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PAGERBTA RŪTA
IŠKILIAUSIA IŠ VISŲ

Rūtos Lee-Kilmonytės pagerbimo pokylyje. Sėdi: Janina ir Lietuvos gen. konsulas 
Vytautas Čekanauskai. Stovi iš k.: L. Mažeikienė ir Rūta.Nuotrauka —V. Flecižinsko

Marytė Kašėtaitė, Rūtos pusseserė, ir 
Ruzgytė (tautiniu rūbu). Foto —Alfonso

Tai buvo pats šauniausias pokylis, bet 
kada Los Angeles lietuvių rengtas. Puikus 
studijų orkestras, elegantiškai apsirengę 
svečiai ir viešnios, gražiai išpuošta salė, 
pilna Rūtos draugų ir gerbėjų, jų tarpe ir 
buvęs L.A. miesto burmistras Sam Yor- 
ty, Ann Jcfries (artistė General Hospital), 
Sybil Brandt, filantrope, garsi Kaliforni
joj savo artimo meilės darbais, Peter 
Richman, vaidinęs “Dynasty”, Alan 
Young pagrindinis aktorius “Comming of 
Age”, televizijos programoje, kurioje 
vaidina ir Rūta (kiekviena, pirmadienio 
vakarų), Betty Taylor, garsi “Disneyland” 
aktorė, Jody Prusan dainininkė, R.
Blackwell pasaulinio garso moterų rūbų 
projektuotojas (designer). Ir daug kitų

Kūta Lee-Kilmonytė-Lowe, iški
liausia Kalifornijos lietuvaitė, 
buvo pagerbta labai iškilmingoje puotoje, 

surengtoje Kalifornijos Lietuvių Respu
blikonų, lapkričio 5 d. Registry viešbutyje. 
Prie puotos rengimo prisidėjo ir daugelis 
kitų lietuvių, ne respublikonų, supratusių 
ir įvertinusių Rūtos ambasadorišką darbą 
kitataučių tarpe, dažnai iškeliant lietuvių 
ir Lietuvos vardą.

Savo linksma, draugiška asmenybe ir 
darbštumu, Rūta įsigijo labai daug draugų 
ne vien tik savo profesijos kolegų, bet ir 
politikų, ypatingai respublikonų, tarpe. 
Nesvetimas jos veidas nei prez. R. Reagan, 

nei gub. G. Deukmejian. Dar vienas svar
bus pliusas — Rūta nebijo pasisakyti esanti 
respublikone, nors tas nėra sveika jos kar
jerai filmų pramonėje, kur vyrauja 
liberalai. Esą, — idealai, įsitikinimai svar
biausias gyvenimo pagrindas.

Pagerbimo puotai mintį davė ir jai 
vadovavo LARAC pirm. L. Mažeikienė, 
įdėjusi daug darbo, laiko ir nemažai nervų, 
nes tokią puotą suruošti — tai ne kugelį 
iškepti... Dirbo ji, daug dirbo ir pati Rūta, 
savo patyrimu padėjusi viską padaryti 
elegantiškai; sukviesdama daugelį draugų, 
kurių buvo beveik tiek kiek ir lietuvių ir 
pati išpildydama didesnę prografnoFdalį.'

aktorių.
Pokylį atidarė L. Mažeikienė, pasvei

kinusi Rūtą ir susirinkusius, po to pakvietė 
Jack Alex pristatymui ir supažindimui su 
garbės svečiais pravesti. Jack Alex, 
būdamas sausos profesijos atstovas (ad
vokatas, buvęs teisėjas) dar iš senolių 
paveldėjo sveiko lietuviško humoro, davė 
lengvos, šiltos nuotaikos toną, vyravusį 
viso baliaus metu. Pristatė mūsų gen. 
konsulą V. Čekanauską, Praną Lubiną, su 
komentarais apie krepšinio aukso medalį 
lietuvių laimėtą Seoulo olimpijadoje.

(tęsinys 5-tam psl.)
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DIEVO IR ARTIMO MEILĖ
Ištraukos iš kovotojo-kankinio už Lietuvos, žmogaus sąžinės 

laisvę, dr. Algrido Statkevičiaus kalbos, pasakytos Akademikų 
Skautų Sąjungos šventės metu.

“... Pirmą kartą su skautais akademikais susidūriau skautų 
stovykloje netoli Clevelando. Tenai aš sutikau žmones, kurių 
veiklos principams pilnai pritariu, ir ne vien tik pritariu. Norėčiau 
kad tais kilniais principais ne vien tik skautai gyventų, o visi, kad 
tuos principus sveikai suprastų ir gerbtų taip kaip kilnūs žmonės 
gerbia šventenybes.

... Tėvynėje gyvenantieji lietuviai ne tiktai dabar sako, bet ir 
visados sakys didelį, ačiū Akademiniam Skautų Sąjūdžiui už daug 
išleistų vertingų knygų. Gal būt, labiausia už Lietuvos pogrindžio 
literatūros išleidimą ir platinimą laisvajame pasaulyje. Tuo skautai 
akademikai savotiškai pratęsia, sustiprina, įkvepia Lietuvos 
pogrindžio veiklą. Didele dalimi įprasmina ir savo šio laikotarpio 
veiklą.

... Jau daug ką sako vien iškilmingas skautų pasižadėjimas: ‘Kiek 
leidžia jėgos ir aplinkybės dirbti, Dievui, tėvynei ir artimui’.

Gyvenimo realybė kalba, kad labai daug kas, mylėdamas Dievą, 
nemyli žmogaus, kad dirbdamas savo tėvynės labui nori iš kitų 
tautų atimti jų tėvynes, kad skelbdamas artimo meilę, tuo pačiu 
metu praktikuoja neapykantą, kad dėl savo egoistinių išskaičiavimų 
atsuka nugarą tiems, kuriems reikalinga skubi pagalba. Taip daug 
kas skelbdamas kilnius šūkius teigia, kad skęstančiųjų gelbėjimas 
— pačių skęstančių reikalas.

Altajaus kalnų lageryje — Olzeras (Užnuodytas vanduo) poetas 
Antanas Miškinis Dievo vardu rašė:

Ir koplytėlėmis apstatę kalnus,
Bet gal pavargėliams žaizdų neplovėt
Varge apleidot našlaitėlius.
Skaudu, kad jūs taip greit užmirštat
Ir šaukiatės manęs tik prispausti
Aš jums parodžiau dar tik pirštą...
Bet būsit iš vergijos išvesti. :.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

“Lietuviai Amerikos Vakaruose” redakcija 
prenumeratoriams, bendradarbiams ir visiems geros valios 

lietuviams
ŠV. KALĖDŲ PROGA

linki
TAIKOS IR RAMYBĖS

NAUJIEMS 1989 METAMS 
linki

VISAI TAUTAI ŠVIESESNĖS ATEITIES

Tu — milžinų dvasia užgimus,
Tėvyne mano Lietuva,
Tau vėl saulėto ryto himnas 
Skambės su pergalės kaina.

(Iš dr. A. Statkevičiaus poezijos).

****************************************
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 

**************************************

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404

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

LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

7706 Santa Monica Blvd., 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.
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SKAUTAI AKADEMIKAI
MINĖJO 70 M. VEIKLOS SUKAKTI

Akademikų Skautų. Sąjungos Los An-
l gėlės skyrius, š. m. spalio 23 d., 

sekmadienį, gražiame Brookside (Pasade
na, CA) restorane, suruošė savo iškilmin
ga. įžodį, po to priešpiečius.

Priešpiečių programa atidarė fil. M. 
Mikėnienė, daugiausiai besirūpinusi šių 
iškilmių pasisekimu, jų pravedimu. ASS 
Los Angeles skyriaus pirm. fil. Vytautas 
Vidugiris trumpu žodžiu atidarė metinę 
šventę, pakviesdamas fil. D. Petronytę 
maldai sukalbėti.

Po skanių priešpiečių prasidėjo antroji 
šventės dalis. Minutės tyla ir atsistojimu 
pagerbti mirę sesės ir broliai ir tie, kurie 
padėjo savo galvas kovose už Lietuvos 
nepriklausomybę.

M. Mikėnienė pristatė kalifornietį J. 
Skirgaudą, psichiatrijos daktarą, kuris 
trumpai peržvelgė savo asmeniško 
gyvenimo įvykius, kurie jį suartino su 
Lietuvos laisvės kovotoju kolega psichiatri
jos daktaru A. Statkevičium.

Esą; buvo toks momentas dr. Skirgaudo 
gyvenime, kada jautė, kad gyvenimas 
beprasmis, religija — beprasmė, nustojo 
tikėjimo, vos nenustojo šeimos... Tokioje 
dvasinėje būklėje būdamas, laikraštyje 
paskaitė apie kolegą, psichiatrinėse 
ligoninėse kenčiantį, už savo antikomu
nistinę, sovietų okupacijai pasipriešinimo 
veiklą, dr. A. Statkevičių. Staiga —

Minėjimo šventė užbaigiama “Gaudeamus’’. Iš k.: Nida Gedgaudaitė, Andrytė 
Giedraitytė, Lina Baipšytė, Linas Venckus, Aldona Venckūnienė, Rūta Pretkelytė.

Foto —Vaje

Du kolegos, kuriuos riša ne vien tik profesija. Iš k.: dr. A. 
Statkevičius ir dr. J. Skirgaudas. Foto —Vaje

stebuklas! Grįžo entuziazmas gyvenimui, 
grįžo dar gilesni religijos jausmai, 
nepaprastas įsitikinimas, kad Dievo pirštas 
jam parodė kelią į prasmingą, artimo mei
lės pilną, gyvenimą, atėjo didelis noras 
padėti nekaltai kankinamam, kad ir 
nepažįstamam lietuviui.

Neužilgo įvykusioje Pasaulinėje Psichia
trijos Daktarų konferencijoje dr. Skirgau
das iškėlė dr. A. Statkevičiaus padėtį, 

sovietų naudojimą 
psichiatrines ligonines 
disidentams bausti. Nuo 
tos konferencijos prasi
dėjo psichiatrijos dak
tarų sąjungos veikla, — 
patraukti sovietus atsa
komybėn už psichiatri
jos piktnaudojimą, juos 
išmesti iš sąjungos (so
vietai tai numatydami 
patys išstojo); spaudi
mas į sovietus, kad jie 
paleistų kalinius-disi- 
dentus. To spaudimo 
pasėkoje laisvas ne tik 
dr. A. Statkevičius, jau 
atvykęs į JAV, bet duo
tas leidimas išvykti ir jo 
šeimai, kuri turėtų at
vykti pradžioje 1989 m.

Įdomi buvo dr. A. Statkevičiaus kalba, 
kurioje jis pabrėžė kilnų skautų šūkį 
“Dievui, Tėvynei ir artimui”, papasako
jo savo-tremtinio pergyvenimus, baisius 
pergyvenimus psichiatrinėje ligoninėje, 
kur įvairių vaistų injekcijomis jo vos 
neišvarė iš proto...

Dr. A. Statkevičaus kalbą ir jo, 
kentėjusio už Lietuvos reikalus asmenį, 
šventės dalyviai ir svečiai pagerbė atsisto
jimu ir nuoširdžiais plojimais.

Jaunieji akademikai ir akademikės su
dainavo satyrinę dainą apie studentus, 
skautus ir skautus akademikus.

Popietė užbaigta tradiciniu Gaudeamus
ir Ateina naktis... Sala.

L. A. Dramos Sambūrio premjera
Los Angeles Dramos Sambūris stato 

Anatolijaus Kairio premijuotą 5-ių 
veiksmų (Lietuvos krikšto) dramą

KRIKŠTO VANDUO
Režisierius, scenovaizdis, rūbų eskizai 

— Petras Maželis. Vaidina: Ema ir Vin
cas Dovydaičiai, Viltis Jatulienė, Teresė 
Giedraitytė, Antanas Kiškis, Sigutė 
Mikutaitytė, Aloyzas Pečiulis, Fredas 
Prišmantas, Juozas Pupius, Saulius 
Stančikas ir Ramūnė Vitkienė.

Premjera — 1989 sausio 21 d., 
šeštadienį, 7 v. vak. Vaidinimas — 
sekmadienį sausio 22 d. 1 v. p.p., abu — 
Šv. Kazimieros parapijos salėje.

Vaidinimas tęsiasi 2 valandas.
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Lietuviška parodėlė 
Covina Parke

Vytauto Vidugirio 
pagerbimas 

amerikiečių tarpe

Lietuviška parodėlė Covina parke. Iš k.: A. Pažiūriėnė ir L. Mažeikienė.
Foto —Laimos Tarnaitės

Į priešrinkiminį mitingą-rally, įvykusį 
Covina parke, Covina, CA, lapkričio d., 
susirinko apie 10,000 žmonių, išklausyti 
Bush/Quayle kalbų, apžiūrėti įvairių 
tautybių, tautinių parodėlių, pasiklausyti ir 
pasižiūrėti programų, kurias išpildė kelios 
filmų įžymenybės ir įvairių tautų grupės.

Kalifornijos lietuviai respublikonai, mus 
labai gražiai atstovavo surengta gintaro, 
medžio drožinių, lėlių ir velykinių 
margučių parodėle, kurią, kad ir ant 
greitųjų, labai skoningai suruošė, plakatus 
išpiešė, Alfa Pažiūriėnė.

Panašias parodėles turėjo: graikai, 
korėjiečiai, meksikiečiai, kubiečiai, 
vietnamiečiai, kambodijiečiai, indai, 
slovakai, vokiečiai, vengrai, čekai.

Iš visų, gal tik mano lietuviškoms akims, 
įspūdingiausia — lietuvių parodėlė. Visų 
pirma, kitų tautybių parodėlėse išstatyti 
daiktai, kaip čekų kristalas, gaunami kiek
vienoje krautuvėje, antra — ne visi savo 
tautiniais kostiumais apsirengę...

Mūsų parodėlė — moterys (A. 
Pažiūriėnė, L. Mažeikienė) tautiniais 
rūbais, gintaras, meniškas jo išdėstymas 
pritraukė ir G. Bush akį, nes tik 
žvilgterėjęs, pasakė, kad panašią parodėlę 
matė pas lietuvius rytuose; pasikalbėjo su 
L. Mažeikiene, A. Pažiūriėnė, V. 
Vidugiriu, palinkėjo sėkmės. Ponia Bush 
ilgiau sustojo prie mūsų stalo, pasikalbėjo 

su L. Mažeikiene, kurią prisiminė sutikusi 
kita proga.

Įdomu, kad graikė Papadakis, turėjo 
graikišką parodėlę ir atstovavo graikus 
respublikonus. Gub. G. Deukmejian jai 
padėkojo ir pasakė, kad tikrai reikėjo daug 
drąsos viešai išeiti prieš graikų, kilmės 
kandidatą į prezidentus M. Dukakį...

Mitingą-rally lietuviškai pasveikindama 
pradėjo Rūta Lee, sekė poros filmų artisčių 
dainos ir tautiniai šokiai išpildyti: kubiečių, 
vietnamiečių, korėjiečių, kambodiečių, 
meksikiečių ir kitų tautybių. Gaila, kad 
lietuviai nesusiorganizavo, o buvo tokia 
gera proga pasirodyti tokiai didelei miniai 
amerikiečių.

Parodoje pasigedome savo kaimynų 
latvių ir estų.

Vai. Sak.

Geriausia dovana — spauda!
Jei jūsų vaikai, vaikaičiai ar draugai dar 

neskaito “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose”, dabar puiki proga jiems 
laikraštį užsakyti kaip KALĖDINĘ 
DOVANĄ.

Su kiekvienu jūsų prenumeratos atnau- 
jinimu (7 dol.) kiekviena nauja 
prenumerata tik 5 dol. metams.

Vytautas Vidugiris, pasižymėjęs 
lietuviškoje veikloje, ypač skautų, 
suranda laiko ir energijos dirbti ir 

amerikiečių organizacijose. Labai aktyvus 
Kalifornijos Lietuvių Respublikonų 
Sąjungoje (Centro Valdybos vice-pirm.), 
įvertintas ir amerikiečių Respublikonų 
tarpe. Už jo veiklą padėkos laišką prisiuntė 
Sen. Pete Wilson. Buvo gub. G. Deukme
jian paskirtame Bush/Quayle Kalifornijos 
komitete; atstovavo Kalifornijos Amerikos 
Veteranus kartu su Russell Gorman, ad
mirolu ( Rear Admiral, ret.) ir B. Levin. 
Žinant, kad Kalifornijoje yra 154,000 
veteranų, juos atstovavo tik trys, rodo, kad 
Vytautas nepaprastai vertinamas ir 
gerbiamas.

V. Vidugiris dėkoja buvusiam Estijos kon
sului B. Nurmsen už suruoštą pobūvį- 
pagerbimą. Foto—Vaje

Vakarinio Hollywoodo dalinys (Post) 
405, kurio narių dauguma pabaltiečiai, š. 
m. lapkričio m. 19 d. estų namuose, 
surengė jam sugrįžimo į savo dalinį 
(Homecomming) pietus. Toks pagerbimas 
paprastai ruošiamas asmeniui, įdėjusiam 
darbo ne tik savam daliny, bet ir už jo ribų.

Besiklausant sveikinimų iš kitų skyrių 
komendantų, Kalifornijos valstijos 
komendantų ir apylinkių komendantų, 
kuriems teko su Vytautu dirbti, iš pareikšto 
džiaugsmo dalinio narių, jam vėl sugrįžus 
į 405, negali nesididžiuoti šiuo darbščiu ir 
sumaniu lietuviu.

(tęsinys 5 p si.)
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Rūta...
(tęsinys iš 1 psl.)

Svečiai Rūtos^ pagerbimo puotoje. Iš k.: V. Vidugiris, J. Kojelis, B. Skirienė, A.
Skirtus, J. Šimonis. Nuotrauka —V, Fledžinsko

Sen. P. Wilson Rūtai įteikė plaketę už 
jos nepailstamą darbą respublikonams. L. 
Mažeikienė (kuriai irgi prisegė medalių 
Tautybių. Grupių pirm. F. DeBalough ir H. 
Eberhardt) ir R. Alseikaitė įteikė arch. 
Broniaus Aro labai meniškai nupieštą 
sveikinimą-plaketę lietuvišku tekstu.

Rūta gavo daug sveikinimų raštu: prez. 
R. Reagan, gub. G. Deukmejian, K. Okso, 
kurie buvo išspausdinti programoje.

Meninę puotos dalį pradėjo mūsų nuosa
va lakštingala Birutė Vizgirdienė, su
dainavusi porą posmelių, iš “Sound of 
Music” angliškai ir lietuviškai. Po jos 
dainavo Ann Jeffries, Jody Prusan.

Visa publika, kartu su programos puikiu 
pravedėju, garsiu televizijos aktorium Diek 
Gautier, sudainavo Rūtai jo paties parašytą 
dainą pagal “Hello, Dolly” melodiją. 
Dainoje daug įpinta žodžių apie lietuvaitę, 
lietuvius... Malonu ausiai.

Programą tęsė pati Rūta sudainuodama 
ištraukų iš muzikinių veikalų, kuriuose ji 
turėjo pagrindines roles, o jų turėjo — 
nemažai...

Rūta pristatė savo mamytę M. Kilmonie- 
nę, be kurios pagalbos ji nebūtų, pasiekusi 
tokio laipsnio savo karjeroje, pristatė savo 
giminaitę Marytę Kašėtaitę, prieš metus 
atvykusią iš ok. Lietuvos našlaity no. 
Marytė, jauna graži mergaitė, nustebino 
savo geru anglų kalbos mokėjimu, 
sugebėjimu įsijungti į naują pasaulį, naują 
gyvenimą. Atrodo, kad grožis, protas ir 
gabumai yra įgimti Rūtos visoje giminėje.

Rūtos pageidavimu “Spindulio” šokėjai 
sušoko porą gyvų tautinių šokių įtraukdami 

į polkutę ir Rūtą... (kaltas Linas 
Polikaitis... ), vėliau įtraukdami ir visą 
publiką, amerikiečiai buvo tuo labai 
sužavėti, tuo dar labiau įnešdami jaukumo 
ir šilimos.

Puota prasidėjo: vienoj pusėj lietuviai, 
kitoj — Beverly Hills (pagal Rūtos 
žodžius), baigėsi — vis susijungė į šokio 
ratą, trepsėdami į lietuvišką taktą....

Didelis ačiū Rūtai užjos visus gerus dar
bus, ne vien tik amerikiečių, bet ir mūsų, 
tarpe, ačiū L. Mažeikienei ir jos komitetui 
surengusiam tokią šaunią puotą, kurios 
metu nuolat skambėjo lietuvių ir Lietuvos 
vardas- Vaje

Nauja JAV LB Krašto Valdyba
Spalio 1 d. LB Tarybos sesijoje Čikagoje 

išrinkta nauja LB Krašto valdyba — pirm, 
dr. A. Razma. Nariai: dr. J. Račkauskas, 
R. Kučienė, B. Juodelis, A. Zerr, A. Bar- 
zdukas, JAV pulk. D^Skučas, D. Kučėnie- 
nė, P. Joga, dr. P. Žygas, B. Jasaitienė, 
D. Valentinaitė, D. Sužiedėlis, dr. P. 
Kisielius, Jr., dr. V. Skuodis, L. Noru- 
šis, R. Kubiliūtė ir R. Steponavičiūtė.

Tarybos prezidiumo pirm. A. Nelsienė, 
nariais: A. Kuolas, D. Navickienė, A. 
Raulinaitis, R. Nelsas, visi iš Kalifornijos.

Į garbės teismą išrinkti: V. Kutkus, A. 
Rugienis, G. Kriaučiūnienė, V. Petrulis ir 
G. Kamantienė.

I kontrolės komisiją — dr. Č. Mickūnas, 
A. Petrutis, M. Žiaugra ir G. Čepas.

SAN FRANCISCO 
LIETUVIAI RESPUBLIKONAI

Dvi dienas prieš valstybinius rinkimus, 
lapkričio 6 d., 1988, San Francisco 
apylinkės respublikonai susirinko pirm. 
Aldonos Seghal namuose. Į susirinkimą 
atsilankė ir kandidatas į Kongresą 
(Distr. 12) Tom Campbell.

Inž. Vytautas Šliūpas, LARAC vice- 
pirm., kalbėjo apie Lietuvą ir dabartinę jos 
padėtį. Parodė tris video filmas: Baltijos 
Gyvoji Banga (apie ekologinę demonstra
ciją Palangoje, rugs. 3 d.), Susirinkimą 
Vingio parke (liepos 9d.) ir dr. Jono Šliūpo 
pagerbimą Rakandžiuose (rugsėjo 17 d.) 
Parodė pilnus komplektus “Sąjūdžio 
Žinių” ir kitų ok. Lietuvoje leidžiamų, 
laikraščių.

Sekančią dieną V. Šliūpas buvo pakvies
tas Hoover Instituto, prie Stanfordo u-teto, 
padaryti tą patį pranešimą angliškai.

Hooverio Institutas nusikopijavo V. 
Šliūpo atvežtus laikraščius ir video- 
kasetes, kaip jiems naudingą archyvinę 
medžiagą.

San Francisco apylinkės lietuviai 
respublikonai išsirinko naują valdybą 
sekantiems dviems metams: pirm. — 
Felicija Prekerytė-Brown, 5839 Ponce 
Ct., San Jose, C A 95120; kiti valdybos 
nariai: Janina Mačiulienė, Aldona 
Vasaitytė-Seghal, Anatolijus Jazbutis ir 
Vytautas Šliūpas. y g

Vidugirio pagerbimas...
(atkelta iš 4 psl.)

Vytautas jau eilę metų aktyviai dirba 
vadovaujamose pareigose American 
Legion (visoje Amerikoje jų 3 milijonai), 
paskutinius du metus 1986-1988 ėjo vice- 
komendanto pareigas visos Kalifornijos 
valstijos.

Ta pačia proga norime paraginti 
lietuvius Amerikos karų veteranus (II-o 
Pasaulio karo, Korėjos ir Vietnamo) įstoti 
į Amerikos Legijono West Hollywood 
dalinį 405. Tuo reikalu skambinkit 
Vytautui Vidugiriui (213) 377-3192. 
Norima turėti kaip galima daugiau 
pabaltiečių, kadangi ateityje numatyta šį 
dalinį pavadinti Pabaltiečių Amerikos 
Legiono daliniu.

Įsijungę į Amerikos Legioną, tuo pačiu 
paremsit ir kitus veteranus, padėsite kovoti 
už ligoninių išlaikymą, gydymą, pensijas, 
apdraudas, privilegijas, kurių jie tikrai 
užsitarnavo, gindami Amerikos laisvę, tuo 
pačiu ir mūsų. V. V. B.
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LOS ANGELES LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

82^2!^2^2^2^2^2^: '2^2^2^2^2^2^2«52

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
DANUTĖ GIEDRAITIENĖ, D.M.D. 

ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Blvd., Los Angeles CA 90039 
Tel.: 660-1205

* * ****************

MARGIS MATULIONIS
Attorney — at — Law

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

*

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION

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

**A4r4r4r*r*r*r********'*r*rifc*r**r'*r*r***r***4r******r**r*r*r*r*r*r*r***:A*  
t

A. PEČIULIS
Remodeling and Construction

Savininkas — ALOYZAS PEČIULIS
945 — 14th St. Apt. F 

Santa Monica, CA 90403

****************************************************

CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

I

2802 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, California 90404 

Tel.: (213) 828-7095 
****************************************************

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

Tel. (213) 661-5276

DARBO VALANDOS: 
pirmadieniais uždaryta 

antradieniais nuo 10 vai. iki 7 vai. 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 palankiausiomis 
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilno
jamu turtu garantuotos paskolos duodamos iki 300,000 dol.

“LIETUVIŲ DIENŲ’’
redakcija ir adm

Sveikina visus skaitytojus ir, 
linkėdami taikos ir ramybės Šv.

LIETUVIŲ DIEN
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029

TEL (213) 664-2919

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 
RICHARD ADAM LYGUTIS

ATTORNEY AT LAW

483 Francisco Street — Suite B 
San Francisco, California 94133 
24 — Hour phone (415) 781-9048 

**********************************************************

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų
Inž. VYTAUTAS VIDUGIRIS 

ir ŠEIMA

27923 San Nicholas Drive, Palos Verdes, CA 90274 
Tel.: (213) 377-3192

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų

SINCE 1955 Phone (213) 661-6222

RUOKIS PAINT CO.
Subdivision of Rokai Chemical Co.

Latex Base Paint for Both Indoors and Outdoors
All Colors

P. O. BOX 27204 J. & V. Ruokis
Los Angeles, CA 90027 Owners
■ftitTk'k-kk-k-k'kif-k-kic-k-k-ii-kit-itir-k'kirir-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k'k'klc'kit-it-k'kltit-k'k'kirklr-k-k

RŪTA, INC. - INVESTAVIMO BENDROVĖ 
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica CA 90404 

Telefonas: (213) 828-7525

I
u

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas 
'k’k-k-k'it'k'k'k'k'k'k-k'k’k’k’kic-k'k + lc'k’kir'k'k'k'k'k'k'kit’k'k'k’k'k'k’fc’k'fc'kit’fc'k'k'kir'k'k’kic

ROQUE and MARK CO., INC.

Realtors * Insurance * Income Tax * Notary Public

28702 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 
Phone: (213) 828-7525 Res. (213) 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai 
****************************************************

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų naujų Metų!
LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI

3352 Glendale Blv., Los Angeles, CA 90039 
Tel.: (213) 669-9314
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LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI General Contractors

Advokatai

JACK ALEX 
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103 

West Covina, CA 91790 
Tel.: (818)337-0777 or 

(818) 962-6644

RICHARD ADAM LYGUTIS
Attorney at Law

Dantistai

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

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

(Corner Warner & Euclid) 
Tel.: 1 (714) 968-5525

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

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-46I3 by Appointment

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

Electrical - Heating - Plumbing
2227 Meadow Valley Terr.

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

KOSTAS MAKAUSKAS

Plumbing — Electrical — Carpentry 
Cement Work — Construction — 

Remodeling — Repairs 
EXPERIENCED

3823 Evans St., L. A. Ca. 90027 
Tel.: (213) 669-0316

Nuosavybių pardavėjai
483 Francisco St. Suite B.
San Francisco, CA 94133

Tel.: (415) 781-9048 24 Hour Phone

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law 

i

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

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 616 
Los Angeles CA 90028-6404 

Tel.: (213)871-8999

Apdrauda

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

Antanas F. Skirias
Apdraudos Agentas

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: (213)664-2910

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

Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION

2839 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90026 

tel.: (213) 413-3370

Gydytojai

WILLIAM J. GRASKA, M.D., 
F.A.A.F.P. 

Temple Medical Group, Inc.

1100 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90012 
Tel.: 250-3716

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

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

Telefonas: (213) 498-6676

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

DENNIS PETRAS
Broker Associate

do Whitehouse Property
23067 Ventura Blvd.

Woodland Hills, CA 91367 
Tel.: (818) 999-3100

Res. phone (818) 883-2877

CENTURY 21 
RANA LINKA & CO. 
23241 Ventura Boulevard 
Woodland Hills, CA 91364

Business (818) 883-1723 
Residence (818) 704-0103

SERVICE WITH INTEGRITY 
RASA BANYS 

Million Dollar Producer

Each Office is Independently Owned and Operated

ELENA STROZIER
Broker-Associate 

Residential and Apartment Sales 
c/o Mike Giickman Realty 

14921 Ventura Blvd., 
Sherman Oaks, CA 91403 

Tel:. (818) 905-7355 
Home (818) 905-6488
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Gruodžio mėn.
31 d. šeštadienį, Naujų Metų sutikimas, 

Šv. Kazimiero parapijos salėje, ruošia 
Jaunimo Sąjunga.

1989 m.

Sausio mėn.
8 d., sekmadienį, 12:30 p.p., parapi

jos salėje, Liet. Tautinės Sąjungos šventė.
15 d., sekmadienį, Šv. Kazimiero 

parapijos salėje Humoro ir poezijos 
vakaras, rengia Akademikų Skautų S-ga.

21 d., šeštadienį, 7 v.v., ir 22 d., 
sekmadienį, 1 vai. p.p., Šv. Kazimiero 
parapijos salėje L. A. Dramos Sambūris 
stato premijuotą dramą Krikšto vanduo.

28 - 29 d.d., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje Politinių Studijų savaitgalis. Ruošia 
Lietuvos Fronto Bičiuliai.

Muito mokesčiai siuntiniams 
į ok. Lietuvą.

Pagal neseniai TSRS Ministrų Tarybos 
Vyriausios muitinių kontrolės valdybos 
paskelbtus įstatus šie daiktai neįleidžiami 
siųsti tarptautinėse pašto siuntose: šauna
mieji ginklai ir šaudmenys, šaltieji ginklai, 
karinė amunicija, narkotinės, psichotropi
nės, radioaktyviosios, sprogstamos, nuo
dingos ir kitos pavojingos medžiagos, 
užsienio valiuta, brangieji metalai, kino 
juostos, videojuostos ir videokasetės su 
kino filmų ir videoprogramų įrašais, 
spaudintinė ir vaizduojamoji produkcija, 
prieštaraujanti moralės taisyklėms 
(pornografija).

Į ok. Lietuvą galima persiųsti ar pervežti 
įvairių asmeninio naudojimo daiktų, 
nekvalifikuojamų kaip prekės. Vienoje 
pašto siuntoje gali būti ne daugiau kaip trys 
vieno pavadinimo drabužiai, dešimt metrų 
audinių, vienas videomagnetofonas, vienas 
magnetofonas ir kino kamera, ne daugiau 
kaip dešimt visų tipų garso įrašymo reik

menų ir nedat 
reikmenys.

Leidžiama < 

ALp(LKA)1763
1988, Nr.10

komplektus (iš V1OV ĮyiV/IX01V11 Vį, ĮJV/ VIu

egzempliorius įmetus religinės literatūros 
šaltinių (Biblijos, Korano, Evangelijos, j 
Talmudo, Toros ir t.t.)

Sėkloms, sodinamajai medžiagai siųsti 
būtinai reikia specialaus Agropramoninio 
komiteto atitinkamų skyrių leidimą; 
medikamentams — TSRS sveikatos 
ministerijos leidimą.

Be jokių mokesčių leidžiama siųsti ar
ba pervežti: maisto prekes (kavą, kakavą, 
šokoladą, arbatą, prieskonius ir t.t.); 
drabužius kūdikiams iki 1 metų; sanitari
jos ir higienos reikmenis, medicininius 
akinius.

Sumažintas muitas: džinsinio audinio 
kelnėms tik 15 rub.; paltams — 25-30 rub. 
50-čia rub. sumažinta mokesčiai už kailio 
išdirbinius, 20-čia rub. už sporto 
kostiumus.

*3* <2* <2* <3* *1* *1*• J* •J* *4* •7”

Teisininkui ALEKSANDRUI DABSIUI 
iškeliavus į amžinybę,

likusiems jo liūdėti, sūnui Rimui, vaikaičiams — Vytautui, Gintautui su Dana 
ir Audrutei, giminėms ir draugams reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039 

Tek: (213) 667-3080

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

*****************************************************

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039 

Tel.: (213)661-5276

<1* *!• k?. .J* *1*
.f. rj. rj. rj. ✓J* .p. r J. rj»

‘Lietuvių Dienų’’, “L.A. V” redakcijos

•3* *3* *2* *1* *1* *2* •I4 *2* *3* *!• *2* «3* *3* *3* *3* *3* *3* »3* «3* *3* •!* *1* •!* »!<• *3* *3**p *p rj* •J.

Mokinu groti smuiku ir pianinu.
Groju smuiku bažnyčioj ir parengimuose. 
Sudarau dokumentus iškvietimams ir 
siuntiniams, padedu sudaryti siuntinius ir 
išsiunčiu į Lietuvą.
Kreiptis — Danutė Griškevičienė, tel.: 
(213) 828-4967, Santa Monica.
•3* ii4 ilf ii413? t!4 *3* *2* *2* *3* *3* *2* *3* *2**2* *2** *2* *2* •£* <s2* »2» »2* *3* *3**p *p *p *p *»* *p *p *p *p *p *p rp rp rp *p rp *p *p *1* *p *p *p *p *p *p *p *p *p *p *p *p *p *p *p

Už stereomagnetofoną — 200 rub., 
monomagnetofoną — 50 rub.,
videomagnetofoną 200-300 rub., balta- 
juoda televizorių po 2 rub. už kiekvieną 
ekrano įstrižainės centimetrą, už spalvotą 
— po 5 rub. už ctm. Juvelyrinių dirbinių 
muitas — 50% jų vertės (pagal krautuvės 
pakvitavimą. Po 3 rub. už kiekvieną 
kilogramą siunčiant: automobilių 
padangas, diskus, po 10 rub. už kg. už 
elektrinius įrenginius, po 100 rub. už vieną 
komplektą dujų įrenginių.

Jie siuntinyje daiktų daugiau negu 
nustatyta, muito mokestis — dvigubas.

•X. *3* *3* *1* *3* *1* *1* -1- *2* *3* *2* *3* *3* *3* *3« *1* si* *1* *1* *!<••Z* •**•»* r p •T’ *1’ r p ’T’ n’ 'P *7’ •T’ 'P n* n* *p

HIRING! Government jobs - your area. 
$15,000 - $68,000. Call (602) 838-8885.
Ext. 8956.

^^^^*^^******^^*^:*^******$*******$
Roofing Contractor

JONAS BRICKUS
Lie. No. C-39-484398

4655 KINGSWELL AVENUE 
SUITE 214

LOS ANGELES, CALIFORNIA 90027

DARBO VALANDOS 
pirmadieniais uždaryta 

antradieniais nuo 10 vai. iki 7 vai. vakaro 
trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 

nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.

(213) 662-4244 
******************************************* *’* * * * * * t

MARCELLA AUGUS
* - . ..

President
CROWN ESCROW CORPORATION

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis 
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu 
garantuotos paskolos duodamos iki 300,00 dol.

2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026 
Tek: (213) 413-3370
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