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DEMONSTRACIJOS PRIEŠ SOVIETŲ PARODĄ

Amerika, atsilygindama Sovie
tams, kad jie leido Bi-Centennial 
sukakties proga surengti parodą 
Maskvoje apie amerikiečių praho- 
nės pažangą, šiais metais įsileido 
Sovietų parodą į Los Angeles. So
vietai šventė 60 m- komunizmo su
kaktį ir mėgino pavaizduoti savo 
ir pavergtų valstybių pažangą įvai
riose srityse.

Los Angeles Pavergtų Tautų ko
mitetas (Americans for Freedom of 
Captive Nations), kuriam priklauso 
čekai, baltarusiai, estai, latviai, lie
tuviai, lenkai, ukrainiečiai ir veng
rai, per tris savaitgalius suruošė di
deles demonstracijas prie naujojo 
Convention cente pastato-

Parodos atidarymo metu, lapkr- 
12 d., buvo pirmoji demonstracija- 
Mūsų nustebimui net tikrieji rusai 
demonstravo sovietus- Susirinkę 
apie 200 rusų, atnešė didžiulį juodą 
karstą ir šaukė “Sovietai išžudė 
60 milijonų rusų!” Didelė grupė 
atvyko ukrainiečių, kurie kartu su 
lietuviais ėjo dideliu ratu ir daina
vo: Freedom for Enslaved Nations, 
paskui buvo demonstratyviai sude
ginta sovietiška vėliava. Kai TV ir 
radijo atstovai pamatė dūmus, subė
go filmuoti. Ukrainiečių orfodoksų 
parapijos klebonas Hillick užmynė 
ant smilkstančių pelenų ir tarė žodį 
reporteriams- Kelios stotys parodė 
tą naktį demonstracijas, ir laikraš
čiai plačiai paminėjo įvykį.

Po pietų demonstravo Lietuvių 
Jaunimo sąjungos nariai ir Ameri
can Youth for Freedom nariai- Jie 
reikalavo Bražinskams laisvės- Ir 
čia buvo sudeginta raudona vėliava.

Žydai irgi padarė demonstracijas- 
Jų apie 60, apsirengę kalinių dra
bužiais, su surakintomis retežiais 
kojomis, pasistatė baltai aprengta 
Mozę ir meldėsi, šaukė prieš Brež
nevą, reikalavo žydus disidentus 
paleisti iš kalėjimų.

Lapkr. 17 d- 3 v. popiet vėl su
sirinko apie tūkstantis demonstran
tų — vien lietuvių buvo anie 200 

su 70 įvairiausių plakatų- Jaunimo 
būrelis buvo susirakinęs juoda gran
dine- Kitas būrys jaunimo buvo už
sirašę ant apatinių marškinėlių po 
didelę raidę: SOVIET LIARS- Ta
da buvo galima paskaityti, kai jie 
sustojo tam tikroje eilėje. Kai jie 
garsiai pradėjo dainuoti “Soviet 
liars”, policija paprašė nueiti nuo 
įžangos paaukštinimo-

Amerikos kongreso narys Bob 
Dornan buvo atvykęs į demonstra
cijas ir davė specialiai pasikalbėji
mą ir atsakė į paklausimus. Kai R. 
Dornan nuėjo, irgi buvo sudeginta 
raudona vėliava- Stebėtina, kad po
licija tų deginimų nedraudė.

Per visas demonstracijas buvo 
išdalinta Pavergtų Tautų išleisto 
pamfleto ‘Exibition or Imperialism’ 
10,000 kopijų ir Lietuvių komiteto 
išleistų lapelių ‘Freedom for Lith
uania’ 9,000 kopijų- Jonui Matu
laičiui su dukra atidarymo diena 
pasisekė su lapeliais Įeiti į parodą 
ir ten dalinti juos- Jis buvo pasida
ręs aukštą kepurę su priešsovieti- 
niais Įrašais- Vien J. Matulaitis iš
dalino apie 2.000 lapeliu- Tik no 
savaitės sovietai susigaudę ir prašė 
policijos Jono neįsileisti su propo- 
ganda į parodą.

Per vienas demonstracijas pakorė 
“Brežnevą”. įvairios demonstrate-'■c 
vyko visą laiką, vieni reikalavo 
žmogaus teisiu, kiti religinės lais
vės, dar kiti laisvės savo kraštu*- 
Dar kiti reikalavo kad Sovietu žve
jai nenaikintų mūsų banginiu.

Demonstracijos pavyko gerai- 
Atkreipė dėmėsi vietinės didžiosios 
amerikiečių spaudos, televizijos sta
čių, radijo programų-

Weratd-Fxaminer talpino p'rmam 
puslapyje Sovietų vėliavos deginimo 
nuotrauką ir demonstracijų aparšy- 
mą- Taip pat apie demonstracijas 
rašė L- A- Times ir kt- laikraščiai. 
Net ir Maskvą pasiekė žinios apie 
tas demonstacijas ir buvo paašryta 
ju spaudoje. Brežnevas pasiuntė 
protesto laišką.

* VAIZDAI IŠ PAVERGTŲ TAUTŲ DEMONSTRACIJOS PRIE SOVIE
TŲ PROPAGANDINĖS PARODOS LOS ANGELES CONVENTION 

CENTRO PASTATE
. U- S- Kongreso narys Robert Dornan kalba spaudos konferencijoje. 

II- Lietuvių ir amerikiečių jaunimas demonstruoja, reikalaudamas Bra- 
skams laisvės.

III. Los Angeles ALT-os sk- pirm- A. Mažeika ir ižd- K- Prišmantas.
IV- Liet- Bendruomenės Vakarų apyg- pirm. V- Vidugiris ir Lietuvių

Radijo valandėlės atstovas H- Bajalis- Foto V. Svidersko

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METį 
PROGA

SVEIKINA
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”

LIETUVO NACIONALINĖ ,;,M. MAŽVYDOB^LIOTEKA z
Redakcija ir Administracija



--------- . v --------- -- -----

LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA
**364 Sunset Boulevard—- Los Angeles, California 90029 —- Tel- 664-2910

Redaguoja: Redakcinė kolegija.
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija-

Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais 
kitaip nesusitarta. Q 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- U

LIETUVOS LAISVĖS LABUI

Laisvieji Lietuviai,

Kol okupantas laiko .pavergęs Tėvynę Lietuvą, kol pamintos Lietu
voje žmogaus teisės, tol reikalingas ir remtinas Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondas, nes auka Tautos Fondui yra auka Vyriausiam-Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui — auka Lietuvos laisvinimui.

Lietuvos laisvinimo darbą VLIKAS be paliovos dirba daugiau kaip 
trisdešimt metų: be kita ko, tai Eltos biuleteniai įvairiom kalbom ir radijo 
valandėlės į Lietuvą- Į informacijos darbą neseniai įsijungė VLIKO suor
ganizuota žinių tarnyba, “Lithuanian Information Service”- Dirbama be 
paliovos ir neperiodinės informacijos srityje. .Taip, pavyzdžiui, šiuo metu 
ruošiamas anglų kalba išsamus enciklopedinio pobūdžio leidinys apie 
Lietuvą, kurio seniai pasigendama-

< . . ■

Politinėje srityje VLIKO pagrindinis dėmesys pastaruoju laiku teko 
Belgrado konferencijai, kad ją panaudojus Lietuvos labui, nežiūrint to, 
kad ji nelemtos Helsinkio konferencijos padarinys.

Šią konferenciją vietoje stebėjo VLIKO atstovas- Jos dalyviams buvo 
įteikti memorandumai- Ryšium, su ja paskleista 6000 egzempliorių religinio 
persekiojimo Lietuvoje apžvalgos angltĮ kalba. Per Eltą surinkti daviniai 
apie išskirtas šeimas.

VLIKAS labai vertina bei»sveikina ir kitų organizacijų dirbamą 
politinį darbą, bet nemažiau džiaugiasi jūsų pasitikėjimu ir parama VLIKO 
veiklai-

Už nuolatinę ir tolimesnę paramą VLIKUI per Tautos Fondą iš 
anksto nuoširdžiai dėkojame savo ir pavergtos Lietuvos lietuvių vardu, 
kurių pasitikėjimą VLIKAS ir šiandien neabejotinai turi-

šešiadešimtosios Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 
sukakties proga sustiprinkim ryžtą, nepagailėkim aukos Lietuvos laisvės 
labui.

Dr- J. K- Valiūnas

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto pirmininkas

Jurgis Valaitis
Tautos Fondo Tarybos pirmininkas
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LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
visiems draugams ir klijentams linki .
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RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė J
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404 •’ . ■

Telefonas: (213)828-7525 ' '
' ’ • . . Į

Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L- Herzog m■;

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

“There’s No Business Like Show Business’'
FRANCIS VALUSK1S

Box 7, Buena Park, California 90620

tx-.

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

6071 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028 HO 9-8097

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, CA 91202 
Telef. - 246-5591

Siunčiame į bet kurią pasaulio valstybę.
Wholesale: 6406 San Fernando Rd., 

Telef. - 246-2571

ROQUE and MARK C0., INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC 

3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA W4S4 
Phont: 828-7525 ---------- Ren.: 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, Calii. 9U0o9 
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
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 dideli pasirinkimą, ir gana pigiai, 
tokių 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.

Tai© pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

A*



Birutė Dabšienė dainuoja per savo rečitali gruodžio 3 d- Jai akomponuoja 
Raimonda Apeikytė.

“Lietuvių Dienų” leidykla išleido jo Birutė Dabšienė paėmė tuos nau- 
vėlesnių eilių rinkinį)- jus veikalus savo rečitaliui ir šituo

Imdama A, Griciaus eiles savo mostu įnešė į programą nepalygina- 
kompozicijos bazei, R- Apeikytė. mą naujovę. Šis muzikinis renginys 
atidengė muzikos libretams naują, yra stambus įvykis mūsų muzikinia- 
egzotišką-svaigią bazę, poeto. Gri- ■■ me gyvenime- (J-).

Foto Vytas

BIRUTES DABSIENES REČITALIS
Į Birutės Dabšienės rečitali nega

lima pavėluoti. Šv. Kazimiero para
pijos salė vos ne vos sutalpino solis
tės talento gerbėjus, puikaus dai
nuojamų veikalų atlikimo meno my
lėtojus. Solistė Birutė Dabšienė pa
sirodė pačiam jos dainavimo zenite- 
Losangeliečiai myli savo talentus- 
Šios meilės Įrodymas yra griausmin
gi salės katučiai, nesuskaitomos gė
lių puokštės-

Birutė Reivydaitė-Dabšienė dai
navo Švėkšnos gimnaziją baigusiųjų 
minėjime-koncerte Chicagoje; Balfo 
koncerte su Long Beach ir Orange 
County daktarų simfoniniu orkes
tru; komp. Giedros Gudauskienės 
kūrinių koncerte Chicagoje; komp- 
Onos Metrikienės muzikiniame pa
statyme “Gintaro pakrantėje”; iv- 
komp. Broniaus Budriūno kantato
se atlikdama solo dalis; Verdi “La 
Traviata” ištraukose; Strauso “Či
gonų baronas” Saffi rolėje..- Solistė 
koncertavo Bostone, Chicagoje, Va
šingtone, San Francisco, Fenikse, 
Kanadoje ir kt-

Amerikiečių tarpe ji yra atlikusi 
programas su aktoriais Buddy Eb- 
sen, Jim Backus.

Taip pat dalyvavo komp. Bruno 
Markaičio SJ “Pilnatyje” Los An
geles ir Chicagos pastatymuose- At
liko meninę programą Lietuvių mi
lijoninio Fondo motiname baliuje 
Chicagoje.

Los Angeles rečitaliui, kuris, be 
abejo, turės savo ryškią vietą sceni- 
nėj solistės biografijoj- Birutė Dab
šienė davė rūpestingai parinktą pro
gramą. Gruodžio 3 dienos renginys 
buvo puiki jos itin išlavinto balso 
demonstracija. Ji vienodai lengvai 
ima G- Randelio ir J- Brahmso ka
merinius veikalus, modernius kom
pozitorius H. Villa-Lobos, gyvybės 
pilną ariją iš W- Mozarto operos 
“Cosi fan Tutte”, arba F. Korngol- 
do operos “Die Tote Stadt” ariją-

Bet labiausiai džiugina lietuvių 
publiką šiltas solistės dėmesys lietu
vių kompozitoriams. Ir dar daugiau: 
losangeliečiams lietuviams kompozi
toriams. Tai O- Metrikienė, Br- 
Budriūnas G. Gudauskienė ir R- 
Apeikytė. Šiame rečitalyje B- Dab- 
š;enė atliko net tris naujus, o vieną 
debiutini, tų kompozitorių kūrinius.

Iš ke-uvių kompozitorių ji Įjun
gė i programa ir neseniai mirusio 
VI- Jakubėno veikalą “Mėlyni laukų 
varpeliai”-

P. Jasiukonio parengta programa 
gražiai derinosi su rečitalio nuotai
ka-

Birutė scenoje imponuoja. Savo 
artistišką išvaizdą ji sulydė su san
tūriu ir kilniu laikymusi- Jos švel
nus ir lyrinis sopranas yra klusnus 
Įrankis jos valdyme. Koloratūros 
trelė be priekaišto. Žemos oktavos 
ryškios- Tobulas kvėpavimas- Atlie
kamo veikalo savybės gerai supras
tos ir dainuodama, solistė nesiten
kina vien dainuojamo veikalo for
maliu, muzikiniu atlikimu, bet per
teikia veikalo^ nuotaikos atspalvius, 
veikalo dvasią-

Solistei akomponavo pianistė R. 
Apeikytė- Jau penkiolika metų ji 
akomponuoja Birutei. Šis puikus 
bendradarbiavimo duetas mūsų mu
zikini ir vokalini mena privalėtu 
rimčiau atskleisti visai išeiviškajai 
lietuvijai koncertų turnė po pasauli- 
Rečitalyje išgirdome naują, šiam 
rečitaliui sukurta O. Metrikienės 
“Jaunystė” (žodžiai P. Lemberto), 
naujai šiam rečitaliui sukurtą G- 
Gudauskienės “Naujagimio sulau
kus” (žodžiai A- Nasvytytės ir J- 
Švabaitės) ir R. Apeikytės debiutini 
jos pirmą veikalą “Gulbė ir vėjai” 
(žodžiai losangeliškio poeto Alfonso 
Griciaus- Poetas gyveno Australijo
je; jos gamtos egzotikai ir išgyveni
mams jis skyrė savo pirmąjį veika
lą. Jam apsigyvenus Los Angelėse,

ciaus kūrybos pasaulį.

Dr- J- Gudausko ir A. D- Kaulakio paminklas Chicagos Tautinėse 
kapinėse.

Apačioje — Dailininko Dhula Yatri (buv- Petro Luko) skulptū
ros: Kanklininkas ir Rūpintojėlis. Skulptūros šone išrašyta angliš

kai eilėraštis “Begalinis Viešpaties pasaulis”.
Dailininkas D- Yatri stovi prie savo kūrinių; jis dabar gyvena 

Los Angeles mieste ir dirba didelėje marmuro paminklų ir kitokių 
skulptūrų kompanijoje-
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS ŠAULIŲ BALIUS

B1RUTIEČIŲ BALIUJE

^vykusiame spalio 29 d-, programą 
atliko jaunas solistas Vytenis Du
da, padainuodamas Gounod “Bar
karolę”, J. Indros “Sesutės nėra”, 
Strauso “Vienos džiaugsmas ir “Se
renadą” iš op. “Studentų Princo”-

Agota Dudienė įžanginėje ba-. 
liaus kalboje pabrėžė, kad Birutie- 
tės gautomis lėšomis remia Sibiran , 
ištremtuosius ir kitur patekusius į 
ekonominius sunkumus lietuvius.

Naujas ALT S-gos centre valdybos 
narys

Jonas Mockus nuo spalio 22 d. 
vietoj atsistatydinusio Lietuvos gar
bės konsulo V- Čekanausko, buvo 
pakviestas į Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos centro valdybą.

Mockai buvo veiklūs Clevelande 
lietuvių veikime.

Sveikiname Mockus, įsikūrusius 
Kalifornijoje, ir linkime geriausios 
sėkmės-

NAUJAI ATGIMĘS SPORTO 
KLUBAS “BANGA”

Spalio mėri. 16 d- A. Šėko nicia- 
tyva buvo atgaivintas lietuvių spor
to klubas “Banga”.* Išrinkta valdy
ba, kuri pasiskirstė pareigomis taip: 
A. Šėkas — pirmininkas, V- Butky- 
tė — sekretorė, G. Dovydaitytė — 
iždininkė, V- Mikalauskas — sekci
jų koordinatorius, E- Dovydaitienė 
ir R. Mulpkaš—nariai ypatingiems 
reikalams, V-. Irlikienė ir R. Dab- 
šys — ryšininkai su visuomene ir 
spauda, D- Raulinaitis — revizijos 
komisijos pirmininkas-

Sporto klubas apima visas šakas: 
futbolą,.;, krepšinį, tiklinį, lauko ir 
stalo tenisą;, lengvąją atletiką, slidi
nėjimą, Taęųūetball’ą, vandens spor
tus ir šachmatus, v- .

Krepšininkai yra įstoję į St. Mo
nikos ,krepšinio lygą, (ačiū A- Mar
kevičiuj sumokėjusiam įstojamąjį 
mokestį,, kuris yra gana didelis), ir 
jau sėkmingai laimėjo trejas rung
tynes iš sužaistu keturių- Moterys 
tinklininkės laimėjo 2-trą vietą iš 
8-nių komandų, pavergtųjų tautų 
tinklinio turnyre.

Šiuo metu sportininkai intensy
viai ruošiasi kelionei į Toronto 
Pasaulio Lietuvių Sportines Žaidy
nes ir taip pat priėmimui Austra
lijos lietuvių sportininkų, kurių at
vyks per 60.

Naujai. atgimusiam klubui ne- 
trūikstta nei. energijos, nei ryžto, 
tik trūksta lėšų visiems užsimoji
mams įvykdyti, ypač kelionei į To
rontą- Tad kviečiami visi sportui 
prijaučiantieji ir norintieji,- kad Ka
lifornijos lietuviai sportininkai ga
lėtų atstovauti angelų miestą To
ronte, finansiškai paremti-

Klubas yra numatęs daug įvairių 
išvykų į gamtą su šeimomis, tad

kviečia ne tik pavienius asmenis, 
kurie prijaučia sportui ar nori ak
tyviai įsijungti į sportą, bet visas 
šeimas įsijungti į sporto klubą-

Visi norintieji finansiškai parem
ti sporto klubą, ar norintieji į spor
tą įsijungti, prašomi susisiekti su 
šiais asmenimis: A. Šėkas, telef. 
1-714-962-4241; R- Mulokas — 
telef- 368-2032; V. Irlikienė — te
lef. 660-86-71- (V- Iri-)

Naujas L- A- ALT-os pirmininkas
. ALT-os Los Angeles skyriaus pir
mininkui Vyt. Čekanauskui pradė
jus eiti Lietuvos Garbės Konsulo 
pareigas ir pasitraukus iš pirminin
ko pareigų, lapkr. 7 d. posėdyje 
pirmininku buvo išrinktas inž- An
tanas Mažeika. Jo vieton vicepirmi
ninko pareigom bus pakviestas ki
tas asmuo-

}■ '

IŠ ŠAULIŲ VEIKLOS

J- Daumanto vardo šaulių kuopos 
susirinkime, lapkr- 27, Karužų na- 

, muosė “Trakai” dalyvavo 80 šaulių. 
. Pirmininkavo rašyt. J- Gliaudą, se- 
. kretoriavo J. Naujokas-

Kuopos vadas K- Karuža pranešė 
apie dalyvavvimą šaulių suvažiavi
me, apie centro valdybos sumanymą 
Čikagoje statyti Romui Kalantai pa
minklą, tam tikslui aukų rinkimą. 
Pasiūlyta įsigyti c- valdybos išleistą 
Jurgėlos anglų k- knygą-

J- Daumanto kuopa leidžia šaulio 
dr. G- Valančiaus dviejų tomų dide
lį veikalą apie vyskupą Valančių, 
vardu “Didysis žemaitis”. Leidimui 
surinkta apie tūkstantis ir šimtas 
dolerių, bet tai yra tiktai keli pro
centai bendrų išlaidų- Prašyta tal
kos, tikima, veikalą lietuvių visuo
menė pirks. Netrukus turėtų pasi
rodyti, nes knygos pirmas tomas su
rinktas, atspausdintas ir jau riša
mas; po kelių mėnesių gal bus iš
leistas ir Il-ras tomas- (Abu tomai 
maždaug po 600 psl.).

Šaulys A- Gustaitis, paprašytas, 
pranešė apie Bražinskų padėtį-

Susirinkimo metų į šaulius įstojo 
dar du jaunuoliai, ir dabar kuopoje 
yra vienuolika. Iš viso kuopoje yra 
apie 150 šaulių, vyrų ir moterų.

Kviečiamas lietuvių jaunimas, 
vyrai ir moterys, stoti į šaulius- 
Jaunimui vadovauja jaunimas — 
jie turi gražių užsiėmimų, daro iš
vykas ir pan.

Po susirinkimo šaulės visus pa
vaišino-

Karužų svetainę puošia žymių 
Lietuvos žmonių paveikslai, Vytis, 
Tautos herbas ir k. lietuviški ženk
lai. Karužai prenumeruoja daug lie
tuviškos spaudos, kuria gali naudo
tis svetainės svečiai-

Dalyvis

Juozo Daumanto šaulių kuopa 
surengė metinį tradicinį koncertą- 
balių spalio 1 d. Šv- Kazimiero par- 
didžiojoje salėje-

Programą pravedė ir sveikinimo 
žodį tarė pirm- K- Karuža. Meninę 
dalį atliko žymieji losangeliečiai so
listai: Janina Čekanauskienė, Anta
nas Pavasaris ir pianistė Raimonda 
Apeikytė. Prasidėjus meninei pro
gramai, solistai kartu padainavo ke
turias liaudies dainas, kurias palydė
jo pianu R. Apeikytė- Sveičiai so
listams gausiai atsilygino katutėmis- 
Programos atlikėjams sesė šaulė R. 
Barauskaitė įteikė po gražią puokš
tę gėlių: J- Čekanaus'kienei, R. Apei- 
kytei ir baltą jazminą prisegė A- 
Pavasariui-

Po to šaulės sesės vaišino svečius 
skaniais valgiais ir pyragais. Šo
kiams grojo Continental orkestras, 
veikė bufetas ir laimės šulinys- Bu
fete aptarnavo svečius š. J- Paplaus
kas ir š. J. Paškauskienė-

Bilietus pardavinėjo: J- Naujo
kas, B- Žemaitaitis ir J. Venckus; 
bilietus prie durų tikrino unifor
muotas šaulys J- Uksas, o unifor
muota šaulė priėmė svečius ir nu
rodė stalus Erna Gauer-Šatnerytė-

Baliaus metu buvo pasveikinti ir 
pristatyti publikai atvykę tolimi sve
čiai iš Londono Lietuvių Sodybos 
vedėjai Bernadeta ir Justinas Sna- 
baičiai, kurie atostogavo pas savo 
pažįstamus šaulius A- ir M- Sturo- 
nus, antri svečiai iš New Yorko: 
dr. Leonilda ir Juozas Giedraičiai, 
kurie atvyko aplankyti serganti 
Giedraičio brolį Antaną ir buvo ap
sistoję pas dantų gydytojus Ronal
dą ir Danutę Giedraičius.

Kuopos pirm- K .Karuža pasvei
kino pianistę Raimondą, kuri tą die
ną šventė savo gimtadienį- Svečiai 
pagiedojo jai “ilgiausių metų”-

Baliaus metu buvo už pasižymė
jimą šaudymo varžybose įteikta pre
mijos jauniems šauliams: I-ją pre
miją laimėjo trofėją — Julius Žu
kas, Il-ą, rankinį laikrodį, — Vite- 
nis Vilkas ir III-čia — knygą Day 
of Shame — Saulius Stančikas- (I 
premiją paskyrė šaulių kuopa, ILrą 
š- A. Lebedžinskas, III-čią — LAV 
leidėjas A. Skirius.)

Dail. J- Andrašūnas loterijai pa
dovanojo vertingą paveikslą, kurį 
laimėjo buvęs š- kp- vicep- Vladas 
Gilys. Kiti fantai atiteko kitiems 
svečiams- Loterijos bilietus parda
vinėjo R. Barauskaitė, A. Pinkus, 
V- Paplauskienė ir J. Paškauskienė-

Šaulių valdyba nuoširdžiai dėko
ja meninės dalies atlikėjams — so
listei J. Čekanauiskienei, sol. A- Pa
vasariui ir pianistei R.. Apeikytei; 
dail- J. Andrašūnui už vertingą pa
veikslą ir kitiems, paaukojusiems 
fantus loterijai-

Dėkoja valdyba už paaukotą 
maistą ir pyragus šioms šaulėms: 
š- m-rų vadovei V- Paplauskienei, J- 
Paškauskienei, R- Jurkūnienei, M. 
Uksienei, O. MicPovilienei, D. Mit
kienei, D. Kaškelienei, O- Macėnie- 
nei, O- Maker’ienei, M- Barauskie
nei, J- Naujokui, A. Galdikui, J. 
Kazakevičiui, J. Račiui, A. Pinkui, 
S- Puikūnienei, M- Banionienei, L- 
Stadalninkienei, Galdikienei, R, Ša
kienei, Šepikienei, M- - Sturonienei, 
T. Žemaitaitienei, T.?. Kyečįenei, T- 
Janušauskienei, Bonatienei, Br. 
Venckuvienei, Karužienei :ir ki
toms- Taip pat padėka už premi
jas š. A- Lebedžinskui ir A- Skiriui-

Baliuje buvo gražus skaičius s ve- ■ 
čių, kurie parėmė šaulių veiklą: 
vo dalyvavimu. K. Šešupė

VLIKO SEIMAS FLORIDOJ

Šiemet metinis Vliko seimas įvyks 
Floridoje — Amerikos Lietuvių 
Klubo patalpose, 4880 — 46th Av., 
N. St- Petersburg, Fl- 33710- Telef. 
(813) 525-2924.

Gruodžio 3 d- 10 vai- Seimui 
uošti komiteto pirmininkas dail. 
Antanas Rūkštelė atidarė seimą-

Seimą pradėjo Vliko pirm, dr- J. 
<. Valiūnas- Maldą sukalbėjo kan- 
J- Gasiūnas. Po seimo prezidiumo 
ir komisijų rinkimų bus sveikinimai 
ir pranešimai Tarybos pirm, dr- J- 
Vėbros ir Valdybos pirm- dr- J. K. 
Valiūno.

Antras pasėdis įvyko The Happy 
Dolphin Inn viešbutyje — 4910 
Gulf Blvd-, St- Petersburg, Fl- 
33706. Telef. 813-360-7011.

Tautos Fondo vald- pirm- Igno 
Gasiliūno, Kanados T. F- atstovy
bės pirm- J- Vaičeliūno ir Toronto 
T. F. atstovo A. Firavičiaus prane
šimai-

Paskaitos: Lietuvos valstybingu
mo apraiškos ir formos — prof- dr. 
Bronius Kasias ir dr- Aleksandras 
Štromas-

Vakare Lietuvių salėj įvyko kon- 
tas-vakarienė. Dainuos sol. Pruden 
ei j a Bičkienė.

Gruodžio 4 10 v- ryto buvo komi
sijų posėdžiai, seimo nutarimai ir 
uždarymas.
'ertas-vakairenė- Dainavo solistė 
Prudencija Bičkienė.

Pamaldos įvyko 4 vai- p. p-, pa
noksią pasakė prel- J. Balkonas-

Vliko seimai kasmet vyksta ki
tame mieste- Jau tokie seimai buvo 
'lew Yorke, Chicagoje, Bostone, 
Detroite, Toronte, Washingtone.

Kadangi Floridos lietuviai pradė
jo st’priau susiorganizuoti ir lietu
vių skaičius didėti, šiemet nutarta 
ten padaryti Vliko seimą-
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LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Nepriklausomos Lietuvos kariuo
menės atkūrimo pradinė data yra 
1918 metų lapkričio 23-čioji, nes 
tą dieną Lietuvos vyriausybė išleido 
pirmą įsakymą kariuomenei organi
zuoti savanorių pulkus ir ginti kraš
tą nuo vidaus ir išorės priešų.

Šiais metais šią sukaktį Los An
geles lietuvių visuomenė minėjom 
lapkričio 20-tą dieną,, sekmadienį- 
Organizavo ir pravedė trys organi
zacijos: DLK Birutės draugija, L. 
Karių Veteranų sąjunga Ramovė ir 
J- Daumanto vardo Šaulių kuopa- 
Minėjime aktyviai dalyvavo ir tal
kino skautai ir jaunieji ateitininkai-

Šventės minėjimą sudarė trys pa
grindinės dalys: 10 vai- ryto lietuvių 
parapijos kieme buvo iškilmingas 
vėliavų pakėlimas, kur dalyvavo 
liet- organizacijų atstovai su vėlia
vomis ir gausus stebėtojų būrys. Po 
to visi rinkosi į Šv. Kazimiero baž
nyčią dalyvauti pamaldose už žuvu
sius karius- Trečia ir pagrindinė da
lis — minėjimo programa parapi
jos salėj.

Salėje svečių dėmesį patraukė 
kuklos, bet prasmingos scenos deko
racijos, kurių centre spindėjo Lie
tuvos valstybinės ir tautinės emble
mos- Tikrai impozantiškai atrodė 
scena, kai buvo įneštos ir išrikiuo
tos įvairiaspalvės mūsų organizacijų 
vėliavos- Tiek dekoracijos, tiek įv. 
garsų efektai ir pats programos tu
rinys leido šventės dalyviams pajusti 
gilų patriotinį ir švelnų karišką sen
timentą-

Tarpe gausiai susirinkusių daly
vių ir įvairių organizacijų atstovų 
dalyvavo Lietuvos gen- garbės kon
sulas Los Angeles inž. Vytautas Če
kanauskas su ponia. Šventės progra
mos vadovo V- Šimoliūno pakvies
tas, konsulas maloniai pasveikino 
visus susirinkusius, ypač tos šventės 
solenizantus — savanori us-kūrėjus, 
vyčio kryžiaus kavalierius ir prisegė 
specialiai šiai šventei padarytus 
ženklelius su Įrašu: 1918-1977 Už 
laisvą nepriklausomą Lietuvą.

Ta pačia proga, vietos šaulių 
kuopos pirm- K. Karužai pristačius, 
buvo atžymėti garbės ženklais šie 
šauliai: St- Paltus, J- Uksas, J- Janu
šauskas ir . Orlovienė.

Pagrindinę kalbą pasakė viešnia 
iš Santa Barbaros Vincė Jonuškaitė- 
Leskaitienė, žymioji Lietuvos Ope
ros solistė Jos gilių minčių ir jautri 
kalba klausytojų priimta su dideliu 
dėmesiu-

Meninėje programoje dalyvavo: 
solistė S. Klimaitė Pautienienė, mu. 
zikė O- Metrikienė, akt- J- Janu
šauskas, vyrų kvartetas: A- Polikai- 
tis, R. Dabšys, Br. Seliukas, E- Jara- 
šūnas ir R. Polikaitis. Dainos ir mu
zika visus melioniai nuteikė-

Prieš ir po minėjimo veikė virtu
vė ir baras ir svečius rūpestingai 
pižiūrėjo birutininkės ir šaulės- r- —

VI- Šimoliūnas

ŠAUNUS BALFO BALIUS

Šių metų lapkr. 12 d. įvykęs Bal
fo balius yra vienas iš geriausių ne 
vien tik baltinėje veikloje, bet gal 
ir visos kolonijos istorijoje. Daly
vavo apie 240 svečių, kurių sudėtis 
buvo nuo 16 metų iki žilagalvių. 
Vidutinio amžiaus jaunimas sudarė 
daugumą- Buvo malonu ir džiugu 
žiūrėti į tą geroje nuotaikoje ūžian
čią gražią publiką-

Baliaus programą pradedant pa
sidžiaugta tuo nuoširdžiu balfinių 
reikalų supratimu: kai buvote kvie
čiami į balių, beveik niekas neat
sisakėte, ir tik vienas kitas pažado 
netesėjo, bet tikime, kad tą savo 
“nusikaltimą” išpirks kitu būdu.

Pasidžiaugta, kad savo tarpe tu
rime, naują Lietuvos gen- konsulą, 
buvusį Balfo valdybos narį inž. V- 
Čekanauską- Palinkėta jam gražios 
sėkmės; Publika savo pritarimą iš
reiškė smarkiais plojimais.

Atidarymo kalboje paminėta sol- 
B- Dabšienė, ištikima Balfo rėmėja. 
Iškeltas • Bražinskų reikalas- Duotas 
tarti žodis A- Bražinskui. (Balfo ba
liaus metu jam finansiškai padėti 
surinkta $157-).

Pagaliau prieita prie linksmosios 
ir maloniosios dalies. Šį kartą meni
nę programos dalį atliko vieni vy
rai- E. Jarašūnas ir Ą- Polikaitis 
duetu padainavo keletą dainų- A- 
komponavo jaunas muzikas R. Po
likaitis- V. Zelenis pagrojo lūpine 
armonikėle, sukeldamas pasigėrė
jimo- Visus atlikėjus publika priėmė 
entuziastingai. Programai vadovavo 
Lituanistinės mokyklos mokytoja 
studentė Ilona Bužėnaitė- Pabaigai 
Rimo Polikaičio vadovaujamas šo
kių orkestras, kartu su Jarašūnu ir 
Polikaičiu atliko dar vieną muzikinį 
dalyką. Ilgos ovacijos- Baliaus ren
gėjams smagu- Svečiai patenkinti. 
Dar kartą visiems padėkota, ir mie
los šeimininkės pradėjo vaišinti sve
čius.

Baliaus šeimininkės: A- Pa- 
žiūrienė, Dženkaitienė, Dženkaitis, 
Gorodeckienė, Milkevičienė- Talki
ninkės: Tumienė, Baipšienė, Buro- 
kienė, Kokliehė, Petruškienė, Nel- 
sienė, Jarašūnienė, Vilkienė, Vis
kantienė, Polikaitienė, Kaributas, 
Gorodeckas.’Valgių išnešiotojos: D- 
ir R- Čekanauskaitės, A. ir I. Bu- 
žėnaitės, 'Polikaitytė, Leškvtė, Vil
kaitė, J.- Bužėnas, L- Polikaitis, A. 
Grakauskas- Pyragus iškepė ir ba

liui dovanojo: Paplauskienė, Džen
kaitienė, V- Čekanauskaitė, Čeka- 
nauskienė, Gasparonienė, Dabšie- 
nė-Grikėnaitė, Mitkevičienė, Goro
deckienė, Tumienė, Žukienė, Lisec- 
kienė, Uksienė, Andrašūnienė, Nel- 
sienė, Mulokienė, Pažiūrienė, Kve- 
čienė, Prišmantienė, Oksienė, Rai- 
bienė, Švainauskienė, Šakienė.

Svečiai buvo patenkinti skaniu 
maistu ir gražiu patarnavimu. To
dėl didelis ačiū tam gausiam būriui 
balfinių reikalų rėmėjoms ir rėmė
jams. Džiugu, kad prie to darbo 
jungiasi mūsų mielas jaunimas- Va
dinas. Balfas gyvuos ir toliau, kol 
pagalba bus reikalinga pavergtiems 
ir finansinėje bėdoje esantiems lie
tuviams-

Įvykusiai loterijai aukojo — 1- 
paveikslus: J- Andrašūnas, A- Pa
žiūrienė, S. Raubertas; 2. medaus 
— J. Baltrėnas; 3- didelę dešrą — 
A- Sturonas; 4- Kaklo papuošalus— 
Pocius; 5- Gėlę — S- KveČas. Ši 
loterija davė $200 pelno. Ačiū la
bai-

Gėrimų stalą tvarkė: R. Bužėnas, 
B- Seliukas, S- Kvečas. Bilietus par
davinėjo ir aukas priiminėjo: G- 
Leškys ir A- Tumas.

Iš viso balius davė pelno apie 
$2000 pelno- Todėl didelė padėka 
priklauso visiems baliaus svečiams. 
Taip pat ačiū parapijos klebonui 
prel. J- Kučingiui už malonų koo- 
peravimą-

Visus linksmino — šokiams gro
jo puikus jaunimo orkestras, vado
vaujamas Rimo Polikaičio- Sveiki
name ir linkime sėkmės Rimui.

Iki pasimatymo Balfo baliuje ki
tais metais-

A- Pažiūra, pirmininkas

IŠ ALIAS, L. A. SK, VEIKLOS

Los Angeles ALIAS sk- rudens 
susirinkimas-pobūvis įvyko lapkri
čio 4 .d- L- Tautiniuose namuose-

Susirinkimą pravedė sk- pirminin
kė Danguole Vizgirdienė. Po šiltos 
vakarienės su vynu inž- V. Tamošai
tis skaitė paskaitą, pailiustruodamas 
filmu, apie Alaskos alyvos prista
tymo linijos statybą.

Inž- V- Tamošaitis dirba Parson 
Statybos Firmoje -kaip vadovaujan
tis inžinierius grupei, kurios atsako
mybėje yra iš Amerikos į Alaską 
milžiniškų sumontuotų pastatų (iki 
100 pėdų aukščio) pergabenimas 
pro Beringo ledinuotąjį sąsiaurį ir 
įmontavimas Alaskoje ant ledo pa
matų- Tas milžiniškos apimties pro
jektas — neįmanomose iki šiol sta
tybos ir klimato sąlygose — kaina
vo 1.9 bilijonų dol-

Po paskaitos pirm. D. Vizgirdie
nė padarė savo kadencijos turtingą 
darbais pranešimą, pristatė svečius-

Toliau vyko valdybos rinkimai. 
Išrinkta ir pareigomis pasiskirstė:

Bronius Mičiulis — pirm-, Danu
tė Basiulienė — sekr-, Juozas Pu
pkis — ižd-, vicepirmininkai: A- 
Leškys, E. Vilkas ir A. Šėkas. Re
vizijos komisiją sudarė: J- Ruokis 
— pirm., N- Grakauskienė — sekr- 
ir P- Butkys — narys-

Po oficialios dalies, grojant ge
ram jaunių lietuvių (Polikaičio-Stei- 
kūno) orkestrui, kolegos turėjo pro
gos linksmai praleisti penktadienio 
vakarą.

Senojoj valdyboj buvo: pirm. D. 
Vizgirdienė, sekr- A- Leškys, ižd- 
J. Pupius ir vicepirm-: V- Vidugiris, 
R. Mulokas ir Edm. Arbas.

Naujos kadencijos 1977/78 m- 
Los Angeles ALIAS sk- pirmininko 
adresas: 21937 Woodland Crest Dr-, 
Woodland Hills, CA 91364- E-A.

INŽ. BRONIUS MIČIULIS — 
L. A- ALIAS sk- v-bos pirmininkas

B. Mičiulis kilęs iš Vilkaviškio 
apskr., Ožkabalių km- Vid- mokslus 
ėjo Marijampolės ir Vilkaviškio 
gimnazijas, aukštuosius — elktri- 
kos srityje pradėjo Miuncheno uni
versitete Vokietijoje, baigė atvykęs 
i Amerika- v v

1950 m. buvo pašauktas į kariuo
menę; tuo pačiu metu specializavosi 
radio-radaro ir kariuomenės tele-ko- 
munikacijoje- Vėliau buvo paskir
tas instruktoriumi Korėjos Karo 
mokykloje- Sole ir IRO štabe kaip 
elektros tiekimo prižiūrėtojas ir ad
ministratorius. Grįžęs iš kariuome
nės, pagal GI Bill, gilino toliau 
mokslus elektronikos ir kompiuterių 
srityje.

Chicagoje kurį laiką dirbo Litton 
ir Stancer kompanijose kaip elek
tronikos inžinierius ir skyriaus ve
dėjas- 1969 m- atvykęs į Los Ange
les, pradėjo dirbti Xerox — infor
macijos ir technologijos grupėje 
kaip vadovas, magnetizmo, elektro
nikos ir dielektrinių medžiagų tyri
nėtojas.

Lietuviškoj veikloj reiškėsi bend
radarbiaudamas su skautais akade
mikais- Vedęs žmoną Ireną (Brei- 
merytę), augina gražią lietuvišką 
šeimą — keturias dukras ir sūnų; 
visi lanko šeštadieninę lituanistikos 
mokyklą, (e- a-)

PRAŠOME ATNAUJINTI
“Lietuviai ..Amerkos ..Vakaruose” 
prenumeratą

prisiunčiant $5.00 adresu:

“LAV”, 4364 Sunset Blvd-, L. A- 
90029- Tel- 664-2910
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LB Santa Monikos apylinkės ruošiamas

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
š. m. gruodžio mėnesio 31 d-, šešetadienio, vakare.

Bay Women’s Club salėje, 1210 4th St-, Santa Monica.
Pradžia 8-tą vai. vakaro- • Gros pirmaeilis orkestras-

Stalus rezervuotis pas E- Arbą; Dr. S. Babušį; B- Grivienę;
M. Kevalaitį; E- Kojelienę; V- Narbutą; ir H- Paškevičių.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039 
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d 
^♦*^444¥¥*¥*¥***-¥-***¥**4****¥*-V-***-*-****-V-*-V-4****-t.

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
8400 — 8th Ave., Inglewood, telef- 752-1002

NAUJŲ 1978 METŲ SUTIKIMAS SANTA MONIKOJE
Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubas ruošia

LINKSMĄ NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
kuris įvyks š- m- gruodžio mėn- 31 d-, šeštadienį, 8 vai. 30 min- vakare, 

PILGRIM AUDITORIJOJE, 1730 Wilshire Blvd., Santa Monica.

Įėjimas — su vakariene ir šampanu $10.00 asmeniui-
Šokiams gros geras orkestras; skani vakarienė; veiks baras 

su įvairiais gėrimais.

Stalus prašome užsisakyti iš anksto pas:

A- Markevičius — telef- 828-7525; M- Vaičienė — 392-3315;

E- Gedgaudienė — 399- 1825; S. Kvečas — 393-3367.

Kviečiame visus! Rengėjai

gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų stalui:
* vietiniai ir importuoti mėsos produktai * saldumynai * gėrimai, net 

importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.
Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iš kitų 
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o neseniai 
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polish 
susage” vardu-

★ Iš Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kitoki mu
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą

LOS ANGELES LIETUVIŲ BENDRUOMENE ruošia 
ŠAUNŲ NAUJŲ METU SUTIKIMĄ,

kuris įvyks

gruodžio mėn. 31, šeštadienį,

ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE, 
Inglewoode, 8400 ■— 8th Avenue-

Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais-

LIETUVIŲ PARAPIJOS SALĖJE
2718 St- George Street, Los Angeles

★ Pradžia 8 vai- vak. ★ Bus duodama skani vakarienė su šampanu ir 
kavute ★ Veiks turtingas baras ★ ir šokiams gros nuotaikinga, pilno

ĮSPŪDŽIAI PO BALIAUS

Mūsų Santa Monikos klubo išre
klamuotas neeilinis įvykis neapvylė- 
Gurmais suvažiavo daugel, net iš 
tolimųjų San Diego, Santa Barba
ros, o net ir iš Čikagos svečių- Toks 
kruopščiai suplanuotas ir įvykdy
tas užmojis vystėsi tiesiog karo pre- 
cizjia, lyg tai būtų išlaipinimas Nor
mandijoje-

Puikaus ūpo, tobulo staliukų pa
siskirstymo “savais”, impozantiškos 
meniškos programos, be galo sko
ningos “puotos” Pacifiko bangose... 
Ir štai teko išgirsti ne vieno asmens 
tokį pat nostalgišką komentarą: 
“Man toji atmosfera primena gar
siuosius Kauno spaudos balius”.

Daugelis prietelių paskutiniai te- 
atsisveikino jau rytui auštant.... Tai
gražus įrodymas be priekaištų pasi
sekimo-

Dabar tie patys “sąmokslininkai” 
(teko iš pašalies išgirsti) ruošia mū
sų klubo Naujų Metų sutikimą — 
vėlgi staigmena: labai prašmatnioje 
aplinkoej, kur bus smagiau ir ma
loniau negu buvusioje “šiaip sau” 
salytėje- Reikia tikėtis, elegantišku
mas vėl pasireikš-

Ne atsitiktinai- Mūsų “čiabuviai” 
lietuviai turi daug įtakingiausių 
draugų- Buvo buvę ne kartą atsi
lankę burmistrai,, kongresmanai, 
sakydami komplimentus, kino

žvaigždės, mokslininkai ir kitokių 
stambių karatų pažibos.

Tai vėl įrodymas, kad santamoni- 
kiečiai ne iš kelmo išspirti. Tai ne 
“klubelis”, o viena veikliausių, dar
niausių organiacizjų. Tata geros 
jums kloties ir toliau! E. G-

sąstato studentų kapela. ★ Taip pat bus ir trumpa meno programa.

$15-00 asmeniui- Pensininkams ir moksleiviams — $10-00.
Rezervuokitės stalus ir įsigykite bilietus iš anksto — sekmadieniais po 
pamaldii — parapijos kiemes ■ Kitu laiku skambinti telef. O- Razutienei— 
661-0041; V. Šimoliūnui — 662-6412; arba R. Barauskaitei — 484-2894.

Per demonstracijas prieš Sovietų propagandinę paro- 
dą lapkr- 12-29 dienomis Los Angeles mieste buvo 
sudegintos keturios sovietinės vėliavos-

Vaizdelyje matome baigiančią degti sovietinę vėlia
vą ir vietoj jos iškeltą neprikl. Lietuvos vėliavą- 

Foto A- Gulbinskas
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BadaiAdvokatai
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 « AMERICANA
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

-366 Sunset Boulevard 

Los Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

Automobiliu taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas 

w
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

664-2919 Res. Phone 842-5344

CENTRAL APPLIANCES
MAYTAG WASHERS

Authorized Representative
Aleksas Dieninis

| 1915 Lincoln Ave.
Venice, CA 90291

Phone: 821-2525

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

‘•Flatte of Hollywood” 

66 71 Hollywood Blvd. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

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 (latviu kilmes)

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 90403 

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
Ir

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 telefonas: 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

jr r -i ■ - . -t -- ---
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 

SU.ila Monica, CA 90401

Tel. 393-5544 Res. 393-4*81

ANTANAS IR BRONE SKIRIA!
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.

Hollywood, CA 90029

664-2919 Res. 842-5394

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

DĖL KAL. LET. ALMANACHO

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

— 4364 Sunset Blvd., L. A., CA

90029. Leidėjas

• ♦♦♦ *♦* *♦* *♦* v *♦* ♦♦♦ •J* ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ *5*

THE BALTIC SEA LOUNGE

11253 Washington Blvd.,

Culver City, CA 90230

Help wanted for Restaurant & Bar

Call Herbert Carlson 391-9227 or 
391-4760

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stančlkaitės 

iliustracijomis.

Kaina $3.00

šią ir kitų 'knygų jaunimui galite 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4.364 Sunset Blvd., Hollywood, GA 

90029 
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 audimai: 
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., Los 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
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F A R E N G I M y 
KALENDORIUS

GRUODŽIO MĖN.

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.

31 d. — S- M. Bend- apyl. Naujų 
Metų nutikimo balius, Women’s 
klubo salėje.

31 d— Santa Monikos Klubo Nau
jų Metų sutikimo balius Pilgrim 

auditorijoje, 1730 Wilshire Blvd-, 
Santa Monica-

31d. — Tautinių Namų Naujų Me
tų sutikimo balius, Tautiniuose 
Namuose, Glendale-

1978 M. SAUSIO MĖN-

21 d. — Lietuvos Dukterų balius 
Šv. Kazimiero par- salėje-

VASARIO MĖN-

4 d. — Jaunimo Ansamblio “Spin
dulys”. Blynų balius Šv- Kazi
miero par. salėje.

TRUMPAI
— Vytautas Bandziulis yra pa

kviestas būti Amerikos Lietuviu Ta
rybos Los Angeles sk. valdybos vi
cepirmininku- Išėjus iš ALT vald- 
bos pirmininkui V. Čekanauskui, 
dabar valdybą sudaro: pirm- inž- A- 
M.ažeika, vicepirmininkai A- Ski
rius, V. Bandziulis, prot- sekr. Br- 
Dūda, ižd- K- Prišmantas, fin- sekr- 
S. Kvečas, susirašinėjimo sekr- L 
Bužėnaitė-

Poetas Bernardas Brazdžionis

buvo; pakviestas dalyvauti Chicago- 
je Mokslo ir Kūrybos simpoziume 
Literatūros ir Muzikos vakaro pro
gramoje, kur skaitė savo naujausios 
kūrybos.

Literatūros-muzikos vakaars įvy
ko lapkr- 25 d. Publikos atėjo pilna 
Jaunimo Centro salė, daugelis ne- 
beitilpo. Vakaro programoje buvo 
muzikinė dalis, premijų įteikimas ir 
literatūrinė dalis, kurioje savo kū
rybą skaitė Bern- Brazdžionis, N. 
Jankutė, E- Juodvalkytė, atvykusi iš 
Vokietijos, ir I- Meras,, atvykęs iš 
Izraelio-

Lietuvių Mokslo ir Kūrybos III 
simpoziumas vyko lapkr. 24-27 d., 
Padėkos savaitgalyje Jaunimo Cent
re- Dalyvavo ir skaitė mokslinius 
pranešimus daugiau kaip 100 lietu
vių mokslininkų, dėstančių JAV 
universitetuose bei kolegijose ir dir
bančių mokslo institucijose- Iš Los 
Angeles dalyvavo dr. Avižienis, dr- 
J. Žmuidzinas ir kt.

— Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen- konsulas New Yorke, dalyvavo 
konsulo V. Čekanausko pagerbimo 
bankete gruodžio 11 d. ir pasakė 
kalbą-

— Dr- Kazys Bobelis, ALT-os 
c- valdybos pirm-, buvo atvykęs į 
Los Angeles kons. V. Čekanausko 
pagerbimo proga-

Dr. K. Bobelis šeštadienį, gruo
džio 10 d- K- Karužos salėje padarė 
platų pranešimą apie jo keliones į 
Belgrado konferenciją ir apie Ame
rikos atstovo sen- R- Dole susikir
timą su Sovietų atstovu Kuznecovu.

Po kons. V- Čekanausko pager
bimo dr. K. Bobelis parapijos salėje 
kalbėjo apie savo dalyvavimą Bel
grade-

Sen- R- Dole visa kalba yra at
spausdinta LD žurnalo gruodžio 
mėn- nr. (psl- 18).

Bronys Raila ir Antanas Skirius
iš Los Angeles dalyvavo Vliko sei
me gruodžio 3-4 dienomis St. Pe
tersburg Beach, Florida- B- Raila 
atstovavo Liet- Rezistenciniam są
jūdžiui. Antanas Skirius atstovavo 
Lietuvių Vienybės sąjūdžiui. Be jo, 
Vienybės sąjūdžio atstovais buvo J- 
Pažemėnas iš New Yorko ir prof- 
B. Kasias iš Pennsylvanijos.

— Petras Indreika su žmona, 
dukra ir žentu aplankė LD redakci
ją, lydimas K- Karužos- Jie buvo 
sustoję pas Birutę Tomkauskienę 
ir Karužus.

Ignas ir Bronė Kazlauskai, Chi
cago, Ill- žiemos atostogas praleisti 
atvyko pas savo brolį Vincą ir bro
lienę Valeriją Kazlauskus, Los An
geles mieste- Kazlauskai yra “Lie
tuvių Dienų” žurnalo skaitytojai ir 
spaudos rėmėjai. Svečiams Kalifor
nijos oras ir saulutė patinka; norė
tume, kad jie užmirštų Chicagos 
sniegą ir susigundytų čia persikelti.

— Petras Narkevičius iš Sommer- 
ville, MA, spalio mėnensyje atosto
gavo pas brolius Juozą ir Stasį 
Narkevičius Los Angeles- P- Nar
kevičius aplankė ir LAV ir LD lei
dyklą-

Pristatoma “Didžioji iliuzija”

’“Didžioji iliuzija”, kurią prieš sa
vo mirtį suskubo išleisdinti autorius 
prof, dr- Vladas Juodeika, talkina
mas knygos išleido komiteto, bus 
pristatyta Los Angeles visuomenei 
gruodžio 18 d- 12 vai. Šv- Kazi
miero parapijos salėje- Knygą pri
statys rašytojas Jurgis Gliaudą, 
prof. J- Kuprionis ir dr- Grigas Va
lančius. Sol- ir akt. Stasė Pautienie- 
nė paskaitys ištraukų iš knygos- Po 
oficialios dalies bus vaišės ir pa
bendravimas- Komitetas

»»j»«S*^*4»*}**J»«!**I»*J>*t*«!*^**2«4»T**T*4*****I**<^*!**Z**I*

MIRTYS
į — Jonui Kloriui ir šeimai reiš
kiame gilios užuojautos, mirus Chi
cago j e lapkr- 29 d- broliui Petrui 
Kloriui (Klorikaičiui).

— Adelė Schatnerienė po sunkios 
vėžio ligos mirė gruodžio 11 d. A. 
Schatnerienė ilgus metus buvo. Lie
tuvių namų šeimininkė, daug pade 
davo lietuvių organizacijų parengi
mams šeimininkauti.

Reiškiame gilios užuojautos duk
rai Ernai, sūnums Adolfui ir Vy
tautui.

— Magdelena Grincevičienė mi
rė lapkričio 25 d- Garden Grove, 
CA, ligoninėje- Palaidota Šv. Kry
žiaus kapuose lapkr- 28 d.

Magdalena sulaukė 91 metų am
žiaus, o jos sesutė Duobienė jau 
turi 100 metų-

Reiškiame giliausios užuojautos 
dukroms Jozefinai Gediminienei, 
Marijai Lipienei, sūnui Juozui ir 
seseriai Marijai Duobienei-

—Danys Domas Mekišius mirė 
lapkričio 4 d., sulaukęs 78 metų 
amžiaus- Lapkričio 7 d. buvo palai
dotas All Souls kapuose, Long 
Beach, Ca.

D- Mekišius daug darbavosi Long 
Beach lietuvių klube, rėmė Balfą, 
Altą, Radijo valandėlę ir lietuvių 
spaudą.

Reiškiame užuojautos jo žmonai 
Onai-

— Mamertas Stropus mirė lap
kričio 19 d-, po sunkios vėžio ligos- 
Palaidotas lapkr. 21 d. San Fernan
do misijų kapuose-

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai, dukrai ir sūnums.

VILIJA BUTKYTĖ — MISS 
PASADENA UNIVERSE

“Star News”, gruodžio 11 d-, 
1977, talpino Vilijos Butkytės foto 
ir žinutę, kad gruodžio 9 d- Vilija 
buvo išrinkta “Miss Pasadena Uni
verse” ir kitą metą ji konkuruos su 
kitų miestų gražuolėmis dėl “Miss 
Universe” titulo.

Linkime Vilijai sėkmės. Ji yra 
mūsų parapijos narė, skautų narė, 
šokių grupės šokėja-

Kas gali gauti “Miss Universe” 
titulą, sprendžiama pagal “Won 
her title after judgement on poise, 
personality, beauty of figure and 
face, as well as personal grooming.”

Lietuvos Karo mokyklos 40 metų 
sukaktuvinis susitikimas

1978 m- gegužės 28 d- Čikagoje 
ruošiamas Pirmojo Lietuvos Prezi
dento Karo Mokyklos xix laidos 40 
metų sukaktuvinis susitikimas. No
rintieji dalyvauti turi pranešti ren
gėjų grupės atstovui J. Gradinskui, 
2512 W. 47th St-, Chicago, Ill., 
60632, ne vėliau š- m- gruodžio 15 
dienos-

ALp(LKA)1763
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.v u. ov- jvazimiero 
salėje įvyko Lietuvos Garbės kon
sulo Vytauto Čekanausko pagerbi
mo banketas.

Į iškilmes atvyko Lietuvos gen- 
konsulas A. Simutis iš New Yorko, 
ALT-os pirm- dr- K- Bobelis, Es
tų kons. Ernest Lauer, Pavergtų 
Tautų komiteto pirm- Olgerd Klei- 
not, Vengrų ir Tautybių Resp. 
pirm, dr- Frank DeBalough, Kali
fornijos Tautybių Respublikonų 
pirm. Bernard Nurmsen, ir Latvių 
organizacijos atstovas dr- Cilnis-

Bankete dalyvavo 250 asmenų- 
Dar netilpo apie 100 asmenų.

Be minėtų amerikiečių, sveikino 
28 liet- organizacijos. Dar buvo 
manoma 10 liet- org sveikinti, bet 
kai išgirdo, kad jau yra 28 sveikin
tojai, jie susilaikė nuo laikę truk
dymo.

Daugiau bus kitame LAV nume
ryje ,kai gausime iš banketo foto
grafijas.

Vytautui linkime sėkmės sunkia
me darbe kovoti dėl Lietuvos ne
priklausomybės-

Prašome atnaujinti LAV prenume
ratą 1978 metams

Prenumeratos kainos nepakėlė- 
me, nors mums kainuoja “First 
Class” pašto mokestis metams 
$1-30, nors popierio kaina pakilo 
trigubai. LAV prenumeratos kaina 
palieka $5-00 metams-

Turime būti dėkingi skelbimų da
vėjams — jie daug prisideda prie 
laikraščio leidimo, tad remkime 
mūsų prekybininkus ir profesiona
lus, kurie skelbiasi LAV laikraštyje-

A. Skirius
LAV leidėjas

rre r e e r

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 bm 
Adomo Galdiko monografija “A 
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijo- 
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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