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DARIAUS-GIRĖNO TRAGEDIJOS SUKAKTIS

šiemet liepos mėn. 17 d. su
ėjo 49 metai, kai mūsų tautos did
vyriai Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas, pirmieji mūsų transatlan
tiniai lakūnai, laimingai perskridę 
Atlantą—pakeliui į Kauną (tuo
laikinę Lietuvos sostinę) tragiškai 
žuvo Vokietijoje, Soldino apskr., 
Kuhdam kaimo miškuose, audros 
su lietumi, žaibais ir perkūnija, 
nakties metu ieškodami vietos nu
sileisti kokioje nors lygumoje, 
kuri kaip tik ir buvo už kelių šim
tų metrų nuo miško, kuriame ka-
podamas medžių viršūnes jų lėk
tuvas ’’LITUANICA” sudužo į ’’ši
pulius,” o abu lakūnai buvo mir
tinai sušeisti ir mirė savo patikė
tinės ’’Lituanicos” griaučių ske
veldrose. Kai vos po dešimties 
dienų po šitos tragedijos, lankiausi 
’’Lituanicos’’ žuvimo vietoje, tai 
Khudam kaimo artimiausias ūki
ninkas, pirmasis atradęs ’’Litua
nicos” dūžio vietą ir pranešęs 
(pėsčiomis iki artimiausio telefono 
—pas ”Herr Burgermeister”) val
džios įstaigoms—pasakojo man, 
kad kai tą audros rytą, vos pra
švitus, nuėjo miškan ieškoti ’’kas 
čia pasidarė”—tai rado netik lėk
tuvo griaučius, bet ir iš jų išvirtu
sius lakūnus, kurie atrodę esą 
aukšto ūgio kaip ir aš (to ūki
ninko pašnekovas) svečias ir tai 
esą ”. . . tikrai, kad jie buvo lie
tuviai,” nes prisistačiau, kad esu 
lietuvis lakraštininkas ieškąs vie
tos, kur įvyko ’’Lituanicos” tra
gedija.

Mat, grįžau iš atostogų Šveica
rijoje, kur vasarojau kartu su tuo
laikiniu Lietuvos Užsienių Reika
lų Ministerijos sekretorium (vė
liau—referentas, o 1939 m. Lie
tuvos nepaprastas pasiuntinys ir 
įgaliotas ministeris Sovietų Sąjun
gai) Ladu Natkevičium pas ma
no giminę dr. Juozą Gabrį. L. 
Natkevičius Lietuvon grįžo anks
čiau, gi aš pasitikau Vevey gele
žinkelių stotyje, dr. J. Gabrį, kai 
jis grįžo lygiai liepos 15 d. į Pa
ryžiaus ir toje (Vevey) stotyje iš 

Gabrio sužinojau, kad Darius-Gi- 
rėnas išskrido iš New Yorko Lie
tuvon. Bet . . . jau už poros die
nų, Šveicarijos (ypačiai vokiečių 
kalba) laikraščiai, kuriuos skaičiau 
—buvo pilni trumpų ir nevisai 
trumpų telegrafiškų pranešimų iš 
Amerikos ir Vokietijos, taip pat iš 
Lietuvos apie tragišką Dariaus-Gi
rėno žuvimą Soldino miškuose.

Baigėsi mano atostogos (tada 
buvau dar Lietuvos Šaulių Sąjun
gos Klaipėdoje labai menkai ap
mokamu tarnautoju) ir reikėjo 

Steponas Darius ir Stasys Girėnas, 1933 m. liepos 15 d. pakilę iš New Yorko Roosevelt Field ir lai
mingai perskridę Atlanto vandenyną bei didelę dalį Europos, bet liepos 17 d. jų lėktuvui ’’Lituanica” 
nukritus Vokietijoje prie Soldino, žuvo visai arti savo tikslo—be nusileidimo atskristi į Kauną.

grįžti namo į Klaipėdą, bet Da
riaus-Girėno tragedija mane buvo 
taip uželektrizavusi, kad nutariau 
važiuojant namo (Berlynas-Kara- 
liaučius-Klaipėda) geležinkeliu— 
kelias dešimtis kilometrų pasukti 
į šalį (Soldino link) ir pamatyti di
džiosios tragedijos vietą. Bet . . . 
neturėjau pinigų, nes jau išva
žiuojant iš Klaipėdos, dar litais, 
buvau apsimokėjęs bilietą (gele
žinkeliu): Klaipėda-Vevey-Klaipė- 
da. Liko, grįžtant, tik pora vokiš
kų markių—buterbrodams Berly
ne, persėdant į Karaliaučiaus- 
Klaipėdos traukinį. Radau išeitį, 
kai Lietuvos Pasiuntinybėje Berly
ne sugebėjau pasiskolinti 12 vokiš
kų markių, kad galėčiau pirkti ge
ležinkelio bilietą ”į šalį” Soldiną.

Nuo pagrindinės Berlynas-Ka- 
raliaučius-Tilžė geležinkelio lini
jos, kažkurioje stotyje persėdau į 
siaurojo geležinkelio traukinį—į 
Soldin. Trumpas—rodos apie va
landą laiko—kelias tuo traukiniu- 
ku, o iš Soldin į Kuhdam kaimą— 
pėsčiomis (galėjo būti pora ar dau- 
kio klmtr). Pas jau sakytą Kuh- 
damo kaimo ūkininką gavau kelio 
(per laukus) nurodymą kur suras
ti "Lituanioos” tragedijos vietą. 

Pėsčiomis (kaipgi kitaip per lau
kus) nesunkiai tą vietą suradau. 
’’Lituanicos” iškapotos medžių 
viršūnės (besileidžiant) vis siekė 
arčiau ir arčiau žemės, kol (taip 
man atrodė) lėktuvas kirto jau į 
skeveldras. Gerokai ilga iš me
džių kamienų alėja buvo jau iš
kirsta ir mediena pašalyje į ’me
trus” kurių nebuvo daug—.kiek dar 
atsimenu—gal keturi ar penki. 
Bet ’’alėjos” priešakyje dar ma
tėsi kur ’’Lituanica” besileisdama 
pradėjo kapoti medžių viršūnes. 
Rūpėjo man, žinoma, tokioje vie
toje lankantis rasti ir kokių nors 
suvenyrų—lėktuvo skeveldrų. Ra
dau—beveik neieškant: aplinkui 
kur buvo sukrauta ’’malkos” ir 
kiek tolėliaus nuo pasidariusios 
aikštės kur žemėje sudužo ’’Litu
anica”—buvo dar tiek ir tiek ske
veldrų (Lituanicos), kad būtų už
tekę pripildyti kelis čemodanus 
. . . kurių aš neturėjau.

Suvenyrų radau daug, smulkių, 
pasiėmiau patį stambiausią (lėk
tuvo sparno fan ie: ros rėmų tri
kampį), kuris netilpo į mano ki
šenę. Iš ’’Lituanicos’ tragedijos 
vietos pėsčiomis pradėjau kelią at- 

(nukelta į 3 pusi.)
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Socialinis klausimas
JAV Lietuvių Bendruomenė prieš porą metų įsteigė Socialinių 

Reikalų Tarybą, kad galėtų padėti vyresnio amžiaus tautiečiams. Bu
vo išplatintos statistinių duomenų anketos, kuriomis remiantis būtų 
galima prašyti valdiškos paramos lietuviams, kaip etninės mažumos 
nariams.

L.B. apygardos buvo raginamos steigti skyrius socialiniams rei
kalams ir veiklą pritaikyti vietos reikalavimams. L.B. Vakarų Apy
gardos Valdyba šiais metais nutarė socialini skyrių stiprinti ir jo 
veiklą plėsti.

Spaudoje skaitėme, kad Clevelande yna galimybė finansuoti lie
tuvišką sodybą federalinės valdžios pinigais. Tai didelis projektas, į 
kurį, be abejo, buvo įdėta daug planavimo ir darbo. Tuo pačiu ir 
pavyzdys mums, ką galima atsiekti bendromis jėgomis.

Kiekviena lietuvių kolonija turi savitas problemas ir reikalavi
mus, bet kai kurie mūsų tautiečių troškimai visur panašūs. Čia buvo 
susisiekta su Long Beach Lietuvių Klubo pirmininku, dr. A. Kont- 
viu. Per Klubo metinę gegužinę jis užklausė dalyvių, kurių dauguma 
jau pensininkai, ko jie tikisi iš L.B. Socialinio Skyriaus. Čia jų at
sakymai:

1. Netoli lietuviškos bažnyčios steigti lietuviams pensininkų/se- 
nelių namus.

2. Iš visų liet, organizacijų sudaryti komitetą tam reikalui.
3. Tautiečiams aplankyti senesnius, kurie dėl sveikatos ar nuo>- 

tolių nebegali nuvykti į liet, parengimus, bet pirma atsiklaus
ti jų, ar jie tokio ryšio norėtų.

• 4. Raginti lietuvius susirišti su vietiniais pensininkų centrais— 
Senior Citizen Centers—ir per juos sužinoti apie įvairias leng
vatas ir finansinę pagalbą.

5. Per miesto, apskrities ir valstijos atstovus ir pareigūnus skelb
ti mūsų kaip etninės mažumos, specialius reikalavimus.

Iš šių atsakymų matome, kad šalia rūpesčio apie finansus ir 
ateitį, kurie bendri visiems šio krašto pililečiams, lietuviai trokšta 
senatvės dienas praleisti apsupti savo tautiečių ir artį lietuviško dva
sinio aptarnavimo. L.B. Vakarų Apygardos Socialinis Skyrius užves 
kontaktą su apylinkių valdybomis ir ieškos galimybių ir kelių’pa
tenkinti mūsų bendruomenės narių troškimus.
BIRUTĖ PRASAUSKIENĖ -
Vakarų Apygardos Soc. Skyriaus Vadovė S

SOVIETINIAI ŠMEIŽTAI—NIEKINIMAS LIETUVIŲ VEIKĖJŲ

Jau nuo praeitų metų rudenio Los Angeiyje pasirodė melų ir šmeiž
tų lapelis prieš L.D. ir L.A.V. leidėją. Pamanėme, kad čia yra puspročių 
darbas ir visai nereagavome. Bet štai, šių metų pradžioje anonimin 
laikraštėlis, kuriam Br. Raila, A. Skirius, B. Brazdžionis ir k. veikėjai 
pavadinti KGB agentais. Tuoj kilo klausimas, kodėl B. Raila yra KGB 
agentas, o brolis, tikras sovietų prietelis ’’Gimtam Kraštui” straipsnių ra
šytojas, kuris dažnai važiuoja į Lietuvą, tas nėra agentas.

Būtume nei šio vedamojo nerašę, jei nebūtume paskaitę Toroųto 
’’Tėviškės Žiburių” straipsnio ’’Degutinė Veikla,” (T.Ž. Nr. 30). Pasi

rodo, kad tuos šmeižtus visose didesnėse lietuvių kolonijose skleidžia. 
Paskaitykime dalį ”T.Ž” vedamojo:

Išeivių siuntinius apkrauna dideliais mokesčiais, jų testamentinius 
palikimus panaudoja daugiau valdžios reikalams nei giminių. Tai vis 
ženklai, rodantys, kad išeivija sovietinei valdžiai yra pavojinga.

O su pavojingu priešu reikia kovoti ir jį sunaikinti. Tačiau kaip? Iš
eivijos kalėjimuose neuždarysi, į Sibiro lagerius neištremsi. Reikia ilgos 
rankos, kuri pasiektų išeiviją kitoje Atlanto pusėje. Toji ranka yra so- 
vietinė-propagandinė spauda, radijas, agentai, vietiniai komunistai bei 
jų laikraščiai. Pastaruoju metu sustiprėjo' anoniminiai lapeliai-biulete- 
niai. Juose šmeižiami visuomenės veikėjai. Lapeliuose rašoma, kad tokie 
ir tokie veikėjai yra KGB agentai. Norint sudaryti įspūdį, kad tuos la- 
pelius-biuletenius rašo bei daugina patriotai, nurodama, jog jų autoriai 
esą ’’Geležiniai vilko” ir kitokių patriotinių grupių žmonės. Bet tai tik 
labai jau aiškiai matoma priedanga, pro kurią matyti sovietinio plauko 
žmonės arba orientacijos netekę tautiečiai. Jų užduotis aiški—niekinti 
išeiviją, ypač jos vadovus. Kai jie bus sukompromituoti, neteks pasiti
kėjimo visuomenėje, ir tuo būdu agentai pasieks laimėjimą sovietinei 
imperijai. Tokia taktika, pasireiškusi kiek stipriau pastaruoju laiku, nėra 
nauja. Prieš kelioliką metų ji buvo panaudota prieš anuomet buvusį 
VLIKo pirmininką dr. K. J. Valiūną. Dabar ji panaudojama prieš daugelį 
veikėjų bandant skleisti nuodijančias tabletes, pridengtas klaidininčia 
etikete.

Tai degutinė veikla, kurios tikslas tėra vienas—juodinti išeivijos 
veikėjus. Bet ji yra tiek žema ir primityvi, kad iš tikrųjų kompromituoja 
ne šmeižiamuosius, o pačius šmeižtų autorius.

RŪTA, INC. — INVESTAVIMO BENDROVE 
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 

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

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

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

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida

GLOBE PARCEL SERVICE
Savinikai—BRONISLAVA VIKSMAN ir SOFIJA AYZENBERG

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026 Telef. 413-0177
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus

Be jūsų atneštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

DAUG VIETOS MAŠINŲ PASISTATYMUI. APLANKYKITE MUS

• atdara kasdien nuo 9 vai- ryto įki 4 vai. p.p. Sekmadieniais uždaryta

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

2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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DARIAUS-GIRĖNO
TRAGEDIJOS SUKAKTIS

(atkelta iš 1 pusi.) 
gal i Soldino gelešinkelio stotį, 
ant rankos ’’pasimovęs” suvenyrą. 
Plentu bežygiuojant atgal į Sol
diną pasivijo mane ir pralenkė 
dau~ automobilių, bet tik vienas, 
maždaug pusiaukelyje į Soldiną, 
stabtelėjo prie manęs-—plento kraš
tu bežygiuojančiu. Pažiūrėjau į 
vairuotoją (automobilio), nes jis 
vienas jame tebuvo, net nusigan
dau: buvo jau vidutinio amžiaus 
stambios kūno struktūros unifor
muotas ir medaliuotas nacių par
tijos rudmarškinis (SA uniformo
je) pareigūnas. Pagalvojau—ar ne
griebs m t ne už kalnieriaus tardy
ti iš kur ir kur einu ir kas tas daik
tas kuri laikiau rankoje (lėktuvo 
suvenyras—sparno dalis). Pirmiau
siai paklausė kur einu, o kai pa
sakiau kad į Soldiną—atidarė au
tomobilio duris sakydamas kad iki 
Soldino nuveš. Tikrai nuvežė ir 
net iki geležinkelio stoties, kai pa
sakiau kas ir kodėl čia esu ir kur 
keliauju. Niekada nebūčiau laukęs 
tokio paslaugaus (net mandagaus) 
patarnavimo, kuris man tikrai pa
lengvino grįžimą į Soldino gele
žinkelių stotį.

Neilgai reikėjo laukti, pagal 
tvarkraštį punktualiai pajudėjo 
mano traukinys, kuriame jau sė
dėjau dairydamasis per langus— 
kelionėje į Karaliaučių-Tilžę-Klai- 
pėdą. Grįžęs Klaipėdon, gerai pa
ilsėjęs, nes ilgoje kelionėje buvau 
tikrai labai pavargęs—parašiau il
gą raportą apie lankymąsi Soldino 
miškuose—’’Lituanicos” tragedijos 
vietoje, ’’Lietuvos Keleiviui,” kas 
užėmė visą laikraščio puslapį. Po 
kelių dienų tą mano reportažą iš 
’’Lietuvos Keleivio” ištisai, nieko 
netaisant, išspaudino oficiozas 
’Lietuvos Aidas,” taip pat nepa
gailėdamas irgi viso puslapio. 
Nors jau buvo po laidotuvių, bet 
’’Lituanicos” tragedija buvo: dar 
visų mintyse ir širdyse ir dėlto 
kaikas ką nors naujo apie tai ra
šė—buvo visų skaitoma. Aš gi bu
vau labai retas laikraštininkas, ne 
valdžios siųstas ar apmokėtas ir 
berods pirmas civilinis lietuvis, sa
vo privačia iniciatyva apsilankęs 
’’Lituanicos” žuvimo vietoje. Prieš 
mane ten lankėsi tik Lietuvos Pa
siuntinybės Berlyne pareigūnai ir 
iš Kauno nusiųsta speciali valdžios 
komisija. Tai ir viskas.

Tų pat metų (1933) gale, per 
Kalėdas apsivedžiau. Sekančiais 
1934 m. sugalvojome su žmona 
važiuoti į Berlyną, kur buvo pa
saulinė Pieno Ūkio paroda, ku
rioje dalyvavo ir Lietuva (Pieno
centras). Tuo laiku Lietuvos-Vo- 
kietijos (nors jau 1933 m. pra
džioje Vokietijos valdžion atėjo 
Hitleris su savo NSDAP—nacio- 

nalssocialistų — partija) santykiai 
buvo pakankamai geri (bent pre
kybos atžvilgiu) nes daug Lietu
vos žemės ūkio produktų Vokie
tija tada pirko. Žmona tuolaiku 
dirbo Valstybinės Sviesto^ Ękspor- 
to Kontrolės įstaigoje Klaipėdoje 
ir buvo įgaliota parodoje tą įstai
gą atstovauti. Aš vykau kaip Klai
pėdos lieuviškosios spaudos kores
pondentas. Taigi vykstam į Ber
lyną.

Bet sutarėva su žmona, kad pir
mas dalykas ką turime matyti, tai 
’Lituanicos” žuvimo vieta Soldino 
miškuose, kur aš jau buvau bu
vęs ir nuvyksime ten ne iš Berly
no grįžtant — bet į Berlyną iš 
Klaipėdos važiuojant. Be jokių 
sunkumų, šį kartą jau ne pėsčio
mis bet su taksi, iš Soldino pa
siekėme tragedijos vietą. Jau bu
vo pastatytas paminklas su lietu
vių, vokiečių ir anglų kalbos įra
šais. Aikštelė gražiai sutvarkyta, 
gėlėmis apsodinta. Visa tai darė 
gilų įspūdį. Padarėme daug nuo
traukų. Ir čia prie paminklo mud
viem gimė tokia mintis: kai su
lauksim šeimos prieauglio—tai pir
majam sūnui (jeigu) duosime DA
RIAUS vardą. Nežinau kodėl, bet 
Dariaus vardas (nors tai ir nebuvo 
vardas, o tik pavardė) abiem įstri
go širdin ir taip paliko. Ir kągi? 
Ka! apie tris metus vėliau susi
laukėme pirmagimio—jis buvo sū
nus ir buvo pakrikštytas (kiek su 
bažnytiniais sunkumais, nes Lie
tuvoje Dariaus vardas nebuvo ži
nomas—net ne katalikiškas) DA
RIAUS vardu. Pirmas tokiu 
■krikštytu vardu Lietuvoje, buvo 
mano šeimoje—Klaipėdoje 1937 
m. Šiandien jau netik Lietuvoje, 
net ir okupuotoje, bet ir išeivijoje 
Dariaus vardu pakrikštytų berniu
kų lietuviškose šeimose yra gal 
ne dešimtimis, bet . . . šimtais.

Tikrumoje Dariaus vardas (tik 
dabar jau padarytas iš Stepono 
Dariaus pavardės) kilimo yra iš 
Persijos (dabar Iranu vadinamos) 
karalių (522-486), dinastijos ku
rios vadu būdamas Darijus I, tais 
laikais užvaldė visą civilizuotą ry
tų pasaulį. Dariaus vardas yra la
bai populiarus šių laikų Graikijo
je, taip pat čia Amerikoje. Tikroji 
transatlantinio lakūno Stepono 
Dariaus pavardė buvo Stepas Ju
cius Darašius (pagal tėvą). Kodėl 
jam ta gimtoji pavardė nepatiko— 
tiksliai niekas negali pasakyti, nes 
jis stodamas Amerikos kariuome
nėn 1917 m. jau vadinosi tik Ste
phen W. Darius, iš ko vėliau, po 
sulietuvinimo liko Steponas Darius.

Nežinau kodėl, nei Lietuvoje, 
nei čia išeivijoje, negirdėjau, kad 
kas nors vaikus krikštytu Stasio 
Girėno (sulietuvinto iš Stasys Girs- 
kis-Girch pavardės) vardu? Kaž
kaip tiesiog antgamtišku būdu vi

sus užhipnotizavo Dariaus vardas. 
Gal dalinai tai galima paaiškinti 
tuo, kad Step. Darius buvo Lietu
vos kariuomenėje, dalyvavo su jau
nimu sporte, taip pat buvo talki
ninkas Klaipėdos sukilime.

Mano padaryta pradžia, Lietu
voje, sūnų pakrikštyti Dariaus 
vardu, labai greitai prigijo dau
gelio jaunavedžių tarpe ir šiandien 
Dariaus vardas eina iš kartos į kar
tą. Štai kad ir mano sūnaus Da
riaus sūnus (taigi jau man anū
kas) taip pat gavo Dariaus vardą. 
O tokių atsitikimų be abejo yra 
ir daugiau. Taip Dariaus vardas, 
mūsų gyvųjų pernešamas į mi
tologiją, kur apie Steponą Darių 
bvlo". daugeliui lietuvių kartų po 
mūsų. Be abejo tuo pačiu bus pri
siminta ir apie Stasį Girėną.

Il-rojo pasaulinio karo istorinė 
audra pernešė Dariaus ir Girėno 
vardus net į tuos kraštus, su ku
riais juodu nei istoriniai, nei mi
tologiniai, neturėjo nieko bendro 
—i Lenkiją ir net Rusiją. Skrido iš 
Amerikos į Lietuvą, žuvo Vokie
tijoje, jų žuvimo vieta su pamink
lu kaip ir viso Soldino (Soldin da
ba vadinasi Myšliborz) sritis po 
karo atiteko Lenkijai, o Lietuva, 
kur mūsų tautos herojai buvo pa
laidoti (parvežus iš Vokietijos)— 
okupuota Sovietų Rusijos ir skai
toma (nelegaliai) Sov. Rusijos da
limi—15-taja respublika.

Stepono Dariaus vardas, šimt
mečiais atskridęs iš Persijos (dabar 
Irano)—per mūsų laikų istoriją 
perskr’do Ameriką — Vokietiją — 
Lenkiją — Lietuvą — Rusiją.

Steponui Dariui ir Stasiui Girė
nui priklauso amžina mūsų tautos 
istorinė garbė ir pasididžiavimas.

—VI. Bakūnas

Inž. Vytautas Vidugiris 
išrinktas aukštom pareigom

S.m. liepos mėn. 17 d. Pacific 
Palisades, gražiose Amerikos karių 
veteranų patalpose, įvyko iškilmin
gos karių veteranų 24-to Rajono 
vado ir jo viso štabo (apie 20 as
menų) naujom išrinktom pareigom 
pristatymas ir pareigų perėmimas. 
Iškilmėse dalyvavo 23 Postų vete
ranų pareigūnai ir jų svečiai iš jų 
11 lietuviai. Pirmučiausiai buvome 
pavaišinti skania vakariene. Vaka
rienės metu buvo pristatyti garbės 
svečiai—tai Amerikos veteranų 
vyriausios valdybos atstovas, Ca- 
lifornijos veteranų vadas ir keli 
vietiniai svečiai.

Po vakarienės salė buvo per
tvarkyta—paruošta iškilmėms. Iš
kilmingas vėliavų įnešimas, him
nas, malda, kalbos bei pareigų 
perdavimas. Reikia pasigėrėti visi 
kalbėjo gerai, trumpai; kas nega-

INŽ. VYTAUTAS VIDUGIRIS 
Amerikos karių veteranų 24 rajo
no vadas.

Įėjo savo laisvu žodžiu išsireikšti 
—buvo pasirašęs. Padarė labai ge
rą įspūdį. Visus karius veteranus 
ir moteris pagelbiniam skyriui nau
jom 24 Rajono štabo pareigom 
pristačius paskutinį pristatė aukš
čiausiom pareigom, tai 24 Rajono 
vadą Vytautą Vidugirį.

Perėmęs naujas vado pareigas 
kalbėjo Vytautas Vidugiris. Kal
boje paminėjo, kad yra lietuvis ir 
kad Lietuva viena iš pirmųjų to*- 
munistų buvo pavergta. Iškėlęs 
garbingas Amerikos karių veteran- 
nų pareigas ir tikslą, kvietė visus 
darniam darbui ir kovai prieš ko
munizmą.

Visos ceremonijos gana ilgokai 
užtruko, tačiau joms buvo labai 
gerai pasiruošta, todėl iškilmės 
buvo pravestos labai sklandžiai.

Šia proga mes lietuviai džiau
giamės, kad inž. Vytautas Vidugi
ris yra išrinktas aukštom Ameri
kos karių veteranų vado parei
goms. Linkime jam ištvermės ir jė
gų šias pareigas gerai atlikti ir per 
jas garsinti mūsų lietuvių reikalus 
bei vardą. —A.M.

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVE

Lietuvių kredito kooperatyvo, 
3356 Glendale Bluvd,, Los Ange
les, aktyvai šių metų birželio 30 
d. pasiekė $918,838.00. Nariams 
už paprastas taupymo sąskaitas 
II-jį ketvirtį išmokėta 9% palū
kanų. Kooperatyvo garantijų ir re
zervų fonduose yra $134,000.00. 
Kiekviena sąskaita yra apdrausta 
Federalinės valdžios įstaigoje iki 
$100,000.
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P LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □
LKVS RAMOVĖ LOS 
ANGELES SKYRIUS 
JAU 30 METŲ!

Los Angelėje ramovėnų sky
rius įsteigtas 1952 metais A. Au
dronio iniaciatyva. Jo pradinėje 
įsirašė 14 narių. Šiuo metu sky
riuje narių skaičius jau artinasi 
prie šimtinės. Jis reprezentuoja pie
tų Kalifornijoje, nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenę, savanorius 
kūrėjus ir visus kovojusius dėl 
Lietuvos laisvės, iki šių dienų.

Skyriaus tikslas yra įsijungus į 
bendrą Sąjungos sudėtį ir visų 
lietuviškųjų, laisvame pasaulyje, 
organizacijų veiklą, aktyviai pri
sidėti prie bendros kovos atgauti 
Lietuvai laisvę; visame istorinia
me bėgyje ugdyti išeivijoje meilę 
Lietuvos laisvės gynėjams ir pa
vergtoje Lietuvoje prasidėjus išsi
laisvinimo kovoms, atstatymui ne
priklausomybės, pagal sukilėlių 
pageidavimus, organizuoti laisvėje 
pagalbą ir ją tiekti sukilėliams.

Skyriaus pirmąją valdybą su
darė: pirm. Pulkauninkas, iždin. 
šešplaukis ir sekret. A. Audronis. 
Per tuos 30 prabėgusių metų pir
mininkais buvo: pik. Pulkaunin
kas, av. pik. Šešplaukis, pik. An- 
drašūnas, pik. Itn. Andrius, mjr. 
Liaudanskas, itn. Mironas, Itn. 
Šimoliūnas ir šiuo metu valdybą 
sudaro av. kpt. Audronis, lt. Ši
moliūnas ir ats. Itn. Venckus. Kai 
kurie asmenys pirmininkais buvo iš 
eilės net kelis laiktotarpius. Mjr. 
Liaudanskas išbuvo pirmininku net 
18 metų. Jis būdamas ramovėnų 
pirmininku talkininkavo įsisteigi- 
mui Los Angeles birutiečių skyriui.

Paviršutiniškai žiūrint, ramovė
nų egzistencija ir veikla atrodo 
labai nereikšmingos ir siauros ap
imties, tačiau ne visai taip, ir už 
geležinės uždangos į jų veiklą 
žiūri visai realiai, ir kovingai. Pa
vergėjai gerai supranta, kad kri
tišku momentu, prasidėjus Lietu
voje sukilimui, ramovėnų daliniai 
gali suvaidinti labai svarbų vaid
menį, pagalbos tiekime sukilė
liams.

Dėl to okupantai stengiasi per 
savo pagelbininkus esančius va
karuose surinkti visas žinias ir 
paskui niekinti, šmeižti visokiau
sias būdais ramovėnus, ypač val
dybas ir jų pirmininkus. KGB 
talkininkai pildydami instrukcijas, 
drebia purvus ir išgalvoja nebūtų 
dalykų, rašydami ne tik į komunis
tų laikraščius, bet ir į išeivių.

Mes visi gerai žinome, kad išei
vijoje tų Maskvos agentų yra ir 
jie už pinigą dirba tą judošišką 
darbą, bet negalime parodyti pirštu 
kurie, nes nepagavome nusikalti
mą darant.

Paprastai KGB tokių agentų 
ieško iš mėgstančių puotauti (ba- 
liavoti) bet nepakankamai turinčių 
pinigų, godžių turtui, turinčių 
manijakiško prisirišimo prie savo 
’’Hoby,” daug reikalaujančio pini
gų, negalinčių sudurti pinigų galą 
su galu, pirmosios okupacijos metu 
buvusių aktyvių Maskvai agentų 
ir labai pakenkusių kai kuriems 
lietuviams, praeitis dalinai komu
nistiška, dabar dedasi ultra patrio
tais, kilę iš komunistiškai nusitei
kusių tėvų. Visa tai yra labai svar
bu. Be to, ar tie žmonės nelinkę 
meluoti, tokie žmonės KGB la
bai svarbūs, nes jie labai moka 
vaidinti ne scenoje, bet gyvenime. 
O tokių profesionalų melagių 
KGB labai pageidauja.

Didžiausi KGB puolimai, išeivi
jos organizacijų, kurias stengiasi 
išdraskyti: Balfas, L. Bendruome
nė, ramovėnai, šauliai (šie jau at
rodo sudoroti) Vilkas, Fondai.. .

Los Angeles ramovėnai liepos 
25 d. šventė savo skyriaus 30 me
tų sukaktuves.

10 vai. 15 min. parapijos mo
kyklos kieme buvo pakeltos Lie
tuvos ir JAV vėliavos, giedant 
Lietuvos himną. Jas pakėlė sava
noriai kūrėjai, vyčio kryžiaus ka
valierius mjr. Starevičius ir M. 
Barauskas. Visą ramovėnų eiseną 
su vėliavomis JAV, Lietuvos ir 
ramovėnų nuvedė į bažnyčią sa
vanoris kūrėjas, Vyčio kryžiaus 
kavalierius pik. Andrašūnas. Ra
movėnų vėliavą, nešė skyriaus pir. 
Audronis, palydovais buvo vald. 
ižd. Venckus ir dr. Milaknis (Vald. 
sekr. neatvyko). Amerikos ir Lie
tuvos vėliavas nupirko ir dovanojo 
skyriui naujieji ramovėnai: A. 
Galdikas, A. Mikalajūnas ir A. 
Rakūnas.

Mišias atnašavo klebonas pre
latas J. Kučingis. Jis pasakė ir pa
mokslą, pasveikindamas ramovė
nus ir palinkėdamas jiems sėkmės 
ir praplėtimo savųjų gretų JAV 
kariais veteran ais-lietuviškos kil
mės. Po pamaldų komp. Budriūno 
rūpesčiu buvo pagiedotas Lietuvos 
himnas. Grįžtant kieme vėliavos 
buvo nuleistos.

12 vai, 30 min. parapijos vir
šutinėje salėje buvo pradėta aka
demija. Pirmiausiai tylos minute 
buvo pagerbti mirusieji skyriaus 
nariai, paskui Bronius Seliukas 
akompanuojant muz. Metrikienei, 
pagiedojo JAV himną. Po jo kle
bonas prelatas, buvęs 6 p.p., ba
taliono kapelionas, kun. Kučin
gis sukalbėjo šventei maldą, tada 
prasidėjo sveikinimai. Sveikino 
gen. konsulas V. Čekanauskas, Al
tos vald. pirm. A. Mažeika, Ben

druomenės O. Razutienė, Austra
lijos lietuvis buvęs Šarvuočių 
rinkt, kpt. Stasys Kuze/Kuzmic- 
kas, lenkų aviacijos karių vetera
nų vardu poručnikas Tadeuz Bo
rowski.

Raštu sveikino gen. S. Rašti
kis, LKVS Ramovė cv pirm. A. 
Jonaitis, Balfo vardu L. Mažei
kienė ir birutiečių pirm. Šakienė.

Po sveikinimų akomp. muz. 
Metrikienei solistė J. Čekanaus- 
kienė gražiai padainavo 3 lietu
viškas dainas ir vieną bisui. Po 
jos visi pagiedojo Lietuvos him
ną. Be to visi pakėlė taures šam
pano—ramovėnų sėkmingai veik
lai ir pagiedojo Valio, valio . . . 
Tuomet prasidėjo pietūs, kuriuos 
išnešiojo jaunimas visiems daly
viams. Per pietus linksmino lie
tuviškos dainos girdimos iš garsia
kalbių. Visų nuotaika buvo links
ma.

Užkandžius prieš pietus ir pie
tus paruošė V. Baltušienė, taip 
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pat ji davė kavą. Kavai pyragus ir 
pyragaičius iškepė ir ramovėnams 
padovanojo 11 birutiečių, kurias 
surado birutiečių pirmininkė Ša
kienė. Su triukšmu ir valiavimais 
buvo priimta veteranės birutietės 
Sofijos Puikūnienės skanieji gra
žiai sukraui ir papuošti žagarėliai, 
jos meniškai iškepti.

Birutiečių pirm. Šakienė sky
riaus vardu gražiai pasveikinusi, 
įteikė ramovėnams specialų su
kaktuvinį tortą su 30 degančių 
žvakučių ir gražiu ant torto užra
šu. Žvakutes turėjo laimės užpūs
ti ramovėnų pirm. Audronis. Ant 
kiekvieno stalo prie pietų buvo 
padėta vyno, ginger ale ir šam
pano. (Gal per mažai, taip pat 
buvo pasigęsta baro.)

Šventė nors ir buvo vasaros vi
duryje ir saulė kepino, bet daly
vių buvo daug—pilna salė. Valio 
ramovėnai įžengę į ketvirtą de
šimtį! Ramovėnas

4—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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S. R. Dabšys Įteikia aukščiausi 
skautų Geležinio Vilko ordiną a.a. 
prof, v.s. Jonui Kuprioniui.

AA. PROF. JONĄ KUPRONĮ 
PALAIDOJUS

1982 m. liepos 8 d., Van Nuys, 
CA„ savo namuose nuo širdies 
smūgio mirė miškininkas, žurna
listas prof. Jonas Kuprionis.

J. Kuprionis gimė 1901 m. rug
pjūčio 3 d. Kiaušų km., Anykš
čių valst., Utenos apskr. Jis mo
kėsi Vilniuje, Panevėžyje ir baigė 
Dotnuvos Žemės Ūkio akademiją. 
Pradėjo savo darbą gavęs urėdo 
pareigas. Vėliau buvo Žemės Ūkio 
ministerijos miškų departamento 
direktorius, profesoriavo Dotnu
vos akademijoje ir Vilniaus uni
versitete. Jis įsteigė miškininkų 
žurnalą ’’Mūsų Girios’ ir jį reda
gavo iki 1940 m.

1944 m. su šeima pasitraukė į 
Vakarų Vokietiją, o 1946 m. at
vyko į J.A.V., o 1950 m. Michi
gan valstybiniame universitete ga
vo miškininkystės mokslų magis
tro laipsnį. 1952 m. jis buvo pa
kviestas profesoriauti į Louisanos 
valstybinį politechnikos institutą, 
Ruston, LA. Čia jis pasižymėjo 
medelynų auginimu. Nuo 1970 m. 
J. Kuprionis išėjo pensijon ir at
vyko į Los Angeles.

J. Kuprionis buvo aktyvus lie
tuvių organizacijose — skautuose, 
ateitininkuose. Lietuvoje jis net 
ėjo Vyriausio Skautininko parei
gas. Los Angelyje jis įsitraukė į 
žurnalistinę veiklą. Vieną kadenci
ją jis buvo Lietuvių Žurnalistų S- 
gos pirmininku. Kai žurnalistų 
centro valdyba buvo sudaryta Los 
Angelyje. Jis daugiausia parašy
davo korespondencijų į Draugą ir 
Tėviškės Žiburius. Lietuvių Dienos 
1954 m. rugsėjo numerį paskyrė 
prof. J. Kuprioniui atžymėti. Po 
to jis parašė keletą straipsnių apie 
Lietuvos miškus ir gyvulius.

A.A. J. Kuprionis buvo palai

dotas liepos 12 d. iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios į gražiausias Kaliforni
joje Forest Lawn kapines, lietu
vių sekcijoje. Duobą pašventino 
kun, dr. V. Bartuška, atsisveikini
mo žodį pasakė žurnalistas Ignas 
Medžiukas, daugiau nebuvo jokių 
kalbų. Vietoj gėlių, aukos skiria
mos Liet. Skautų Stovyklavietės 
reikalams.

Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Marijai, sūnui inž. Algiui ir 
dukroms Danutei Ankaitienei su 
vyru Romu ir Daliai Dudienei.

MIRĖ JONAS ČEKANAUSKAS
Liepos 15 d. Los Angeles mies

te mirė savanoris-kūrėjas Jonas 
Čekanauskas, Lietuvos gen. gar
bės konsulo V. Čekanausko tėvas.

Velionio kūnas liepos 18 d. bu
vo atvežtas į Šv. Kazimiero parap. 
bažnyčią, kurioje, vadovaujant 
prel. J. Kučingiui, buvo sukalbėtas 
rožančius. Klebonas prel. J. Ku
čingis prisiminė mirusį kaip pa
vyzdingą tėvą, uolų kataliką ir 
lietuvį patriotą. Liepos 19 d. gedu
lingas mišias už velionio sielą laikė 
taip pat prel. Kučingis. Giedojo 
solistai A. Pavasaris ir R. Dab
šys, vargonaujant komp. B. Bud
rumui. Daugiau kaip 40 automobi
lių palydėjo į Šv. Kryžiaus kapi
nes, kur paskutines religines apei
gas atliko kun. dr. V. Bartuška. 
Su velioniu atsisveikino A. Audro
nis—‘lietuvių karių Ramovės var
du ir J. Ruokis—šaulių vardu, nes 
šioms organizacijoms a.a. Jonas 
Čekanauskas priklausė. Vėliau 
laidotuvių dalyviai buvo pakviesti 
pietums į Tautinius namus.

Savanoris-kūrėjas J. Čekanaus
kas buvo gimęs 1898 m. liepos 
9 d. Untilgės kaime, Tauragnų 
valšč., Utenos apskr. Lietuvai pa
skelbus nepriklausomybę, Lietuvos 
vyriausybei pašaukus savanorius, 
tėvynei kritišku momentu jis stojo 
į jų eiles ir dalyvavo laisvės kovo
se kaipo kulkosvaidininkas gran
dinio laipsnyje. Išėjęs į atsargą 
įsigijo automobilio vairuotojo ir 
mechaniko specialybę. 1933 m. 
dirbo civiliniu tarnautoju Lietu
vos karo aviacijos dirbtuvėse kol, 
sovietams okupavus Lietuvą, buvo 
iš šio darbo atleistas.

Raudonajai armijai antru kartu 
artėjant, 1944 m. iš Lietuvos pa
sitraukė į vakarus. Apsigyveno 
Pietų Vokietijoje, kuri pateko 
Prancūzų okupacinės valdžios zoi- 
noje. Dirbo UNRA, mokė tremti
nius automobilių mechanikos. 
1948 m. emigravo į Angliją, o iš 
ten 1955 m. persikėlė į JAV ir ap
sigyveno Brooklyn, N.Y. 1961 m. 
dėl susilpnėjusios sveikatos išėjo 

į pensiją ir apsigyveno Los Ange
les arčiau savo sūnaus šeimos. 
Paskutinius keletą metų gyveno Šv. 
Kazimiero parapijos namuose.

—I.M.

MIRĖ TEISININKAS
STASYS J. PALTUS

Liepos 25 d. Los Angeles, savo 
namuose, po sunkios ir ilgos li
gos mirė diplomuotas teisininkas 
Stasys J. Paltus. Liepos 29 d. po 
gedulingų mišių Šv. Kazimiero 
parap. bažnyčioje, kurias atnaša
vo kleb. prel. J. Kučingis, jo kū
nas buvo palydėtas į Šv. Kryžiaus 
kopines ir palaidotas prie savo 
žmonos, mirusios 1969 m. Pasku
tines religines apeigas kapuose at
liko kun. dr. A. Olšauskas, daly
vaujant prel. P. Celiešiui. Sugie
dojus Lietuvos himną, su velioniu 
atsisveikino I. Medžiukas, teisinin
kų, žurnalistų ir Lietuvių radijo 
valandėlės vardu, A. Audronis— 
ramovėnų, J. Ruokis—šaulių, A. 
Mažeika—ALT-os skyriaus, O. 
Razutienė—L. B-nės, V. Kazlaus
kas—Katalikų Federacijos, ir J. 
Kutra, buv. sukiliminės vyriausy
bės teisingumo ministerio M. 
Mackevičiaus vardu.

A. a. Stasys J. Paltus buvo gi
męs 1906 m. kovo 22 d. Skriau
džių bažnytkaimy, prie Marijam
polės-Kauno plento, netoli Veive
rių. 1929 m. baigė Marijampolės 
mokytojų seminarijos Vl-ją lai
dą. Vytauto Didžiojo universitete 
studijavo teisę. Tarnavo užsienio 
reikalų ministerijoj. Vėliau gavo 
darbą Vyriausiojo Tribunolo pro
kuratūros kanceliarijoj, pasiekda
mas atsakingą sekretoriaus vietą. 
Gavęs teisininko diplomą ir išlai
kęs teisėjo egzaminus, dirbo apy
linkės tardytoju ir kitose pareigo
se. Pagaliau išėjo į advokatūrą ir 
šioje profesijoje buvo pagarsėjęs. 
Studijuodamas universitete pri
klausė ’’Sudavia’ korporacijai ir 
jai vadovavo.

1944 m. artėjant karo veiks
mams, prisiminęs stalininį terorą, 
pasitraukė į vakarus, pasiekdamas 
Prancūziją. Karui pasibaigus, 
1947 m. emigravo į JAV. Trum
pai pagyvenęs New Yorke, per
sikėlė į Kaliforniją ir apsigyveno 
Los Angeles, kur įsitraukė į ak
tyvų organizacinį darbą, dažnai bu
vo renkamas į vadovaujančias vie
tas. Buvo vertėju teisme ir yra 
daug padėjęs teismuose reikaluose 
savo tautiečiams. Kviečiamas neat
sisakydavo vienu ,ar kitu klausimu 
viešai pakalbėti.

Lietuvoje ir Amerikoje daug 
bendradarbiavo spaudoje ir net 
yra talkininkavęs redakciniam dar

be: ’’Jaunimo Žygiams,” ’’Kalifor
nijos Lietuviui” ir ’’Lietuvių Die
noms” 1948-1949 m.

Ligai pamažu įsigalint, labai 
jautė savo mylimos žmonos anks
tyvą netekimą, kada ji jam buvo 
labai reikalinga kaip širdies ra
mintoja ir guodėja. Paskutiniuoju 
metu vis rečiau ėmė rodytis vie
šuose subuvimuose, kol mirtis nu
traukė gyvybės siūlą, nors dar ti
kėjosi bent metus pagyventi.

Los Angeles liko sūnus Alfre
das, gyvenęs kartu su tėvu, Vil
niuje—brolis gyd. Kazys Paltana
vičius, Kaune—brolis Juozas Pal
tanavičius ir sesuo Teofilė Šir- 
vinskienė. —L M.

A.A. JONO ČEKANAUSKO 
ATMINIMUI AUKOS 

TAUTOS FONDUI
Edvinas ir Halina Balceriai ....$25 
Alfonsas ir Adelė Budriūnai ....$25 
Anatolijus Dičius ....................$50
P. Domkus .............................. $ 5
Pranas ir Ona Dovydaičiai ... $25 
Juozas Dzenkaitis ....................$20
Antanas Galdikas ....................$ 5
Adomas ir Birutė Jocai............$20
Vincas ir Aldona Juodvalikiai ..$25 
Kazys ir Jadvyga Karužai.......$10
Algimantas ir Liuda Kuprėnai $50 
Simas ir Jadvyga Kvečai.........$15
Albinas ir Vita Markevičiai ....$50 
Ona Mekišienė ........................$20
A. Milienė ................................ $50
Zenonas ir Bronė Milūnai ..... $25
Jonas ir S. Mockai ................$20
Petras ir Elvyra Pamataičiai ....$15 
Stasys ir Judita Paškauskai ....$20 
Ant. ir Regina Pavasariai....... $25
Jonas ir Julija Petroniai ..........$30
Ant. ir Dalilė Polikaičiai ........$20
M. ir V. Pužauskai .................. $10
Gregorius ir Jonė Radveniai ....$25 
Petras ir Rūta Sakai ................ $25
A. Šimonėlis .............................$20
Mintautas ir Dalia Sodeikai ..$30 
Birutė Tompauskienė ..............$ 5
Alfonsas ir Inga Tumai ..........$25
Jurgis ir Marcelė Uksai ..........$ 5
Frank ir Raisa Urbanai ..........$50
Albinas ir Anna Vaičiūnai..... $30
Jonas ir Bronė Venokai ..........$20

VISO ............ $795

*«****4C**»‘****«2**!«*I*«!*{«*X>*Z«****«**»**S**«*****«**«*****S**«*<

ĮSIDĖMĖKITE!
’’Lietuvių Dienų” žurnalo meti

nis piknikas įvyks rugsėjo mėn. 19 
d. šv. Kazimiero paaapijos salė
je, 3855 Evans St, Prašom grąžinti 
laimėjimų knygutes prieš pikniko, 
kaip galima anksčiau.

Prašoma pasižymėti kaiendo- 
•iuje ir derinti kitus parengimus, 
kad nepakenktų lietuvių spaudai.
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KANADOS SPAUDA APIE
ANN JILLIAN-NAUSĖDAITĘ

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian 
susilaukė nepaprastai geros kriti
kos iš Toronto, kur ji atliko mu
zikinę programą. ’’The Globė” til
po visų geriausių teatro kritikų 
aprašymai, kur ji vadinama ’’gor
geous to boot,” ”a Jillian of all 
trades.”

W. Pennfield III rašo, kad tai 
yra ne tik kad labai graži, bet ir 
labai talentinga aktorė, kuria ga
lima gėrėtis, ne tik kaip daininin
ke, kaip šokėja, kaip puikia ak
tore, bet ir turinčią tokią švelnią, 
šiltą ir kartu jumoro turinčią as
menybę.

Toronto ’’The Spectator” rašo 
’’Jillian turi talentą,” kuris tikrai 
uždega žiūrovus, ir kas stebėjo 
jos fantastišką vaidybą ’’Mae 
West” filmoje, gali suprasti, kaip 
talentinga ta moteris yra.

’’The Toronto Star” rašo kokia 
graži Jūratė yra, ir kaip talentingai 
jai esą, reikia tik atidaryti burną 
kad sužavėtų publiką. Jos balsas 
yra tikrai nuostabus; plaukia stip
riai su pasitikėjimu, švelniai išlai
ko niuansus ir keičia balso spalvą 
pagal reikalą. Ji vienodai gerai 
skamba ir baladėse ir ”rip roar
ing.’'

Toronto ’’The Spectator” rašo 
’’Ann Jillian turi ne tik kad gra
žią figūrą ir išvaizdą, bet ir balsą, 
bei dainų perdavimo techniką, kad 
ji gali sužavėti didžiausią minią 
žiūrovų.

Nepaprastą pasisekimą Jūratė 
turėjo ir Lake Tahoe, kur kartu 
su Rich Little atliko programą Sa- 
haros viešbutyje.

Po visų, tiesiog svaiginančių pa
sisekimų, Jūratė dabar ilsisi na
muose ir rūpestingai peržiūri te
levizijos ir filmų pasiūlymus, ku
rių turi gana daug. Bet jai dau
giau svarbu kokybė; niekad neiš
eina į sceną nepasiruošusi, kaip 
teatro laikraščio ’’Variety” pus
lapiuose parašyta ’’jos išpildymas 
programos yra tiek geras, kad iš 
karto matosi, kad tai nebuvo tik 
sumesta, sumesta .

Jau įrekordavo programą su 
Carol Burnett ir Sammy Davis Jr., 
kuri bus rodoma per NBC televi
ziją rugsėjo mėn. 11 d.

Taip pat rugsėjo mėnesį Las 
Vegas mieste pradės filmuoti su 
Dick Van Dyke. Ta programa už
sitęs 90 minučių, čia Jūratė tu
rės progos parodyti savo puikų bal
są ir talentą. —Vaja

15 LAIŠKŲ REDAKCIJAI...

Gerb. pone LAV redaktoriau, 
malonėkite patalpinti šį laiškelį 
savo leidžiamame laikraštyje.

Perskaitęs Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos Lietuvių Žinių 
biuletenyje korespondenciją, ku
rioje rašoma apie Dramos Sambū
rio narių susirinkimą, kuriame 
pirmininkė E. Dovydaitienė dė
koja buvusiai Sambūrio valdybai: 
J. Raibiui, V. Baltušienei, G. Rai- 
bienei, (Ši pastaroji perėmė iž
dininko pareigas vos prieš kelis 
mėnesius.) Labai nustebau neradęs 
ten Balio Mackialos pavardės, ku
ris buvo visų valdybų kadencijoje 
(iškaitant ir paskutinę, kurioje jis 
darbavosi kaip iždininkas, ir tas 
pareigas perėmė G. Raibienė, B. 
Mackialai išsikėlus gyventi į Flo
ridą), bent 20 metų. Jis buvo A. 
Žaliūno dešinioji ranka, dirbant 
visiems vaidinimams dekoracijas. 
Jis buvo pirmas scenoje jas pasta
tyti ir paškutinis palikdavo sceną 
jas nuėmus. Jis taip pat operuoda
vo savo tape recorderį, duodamas 
spektakliui muziką ir kitus reikia
mus scenos garsinius efektus ir pa- 
sufleriuodavo artistams, kada jie 
klysdavo. Jo namuose—garaže ar 
kieme—visą laiką buvo dirbamos 
dekoracijos, išskyrus gal kokius 
pirmus du vaidinimus. Ir jo gara
že dekoracijos buvo sukrautos iki 
kito vaidinimo. Balys Mackiala 
buvo kuklus, darbštus žmogus. Jis 
niekur nebuvo reklamuojamas, nes 
jis pats to nenorėjo, nors kiti vos 
kur prikišę pirštą tuojau reikalau
davo, kad apie juos būtų aprašy
ta.

Dabar Mackiala staiga pamirš
tas, lyg jis nebūtų savo savaitga
lių darbu prisidėjęs prie Sambūrio 
vardo iškėlimo, prie laimėjimo 
’’oscarų” už dekoracijas ir neįne
šęs į Los Angeles lietuvių gyveni
mo kultūrinį judėjimą savo dalies. 
Taip pat ir D. Mackialienė, kuri 
per šitokį ilgą laiką Los Angeles 
visuomenei suteikė daug džiaugs
mo ir pramogos, pastatydama vai
dinimus, linksmindavo balių pub
liką savo paruoštomis dainomis, 
kupletais ir vietos aktualijų ko
medijomis su ’’Išlaisvintų Mote
rų” grupe, kuri Sambūrio veiklą 
ir darbą iškėlė į geriausio Ame
rikos Teatro aukštumą, kurios pa
ruoštus spektaklius stebėjo tūks
tančiai žmonių, šiandien iš Sam
būrio vadovybės ’’nusipelnė” tik 
’’buvusi režisorė” nepaminint net 
pavardės. Šitokia piktos tenden
cijos korespondencija neturėtų 
tilpti vietos spaudoje, kur dalykai 
visiems gerai žinomi. Jei tai buvo 
rašyta ne pačios pirmininkės, tai 
ji turėtų imtis žygių šitai atitaisy
ti ir įžeistuosius atsiprašyti. Jei mes 

tik tiek vertiname savo meninin
kus, bijodami net jų pavardę pa
minėti, tai bijau, kad mes jų greit 
visai neturėsime.

Asmeniškoms sąskaitoms suve
dinėti yra kitų būdų ir kitokių 
priemonių.

—Taip pat teatralas

NAUJA, {DOMI KNYGUTĖ 
JAUNIMUI ’’ŽUVININKAI”

Kaip buvo malonu ir gražu gy
venti Lietuvos kaime galima suži
noti skaitant ka tik išleistą knygu
tę ŽUVININKAI.

Anksčiau buvo pagaminta kar
tūnai ir išspausdintos dvi dalys— 
Kova su gaidžiu ir Užpuola bitės 
—apie berniuko ir jo draugo tak
siuko nuotykius Lietuvos kaime. 
Pagrindinė antrašte ALGIS TRA- 
KYS IR TAKSIUKAS ŠLE1VYS. 
Visuomenė palankiai sutiko .gra
žiai įvertino.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Taryba išleido trečiąją 
Algio Trakio ir Taksiuko Šleivio 
dalį antrašte ŽUVININKAI. Au
torius Algirdas Gustaitis. Dail. Ji- 

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGa.

2802 Santa Monica Boulevard,
SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404

Phone (213) 828-7095

Saugi vieta taupyti yra 
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

3356 Glendale Blvd-, Los Angeles Calif. 90039 
Indėliai yra apdrausti iki $100,000 asmeniui

Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus (9%)

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, dienos metu.

Kitu laiku telef- 663-1819
Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur

al3lZl3lSlSl3lS131Sl3l3l3lSl£13l3l5lSl31SlSlSl3131SlZlSl3lSlSlSlSl5l3lS13l312:lSlSl3lSl31SiSlSlSlEilSl/

A. PEČIULIS 
Remodeling and ConsfrucHon

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

%.

814 5th St., #8 Santa Monica, CA 90403 
Phone 394-2242

na Leškienė iliustravo kiekvieną 
puslapį. Spausdino Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Prašome už
sisakyti iš JAV LB Švietimo Ta
rybos knygyno vedėjo p. Antano 
Kareivos adresu, 6559 So. Rich
mond Ave„ Chicago; IL 60629, 
U.S.A. Knygutės kaino du dole
riai. 32 pusi., spalvoti.

’’Žuvininkus” galima užsisakyti 
per visas lituanistines mokyklas ir 
lietuviškos spaudos platintojus ir 
’’Lietuvių Dienų” knygyne.

NAUJA SAN FRANCISCO
BEND. VALDYBA

1982 metams S.F. Bend, val- 
dybon buvo išrinkta: Pirm. Algis 
Bačanskis iš Lafayette; vicepirm. 
Lina Mickevičienė iš San Mateo, 
sekretorė Jūratė Raulinaitytė iš 
San Francisco; ižd. Dalia Alek
nienė iš Walnut Creek; valdybos 
nariai—Aldona Gaigalienė, Danu
tė Janutienė ir Gediminas Ma
žeika.
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LIETUVIAI PfgXYMNINKAJ - PROFESIONALAI

Advokatai

Law Offices of

NIDA ŽIBUTĖ BRINKĘS 
17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504

HO'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 

153-1735 828-7525

A. F. SKIRiUS
INSURANCE AGENT 

1366 Sunset Boulevard 
I. os Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

Automobiliu taisymas

AUTOTECHNICA
Sav- Jonas Karalius

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

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai 
(1985 E- Firestone, Norwalk, Ca

Telef- 2(13) 864-2063

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Platte of Hollywood" 

6671 Hollywood Blvd. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society10900 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, CA 90403

Phone 828-4613 by appointment

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

Ir
ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.

Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039

Tel. 360-1205

Escrow CompaH.es

į 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 
3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; lešfad. 9-1

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Diplomate American Board oj 

Obstetrics and Gynecology

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

Tel.: (213) 432-2973 Res.: 597-4141

JOHN KREGŽDE, M.D.
Internal Medicine Including Cardiology 

1760 Termino Ave., #207 
Long Beach, CA 90804

Telefonas: (213) 498-8676

BRIAN T. McCORMACK, M.D.
Diplomate of the 

American Board of Internal Medicina

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 ®O.

2802 Santa Monica Blvd.,

Santa Monica, CA 90494

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVICRJS
ir

DANUTE PAŠKLVIČIĖNĖ
Real Estate Brokers

HENRY J. PASCOE, Realtors

1611 Montana, Suite G
Santa Monica, CA 90403

Tel. 393-5544 lies. 303-1381

BRONĖ SKIRIENĖ
Realtor

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029 

664-2919 Res. 849-4192
Vincas Skirtus
R. E. Salesman 
(same address)

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercial - 
Exchanges

Personalized Service With a Smile
(213) 731-7369

Taupykite 
apskaičiuodami 

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas Skirtus yra dirbęs Internal 
Revenue Service valdžios įstaigoje 
ir jau turi 38 metų privačią prak

tiką šioje srityje.
Del patarnavimo laiko susitarti 

telefonu: 664-2919
17,» 7aT

GENERAL CONTRACTORS

A. PEČIULIS

REMODELING and 
CONSTRUCTION

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

814 5th St., #8
Santa Monica, CA 90403

Phone: 394-2242

***************  ***.4^* W

AMBO - WYTKING, Ine.
Gen. contractors

Presid. Charles Dargis
12421 Venice Blvd., Suite 8 

Los Angeles, CA 90066 
Teleph. (213) 391-5243

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis-* 

tai lietuviški tautiniai audiniai 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa< 
galvelės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Gražu dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškoj 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

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

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Calif- 90029 Tel. 664-2919

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stančikaitės 

iliustracijomis.
Kaina $4 00

šių ir kitų, knygų jaunimui gailia 
gauti "Lietuvių Dienų” ieidyMoįS;
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CM

96W
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODH36
Stotis KTYM, banga 1460 AM 

Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Programų Koordinatorius 
HENRIKAS BAJALIS 
207 N. Windsor Blvd.

Los Angeles, Ca. 90004 
Tel. (213) 467-6467

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 1
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Rugpiūčio
ŠAULIŲ PIKNIKAS

Rugpiūčio 22 d., 1:00 vai. p.p. 
sekmadienį, įvyks Juozo Dauman
to šaulių kuopos piknikas p.p. 
Sinkių rezidencijoje, 399 Margue- 
rita Avė., Santa Monikoje.

—Valdyba.
Rugsėjo mėn.

19 d. ’’Lietuvių Dienų” metinis 
piknikas Šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

TRUMPAI
Andrius Kiršonis, baigęs Michi- 

gano universitetą, Ann Arbor, 
M.D. laipsniu, Los Angeles Coun
ty ligoninėje atliko gydytojo sta
žą, vidaus ligų specialybėje. Nuo 
liepos 1 d. dirba vienoje Los An
geles ligoninėje. Dr. Andrius Kir
šonis yra Los Angeles mieste už
augęs jaunuolis baigęs čia aukš
tesniąją mokyklą.

Sveikiname naują profesionalą 
ir linkime jam geriausios sėkmės.

Danutė Prasauskaitė, pernai bai
gusi Kalifornijos Valstybinį Uni
versitetą Long Beach, šį rudenį 
pradės mokytojos darbą St. Peter 
and Paul parapijos mokykloje, 
Wilmington, CA. Danutė priimta 
į Kappa Delta Phi mokytojų gar
bės sąjungą, veikli ’’Palangos” 
tunto skautė, ’’Bangos” sporto klu
bo tinklininkė ir buvusi ’’Spindu
lio” ansamblio narė.

Alfonsas Valavičius, Lietuvių 
kredito kooperatyvo kredito ko
miteto pirmininkas, po sėkmingos 
širdies operacijos sveiksta savo na- 
mouse.

Fredrikas Daukantas, sūnus 
Emilijos ir Antano Daukantų, 
sunkiai serga. Jis yra gydomas 
Šv. Jono ligoninėje, Santa Moni
koje, Calif.

Dar viena gabi lietuvaitė
Rita D. Bureikaitė, gana akty

vi mūsų jaunimo tarpe, už savo pa
žangumą moksle, gavo stipendiją 
toliau tęsti anglų kalbos studijas 
garsiame Oxfordo Universitete, 
Anglijoje.

GRAŽI BŪSIMA PORA
Vytenis Vilkas, Eugenijaus ir 

Irenos Vilkų sūnus, susižiedavo su 
dainos žvaigžde, Antano ir Dalilės 
dainos žvaigžde, Antano ir Daliles 
Polikaičių dukra. Jaunoji busimoji 
pora susituoks sekančiais metais.

Vytenis yra labai aktyvus lietu
viškoje veikloje, genas ir pareigin
gas skautas. Vita—be savo pui
kaus balso, labai aktyviai dalyvau
ja veikloje, ypač ateitininkų są
jungoje, taip pat daug laiko pa
švenčia padėdama paruošti jau
nimą įvairioms programoms. Švie
saus ir laimingo gyvenimo.

Išvyko į Paryžių
Darius Raulinaitis, Angelės ir 

Algio Raulinaičių sūnus, išskrido 
į Paryžių, kur tęs prekybos moks
lus ir gilins prancūzų kalbą.
Dar viena nauja lietuvaitė

Liepos mėn. 17 d. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje kun. V. Bartuška 
suteikė krikšto sakramentą Elenos 
Bandziulytės-Wright ir Kenneth 
A Wright dukrai—Reginai.

E. Bandziulytė baigė Šv. Kazi
miero parapijos mokyklą, studijas 
tęsė USC, dabar su vyru ir nau
jagime gyvena Bayside, California.

Naujakuriai
Mykolas ir Ona Paškevičiai, 

menininkai, nesenai atvyko iš New 
Yorko ir apsigyveno Santa Moni
koje, Calif.

Graži Antano ir Dalilės 
Polikaičių šeimos šventė

Mūsų iškiliausia šeima, pasižy
mėjusi ne tik savo kultūrine veikla, 
bet ir nepaprastu muzikalumu, visi 
šeimos nariai gražiabalsiai.

Antanas Polikaitis jau senai 
mus džiugina savo sodraus tembro 
balsu. Rimas—ne tik balsu, bet 
ir grojimu įvairiais muzikiniais in
strumentais, Linas irgi neatsilieka. 
Šiuo metu duktė Vita, turinti labai 
gražų balsą, kad ir labai dar jau
na, jau daug kartų atliko solo 
partijas, ir paliko labai gerą įspūdį, 
kaip rimta solistė.

Užauginę tris Polikaitukus, An
tanas ir Dalilė švenčia savo si
dabrinę jungtuvių šventę, 25 metų 
gražaus ir darnaus gyvenimo.

VESTUVĖS
Asta M. Vitėnaitė, Juozo ir 

Onos Vitėnų, Washington, D.C. 
duktė liepos mėn ištekėjo už 
Charles E. Cooler-de Solliers 
Newyorke. Juozas Vitėnas buvo 
pirmasis Lietuvių Dienų redakto
rius.

Linkime jauniesiems daug lai
mės vedybinime gyvenime.

Susan Marie Skiman (Skėmaitė) 
rugpiūčio 1 d. ištekėjo už Devin 
Clinton Jones, Port Angeles, WA. 
Susan tėveliai Bernardas ir Nellė 

Škėmai ilgą laiką gyveno Resedo- 
je ir Burbanke, dabar persikėlė 
gyventi į Hemet, Calif. Škėmų: 
Bernardo, Jono ir Genes tėveliai, 
ypač motina Teofilė daug padė
davo lietuvių spaudos piknikuose.

Linkime jaunajai Jones šeimai 
sėkmingo gyvenimo.

SVEČIAI
Žurnalistė Aurelia Baltušaitienė 

ir Marcelinas Žitkus iš Cleveland, 
Ohio, lydimi Rūtos ir Petro Sakų 
aplankė L.D. ir L.A.V. redakcijas. 
Svečiai per liepos mėnesį lanko 
Kalifornijos įdomesnes vietoves.

A. Baltušaitienė nesenai parašė 
novelių knygą ’’Susitikimas Pama
ry,” kurią išleido ’’Vilties” leidyk
la. Knygos mecenatu yra Marce
linas Žitkus. Knyga gaunama ir 
L.D. knygyne. Kaina $8.

ATOSTOGOS
Paulius ir Rūta Arai, iš Santa 

Monikos, Calif., vasaros atostogas 
net 4 savaites praleido, keliavo per 
10 Europos valstybių. Keliavo su 
amerikiečių grupe privačiu Mer
cedes Benz autobusu, kurį vairavo 
olandas. Grupės vadovas anglas 
supažindino su vietovių istorija.

Gavome atvirutę iš Toledo., pir
mosios Ispanijos sostinės.

Alfonsą ir Vladas Pažiūros su 
ekskursija keliauja per Europą. Jie 
rašo iš Ispanijos: ’’Vakar atvyko
me iš Moroco į šį puikų viešbu
tį (Hotel Andalucija Plaza). Žavu 
ir gražu. Ilsimės ir pilna prasme 
atostogaujame. Laikomės gerai. 
Įspūdžių ir nuotykių daug. Ge
riausi linkėjimai Jums visiems.

Jūsų Alfa ir Vladas.”
7-12-82

ATOSTOGAUJA
Mokytojas Jurgis Glažė rašo 

iš Kinijos: ’’Jau trečią sąvaitę bas
taus šiame labai įdomiame ir 
gražiame krašte. Labiausiai iki 
šiol man patiko tai nepaprastas 
žmonių draugiškumas ir domėji
mąsi turistais. Prekių pilnos 
krautuvės, žmonės gražiai rengiasi 
ir atrodo visi pavalgę.”

MIRTYS
Liepos mėn. 20 d. mirė Bronė 

Mackevičienė, sulaukusi 81 metų. 
Velionė buvo palaidota Kalvarijos 
kapinėse. Birutė Liseokienė, velio
nės dukra, globojo sergančią mo
tiną ir rūpinosi laidotuvėm. Ve
lionė paliko 2 dukras, Birutę ir 
Mildą, gyvenančias Amerikoje, ir 
vieną sūnų likusį Lietuvoje.

ALMANACHO REIKALU
Jau baigiama linotipuoti naujo 

almanacho pavardes.
Dar mums trūksta lietuvių or

ganizacijų valdybų sąstatų, profe
sionalų skelbimėlių ir ’’classified 
ads,” ir didesnių skelbimų. Classi
fied ads kainuoja $5, organizaci
jų valdybų sąstatas irgi $5 iki 5 
eilučių, didesnė kainuoja $10.

Didesnių skelbimų kaina yra to
kia: puslapis—$100, '/s pusi.—$60, 
’/a pusi. $35, mažesni po $20-$30.

Kalifornijos Lietuvių Almana
chas yra labiausiai skaitomas lei
dinys. Jau išleidžiame ketvirtą 
laidą.

K.L.A. adresas yra:
4364 Sunset Blvd.

Los Angeles, CA 90029 
Telefonas (213) 664-2919

ATSARGA GĖDOS NEDARO

Los Angeles apskrities policija 
(Sherifff’s Dept.) ragina visus vy
resnio amžiaus, arba chroniška li
ga sergančius gyventojus prisidė
ti prie jų platinamos ’’Vial of 
Life” programos:

Į plastikinį buteliuką įdedamas 
suvyniotas popierio lapas, kur su
rašoma sekanti informacija: vardas, 
pavardė, religija, žinomos ligos 
(širdies, cukraus, ar kt.) alergijos, 
vartojami vaistai ir jų dozę, dak
taro pavardė ir telefonas, kurion 
ligoninėn norite būti vežamas, gi
minės ūr draugo telefonas ir, jei 
nukalbate angliškai, pažymėti ku
riom kalbom galit susikalbėti.

Šis buteliukas yra laikomas šal
dytuve, o ant jo durų užlipinamas 
specialus lapelis, kuris tuoj pat pa
rodo pirmosios pagalbos teikėjams, 
kad jus turite šią informaciją. 
Staigios nelaimės atveju, tas pa
greitina pirmosios pagalbos teiki
mą ir net gali išgelbėti jūsų gyvy
bę. ’’Vial oif Life” galima gauti 
apskrities policijos stotyje, arba 
skambinkite man, B. Prasauskienei, 
326-8038.

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

Visi sąskaitybos darbai 
Valstybiniai ir kiti mokesčiai

Dokumentų notarizavimas

Reid, Hughes&Webb, Inc
7327 Reseda Blvd.

RESEDA, CA 91335
Tel. 344-0283
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