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LOS ANGELES SKAUTU - ČIŲ MUGĖ

1985 m. kovo mėn. K) d. Los Angeles 
skautai ir skautės šv. Kazimiero parapijos 
patalpose,suruošė savo tradicinę Kaziuko 
mugę. Nors ir buvo pranašautas lietus, bet 
skautukams pasisekė — kartais net saulutė 
šyptelėdavo iš debesimis apsiniaukusio 
dangaus.

Kaip ir visuomet, šeštadienis buvo 
didelių pasiruošimų darbo diena. Visi 
skautai ir skautės suvažiavo (parapiją, kur 
praleido visų dieną intensyviai ruošdamiesi 
mugei: patyrę skautai, skautišku būdu, 
naudodami tik virvę ir medį (be vinių ar 
(kasimo į. cementą) pastatė įspūdingus 
mugės vartus, skautukės ir skautukai dir
bo statydami savo būdeles, paišė užrašus. 
Dideli ir maži kartu dirbo, pasidalindami 
ir dažais ir talentais. Akademikai, apatinę 
parapijos salę pavertė prancūziška kavine, 
tarp kitko, kavinės tema kiekvienais metais 

jūrų v. s. Vladą Pelukauską, bendrai kirpti 
kaspiną, oficialiai atidarė mugę.

Lietuvos generalinis konsulas inž. Vytautas Čekanauskas taria žodį atidarydamas 
skautų Kaziuko muge; dešinėje sol. J. Čekanauskienė ir s. M. Butkienė.
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yra nauja. Dekoracijos, prancūziška 
muzika ir atatinkamai apsirengusios 
padavėjos tikrai kavinei suteikė 
prancūzišką atmosferą.

Sekmadienį buvo matyti viso darbo 
vaisius: skoningai išpuoštos būdelės su 
lietuviškais skautiškais rankdarbiais.

Po pamaldų, Los Angeles Ramiojo 
Vandenyno Rajono vadė s. Marija 
Butkienė, tarė trumpą sveikinimo žodį ir 
pakvietė Lietuvos generalinį konsulą inž. 
Vytautą Čekanauską perkirpti juostą ir tuo 
oficialiai atidaryti mugę. Kons. V. 
Čekanauskas tarė žodį, skautams ir 
svečiams, pabrėždamas skautų šūkio 
“Dievui, Tėvynei ir Artimui” reikšmę ir 
prasmingumą. Pasikvietęs, čia 
besisvečiuojanti iš Klevelando atvykusį

Trys skautukės šypsosi besigėrėdamas 
savo padirbtomis kanklėmis, iš kairės: R. 
Navickaitė, Gailė Radvenytė ir Nijolė
Tonkūnaitė.

Svečiai puolė pirkti įvairius rankdarbius, 
kuriuos skautai ruošė ištisus metus. 
Paukštytės ir vilkiukai savo būdelėse turėjo 
laimės šaltinius (loterijas), sesės savo 
budelėse pardavinėjo viską nuo savo pačių 
išdrožinėtų rankšluostinių, lietuviškų lėlių, 
kanklių, verpimo ratelių ir staklių, bei 
lietuviškų priejuosčių, iki sesių padarytų, 
koldūnų. Broliai pardavinėjo dešreles, 
šaltus gėrimus ir turėjo įvairių žaidimų, 
netgi golfą!

Viršutinėje salėje buvo skaniai pagaminti 
lietuviški pietūs, kuriuos pavalgius, svečiai 
galėjo nueiti pasigardžiuoti į akademikų 
kavinę.

Šiais metais žmonės beveik viską iš
pirko! (nenuostabu, kad viską išpirko, nes 
tikrai buvo padaryta meniškų rankdarbių, 
kurių kiekvienas norėjo įsigyti, kaip kan
klių, verpimo ratelių, staklių ir 1.1. 
Skautukai įdėjo daug darbo, bet uitai ir 
turėjo dideli pasisekimą. Taigi lietu viškas 
priežodis ‘ ‘ką pasėsi tą ir piausi ’ ’ labai 
tinka ne vien skautukams Red. pastaba)

Šiais metais mugė buvo pati sėkmin
giausia iš visų — ir pelno atžvilgiu, kurio 
gauta gana gerai, ir nuotaikos ir svečių 
bei skautukų entuziazmu.

Rima Navickaitė
□□□□□□□□□□□□□□□□□D

Papildymai
LAV sausio mėnesio numeryje 

“Vasario 16-to minėjimas”straipsnyje 
buvo praleistas režisoriaus ir pasakotojo 
Algimanto Žemaitaičio pavardė. Redakcija 
labai atsiprašo.

Muz. Bronius Budriūnas priminė, kad 
Los Angelėse ne pirmą kartą choras buvo 
pagerbtas atsistojimu ir plojimu. 
Sv.Kazimiero parapijos choras buvęs irgi 
taip pat pagerbtas.
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ATSIIMKIM IŠ SOVIETŲ 
KAS MUMS PRIKLAUSO

Kiekviename lietuviškame laikrašty pilna skelbimų. — 
“...pcrsiunčiam palikimus ir pinigus i Lietuva...” Iki šiol dar 

nemačiau nė vieno skelbimo, kuris sakytų...“išgaunam pinigus ir 
palikimus iš Lietuvos”. Kodėl?

Atrodo, kad didžiausia tam priežastis yra nežinojimas kur ir pas 
ką kreiptis, kaip bylų užvesti. Daugumas advokatų nenori apsiim
ti tokių bylų, kadangi labai daug darbo, daug laiko atima visiems 
žinomas sovietiškas popierizmas, o gal ir tas, kad nežino kuriuo 
keliu eiti, nuo ko pradėt. Jei kuris ir “pasižada", tai iš anksto prašo 
sumokėti honorarą, kuris beveik pasiekia atgaunamo turto verte, 
kadangi užvestos bylos pasėkos nėra aiškios.

Taip pat didele rolę vaidina mūsų lietuviškas pasyvumas: nėra 
ko su sovietais prasidėti, nieko iš jų vis vien negausi, nieko 
nelaimėsi, tik kainuos daug pinigo ir nervų, dar ko gero giminėms 
pakenks ir 1.1., ir taip palieka turtą, kuris jiems teisėtai priklauso, 
sovietų, iždui.

Visiems yra gerai žinoma, kad čia, Amerikoje, ar kitose Vakarų 
valstybėse, nespėja mirusiam nei kojos atšalti, kai prisistato 
sovietiški advokatai pasiimti pinigų ar kito turto. Kasmet į sovietų 
kišene nukeliauja keli šimtai tūkstančių dolerių, vien tik iš 
Amerikos. Gavusių palikimus (pinigus ar kitą turtą) iš Lietuvos 
tėra labai mažai, gali suskaityti and vienos rankos pirštų. Gi 
Lietuvoje irgi žmonės miršta, palieka pinigų, ar nekilnojamo tur
to, kuris pereina j valdžios rankas arba tenka “giminėms”.

Kada mirė mano vyro motina ir mes pradėjom bylą — atgauti 
ne vien tik pinigus, buvusius taupomoj kasoj užrašytus vyro var
du, (su tuo nebuvo jokių sunkumų) bet ir obligacijas, kurios niekam 
nebuvo užrašytos, ir namą, kuris buvo testamentu paliktas moteriai 
prižiūrėjusiai motiną tik 3 savaites, visi šaipėsi, kad be reikalo 
prasidėjom, nes iš sovietų nieko negausim, jie pinigų iš Lietuvos 
neišleis, be reikalo tik mėtom pinigus ir 1.1. Ir pati vyriausia In- 
jurkolegijos teisėja Vilniuje bandė įtikinti, kad jokiu būdu negalima 
panaikinti testamento, kuris yra notarės patvirtintas, esą tokio atvejo 
dar Lietuvoj nėra buvę...

Bet, vis dėlto, išėjo kitaip, negu visi pranašavo! Gabaus, 
darbštaus ir gerai su sovietiškom procedūrom susipažinusio, ad
vokato, trečios kartos lietuvio, gerokai supykusio ant sovietų, kad 
jį iš Vilniaus išprašė, net nebaigus kelionės, pagalba, ir pinigai 
atgauti, ir testamentas panaikintas, ir, giminėms padedant, namas 
parduotas ir gauti už jį pinigai.

Svarbiausia bylą, pradėti greitai, nes sovietišku įstatymu yra 
nustatyas 6 mėnesių laikotarpis, kurio metu neatsiliepus, turtas 
automatiškai pereina arba “giminėms”, arba valdžiai, jei nėra 
testamento. Visus laiškus siųsti registruotus, reikalaujant gavėjo 
parašo-pakvitavimo. Atsiminkime su kuo turime reikalo, nes jie 
yra melo meistrai, pradedant aukščiausia Injurkolegijos galva ir 
baigiant miestelio notare, kuri tvirtino, kad jokių pretendentų į turtą 
per 6 mėnesius neatsirado, nežiūrint to, kad jos parašas buvo ant 
pakvitavimo, kad mūsų laiškas gautas.

Šioje byloje daug padėjo giminės ir jiems, bent iki šiol, jokių 
nemalonumų iš valdžios nebuvo, nors jau praėjo beveik 3 metai.

Jei iš mūsų sovietai išsiveža pinigus ir kitą turtą, kuris jiems 
nepriklauso, tai mes turim pareigą atsiimti tai, kas mums priklauso.

Įdomus buvo mūsų advokato pokalbis su sovietų advokatu, kuris 
neva tai juokais pasakė: “ko čia dabar vargsti, vis vien nieko 
negausi...”, į tai mūsų advokatas jam atsakė: “jei aš bylos 
nelaimėsiu ir mano klijentas nieko negaus, tai žinokit, kad aš 
pranešiu ir mūsų vyriausybei, ir mūsų teisėjams, kad jūs nesilaikot 
tarptautinio susitarimo, ir tada jūs nieko iš čia negausit. Mums 
prapuls tik keli tūkstančiai, o jūs prarasit kelis šimtus tūkstančių 
kasmet.”

Norėdami gauti daugiau žinių ar pradėti atgavimo bylą, kreipkitės 
(angliškai): Mr. R. Lygutis, 483 Francisco St. Ste. B., San Fran
cisco, Ca. 94133, tcl. (415) 781-9048. Arba rašykite V. 
Baltušienci, 4364 Sunset Blv., Los Angeles, Ca. 90029 (lietuviš
kai).

Valerija Baltušienė

***4*44*4¥¥*44**44**4¥¥¥*¥4 
LELYA’S DRABUŽIU KRAUTUVĖ

7706 Santa Monica Blv., Los Angeles, Ca. 90046 
tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).

Paštu, reguliariai siunčia į. Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat 
sudaro iškvietimo dokumentus.

Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų, 
ir švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų, avies kailio paltų ir švarkų, 
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų, vilnonių 
šalikų, bliuskučių, “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos 
gamybos automobilių.

Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms 
garantuotas.

Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais 
— uždaryta.

HOLLYWOOD LOS FELIZ

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė

5126 Hollywood Blv., Los Angeles, C A 90027

Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai 
Duona — German and Lithuanian Bakery

Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. 
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms

Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm.-uždaryta.

Tel. 663-4747

♦+**444444****4*****
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Galėjo būti blogiau
Sekmadieniais kai kada užkalbinu Kosta 

Kibildžiauską. Žmonės stebisi, kodėl jis iki 
šiol nepakeitė pavardės ir nepasidarė 
Kibildžiumi ar Bildžiumi. O gal — 
Kibilda? Kai kas dėl paprastumo jį taip ir 
vadina, dažniausiai Kibildžiumi. Aš — ir 
vienaip, ir kitaip.

Giriasi jis, kad po karo studijavęs 
filosofija Šneidemiulėje ir buvo labai 
pamėgęs Šopenhauerį. Tuo per daug 
nesistebiu, nes pokario metai, paskendę 
griuvėsiuose, buvo perdėm filosofiški. 
Kiekvienas tada norėjo išsiaiškinti, kas yra 
tie prakeikti —izmai, privedę pasaulį prie 
tokios katastrofos.

Šiandien daug kas išgaravo iš galvos. Bet 
jokiu būdu ne iš Kibildžiaus. Jo galva yra 
protingai talpi, didelė ir, kas man patinka, 
žymiai pilkesnė už mano.

Bet ne tai svarbu. Kibildžiauskas turi 
savotiška aistra, pokalbiuose įrodinėti, kad 
pasaulis yra blogas, moterų moralė 
smukusi, vaikai neklaužados, viskas eina 
velniop, kad padoriam žmogui, (reiškia, 
jam) neįmanoma gyventi mieste ir pan. 
Kartais tiek įsivaro, kad pradeda abejoti 
Dievo buvimu, dargi šventoriuje

stovėdamas:
— Jei Dievas yra, tai kodėl tiek daug 

žmonių skursta ir plinka.
Naivesnio argumento niekad nesu 

girdėjęs. Dėl plikės priekaištauti 
Visagaliui?! Nei penki, nei devyni.

Anądien ėmė jis paistyti kažkokią keistą 
pseudoteoriją apie Dievo ligotumą:

— Dievas serga. Jeigu būtų sveikas, 
nebūtu tiek daug teologijos daktarų. Jiems 
tik ir rūpi Dievo ligas gydyti.

Vėl nei šis, nei tas. Aiškiausia 
nesąmonė. Net gaila žodžių. Visi mes gi 
žinom, kad Dievas, anot Maceinos, yra 
metafizinė būtybė, nieko bendro neturinti 
su žemiškomis ligomis.

Mane labiausiai pykina Kibildžiaus 
įprotis bičiulių bėdas palydėti sausa 
pastaba: “galėjo būti blogiau1'. Vos tik kas 
nors pasiguodė ištikusia neganda 
(sakykime, chuliganai primušė, ar liko be 
darbo, ar duktė pabėgo iš namų), tas 
filosofas Kibilda tuoj įbruka savo skatiką: 
Niekis — galėjo būti blogiau’’. Destis, jam 
asmeniškai galima be saiko dejuoti, o 
kitiems — ne. Tai bent demokratiška 
lygybė.

Sykį ryžausi priremti jį prie sienos:
— Paklausyk. Kostai, kas man atsitiko. 

Sapnavau baisų sapną. Gulėjau ligoninėje, 
po sunkios operacijos numiriau ir. kaip 
tokiam palaidūnui skirta, pakliuvau į 
pragarą. Ten, broleli, kremliškas velnių 
tribunolas pasmerkė mane amžinai kančiai. 
Ar yra kas nors baisesnio?

Kibildžiauskas, lyg neišgirdęs, kas man 
atsitiko, ramiausiai leptelėjo:

— Galėjo būti blogiau.
— Na, po galais, gerbiamasai, — 

nesutramdžiau tūžmo, — kas gali būti 
blogiau už pragaro kančią? Mane gi svilins 
amžių amžiais.

— O kaipgi, gali, — irgi šiek tiek 
pakėlęs balsą tarė Kibildžius. — Kančia 
sapne — niekis, o tikrovėje — tikrai baisi. 
Vadinasi pačiam galėjo būti blogiau.

Ir kriukis... Ne, ne, brangūs skaitytojai, 
filosofuojančio lietuvio niekad 
neperkalbėsim. Juo labiau Kibildžiausko, 
prieš daugeli metų praplikusio prie Artūro 
Šopenhauerio knygos “Parerga und 
Parai ipomena”.

Pr. Visvydas

Crown Escrow Corporation
MARCELLA AUGUS

President
2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026 

Tel.: 413-3370

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, California 90039 

Telef. 661-5276

ATIDARYTAS: 
antradieniais ir ketvirtadieniais 6:00-8:00 vai. vak. 

šeštadieniais 9:00-12:00 vai.

Kooperatyvas už praėjusį ketvirtį išmokėjo už laikomus indėlius 9% 
palūkanų. Sąskaitos apdraustos iki $100,000. Išduodamos įvairų rūšių 
paskolos, pradedant 12%.

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039

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

Home: (213) 664-0791
*****************************************************************************

CALIFORNIA CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard

Santa Monica, California 90404 
Phone (213) 828-7095

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404

Telefonas: (213) 828-7525

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

444444444444444444444444444***

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
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA

Kaziuko mugėje.

Skautės prie savo stalo su vadovėmis s. L Jarašuniene ir dr. D. Giedraitiene (dešinėje)

Iš Los Angeles Kredito Kooperatyvo 
veiklos

Lietuvių Kredito kooperatyvo metinis 
susirinkimas įvyko vasario 24 d. 
Tautiniuose Namuose. Pirm. A. Kiršonis 
pakvietė tylos minute pagerbti mirusius 
narius: Joną Mockų, Vytautą Bacevičių ir 
Ireną Klorienę. Jis toliau kalbėjo, kad 
prėjusieji metai kooperatyvui buvo geri: 
pelno gauta 105,071 dol., nariams 
išmokėta dividendo 85,160 dol. 
Paskutiniuoju metu pinigų rinkoje nukritus 
nuošimčiams už indėlius, teks ir mums 
prisiderinti, palūkanas mažinant už 
laikomas santaupas. Kooperatyvas yra 
stiprioje pozicijoje, turėdamas 149,000 
dol. garantijų ir rezervų fonduose. Apie 
iždo stovį pranešė ir paaiškino I. Med
žiukas. Kredito komiteto vardu kalbėjo M. 
Leškys, pranešdamas, kad 1984 metai 
buvo rekordiniai, nes paskolų išduota 
daugiau, negu kuriais kitais metais. 
Priežiūros komiteto pranešimą perskaitė 
pirm. A. Mikuckis.

Priėmus apyskaitą, įvyko rinkimai. Iš 
valdybos nuo metų pradžios pasitraukus A. 
Bražinskui, išrinktas B. Dūda, o į 
priežiūros komitetą perrinktas R. Stočkus. 
Susirinkime sekretoriavo M. Leškys.

Kooperatyvas, įsteigtas 1962 m., turi 
490 narių. Palankiomis sąlygomis duoda 
įvairių rūšių paskolas: asmenines, 
automobiliams pirkti, garantuotas nekilno
jamu turtu (I ir II morgičius).

Ig. M.

L. A. Moterų Klubų Federacijos 
metinis susirinkimas įvyko 1985 m. 
vasario mėn. 24 d. p. p. Ruokiu namuose.

Be metinių ir einamųjų pranešimų, pirm. 
B. Skirienė, atsistatydama iš savo pareigų, 
pareiškė padėką už talką, ypač toms, 
kurios jai daug padėjo veikloje: vice-pirm. 
Stasei Bajalienei, ižd. Janinai Rukšėnienei, 
skret. Kotrynai Bulotienei ir anglų kalbos 
sekret. Marytei Šepikaitei.

1985 metams naujai išrinktą valdybą 
sudaro: Jūratė Petraitytė-Sepikienė — 
pirm., Adelė Balsienė — protokolų sekret., 
Marytė Šepikaitė — anglų kalbos sekret., 
Janina Rukšėnienė — ižd., Gražina 
Juodeikienė — reporterė.

Revizijos komisiją sudaro: Janina 
Radvenienė, Veronika Andrašūnienė ir 
Nelė Mockuvienė.

Susirinkimas buvo gausus ir smagus 
malonioje šeimininkų globoje.

B.S.

Vasario 16 gimnazija
per p. Bronę Lipšienę prisiuntė gražų 
padėkos laišką už gautus 2 siuntinius 
lietuviškų knygų iš “Lietuvių Dienų“ 
žurnalo redakcijos.

P. Lipšienė rašo: “Kiekviena knyga 
dabar mums brangi, todėl džiaugiamės, 
kad pasaulio lietuviai taip nuoširdžiai 
atsiliepė į mūsų prašymą. Dar sykį ačiū 
Jums už dovaną“.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS XIII SUVAŽIAVIMAS

1985 m. gruodžio mėn. 26 — 30 
dienomis Los Angeles mieste yra 
rengiamas LKMA suvažiavimas. Jis vyks 
Ambassador viešbutyje netoli miesto cen
tro (paskaitos ir pokylis) bei lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos salėje (parodos ir 
koncertas). Viešbučio kaina yra 55 dol. 
asmeniui vienam kambaryje ir 55 dol. asm. 
po du kambaryje. Jeigu kas pageidaus, 
org. komitetas stengsis surasti nakvynę 
lietuvių šeimoje.

Kad galėtumėm nakvynes užtikrinti, 
maloniai kviečiame visus, kurie ruošiasi 
dalyvauti, pranešti Pranui Grušui, (5559 
Modena PI., Agoura, Ca. 91301, USA, 
tel. (818) 389-311) iki š. m. liepos mėn. 
1 d. šias žinias: vardą ir pavardę, adresą, 
telefoną, ar dalyvaus pokylyje, koncerte, 
ar nakvos viešbutyje po vieną kamb., po 
du kamb., pas pažįstamus, pas komiteto 
surastą šeimą?

Apie tolimesnę suvažiavimo rengimo 
eigą bus visuomenei pranešta spaudoje.

Rengimo komitetas

Respublikonai dirba

Š. m. kovo mėn. 24 d. , sekmadienį, 
12:30 vai. p. p. Lietuvių Tautinių Namų 
salėje, 3356 Glendale Blv. kviečiamas 
Lietuvių Respublikonų Sąjungos narių 
metinis

SUSIRINKIMAS
Maloniai prašome visus narius 

susirinkime dalyvauti.
Ateinantieji veiklos metai pareikalaus ir 

vėl mūsų visų didesnio aktyvumo, nes šiais 
metais turime pasirengti svarbiems 1986 
m. rinkimams į U. S. Senatą ir kitas 
pareigų pozicijas. Šia proga prašome v isų 
pagelbos, pakvieskite į šį susirinkimĄ savo 
draugus, kurie norėtų tapti mūsų Sąjungos 
nariais ir prisidėtų prie mūsų lietuvių 
politinės veiklos.

Valdyba

Lietuvių Bendruomenė ir sporto klubas 
“Banga” ruošia pagerbimą pasauliniam 
šachmatų (korespondencijos metodo) mei
steriui dr. V. Palčauskui. Ši pagerbimo 
vakarienė vyks gegužės mėn. 18 d. Tauti
niuose Namuose.

Dėl informacijos kreiptis pas Danguolę 
Vizgirdienę (805) 497-7217 ir Algį Šėką 
(714) 962-4241.
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KVIETIMAS KAS TEISYBĖ, TAI NE MELAS
(Už ką sovietų pakalikai puola Ale Rūtą)

Lietuvių. Amerikiečių Respublikonų 
Sąjungos Šiaurinės Kalifornijos skyriaus 
valdyba kviečia Jus atsilankyti L lietuviškų 
velykinių margučių, dažymo demonstraciją. 
Danutė Janutienė ir Alberta Astraitė-Singh 
mus supažindins su šia gražia lietuviška 
tradicija ir pademonstruos vaško dažymo 
ir skutinėjimo technikas.

Taipgi tikimės svečio iš Los Angeles 
Vytauto Vidugirio, Kalifornijos 
Respublikonų. Tautybių Tarybos atstovo. 
Vytautas pasidalins mintimis apie šios 
augančios organizacijos veiklą ir lietuvių 
įnašą.

Tas vyks sekmadienį, 1985 m. kovo 
mėn. 31 d., 2 vai. p. p., pas Vandą ir 
Vytautą Šliūpus, 2907 Frontera Way, 
Budingame, Ca. 94010. Po margučių 
dažymo — vaišės, todėl prašome iš anksto 
pranešti savo dalyvavimą ir svečių skaičių. 
Skambinti O. Vindašienei (408) 867-7264 
arba A. Vasaitytei-Seghal (415) 493-5650.

Laukiame atsilankant.

San Francisco Apylinkės 1985 m. Lietuvių Amerikiečių Respublikonų Draugijos 
valdyba su viešnia. Iš kairės: inž. Vytautas J. Šliupas — pirmininkas; Onutė Vindašienė 
— vice-pirmininkė kultūriniams reikalams; Aldona Vasaitytė-Seghal — vice-pirmininkė 
visuomeniniams reikalams; viešnia iš Los Angeles p. Liucija Mažeikienė — Liet. Amer. 
Respublikonų pirmininkė Pietinėje Kalifornijoje; Felicija Prekerytė-Brown — sekretorė 
iždininkė.

Nuotraukoje trūksta Frances Staškus-Laurence vice-pirm. politiniams klausimams.

Tokia antrašte kadaise Aišbė yra parašęs 
apsakymą. Pasiskolinu ją iš gerbiamo 
klasiko, kadangi ji labai tinka šio rašinio 
temai ir išvadoms, kai kalbama apie 
komunisto lūpomis tariamą žodį “tiesa” 
arba “melas”.

Praėjusių, metų pabaigoje okup. 
Lietuvos, vadinamoje “tarybinėje” 
spaudoje (“Pergalė” ir “Gimtasis 
kraštas”) pasirodė du poleminiai rašiniai, 
puolantys mūsų, mylimą rašytoją Alę Rūtą.' 
Vienas — dėl jos įspūdžių iš Lietuvos, 
paskelbtų. “Aidų”žurnale, kitas — dėl to, 
kad ji savo pasikalbėjime su “Draugo” 
korespondentu pastebėjo, jog rašytojų 
tarpe esama grafomanų ir “čia” ir “ten”.

“Gimtojo krašto” rašinyje “Tarp melo 
ilgesio ir tėviškės šmeižto” (koks 
kerėbliškas ir nesuprantamas sakinys!) 
Vytautas Užgirys (taip pat Vytautas, kaip 
ir Kazakevičius), piktinasi, kad Alė Rūta, 
nepasiprašiusi atitinkamų įstaigų nuvažiavo 
į tėviškę, matė blogai atrodantį Lietuvos 
kaimą, apleistus laukus ir pan., bet ne 
pataikūniškai nuzalatintą komunistų 
gerovę... Tai esąs “lengvabūdiškas melas 
ir šmeižtas”. Esą buvę turistų, kurie kitaip 
matę, kurie turėję pilietinės drąsos ir 

savigarbos, pasiprašę ten ir kitur 
nuvažiuoti (arba būti nuvežtiems), o ne 
vien tik su giminaičiu praskrieję vieškeliu. 
Žinoma, jei Alę Rūtą būtų vežę oficialūs 
vežikai, jei būtų užvežę į pavyzdinius 
kolchozus, būtų ilgiau (ar ir visai) neleidę 
sustoti prie sugriautos tėviškės slenksčio, 
skurdo ir apleistų laukų gal ir nebūtų 
mačius. Gal. O dabar — “be inturisto 
žinios”, be okupanto palaiminimo! O ir 
įspūdžius paskelbė be vilniškės cenzūros. 
Skandalas!

Dėl to “Gimtojo krašto” išpuolio trum
pai pasisakė moteris, aplankiusi Lietuvą, 
gyvenanti Vokietijoje — Jadvyga 
Vileckienė-Petkutė “Tėviškės žiburių” 
vasario mėn. 5 d. numeryje. Jos manymu, 
Alė Rūta viską teisingai aprašė, ką 
mačiusi, kadangi važiavo be palydovų. Ji 
pati yra buvusi Lietuvoje, ir Alės Rūtos 
įspūdžius patvirtina, nematydama juose nei 
“melo”, nei “šmeižto”, nes pati 
važiuodama mačiusi “vakare kolchozines 
“zemliankas” be šviesų ir be kelio”.

Pradžioje rašinio apžvelgęs Alės Rūtos 
kelią, pasiremdamas tik neigiamomis 
kritikomis, Vytautas Užgirys padaro 
išvadą, kad autorė esanti ne tik “ribotų 
sugebėjimų literatė”, bet ir “nesąžiningas, 
melo ir šmeižto nevengiantis žmogus”. 
Gerai, kad dar pavadino žmogum. Juk 
komunistams visi kiti yra nežmonės. O dėl 
ribotumo tai taip: jeigu ribotumas priklauso 
nuo to, ar žmogus giria ar peikia 
komunistinius “laimėjimus”, tai Amerikos 
bimbininkai tikrai yra “neribotų 
sugebėjimų”; jei ribotumas priklauso nuo 
to, ar žmogus su savo anūku kalba 
lietuviškai ar angliškai, norėtųsi paklausti, 
kokių neribotų, gabumų yra tas, kuris ne 
tik savo anūkui, bet ir visiems Lietuvos 
vaikams nuo darželio metų, bruka į burną 
rusišką, kalbą? Toks žmogus, tur būt, 
“sąžiningas” partietis (A. Rūtos žodžiais 
‘‘prisiplakėlis ’ ’, parsidavėlis’ \ ‘ ‘pataikū
nas”), tik jau nebe lietuvis.

Vytautas Kazakevičius, beveik ano 
Vytauto, Užgirio, žodžiais paminėjęs Alės 
Rūtos įspūdžių rašinį apie “nuskurdinto 
kolūkinio kaimo vaizdą” pernykščių metų 
“Pergalėje” prikimba prie jos interviu 
pasisakymo, kalbant apie pavergtos 
Lietuvos literatūrą, kad ir ten ir čia esama 
silpnesnių autorių, V. K. terminu 
“grafomanų”. Tarybinėj literatūroj yra 
grafomanų? Nu, ne! Ir šoko įrodinėti, kad 
grafomano sąvoką jis taikąs tik kai kuriems 
išeivijos rašytojams, kad Lietuvoje

(nukelta į 6 pusi.)
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Kas teisybė tai ne melas

(tęsinys iš 5-to pusi.)

grafomanų nesą, nes “mažaraščio eilėkalio 
posmai Vilniuje niekada neišvys dienos 
šviesos, nes čia laikomasi elementarinių 
literatūrinių kriterijų kūrybai vertinti...“ 
Kad ir pro tuos “elementarinius kriterijus“ 
komunistiniai grafomanai, kaip unguriai 
praslysta, aiškiai kalba faktai. Tik 
pažiūrėkime. “Ataskaitiniame“ LTSR 
rašytojų sąjungos “atviram partiniam 
susirinkime“ tarp kitų rūpesčių ir bėdų 
vienas rašytojas atkreipė dėmėsi., kad 
periodinėje spaudoje pasirodo nemaža 
grafomaniškų.eilėraščių“. Tai žodis į žodi, 
išrašas iš reportažo, išspausdinto 
“Literatūros ir meno“ savaitraštyje, 1984 
m. nr. 47.

Tam teigimui pritarė net toks rašytojas, 
kaip Juozas Baltušis, kalbėdamas, kad 
“Nerimą kelia padidėjęs grafomanijos 
srautas“. Tik klausykite: ne vienas kitas, 
bet ištisas “srautas“! O be to, girdi 
“periodikoje pasitaiką subjektyvinių, kar
tais ir demagogiškų recenzijų“. Kelta 
klausimas, ką darą leidyklų redaktoriai, 
kad praleidžią grafomaniją? Vienas 
redaktorių pasiteisino tik tiek, kad pasitaiką 
atvejų, kad redaktorius laikomas tik 
skyrybos (net ne kalbos- mano pastaba- J. 
S.) taisytojas. Leidykla, girdi, didina 
reiklumą kovoje su grafomanija, bet ne 
visuomet sėkmingai.

Norėtųsi paklausti, kur buvo to 
susirinkimo metu V. K. (dėl vietos stokos 
vardą ir pavardę rašau tik inicialais — 
J.S.), kad neišėjo užginčyti išleidžiamos 
grafomanijos ir apginti savo nuomonės? 
Matyt, lengva polemizuoti su išeivijos 
autore ir ją apšaukti melage ir šmeižike, 
bet sunku akis dumti partijai. Taigi, ger
biamasis, kas sako tiesą ir kas meluoja?

Kai jaunieji rašytojai, partijos “globo
jami“ ir už rankytės vedami, vis dėlto, 
nori kaip nors iš tos “globos“ išsprukti ir 
“idėjinės-meninės“ “kūrybos“ išvengti, 
ima kalbėti “vidiniais monologais“, 
suktomis abstrakcijomis, kurių, ir pats 
aukščiausias vadas (koks jis tuo metu 
bebūtų viršūnėje) neišnarpliotų. Ir 
literatūroje atsiranda “kūrybos“, kurios 
kitaip nepavadinsi, kaip “grafomanija“. 
Tokia rašliava kelia rūpesčio jau ne nuo 
pernai metų. Antai prieš kuri, laiką “Tieso
je“ buvo atspaustas straipsnis “Reiklumas- 
parama talentui“. Tarp ištisų tiradų apie 
reikalą, kurti “didelę literatūrą“, apie 
būtinumą jaunuosius rašytojus “auklėti“ 
rašoma prie ko priėjo jų poezija ir kas ją. 
prie to privedė. Cituoju: “Formalinis 

poetikos elementų suabsoliutinimas, kurį 
laiką reiškęsis vienpusiškas estetizuojan- 
čios kritikos primatas buvo tie žiedai, 
kurių vaisius šiandien skinam — poetinių 
individualybių ir braižų supanašėjimą, į 
akis krintantį nesėkmingą pamėgdžio
jimą (...), savotišką aukštos kultūros 
grafomaniją.” (Pabraukta cituojant - 
J.S.)

Kuri geresnė: paprasta, anot V. K. 
grafomanija, ar “aukštos kultūros 
grafomanija“ dabartinėje Lietuvos 
literatūroje? Nesiginčyk, Ale Rūta, ir 
neprieštarauk “Tiesai“ — tegu būna 
Vytauto Kazakevičiaus rašliava “aukštos 
kultūros grafomanija“.

(J.S.)

DEBONNAIRE
Eiliuotas feljetonas

Kaip romane, jis buvo “debonnaire“ 
Dabar seniai jo mūsų tarpe nėr.
Kur iškeliavo, kur staiga pražuvo? 
Nežino joks apylinkės lietuvis.

Net keista. Prieš metus įsimylėjo
Redondo restorano padavėją- 
lyg švendrę liekną, miklią, fainą.
Jeigu nežinote, jo vardas Dainius

Žėrutis. Pravardžiavom Debonnaire, 
nes sugebėdavo galantiškai žėrėt 
ir džiuginti lietuvišką draugiją, 
kol ta lieknoji žvilgsniais neapvijo.

Koks posūkis! Tuoj pat pajutom, 
kad jau kitoks visuomenei Žėrutis 
ir jau kitaip jis vaikščioja žeme. 
Jei kviečia kas, atsako nuožmų “ne“.

Tas “ne ir ne“ kamuodavo draugus.
Ilgainiui mes atvėsom. Na, tegu 
jis laikosi Redondo Dulsinėjos. 
Sakykite, ar ji nebuvo ištekėjus?

Taip — buvo. Sužinojom: tris kartus.
Juk didmiesčio gyvenimas yra kartus. 
Bent meile saldina kartybės vaisių. 
Žmogaus jausmų, deja, mes nepakeisim.

Tad vedė ją Žėrutis — Debonnaire. 
Dabar seniai jo mūsų tarpe nėr.
Kur jis užgeso, kur ūmai pražuvo? 
Nežino joks apylinkės lietuvis.

O liepsną jo laimėjusioji fėja 
restorane vėl žvilgsniais glamonėja 
jau kitą žėrintį inteligentą.
Kaimynė sakė iš eilės jau penktą.

Pr. V.

BALFO 40 M. NASIOS 
VEIKLOS SUKAKTIS

Nors ir pavėluotai, noriu su mielais šio 
laikraštėlio skaitytojais pasidalyti 
įspūdžiais, patirtais Los Angeles BALFO 
surengtame 1984. 5. 6 minėjime. Nekar
tosiu BALFO atliktų artimo meilės darbų, 
nes jie daugumai lietuvių yra gerai žinomi. 
Pavergtoje Lietuvoje, okupantui parsidavę 
komunistai labiausiai keikia BALFĄ. Tas 
tik rodo, kad jis savo uždavinį atlieka 
gerai. Taip vertina ir Los Angeles, visiems 
reikalams dosnūs, lietuviai.

Sukakties paminėjimą, pradėjome 
pamaldomis už visus mirusius ir gyvus 
balfininkus. Po to salėje įvyko akademija 
su menine programa ir vaišėmis. Dalyvavo 
apie 270 žmonių. Pagrindinę ir labai 
įdomią kalbą pasakė p. A. 
Devenienė-Grigaitienė. Sekė organizacijų 
sveikinimai ir jų aukos: Lietuvių. Moterų 
Federacija — 200 dol., LDK Birutės D- 
jos L. A. sk. — 100 dol., Los Angeles 
Tautiniai Namai — 100 dol. Amerikos 
Lietuvių Taut. S-gos, L. A. skyrius — 40 
dol., LB Jaunimo Sambūris “Spindulys“
— 25 dol., Lietuvių Protestantų S-ga — 25 
dol. BALFO steigėjas p. P. Žilinskas — 
10 dol., Ateitininkai Sendraugiai — 25 
dol., Lietuvos vyčiai — 10 dol. Juozo 
Daumanto šaulių kuopa — 25 dol. Lietuvių 
Katalikų Susivienijimo 42 kuopa — 25 dol. 
Los Angeles Katalikių Moterų 74 kuopa
— 50 dol., Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubas — 40dol., Korp! Neo-Lithuania — 
25 dol., Long Beach Lietuvių. Klubas — 
50 dol., Šv. Kazimiero Šešt. Lituanistinė 
m-la — 56.85 dol., LSS Ramiojo 
Vandenyno Rajonas, LSB Vadija, Lietuvių 
Tautos Fondo K-tas, Lietuvių Fronto 
Bičiulių Sambūris, Los Angeles Dramos 
Sambūris, LB L. A. Skyrius, LB Vakarų 
Apygarda, Amerikos Lietuvių Taryba, 
Amerikos Lietuvių Respublikonų. S-ga, 
Pasaulio Lietuvių. Jaunimo S-ga. Jos pir
mininkas Gintaras Grušas savo sveikinimą 
išreiškė taip:“PL/S vardu noriu pasveikinti 
Los Angeles BALFO skyrių 40 m. 
sukaktimi. Džiaugiamės, kad yra žmonių , 
kurie nepamiršta reikalo galbėti mūsų 
tautos brolius ir seses patekusius į nelaimę. 
Čia yra tikrai geras pavyzdys jaunimui, 
parodant, kad lietuvių veikla gali ir turi 
būti remiama ir neatskiriama nuo 
pagrindinių žmogaus gyvenimo principų — 
pagalbos savo artimui.

Ypač laimingas turi būti Los Angeles 
kolonijos jaunimas, kuris nuo mažens 
girdėjo apie B ALF A ir jo principus 
lituanistinėje mokykloje. Tai tuo pačiu 
sveikinu Jus, p. Pažiūra, už Jūsų nuoširdų 
darbą.

(tąsa sekančiame numeryje)
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Advokatai Dantistai

JACK ALEX
Attorney at Law

Law Offices of
ALEX & BRINKIS

1500 W. Covina Pkway, suite 103 
West Covina, CA 91790 
Tel.: (213)337-0777 and 

(213)962-6644

Margis Matulionis
Attorney at Law

412 W. Broadway Ave.,Suite 204 
Glendale, California 91204 

(818) 243-6223

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 616 
Los Angeles, CA 90028 

Tel.: (213)871-8999

Apdrauda
------—:rr—

M&R AMERICANA 
Insurance Service, Inc. 

A. “Mark” MARKEVIČIUS 
All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029

453-1735 828-7525

Anthony F. Skirius
Insurance Agent

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Tel.: (213) 664-2919

Fotografai

WALLY & WAYNE
PHOTOGRAPHY

Sav. Wally ir Danutė Balchai
11985 East Firestone 

Norwalk, CA
Tel.; (213) 864-2063
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BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society 

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

(Comer Warner & Euclid) 

Tel.: 1 (714) 968-5525
tTEIIIMIIMIIM—!■ ............. ...i.i. i ..wnwe

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (Latvių kilmės)

2901 Wilshire Boulevard 
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-46I3 by appoinment

Rolandas Giedraitis, D.D.S. 
Danutė Giedraitis, D.M.D. 

Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205
BRANCH OFFICE

710 Wilshire Blvd., Suite 505 
Santa Monica, Ca 90401 

Tel.: (213) 395-2231

Escrow Kompanijos

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

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

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

Telefonas: (213) 498-6676

RICHARD A. MASON, M.D.
Internal Medicine

Pasadena Medical Group, Inc.
150 North Hill Ave., Pasadena, CA 91106 

793-2181

General Contractors

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

814 5th Street, #8 
Santa Monica, CA 90403 

Phone:394-2242

PAUL NEFAS 
CONSTRUCTION

General Contractor
New Construction - Kitchens 

Bathrooms - Remodels 
(213)664-2688

State License No. 441216
K * ** *** 4< if**# * ***** * * * ********* ***** **** * * * ♦ * * ** ** * ***

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements 

Electrical - Heating - Plumbing

2227 Meadow Valley Terr.
Los Angeles, CA 90039 
Phone: (213) 664-1661
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Nuosavybių pardavėjai

ALBINAS 
MARKEVIČIUS

Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard 

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

ROMASJASrUKONIS
Realtor

Residential - Commercial 
Exchanges

Personalized Service With a Smile

(818) 785-7358 Office: 666-8895
» ..

Rasa Banys Prasčiūnas
Realtor

CENTURY 21
Woodland Hills, CA 

(818) 883-1723 Res.: 704-5095

Taupykite 
apskaičiuodami 

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas skirius yra dirbęs Internal Revenue 
Service valdžios įstaigoje ir jau turi 40 metų 

privačią praktiką šioje srityje.
Dėl patarnavimo laiko susitarti telefonu:

664-2919



Balandžio mėn.
13 d. šeštadienį, 7:30 v. v. šv.

Kazimiero parapijos salėje skautų 
stovyklavietės komiteto Stovyklavietės 
balius.

14 d. sekmadienį, Ateitininkų šeimos 
šventė.

21 d. tuojau po pamaldų Tautos Fon
do pietūs

27 d. šeštadienį, 7:30 v. v., šv. 
Kazimiero parapijos salėje, Dramos 
Sambūrio 30-ties metų veiklos minėjimas.

28 d. tuoj po pamaldų, Los Angeles 
lietuvių pensininkų susirinkimas.

-TRUMPAI-
A. ir O. Metrikiai atšventė auksinę 
vedybų sukaktį

Antanas ir muz. Ona Metrikiai kovo 9 
d. atšventė savo 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Tautinių Namų salėje 
buvo suroštas pagerbimas: pietūs ir 
muzikinė programa. Solistės Albina 
Gedminienė ir Janina Čekanauskienė gerai 
išpildė koncertine dali. Programa pravedė 
rež. A. Žemaitaitis.

Šioje šventėje-pagerbime dalyvavo apie 
80 giminių ir draugų.

Abu Metrikiai yra malonūs lietuviai, 
kurie daug įnešė į mūsų kolonijos 
gyvenimų: muz. O. Metrikienė sukūrė 
muzika operetei “Gilanda”, kuri buvo su 
dideliu pasisekimu pastatyta prieš keletą 
metų. Daug sukūrusi dainų, kurias labai 
mielai dainavo ir dainuoja mūsų kolonijos 
solistai. Daug dirbo padėdama paruošti 

“-“Čigonų baroną” ir kitas operetes bei 
muzikinius pastatymus.

Antanas, kaip ir jo žmona, Amerikoje 
gimęs lietuvis, gerai kalba lietuviškai, daug 
padėjo parašydamas žodžius jos sukurtai 
muzikai, ir kol dar buvo gana sveikas, 
prisidėjo visur prie veikalų paruošimo 
repeticijų, rekordavimo ir 1.1.

Jurgis ir Julija Rudeliai, Encino, Calif., 
kovo 3d. atšventė savo 50 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Jų dukros Birutės Dug
gan name, Woodland Hills, Ca. buvo 
suruoštas jaukus priėmimas—vaišės. į 
kurias susirinko virš 50 jo senų, dar iš 
Čikagos laikų, draugų ir giminių.

Teko sutikti p. Ona Rapšyte iš Norco, 
Calif. Jos tėvas jau turi 96 metus ir bijojo 
važiuoti. A. Rapšys yra “Lietuvių Dienų“
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žurnalo skaitytojas nuo pat pirmojo žurnalo 
numerio. Pagerbime taip pat dalyvavo 
Jonas ir Sofija Šarkauskai iš Riverside. 
Calif. Jonas, prieš keliolika metų, pėsčias 
atėjo i Kalifornija. Sofija Gimbutaitė-Rap- 
šienė Čikagoje buvo Lietuvos Vyčių 36 
kuopos pirmininke.

Buvo malonu susitikti Bruno Katauskų 
iš Joshua Tree miestelio. Bruno yra mūsų 
žurnalo skaitytojas ir rėmėjas. P. p. Balan
dos atvyko net iš Green Bay, Calif., J. 
Stelmokas iš Palm Springs.

Jurgis Rudelis, tolimesnis B. Skirienės 
giminaitis, buvo talkininku pirmųjų Bruno 
Gedimino radijo programų. Nors tikėjimą 
jie yra pakeitę, bet tebėra geri patriotai 
lietuviai.

Rudeliai užaugino du vaikus: Robertų ir 
Birutę, kurie turi po du vaikaičius.

Krikštai
Kovo mėn. 2 d. pakrikštytas antras An

tano ir Danutės Barauskaitės—Mažeikų 
sūnus Andriaus Stasio vardais. Krikšto 
tėvais buvo Linas Kojelis ir Daina 
Gudauskaitė. Krikšto apeigas atliko prcl. 
kun. dr. Vincentas Bartuška.

Kovo mėn. 3 d.Pakrikštyta pirmagimė 
Roberto ir Rasos Kojelytės-Bertinclli 
dukra Aleksos Elenos vardais. Krikšto 
tėvais buvo Stasys Danis ir Daina Kojelytė. 
Krikšto apeigas atliko kun. dr. Vincentas 
Bartuška.
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A Prize—Winning 
Critically Acclaimed

Lithuanian Novel
The Brothers Domeika.

Liudas Dovydėnas
Translated into English by Milton Stark
After the remaining reserves arc sold, 

this book will become a collector’s item 
on a rare book shelf. This is your last 
chance to acquire a copy of the 1976 First 
Edition.

Available from Milton Stark, 1642 
Ocean Avenue, Santa Monica, Ca. 90401.

Hard cover, 237 p.p., $15.00, incl. 
postage.

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

(213) 829-4757 (818) 893-7584
2802 Santa Monica Boulevard

Santa Monica, CA 90404

14659 Limedale Street 
Panorama City, Ca 91402••••••••••••••••••••••e

1985, Nr.3
Skautų StALp(LKA)1763 
komitetas, 
7.30 vai. va 
salėje rut 
BALIŲ-

Stalus užsisakyti ir bilietus gauti pas 
Niutų Nefienę-Stevens, (213) 664-4133.

Šiuo baliumi bus pradėtas pinigų 
sukėlimo vajus, stovyklavietei pataisyti ir 
pagerinti. Numatoma sutvarkyti palėpę 
pagal valdžios reikalavimus, kad lietui li- 
jant žmonės turėtų kur prisiglausti, taip pat 
numatoma pastatyti salė, kurioje galės 
skautukai ir skautytės turėti užsiėmimus, 
susirinkimus ir tuo pačiu valgomų salę 
lietaus metu, nes, kaip pernai patyrė 
saulėtoji Kalifornija, ne visuomet saulėta.

Margis Matulionis, advokatas, atidarė 
savo įstaigų Glendale, Kalifornija. Jo 
įstaigos adresas : 412 W. Broadway Ave., 
Glendale, Ca. 91204, tel. :(818) 243-6223.

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian dabartiniu ■v ~
metu vaidina Raudonų karalienę, naujai 
sukamoje filmoje “Alice in Wonderland”, 
kuri bus rodoma per CBS kanalų. Artistų 
sustatė yra daug garsių artistų: Carol Chan
ning, Anthony Newley, Imogene Coca, 
Martha Raye, Jane Meadows ir kitų. Jų 
tarpe ir mūsų Jūratė. Šiai muzikinei filmai 
muzikų sukūrė Steve Allen, kurio 
originalius kūrinius Jūratė yra įdainavusi 
į plokštelę, kuri pasirodys rudeniop. 
Filmoje Jūratė turės progos dar kartų 
parodyti savo muzikinius gabumus.

Aukos Tautos Fondui a. a. Irenos 
Klorienės atminimui

100 dol. — Vilgailiai ir Kibirkščiai
50 dol. — V. ir M. Anelauskai, V. 

Anelauskas, J. ir J. Petroniai, B. ir A. 
Seliukai.

25 dol. — E. ir V. Nei ša i-^ J. ir R. 
Tack. \

20 dol. ir mažiau. — Saulius Labutis 
ir Andrius Kevalaitis, G. ir J. Raibiai, G. 
ir A. Schukstos, E. ir M. Naujokaičiai.

**************************************
ALDONA JUODVALKIS

Certified Travel Agent
Lėktuvų, traukinių ir laivų (cruises) rezervacijos 

Amerikoje ir visame pasaulyje.
Išnuomuojami viešbučių kambariai, automobiliai ir 
autobusai. Vienas paskambinimas patogiai ir 
ekonomiškai sutvarkys Jūsų kelionės eiga.

Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną
Aardvark Travel, Inc.

(818) 361-8666 arba namuose (818) 894-0136
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