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VYTAUTAS ČEKANAUSKAS PASKIRTAS LIETUVOS 
GENERALINIU GARBĖS KONSULU

Jau praėjo beveik metai, kai mirė 
Generalinis Lietuvos Garbės Konsu
las Dr. J- J. Bielskis. Jis mirė 1976 
m. gruodžio 26 d- Los Angeles lie
tuviai labai susirūpino, ar gaus nau
ją Garbės Konsulą ir pradėjo siųsti 
prašymus Lietuvos Ministeriui Wa
shingtone Dr- S- A- Bačkiui, JAV 
Valstybės Departamentui, Lietuvos 
Diplomatiniam Šefui Romoje S. 
Lozoraičiui ir Lietuvos konsulams. 
Įvairios grupės siūlė savo kandida
tus- Pagaliau po 10 mėnesių lauki
mo, Valstybės departamentas spalio 
6 d. paskyrė nauju Lietuvos Gene
raliniu Konsulu inž- Vytautą Če
kanauską.

Losangeliečiams buvo tai links
ma žinia, nes jis buvo toms parei
goms tinkamas, gerai moka lietuvių 
ir anglų kalbas, geras programų mi
nėjimų pravedėjas, žinomas tarp L- 
A- miesto pareigūnų ir tarp paverg
tų tautų veikėjų, aktyvus tarp lie
tuvių organizacijų- Jis per keletą 
metų buvo Amerikos Lietuvių Ta
rybos, L. A. skyriaus, pirmininku, 
Los Angeles Bi-Centennial Heritage 
Groups komiteto pirmininku ir da
bar yra American Legion West Hol

lywood Post 405 viršininku (com
mander), pirmininkauja Lietuvių 
Respublikonų klubui, yra Tautybių 
Respublikonų klubo sekretoriumi, 
Pavergtų Tautų Komiteto vicepir
mininku.

Gen- kons. V- Čekanauskas yra 
gimęs 1929 m- kovo 7 d- Kaune, 
jis lankė pradžios mokyklą ir gim
naziją. 1944 m. su tėvu Jonu Če
kanausku (motina jau buvo mirusi) 
pasitraukė Į Vakarų Vokietiją, gy
veno Ravensburge. kur lankė aukš
tesnę mokyklą.

1949 m- atvyko į Ameriką.
Prasidėjus Korėjos karui buvo 

pašauktas j kariuomenę- Tarnavo 
Korėjos karinių patarėjų grupėje.

PONAS VYTAUTAS ČEKANAUSKAS PRIPAŽINTAS LIETUVOS GENERALINIU

GARBfiS KONSULU LOS ANGĖLĖS,KALIFORNIJOJ!.

Lietuvos atstovas,dr.S.AoBaškie,1977 b. rugpiušie 26 d. raštu 

pranešė Valstybes Sekreteriui,kad p.Vytautas ČEKANAUSKAS yra

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos centro valdyba, pristatymo metu 
spalio 22 d- Tautiniuose Namuose, Los Angeles, Calif.

Iš kairės: Edv- Baiceris, sekr- Vyt. Čekanauskas, vicepirm., Antanas 
Mažeika, pirm., Alfonsas Tumas, ižd- (Trūksta Br- Dūdos, vicepirm.)- 
Centro valdybos pristatymo ir baliaus programos pildytojai: solistė Janina 
Čekanauskienė ir akompanistė Raimonda Apeikytė. Foto L. Kantas

priskirtas prie vienos Pietų Korėjos 
divizijos štabo ryšių grupės vado
vu. Buvo sužeistas- Grįžęs iš 
kariuomenės 1953 m. įstojo į Illi
nois valst- universitetą Urbanoje. 
Baigęs inžinerijos mokslus, 1957 
m. atvyko į Los Angeles-

1959 m- vedė Janiną Budriūnaitę, 
vieną iš populiariausių mūsų kolo
nijos solisčių- Augina tris dukras: 
Daivą. Vidą ir Ritą, kurios lanko 
Šv- Kaimiero parzapijos šeštadieni

nę lituanistinę mokyklą.
Vytautas kaip diplomuotas inži

nierius dabar turi atsakingas parei
gas Hughes Aircraft kompanijoje, 
Canoga Park, Calif., ir neseniai ne
toli darbovietės Westlake Village 
nusipirko naują rezidenciją.

Sveikiname gen- kons. V- Čeka
nauską su garbingu paskyrimu ir 
linkime geriausios sėkmės atsto
vaujant lietuviams tarp viso pasau
lio konsulų, veikiančių Los Angėles-

Gen- Garbės Konsulas Vytautas Čekanauskas.

paskirtas Lietuvos Generaliniu Garbia Konsulu Los Angeles ir 

paprast Jaa suteikti pripažinimu.

Valstybes Departamentas 1977 n. spalio 6 d. raštu atšaki 

Lietuvos atstovui,kad p.Vytautui Čekanauskui yra suteiktas 

pripažinimas Lietuvos Generaliniu Garbes Kąsniu Los Angeles 

ir kartu atsiunti atitinkant pažymijimt,liečiantį p.V.Čekanausko

konsularinl statusu.
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lie ia.guo.ia: Redakcinė kolegija.
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija-

Spausdinami straipsniai!. taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais 
kitaip nesusitarta. □ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai ne
būtinai reiškia redakcijos nuomonę. □ Anoniminiai raštai nepriimami.

Prenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų.
□ Eina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius- L-L- 
-uuuuuiiiuujHiiuiiiuiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuMiuiiiuniiiuiiiiiiniuiuiMuiiim

PAREMKIME LIETUVOS ŽMOGAUS LAISVĖS ŠAUKSMĄ
Giliai lietuviškos išeivijos visuomenę sujaudino naujos žinios apie 

protesto demonstracijas Lietuvoje su šūkiais: Rusai, grįžkite namo! Žinant, 
kokia priespauda dabar viešpatauja Lietuvoje, šitoksai protesto pareiški
mas yra didelės svarbos įvykis, ką suprato ir didžioji Amerikos spauda, 
skelbdama apie tai savo pirmuosiuose puslapiuose- Kai kur išeivijos lietu
viai, išgirdę tą žinią, savo susirinkime su ašaromis giedojo Lietuvos him
ną, jungdamiesi savo išgyvenimais su prispaustais tėvynės žmonėmis.

Mes visi turime paremti tą pavergtos Lietuvos žmonių laisvės šauksmą- 
Jie išdrįso reikalauti laisvės, žinodami, kad už tai gali grėsti kalėjimas 
ir ištrėmimai. Teišgirsta pasaulis lietuvių šauksmus! Siųskime telegramas 
ir rašykime laiškus prezidentui Carteriui, Valstybės sekretoriui Cyrus 
Vance, ambasadoriui Arthur Goldbergui ir savo senatoriams, prašydami, 
kad jie gintų ne tik Afrikos, bet ir Lietuvos žmonių teises į laisvę. Krašto 
valdžia turi būti pavesta gyventojų daugumai ne vien Afrikoje, bet ir 
naujosiose Europos kolonijose, jų tarpe visų pirma Lietuvoje-

Visi lietuviai atlikime savo pareigą, telegramomis, laiškais prisidėdami, 
kad Vilniuje įvykusi demonstracija prieš okupantą neišblėstų be pėdsako- 
To iš mūsų laukia pavergtos Lietuvos broliai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
PS — Chicagoje su telegramomis ir laiškų tekstais patarnauja ALT-os 

raštinė, 2606 W- 63rd Street, Chicago, Ill. 60629- Tel. (312) 778-6900.

Bendradarbiautoji! pageidavimai
Rugsėjo pradžioje Jonas Cinga, Vakarų Apygardos valdybos 

narys ir Krašto valdybos paskirtas vice-pirm. įteikė LAV red. šafi- 
rografuotą lapeli, kuriame išdėstoma dėl bendradarbiavimo pagei
davimai. Būk tai prėjusiame Apygardos valdybos posėdyje buvę 
svarstoma, tik neaišku, ar buvo nubalsuota. Laiške rašo, kad Lie 
tuvos laisvinimo darbo konferencijoje 1974 m. White Plains, N.Y. 
buvę padaryta nutarimai. Toje konferencijoje dalyvavo ir ALTO-so 
ir VLIK-o atstovai, tačiau neteko panašių nutarimų skaityti jų '.ei- 
džiamuose biuleteniuose. Girdėjau, kad buvo žadėta vėliau susirink
ti diskusijoms tęsti, tačiau per tris metus jie dar nesusirinko.

Pirmame punkte posėdyje dalyvavę papeikia LAV per griežtą 
liniją dėl Sovietinių propagandinių koncertų organizavimo ir rėmi
mo. Tos mano nuomuonės niekas nepakeis. Man patiko solisto 
Ričardo Daunoro pasakymas, kad kam patinka Sovietiniai Lietuvos 
okupantai, tegu važiuoja ten ir pagyvena kelis metus. Dr. Petras Vi
leišis, vienas iš Amerikos Bendruomenės steigėjų, kalbėdamas per 
L.A. Ben’d. 25m. sukaktį griežtai pasmerkė Sovietų “Ibatlaižius,” pro
pagandinių koncertų organizatorius ir rėmėjus.

Antrame punkte man rašo: “Yra pageidaujama, kad vykstantie
ji į Lietuvą, ypač jaunimas, būtų apsišvietė ir pasiinformuotų apie 
tenykščių būklę bei valdančiąja ideologiją. Būdami Lietuvoje jie 
turėtų elgtis taip, kaip laisviems žmoniems pridera: garbingai, ne
pataikauti sovietiniams valdininkams ir jokiu būdu netapti okupa
cinio režimo propagandos įrankiais.”

Su šia nuomone, taikantiems privačiai Lietuvon vizitams šimtą 
nuošimčiu sutinku. Jei turima mintyje vykstantiems jaunuoliams į 
Vilniaus lituanistinius kursus yra visai kitas reikalas. Kandidatus ne 
mes parenkame, bet Sovietų ambasada Washington-e pasirenka. Jie 
nepritarančių okupuotojams tėvų nepraleis jų vaikų.

Trečiame punkte rašo: “Privačiai atvykusius iš Lietuvos tau
tiečius reikia priimti su nuoširdžiu lietuvišku vaišingumu ir draugiš
kumu.”

Labai ačiū už patarimą, bet jei atvytų tautos išdavikas Peleckis 
ar kitas jo gizelis, kurie nužudė mano tėvą ir brolį, kodėl aš tunu 
juos vaisinti. Jei atvyksta giminės, sutinku, Kao juos renčia gražiai 
priimti ir vaišinti. Esu dalyvavęs keliuose prumimuose giminių, jie 
nekėlė politinių klausimų ir aš to neiškėliau. Iš tokių atvykusių yra ir 
gerų lietuvių patriotų, bet kai iš atvykusių pradeoa gims apie save 
lietuviškumą, bet paklaustas apie Lietuvos partizanus, jis pasisako, 
kad juos šaudė, ir jei butų reikalas juos vėl šaudytų dėl Lietuvos 
gerovės. Kai vienas iš 'klausytojų paklausė dėl kurios Lietuvos, tai 
jis užsičiaupė savo burną. Argi tokį lietuvį mes galime draugiškai 
priimti ir vaišinti?

RICHARDO DAUNORO KONCERTAS
Mūsų kolonijoje militantai galės pasimokyti, kai į Ričardo 

Daunoro, pabėgusio iš 'Sovietų vergijos, atsilankė 450 lietuvių, o į 
Kaukaites, atsiųstos hovietų propagandos įstaigos dalyvavo tik apie 
6U lietuvių. Bravo Los Angeles lietuviams, kad jie atskiria šiaudus 
nuo grūdų.

Vaclovą Daunorą išmetė iš operos ir ištrėmė iį Kauną, kai gavo 
iš Amerikos užrekoruuotą privatų pasikamėjimą. l ur Put jis pasi
sakė pries bovieius. Jūs ne nežinote, kiek mes čia turime prosovie
tinių sūnelių, kurie viską reportuoja į Vilnių ir į Maskvą. Jie dedasi 
mintamais, oet lakūnai yra bovietų šnipeliais.

CONTINENTAL
MEAT AND SAUSAGE COMPANY

Gamina ir Clems rūšies lenkiškas dešras.
Importuoja lenkišką kumpį, alų ir vyną.

□aviniukas HANS E. HESS
Retail: 1001 N. Pacific Ave., Glendale, C A 9*zU2

Telef. — 246-5591
Siunčiame į bei kurią pasaulio valstybę. 

Wholesale: 6406 San Fernando Rd.,
Telef. - 246-2571

ROQUE and MARK C0.. INC
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBl.L 

3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404
Phone: 828-7525 ---------Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ir bendradarbiai

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGa

3004 Santa Monica Blvd., Suite A

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Caht. 9(»tk>t* 
Telefonas: 652-7848

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

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

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

de jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai, 
takių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus — 

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
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APSIVALGYMAS IRIGI NUODĖMĖ...
Rašo Andrius Mironas, Carlsbad, Calif-

Palėbavus San Diego lietuvio 
“Debauchery” restorane

San Diego, kaip ir kiekvienas did
miestis, auga ir šiuo metu turi dau
giau kaip 355,000 gyventojų, todėl 
jame ypač sparčiai auga viešbučiai, 
daugėja restoranų ir parduotuvių. 
Be dviejų dienraščių ir tarp dauge
lio kitų periodinių leidinių, kas mė
nesį čia išeina žurnalas “San Diego 
Magazine’’- Jame rasite nuolatini 
pirmos klasės restoranų sąrašą, ku
riame, norėdami rasti lietuvišku pa
vadinimu ar lietuvių vedamą, bergž
džiai gaištumėte laiką- Žinau vis 
dėlto vieną, lietuvio įsteigtą ir šiuo 
metu veikiantį ir vis garsėjantį res
toraną, pačiame pajūryje, Mission 
Boulevard gatvėje. Sustoję ties 3714 
numeriu, rasite neeilinį ir savotišką 
pavadinimą — “Debaucherv”... Žo
dis retas ir reiškia lėbavimą, Pritai
kant tokį nuodėmingą žodi kulinari
jai, valgiams, vynams ar stipres
niems gėrimams, jis labai tinka res
toranui pavadinti, ypač šiais laikais, 
nes jau ir žiloje senovėje žmonės 
mėgo lėbauti, kitaip sakant, nuodė- 
miauti- O apsivalgymas ir nusigė
rimas juk yra nuodėmė- “Lėbavi
mo” pavadinimas duotas, norint įti
kinti restorano patiekalų tobulumu 
ir skanumu.

Jau automobiliams statyti aikšte
lėje jus pasitinka malonus, jaunas 
vyrukas, kuriam paliekate raktus ir 
einate prie nepretenzingų restorano 
durų, gatvės pusėje. Apsidairote ir 
įsitikinate, jog apvlinkė čia judraus 
judėjimo, komercinė, lyg ir ne per 
aukštos kokvbės ir išvaizdos. Van
denynas ir garsusis Sea World čia 
pat. o smulkios, nežvmio-s verslovės 
vra restorano artimesni kaimynai. 
Tačiau visiškai kita atmosfera resto- 

viduje!

Jėje. atsirandate kone visiškoje 
tamsoje, iš kurios gelmių tuoj pat, 
išnyra malonaus veido, besišypsantis 
vyresnis padavėjas (host), o dažnai 
ir kuris nors iš savininkų. Į

O! Atleiskit! Dar nesusipažinote? 
Tai prašome!

Pirmiausia pats savininkas, dar 
nė 40 metų amžiaus nesulaukęs, vi
dutinio ūgio, malonios išvaizdos vy
ras- Jo pavardė — Vygintas Grinius, 
bet amerikiečiai ji žino Victor var
du- O taip! Kaip ir daugumas mūsų, 
jis yra išeivis, nes su tėvais, Aleksu 
ir Aldon'a Oriniais iš Vokietijos sto
vyklų atsirado Kolumbijoje. Bogo
toje jis baigė “Gimnazio Moderno”, 
su sustiprintu kalbų dėstymu, todėl 
čia gavo pirmuosius anglų kalbos 
pradus- Jo motina vedėja Pachos, 
pavyzdinės vaikų kolonijos, o kartu 
auklėjo ir savo sūnų- 1957 m. pava
sarį Vygintas su tėvais atvyko Ame

rikon ir Bostone stojo į universitetą, 
kurį po 4 metų, 1961 metais, baigė, 
tapdamas aeronautikos inžinierium. 
Tais pačiais metais gavo tarnybą 
Boeing korporacijoje, Seattle mies
te, kur dirbo prie lėktuvų sparnų at
sparumo tyrinėjimų- Vėliau perėjo į 
Narmco-Whitaker Research korpo
raciją, o 1968 metais su Dr. Frank 
Beaver Escondido mieste, netoli 
San Diego, įkūrė Offshore Techno
logy Corporation, tapdamas vienu 
stambiausiu firmos akcininku.

Tačiau sausas, kabinetinis darbas 
ne Vygintui! Nors akcijų dėka val
do korporaciją ir turi įtakos, bet jis 
nutarė įgyvendinti savo jaunystės 
antrąją svajonę — tapti geru kuli
naru, patiekalų kūrėju- Vedęs Joyce 
Potratz .... O! Štai, ir ji čia pat! Bet 
apie ja netrukus vėliau .... Taigi, ve
dės, Vygintas nusipirko minėtoje 
apleista pastatą, atremontavo, pritai
kydamas restorano ir savo reikalavi
mams ir pradėjo naują verslovę-

Dabar apie ponią Grinienę. Joyce 
yra didelė vyro bendradarbė ir rė
mėja, puiki šeimininkė namuose ir 
pagelbininkė versle, nes baigusi me
ną ir pritaikė savo gabumus ne tik 
namuose, bet ir restorano patalpose- 
Joyce gabi vitražams ir tapybai. Be 
to, baigusi sekretoriavimo kursus, 
taigi, labai gera administratorė-

Žvakių šviesą imituojančių elek
tros lempučių vos pakanka pamaty
ti, kur eiti, o atsisėdus prie stalo, 
paskaityti valgių sutašą. Po kelių 
minučių jūsų akys įpranta ir imate 
dairytis- Atsisėdate restorano kam
pe, kiek aukščiau bendrosios salės. 
Kitur vėl pakilimas su stalais. Vi
sur matote valgymui paruoštus sta
lus, su valgio įrankiais, skarelėmis, 
lėkštėmis ir taurėmis. Padavėjas iš 
ąsočio jpils jums vandens, ir jūs 
pastebėsite, jog vandenyje nėra le
dų, kurie taip įprasta matyti pigiuo
se restoranuose ir užkandinėse-

Pagal jūsų laisvą pasirinkimą už
sisakote tradicinį kokteilį ir įžanginį 
apetitui sužadinti patiekalą, kurio 
yra keli pasirinkimai- Kiek vėliau 
apsisprendžiate iš valgių sąrašo ir 
pagrindinį patiekalą pasirinkti. Kai
nos pietums (galim'a vadinti ir va
kariene) dvejopos: užsisakant uš 7-8 
įvairių dienos patiekalų pavadinimų 
kurį nors vieną, gaunate sriubos ir 
desertą už vieną ne per aukštą stan
dartinį mokestį- O norintieji užsisa
kyti ne iš sąrašo, o parodyti savo 
žinias ir ką nors prašmatnaus gomu
rio patenkinimui, moka beveik dvi
gubai brangiau. Į pietų (vakarienės) 
kainą neįeina vynas ir kiti alkoholi
niai gėrimai, tačiau po deserto dar 
patiekiama karštas alkoholinis gėri
mas- Tai restorano specialybė ir 
nesužinojau recepto....Valgantiems

paukštieną atnešama rankoms va
lyti citrina ir karšta, drėgna servetė
lė nusišluostyti-

“Debauchery” restorano specia
lybė, išgarsinusi Grinius San Diego 
mieste, yra varlių kojos ir escargot, 
arba sraigės, kurie kulinarų nepa
prastai vertinami. Taip pat restora
nas išgarsėjęs labai dideliu ir puikiu 
įvairiausių vynų pasirinkimu !iš kai- 
naraščio). Šiais metais “Debauche
ry” yfa gavęs Southern California 
Restaurant Association aukso nicda- 
li, kuris kasmet skiriamas geriau
siam restoranui už pavyzdingą mais
to ir vyno patiekimą.

Už baro visa patalpos siena pa
versta lentynomis su gulsčiai sudė
tais vyno buteliais- Vyno kainos kai- 
naraštyje svyruoja nuo $4 iki $145- 
Beje, restoranas atdaras tik vakarais 
ir uždarytas sekmadieniais ir pirma
dieniais.

Jau aštuonis kartus Vygintas Gri
nius buvo kviečiamas demonstruoti 
televizijoje (San Diego 8 kanale) sa
vo sugebėjimus kurti originalius bei 
žinomus patiekalus ir duoti žinių 
apie virimo - kepimo metodus- Vik
toras labai gražiai ir sklandžiai ang
lų kalba aiškina ir gauna šimtus 
laiškų, prašant receptų-

Už kelių blokų nuo restorano, 
visiškai Ramiojo vandenyno pa

krantėje, Oriniai yra pasistatę trijų 
aukštų gyvenamąjį namą ir turi ne 
tik puikų jūros vaizdą, bet ir laisvą 
priėjimą į viešą paplūdimį- Pradžio
je Griniai apatinį aukštą nuomoda
vo, bet neseniai pardavė kaip kon- 
dominiumą, o patys pasiliko sau 
abudu viršutinius aukštus. Čia 
Joyce Grinienė meniškai išdekoravo 
butą, papuošdama savo pačios kū
rybos paveikslais ir suteikdama jam 
nepaprastai daug jaukumo ir grožio- 
Juodu čia turi ne tik įdomią vonią, 
bet ir suomiškąją pirtį (sauna), ne
didelį, šildomą baseiną ir net jacuz- 
zį. Pastarąjį aš pats vadinu “sūku- 
ryne”, nes tai yra apskrita vonia, 
su keliomis oro srovės angomis ir 
karštu, 105-6 F, vandeniu.

Vyginto tėvas, buvęs Lietuvos 
aviacijos karininkas, mirė 1965 me
tais, bet tuo metu sūnus buvo jau 
savistovus. Motina, Aldona Gimbu- 
taitė, vėliau ištekėjusi už Vytauto 
Ciniko ir vos prieš kelis metus jau 
antrą kartą tapusi našle- yra labai 
artima sūnui ir dažnai ji aplanko, 
nors jai iš Los Angeles miesto to
loka- Vygintas laisv'ai kalba lietuviš
kai. be jokio svetimo akcento, nors 
žino gerai anglų ir ispanų kalbas, 
skaito gimtąja kalba knygas, tačiau 
verslu užimtas vis dar neturi laiko 
išmokyti lietuviškai žmoną .... Ate!- 
tyje juodu žada restoraną plėsti ir 
gerinti, o pardavę turimus namus,
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Palėbavus San Diego lietuvio 
‘Debauchery” restorane

apsigyventi kitoje, ramesnėje vieto
vėje. ■

Nors .-dar jaunas palikęs tėvynę 
ir gimtąjį Kauną, V- Grinius kaiką 
atsimena, bet dar daugiau apie Lie
tuvę žinių--yra gavęs iš motinos pa
sakojimų. Vienas iš Vyginto gyveni
mo §iėkių yrą' kada nors pamatyti 
kraštą, kuriame jis. svajojo tapti la
kūnu, astronautu ir mokėti gerai 
gaminti'valgius- /•

• • •• '

Tuo tarpu Vygintas ku, žmona' 
gana sunkiai dirba. Kasdien jis nuo 
2 vai- po pietų pats superka maisto 
produktus, nustatydamas patiekalus 
ir instruktuodamas virėjus,- kaip ik- 
ką šiai dienai gaminti. 'Laiko atima 
ir padavėjų apmokymas mandagiai- 
aptarnauti svečius. Jeigu maisto lie
ka, tai kitą dicą njis niekad nenau
dojamas, ties likučius gauna Grinių 
du dideli šunys — Živago ir Nataša 
— borzoi (rusų greyhound) veislės, 
todėl ir gavę rusiškus vardus.

Garsėjančiam restorano šefui, 
mūsų tautiečiui Vygintui Griniui, 
linkime pasiekti kulinarinių viršū
nių ir nepamiršti kai kada į valgių 
sąrašą įtraukti skanių, lietuviškųjų 
patiekalų, kurių kol kas ne per gau
siai yra ir dar neišgarsintų- Malonu, 
kad mūsų žmonės sugeba praskinti 
gyvenime numatytus kelius ir pa
siekti garso svetimtaučių tarpe- 
Nors apsivalgymas yra nuodėmė, 
bet ir lietuviai nuo seno mėgsta 
skaniai pavalgyti ir išgerti. O paval
gę ir pasišnekėti-

Dėl žydų nukentėję 
lietuviai

Spaudoje ir imigracijos įstaigose 
kylant klausimui dėl žydų naikini
mo Lietuvoje, prisimintina, kad 
daugelis lietuvių yra nukentėję žy
dus slėpdami nuo nacių- Štai keletas 
pavyzdžių:

Stefanija Vilkauskienė už žydų 
globą Gestapo buvo suimta ir ka
linta Kauno kalėjime-

Leonas Garkauskas, gyvenęs Obe
lių g. 11, už žydų globą Gestapo 
buvo suimtas ir kalintas Kauno ka
lėjime-

Petras Mingaila, gyvenęs Vili
jampolėje, už žydams teikiamą pa
galbą 1943 m. Gestapo buvo suim
tas ir sušaudytas Kauno 9-me for
te drauge su jo globotais asmenimis.

Adv- J. Dabrila už slėpimą iš ge
to pasišalinusių asmenų Gestapo 
buvo suimtas ir kalintas Kauno ka
lėjime-

Jablonskis, globojęs eilę iš geto 
pasišalinusių asmenų, 1942 m. kovo 
mėn. drauge su savo dviejų asmenų 
šeima Gestapo buvo suimtas ir iš
gabentas iš namų- Jo likimas ne
žinomas-

Kazys Markevičius, gyvenęs Kai
melio kaime, už Motkio Levjušo 
slėpimą ir globą buvo Gestapo su
imtas- Jo likimas nežinomas. Spėja
ma’, kade bu vo- sušaudytas-

Neizėriai. ’(tėvas ir sūnus), gyvenę 
Plieniškių k,;'.:ųž žydų globą Gesta
po,buvo suimti ir drauge su globo
tais asmenimis sušaudyti.

^/-'Tai tik kelios pavardės -lietuvių, 
•' kurie nukentėjo, -gelbėdami žydus 

nuo nacių. Žinantieji daugiau pa- 
.<įvardžių.lietuvių, kurie buvo kalina- 
' mi ar ’nužudyti dėl žydų gelbėjimo, 

maloniai prašomi pranešti Ameri
kos Lietuvių Tarybai: 2606 W- 63rd

KNYGOS IR ŽURNALAI

Pr. Naujokaitis, Lietuvių Litera
tūros istorija. Keturi tomai. Išleido 
JAV LB Kultūros taryba, remiama 
Lietuvių Fondo. Įrišta kietais virše
liais. Kainuoja po $10.

I tomas — Nuo Mažvydo iki 
Maironio. 606 psl. 1973.

II tomas — Posūkis estetine ir 
naujųjų kelių . ieškojimo linkme. 
1907 — 1928 metai. 582 p. 1975.

III tomas — Nepriklausomoj Lie
tuvoj subrendusi rašytojų karta. 
1928 — 1944 m. 548 p. 1976.

IV tomas — Priverstinės išeivijos 
literatūra ir žvilgsnis į okupuotos 
Lietuvos literatūrą. 1944 — 1975. 
579 psl., 1976.

Tai monumentalus veikalas, api
mąs visą lietuvių literatūros istoriją, 
2315 puslapių. Kiekvieno tomo ti
ražas 1000 egz. Veikalas tinka ne 
tik mosto reikalui, bet ir kiekvienam 
inteligentui norinčiam turėti bendrą 
mūsų literatūros vaizdą, žinoti apie 
sroves, tendencijas, atskirus auto
rius ir jų žymesniuosius kūrinius.

Visi tomai galima gauti LD ad
ministracijoje, kuri turi jų labai ri- 
'•otą kiekį.

Pranas Manelis, Kristus ir Eucha

ristija. Dievo veikla išganymo isto
rijoje. Krikščionis gyvenime knygų 
serija, Nr. 15, 1977. Kaina $7-00-

Prenumeratoriams duodama 25% 
nuolaidos. Knyga gaunama: Krikš
čionis gyvenime administracijoje:

P- O- Box 608, Putnam, Ct- 06260

Meluoja ir neraudonuoja

“Akiračių” nr. 4 (88), kritikuo
damas V- Žiliaus straipsnį “T- Ž.” 
ir “Drauge”, vėl šmeižia ALTą ir 
VLIKą “Mūsų vadinamieji veiks
niai (kaip ALTa ir iš dalies VLIK- 
as), subūrę apie save įvairių mirusių 
partijų ir buvusių organizacijų at
stovus, su faktine išeivijos repre
zentacija nebeturinčius nieko bend
ro, dažnai pritaria tokiai neapgalvo
tai kelių išsišokėlių veiklai ”

Redaktorius per akis meluoja ir 
neraudonuoja- Tik pažvelkime į tas 
“mirusias organizacijas”, kurios 
ALTai priklauso ir į jų spaudą — 
dar nėra mirę “Garsas”, “Tėvynė”, 
“Karys”, “Naujienos”, “Dirva”, 
“Sėja”, “Laisvoji Lietuva” ir kitų 
grupių oficiozai.

Pamatėme iš spaudos, kam pa- 
tarnvo “Akiračiai” ir “Vilnis” pa
starųjų Kaukaitės koncertų proga-

KNYGOS

Škirpos “Sukilimas” vokiškai

K . Škirpa, gyvenąs 2043 36th 
St-, S. E- Washington, D.C- prane
ša, spaudai, kadjo knyga “Sukili
mas” yra išversta į vokiečių kalbą 
ir kviečia visus lietuvius jos išleidi
mą paremti auka-

Lietuviška “Sukilimo” laida jau 
išparduota ir antros laidos nemano 
leisti. (“Sukilimas yra stora, 583 psl. 
knyga ir kainuoja $15-)-

Juozas Almis Jūragis, Akmens ir 
paukščio metas- Eilėraščiai. Išleido 
“Minties” spaustuvė, Australijoje, 
1977, atžymėti leidyklos veiklos 25 
metų sukaktį- “Minties” leidyklos 
leidinys nr. 6-

Šis eilėraščių rinkinys yra auto
riaus antroji knyga- Ji padalinta į 
šiuos skyrius: Antrasis užgimimas; 
Brėžiniai smėlyje; Akys ir žiedai; 
Monologai apie kasdieninius daik
tus; ir Saulė virš Warragamba slė
nio-. Iš viso — 102 eilėraščiai. Lei
dinys gražiai ir švariai atspaustas, 
įrištas kietais viršeliais. Kaina nepa
žymėta- Gaunama: J- A- Jūragis, 
2 Jennings Ave., Bass Hill, NSW, 
2197 Australia

Best Wishes from ACIREMA CORPORATION
Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater

“There’s No Business Like Show Business”
FRANCIS VALUSKIS

Buena Park, California

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD'
LEONAS KANTAS (Kančauskas) ', savininkas

Z.608-6 OH 82006 ‘POOmAįjoh “pAig.pooMXnoH IZ.99

... .11’1^75

PHOENIX, Arizona
(Iš “Arizonos Lietuvio”, kurį leidžia 
ir redaguoja kun- A. Valiuška.)

— Dr- St- Sajus, dantų gydytojas 
su savo mamyte Valerija iš Edmon- 
tono, Kanados, lankėsi Phoenixe 
ir buvo sustoję pas kun. A- Valiu,- 
ką. Per trumpą laiką jie’spėjo susi
pažinti su miestu ir jo apylinkėmis- 
Camelback kalno paėdeje, pačioje 
gražiausioje miesto dalyje, jie nu
sipirko miestietišką (townhouse) na
mą. Tikimės, kad netrukus kas nors 
iš jų šeimos atsikels čia gyventi.

— Vacys ir Marija Vaitkai iš To
ronto, Kanados, nusipirko reziden
cinį namą šiaurinėje miesto dalyje-

— Romas ir Marija Edei.ai iš Či
kagos, I11-, jau šį pavasarį yra pirkę 
namą Sunnyslope kalnų papėdėje, 
bet tik kitą pavasarį persikels eia 
gyventi-

— Charlie ir Joana Juršiai iš 
New Yorko persikelia gyventi į 
Sun City, Az- Jie čia buvo užsisakę 
naują namą, kuris jau baigtas, ir 
šiomis dienomis Juršiai persikelia 
i ji gyventi.

— Don Zakaras padeda visiems, 
norintiems įsigyti namus ar parduo
ti. Jo telefonai: 997-5218; ofiso— 
(Century 21 Realty) 944-5581-

Bendruomenės piknikas
įvyko spalio 2 d. N. Mountain par
ke- Diena buvo šiltoka, bet žmonių 
prisirinko nemaža- Šeimininkės bu
bo paruošusios gardaus maisto, bu
vo įvairių gėrimų, kiekvienas turė
jo progą susitikti savo draugą bei 
pažįstamų ir išsikalbėti- Veikė lote
rija- Piknikas davė 200 dol. pelno-

Vienas asmuo BL loterijoje lai
mėjęs vertingą daiktą, pavertė jį pi
nigais ir $24 čekį įteikė Lietuvių 
Misijai paremti. Nuoširdus ačiū už 
supratlyvų dosnumą.

Prašome atnaujinti

..“Lietuviai Amerikos Vakaruose”., 
prenumeratą šiems metams. Kaina 
$5.00, Vartokite pasiųstus prenu
meratos atnaujinimo lapelius.
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BRAŽINSKAI TEBĖRA DIDE
LIAME PAVOJUJE

Sovietų Rusija vis tebespaudžia 
JAV-bes, reikalaudamos jiems iš
duoti lietuvius Praną ir Algirdą 
Bražinskus, 1970 metais lėktuvu 
pabėgusius į Turkiją.

Garbingas amerikiečių žurnalis
tas Jack Anderson savo sindikatinė
je spaudoje paskelbė vertingą sraips- 
nį, pritariantį Bražinskų laisvei, ne
sutinkanti jų deportavimui Į Sovie
tų Rusiją, kur jų lauktų baisūs kan
kinimai ir mirtis. (“The Miami 
Herald’’, 1977 VIII 26 ).

Nuoširdus lietuvių ir Bražinskų 
draugas Kalifornijos kongresmanas 
Robert K. Dornan laiške 1977 spa
lio 19 d- stebisi, kaip JAV-bių Tei
singumo Departamentas gali siūlyti 
Bražinskus išsiųsti į Sovietų Rusiją 
ir jis prašo reikalauti prezidento J. 
Carter’io įsakyti Teisingumo Depar
tamentui sustabdyti deportacijos 
siekius.

Visi geros valios lietuviai turėtų 
veikti ta linkme. Sovietų Rusija 
laukia lietuvių budrumo sunykimo, 
kad tada galėtų Bražinskus, kaip 
nukamuotas žuvis, pasiimti į savo 
vergų rūkyklas iki mirties nugala- 
binimo-

Malonėkite pasiskaityti prideda
mą Kalifornijos kongresmano R- K- 
Dornan laišką-

RUSAMS NEPATINKA LIETU
VOS ISTORIJA

1940 metais du žemaičių dvari
ninkai anketoje parašė, kad jie gi- 
miniuojasi su po 1863 m. sukilimo 
ištremtuoju į Sibirą L. Janavičium. 
Vienam, atsižvelgiant į taip užsitar
navusį dėdę, paliko 30 ha.; kitas, 
kaip kilęs iš nepataisomų maištinin
kų šeimos, deportuotas.

Toks pat interpretacijos nevieno
dumas pastebimas ir po karo. Pir
maisiais pokario metais 1863 metų 
sukilimas, kai revoliucinis judėji
mas, buvo toleruojamas. Bet dabar 
sukilimas yra išbraukiamas iš isto
rijos, kaip ir viskas, kas vyko Lietu
voje prieš 1917 metus, t. y. prieš 
“tarybų” susikūrimą.

Kalbėti apie Nepriklausomąją 
Lietuvą, Didžiąją Lietuvos Kuni
gaikštiją, yra tabu. Vilniaus etno
grafiniame muziejuje yja daug senų 
žemėlapių, bet lankytojams prieina
mas tėra vienas, vaizduojantis Vy
tauto laikų Lietuvą, siekiančią toli 
už Dniepro. Tai, žinoma, sukelia 
didelį pasipiktinimą muziejui besi
lankančių sovietų inteligentų tarpe, 
nes jie nėra susipažinę su tikrąja 
istorijos raida ir nenori žemėlapiui 
tikėti, o kartais net skundžiasi Mas
kvai, kad eksponatai klaidiną sovie
tų lojalius piliečius. (Pagal “V.”)

KNYGOS

“Lietuvių Dienų” leidykla išleido 
rašytojo laureato Jurgio Gliaudos 
knygutę “Teismas biržely”-

Mielasis skaitytojau- nepraleisk 
progos ir nupirk šią knygutę- Suži
nosi, kaip Nijolė Sadūnaitė buvo 
rusų komunistų partijos teismo Vil
niuje nuteista ir nubausta už lietu
višką veikimą-

Knygutė iliustruota foto nuotrau
komis ir dail- Mercedes piešiniais. 

Kaina — su prisiuntimu 2 doleriai-

Paskubėkite patys įsigyti arba ki
tiems dovanų užsakyti.

Algirdas Bražinskas dalyvavo Pabaltiečių Jaunimo žygyje Washingtone- 
Jis Įteikė prezidentui jaunimo surinktų tūkstančius parašų, kad jie (tėvas 
ir sunūs Bražinskai) nebūtų grąžinti Į Sovietų Rusiją-

Naujausia plokštelė

“Laša laiko lašai” yrą naujausia 
dainų plokštelė, įdainuota Brockto- 
no par. choro, dirig- Juliaus Gaide
lio- Vienoje pusėje yra J. Gaidelio 
kantata Bern- Brazdžionio žodžiais, 
kitoje — keletas choro dainų. Di
desniais kiekiais plokštelę galima 
užsisakyti šiuo adresu: St. Casimir’s 
Parish Choir, 21 Sawtell Avenue, 
Brockton, MA 02402. Taip pat ją 
platina LD knygynas — 4364 Sun
set Blvd-, Los Angeles, Ca- 90029- 
Kaina: pasiimant iš knygyno — 
$6.50, siunčiant paštu — $7.

“Dear Mr. Gustaitis:
“It is unbelievable to me that our Depart

ment of Justice would even consider the de
portation of Bražinskas and his son to the 
Soviet Union. This man, who has suffered the 
worst of Soviet brutality and oppression, 
should be heroically welcomed into our coun
try. I am apalled that the Justice Department 
did not see clearly its role here—to defend the 
Brazinskases. More than that, though, I fear 
for the millions of enslaved peoples around 
the world who must now be questioning the 
motives of the United States and its resolve 
to promoting freedom around the globe. Un
der the crudest of regimes, the captive na
tions’ people, had not lost their faith in the 
United States. We should not let them down.

We must continue to reject as immoral and 
—ultimately—suicidal, any policy that seeks 
to buy peace by compromising away the lib
eration of other people. We must affirm our 
kinship with the captive peoples of 'the world, 
and declare that any American foreign policy 
worthy of our heritage must champion the 
cause of their ultimate liberation.

I will do my utmost to see that Pranas Bra
žinskas and his son remain in this country. I 
call upon you to write the President demand
ing that the Justice Department put an end 
to their deportation proceedings.

Sincerely,
ROBERT K. DORNAN

Member of Congress”
Lietuviai dr. Owen J- C- Norem pagerbime- 
Iš kairės: A. Devenienė, Mrs. Norem, dr- O. 
J- C- Norem, kun- M- Preikšaitis. II-je eilėje:

Vytauas Glažė, Mrs- R- Lidums, E. Sinkys, 
H. Y- Petkuvienė, dr- M- Devenis ir J- Kutra.

Foto C. Lidums
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’OS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA

B ALFO PINIGINIS VAJUS 
IR BALIUS

Brangūs tautiečiai!
Kartą į metus Balfas drįsta 

kreiptis i jūs ir prašo nepamiršti 
varge esančio lietuvio, nežiūrint, 
kur j.įj bebūtų- Žinoma, tos pagal
bos reikalingų daugiausia yra pa
vergtoje Lietuvoje ir Sibiro vergų 
stovyklose. Šiuo metu Los Angeles 
Baltas kaip tik ir vykdo piniginį 
vajų, todėl kiekvienas jauskime 
Viešpaties Dievo įsakytą pareigą: 
mylėkime artimą kaip patys save. 
Mes esame labai dosnūs persekio
jamai bažnyčiai Lietuvoje, tad bū
kime taip pat dosnūs ir varge esan
čiam lietuviui. Ugdykime savyje 
šias kilnias dvi vertybes-

Savo aukas prašome įteikti asme
niškai aukų rinkėjams:

R- Bužėnui, J- Dženkaičiui, S- 
Gorodeokienei, G. Leškiui, S- Kve- 
čui, R. Mulokui. A. Nelsienei, A. 
Pažiūrienei, V- Pažiūrai, B- Seliu- 
kui, A- Tumui ir aukų rinkėjoms: 
L- Mažeikienei, J- Rukšėnienei, A. 
Grakauskaitei, V. Baiidziulienei ar
ba pasiųskite paštu iždininkui A. 
Mitkevičiui — 5049'/2 Franklin 
Ave., Los Angeles, CA 90027-

Čekius rašykite: United Lithua
nian Relief Fund of America, Inc-

Taip pat pranešame, kad Balfo 
puikus balius Įvyks lapkričio 12 d- 
7 vai. vakaro Šv- Kazimiero parap- 
salėje. Kaip visada, bus graži pro
grama, gera vakarienė ir entuzias
tingo jaunimo orkestras-

Stalus-užsisakyti ir bilietus įsigyti 
prašome pas: G- Leškį. S. Kveča. 
A- Mitkevičių, R- Muloką, A- Nel- 
sienę ir A- Pažiūrienę.

Maloniai kviečiame visus daly
vauti. Valdyba

LIETUVIŠKAS KAPŲ SKYRIUS 
Forest Lawn kapuose

Yra užprašyta ir rezervuota vieta 
“Garden of Rememberence”, kur 
lietuviai turėtų savo skyrių su ati
tinkamu lietuviams reikšmingu at- 
žymėjimu- Vieta labai graži- Bet il
gai ji negali laukti- Kad ji nebūtų 
perleista kitiems, reikalinga lietu
viams artimiausiu laiku galutinai 
susiorganizuoti- Reikalinga, kad no
rintieji prisidėti galutinai pasisakv- 
tų. Vietų kainos kasmet kyla. Da
bartinė kaina: vieta vienam asme
niui $1628 (šeimos dviem asmenim 
greta vienas kito būtų 3256; dvi
aukštė — 2 cement, dėžės viena 
ant kitos — dviem asmenim $2475: 
šios kainos gali būti kokiais $200 
pigesnės ar brangesnės, žiūrint, ku
ri vieta pasirenkama. Kaina skaito
ma už vietą ir už jos priežiūrą vi

sam laikui- Ji gali būti kam norima 
perleidžiama ar parduodama )

Už pasirinktą vietą galima iš kar
to mokėti ar išsimokėtinai, 5 ar net 
8 kartus metams, tada prisidėtų 
procentai-

Numatoma, kad šios vietovės da
lyviai galėtų sudaryti Broliją. įsi
vedant tradiciją paminėti savo na
rius Vėlinių Dieną, užprašyti bend
ras mišias ir pan-

Jau yra prisirašę 37 šeimos su 
daugiau kaip 70 asmenų- Būtų visų 
interesas, kad susidarytų didesnė 
grupė. Daug kas norėtų prisidėti, 
bet nežino kaip ir kur kreiptis. Dėl 
to kiekvienas prašomas kuo plačiau 
painformuoti visus pažįstamus.

Dėl informacijų telefonuoti Pra
nui Gasparoniui — 389-0873.

MIELI LIETUVIAI,

Prieš trejus metus aktyvusis jau
nimas susirinko ir įsteigė Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos L. A. skyrių. 
Tuomet visai neturėjom pinigų- Bet 
L- A- Liet. Bendruomenės Apylinkė 
mums paskyrė $100-00 pradėti sa
vo veiklą- Tuo metu valdybą suda
rė: Vytas Bandžiulis, Asta Grakaus- 
kaitė, Linas Kojelis, Irena Žukaitė 
Vincas Skirius ir Jūratė Pažėraitė.

Nuo įsteigimo mes atlikome: Jau
nimo meno parodą, trečiajam Lietu
vių Jaunimo Kongresui paremti su
rinko pilnai šiam tikslui skirtą su
mą. Per šventes mes organizuojam 
jaunimo šokius. Mes skyrėm auką 
parapijos salės statybai- Dalyvaujam 
radijo valandėlės paruošime. Rė- 
mėm ir rinkom aukas demonstraci
joms Washingtone- Tautiniams Na
mams įmokėjom $100-00 ir tuo ta
pom jų dalininku- Mūsų veikla stip
rėja, valdybą 1977 metams sudaro: 
Asta Grakauskaitė, Daina Gudaus- 
kaitė, Tomas Stančikas, Vytenis Vil
kas, Ilona Bužėnaitė, Vincas Skirius, 
Rimas Polikaitis ir Algis Stančikas-

Artinasi 1979 m. Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongresas. Norime ne 
tik patys dalyvauti, bet ir kongresui 
remti sutelkti lėšų. ?

Tautinių Namų valdyba, įvertin
dama entuziastingą Jaunimo Sąjun
gos veiklą, užleido jaunimui didelį 
iri erdvią patalpą už nedidelę nuo
mą. Mums duotas leidimas patiems 
įsirengti šią patalpą įvairiems jauni
mo reikalams ir pobūviams. Čia 
mūsų jaunimas galės kultūringai ir 
Tažiai lietuviškai pabendrauti. Pa
talpa galės naudotis ir kitos jauni
mo organizacijos bei vyresnio arr 
žiaus grupės.

Mūsų veiklos planai dideli- Ran
kas pajėgios, ir maža Jūsų finansinė 
parama leis šį projektą realizuoti-

Mes tikimės, kad mūsų prašymo 

neatmesit, ir už aukas iš anksto 
nuoširdžiai dėkojam-

L- A- Lietuvių Jaunimo Sąjunga

Su pagarba,

P. S. — Prašom aukų čekius ra
šyti Lithuanian American Commu

Iš Los Angeles lietuvių advokatų su lietuvių visuomene susitikimo, kuris 
Įvyko spalio 9 d. sekmadieni Šv. Kazimiero parapijos salėje.

Prie mikrofono advokatė Nida Žibutė Brinkienė, sėdi (Į dešinę): advokatai 
Jurgis Gliaudys, Nijolė Trečiokienė, Tomas Vytautas Mažeika ir Charles 
Gintautas Kairys. L- Kanto nuotrauka

Šv- Kazimiero parapijos bazare spalio 23 d- Iš kairės: Dana Paškevičienė, 
Alfa Pažiūrienė, E. Raštikienė (gen. St. Raštikio žmona), Janina Čeka- 
nauskienė, ir Marija Kilmonienė (Rūtos Lee motina)- Foto L Briedis

RŪTA, INC. Investavime Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 

Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A- Markevičius, R. Nelsas.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles. Calif. 90039
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirti — nuo 6 iki 8 vai. vak.: šeštad. nuo 9 iki 12 v. d

nity, Inc- vardu, kad galėtumėte 
nurašyti nuo mokesčių (Tax) ir 
siųsti kasininkei Ilonai Bužėnaitei. 
3352 Glendale Blv-, Glendale, CA. 
90039-

ę r-y
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UETUViAi PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai _
Law Offices of 

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS 
3440 Wilshire Blvd-

Los Angeles, CA 90010 
770-2000 — 385-2837 

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504 

538-4160

Apdrauda

M & R AMBliCANA 
insurance Service, Inc.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403 

393-9801 828-7525

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

:.%6 Sunset Boulevard 
r.os Angeles, CA 9IL29

Tel.: 664-2919

Automobilių taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.

Lomita, CA 90717

Tel.: 325-3145

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT 
COCKTAILS and DANCING 

Jonas Spreinaitis, savininkas 
14530 Lanark Street 

Panorama City, CA 91402 
Phone 787-9387

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.

Glendale, CA 91204

Tel.: 246-1717

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC

1366 Sunset Blvd.. Hollywood, CA 90029

364-2919 Res. Phone 842-5344

Badai
CENTRAL APPLIANCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative 

Aleksas Dieninis 
1915 Lincoln Ave. 
Venice, CA 9U291 
Phone: 821-2525

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084
aw~ ;■■■.. —*■— ar -.r—

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member L.A. County Dental Society

5410 Wilshire Blvd.

Los Angeles, CA 90036 
Tel. 939-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latziu ki.mss)

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 904C3 

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
h-

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039

•Tel. 660-1205

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.

118 E. Glenoaks Blvd. 
Glendale, CA 91207 

Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 
įstaigos telef. 826-3090

Namu ieiefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard 
Santa Monica, CA 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344
Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-1

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Gynekologas ir chirurgas 

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

Grožio salionai

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 
Hollywood, Ca 90028

Tel.: 466-1066

Res. 1 (714) 642-4878

HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA 
90029

Tel. 665-4381

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA
Real Estate — income Tax

Notary Public

1011—19th St.
Santa Monica, CA 90403

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
ir

DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtors
401 Wilshire Blvd., Suite 420 

Santa Monica, CA 90401

Tel. 393-5544 Res. 393-1381

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CA 90029

664-2919 Res. 842-5394

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zuklene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340 

j DĖL KAL. LIET. ALMANACHO 
i

Prašome pataisyti pastebėtas klai
das Kalif. Liet. Almanache, taip 
pat papildyti naujais adresais sava 
pažįstamų ir giminių. Jei kas pradė
jote naują prekybą, prisiųskite savo 
vizitinę kortelę. Jei persikėlėte kitu, 
gyventi, irgi praneškite K. L. A.

— 4364 Sunset Blvd., L. A., CA

90029. Leidėjas

THE BALTIC SEA LOUNGE

11253 Washington Blvd.,

Culver City, CA 90230

Help wanted for Restaurant 6- Bar
Call Herbert Carlson 391-9227 or 

391-4760
a a a a a aaa a a a a a a a * a a

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas 
»u spalvotomis V. Stanėikaltėe 

iliustracljomla.

Kaina $3.00

šią ir kitų knygų jaunimui galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood. CAmn

Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 

atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis— 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.

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

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:
4364 Sunset Blvd., kos Angeles, 

Calif. 90029 Tel. 664-2910

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS 
LITHUANIAN MELODIES

Stotis KTYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 12:30—1:00 p. p.

Pirm. Juozas Mitkus
2610 Griffith Park Blvd., Los An
geles, Ca. 90039. Tel. 662-6591 
Sekr. Litą Žilevičiūtė, tel. 244-6792

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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F A R E N G I M Ų 
K A LENDORIU S

LAPKRIČIO MĖN.

i2 d. 7:30 PM BALFo vakaras Šv.
Kazimiero parap. salėje-

zf) d- 12 vai. dienos — Lietuvos 
Kariuomenės atkūrimo minėjimas 
Šv. Kazimiero parap- salėje-

19 d- — 8 vai. vak. Kalifornijos 
Lietuvių Operetės Ansamblio rė
mėjų balius Tautiniuose Namuo- 

, ,se.

GRUODŽIO MĖN-

3 d- — Solistės Birutės Dabšienės 
dainų rečitalis Šv. Kazimiero par- 
salėje-

10 d. — Literatūros vakaras su ra
šytoja Ale Rūta Šv. Kazimiero 
par- salėje.

17 d- — Prano Lemberto mirties 10 
metų sukakties minėjimas-kon- 
certas Šv- Kazimiero par- salėj.

31 d.— Bendruomenės Naujų Metų 
sutikimas, Šv. Kazimiero parap. 

salėje.
— Santa Monikos lietuvių Naujų 
Metų sutikimo balius-

TRUMPAI
Poetas Pranas Lembertas bus 
prisimintas

Miręs prieš 10 metų, poetas Pra
nas Lembertas bus prisimintas š. m- 
gruodžio 17 d. koncertu-akademija. 
kurią rengia Santa Monikos Liet- 
Bendruomenės apylinkė Šv- Kazi
miero parapijos salėj Los Angeles.

- Programą atliks solistai, muzikai ir 
velionies draugai rašytojai-

Įėjimas ir vaišės be bilietų. Visi 
,fl.kviečiami dalyvauti-

-i,: — Dr- Lionė ir Juozas Giedrai
čiai, iš Long Island. N- Y., svečia
vosi pas savo brolį Antaną Giedraiti 
ir brolio sūn: Roland Giedraiti, 
danių gydytoją.

Dantų gydytojai Giedraičiai sa
vo naujoje rezidencijoje padarė 
gražias priėmimo vaišes.

Su Juozu Giedraičiu kasmet ten- 
• ka susitikti Vliko suvažiavimuose.

Pranešimas apie žygi i IVashingtoną
Lapkričio 6 d- Linas Kojelis pa

darys pranešimą apie Jaunimo žygi 
Į \Vasbingtpną.

Pranešimas įvyks parapijos patal
pose tuoj po pamaldų.

Jis, be bendros ten vykusios pro
gramos. palies savo įspūdžius iš 
maršo prie Sovietų ambasados.

Pranešimą rengia Liet. Jaunimo 
S-gos Los Angeles, skyrius-

—' Justinas ir Bernadeta Svabai- 
čiai, iš Londono, Anglijoje, lydimi 
Antano Sturono, aplankė LAV ir 
LD leidyklą-

J- Svabaitis yra Lietuvių Sodybos 
Londone vedėjas-

TUTYBIŲ FESTIVALIS
Spalio 22 ir 23 dienomis Tarp

tautinio Instituto (International In
stitute, 435 S. Boyle Ave, L. A-) 
patalpose įvyko tautybių fetivalis: 
tautiniai šokiai, rankų darbai, mais
tas. Lietuvių parodą organizavo 
Bronė Skirienė, talkininkaujant J- 
Šlapelytei, Rymantei Barauskaitei. 
Danutei Barauskaitei ir kt-

Lietuvių tautiniai šokiai įvyko 
sekmadienį, spalio 23 d- vakare- 
Šoko Jaunimo Ansamblis, vadovau
jamas O. Razutienės-

MIRTYS
— Vladas Rinkevičius žuvo rug

sėjo 22, 1977, palaidotas Šv- Kry
žiaus kapinėse.

Važiuodamas į darbą, automobi
liui išklydus nuo greitkelio, užsimu
šė Vladas Rinkevičius, 51 metų, ki
lęs iš Kauno. Paskutiniu metu turė
jo savo krautuvę Simi Valley, Kali
fornijoje, netoli Los Angeles.

Ilgesnį laiką gyveno Clevelande, 
Ohio, ir buvo aktyvus' lietuviškoje 
bendruomenėje- Vėliau, prieš 15 
metų, persikėlė į Kaliforniją-

Liūdesyje liko žmona Gloria ir 
duktė Sonja, motina Jadvyga Rin- 
kevičienė, broliai Vytautas ir Algis- 
Visi gyvena Los Angeles apylinkėje.

(A- M-)
— Daiva ir Vytautas Jusioniai 

rugsėjo 29 susilaukė trečio sūnaus, 
kuris buvo pakrikštytas - Dainiaus 
Antano vardais-

Sveikiname tėvus, kad lietuvių 
skaičių didina-

Sovietų propagandinė paroda
Los Angeles Convention centre ati
dėta iki lapkr- 12 d- Lietuvių orga- 
nizarijos raginamos ruoštis demons- 
tralijoms, nupiešti tinkamaus plaka
tus- Atsišaukimus, lapelius paruošė 
Pavergtų Tautų Komitetas.

Kredito sąjunga
turi naują reikalų vedėją — Rūtą 
Mulokienę, kuri talkininkaus lap
kričio ir gruodžio mėn-, o nuo nau
jų metų perims visas pareigas-

Nuo lapkričio 1 d- Kredito są
jungos darbo valandos pakeistos 
taip: pirmad-. trečiad- ir penktad. 
— nuo 10 vai. ryto iki I vai. p. p-: 
šeštadieniais — nuo 10 vai- ryto iki 
12 vai- dienos.

Kredito s-gos adresas yra: 3004 
Santa Monica Blvd-. S. M- CA 
90404.

RIMAS IR ZINA,
praleidę penkerius metus Belgijoje, 
dabar įsikūrė gyventi šiaurinėj New 
Yorko valstijos dalyje. Jų adresas 

yri toks: R- Kalvaitis, Star Rt-, 
Little Farm, Canton, N. Y- 13617. 
Telefonas (315) 386-8896-

Rimas Kalvaitis dirba Clarkson 
universitete. Potsdam. N- Y., ir 
daug keliauja organizuodamas 
Clarkson universiteto ruošiamus se
minarus.

Kalvaičiai augina 4 sūnus- Jie 
prieš išvykdami į Belgiją gyveno 
Los Angelyje-

JAUNIMO RIAUŠĖS VILNIUJE

S- m. spalio 10 d. po futbolo 
žaidimų su Rusijos komanda jau
nimas pradėjo mušti rusus- Nieko 
nepasako, kokia buvo tų muštynių 
priežastis. Žaidime dalyvavę 15,00 
asmenų-

Jaunimas įniršęs bėgo nuplėšyda
mi rusiškas reklamas, apversdami 
ir uždegdami automobilius. Jie šau
kę “Rusai, grįžkite į Rusiją!”

Policija keletą buvę areštavę, bet 
po apklasinėjimų paleidę juos-

Tokios pat riaušės spalio 12 d- 
įvykę Rytų Berlyne.

Padeda rašyti laiškus
Jaunimo sąjungos valdyba nutarė 

padėti lietuviams parašyti laiškus. 
Tik yrisiųskite kokiu reikalu ir kam 
rašyti.

Prisiųskite vokus su savo adresu 
ir laiškai su mašinėle išrašyti Jums 
bus grąžinami, taip pat bus vokai 
užadresuoti- Už darbą nieko neskai
toma, tik priimamos aukos. Čekius 
ir laiškus siųsti: Lithuanian Youth 
Assoc-, 3352 Glendale Blvd-. Glen
dale. CA 90039-

— Daiva ir Vytenis Dūdai spalio

6 d- susilaukė dukrelės; kuri buvo 
pakrikštyta Audros Natalijos var
dais- Sveikiname tėvus ir visiems 
linkime sveikatos.
Ateitininkų sendraugių susirinkimas

Spalio 16 d. Šv. Kazimiero par. 
patalpose įvyko At-kų sendraugių 
susirinkimas- Valdybos rinkimai ir 
pranešimai buvo atidėti, tačiau iš 
At-kų Federacijos kongreso Cleve
lande padarė pranešimus L- Valiu
kas ir Rimas Polikaitis- Valiukui 
niekas nepatiko- Jis per pusvalandi 
ir nieko nepasakė, tik savo asmeniš
kus pasikalbėjimus su "didžiaisiais” 
asmenimis-

Rimas Polikaitis per 15 minučių 
labai konstruktyviai ir teigiamai 
įvertino kongresą. Ir jis ten daug 
savo darbo įdėjo: mišioms grojo 
vargonais, bankete su instrumentų 
trio atliko programą ir dalyvavo 
vaidinimėlyje. Tokius jaunuolius 
mes turime įvertinti. Jie važiuoja 
padirbėti, o ne sau garbės ieškoti.

SOLISTĖS V. RAKAUSKAITĖS 
KONCERTAS

Spalio 30 d-, sekmadienį, 4 vai- 
Latvių salėj, 1955 Riverside Dr,

Violeta Rakauskaitė, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pakvies
ta, šiuo metu koncertuoja JAV ir 
Kanadoje- Ji gyvena Mųenchene ir 
yra pasirodžiusi Bonnoje. Vasario 
16 gimnazijoje, Italijoje, Prancūzi
joje, Chicagoje ir 1 oronte- Ctncagoj 
yra išleista jos plokštelė lietuvių K-, 
o rudenį pasirodys plokštelė vokie
čių kalba.

Los Angeles šokių grupė "Spindu
lys”, gastroliudamas šią vasarą po 
Europą, turėjo progos išgirsti Vio
letą Lietuvių Studijų savaitėje, Lon
done. Jos kabaretinis stilius tinka 
ne tik jauniems, bet ir vyresniems-

Violetos Rakauskaitės koncertas 
visiems patiko- Po koncerto jauni
mas visus pavaišino kavute ir py
ragais-

—- Stasys Domkus pradėjo dirbti 
savistoviai vandentiekio taisymo sri
tyje. Jo adresas: S. Domkus-Plum- 
bingRepairs— 1369 Lucile Ave., 
Los Angeles, Calif. 90026, telef. 
666-0368.

BALTIC SEA LOUNGE

Atidaryta nauja valgykla, 11253 
Washington Blvd., Culver City, CA, 
kur galima gauti europietiškų val
gių. Savininė H. Carlson valgyklą 
žada išpuošti estų, latvių ir lietu
vių vėliavomis.

Telefonas: 391-9227.

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas Skirius yra dirbęs Inter

nal Revenue Service valdžios įstai
goje ir jau turi 25 metų privačią 
praktiką šioje srityje.

Dėl ptarnavimo laiko susitarti 
telefonu: 664-2919.

Dovanos angliškai skaitantiems
Viena iš gražiausių dovanų bus 

Adomo Galdiko monografija "A 
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutraeijo- 
ms, su plačiu Waldemar George 
studijiniu straipsniu. 171 psl., di
lo formato, kana $16.00.

Knyga gaunama LAV adm-je- 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.
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