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Mes žygiuojame linksmai...

Ramiojo Vandenyno Skautų-čių Rajono vadė s. M. Butkienė [teikia žymenį “Už nuopelnus“
Alice Kiškienei, kairėje s. L. Jarašūnienė.
Nuotrauka— V. Gylio

Los Angeles skautu ir skaučių vienetai
š. m. u.Gruodžio mėn. 7 d. atšventė savo
veiklos 35-sias metines. Kartu buvo pami
nėta ir pirmojo lietuviu skautu vieneto
išteisimo 68-ri metai.
Šventė pradėta skautu ir skaučių tuntų
rikiuote parapijos kieme, iš kur su vienetu
vėliavomis buvo nužygiuota į bažnyčia
išklausyti lietuviškų šventų mišių, kurias
atnašavo skautu kapelionas kun. prel. dr.
V. Bartuška. Bažnyčioje išsirikiavusias
vienetu vėliavas papildė naujai pašventinta
skautu Kalniškiu tunto vėliava, krikšto
tėvai — v. s. fil. Irena Vilkienė ir v. s. fil.
Eugenijus Vilkas.

Po pamaldų parapijos viršutinėje salėje
vyko iškilminga vienetų sueiga, pradėta
vėliavų įnešimu, raportais ir rajono vadės
pasveikinimu, bei Kalniškių tunto skau
tams įteikimu naujai pašventintos vėliavos,
kuria priėmė tuntininkas ps. fil. Albinas
Sekas.

Los Angeles skautu ir skaučių 35 metų
ir Lietuvos Skautų Sąjungos 68-rių metų
gyvavimo proga Pirmijos narys v. s. fil.
Vytautus Vidugiris perdavė LSS Tarybos
Pirmijos pirmininko v. s. fil. P. Molio

©i

sveikinimus. Los Angeles skautų-čių vie
netų įkūrėjas ir pradininkas v. s. fil. Vladas
Pažiūra savo kalboje pasidžiaugė gausiu
jaunųjų dalyvavimu šventėje, prisiminė
pirmųjų metu veiklos sunkumus ir pareiškė
tvirta tikėjimų lietuviu skautu veiklia
ateitimi Ramiojo vandenyno pakraštyje.

Po sveikinimų buvo perskaityti įsaky
mai. LSS Tarybos Pirmija šios 68-ųjų metų
proga Palangos tunto vadovę v. si. fil. R.
Baipšienę pakėlė įpaskautininkės laipsnį,
ordinu “Už nuopelnus“ su rėmėjo kaspinu
buvo apdovanoti: arch. Rimas Mulokas ir
vasaros stovyklų šeimininkė, bei stovyklos
“geroji dvasia“ Alice Kiškienė, kuri senai
užsitarnavo atžymėjimo. Stovyklos ūkve
džiui A. Kiškiui, stovyklavietės k-to pirm,
ps. fil. Z. Viskantai ir rėmėjai E. Šepikienei įteiktos dovanos.
Besibaigiant oficialiai sueigos daliai
visus dalyvius maloniai nuteikė į salės
vidurį su vadove fil. R. Aneliauskiene
įžygiavęs jaunučių giliukų ir liepsnelių
būrys (tai patys jauniausieji skautų sąjun
gos nariai, dar per jauni įstoti į vilkiukų
ar paukštyčių eiles), kurie buvo apdovanoti
margiaspalviais balionais. Šis labai nesenai
įsteigtas jaunučių vienetas tikrumoje yra
mūsų būsimųjų skautiškų vienetų ateitis.
Ši iškilminga sueiga baigta trumpu laužu
ir tradicine ...Ateina naktis...
Reikia pasidžiaugti kad sueiga šį karta
buvo pravesta be ištęsimų, be ilgų kalbu.
Buvo malonu žiūrėti į. kaip ir visuomet,
tvarkingai apsirengusias Palangos tunto
seses. Kalniškiu tunto broliai irgi ne viena
nustebino — pasirodė tvarkingomis unifor
momis su trumpomis kelnaitėmis. Kitaip
ir but i negalėjo jų tunto naujos vėliavos
šventinimo proga...
(nukelta į 6 psl.)
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Alice ir Antanas (Papa Tony) Kiškiai stovykloje, prie virtuvės pastato.
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Lietuviškas vaišingumas ...
Nuo pat gilios senovės, dar kunigaikščiams Lietuvą valdant,
garsūs buvo lietuviai savo nepaprastu vaišingumu. Po didžiųjų
medžioklių visi rinkdavosi pas artimiausią Lietuvos kunigaikštį,
pas kurį niekad niekam netrūko nei stirnienos, nei šernienos, nei
stumbrinės, nei midaus, taip bent rašo, kai kurie istorikai.
Ir vėlesniais laikais lietuviai savo vaišingumu skyrėsi nuo kitų
tautų, kartais net paskutinį kąsneli atiduodami svečiams. Ne iš
piršto išlaužtas tas anekdotas, kur vaikas, ant pečiaus būdamas,
stebėjo, kaip atvažiavę į piršlius svečiai baigė sudoroti paskutinius
spirgus, neiškentė nesurikęs: “Mama, jau paskutini, spirgą ima"...
Labai įsigyvenęs ir kitas paprotys, likęs iš tų senų laikų, kada
svečiai labai varžėsi prie stalo, nenorėdami pasirodyti nei alkanais
nei gobšais ir čia prasidėjo svetelių raginimas; šeimininkių pareiga
prižiūrėti ir vis kupinai pripildyt lėkštes, kad išėję svečiai
nesiskųstų, kad: “visko buvo, tik prašymo nebuvo"...
Atsivežėm tuos papročius ir čia, ypač vyresnieji. Tai labai gražu,
tik visa bėda, kad su nauju kraštu ir nauju gyvenimu atsirado ir
naujų bėdų su tuo mūsų vaišingumu... ypač gėrimėliu... Buvo
įprasta, jeigu svečiai vos ne keturiom neišėjo namo, tai joks balius,
jokios vaišės...tai šeimininkai nevaišingi... kad tą savo gerą
vaišingumo vardą išlaikius, šeimininkai, atsisakiusiam gerti nema
tant šliukšteldavo gerokai degtinės, kad ir į limonadą... Toks
“vaišingumas" gal buvo ir neblogas, kai arkliais važinėjom —
įverti nusivaišinusį svetelį į vežimą, arklys kelią žino, namus
atras... Dabar, kai arklius pakeitėm mašinomis, istorija kitokia,
ištraukus, kad ir nedaug, vairuoti ne tik pavojinga bet ir nuosto
linga... Dar blogiau kada tokį “vaišingumą" parodo imančiam
vaistus, kuriuos imant alkoholis sali ne tik susargdinti, bet ir
numarinti, arba slapta įpila nustojusiam gerti alkoholikui,
bandančiam šia liga (alkoholizmas yra liga, ne valios silpnybė) at
sikratyti. nes tas vienas stikliukas alkoholio, vėl nustumia tą vargšą
žmogų atgal į girtuokliavimą ir kas kart jam sunkiau ir sunkiau
iš alkoholio išsikrapštyti. Yra imančių pagalbinių alkoholiui kon
troliuoti vaistų, ir jei ant tų vaistų kad ir nedaug svaigalų užpila,
žmogus gali atsidurti ligoninėje.
Šeimininkės labai stengiasi vaišinti, didžiuojasi savo kulinariniais
sugebėjimais ir neparagauti jos visų paruoštų skanumynų būtų lyg
nuodėmė, taigi jos ne tik ragina vaišintis, bet svečio lėkštę sklidinai
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pripildo skanėstų, kurie kai kuriems gali būti tiesiog nuodais. Sako:
“sviestu košės nepagadinsi", bet tiems, kurių kūnas netoleruoja
laktozės (o tokių yra gana nemažai) pieno produktai yra nuodai.
Nepaprastai gardžiuojamės namuose raugintais agurkais, skaniai
pagamintomis silkėmis, bet yra atvejų, kad žmogus imdamas tam
tikrus vaistus tų skanumynų užvalgęs ne tik suserga, bet gali at
sidurti pas Sutvėrėją...
Dabar, kada yra maisto perteklius, kada žmonės prisilaiko
įvairiausių dietų, ima įvairiausius vaistus, vis dėlto, reikėtų prie
šio visko pritaikyti ir lietuvišką vaišingumą atsižvelgiant į svečių
ir viešnių “ačiū, ne" ir leisti jiems laisvai pasirinkti ir valgius,
ir gėrimus ir jų kiekį.
*************************************

LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90046
tel.: (213) 656-1962 arba 074-3813 (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.

♦♦*♦*♦*♦♦**♦♦♦★★♦****************♦*

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
Tel.: (213) 413-3370
*************************************

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 986-9247

(213) 660-6600

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

LOS FELIZ

HOLLYWOOD

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
5126 Hollywood Blv., Los Angeles, CA 90027
Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
Duona — German and Lithuanian Bakery

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

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

Krautuvę perėmė nauji savininkai

Tel. 663-4747

LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
Lietuviai pasinaudoja proga

Š. m. rugsėjo 26. 27 ir 28 d. d.
įvykusiame Kalifornijos Respublikonų par
tijos suvažiavime, kuris buvo skirtas
pasiruošimui galutino Kaliofornijos balsa
vimo reikalams, buvo pristatytos pro
pozicijos. Ši priešrinkiminė konferencija
lietuvių respublikonų buvo gerai išnaudota,
nes visiems aišku, kad prieš rinkimus visi
kandidatai prieinamesnį ir sukalbamesni.
Lietuvių propozicija paruošė advokatė
Žibutė Brinkienė-Alex (valdybai pataisius,
kelias vietas) ir pagal nustatyta eiga pristatė
Kalifornijos Respublikonų partijos suva
žiavimui.
Rezoliucijų komitetas, komisijos ir
vykdomasis komitetas mūsų, patiekta
rezoliucija peržiūrėjo, išdiskutavo, pataisė
ir pristatė ja patvirtinti generaliniam
posėdžiui. Šis įvykis mums labai svarbus,
nes pirma karta lietuvių rezoliucija buvo
Kalifornijos Respublikonų partijos priimta.
Iš 60 patiektų rezoliucijų, priimta tik 20
jų tarpe ir mūsų.
Pagaliau iš siauro ratelio vien tik savųjų
tarpe išėjom į platesnį politinį amerikiečių
gyvenimą, kur į mūsų nuomonę ir baisa
kreipia dėmesį. Su laiku, jei mes ir ateity
je taip energingai reikšimės šioje orga
nizacijoje, mūsų balsas pasieks dar toliau
dar aukštesnius pareigūnus ir. rezoliuci
jomis nuolat primenant mūsų skriaudas,
pasieksime ko nors konkretesnio.
Reikia džiaugtis mūsų Kalifornijos
Lietuvių Respublikonų sąjungos pir
mininke Liucija Mažeikiene, kurios
pastangomis lietuviai gavo savo čarterį ir
tapo pilnateisiais sąjungos nariais. Dabar
jos ir Ž. Brinkienės-Alex pastangomis
priimta rezoliucija.
V. Vidugiris ir pirmininkė, dalyvaudami
suvažiavimuose įsigijo įvairių žinių ir.
stebėdami kitus, pasimokė kaip galima
atkreipti visu delegatų dėmesį į lietuvius.
Per paskutinę Respublikonų konferencija
Los Angeles lietuviai įteikė Kalifornijos
Resp. Partijos pirmininkui Clair Burgener
įrėmuotų. tautine juosta papuošta padėkos
raštų. C. Burgener prezidento buvo paskir
tas i radijo stotis: Amerikos baisa ir Laisva
Europa (Voice of America ir Radio Free
* Europe) kur jam teko dirbti su įvairiomis
tautinėmis grupėmis, bet jam didžiausia ir
geriausia įspūdi paliko lietuviai... C. Bur
gener labai apsidžiaugė lietuvių respubli
konų jam padaryta staigmena — iškilmin
gai įteiktu padėkos raštu.
A. M.

Los Angeles Dramos Sambūris
laimėjo net 4 žymenis!
Ne paslaptis, kad Los Angeles gyvena
lietuviai savo tarpe turi stiprių meninių
jėgų: rašytojų, poetų, dailininkų ir kitų
menininkų. Kažkaip, kad ir juokais losangeliečiai vis šnekėjo, esą kam čia dar tos
komisijos premijų skirstimui, siųskit tiesiai
i Los Angeles... Teisybę pasakius, daž
nokai taip jau ir buvo, ypač kai raš. J.
Gliaudą savo kūrinius patiekdavo; neat
siliko ir Alė Rūta...
O dabar, gal vietinių ir nepilnai įver
tintas. pagaliau pakėlė galvų i “oskarines"
dausas ir mūsų Dramos Sambūris, pradėjęs
savo teatrini kelių labai senai, prieš 30
metų. Sambūris ėjo su gyvenimu, tobulėjo,
ieškodamas naujų veikalų, naujų autorių;
teikė premijas, kad ir kuklias, bet vis tam
teatrui, kad tik išsilaikytų, kad tik tobu
lėtų... Kai kurie iš dabartinių aktorių su
sambūriu kartu augo, kartu brendo ir vystesi. Pagal dainų “kartu išaugom, kartu
pražilom" (ta daina geriausiai tinka Emai
Dovydaitienei, jos amžiaus neišduodant...)
ir visus kitus, kurie per tiek metų, be per
traukos dirbo.
Jų darbas nenuėjo veltui, nes paskuti
niaisiais keliais metais Sambūris iš kiek
vieno Dramos Festivalio parsivežė po kelis
žymenis. Sambūris, vadovaujamas D.
Mackialienės. kuri laika turėjo ir savo
moterų dainos vienetų “Išlaisvintas
moteris", kurios su dideliu pasisekimu
pildė programas, tik labai gaila, kad
nesusiprato savo programų įrekorduoti. jei
ne į plokštelę, tai bent į juostas ar kasetes.
Dabar, žinoma, šaukštai jau po pietų! Ne
bent atsirastu naujos jėgos, o moterų
dainos vieneto labai jau reikėtų.
Atrodo, kad Los Angeles Dramos Sam
būris. dabar vadovaujamas rež. P. Maže
lio. y ra vienas iš stipriausių teatro vienetu
išeivijoje, pasižymėjęs ne vien tik savo
aktorių pastovumu, jų vaidybiniais gabu
mais. aukšto lygio režisūra, kostiumu
eskizų kūrimo ir jų išpildymo menu, bet
ir sugebėjimu pritraukti naujų jėgų ypač
jaunimo. Sugebėjo pritraukti ne tik artistę
Vaidų (II metų?) bet ir jaunuolius, kaip
Sigitų ir Arvydų Raulinaičius.
Kiti sambūriai dejuoja negalėdami
prisikalbinti užtektinai aktorių, turi rinktis
veikalus pagal turimų aktorių skaičių, los
angeliečiai tos bėdos neturi: turi užtektinai
visokio amžiaus geru aktorių atsargų, kurie
gabaus režisoriaus rankose pražysta...
Iš paskutiniojo teatro festivalio įvykusio
Čikagoje, mūsų sambūris parsivežė net 4
žvmenis: geriausia aktorė - Sigutė Miku-

Gyvenimo kontrastai
■ *

'
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Šlaviko daina
Vienas giriasi sveikatom.
Kitas giriasi ligom.
Vienas pinigais ir bizniu.
Kitas — meilėm ir mergom.

Tas apartmentus nupirkęs
Dvigubai brangiau parduos,
O ana. toks labdaringas.
Man šlaviko darbų duos.

Tai aš šluoju ir dainuoju
apie amžinus namus.
Kur kiekvienų vienų dienų
Amžinai įkurdins mus.
Pro plačiai atvertus vartus
Forest Hill ar Forest Lawn
Vienas tiesiai skris į dangų.
Kitas tiesiai skris peklon...
C-

O aš šluoju ir dainuoju.
Man ir čia beveik pekla—
Toks jau. mat žmogaus likimas
Ir tokia -lemtis akla!
Tam kišenėn milijonai
Krinta tartum iš dangaus.
Kitas nė pačiupinėti.
Nė pauostyt jų negaus!...
Savininko mauzoliejus
Kūnų gal priglaus brangus. —
O aš šluoju ir dainuoju. —
Man ir čia beveik dangus,
v.
P. Pipirmėtė

taitvtė. geriausias aktorius — Vincas Dovydaitis (to žymenio jau senai nusipelnęs,
bet kažkodėl vis komisijų aplenktas), ge
riausias veikalo pastatymas ir geriausios
dekoracijos — Petro Maželio.
I Čikaga buvo nuskridę: Vincas Dovy
daitis. Sigutė Mikutaitytė. Arvydas Raulinaitis. Sigitas Raulinaitis. Antanas Kiš
kis. Ramunė Vitkienė. Aloyzas Pečiulis.
Saulius Stancikas. Arnoldas Kungys. Fre
das Prišmantas.
Linkėtina sambūriui dar ilgai ilgai bu
joti. įjungiant i savo eiles dar daugiau
jaunimo, kuriam tai yra puiki proga, ne tik
pasireikšti scenoje, bet ir puikiai išmokti
taisvklingų lietuvių kalbų.
Vir<\
•

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE-3

ALT-o suvažiavimas Čikagoje
Kasmet Amerikos Lietuvių Tarybos
skyrių atstovai suvažiuoja į Čikaga ir
duoda pranešimus iš savo veiklos. Los
Angeles ALT-o skyrių pernai atstovavo A.
Mažeika ir Daina Petronytė, šiais metais
— A. Skirius.
Šiais metais ALT—o suvažiavimas įvyko
spalio m. 18 d. Tautiniuose Namuose.
Susipažinimo vaišės buvo suruoštos diena
prieš tai Čikagos ALT-o skyriaus centro
įstaigoje.
Suvažiavime dalyvavo 44 ALT-o
valdybų ir tarybos nariai, 10 skyrių
atstovų, 3 spaudos atstovai ir 35 svečiai.
Suvažiavima pradėjo ALT-o pirmininkas
Teodoras Blinstrubas sveikinimo kalba, o
vėliau išsamiu veiklos pranešimu. Prane
šimus padarė visi centro valdybos nariai
ir skyrių atstovai. E. Mikužiūtė ir Alber
tas Vinikas buvo pakelti į garbės narius už
jų ilgametę veikla.
Suvažiavimo programa buvo paįvairinta
dviem paskaitom: dr. K. Eringio “Mūsų
įsipareigojimas okupuotos Lietuvos
atžvilgiu“ ir J. Jurkaus — “Alt-o skyrių
vaidmuo Lietuvos laisvinimo veikloje“.
Dr. K. Eringis yra tik prieš kelis metus
atvykęs iš Lietuvos, J. Jurkus veikia
< Rochesteryje, N. Y. skyriuje.
Buvo priimtos rezoliucijų komisijos
pasiūlytos rezoliucijos.
Suvažiavimui sėkmingai pasikeisdami
pirmininkavo: Alfa/ Šukys, Vladas
Šoliūnas, Stasys Surantas ir Antanas
Norus; sekretoriavo: dr. Vyt. Dargis,
Edm. Jasiūnas ir Viktoras Kazemėkaitis.
Ta patį vakarų, toje pačioje salėje įvyko
vakarienė, kurioje buvo atžymėtas Antanas
01 is. Dr. L. Kriaučeliūnui padarius įžanga,
išsamia paskaita apie Olio gyvenimų ir
veikla padarė Vytautas Abraitis.
Meninę dalį išpildė solo ir duetais
solistai Roma Mastienė ir Algirdas Brazis.
Pirm. T. Blinstrubas užbaigė suvažia
vima padėkodamas visiems.
ą 5

Kalifornijos Lietuvių Golfo Klubas
šaukia savo metini nariu susirinkimų 1987
m. sausio m. 18 d., 2 vai. p. p. dabartinio
klubo pirmininko Arūno Barkaus bute.
8121 Varna Ave, Van Nuys. Ca.. tel.
(818) 780-8580.
Susirinkimo metu bus renkama nauja
valdyba. nustatytas rungtynių kalendorius
ir aptarti kiti klubo reikalai. Susirinkę bus
pavaišinti užkandėliais.
Kviečiami visi nauji ir seni nariai.
Valdyba

Naujos Knygos
Gavome Vilniaus arkivyskupijos //-/ą
dali.
Kaina 20 dol.
“L.A. V.” redakcija
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Klaipėdos Prekybos instituto graduantai susitikę Santa Monikos Lietuvių Klubo parengime. Iš k
Henrikas Valavičius (svečias iš Brazilijos), Antanas Skirius, Henrikas Stevens, su Lietuvos gen.
kons. V. Čekanausku.

Dvi lietuvaitės šviečia
Holyvudo ekranuose.
Rūta Lee-Kilmonytė pradėjusi savo
filmų karjerų filmoje “Septynios nuotakos
septyniems broliams“ (Seven Brides for
Seven Brothers) dabar daugiau matoma
gyvo teatro scenose, negu filmose ar
televizijoje. Jos nuotrauka tilpo net
keliuose Holyvudo žurnaluose, kur ji
pristatoma, kaip Holyvudo elegantiška
moteris (Hollywood glamor gal...). Jau
daug metų, kai Rūta eina Holyvudo aktorių
draugijos “Thalians“ direktorių tarybos
pirmininkės pareigas.
Rūta aktyviai dalyvauja Respulikonų
sųjungoje, niekad neatsisako padėti
lietuviškiems reikalams, jei tik jai laikas
leidžia.
Dar viena lietuvaitė kino ir televizijos
žvaigždė Jūratė Nausėdaitė—Ann Jillian
taip pat garsina mūsų vardų. Gruodžio 7
d. (sekmadienį) 2-as TV kanalas visų
pusvalandį pašventė Jūratei, duodami
įvairių iškarpų iš Jūratės įvairių programų:
kartu su Bob Hope (su juo ji daug kartų
išpildė programas, ne tik prezidento gim
tadienio proga, bet taip pat praleido
Kalėdas Beirute duodama dainos ir šokio
programų tenai esančiai Amerikos
kariuomenei).
Gruodžio 25 d. per Kalėdas buvo gana
įdomi programa “Kūdikiai žaislų mieste“
(Babes in the Toy land). Šioje filmoje
Jūratė vaidino būdama tik 11 metų... Taigi
davė mums progos prisiminti jos vaikystės
pasisekimus.
Jūratė visur, kur tik yra proga, pasisako

esanti lietuvaitė. Per savo programas
scenoje, visuomet pasiteirauja ar publiko
je yra lietuvių, ir jei tokių atsiranda,
pasveikina arba net uždainuoja lietuviškai.
Abi mūsų žvaigždės lietuviškomis
širdimis ir lietuviškais vardais ir Rūta ir
Jūratė mus puikiai atstovauja plačioje
visuomenėje.

BALF—o Pietūs
Tradiciniai, metiniai Los Angeles Balfo
pietūs įvyko gruodžio 14 d. šv. Kazimiero
parapijos salėje. Mykolas Naujokaitis
atidarė pietus-koncertų trumpu žodžiu ir
pakvietė Angelę Nelsienę pravesti pro
gramų.
Koncertinę dalį išpildė pianistė Raimon
da Apeikytė, paskambinusi porų klasinių
kūrinių ir Vyrų kvartetas: E. Jarašūnas,
B.Seliukas. A. Polikaitis ir R. Dabšys.
Kvartetas, kaip visuomet, puikiai su
dainavo keletu naujų dainų. Jų vaidyba
buvo meniškai pritaikyta dainų nuotaikai,
tai rež. P. Maželio nuopelnas.
Pietų-koncerto metu buvo pagerbti
daugiausiai Balfui aukoję lietuviai, o jų
buvo nemažai, netgi aukojusių šimtinė
mis... M. Naujokaitis padarė pranešimų
kam ir kiek Balfas išleidžia: daugiausia
pinigų išleista siuntiniams į Lietuva ir
Suvalkų Trikampį. Balfas nuolat remia
Vasario 16-tos gimnazijų Vokietijoje.
Pabaigoje žodi tarė ilgametis Balfo pirm.
Vladas Pažiūra, jau 30 metų pirmininkau
jantis šiai šalpos organizacijai, publika
atsidėkodama už jo triūsų ir darbų nuotai
kingai sugiedojo “Ilgiausių metų“...
AS

Kalifornijos lietuviai respublikonai
kovoja už mūsų teises

San Francisco Lietuvių Respublikonų valdyba. Iš k. i d.: inž. V. Šliūpas, F. Stoškutė, J. Gylytė,
A. Vasaitytė-Sehgal ir J. Mačiulienė.

San Francisco lietuviai respublikonai
remia Vasario 16 gimnaziją
S. F. lietuviai respublikonai, inž. Vyt.
Šliūpo iniciatyva, Vasario 16 gimnazijai,
esančiai Vokietijoje, suaukojo 1,451 dol.
Dosniausias — dr. Algis Marteli
(Matulionis) paaukojęs 1000 dol., jo duktė
Rūta 1985 metais mokėsi Vasario 16-tos
gimnazijoje.
Po šimtinę aukojo:J. ir S.Fabijonai, A.
ir O. Vindašiai, V. ir V. Šliūpai. Po 50
dol.: R. ir B. Tarvydžiai. Po 25 dol. —
Felicija Brown. Mažesnes sumas aukojo:
R. ir D. Petriai, J. Ramanauskas, Aldona
Seghal, A. ir M. Jazbučiai, R. ir L.
Pažemėnai.
Tai gražus ir pagirtinas lietuviškos
mokyklos atsiminimas Ramiojo vandenyno
pakrantėje gyvenančiu lietuvių.
v ,

Nauja San Francisco Lietuvių
Respulikonų skyriaus valdyba:
inž. Vyt. Šliūpas— vicepirmininkas
politinei akcijai, Frances Stoškutė— vice
pirm. Socialiniams reikalams, Jurga
Gylytė— sekretorė ir vice pirm,
kultūriniams
reikalams,
Aldona
Vasaitytė-Sehgal— pirmininkė (3585 Ar
butus Ave., Palo Alto, Ca. 94303, tel.:
415 - 493-5650), Janina Mačiulienė,
iždininkė.

Vytautas Beliajus tautinių šokių
specialistas-mokytojas buvo pakviestas i
Japonija, kur mokino įvairių kraštų
tautinius šokius net 8 miestuose. Išmokino
net šešis lietuviškus šokius. Tikrai bus
įdomu žiūrėti, kai japoniukai šoks Malūną
ar Tryptinį...

Kalifornijos Lietuvių Respublikonų
Sąjungos valdyba 1986 m. spalio m. 27 d.
pasiuntė delegaciją į Sacramento, kur
turėjo pasitarimą su gubernatoriaus G.
Deukmejian asistentu dr. McCarthy ir
vyriausiu paskyrimų viršininku Timothy
Flanigan. Delegacijos tikslas — išreikalauti
kad ir lietuviai būtų paskirti į Kalifornijos
valdžios administravimo tarnybas ir
tinkamai atstovautų lietuvius.
Valdžios atstovams buvo įrodyta, kad
lietuvių kilmės gyventojų Kalifornijoje yra
gana daug (oficialiu registravimu virš
60,000). Lietuvių tarpe yra daug užtektinai
išsilavinusių, kvalifikuotų žmonių tinkan
čių užimti įvairias vietas Kalifornijos ad
ministravime. Valdžios atstovai pažadėjo
esamą padėtį atitaisyti ir tuo reikalu vėl
susitikti su lietuvių atstovais viduryje
sausio mėnesio.
Lietuvių delegacija: Liucija Mažeikienė,
inž. Vytautas Šliūpas, inž.Vytautas
Vidugiris ir adv. Nida Brinkienė.
Šių energingų lietuvių respublikonų dėka
turėsime ir mes savo atstovus valdžioje,
kuo mums jau senai reikėjo susirūpinti.

Vytautas Vidugiris buvo pagrindiniu
kalbėtojum pilietybės priėmimo ceremoni
jose San Diego mieste, kur jis turėjo pro
gos pasveikinti naujuosius JAV piliečius
atvykusius net iš 27 kraštų.
V. Vidugiris gerai pažįstamas visiems
lietuviams ne tik Kalifornijoje, kur jis
veiklus Respublikonų S-goje, L.
Bendruomenėje, skautuose ir Amerikonų
Legijone, kur jau kelinti metai kai praveda
iškilmingas ceremonijas Prisiminimo dieną
(Memorial Day).

it***********************************
CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404

Tel.: (213) 828-7095

ROQUE and MARK CO., INC,
Realtors ★ Insurance ★ Income Tax ★ Notary Public

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404
Phone: (213) 828-7525
Res. (213) 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039
Tel.: (213) 661-5276
ATIDARYTAS
pirmadieniais uždaryta
antradieniais nuo 10 v. ryto iki 7 v. vakaro
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p. p.
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiosiomis
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilno
jamu turtu garantuotos paskolos (I ir II morgičius) duodamos
iki 100,000 dol.
*************************************

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
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Laimingų, sėkmingų ir sveikų
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linkime visiems “Lietuviai Amerikos Vakaruose“ laikraščio
prenumeratoriams, rėmėjams, bendradarbiams taip pat ir kritikams.
“L. >4. V.” redakcija ir administracija.
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Mes žygiuojame linksmai...
(atkelta iš 1 psl.)

Tolimieji rytai prabėgomis
(tęsinys iš gegužės mėn.)

Seoulas, Korėja.
Grįžtant prie 35 metu sukakties, reiktu
pažymėt, kad praeitos vasaros stovykla irgi
buvo 35-ji. Stovykla buvo nedidelė (stovy
klaujančių skaičiumi), bet visais atžvilgiais
pavykusi — lietuviška. Stovykla aplankęs
LSS Tarybos pirm. v. s. fil. P. .Molis labai
džiaugėsi, kad pastovyklėse galėjo lietu
viškai susikalbėti su jaunaisiais stovyklau
tojais; net vilkiuku gera lietuvių kalba jį
nustebino. Kitose vietovėse jau taip nėra...
Pridėkime dar puiku iškilminga laužu,
jaudinančias laisvės kovu dalyvių pager
bimo iškilmes... ir turime puikia lietuviškai
skautiška stovykla...
Iki dabar teko girdėti daug skundų, kad
sunku surasti stovyklaviete, blogas duobė
tas kelias nuo Didžiojo Lokio (Big Bear)
ežero Dabar jau niekas negali skųstis!

"Rambynų" gali pasiekti be jokio vargo
ir padangų sproginėjimo nuo ežero, prie
aerodromo pasukus i išlyginta Van Dusen
kelia, kuris eina iki pat stovyklavietės.
AAA (Auto Club) išleistame Big Bear
apylinkės žemėlapyje atžymėtas ir
Rambynas.
Taip kad minint šias dvi gražias skautiš
ku sukaktuvių šventes galim pasidžiaugti
ne tik gražia jaunimo veikla, stovyklaviete,
geru stovyklavietės komitetu, padariusiu
tiek daug patobulinimų ir dar daug darbų
užplanavusiu ateičiai, bet ir gražiu ir
naudingu buklu, kuriam be didelių prašy
mu J. Petronis (Tautinių Namų pirminin
kas. pats turis skautų ir skaute savo
šeimoje) užleido viena Tautiniu Namu
patalpų. Buklas. po daugelio įvairiu
pataisymų.
dabar
tikrai
vertas
pasididžiavimo.
Per tuos 35-is skautavimo metus, vis
dėlto, daug padaryta, daug jaunimo išau
ginta lietuviškai skautiškoje dvasioje, dabar
jau tas. ‘■jaunimas" augina savo jaunimą,
kuris, eidamas savo tėvų skautu pėdomis,
linksmai žygiuoja ne tik stovykloje...
V. V.
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Bevaikščiodami po turgų susigundėm
užvalgyti. Iš anksto pasakėm vadovui Jin,
kad norim valgyt tik su vietiniais, tų patį
kų ir jie valgo. Užeinam į vienų valgyklų
ir greitai einam lauk, prie tokios "švaros"
mes nesam įpratę. Einam į kitų, labai
tvarkoj! I meniu ir nežiūrim, nes viskas
korejietiškai, paliekam vadovui visų
užsakymų...
Pagrindinis korėjiečių maistas: ryžiai ir
makaronai su mėsos ar žuvies priedais.
Pradėjo nešt mums įvairiausio maisto,
mažyčiuose ir didesniuose dubenėliuose.
Jin. mūsų vadovas, aiškina, kad jis tiek
neužsakė, bet mums, kaip svečiams,
korėjiečiai nori parodyt savo vaišingumų.
Viskas gana skanu, tik nežinom kų
valgom, nes Jin anglų kalba labai ribota...
Maistas labai panašus į japoniškus ir
kinietiškus patiekalus, išskyrus "kim
ehee". Tai grynai korejietiškas tautinis
valgis, kurį jie valgo ir pusryčiams, ir
priešpiečiams ir vakarienei, ir prie mėsos,
ir prie žuvies, ir prie makaronų. Per
sike! iantieji į butus mieste, daugiausiai
rūpinosi tuo. kad neturės kur pakasti savo
kimehee... Mums gal ir juokinga, bet jiems
tai rimtas reikalas. Tik pagalvokim kų mes
darytumėm be dešrų, kugelio ir raugintu
kopūstų?
Kimehee daromas iš šviežių kapotų
kopūstu, ilgu baltu ridikų (daikon)
česnako, "ginger" ir raudonu (labai aštrių
pipirų) ir druskos. Procedūra maždaug
kaip musų raugintu kopūstų. Sudeda visas
sukapotas daržoves į stalinę, gerai užden
gia ir pakasa į žemę visai žiemai.
Jin bando gauti mums staliukų "Korė
jos namuose" (Korean House) restorane,
kuris pasižymi ne vien tik puikiu autentišku
Korėjos maistu, bet ir puikia tautinių šokių
ir muzikos programa. Deja, nėra vietų, nei
tai dienai, nei kitai, tai taip ir liko.
Važiuojam į "Korėjos miestelį" (Kore
an Village), maždaim 25 mvlias nuo Seoulo. Jin šiaip taip suranda vietų iš kur išeina
autobusas, matyt jis pirmų kartų turistus ten
veža. Susėdam pačiam gale, nes autobusas
jau pilnas. Šalia manęs sėdi "nemaru

sis"! virš 50 m.). Autobusas patogus,
kelias geras - asfaltuotas, tik siaurokas,
mūsų akimis, ypač kai palikom pagrindinį
"greitkelį". Pakelyje — ryžių laukai.
Žmonės iki kelių vandenyje braido, perso
dinėja ryžių daigus. Gamta graži, žalia,
kalnuota. Kiekviena žemės pėda užsodinta.
Kelias vingiuojąs! per kalnus. Pasisukimų
alkūnėse įtaisyti veidrodžiai, kad vairuoto
jas galėtu matyt, kas dedasi už pasukimo.
Vaizdai pasigėrėtini iš visų pusių! Mūsų
bendrakeleiviai linksmi, dainuoja, garsiai
šūkauja savo komentarus. Mano kaimynas
rūko, pučia dūmus man tiesiai į akis, ir
karts nuo karto ryklei i "I love you"...
Nedrįstu sakyt, kad pūstų dūmus į šalį...
jis — "nemarusis".
Pirmas sustojimas Korėjos “Dysneyland". kur išleidžiam tėvus su vaikais.
Nepalygini su mūsų Dysneyland! Keletas
karuselių, ir beveik viskas; pramoginiu
įrengimų vaikams, maždaug tiek, kiek
būdavo ant Santa Monikos tilto, bet pilna
žmonių, autobusais privažiavusiu
ekskursijų, daugiausia vaikų darželio ar
pirmo skyriaus vaikų. Visi išrikiuoti po du;
visi geltonais apsiaustais, geltonom
skrybėlaitėm su raudonais kaspinais,
raudonom ar mėlynom kuprinėm. Labai
drausmingi, mandagūs. Iš tėvų matosi, kad
vaikai auginami su didele meile ir
nemažesne disciplina...
Jau ir garsus miestelis — Korėja. Pirmas
įspūdis panašus į Knott'sberry Farm, tik
skirtumas toks, kad daugumas, kurie ten
dirba ten pat ir gyvena. Senoviška kalvė,
nendriniu kilimų audėjas neskubėdamas
varsto nendres; čia ir didiko namas, mažai
kuo skiriasi nuo kitų gyvenamų namų; čia
ir korejietiškas pypkes su labai ilgais kan
dikliais kala iš metalo, [domiausia iš visko
tai ryžių popieriaus gaminimo fabrikėlis,
kur gali stebėti kaip jie tais laikais (teisybę
pasakius, dar ir dabar) gamina ryžių po
pierių. Ilga procedūra. Kiek ten darbo,
kiek laiko užtrunka... pradedam žiūrėti
nuo pradžios — tirštos košės, paskui tik
paaiškina ir parodo tolimesne procedūrų,
nes sekti darbų iki galutino rezultato, tektų
praleisti visas atostogas. Popieriaus
gaminimas — menas, perduodamas iš kar
tos į karta.
Miestelis užima keliasdešimt hektarų (ne
akrų). Visur švaru, gražu, pilna žydinčių
medžių, gėlių. Upeliukuose pilna žuvų.
Stebimės korėjiečių protėvių išradingumu
laukams laistyti: medinis ratas, ant jo kitas,
prie jų pritaisyti loveliai. į upę įkištas ■
storesnis ir ilgesnis lovelis ir t. t. Negaliu
išaiškint (man perdaug komplikuota) bet
jiems nereikėjo kibirais nešt vandenį
laukams laistyt... Laukų drėkinimo-irigacijos pradininkai?
. ,
(bus daugiau)
Vaje

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine Including Cardiology

Advokatai

M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804
Telefonas: (213) 498-6676

A. “Mark” MARKEVIČIUS

JACK ALEX
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

All Lines of Insurance

General Contractors

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
453-1735

828-7525

Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103
West Covina, CA 91790
Tel.: (818)337-0777 or
(818)962-6644

A. PEČIULIS
REMODELING and CONSTRUCTION
Sav. Aloyzas Pečiulis

Dantistai

947 - 18th St., #7
Santa Monica, CA 90403
Tel.: (213) 829-2428

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements
Electrical • Heating • Plumbing

WALTER J. DUDOR

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

Attorney at Law

(Corner Warner & Euclid

2227 Meadow Valley Terr.

Tel.: 1 (714)968-5525

Los Angeles, CA 90039
Phone: (213) 664-1661

Law Offices of

CRAIN & DUDOR
Practice Limited to Estate Planning,
Business Planning, Real Estate
and Tax Planning
10880 Wilshire Blvd., Suite 915
Los Angeles, CA 90024
(213) 470-3555

JEFFREY C. KRIVIS
Attorney at Law

LAW OFFICES

ROTENBERG & KRIVIS
Suite 301
14260 VENTURA BOULEVARD
SHERMAN OAKS, CALIFORNIA 91423-2734
(818) 784-6899

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

412 W. Broadway Ave., Ste. 204
Glendale, CA 91204
(818) 243-6223

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 616
Los Angeles, CA 90028
Tel.:(213) 871-8999

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

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403
Phone 828-4613 by Appointment

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
Tei.: 660-1205

Escrow Kompanijos

KOSTAS MAKAUSKAS
Plumbing—Electrical—Carpentry—
Cement Work—Construction—Remo
deling—Repairs
EXPERIENCED
3823 Evans St., LA. Ca 90027
Tel. (213) 669-0316

Nuosavybių pardavėjai
Albinas Markevičius
Peal Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404
Phone: 828-7525
Res.: 395-0410

ROMAS JASIUKONIS
MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCORT
CORPORATION
2839 Sunset Blvd
Los Angeles, CA 90026
413-3370

Realtor
Residential - Commercial
Exchanges
Personalized service with a smile

Res. (818) 785-7358

Office: 666-8895

Member of LA. Board of Realtors

Sąskaityba
VINCENT JUODVALKIS

Apdrauda

ANTANAS F. SKIRIUS

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Apdraudos agentas

gydytojas ir chirurgas

4366 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90029
Tel. (213) 664-2910

Įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Certified Public Accountant
3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
(213) 667-3080

14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
(818) 894-0136
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- TRUMPAI -

PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Adolfas Kasperas “Lietuvių Dienų“ žurnalo

Sausio men.

raidžių rinkėjas, gavo širdies priepuolį ir šiuo
metu sveiksta ligoninėje.
Nuoširdžiausi linkėjimai greitai pasveikti!

4 d., sekmadieni 12:30 v.
šv. Kazimiero parapijos salėje Australijos
“Svajonės” koncertuoja P. L. J. Sąjungos
ruošiamame koncerte.
17 d., šeštadieni 7:30 v. v.,
šv. Kazimiero parapijos salėje Tautinių
Namų 25 metų jubiliejinė šventė.
18 d., 12:30 v. Tautiniuose Namuose L.
A. Žurnalistų S-gos ir L. A. Tautinės
S-gos ruošiamas M. Tubelytės-Kuhlman
naujos knygos pristatymas.
25 d., sekmadieni 12:30, šv, Kazimiero
parapijos salėje L. D. K. Birutės D-jos
ruošiamas koncertas—balius.
31—- vasario 1 d. d.,šv. Kazimiero
parapijos salėje L. F. Bičiulių Politinių
Studijų savaitgalis.

“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
laikraščiui aukojo:
50 dol. — Jurgis Gliaudą
25 dol. —. LB Spindulys
3 dol. — kun. dr. P. Ragažinskas,
Mr. Mrs. A. Martin, J. Paškauskienė. J.
Salys, J. Skaudys, Aleksandra Vidugirienė.

Visiems

aukotojams
redakcija
nuoširdžiai dėkoja.

Giedra Dovydaitytė-Kiškienė ir Darija
Zaliūnaitė, jaunos menininkės-dekoratorės,
savo prekybos įmone perkėlė į nauja vietovę:
2827 Herkimer St., Los Angeles, Ca. 90039.
Tel.:(213) 666-6212.

Naujos knygos pristatymas
Sausio 18 d. Los Angeles Tautiniuose
Namuose rengiamas Marijos TubelytėsKuhlman naujos knygos “Įsibrovėlė”
pristatymas.
Su knyga supažindins Algirdas Gustaitis.
Knygos pristatymų rengia L. A. Lietuvių
Žurnalistų S-gos Centro Valdyba ir
Tautinės S-gos Los Angeles skyriaus
valdyba; Žurnalistų S-gos pirm. raš. R. K.
Vidžiūnienė ir Tautinės S-gos pirm. Rūta
Šakienė. Visi maloniai kviečiami gausiai
atsilankyti.
Dalia Jasaitytė ir Rimvydas Paškauskas,
š. m. rugsėjo m. 27 d. susituokė šv.
Monikos bažnyčioje, Santa Monikoje, Kai.
Vestuvių puota įvyko gražiame restorane,
kur buvo susirinkę daug svečių ir
amerikiečių ir lietuvių. Vyravo lietuviai,
kadangi abu jaunieji aktyviai veikė
lietuviškose organizacijose: Dalia priklausė
Los Angeles Dramos Sambūriui, ir scenoje
ne karta puikiai pasirodė, dabar baigusi
teisės fakultetų verčiasi advokatūra; Rim
vydas nuo vaikystės pasinėręs .į
’’lietuvybę”. lankė šv. Kazimiero pradžios
mokyklų, priklausė tautinių šokių grupei,
nuo pat vaikystės priklauso skautams, daug
metų stovyklavo “Rambyno" stovykloje,
veiklus Liet. Resp. S-goje.
Jauniesiems šviesaus lietuviško
gyvenimo!

ALp(LKA)1763
Petras Ber
1987, Nr.l
lydimas s
kartkartėn
rašiniais “I_____ ______ t
kalbos skyriuje, gruodžio 7 d. apsilankė
redakcijoje ir paaukojo 20 dol. Sako:
“žinau ką reiškia leisti žurnalų ir kiek tai
kainuoja pinigų ir darbo." Širdingas ačiū
už. paramų.

-MIRTYSGlorija ir Raimondas Navis žuvo
lėktuvų kat'astrofijoje, kai iš Meksikos
grįžo į Los Angeles. Navis-Nakutavičius
gimęs New Yorke, kur visi giminės
tebegyvena. Navis Los Angelyje jau buvo
gerai įsikūręs.

Feliksas Karaliūnas-Collins, mirė š. m.
lapkričio m. 25 d. sulaukęs 91 metų
amžiaus. Velionis buvo gerai žinomas
įvairių organizacijų, ypač parapijos
rėmėjas.
Užuojautų reiškiame našlei Margaritai ir
šeimai.
Frank Valuškis mirė gruodžio m. 14 d.
Tai buvo senosios kartos lietuvis, gimęs
1895 m. lapkričio 23 d. Šiauliuose. Į JAV
atvyko 1914 m. Buvo pirmasis lietuvis
dirbęs filmavimo srityje prieš 50 metų
Holyvude susukęs pirmų lietuviškų filmų
“Naktis Lietuvoje". Tarnavo JAV
kariuomenėje, kur buvo paskirtas kariniu
fotografu. Kalifornijoje buvo įsigijęs net
4 kino teatrus. Priklausė Amerikos Legijonui, SLA ir Lietuvių Prekybos Rūmams.
Dirbo filmų paruošimo televizijai srityje ir
taip pat buvo kino teatrų vedėju. Iš viso
buvo kulotūringas lietuvis.
Našlei Evai ir giminėms reiškiame
užuojautų.
Aleksas Maskoliūnas, sulaukęs beveik 80
metų, staiga mirė gruodžio 21d., Santa
Monikoje, Kai if. Iš koplyčios Santa Moni
koje nulydėtas amžinam poilsiui į šv. Kry
žiaus kapines.
Velionis buvo susipratęs, inteligentiškas
lietuvis, kurio pasigęs visa kolonija.
Likusiai jo gyvenimo ištikimai draugei
Melanijai ir dukroms Rimvydai ir Daliai
su šeimomis, reiškiame užuojautų.

Jaunieji Paškauskai Dalia ir Pimas ir jaunosios brolis Jurgis Jasaitis prie jaunųjų
stalo.
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Viktoras Raulinaitis, sulaukęs 82 metų,
mirė gruodžio 21d., Chatsworth, Kalif.
Iš šv. Kazimiero bažnyčios palaidotas
Forest Lawn kapinėse. Velionį į amžinybę
palydėjo didelis būrys Los Angeles lietu
vių.
Našlei dr. Valerijai Raulinaitienei ir
dukrai Rūtai Mulokienei su šeima
reiškiame gilių užuojautų.

