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MŪSŲ
Metinis L.D. ir L.A.V. pikni
kas, įvykęs rugsėjo 19 d., buvo
vienas iš sėkmingiausių. Dalyvavo
v’rš 200 asmenų (net stalų pritrū
ko) iš visos Kalifornijos, prof. Don
Templer iš Fresno, Calif., B. Braz
džionis, Praniai iŠ Vista, Calif, ir
daugelis iš Orange County ir .apy
linkių miestelių. Diena buvo labai
graži ir be ’’smogo.”
Kaip vietinės lietuvių spaudos
leidėjas, esu daugeliui asmenų dė
kingas uš visokeriopą talką. La
biausia esu dėkingas mūsų parapi
jos klebonui prel. J. Kučingiui už
reklamą savo laikraštėlyje ir bažnycloje per pranešimus, o ypač už
hv’mą salės piknikui.
Lietuvių Radijo Valandėlės na
riams: Vladui Giliui už patiektą
rekorduotą muziką ir tvarkymą,
mikrofono, Vladui Bakūnui už
gražius pranešimus per radijo apie
L.D. pikniką ir H. Bajaliui už pri
tarimą ir dalyvavimą piknike.

Daug padėjo šiame piknike Vin
cas Skirius, Rūta Skiriūtė, Ema
Stirbienė ir Liucija Mažeikienė.
Esu dėkingas jiems, man buvo
daug lengviau, negu pirma būda
vo parke piknikuose.

tis. Loterijos bilietus priėmė P.
Mickūnas ir G. Prišmantas.
Loterijos programos dalį prave
dė K. Prišmantas, sekretoriavo
Liucija Mažeikienė, traukimus da
rė Rūta Skiriūtė ir G. Prišmantas.

Didžiausias dovanas laimėjo An
tanas
Gulbinskas,
Arcadia,
Calif., $300, ir Francis Adams,
Indian Head, MD., dailininko
Bagdono meno kūrinį. (Kitų lai
mėtojų sąrašas bus paskelbtas Lie
tuvių Dienose.)
Labai esame dėk’ngi visiems ku
rie dalyvavo piknike ir net neda
lyvavusiems, kurie pirko loterijas
bilietus. Iš pikniko ir loterijos pel
no galėsime išleisti vieną L.D. nu
merį. —A. Skirius, leidėjas

VLUKO SEIMO PROGRAMA
Lapkričio 6 d, 9 vai. ryto r'\ 5
vai. popiet —
Delegatų posėdžiai Ambassador
viešbutyje, 3400 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif.

Tą patį vakarą 7:30 vai. —
BANKETAS
su menine programa, vakariene
ir šokiais. Auka asmeniui — $25.

L.D. piknikai pasižymi geru
maistu. Šių metų maistas buvo Sturonienės dešros (geresnių už jos
dešras Los Angelyje piknikuose ne
teko valgyti), Adeles Skistimienės
razinkų pyragai ir viščiukai, L.
Mažeikienės ir E. Stirbienės iš
kepti viščiukai. O. A. Skistimienės
gardžių kopūstų net pritrūko.

Lapkričio 7 d., 10:30 vai. ry*/'—
Iškilmingos pamaldos Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, 2718 St. Ge
orge St., Los Angeles.
12 vai • dienac —

Noriu čia padėkoti virtuvės dar
bininkams, kurie nuo 8 vai. ryto
dirbo iki 3 v. vakaro: Onai Orlo
vienei, A. Skistimienei, M. Kauneckienei, Stellai Ketarauskienei, ir
vėliau prie kavos ir pyragaičių pa
tarnavimo M. Kantienei ir Eugeni
jai Prišmantienei. Be jų talkos ne
būtų buvę pietų.

SPAUDOS PIKNIKO VAIZDAI

Baro talkininkais buvo J. Or
lovas, K. Prišmantas, J. Dženkai-

Vliko paskutinis posėdis ir
seimo uždarymas parap. salėje.

Viršuje —
Šeimininkės: O. Orlovienė, A.
Skistimienė ir S. Ketarauskienė
vos spėja aptarnauti maistu.

Žemiau —
Gėrimų patarnautojai J. Orlo
vas ir K. Prismantas pila gėrimus,
kurių laukia F. Masaitis ir P,
Dovydaitis.

Trečioji nuotrauka —
Kavos ir pyragų padavėjos M.
Kantienė ir E. Prišmantienė (de
šinėje) visus aprūpina greitai.
Nuotraukos Leono Kanto

Rūta Skiriūtė leidžia daly
viams patiems pasirinkti savo lai
mingąjį (bet vis ištraukia sveti
mus).
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Eina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius-
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MIELI LOS ANGELES IR JO PLAČIŲJŲ
APYLINKIŲ LIETUVIAI!

Gal nustebsite, kad jau pasitraukęs iš Sv. Kazimiero Šešt. Lituan.
m-los vedėjo-direktoriaus pareigų, dar vis kreipiuosi į jus. Bet reikalas
yra labai svarbus ir lietuvių tautos išlikimui gyvybinis. Ilgų metų darbas
mokykloje giliai įaugo į mano gyvenimą, todėl jaučiu pareigą dar tuo
rūpintis.
Gavau JAV LB krašto valdybos pirmininko, V. Kutkaus raštą iš
š.m. rugpjūčio mėn. 18 d. kuriuo yra kreipiamasi į visus lietuvius, or
ganizacijų vadovus, o ypač į mokyklinio amžiaus vaikų tėvus, mums
visiems labai rūpimu klausimu: Ką daryti, kad nei vienas lietuviukas
neliktų augti be lituanistinio' švietimo. Taigi reikalas yra neatidėliotinas
ir reikalingas skubaus ir teigamo reagavimo.
Kaip žinome, kiekvienais metais mokinių skaičius lituanistinėse
mokyklose mažėja ir vis daugiau mūsų gražaus jaunimo lieka šeštadienniais apylinkių įtakoje. Ir tas atsitinka tik dėl to, kad mums trūksta noro
ir ryžto. Ypatingai reik tvirto ryžto. Tik pasižiūrėkime į tuos tėvus ir
senelius, kurie net virš 100 m. veža vaikus šeštadieniais į m-lą. Jiems
irgi būtų gera ilgiau pamiegoti ir atsipūsti nuo kasdieninio darbo, bet
jie savo pareigą tautai atlieka net su kaupu. Pagarba jiems. Tuo tarpu
yra tėvų, kurie gyvena nepertoli nuo' parapijos, bet vaikų neatveža, nes
vaikai to nenori. Žinoma, jiems smagiau su vietos vaikais žaisti ir spor
tuoti. O be to pamokų nereikia ruošti. Gerai suprantu jūsų sunkią pa
dėtį. Esate grynakraujai lietuviai ir norėtumėte, kad ir vaikai tokiais
užaugtų. Tačiau namie su jais kalbate angliškai ir nusilenkiate jų no
rams. Manau, kad tokia pati problema gaubia visus tėvus, tačiau ne visi
vienodai sprendžia. Yra daug tėvų, kurių namai yra lietuvybės tvirtovės:
kalbama ir galvojama lietuviškai. Tokių tėvų vaikai su noru važiuoja
į m-lą, nes čia daug ko lengvai išmoksta ir susidraugauja su kitais lie
tuviukais. Tačiau yra skaudu, kai to tvirto nusistatymo nėra namie,
o atvažiavus į m-lą irgi kalbama su vaikais angliškai. Tai ko norime
tuo atsiekti? Manau, kad vaikai dėl to pasimeta ir nežino kodėl jiems
reikia važinėti į m-lą. Čia mokytojai reikalauja kalbėti lietuviškai, o tė
vai ne. Tėvai tur būt geriau žino.
Mieli tėvai, aš pilnai suprantu jūsų padėtį ir užjaučiu jus. Tačiau
reiktų pasekti tuos tėvus, kurie lengvai nenusileidžia vaikų norams, bet
ryžtingai pasako: ’’Kol tu vaike gyveni mūsų namuose, tol klausysi ir
darysi ką mes norime. Esi lietuvis, tad turi išmokti lietuviškai kalbėti
ir rašyti. Todėl važiuosi į mokyklą ir bendrausi su lietuviais.” Jei visi
tėvai taip darytų, manau, kad mokinių mažėjimo nebūtų. Tad para
ginkite savo tuos draugus, kurie vis dar nesiryžta vežti vaikų į šešta
dienines mokyklas. Pasakykite, kad nėra jau taip sunku. Reik
tik ryžto. Ar nėra didelio' džiaugsmo, matant savo vaikus viešai gražiai
kalbant ir skaitant lietuviškai? Jei man norisi tą vaiką-jaunuolį apkabinti
ir pasveikinti, tai ką bekalbėti apie tavo tetą, mamą? Juk tai jūsų ben
dro noro, ryžto ir darbo vaisius. Yra tikrai kuo džiaugtis. Padėkime
vieni kitiems išlaikyti tą lietuvybę, dėl kurios Tėvynėje mūsų sesės ir
broliai kovoja, kenčia visakeriopą persekiojimą ir rusinimą. Junkimės
į bendrą ir šventą darbą. Padėkime mokykloms klastėti. Neuždarykime
jų. Juk lietuviais esame gimę ir tokiais turime likti!
O-OhO

Ta proga noriu nuoširdžiai padėkoti visiems buvusiems ir esa
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miems mokytojams, tėvams, tėvų k-tams, parapijos vadovybei ir moki
niams už malonų bendradarbiavimą per tuos ilgus bendro darbo metus.
Nebuvo tai lengvas atsiskyrimas, bet turėjau pasitraukti dėl rimtos prie
žasties. Ačiū Dievui, po truputį atsigaunu, bet reik dar kai kurį laiką
ramesnės aplinkos. Aš jūsų niekad nepamiršiu.
Prisimindamas tuos beveik visus šeštadienius mokykloje, jaučiu, kad
mes šį tą Tėvynei davėme. Užaug’nome 12 jaunų mokytoją: Rimą, Liną
ir Vitą Polikaičius, Vaidilutę ir Viliją Butkytes, Algį Mikuckį, Iloną ir
Audronę Bužėnaites, Ramoną Alseikaitę, Jūratę Pažėraitę, Reginą Vil
kaitę ir Povilą Abelkį. Jie visi .atliko mokytojo, praktiką mokykloje, o
kai kurie ir dabar sėkmingai mokytojauja. Tas suteikia mums moky
tojams malonų prisiminimą ir pasididžiavimą. Garbė ir ačiū jums, jau
ni mokytojai, kad anuo metu išgirdote mano kvietimą įsijungti į stei
giamus mokytojų dvejų metų kursus, kad būtumėte naudingesni mūsų
tautos išlaikymui. Taigi mokytojų turime. Reik mokyklai tik vaikų.
Dauguma iš jų vasaros metu vyko į PLUS organizuojamus lituanistinius
kursus prie Kent universiteto, Ohio. Tie kursai padarė jiems didelės
teigiamos įtakos: daug ko išmoko ir pamatė, kad yra dar kitų puikių
jaunuolių, kurie nori tobulėti lituanistikoje ir būti naudingesniais lietu
viškoje veikloje. Mano įsitikinimu, tokiems jaunuoliams reik padėti. Tai
jau visos lietuviškos visuomenės reikalas, o ne vien tik jų tėvų. Todėl
įsteigiau prie mokyklos specialų lituanistinį fondą, iš kurio buvo tei
kiama parama vykstantiesiems. Šiais metais į tuos lituanistinius kursus
važiavo: Rita Bureikaitė, Arnoldas Kungys ir Gina Palubinskaitė, o į
tautinių šokių kursus—Jonas Bužėnas ir Linas Polikaitis. Jiems buvo
suteikta $1,400 parama. Skatinkime aktyviuosius jaunuolius ir >atei
tyje vykti į panašius kursus. Dėkoju įvairių organizacijų valdyboms ir
pavieniams asmenims už gausias aukas šiam reikalui. Aukotojų sąrašą
esu anksčiau spaudoje paskelbęs. Tai buvo jūsų geriausias investavimas
lietuvybei ugdyti.

Savo likusiame gyvenime visad prisiminsiu tą didelį ir malonų
įspūdį kurį patyriau paskutinę dieną mokykloje—t.y. birželio mėn 5.
Buvoi tai mokslo metų užbaigimas, mano atsisveikinimas ir naujos vedėjos-direktorės pristatymas. Jūs mieli mokiniai, tėvai ir mokytojai pa
rodėte man tiek daug dėmesio ir (padėkos, kad aš net nežinau kaip ir
ką pasakyti—atsidėkoti. Jūsų nuoširdūs linkėjimai man greičiau pa
sveikti ir nepamiršti jūsų, mane giliai sujaudino. To proga šiltus žodžius
pasakė garbės kons. V. Čekanauskas, kleb. prel. J. Kučingis, LB Apy
gardos pirm. R. Dabšys, mokyklų insp. I. Medžiukas ir LA LB Apyl.
pirm. D. Vizgirdienės vardu V. Gedgaudienė. Mokinių vardu Vėjūnės
Baltrušaitytės pasakytas žodis liko įrekorduotas ir bus man neišdildo
mas prisiminimas. Mokytojų vardu vice direktorė Marytė Sandanavičiūtė-Newsom išreiškė linkėjimus gražiu adresu, pasirašytą mokytojų
ir tėvų k-to. Tėvų k-to pirm. Ramūnė Vitkuvienė įteikė vertingą dovaną
—foto aparatą, kurs liks jūsų visų pareikštos meilės dažnas prisimini
mas. Be to viso, Tėvų k-tas ir tėvai surengė puikias vaišes, o- LB Apy
garda parūpino šampano. Visiems ir už viską didelis dėkui!
Taigi pasitraukiau iš tų malonių, bet kartais ir nelengvų pareigų
su tam tikru liūdesiu. Tačiau džiaugiuos, kad tolimesnį mokyklos va
dovavimą sutiko perimti patyrusi mokytoja p. Dalilė Polikaitienė. Pra
šau visų mokinių, mokytojų ir tėvų ją priimti su didele meile ir pa
garba. Visi padėkime jai.
Linkiu jums geriausios sėkmės. Kartais aplankysiu jus.
Baigsiu su savo šūkiu: KALBĖKIME LIETUVIŠKAI!
Su meile,
Jūsų,

VLADAS PAŽIŪRA.

LOS FELIZ

HOLLYWOOD

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, alėją čia pirktis, parodys šį skelbimą.
Atidaryta: Antrao’.-Kevirt. nuo 9-6. Penki.

9-7, Sėst.
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5 POETO PRANO LEMBERTO PAGERBIMAS

DEŠIMT METU BE KOSTO LIAUDANSKO

Poetas Pranas Lembertas, niifęs
Šių metų rugsėjo mėn. 23 die
nė —"Dainos, muzika ir gėlės
jrieš 15 metų Santa'. Monikoje,
(O. Metrikienės). Akomponavo
ną sueina dešimti metai kai Los
buvo gražiai paminėtas ir pa 'R. Apeikytė.,
* •
Angeleje mirė Lietuvos karinomegerbtas rūgs. 12 d. koncerte §V.
Lietuvos operos primadona V. 5;nės atsargos majoras Kostas LiauKazimiero par. salėje. Prieš kon
danskas. Jis buvo Kalifornijos lie;
certą įvado žodi tarė LB Saftta ’Jonuškaitė, atvykusi iš Santa Bar
baros, pasidalino savo prisimi
tuviškos vagos artojas, nuoširdus
Monikos apyl. pirm. V. Velža.
.c ‘ „
■’ ■
■ .’ ■
.
nimais, kai Nepriklausomybės
lietuvis patrijotas visa savo siela
Toliau komp. G. Gudauskienė
pradžioje, atvykusi į Kauną, kar
atsidavęs visuomeniniam veikimui.
išsamiai apibūdino kompozito
tu su Pranu Lembertu dalyvavo
rius, sukūrusius poeto eilėraš
muzikiniuose renginiuose. Prisi
Pasitraukęs su Šeima į Vaka
čiams melodijas. Yra sukuria,keminė pirmąją1 Birutės operą, kur rus, nešė tremtinio dalią; stovyk
dainavo ir Pr. Lembertas.
lose su kitais to likimo tautiečiais,■ <

Lembertu šeimos bičiulių var
du žodį pasakė Bern. Brazdžio
nis, pabrėždamas, kaip našlė sau-go vyro poeto atminimą ir vieną
iš gražiausių gėlių pavadino ir šią
plokštelę.
■
■

Pabaigos žodį ir padėką šei•' mos vardu tarė Alė Rūta-Arbienė, akcentuodama, kad meilė nu
gali net mirtį.
.-■■■
Pranas Lemb ertas
lios dešimtys dainų. Dalis jų su
dėta į plokštelę, kuria išleido
žmona Monika vyro sukakčiai at
žymėti. (Plokštelė buvo galima
čia pat įsigyti). Klebonas prel. J.
Kučingis pasakė žodį apie tai,
kad meilės ryšiai netrūksta su
mirtimi, nes jis gyvas lieka artimųjųšsii^S^;
Kai kuriuos iš • plokš tel ėj e užrekorduotų kūrinių atliko J. Čekanauskienė —• Idėjos amžiais bus
(G. Gudauskienės) ir B. Dabšie-

Gale, M. Lembertienė padėko
jo visiems už atsilankymą ir kar
tu su sūnum apdovanojo progra
mos dalyvius.

Visi atsilankę (įėjimas be mo
kesčio!) buvo pavaišinti, kava ir
pyragaičiais.
Įvykį P. Jasiukonis filmavo.

I. M.

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

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 kielkiais, duodama nuolaida

PARCEL

SERVICE

Savinikai—BRONISLAVA VIKSMAN ir SOFIJA AYZENBERG

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026

< v Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus

Be

jūsų atneštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą ir gana pigia),
tokių prekių, kurios turi geriausią vertą 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
1

'

"

’

...........

"

11 "<n

'

R.J.1

°

|
Y
I

Valdyba: Jarašūnas, A. Markevičius; R. Nelsas, L. Herzog

GLOBE

Gyvenęs Newark, New Jersey
ėmėsi burti tos vietovės buvusius
lietuvius karius ir mėnesiui pra
slinkus jo dėka buvo įkurtas be
veik vienas pirmųjų Lietuvių Ve
teranų Sąjungos Ramovės skyrius,
kuriam jis vadovavo iki išvykimo
į Kaliforniją.

Programos pranešėjas A. Že
maitaitis rado ne vieną progą
1955 m., persikėlus į Kaliforniįspūdingai paskaityti Pr. Lember’ ją, Kostas Liaudanskas atkūrė rato eilėraščių,
„

RŪTA, INC. — INVESTAVIMO BENDROVE

NURMSEN

kol 1949 m. išemigravo į Jungtines
Amerikos Valstybes, kur greit su
laukė progos įsitraukti į lietuvišką o
veiklą.

u ‘-'fi
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movėnus Los Angeles mieste ir
tam skyriui vadovavo beveik 18
metų. Už nuopelnus Lietuvių Ve
teranų Sąjungai Ramovei Kostas
Liaudanskas buvo išrinktas sky
riaus Garbės Nariu.
Gyvendamas Los Angeles mies
te Kostas Liaudanskas aktyviai
dalyvavo vietos lietuvių kolonijos
tautinėje ir kultūrinėje veikloje,
eidamas įvairias atsakingas parei
gas vietos organizacijose.
Jis yra buvęs Lietuvių Bendruo
menės Vakarų Apygardos pirmi
ninku, ėjęs įvairias pareigas Alto
skyriaus valdyboje. Ėmėsi inicia
tyvos ir padėjo įkurti Los Angeles
birutietes. Daug pastangų ir dar
bo įdėjęs kuriantis Lietuvių Ben
druomenės Namams ir Lietuvių
Tautiniams Namams. Savo veikla
prisidėjo prie B alfo, talkino vi
siems, kurie jo pagalbos buvo rei
kalingi.

Tai buvo neišsemiamos ener
gijos ir pareigos žmogus. Okupuos
tos mūsų1 tėvynės problemos ir
bendrieji mūsų lietuvių reikalai
jam buvo arčiausia prie širdies,, jo
asmenyje matėme kaip reikia dirb
ti savo tautai, kaip vykdoma vieny
bė, kaip įmanoma sujungti skir
tingų pažiūrų žmones į vieną tiks
lą—kovoti dėl Lietuvos Nepriklau
somybės ir tautos laisvės atgavi
mo. Buvo lietuvių vienybės ir
- gražaus sugyvenimo šalininkas ir
kiekviena proga primindavo, kad
vienybėje glūdinti mūsų stiprybė.
Jo atminimas pasiliks širdyse tų,
kurie eina jo pramintais takais,

Mjr. Kostas Liaudanskas, miręs
prieš 10 metų.

siekdami tų pačių idealų. Tegul
Kostas Liaudanskas lieka mums
pavyzdžiu kaip reikia savo kraštą
mylėti ir pasiaukoti nesigailint nei
laiko nei sveikatos.

GENIJALUS SKULPTORIUS
Akmenkalių ir skulptorių žur
nalas ’’Stone in America,” pasky
rė net 6 puslapius skulptoriui Ra
mojui Mozoliauskui. Autorius L.
Sanata rašo, kad Mozoliauskas iš
siskiria iš visų kitų akmenkalių ir
sulptorių savo kūrybingumu, ir sa
vito meno stiliumi.

Jo statulos puošia bažnyčias ir
kapines Chicagoje, Toronte, St.
Louis, Bostone, netgi Filipinuose.
Mozoliauskas pradėjo savo me
no studijas Freiburgo unversitete.
Atvažiavęs į Ameriką, kurį laiką
dirbo New Yorke, paskui persikėlė
į Čikagą ir dirbo nedidelėje įmonė
je, kur per kelių metų laikotarpį
išvystė savitą stilių, linkdamas dau
giau į modernizmą.
Šis 55 metų lietuvis, naudoja

įvairias medžiagas savo menui:
bronzą, aluminijų, Cor-Ten plie
ną ir ’’fiberglass.” Tame pačiame
straipsnyje garsus skulptorius G.
Faehnle rašo: ’’Mozoliauskas yra
pats kūribingiausias ir talentin
giausias skulptorius šiaurės Ame
rikoje . . . kurio stilių pasekė
netgi žymūs Vokietijos skulpto
riai.” —Vaja

UWA
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J LŪS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □
RUOŠIAMAS SVARBUS
MINĖJIMAS

rauską jo 80 metų sukakties pro
ga.
Valdyba

Šiais metais sueina 75 m. nuo
pirmojo lietuvių moterų susirinki
mo įvykusio 1907 m. spalio 6-7"
dienomis Kaune. Susirinkimo tiks
las buvo aptarti sunkią, beteisišką,
bemokslišką lietuvės moters būklę,
ir ieškoti kelių į šviesesnį gyveni
mą.
Tas susirinkimas buvo iškilmin
gai paminėtas 1937 m, Kaune,
1967 m. New Yorke ir gal kur ki
tur. Šiais metais bus paminėtas
Los Angelėje. Minėjimas bus š.m.
spalio 24 d., 12 v., po pamaldų
parapijos .salėje. Minėjimą pradės
klubo pirmininkė B. Skirienė. Pas
kui kalbės V. Jonuškaitė-Zaumenė apie 1907 m. susirinkimą. Is
torikės Gintės Damušytės paskaita.
’’Lietuviu sąžinės kalinių ir kov®£
jančių už žmogaus teisės proble
ma.” Numatoma ir meninė dalis.
Programą praves teisininkė Ramu
nė Barkutė. Po programos vaišės
apatinėje parapijos salėje. Įėjimas
4 doleriai asmeniui su vaišėmis.
Šį parengimą ruošia Liet. Mot.
Klubo Federacija, kurių skyriai
yra visose didesnėse lietuvių
kolonijose,
yra užsiangažavusi
rūpintis ir visokiais įmanomais ke
liais (laiškų rašymu) padėti lietu
viams kaliniams ir kovojantiems už
žmogaus teises Lietuvoje.
Maloniai kviečiame ir prašome
visus atsilankyti į parengimą, pa
remti tos organizacijos pastangas,
pasiklausyti vyresnių ir jaunų visuomeninkių svarbių ir įdomių
kalbų ir prasmingai praleisti sek
madienio popietę. —B.š.

SANTA MONIKOS
KALIF. ŽINIOS

Santa Monikos Amerikos Lietu
vių Klubas, 1982 m. rugpjūčio
mėn. 8 d., Sekmadienį, suruošė
savo tradicinę vasaros Gegužinę ir
vėl. p.p. E. ir J. Sinkių gražiame
sode, Santa Monikoje, Kalif.
Į šią vasaros pramogą susirinko
daug Klubo narių ir svečių iš Los
Angeles ir tolimesnių apylinkių,
virš 200 suaugusių ir nemažai jau
nojo atžalyno.
Diena buvo saulėta, bet ne karš
ta, nes nuo Ramiojo Vandenyno
visuomet pučia gaivinantis vėje
lis. Svečiai buvo geroje nuotaiko
je, susitiko daug draugų, vaišinosi
skaniais pietais, kavute ir saldžiais
pyragais, kurių apsčiai prikepė
Klubo ponios bei draugai, p. A.
Kybartienė ir šiais metais paįvai
rino skanumynus jos iškeptu pui
kiu ’’Napoleono” tortu, kuris pra
turtino loteriją.
S. M. Klubas palaiko draugiš
kus santykius su įvairiomis lietu
viškomis organizacijomis, todėl jų
nariai su dideliu noru lankosi jo
parengimuose. Iš padaryto pelno
S.M. Lietuvių Klubas remia įvai
rias organizacijas, jaunimą ir lie
tuvišką spaudą.
Klubo valdyba labai dėkingi pa
rengimo vadovei p. Laimai Wheel
er; ponioms M. Balcerienei, J.
Kvečienei, M. Maskoliūnienei, G.
Plukienei, bei visoms ir visiems
prisidėjusiems prie šios pramogos
paruošimo, o p. S. Kvečiui už sėk
mingą baro tvarkymą. Didžiausia
padėka tenka pp. E. ir J. Sinkiams, kad ir Šį kartą leido pasi
PARAPIJOS METINIS
naudoti jų gražia rezidencija. Be
BALIUS
galo, malonu, kad jie savo gerbūviu
įvyks spalio 17 d., sekmadienį,
nesigaili pasidalinti su kitais lie
1 vai. p. p. parapijos salėje. >
.
tuviais, pagarba Jiems!
Programą atlikos viešnia solis
Tikimės, kad ir kitais metais į
tė iš Brocktono, Mass. Marytė Klubo parengimus lietuviai skait
Bizinkauskaitė; jai akomponuos lingai lankysis ir turės paįvairini
mūsų garsioji pianistė Raimonda mą nuo kasdieninių rūpesčių.
Apeikytė.
—E. G.

Pietūs ir vynas kainuos tik
$12.50 asmeniui.
Po programos bus loterijos
traukimas; paskirta $1000 lote
rijos laimingiems bilietams.
Pelnas skiriamas stogo dengi
mo išlaidoms apmokėti.

Šaulių kuopos neeilinis sus-mas
Spalio 10 d. 12 vai., sekma
dienį, šaulių būstinėje Villa Tra
kai svetainėje kviečiamas J. Dau
manto šaulių kuopos labai svar
bus neeilinis susirinkimas. Visų
narių dalyvavimas yra būtinas.
Po susirinkimo pagerbsime
šaulį savanorį kūrėją Mykolą Ba
4—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSI

Nauja L.F. bičiulių valdyba
Metiniame L.F.B. susirinkime
rugsėjo 11 d. pas Aleksą ir Laimą
Kulnius, Palos Verdes, Calif., buvo
sudaryta nauja valdyba iš:
Pirm. Dr. Zigmo Brinkio; vice
pirm. Salomėja Šakienė ir Elena
Vidugirienė; ižd. Algis Raulinaitis,
ir sekr. Juozas Kojelis.

Dar turime keletą kopijų Dau
manto Čib'o knygos ’’Žaižaras,”
pasaka mažiems, teisybė dideliems.
Iliustravo Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. Išleido Lietuvių Dienos.
Kaina $2.00

VL1KO SEIMAS ĮVYKS LOS
ANGELĖJE

Liet. Bendruomenės Vakarų
Apygardos valdyba

Pirmininkas — Rimtautas Dabšys, Tel. 665-4303.
Vice pirm. Organizaciniams rei
kalams—Romas Neisas.
Vice pirm. Visuomeniniams rei
kalams—Julius Jodelė.
Vice pirm. Informacijai—Angelė
Nelsienė.
Vice pirm. Socialiniams reika
lams—Birutė Prasauskienė.
Sekretorė — Dalia N avickienė,
tel. 464-4790.
Iždininkas—Antanas
tel. 666-2568.

Polikaitis,

Kultūrinių popiečių komisijos
pirmininkas—J ulius Raulinaitis.

Atstovas Jaunimo reikalams —
Tadas Gintautas Dabšys.
Revizijos komisija—Algis Rau
linaitis, Liudas Balvočius, Ed
mundas Arbas. ? ;• •’

Pirmą kartą Vliko veikime šių
metų Vliko seimas įvyks Los An
geles mieste. Vliko pirm. k. Bo
belis pavedė Alto pirmininkui A.
Mažeikai rūpintis Vliko seimo
reikalais.
Iki šiol jau susitarta, kad Vli
ko seimas vyks lapkričio 6-7 die
nomis, Ambassador viešbutyje,
Los Angeles.
Daugiau informacijų patieksi
me sekančiame LAV nr.
Tai yra pirmas Vliko seimas
pas mus, tad turime viso pasaulio
Vliko atstovus gražiai priimti.
Vokietijos L.B. naują valdybą
sudaro: pirm. Vingaudas J. Dami
jonaitis, vicepirm, Živilė Vilčinskaitė, sekretorė Marija Dambriūnaitė-Šmitienė, ižd. Vincas
Bartusevičius, ir narė Ramunė
Bulvienė.
Jie buvo išrinkti Vokietijos Ta
rybos narių suvažiavime 1982 m.
kovo 13 d. Ramuvoje.

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

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IMPORTUOTŲ-VIETINIŲ
•
•
•
•

ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS
ARTI SV. KAZIMIERO PARAPIJOS - TARP
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039

SAV. - JONAS KARALIUS
uiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiN

TEL - 660-5984

VLIKO PIRMININKAS
LANKĖSI AUSTRALIJOJE
VLIKO pirmininkas dr. K. Bo
belis su žmona birželio mėn. 1025 dienomis lankėsi Australijoje,
kur juos šiltai sutiko vietiniai lie
tuviai. Dr. Bobelis padarė prane
šimus lietuviams, taipgi latviams
ir estams, Adelaidėje, Melbourne
ir Sydnėjuje.
Birželio 13 d. dr. Bobelis pasa
kė kalbą pabaltiečių suruoštame
birželio įvykių minėjime, kuris
įvyko Adelaidės miesto rotušėje.
Pasiremdamas citatomis iš doku
mentų, jis tvirtino, jog pasaulis vis
daugiau prisimena Lietuvą ir iš
reiškė savo įsitikinimą, kad Lietu
vos okupacija nebus pripažinta ir
ateityje. Gausiam Adelaidės lietu
vių būriui, birželio 14 d. susirin
kusiam Adelaide Lietuvių Na
muose, dr. Bobelis kalbėjo .apie
VLIKO veiklą bei tarptautinių
ivykių raidą ir atsakinėjo į klau
simus. Išsamiai buvo paliesti
VLIKo ir LB santykiai. Po pra
nešimo įvykusioje rinkliavoje bu
vo suaukota graži suma Tautos
Fondui.
Birželio 18 d. Melbourne įvy
ko bendras Australijos Pabaltiečių
Tarybos posėdis, kurio metu dr.
Bobelis padarė pranešimą ir at
sakinėjo į klausimus. Jis pabrėžė
Australijos pabaltiečių' politinius
atsiekimus: Whitlam’o padarytą
Pabaltijo okupacijos pripažinimo
atšaukimą, SSRS-os laivų remonto
bazės steigimo Tasmanijoje su
stabdymą, ir Pabaltijo klausimo
iškėlimą Britų tautų bendruome
nės (CHOGM) konferencijoje.
VLIKO pirmininkas pasisakė prieš
besąlyginį pabaltiečių bendradar
biavimą su sovietinėmis įstaigomis.
Birželio 20 d. dr. Bobelis daly
vavo Australijos Pabaltiečių Tary
bos suruoštame trėmimų minėjime,
kuris įvyko Melbourne, Lietuvių
Namų koncertinėje salėje. Pir
muoju kalbėtoju buvo Parlamento
narys, Hon. Roger Shipton, atsto
vavęs Australijos vyriausybei. Jis
pareiškė, kad jo vadovaujamas ko
mitetas 1979 m. pristatė Austra
lijos Parlamentui pranešimą apie
deportacijas iš Pabaltijo į Sibirą.
Anot Shipton’o, Rusijos komunis
tai nori užvaldyti pasaulį—jei ne
bus kas jiems pasipriešina, pasau
lio laukia Pabaltijos likimas.

Dantistai R. ir D. Giedraičiai
atidaro antra kabinėta.
—’Nuo lapkričio mėnesio pra
džios R. ir D. Giedraičiai atidaro
antrą dantų gydymo kabinetą ad
resu: 710 Wilshire Blvd., Suite
505, Santa Monica, Calif. 90401.
Telefonas — (213) 395-2231,
Los Angeles ofisas veiks ir
bus atdaras kaip ir anksčiau.
C

č

Alto metinis suvažiavimas

'

• Metinis Amerikos Lietuvių
Tarybos suvažiavimas šaukiamas
spalio 30-31 dienomis Tautiniuo
se Namuose, 6422 S. Kedzie, Či
kagoje. Suvažiavimui skiriamos
dvi dienos, norint pagrindiniau
aptarti Alto praeitų metų ir atei
nančių- metų darbus Lietuvos
laisvinimo srityje.
Suvažiavime bus sudaryta
nauja Alto valdyba.

St. Lozoraitis dalyvaus
Alto simpoziume
Stasys Lozoraitis, Jr., Lietuve*
atstovas Vatikane, pranešė, kad
galės pasakyti kalbą Amerikos
Lietuvių Tarybos organizuoja
mame simpoziume - svarstybose
rugsėjo, 19 d. Jaunimo centre,
Čikagoje. Svarstybose taip pat
dalyvaus prof. dr. Domas Krivic
kas iš Washingtono ir laikrašti
ninkas Vytautas Meškauskas iš
Floridos. Bus svarstomi pagrin
diniai dabarties mūsų lietuviškos
politikos klausimai, jaunimo rei
kalai, ryšiai su Lietuvos žmonė
mis, ieškojimas talkos tarp kitų
etninių grupių mūsų kovoje dėl
Lietuvos laisvės. Šias svarstybas
organizuoja Alto visuomeninė
komisija, kuriai vadovauja dr.
Leonas Kriaučeliūnas.
ROMO KALANTOS
DEŠIMTMETIS

Gegužės mėn. 14 d. suėjo de
šimt metų nuo to laiko, kai šauk
damas ’’Laisvės Lietuvai” Kaune,
miesto sodelyje susidegino Romas
Kalanta. Dešimties metų sukakties
prisiminimui Registruota LB su
rengė prisiminimo iškilmes. Gegu
žės 15 d. virš šimto žmonių susi
rinko prie R. Kalantos paminklo,
pastatyto šv. Kazimiero kapinėse
Chicagos šaulių. Prie paminklo
kalbą pasakė dr. J. Adomavičius.
Maldoms ir giesmėms vadovavo
kan. Vaclovas Zakarauskas. Prie
paminklo buvo padėtas puikus gy
vų gėlių vainikas.
Sekančią dieną minėjimas tęsė
si šv. Mergelės Marijos gimimo
parapijos bažnyčioje Marquette
Parke. Iškilmės prasidėjo vėliavų
pakėlimu parapijos aikštėje. Šv.
Mišias už jaunuolį Kalantą ir ken
čiančią Lietuvą atnašavo kun. V.
Zakarauskas. Duonos ir vyno auką
nešė studentės Ramunė Tričytė ir
Regina Krutūlytė. Akademija vy
ko parapijos salėje, kur pagrindi
niu kalbėtoju buvo neseniai iš oku
puotos Lietuvos ištrūkęs dr. K.
Eringis. Gražų įspūdį darė didelis
būrys registruotos bendruomenės
moterų, pasipuošusių tautiniais
drabužiais. Gerai paruoštas para
pijos choras puikiai atestavo pri-

. siminimo iškilmingumą.
Man skaudu, kad laisvėje augan
tis jaunimas to jo šūkio pilnai neį
sisąmoniną. Norėčiau, kad išeivijos
jaunimo vadovai rimčiau pagal
votų apie Romo Kalantos auką.
Kaip būtų gražu, kad šis minėji
mas būtų buvęs kartu. Kaip būtų
buvę gražu, kad kalbėtojai prie šio
paminklo būtų buvę išeivijos jau
nimo atstovai. Mano prašymas jau
nimo organzacijų vadovams būtų,
kad sekančiais metais, Romo Ka
lantos auką minint, minėjimas bū
tų rengiamas visų išeivijos organi
zacijų kartu. Mano vizijoj prie pa
minklo plevėsuoja jaunimo organi
zacijų vėliavos, kuriose yra įrašy
tas Romos Kalantos šūkis ’’Lais
vės Lietuvai,” kad jaunimo širdyse
yra įrašytas tas pats šūkis ’’Lais
vės Lietuvai,” kad tuo šūkiu būtų
užbaigiami visi suėjimai ir mi
nėjimai. Tas Romo šūkis turėtų
pasidaryti visuotinis, šventas.”
—LKS Buletenis

— TRUMPAI —

Svečius linksmina akordeonu
ir dainomis svečias iš Lietuvos
(pavardės neatsimenu).
Bronei linkime sveikatingų ii
laimingų metų.

Svečiai
— Janina Nomeikienė, Ro
chester, N. Y., lankėsi Los An
gelėje rugsėjo 5-15 dienomis.
Atvyko aplankyti draugus ir su
tvarkyti jos vyro vargonų virtuo
zo Zenono Nomeikos kūrinių
plokštelės išleidimo reikalus.

Plokštelei medžiagą atrinko P.
Jasiukonis, savininkas plokštelių
ir filmų gamybos ’’Gintaras”
kompanijos.

J. Nomeikienė rugsėjo 15 d. iš
vyko į Detroitą, Midi., keliom
dienom ir po to grįžta į Roches
ter!, kur gyvena nuo atvykimo į
Ameriką; ten Vyras Zenonas
amerikiečių bažnyčioje vargoninkavo iki susirgimo ir mirties.
Atostogos

Vardinės

— Bronė Gajauskienė, Santa
Monica, Calif., rugsėjo 4 d. at
šventė vardines. Svečių privažia
vo iš visos Pietinės Kalifornijos,
net iš Vistos, San Diego county.

Vaišių stalą tvarkė Cecilija
Laurinavičienė (Čaikauskaitė) ir
Stasė Damulienė. Šaltais gėrimais
aptarnavo sūnus Rimas Gajaus
kas.

— Česlovas, Vladislava Tu
minai, dukra su vyru Moors iš
vyko ilgesnėm atostogom į Euro
pą. Žada aplankyti ir Lietuvą.
Linkime sėkmingos kelionės.

Muzikas Liudas Stukas, kun. V.
Palubinsko pakviestas, yra vargo
nininku ir solistu Aušros Vartų
bažnyčioje New Yorke. Jis gyvena
New Jersey valstijoj ir turi kėlinu
d 30 m. į lietuvių parapiją.
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ROQUE and MARK CO,, 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

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
a
įj

2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, CA 90039
213-986-9247
213-660-6600
Home—213-664-0791
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| CROWN ESCROW CORPORATION I
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LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSI

1 ŽVIRBLIUS NIEKAS PATRANKOM NEŠAUDO
r

.

t-.

parodymų, kurie patvirtina tą šau
Nešaudysiu ir aš. Mums liepta
lių ’’Rėmėjų” veiklą. Ponas Aud
iš Centro čia vietoje atsakyti. Š.m.
’’Lietuviai Amerikos Vakaruose”
ronį, tą ką tamsta vadini vajumi
liepos-rugpiūčio mėn. Nf. 7-8 ra yra tikra vagystė,? įžūlūs kišimasis
movėm) buvo aprašytas ramovėnų ir ardymas šaulių organizacijos.
Tamsta turėtumėt žinoti, kad visos
L.A. skyriaus 30 metų sukaktis
nuo jo įsteigimo. Tarno straipsny
lietuviškos organizacijos ir visa
lietuvių išeivija okupanto yra ne
je Antanas Audronis, pasirašęs ra
movėm!, sako, kad pietų Kalifor
mėgiamos, ypatingai šauliai yra
nijos ramovėnai reprezentuoja jam rakštis akyje. Mes šauliai ži
Lietuvos kariuomenę, savanorius nome, kad mūsų organizacija yra
kūrėjus ir visus kovojusius dėl daugiausia jo agentų infiltruota ir
Lietuvos laisvės, giriasi, kad įsira
jie veikia, bet mes neesame dar
šė 14 narių, tikrumoje 5, vėliau
kaipLjūs sakote sudoroti ir ne
straipsnyje pamatysime kaip įsira
būsime,' nes mes nuo jų apsiva
šė. Rašo, kad šiuo, metu ramovėnų' lome. :.v,
skaičius artinasi prie šimtinės, tuo
J. Daumanto kuopa žino kas
tarpu su naujai priimtais yra viso mums daugiausia pakenkė ir pas
62. Šauliai A.A. neegzistuoja ir ne kutiniu metu kenkia, tai Žadvydai,
buvo net pakviesti į minėjijmą.
ir kitu Jie jau nepriklauso J.D. šau
Jam rodosi, kad .Sauliai yrą oku lių kuopai, jų vietą užėmė kiti bro
panto jau sudoroti. Lietuvoje sa liai ir sesės šauliai. Mes gi turime
kydavo, jeigu tau rodosi tai persi kitą mastelį, Lietuviai, kurie va
žegnok, tada nesirodys.
žiuoja Lietuvon ir turi gimines, ki
Labai gerai, kad A. Audronis taip sakant, turi įkaitus save įsta
atstovauja tik mažumą ramovėnų,
to i pavojų. Žmonės, kurie yra oku
išrinktas į valdybą tik 15 balsų, pantui pasirašę, žmonės gyvenan
tuo tarpu kaip kiti gavo dvigubai tieji tremtyje su nešvaria praeiti
daugiau balsų ir užleido jam savo
mi, turį praeityje daug ’’griekelių”
vietą, dabar matome, kad buvo lengvai okupanto pasiekiami ir pri
padaryta klaida. A. A. tvarko ra verčiami jam dirbti. Tokiems yra
movėmis kaip savo apartmentą ir įsakyta vaizduoti ultra religingus ir
daro pareiškimus ir sprendimus ultra patrijotus.
.
nepasitaręs su kitais valdybos na
Ponas Audronis kasa šauliam
riais. Aš žinau daugumos rbmoduobę, bet ir pirmas į ją įkris. Vi
vėnų ir kitų valdybos narių nuo
sus pergalės laurus jis sudėjo Lie
monę ir kaip ramovėnas ir šaulys
tuvos kariuomenei ir nei vieno jų
jomis pasidalinsiu.
nepaliko šauliam ir jų net nemini.
Iki šiol ramovėnai su šauliais ir Vienas iš laurų yra, kada Viktoras
birutietiems artimai bendradarbia Ruokis tada Žemės Ūkio Techni
vo. Mes net turime bendrą kasą iš kumo direktorius vidurnaktį pažakurios finansuojam bendrai minėji . dintas skubiai dėjo į duonmaišį
mų ir švenčių išlaidas. Ramovėnai
kiaušinines puolamąsias granatas,
šaulių Centro valdyboje užima
skubiai pasiėmė šautuvą ir išsku
augštas pareigas. Tai yra draugiš bėjo į roges, kurios pilnos šaulių
kumo tradicijos kurių buvo laiko
važiavo Kėdainių linkui. Buvo
masi Lietuvoje taip pat yra ir lai gauta žinia, kad lenkų eskadronas
komasi čia išeivijoje. A. Audronio
raitelių prasiveržė į užfrontę ir ar
nusistatymas prieš šaulius ir jo as tėjo Kėdainių linkui. Šauliai juos
meniškas sąskaitų suvedinėjimas įsiviliojo į mišką ir ten apmėtė
yra ne vietoje, prieštarauja visai tom granatom ir apšaudė. Lenkai
ramovėnų sąjungai ir jai kenkia, o
skubiai pasitraukė atgal iš kur
ypatingai kenkia ramovėnų sky atėjo. Dotnuvos Ž.Ū. Technikumo
riui čia L.A. Kalifornijoje.
saulių būrys dalyvavo Klaipėdos
Kaip visi žinome ramovėnai yra
atvadavime, tai antras lauras ir
ir buvo išimtinai tiktai karininkų yra dar daug tokių. Iš lektorių tik
organizacija. Šiandien A. Audronis
vienas Prof. Viktoras Ruokis da
priima į ramovėnus ir netarnavu lyvavo Klaipėdos atvadavime ir yra
sius kariuomenėje, ypatingai jam taip pat savanoris kūrėjas-šaulys,
yra mieli pašalinti ar pasitraukę apdovanotas aukščiausia šaulių
buvę šauliai. Jis kartu su pašalin žvaigžde už dalyvavimą kautynėse.
tu iš šaulių organizacijos O. Žad
Straipsny vadinamą pietų "Kali
vydu suorganizavo šaulių ”Rėmėfornijos kariuomenę sudaro sene
' jų” kuopą. Tie ’’Rėmėjai” pradėjo
liai ir proseneliai, reikėjo tik A.A.
rašyti straipsnius nukreiptus prieš
iar pažymėti, kad ta kariuomenė
J. Daumanto šaulių kuopą.
važiuos baidarėmis krašto vaduo
A. Audronis suorganizavo vajų
ti. Fantazijai ribų nėra ir ji daž
sutelkti daugiau ramovėnų. Jis su
nai pavirsta į burbulą tokį, kokį
kitais važinėja po šaulių gyvenvie
paleido A. Audronis.
tes ir nuvažiavęs ragina išstoti iš
—Šaulys-Ramovėnas
šaulių ir prisirašyti prie ramovė
nų. Mes turime žodinių ir raštiškų

kandidatas į Kalifornijos Vaisty-

LOS ANGELES LIETUVIŲ
RESPUBLIKONŲ VEIKLA
Š. m. rugsėjo mėn. 3 d. Lietu
vių Respublikonų valdyba savo
pirmajame (po metinio narių su
sirinkimo) posėdyje pirmiausia
pasiskirstė pareigomis: Liucija
Mažeikienė — pirmininkė, Albi
nas Markevičius, Vytautas Vidu
giris ir Romas Nelsas — vicepir
mininkai, Elena Vidugirienė —
sekretorė, Simas Kvečas — iždi
ninkas ir Vincas Juodvalkis —
iždo patarėjas.
Klubo narių metinio susirinki
mo įgaliota valdyba svarstė ir
ieškojo kelių pakeisti klubo statu
są, užsiregistruojant Sacramente,
kaip politinė grupė, nes tuo at
veju galėtų laisviau veikti ir bū
tų dažniau paminėta ar įvertinta.
Kadangi artėja rinkimai į po
sėdį (vieną valandą vėliau) buvo
pakviestas respublikonų kandi
datas į Kalifornijos valstybės se
natą Earle Robinson. E. Robinson yra biznierius, vadovauja
nuosavai firmai ”A Management
Counseling & A Insurance Firm.”
Savo prariešimė davė žinių apie
save ir savo politinius siekius.
Minėjo, kad: ’’Laisvo verslo ini
ciatyvos sistema ir amerikiečių

vių prietelius.
gyvenimo būdas yra pavojuje
mūsų distrikte. Hayden kandida
tuoja į Kalifornijos State Assem
bly ir jo remiamas Rosenthal, ku
ris yra demokratų kandidatas į
Kalifornijos Valstybės Senatą.—
abu kandidatai remiami Č.E.D.
(Committee on Economic Demo
cracy). Nuosavybė yra esminis
objektas laisvo verslo sistemoje.
Nuosavybių savininkai mato, kad
nuosavybės bei savininkai pra
randa savo teises Santa Moniko
je, kur C.E.D. pareigūnai yau yra
valdžioje.”
Baigdamas paminėjo, kad iš
tikrųjų tai nėra kova tarp politi
nių partijų, tai yra kova nepraras
ti ’’American way of life”.
Padėkojęs už pakvietimą daly
vauti Lietuvių Respublikonų klu
bo valdybos posėdyje, paprašė,
kad padėtume jam būti išrinktam
į Kalifornijos Valstybės Senatą
Svečiui atsisveikinus, valdyba
nutarė remti Earle Robinson kan
didatūrą ir padėti jam ateinan
čiuose lapkričio 2d. rinkimuose
Sekančią savaitę buvo suorga
nizuota laiškų siuntimo akcija.
— išsiuntinėta 1800 laiškų lietu
viams su rekomendacija balsuoti
už Earle Robinson, o kas gali,
paremti ir pinigine auka (A., M.)

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Advokatai

Dantistai

JACK ALEX

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

A Horney at Law

Member American Dental Society

BRIAN T. McCORMACK, M.D.

ROMAS REMODELING

Diplomate of the

?

Plumbing - Electrical - Carpentry

American Board of Internal Medicine

;

Cement Work - Construction -

1701 So. Euclid Avenue

I

Remodeling - Repair

Anaheim, Calif. 92802

Law Offices of

Experienced

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D. j
j
& JORGE HOYOS, M.D.

10900 Warner Ave., Suite 116

ALEX & BRINKIS

Fountain Valley, CA 92708

1500 W. Covina Pkway., Suite 103
West Covina, CA 91790

(Corner Warner & Euclid)

Tel. (213) 337-0777 and
(213) 962-6644

Tel. 1 (714) 968-5525

ROMUALD WOZNIALIS

Phone 772-0584

j

MEDICAL OFFICES

3803 Evanns St.
Los Angeles, CA 90027

Phone (213) 664-7163

2642 Pasadena Avenue

A. BLAKIS, D.D.S.

ARTHUR V. DOBLE

Dantistas (latviu

(Arturas Dobilas)

Los Angeles, CA 90049

AMBO-WY IKING, Inc.

Phone 222-0211

Gen. contractors
Presid. Charles Dargis

Nuosavybių pardavėjai

kilmes)

—

■

-
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12421 Venice Blvd., Suite b
Los Angeles, CA 90066
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1 HO lil t

2901 Wilshire Blvd.

Attorney at Law

ALBINAS MARKEVIČIUS

Santa Monica, CA 90403

Teleph. (213) 391-5243

Real Estate Broker

12301 Wilshire Blvd., Suite 512

Phone 828-4613 by appointment

ROQUE & MARK 60.

Los Angeles, California 90025

Telefonas (213) 826-5505

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
DANUTE GIEDRAITIS, Mi.i).

2802 Santa Monica Blvd.,

VERTINGOS DOVANOS

Santa Monica, CA 90404

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių
gimtadienių ar kitomis progomis-*

Phone: 828-7525 ‘

Ir

395^410

Res.

Lietuviai dantistai

HENRIKAS PAšKEVĖČIUS

tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa*
galvelės, rankšiuoščiai ir staltiesės.

3151 Glendale Boulevard

ir

Gražu dovanų duoti yra

DANUTE PASKEVICIENE

ir autentiškos koplytėlės, lietuviško!

A. "Mark" MARKEVIČIUS

Real Estate Brokers

lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos,

All Lines of Insurance

Hl.NKY J. PAoCUE, Realtor?

Apdrauda

ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.

ivl & k AMERICANA

Los Angeles, GA 90039

insurance Service, inc.

Tel. (’.804265

Escrow Companies

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404

MARCELLA AUGUS

,

828-7526

1153-1735

1611 Montana, Suite G

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:

Santa Monica, CA 90403

4364 Sunset Boulevard

Kes. 393-1*81

Tei. 393-5544

President

CROWN ESCROW CORPORATION

A. F. SKIRIUS

*366 Sunset Boulevard

'

' os Angeles, CA 90029

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

>1_______________________________

j

taisymas

autotechnica
Sav. Jonas Karalius
2849 Rowena Ave., Los Angeles

lei. 660-5984

Realtor

413-3370

lei.: 664-2919

Automobilių

BRONĖ SKIRIENfi

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026

j
; Į

INSURANCE AGENT

90039

Fotografai

I

gydytojai_______664-2919

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojai Ir chirurgai

(same address)

3231 Pico Boulevard

ROMAS JASIUKONIS

Santa Monica, CA 90405

Realtor

Valandos: 10-12 ir 3-7; leltad. 9-1

Residential - Commercial Exchanges

PHOTOGRAPHY

Sav* Wally & Danutė Balchai

11985 E* Firestone, Norwalk, Ca

|------------- j

GENERAL CONTRACTORS

---------

j

A. PEČIULIS

Telef* 2(13) 864-2063
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

JOHN KREGŽDE, M.D.

!

REMODELING and
CONSTRUCTION

“Flatte of Hollywood”

Internal Medicine Including Cardiology

į

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

6671 Hollywood Blvd.

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

!

814 Sih St., #8

Hollywood, CA 90028
469-8097

Res.: 466-6084

Telefonas: (213) 498-8676

Šią ir kitų knygų jaunimui galite
gauti ‘‘Lietuvių Dienų” leidykloje:
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA
90029
Phone: 664-2919

į

Mūsų knygyne tarp pat galite gauti

’

lengvosios muzikos

šokių, maršų, chorų dainų,
atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM

Programų Koordinatorius

1052 Atlantic Ave., Long Beach, C A 90813

Res.: 597-4141

I

Kaina $4*00

Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

(213) 731-7369

Diplomate American Board oj

Te!.: (213) 432-2973

1

j
?

Iliustracijomis.
Calif* 90029
Tel. 664-2919

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

Personalized Service With a Smile

Obstetrics and Gynecology

Meškiukas
Rudnosiukat
Los Angeles,
CA 90029
Vytės Nemunėlio
su spalvotomis V. Siancikaite*

v

Įstaigos telefonas: 826-3090

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D,

WALLY & WAYNE

Res. 849-4192
Vincas Skirtus
R. E. Salesman

■

Didelis dovanų pasirinkimas yra

■

)

j

HENRIKAS BAJALIS
207 N. Windsor Blvd.
Los Angeles, Ca. 90004
Tel. (213) 467-6467

■

Santa Monica, CA 90403
Phone: 394-2242

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE - 7

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Spalio mėn.
17 d., sekm., 1 vai. p.p. šv. Ka
zimiero parapijos balius. Svečias
solistė Marytė Bizinkauskaitė.
i

»

24 d. „sekm.,. Liėtųyių Moterų
klubo * parengimas '-šv.* Kazimiero'
par. salėje. • : •

— 30 d., šeŠtad./7$0 vai. vak.
Lietuvių radi j os ^lįnaė’lėš galius
Šv. Kazimiero par. salėje.

Lapkričio mėn.
— 6 d. 7:30 vai. vak. Vliko
seimo balius Ambassador viešb.
— 20 d. 7:30 vai. vak. LST
korp. Neo-Lithuania 60 m. minėjimas-balius Tautinių Namų
salėje.
TRUMPAI
FILMAS APIE MILOSZO
VAIKYSTĘ LIETUVOJE

Federalinė Valdžia Finansuos
Lietuvių Sodybos
Projektą Clevelande

JAV Lietuvių Bendruomenės
Socialinių Reikalų Tarybos Clevelando skyriaus prašymas HUD de
partmental skirti pinigus vyresnio
.amžiaus lietuvių namams statyti
yra patenkintas ir dviejų milijonų
dolerių suma yra paskirta 50 butų
projektui.
Lietuvių sodyba (Lithuanian
Center) bus statoma Willoughby
(prie Clevelando), Ohio ant gra
žaus 472 akro sklypo.
JAV Lietuviu Bendruomenės
informacija. —Vytautas Kutkus

PERSIKĖLĖ GYVENTI Į CALIF.
Vladas Šakalys ir Simas Kudir
ka iš Brooklyn, N.Y., persikėlė
gyventi į Santa Monica, Čalif.
JŪRATĖ SU COLUMBIA TV
Mūsų gabioji televizijos žvaigž
dė Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian,
nors ir nelaimėjo ”Emmy” premi
jos, kuri atiteko nesenai mirusiai
Ingrid Bergman, bet tik faktas
kad ji buvo nominuota su pasau
linio mąsto aktorėmis, tikrai daug
ką reiškia. Pats laikas, kad režisoriai ir produceriai įvertintų Jūra
tės visapusiškus gabumus.
Jūratė tik ką pasirašė sutartį su
Columbia TV studija, kuri numa
čiusi susukti 2 filmas į savaitę, kur
Jūratė turės pagrindinę rolę. Taip
pat studija numačiusi sukti savai
tines serijas irgi su Jūrate pagrin
dinėj rolėj. Tas viskas išsivystys
maždaug vienų metų bėgyje. Kaip
visi įvertina Jūratę ir jos talen
tus, galima suprasti vien tik iš to:
Columbia studija jai davė ne tik
privačią raštinę, bet dėl viso pikto
pridėjo ir privačią sekretorę.
—Va-ja

dukrai L. Thunell ir jos sūnui,
William.
Aleksandra
Balčiūnienė-Švaistienė, mirė rugpiūčio 22 d„ sulau
kus 84 m. amžiaus. Jos vyras, ra
šytojas Juozas Balčiūnas-Švaistas,
mirė prieš keletą metų.
Laidotuvėmis rūninosi dukra
Birutė Petrušaitienė iš Kanados.
A. Švaistienė buvo palaidota rugp.
23 d. Šv. Kryžiaus kapinėse.
SVEČIAI

Kun. Vytautas Palubinskas,
Aušros Vartų parapijos naujasis
klebonas, rugpiūčio mėn. pabai
goje svečiavosi Kalifornijoje, kur
jo brolis Angelo Palubinskas gy
vena.
Aušros Vartų bažnyčia, visai su
sirgus kun. Gurinskui, jau buvo
vyskupijos perimta.
Kun. V. Palubinskas su New
Yorko Lietuvos Vyčių nariais nu
vyko pas vyskupą ir atgavo baž
nyčią lietuviams.
Kun. V. Palubinskas buvo per
keltas iš Paterson, N.J. į Aušros
Vartų parapiją. Į bažnyčios ati
darymo iškilmes buvo atvykęs iš
Romos prel. L. Tulaba.
Aušros Vartų bažnyčios .adre
sas yra—32 Dominick St., New
York, prie pat tunelio iš New
Yorko į New Jersey, tarp didžiu
lių dangoraižių.
Kun. V. Palubinskas anlankė ir
Lietuvių Dienų redakciją ir čia įsi
gijo daug lietuviškų knygų.

Pasikalbėjime su Draugijos Bal
tijos Studijoms Puoselėti '(AABS.)
biuletenio redaktore, Nobelio lau
reatas, Česlovas Miloszas painfor
mavo, kad Lenkijoje pagamintas
filmas pagal jo romaną įsos slėnis.
Šiame romane jis aprašo savo vai
kystę Lietuvoje. Režisierius Tade
usz Konwicki, kuris yra kilęs iš
DAR VIENA NAUJA
Vilniaus krašto, nusprendė, kad
LIETUVIŠKA PORA
filmą reikia sukurti Lenkijos ir
Lietuvos pasienyje, ydant išgavus
Šių metų rugpiūčio mėn. 21 d.
ypatingą atmosferą, užfiksavus
šv. Kazimiero parapijos bažny
gamtą, architektūrą, ir t.t. Filmas,y
čioje, buvo palaiminta dar viena
buvo susuktas dar ’Solidarumo”
lietuviška norą: Irena Rūta Bužėlaikais. Po karinės padėties įvedi
naitė ir Jeffrey Joseph Valaika.
mo Konwicki užbaigė filmą studi
Jaunuosius prie altoriaus paly
joje. Kaip žinomas režimo .kritikas,
dėjo 5' poros gražaus jaunimo. Vy
KRIKŠTAI
jis kurį laiką buvo internuotas.
riausias pabrolis—jaunojo brolis
Rugpjūčio 22 d. Šv. Kazimiero
Miloszas mano, kad lenkų valdžia
Petras, vyriausia pamergė, jauno
bažnyčioje
buvo
pakrikštyta
Kęstu

gali leisti filmą rodyti teatruose,
sios sesuo Audronė. Jaunąją po
nes jame nėra jokių politinių ele čio ir Nijolės Žygų dukra Lauros, rą sujungė prel. J. Kučingis.
Marijos, Onos vardais. Krikšto tė
mentų. (ELTA)
Po jungtuvių, jaunosios tėvai,
vai buvo Ramūnas Skrinka ir Lucy
Ramūnas ir Irena Bužėnai, iškėlė
Garla Loenardi. Žygai gyvena Pa
NAUJAS ADVOKATAS
labai. jau elegantiškas vestuves
sadena, Calif.
Lobster House restorane, Marina
Andrius L. Barauskas, sūnus
Del Rey. Jaunuosius sveikino žo
mirusio Leono Barausko, persikė
džiu: V. Pažiūra, buvęs lietuviškos
lė gyventi į Kaliforniją ir atidarė
MIRTYS
šeštadieninės mokyklos vedėjas,
ištaigą Santa Ana mieste—1002 N.
Rugpiūčio 11 d. mirė Anelė s kur Ilona mokytojavo, p. O. RaBroadway, Santa Ana, C A 92701.
Narkevičienė, tik turėdama 62 m.
zutienė — ’’Spindulys” ansamblio
Tel. (714) 542-1161.
amžiaus. Ji buvo palaidota Forest vadovė, kur Ilona gana ilgus me
Alfonso Šimonėlio žmonos me Lawn kapinėse rugpiūčio 14 d.
tus šoko ir šoka. Daug sveikinimų
Reiškiame gili, užuojautą vy raštu.
tinės sukakties Šv. Mišios buvo
atlaikytos šv. Kazimiero bažnyčio rui Stasiui ir dukroms: Ramonai,
Vestuvių pokylį vykusiai ir su
je rugsėjo 19 d. Susirinko didelis Reginai ir Lucijai.
jumoru pravedė R. Dabšys, įterp
skaičius žmonos ir Alfonso priedamas ir lietuviškų papročių . . .
telių.
motinos ir dukros atsisveikinimą ir
Birželio 19 d. mirė Antanina
Po pamaldų A. Šimonėlis pa Rafonavičienė, Leonorės Thunell
gražų Sadutės šokį. Ten buvusiems
kvietė draugus į Spaudos pikniką mamytė, sulaukus 84 m. amžiaus.
svečiams amerikiečiams, visos tos
ir juos pavaišino,
Reiškiame gilios užuojautos
lietuviškos ceremonijos tikrai pa•4

M

ALpOA) 1763 ,
O
•
1982, Nr.9
S

tuvis, snpnai kčidii neiuviSKai, oet,
jei aš pažįstu Iloną. per metus lai
ko puikiai kalbės lietuviškai ir kar
tu šoks Lenciūgai
Ilona yra gerai pažįstama mū
sų tarpe, kaip veikli lietuvaitė, nuo
vaikystės dienų priklausanti skau
čių organizacijai, kur ėjo įvairias
pareigas; šoko ir šoka Los Ange
les ansambly ’’Spindulys,” daug
laiko pašvenčia ir kitoms lietuviš
koms organizacijoms.
Visa Bužėnų šeima yra veikli
lietuviškose organizacijose; visa
šeima, tėvai ir vaikai—skautai,
gana aktyvūs. Dirba ir kitose or
ganizacijose, mielai padėdami ten,
kur tik kam reikia. Jonas ir Aud
ronė Bužėnai, aktyvūs skautiškose
eilėse.
Jauniesiems linkėtina gražaus
lietuviško džiaugsmo ir laimės Jų
bendram gyvenime.- —Vaja
JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ-ANN
JILLIAN NOMINUOTA
”EMMY” PREMIJAI
Mūsų gabioji lietuvaitė, vaidinu
si garsią aktorę Mae West, to pa
ties vardo filmoje, savo nepapras
tai gera vaidyba ir talentu at
kreipė ne tik teatro kritikų, bet
ir filmų direktorių dėmesį. Jos sce
nos triumfas apvainikuotas nomi
nacija kandidate EMMY premijai.
Tai pačiai premijai yra dar ke
turios kandidatės: pasaulinio mąs
to aktorė Ingrid Bergman, Glenda
Jackson, Jean Stapleton ir Cicely
Tyson.
Jeigu Jūratė ir nelaimėtų pre
mijos, bet vien tik faktas, kad jos
talentas buvo pripažintas vertu
nominavimui, jau daug ką pasako,
ypatingai, kai ji turi konkuruoti su
jau daug metų žinomom artistėm.
Mums lietuviams tikrai malo
nu turėti tokią puikią reprezen
tante Lietuvai. Man atrodo, kad
ji yra pirmoji lieuvaitė pasiekusi
tiek daug.
Šios premijos įteikimo ceremo
nijos bus rodomos per ABC-TV
kanalą, rugsėjo mėn. 19-tą dieną.
—Vaja
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