir vaikams: Aldonai, Liūdai, 
Rūtai, Juozui ir Jurgiui (Bichne- 
vičiui). v

— Ona Račiuvienė, žmona 
Vlado Račiaus, mirė rugpiūčio 
20 d. Rožančius buvo atkalbėtas 
rugp. 23 d. Šv. Kazimiero bažny
čioje.

Buvo, palaidota rugp. 24 d. Šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Ona buvo: veikli šaulių ir kitose 
organizacijose.

Reiškiame giliausią užuojautą 
vyrui Vladui, sūnui ir kitiems gi
minėms.

—Sofija Brazauskienė, a. a. 
Antano Brazausko žmona, rugp. 
9 d. atžymėjo vyro mirties meti
nes, • • • . ■ Ž •

10 vai. 30 min. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo atlaikytos šv. 
Mišios už a. a. Antano sielą.

Pietūs ir paminėjimas įvyko 
Tautiniuose Namuose. Prel. P. 
Celiešius pietus pradėjo tardamas 
žodį ir sukalbėdamas ’Viešpaties 
Angelas”. P. Petraitis, pirminin
kas Lietuvių Piliečių klubo, kurio 
nariu buvo A. Brazauskas, prisi
minė apie jo gerą charakterį ir 
prisirišimą prie klubo.

Baigiant pietus, V. Šimoliūnas 
Sofijos Brazauskienės vardu pa
dėkojo visiems atsilankiusiems. 
Tautinių Namų salė buvo' pilnu
tėlė, — kai kurie pastebėjo, kad 
buvę daugiau žmonių negu baž
nyčioje.

Sofijai Brazauskienei dar kartą 
reiškiame užuojautą, netekus bu
vusio visą amžių ištikimo vyro.

PATAISYMAS
LAV nr. 7/8 žinutėje ’’Krikš

tai” turėjo būti ’’Algio ir Irenos 
Račių sūnus”, ne Šepečių sūnus. 
Paliestuosius atsiprašome.

!UJ
«RM ALp(LKA)1763

— Kazimierui Karužai, buvu
siam Daumanto' vardo šaulių kuo
pos vadui, rugp. 5 d. Šv. Vincen
to ligoninėje buvo padaryta šir
dies gyslų, operacija. Tai skaus
minga ir pavojinga operacija: 
užsikimšusios gyslos pakeičiamos 
kitomis, išplautomis iš kojų — 
skausmas krūtinėje, skausmas ko
jose. Bet pavyko viskas gerai, li
gonis jau taisosi, grįžęs į namus, 
prižiūrimas žmonos.

VEDYBOS

— Juozas Šepikas, Van Nuys, 
Calif., rugpiūčio 29 d. vedė Jū
ratę Petraityte, Čiurlionio an
samblio Olevelande narę. Juos su
jungė kun. G. Kijauskas N. Pa
galbos šv. Mergelės parapijos 
klebonas.

Priėmimo balius įvyko Lietu
vių Namų salėje.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard,
SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404

Phone (213) 828-7095

I MARCELLA AUGUS > j
S PRESIDENT

2839 Sunset Boulevard Los Angeles, CA 90026 
v 413-3370
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—Simas ir Jadvyga Kvečai iš 
Santa Monikos liepos. mėn. pa
baigoje atostogas praleido Colo
rado valstijoje, keliaudami per 
aukščiausius" kalnus ir ilsėdamies 
prie gražaus Echo Lake ežero. 
Rašo: ’’Apžiūrėjome įvairius par
kus Utoje. Visur įdomu ir gražu, 
oras taip pat geras.”

— Vincas Barauskas rugpiūčio 
15 d. atšventė savo 64 m. gimta
dienį. Apie 30 draugų; susirinko 
į jo namus gimtadienio vaišėms.

— Kazys Deltuva rugp. 17 d. 
atšventė savo' 66 metų gimtadienį. 
Vakarienė ir vaišės vyko jo bute.
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