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SIMAS KUDIRKA LOS ANGELĖJE
Simas ir Genė Kudirkos yra pa
Premjeros “The Defection of Si
mas Kudirka” (Simo Kudirkos pa kviesti vykti į Prancūziją, kur susi
bėgimas) proga Į Los Angeles buvo domėta “Simo Kudirkos pabėgimo”
atvykę Simas Kudirka, jo žmona filmu ir ketinama išversti į prancū
Genė ir D. Kezienė- CBS TV stotis zų kalbą ir rodyti per televizijąsausio 23 d- pirmą kartą rodė filmą Būtų gerai, kad šis filmas būtų iš
verstas ir į ispanų kalbą ir galėtų
apie Simo Kudirkos pabėgimą.
būti
rodomas Pietų merikojSausio 18 d- CBS patalpose buvo
“The Defection of Simas Kudir
parodytas Simo Kudirkos filmas
spaudos bendradarbiams. Kalbėjo ka” filmą gamino “The Jozak Com
L- A- mokyklų apygardos pirminin pany” New Yorke talkininkaujant
kė ir Simas Kudirka. Po to sekė “Paramount Television Corp ” Holvaišės, kurių metu Simas Kudirka lywoode.
susipažino su TV ir radijo tarnauto
jais- CBS reporteris užrekordavo
pasikalbėjimą su Simu Kudirka.
A tšventėme Nepriklausomybės
Sausio 23 d- L. A- miesto Taryba sukaktį
paskelbė “Simo Kudirkos Dieną”Vasario 12 d- Los Angeles lietu
Simas ir Genė Kudirkos dalyvavo
Hiesto Tarybos posėdyje, kur Tary viai atšventė Lietuvos nepriklauso
bos pirm. John Ferraro įteikė Simui mybės atgavimo 60 metų sukaktį.
Iš ryto 10 vali 14 min. parapijos
proklamacijos lapą (Proclamation
of Simas Kudirka Day”) Ta proga mokyklos kieme buvo pakeltos Lie
kalbėjo J- Ferraro, S. Kudirka ir tuvos ir Amerikos vėliavos- Iš čia
Lietuvos gen- garbės konsulas V. lietuvių organizacijos (ateitininkai,
Čekanauskas- “Herald-Examiner” ramovėnai, skautai, šauliai ir kt ) su
vardu buvo įteiktas Simui Kudirkai savo vėliavomis nuėjo į Šv- Kazi
atžymėjimo lapas- Tarybos patalpos miero bažnyčiąbuv.p perpildytos lietuvių ir ameri
Šv. mišias atnašavo svečias iš Eu
kiečių. LV foto roperteris V. Svi- ropos kun. Celiešius, o pamokslą
derskas padarė daug įdomių foto pasakė T. Bruno MarkaitisnuotraukųPer pamaldas parapijos choras,
‘ Herald-Examiner” dienraštis ir diriguojamas komp- Br- Budriūno,
Sparklets korporacija finansavo iš ir solistai — J- Čekanauskienė, R.
leidimą viso “The Defection of Si Dabšys, H. Paškevičius ir A- Pol'mas Kudirka” filmo teksto, kuris kaitis, gražiai atliko religines g’.es-,
buvo išsiuntinėtas visiems dienraš mes. Pabaigoje choras ir visi žm ?čio skaitytojams.
nės pagiedojo Lietuvos himnąLos Angeles Apygardos mokyklų
Minėjimo aktas įvyko I vai- 30
taryba Simo filmą įtraukė į dram-s min. Marshall mokyklos auditorijojpamokų kursą- Simas per kelias die Prel- J. Kučingis sukalbėjo invokanas buvo kviečiamas kalbėti Aukš ciją. ALTos pirm- A- Mažeika mi
tesnių mokyklų (High School) mo nėjimą pradėjo įžanginiu žodžiu ir
kiniams- Mokyklų auditorijos buvo pakvietė dalyvavusius svečius tarti
perpildytos mokinių ir mokytojų- keletą sveikinimų- Kalbėjo Lietuvos
Studentai labai domėjosi ir daug gen. konsulas V. Čekanauskas, Es
klausinėjo Kudirką.
tijos konsulas Ernst Lauer, ir lat
Didžioji spauda, radijas ir tele vių atstovas Alfons Reinsvizijos kanalai, ypač 2 ir 7, daug
Pagrindiniu kalbėtoju buvo inžinformavo apie S. Kudirkos vizitą Jonas Jurkūnas, svečias iš ChicagosL- A. mieste, apie jo pasirodymus Jis pusvalandžio kalboje palietė lie
mokyklosetuvių švietimo ir spaudos proble
Simas Kudirka aplankė Lietuvių mas. Faktai nėra džiuginantys —
Šeštadieninę Lituanistinę mokyklą ir lituanistinių mokyklų mokinių skai
sekmadienį dalyvavo Šv- Kazimiero čius per pusę sumažėjęs; dalis laik
bažnyčioje pamaldose- Dalyvavo St. raščių neišsilaikė, likvidavosi, lietu
Monikos lietuvių priėmimo vakarie viškų knygų leidimas pasunkėjo, su
mažėjo, nes skaitytojai mažėja.
nėje ir aplankė pažįstamus.

Inž. Jonas Jurkūnas paskaitininkas vasario 16-tos minėjime Los
Angeles, Calif.

ALT-os surengtam vasario 16-tos minėjime dalyvių dalis. Pirmoje
eilėje sėdi, iš kairės: Dr. A. Milaknis, Alena Devenienė, Vidugiriai,
Čekanauskai, prel. J. Kučingis, paskaitininkas inž. Jonas Jurkūnas,
Estijos konsulo Lauer žmona, toliau sėdėjo Estijos konsulas Ernst
Lauer, latvių atstovai Alfons Reins su žmona ir kiti svečiai..............
Lietuvių šaulių “Daumanto” kuopos uniformuoti šauliai, dalyvavę
vėliavų pakėlimo ir vėliavų sargyboje bažnyčioje ir salėje. Viduryje
—kuopos vadas Kazys Karuža ir Lietuvos gen. garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas.
—Foto L. Kanto

Politinėje srityje buvo šviesių mo
mentų: Belgrado konferencijoj sen.
Dole ir Ambasadoriaus Goldbergo
griežtas nepripažinimas Pabaltijo
valstybių okupacijos; taip pat JAV
Valstybės Departamento laikysena

Lietuvos okupacijos nepripažinimo
reikalu; faktas, kad patvirtino re
komenduotąjį į garbės konsulus as
menį Los Angelėje — tai vis tei
giami reiškiniai(nukeltas i 2 pusi.)
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vinimo labui. Pavyzdžiui, paimkime Lietuvos Vyčius. Jie Lietuvos
ir lietuvių tautos reikalais parašo tūkstančius laiškų kongersmanams,
senatoriams, prezidentui, amerikiečių spaudai, nors jie nesireklamuoja, kaip Los Angeles lietuvių “didieji politikai.” Kai jų laiškelį
patalpina laiškų skyriuje koks amerikiečių laikraštis, tai jie “trūbija” per visus lietuviškus laikraščius, kad atliko nepaprastai dideli
darbą. Tie panagirikos net nelanko Vasario 16-tos minėjimų, Lie
tuvos vėliavos pakėlimo ceremonijų prie miesto rotušės. Jie sten
giasi suardyti vieningą lietuvių veiklą.
Jei ir toliau jie tęs toki ardymo, griovimo darbą, patys pajus
lietuvių visuomenės reakciją.

TOLYN NUO LIETUVOS?

Nėra abejonės, kad Lietuva, kaip sveikata (poeto A. Mickevi
čiaus
žodžiais tariant), yra visiems išeiviams reikalinga. Tik vieni
Prenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų.
daugiau, kiti mažiau tą reikalingumą jąuia Okupacinė valdžia,
□ Eina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius- U
pasitelkusi apmokamus statytinius lietuvius, spekuliuoja išeivijos
poreikiais ir kartais iš jų tyčiojasi. Iš vienos pusės ji vilioja išeivius
kaip turistus, iš ktos—juos nežmoniškai varžo ir išnaudoja. Pi prave
ria Lietuvos langelį penkiom dienom, bet už tai lupa dolerius, pana
DIDŽIOJI MŪSŲ SUKAKTIS
šiai kaip ir už siuntinius, ir uždeda varžtus. O jei kas nori didesnių
privilegijų, turi nusilenkti okupacinei valdžiai, jai pasmilkyti, ją pa
Šiemet susilaukėme ypatingos sukakties — 60 metų nuo Lietuvos
liaupsint! propagandinėje spaudoje, televizijoje. Jau nevienas išeivis
nepriklausomybės paskelbimo, atkuriant laisvę mūsų tėvų žemėje- Užpiltuo
keliu nuėjo. Vieni tai padarė iš situacijos nesupratimo, kiti iš
dykime sales tos garbingos sukakties iškilminguose minėjimuose- Drauge
palankumo sovietams (raudonieji), treti—atlygindami už vienokią
giliai jauskime, kad šiandien lietuvis savo žemėje negali giedoti himno,
ar kitokią privilegiją, ketvirti-—iš kolaborantinio nusiteikimo. Kokie
kad už laisvesnį žodį jis brukamas į kalėjimus, darbo vergų stovyklas ar
motyvai bebūtų, toks smilkymas Maskvai per Vilnių yra negarbin
gas, nes yra nusilenkimas smurtui, tautos pavergėjui ir didžiajai me
beprotnamius, kad Lietuva yra paversta Maskvos kolonija, kur svetimieji
lo niekšybei. Ryšiai su pavergta tauta yra girtini, bet laisvo lietuvio
mūsų brolius ekonomiškai išnaudoja, kultūriškai skriaudžia ir siekia už
tarnavimas
kokiu nors būdu jos pavergėjui yra peiktinas. Kaikurie
slopinti lietuvių patriotinius polėkius rusifikacijos prievarta.
išeiviai, norėdami nenutolti nuo Lietuvos, mielai palaiko ryšius su
Protestuokime prieš tas neteisybes ir kruvinas skriaudas mūsų tautai,
Maskvos statytiniais, manydami, kad tuo būdu stiprina ryšius su
keldami balsą televizijoje, spaudoje, susirinkimuose. Atminkime, kad savo tautos kamienu. Bet tai iliuzija, naudinga tik pavergėjams. Ji
laimėjimas tepasiekiamas tik dideliu ryžtu ir nepalūžtančiomis pastan- • stiprina vergiją, bet su tikrąja Lietuva nesuartina. Pastaroji ir to
liau lieka izoliuota.

gomis.
■ '"'ei/.-<
—Tčviškės Žiburiai 1978 m. sausio 5 d. Nr. 1.
Mes nesame vieni- Lietuvos žmonių laisvo apsisprendimo teisė buvo '
pabrėžta tarptautiniame Belgrado forume, kur ambasadorius Arthur Goldbergas ir senatorius Robert Dole ryškiai pažymėjo, kad Lietuva, Latvija
«£»«q» «q» «q» •••
•••
••• •••
*,•
ir Estija yra okupuotos, kad JAV nepipažįsta jų įjungimo į Sovietų Są
jungą, ir šios valstybės turi teisę į nepriklausomybę- Tas stiprina mūsų
Literatūros plokštelė
viltis ir buria naujoms jungtinėms laisvinimo pastangomsAmerikos Lietuvių Taryba jau baigia ketvirtą dešimtmetį ryžtingai
vadovaujama Lietuvos laisvinimo darbams- Nuoširdus ačiū už visokeriopą
mūsų lietuviškos išeivijos paramą. Amerikos Lietuvių Taryba ir šiuose
sukaktuviniuose metuose visus nuoširdžiai kviečia jungtinėmis jėgomis,
bendru darbu ir aukomis burtis į Lietuvos laisvinimo gretas. To laukia
rusų okupacinio jungo iškankinti pavergti broliai tėvų žemėje. Lietuva
vėl turi būti laisva ir Nepriklausoma. Laisvės kovą visi ryžtingai tęskime
ligi galutinio laimėjimo! Kuo būsime ryžtingesnį, tuo sėkmingiau lairhėjimo susilauksime, kuo daugiau skirsime tam lėšų, tuo labiau galėsime
išplėsti laisvinimo darbus- Lietuvos žmonės to iš mūsų laukiaAMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Dr. Kazys Bobelis, pirmininkas

Vieningo darbo ardytojai
Pastebėtas liūdnas faktas, kad kai kolonijos visos organiza
cijos rengia Vasario 16-tos minėjimus ir aukų rinkimus Lietuvos
laisvinimo reikalams, atsiranda keletas asmenų, kurie tą pačią dieną,
toje pačioje vietoje renka aukas savo partiniams reikalams. Tuo
savo jžulimu papiktina ne vien minėjimo rengėjus bet ir visus lietu
vius.
Tie aukų rinkėjai nėra vietos organizacijų įgalioti, bet kaž kie
no iš kitų miestų Įgalioti, iš aukščiau paskirti, neatsižvelgiant ar vie
tos organizacijos tam pritaria ar nepritaria. Toks vadų ir vietinių
aukų rinkėjų elgesys demoralizuoja aukotojus, nes ardo vieningą
darbą.
įsivaizduokite, kad tą pačią dieną dar pradėtų rinkti aukas
skautai, ateitininkai, Lietuvos vyčiai, Šiauliai ir kiti, koks būtų erzelys, kiek ginčų, kiek aukotojų tampymo prie savo aukų lapo. Juk
visos tos organizacijos lygiai, ir dar net daugiau dirba Lietuvos lais2— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Poezijos, satyros • humoro Ir prozos kūrinius skaito keturi mūsų rašytojai

PULGIS ANDRIUŠIS,

BERNARDAS BRAZDŽIONIS,

ANTANAS GUSTAITIS Ir STASYS SANTVARAS

Plokštelė Ilgo grojimo, H. F.

Kaina $5.01.

Galima gauti leidykloje ir pas platintojus.

4364 Sunset Blvd.,

Hollywood, Calif. 90029

ATŠVENTĖME NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTI

(atkelta iš 1 pusi.)
Albinas Markevičius perskaitė
gautą iš Santa Monikos burmistro
proklamaciją, o Vyt- Bandziulis
perskaitė ALTos valdybos paruoštą
rezoliuciją.
Meninei programos daliai vado
vavo Ilona Bužėnaitė- Duetą daina
vo A. Polikaitis ir E. JarašūnasKitas dainas dainavo trio: R- Dabšys, A- Polikaitis ir E. JarašūnasJiems akomponavo stud- R. Poli
kaitis.
Šokių grupų Spindulys, vadovau
jamas O- Razutienės, labai gyvai
publiką nuteikė savo įvairiais tau
tiniais šokiaisMinėjimas baigtas Lietuvos him
nu.

Šių metų minėjimas visiems pa
tiko dėl gerai paruoštos programosVisas minėjimas tik 2 valandas tru
ko. Publikos dalyvavo daugiau kaip
700, atrodo, kad kai kas pabūgo
lietaus; galėjo dar pora šimtų dau
giau būti-

Aukų rinkimą tvarkė ižd- K.
Prišmantas ir fin- sekr. S- Kvečas.
Surinkta aukų daugiau kaip 4000
doleriųLietuvos vėliavos pakėlimo cere
monijos įvyko Vasario 16 d., ket
virtadienį, prie miesto rotušės- Pro
gramai vadovavo pirm- A. MažeikaKalbėjo gen. kons- V. Čekanauskas
ir miesto atstovas-
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S.J. siuitą “Pilnatis” (žodžiai B.
Brazdžionio); Angelė, Algis ir
Darius Raulinaičiai, mecenavę
“Draugo” romano konkursą.
1962 metais grupė Los Angeles
lietuvių sudėjo pinigų Lietuvių
Rašytojų Draugijos premijai.
Los Angeles kaimynas, San
ta Barbara mieste gyvenąs Kle
mensas Galiūnas mecenavo ben
drai poetinius nuopelnus (premi
javimą paskyrė poetui B. Braz
džioniui).
Dabar “Dirvos” novelės kon
kurso premija, 600 dolerių, įteik
ta laureatei Marijai TūbelyteiKuhlmann Los Angeles “teritori
joje.” —LBD
o

o

o

Los Angeles Dramos
Sambūrio Veikla

Šių metų balandžio mėn. 29
d. Los Angeles Dramos Sambū
ris stato Vytauto Alanto 3-jų
veiksmų komediją “SAULĖ
GRĄŽŲ SALA:” Pastatymas
įvyks Thomas King Starr gim
nazijos salėje Fountain Ave.
Komediją režisuoja D. Mackialiene, dekoracijos Povilo Ja-

siukonio. Vaidina: Danutė Ba
rauskaitė, Saulius Matas, Ri
mantas Žukas, Viltis Jatulienė,
Rasa Zeleriytė, Vincas Dovydai
tis, Saulius Stanikas, Manfred
as Prišmantas. Režisieriaus pad.
Ema Dovydaitienė ir Inga Tumienė.
Su “Saulėgrąžų Sala” ir su B.
Pūkelevičiutės “Palikimu” Dra
mos Sambūris yra pakviestas
gastrolių į Detroitą gegužės 20
ir 21 dienomis. Po to yra numa
tytos gastroles ir į kitas vieto
ves.

Organizacijos prašome balan
džio 29 d. nerengti kitų paren
gimų, kad visi galėtų pamatyti
šią linksmą komediją iš šių die
nų jaunos poros gyvenimo. Bus
juoko ir seniem ir jauniem.
Po “Saulėgrąžų Salos” spek
taklio Liet. Taut. Namuose bus
dailės darbų paroda, kurioje da
lyvauja mūsų jaunieji meninin
kai Saulius Stančikas-tapybos,
Rimantas Žukas-fotografijos me
no ir A. Ambrazaitytė iš Cikagos-tapybos. Paroda tęsis per
visa savaitgali.

—A.K.

Marija R. Tūbelyte-Kuhlmann skaito savo kūrybą “Dir
vos” novelės premijos Įteikimo iškilmse.

LITERATŪRINES ŠVENTES
PARAŠTĖJE

Sausio 29 dieną Los Angeles
lietuvių kolonija buvo literatūri
nės šventės ženkle. Visi keliai
vedė Į tą šventę.
Į Los Angeles atskrido iš Tai
wan© salos rašytoja Marija Tūbelytė-Kuhlmann, 1977 metų
savaitraščio “Dirva”
novelės
konkurso laimėtoja. Tą pati
dieną j Los Angeles Įsižadėjo
atskristi nuolatinis (18 kartų)
“Dirvos” novelės konkurso me
cenatas, čikagietis Simas Kašelionis. Premijuotą novelę prista
tyti buvo pakviestas “Lietuvių
Dienų” artimas bendradarbis ra
šytojas Jurgia Gliaudą.
Nenuostabu, kad Tautinių Na
mų salė, kur vyko novelės pa
gerbimo iškilmės ir susitikimas su
laureate, buvo pilna • nuoširdžių
mūsų literatūros gerbėjų bei my
lėtojų. Susirgęs mecenatas nega
lėjo atvykti; jis atsiuntė jautrų
laišką-sveikinimą.
Iškilmių programa buvo iš
imtinai literatūrinė, Įvedus tik
sveikinimus, tarp kurių reikš
mingas Lietuvos generalinio gar
bės konsulo inž. Vytautą Čeka
nausko asmeniškas laureatės, o
per tai ir lietuvių literatūros, pa
sveikinimas. Šito nebuvo anks
tesnėje konsulato praktikoje.
Gyvendama tolimame Taiwa
ne laureatė atvyko Į Los Ange

les miestą, nes čia buvo paskirta
iškilmių vieta. Čia ji gavo pre
mijos čekį. Laureatė turi daug
ką papasakoti apie tolimą Taiwano salą, apie salos gyventojų
būdą. Ji paskaitė nuotaikingą
humoreską: kaip Taiwane įveda
telefoną.
Visuose sveikinimuose skam
bėjo džiaugsmas, kad literatūri
nis mūsų gyvenimas tebėra ga
jus ir veiksmingas, nes visuome
nė juo domisi. Rašytojas Jurgis
Gliaudą, Įvertindamas premijuo
tąją novelę “Susitikimas” pava
dino ir iškilmes “susitikimu su
susitikimu.” Savo žodyje jis ap
žvelgė novelės ypatybes, kalbėjo
apie “Susitikimo” novelę.
Po oficialios parengimo da
lies sekė tradicinis bendravimas
prie vaišių stalo ir prie kavos
puoduko.
Los Angeles lietuvių kolonija
turi neproporcingai daug laurea
tų kiekvienoje kultūrinio kūrybi
nio darbo srityse. Kadangi lau
reatė Marija Tūbelytė-Kuhlmann
susitiko so jos laurų primuoju
pripažinimu Los Angeles mieste,
losangeliečiai mielai Įjungė ją i
savo gausingų laureatų būrį.
Pastaruoju metu Los Ange
les lietuvių kolonija pradėjo gar
sėti ir mecenatais-tūkstantininkais. Tai yra Ona ir Jonas Mo
tiejūnai, mecenavę kompozito
riaus kun. Bruno Markaičio,

Simas Kudirka prie spaudos bendradarbių. Iš kairės: A- Skirius, garbės
konsulas V. Čekanauskas, S- Kudirka; stovi V. ir A- Pažiūros ir jų
draugėFoto V- Svidersko

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA

Telefonas: (213) 828-7095
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ROQUE and MARK CO.. INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC

3002 Santa Monica Blvd.,

SANTA MONICA, CA 90404

Phone: 828-7525 ---------- Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai
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Iš ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Lietuvių Evangelikų
iškibningios pamaldos

Š.m. vasario 12 d., minint Los
Angeles Lietuvos Nepriklauso
mybes 60 metų sukakti, pirmą
kartą buvo surengtos jungtines
pamaldos naujai pastatytoje lat
vių bažnyčioje, Riverside Drive.
Be lietuvių kunigo, jose dalyvavo
latvių kunigas Klinbergs, ir es
tų kun. Neggo.
Visi bendrai pasimeldė, pa
sakė trumpas pamokslus, sve
čiai pasveikino lietuvius ir pa
linkėjo sulaukti laisvės. Vargo
nai grojo muz. O. Metrikienė,
giedojo E. Vilimienė. Pamaldos
buvo baigtos tautos himnu.
Tarpe dalyvių buvo matyti
dr. M. Devenis su žmona, LTS
sekr. E. Balceris su žmona, H.
Yčaitė 'Petkienė, S-gos sekr.,
mok. V. G'lažė, J. Kutra ir kt. į
tokias retas pamaldas galėjo at
silankyti ir daugiau parapijie
čių, bet gal dėl naujos vietos ir
nepastovaus oro kiti pabūgo at
vykti.
Po pamaldų visi susirinko
Taut. Namuose priešpiečių, o pa
sistiprinę, skubėjo į bendrą Va
sario 16-sios dienos minėjimą.
—J. Ktr.

Lietuvių Kredito Unijoje
Lietuvių Kredito Unija (koop
eratyvas), 3356 Glendale Blvd.,
Los Angeles (Tautinuose narno
se) išsiuntinėjo savo nariams
pranešimus apie finansinę padė
ti, iš kuri1 matyti, kad 1977 m.
Narių indėliai pasiekė $512,762.
Garantijų ir rezervo fondai—
$61,409.
Išduotų pasekolų balansas ir
trumpalaikės investicijos buvo
$567,489. 1977 m. pajamos
$49,137. Gryno pelno gauta
$35,563. Sis pelnas, pervedus
Įstatymu numatytas sumas i Ga
rantijų fondą, buvo išdalytas na
riams taupytojams, išmokant
6’/a % dividendo.
Kredito unija duoda įvairių
rūšių paskolas: nekilnojamam
turtui pirkti (I ir II morgičius),
asmenines ir automobiliams Įsi
gyti. Paskolos iki $10,000 (išsky
rus nekilnojamo turto) yra ap
draustos—skolininkui mirus, su
moka draudimo įstaiga. Apdrau
džiama ir indėlininkų gyvybė iki
$2000, jei atitinka nustatytas
amžiaus sąlygas. Kredito Uni
ja remia Lietuvių Fondą, litua
nistinį švietimą ir apskritai jau
nimo ir kultūrinius reikalus.
—Z. M.

sirinkimą 1978 m. kovo 5 d., 12
vai., sekmadienį, 3675 Monon
St., Los Angeles, CA 90027.
Kviečiame visus šaulius-les
būtinai daly auti susirinkimo, ku
ria ie bus aotarta svarbūs eina
mieji reikalai ir šių metų darbo
pianas. Kuopos registracija-informavija adv. Roma Rakūno,
“Žemaičių Didysis’’ knyga ir bus
skaitoma ištrauka iš nauiai iš
leistos novelių knygos 10 min.
ir t.t.
Po susirinkimo sesės šaulės
pavaišins skaniais užkandžiais
/■ kavute. —Valdyba
ŠAULIŲ C. V- IŠKYLOJE

Lapkr. 27 d- Šaulių susirinkime
K. Karuža pranešė apie Šaulių Sgos suruoštą Kultūrinę savaitę Union Pier, Mich- liepos 1 — 4 die
nomis, Kuraičio sodyboje- Dalyvavo
daugiau kaip 200 narių.
Pirmą dieną buvo registracija,
kambarių paskirstymas, aprūpini
mas maistu, vėliavų pakėlimas, ati
darymo žodis (tarė s-gos pirm- K.
Milkovaitis), Lietuvos himnas.
Kitą dieną vyko c-v- ir dalinių
atstovų bendras posėdis, diskusijos
sąjungos veiklos reikalais. Raginta
prisidėti prie Romo Kalantos pa
minklo Chicagoje statybos, įsteigto
Šaulių Fondo bei šaulių vadovo iš
leidimo ir kt. Parodytas c- v. veik
los filmas- Buvo dvi paskaitos: pulk.
K. DabuleviČiaus — Pauliškai kari
nio turinio ir š. J- Šiaučiūno — ak?,
tualia šauliškos ideologijos tema.
Sekmadienį — pamaldos- Mišias
atnašavo T- Borevičius. Šauliai da
lyvavo pamaldose su vėliavomis,
taip pat buvo nemažai svečiųPo pamaldų visi vyko į Tarptau
tinį Draugystės sodą. Ten LKVE
Ramovė surengė Lietuvos Respubli
kos prezidentų pagerbimo iškilmes,
kalbėjo: kpt. A. Juškevičius, K- Mil
kovaitis ir birutiečių atstovė- Po to
visi grįžo į Kuraičio sodybą.
Buvo pravesta jaunimo, sporto
veržybos ir įteiktos pasižymėjusiems
jauniams premijos. Jas pravedė cv
jaunimo vad- A. MarkauskasKitą dieną surengtas susipažinimo
vakaras su menine dalimi ir šokiaisKultūros savaitę pravedė š. E.
Vengiauskas- Oras pasitaikė gražus.
Nuotaika visų gera- Įspūdžių ir nau
dos daugK. K.

J. Daumanto šaulių kuopos
valdyba šaukia metinį narių su

RŪTA,

INC.

Investavimo Bendrovė

3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L- Herzog

BALTIC BAKERY
2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNI A
Telefonas 547-4331

Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet
Išvežiojama duona per visas delikatesų ir kt. europėjiškas krautuves.

Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Park Blvd.
<>•¥¥+¥¥¥¥¥♦■¥¥*¥¥♦¥¥¥¥¥¥¥¥¥+¥♦¥¥¥¥¥¥♦¥¥¥♦¥♦¥¥¥♦¥* ^¥¥

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848

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

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

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

PRAŠOME ATNAUJINTI

“Lietuviai ..Amerkos ..Vakaruose”
prenumeratą

prisiunčiant $5.00 adresu:

BROLIAI IR SESĖS ŠAULIAI

CBS TV stoties suruoštame priėmime S- Kudirka duoda autografus. Iš k.:
V- Sviderskas, Alfa Pažiūrienė, S. Kudirka, TV stoties sargybinis ir repor
teris A- GustaitisFoto V. Svidesko

“LAV”, 4364 Sunset Blvd-, L. A90029Tel- 664-2910
e9S&SSSSSSS9S2S&9SS^S^įi=>
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2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.

Tclef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Je jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasi inkimą. ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
■u tara 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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LB "SPINDULIO" BLYNŲ BALIUS
SPINDULIO BLYNŲ BALIUS

Įvyko vasario 4 d- Šv. Kazimiero
parap- salėj. Dalyvavo apie 160
jaunimo ir apie 200 svečių- Pro
grama buvo marga, kaip ir pats
jaunimas.
Pradžioj R- Alseikaitės išmokytos
keturios mergaitės — R. Banionytė,
V- Dūdaitė, A. Giedraitytė ir DVosyliūtė - pašoko baletuką “Čiuo
žėjos”- Tada vyresnių vaikų didelis
būrys suvaidino P. Kalvaitienės
“Grybų karą”- Svarbiąsias roles
roles vykusiai suvaidino: Tadas
Dabšys - Baravykas, Paliepė - jo
žmona — Renata Nelsaitė, Kelmu
tis — D. Petronis, Kelmutienė —
N. Brinkytė, Voveraitė — I- Nelsai
tė, Ūmėdė — S- Kazakevičiūtė,
Musmirė — A. Dabšytė, Ruduokė
G- Radvenytė, Raudonikis — VKoklys, Lepšis — L. Venckus, Kazailiekas — J- Kulikauskas; Paukš
tis — S- Kliorytė, peteliškės — MFranken ir D. Navickaitė, Vovery
tė — D. Venckutė, Zuikis — DVosylius, žiogai smuikininkai — R.
Navickaitė ir T- Radvenis-

Režisavo Ona Razutienė ir Algis
Žemaitaitis; šokiams talkino D- Razutytė; muzika — O. Barauskienė
ir R- Polikaitis. Artistams drabu
žius padarė jų mamytės. Jie atrodė
puikiai- Veikalėlis atliktas gerai, ir
publikai patikoPasirodė du chorai: jaunųjų ir
yresniųjų, kuriems dirigavo A- Po
likaitis ir O. Razutienė; akomp. RPolikaitis ir O. Barauskienė- Dainos
skambėjo gražiai- Pažymėtina, kad
jaunųjų choras mokosi 5-sios Dai
nų šventės dainas; dalis dainininkų
užsiregistravo važiuoti į Dainų šven
tę Toronte- O jaunimo choro ne
maža dalis jungiasi į Šv- Kazimiero
parap. chorą — irgi važiuos į Dai
nų šventę.
Po chorų dainų pasipylė salės vi
dury vaikų, jaunių ir jaunimo gru
pės tautiniams šokiams- Iš viso pa
dainuota 6 dainos ir pašokta 8 tau
tiniai šokiai. Programa marga, to
dėl nenuobodiPo programos buvo įteikti iš Ro
mos parvežti medaliai komp- GGudauskienei už didelį jaunimo rė
mimą, kūmai A. Bajalienei ir kū
mui prel. J- Kučingiui už visokerio
pą pagalbą ir globąSpindulio seniūnai — I- Bužėnaitė ir V- Bandziulis visiems padėko
jo; gi mergytės apdovanojo gėlėmis.
Prasidėjo vaišės — blynai ir “bly
nai”, kurių atrodo, buvo mažoka-.•
Mat, blynai yra mamyčių, kurių
dauguma kepė pyragus; jie turėtu
atstoti blynus, deja, neatstoja-.... Ki
tais metais blynus žada kepti vyraiPažiūrėsim, ar taip bus ir kaip bus.
Studentų orkestras, vadovauja
mas Rimo Polikaičio, smarkiai tren

kė- Visi — dideli ir maži, seni ir
jauni — smagiai pasišoko — net
iki po dvyliktos.
Virtuvėj “blynus” tvarkė daug
mamyčių, kurių vyriausios šeiminin
kės buvo I- Kazakevičienė, E- Bandziulienė, B- Butkienė ir kitos. Prie
baro sėkmingai sukosi R- Bužėnas
ir S. VizgirdaVakaras buvo linksmas, įdomus
ir sėkmingas- Iš gauto pelno didžio
ji dalis paskirta Spindulio išvykai į
Phoenixa, kur vasario 16-tosios mi
nėjime atliks programą vasario 19.
Ačiū visiems atsilankiusiems!
Ačiū jaunimui!
Ačiū visiems mano talkininkams!
(o;i r-) '■
Lietuvių Bendruomenės Vakarų
Apygardos suvažiavimas

Vakarų Apygardos paskutiniame
posėdyje svarbiausi svarstymo klau
simai buvo: Vasario 16-tos minėji
mas ir aukų rinkimas ir Vakarų Apygardos suvažiavimasDėl Vasario 16-tos minėjimo rei
kalų nieko nesvarstyta, nes ALTa
rengia tą minėjimą. Dėl aukų rin
kimo irgi nieko nenutarta, nes
Krašto valdyba aukoms rinkti įga
liojo A- Adomėną.
Vakarų Apygardos suvažiavimas
nutarta šaukti balandžio 2 d- ŠvKazimiero par. patalpose- Kalbėtoja
kviečiama Krašto valdybos narė
Zerr.
Buvo diskutuojama, ar Apygar
dos iždininkas ir vicepirmininkas
turėjo teisės ignoruoti Apygardos
rengiamą Lietuvių Dieną.
A- Skirtus, pirmasis kandidatas į
valdybą, buvo pakviestas ir patvir
tintas Apygardos pirmo vicepirmpareigoms .visuomeniniams reika
lams. (A. ti.-)

la A. miesto Tarybos pirm- J. Ferraro, dešinėje, įteikia deklaraciją Genei
ir Simui Kudirkai•, ,

ka apie seselę misijonierę. Apie
sportus rašo: Indrė Leškytė, Jonas
Bužėnas, Vytas Dabšys- Eilėraščiai,
daug aiškiau atspausti negu rašinė
liai, ir, pagal poetų amžių, gana
taisyklingi ir skambūs: įvairiausiom
temom — apie žiemą, kačiuką, Ka
lėdas, Tigrą ir kt- — rašo Birutė
Abelkytė, Rima Kulikauskaitė, Rū
ta Vaišnytė, Vida Čekanauskaitė,
Dalia Trotmanaitė, Andrius Kuli
kauskas, Dalytė Venckutė, Audris
Jarašūnas ir kt- Daug rašinių apie
žiemą ir smgą, nors kaliforniečiai
vakai tų dalykų nepažįsta, tik įsi
vaizduoja rašo: Gailė Radvenytė,
Vidas Enck, Aldona Trotmanaitė,
Vilija Kontrimaitė, Milda Palubins
kaitė, Saulė Kliorytė, Rymantė
Vizgirdaitė, Audrytė Giedraitytė ir
kt- Rašinėliai papuošti atitinkamais
piešiniais. Labai simpatingi pačių
mažųjų piešinukai ir “rašinėliai” —
po vieną sakinį.
Laikraštėlis — gražus kūrybinis
mokinių ir jų pagelbininkų-mokytojų darbas
A. R*

“SAULUTĖ”

Tokiu vardu išleistas Los An
geles Šv- Kazimiero parap. šešta
dieninės Lituanistinės mokyklos
laikraštėlis, nr- 7 (Iš tikro 2-ras, nes
pirmieji penki numeriai ėjo vardu
“Spindulys”)Data nepažymėta, bet išėjo pra
ėjusių Kalėdų proga1- Redaguotas,
atrodo, rūpestingų lietuvių kalbos
mokytojų prižiūrimų gabesniųjų
mokinių, įdomus, pilnas įvairių ra
šinėlių bei piešinėlių.
Įdomus pirmame puslapyje Eri
kos Ugianskytės piešinys Kalėdų
eglė. Apie vasaros atostogas bei ru
dens šventes rašo: Daiva Čekanaus
kaitė (apie vasaros kelionę su Spin
duliu po Europą), Vytas Dabšys,
Dana Žmuidzinaitė, Živilė Tomkutė; graži Dalios Trotmanaitės pasa

*

*

JAUNIMO PREMIJA —
VIKTORUI NAKUI
buvo atrinktas sėkmingiausiai
Lietuvą ir lietuvius 1977 m. lai
kotarpyje reprezentavęs jaunuo
lis gauti Eugenijaus Kriaučeliūno Jaunimo 1000 dol. pre
mijai, isteigtan Kriaučeliūnų
šeimo savo mirusiam sūnui pri
siminti. Premijai slaptu balsavi
mu vienbalsiai buvo išrinktas
Viktoras Nakas, šiuo metu stu
dijuojąs ir dėstąs žemesniuose
kursuose universitete Washing
tone, D.C. Premija jam paskirta
už sėkmingą organizavimą pabaltiečių demonstracijų Washing
tone žmogaus teisėms ginti, už
gerą Pasaulio Lietuvių Jaunimo
sąjungos politinės veiklos koor
dinavimą, už platų bendradar
biavimą spaudoje.

Eugenijaus Kriaučeliūno pre
mijai skirti komisiją sudarė kun.
Pranas Garšva —- pirmininkas,
Gabija Juozapavičiūtė, Toron
to)—sekretorė,
nariai
Irena
Kriaučeliūnienė, Birutė Zdanytė
(Hartford) ir Romas Kasparas.
Premijos Įteikimas numatytas va
sario antroj pusėj.
PHOENIX, ARIZONA
Tuscono lietuviai

— Kostas ir Aldona Eidukoniai
ką tik įsikūrė naujoje rezidencijojeModerniai įrengta, gražiai išpuošta,
kalnų papėdėje— Antanas ir Marytė Grigai vis
labiau pradeda apsiprasti su nauja
Arizonos aplinka. Marytė augina
daršoves ir vaismedžius, Antanas
save garsina gražiu staliaus darbu,
gauna užsakymų iš bankų ir didelių
įstaigų.
— Kristina Mikelaitienė džiaugia
si Tosconu, — kad čia šilčiau kaip
Baltimorėj, ir gyvena arti savo sū
naus ir dukros— Jonas ir Elzbieta Pilipauskai
turi viešnią iš Lietuvos, Jono mamy
tę, kuri atvyko prieš kiek laiko, ir
dabar yra 90 metų amžiausTuscone yra apie 20 lietuvių šei
mų; ten vasarą truputį vėsiau kaip
Phoenixe.
— Sausio 17 d- mirė Steponas
Gobis, 54 metų amžiaus Jis ką tik
į Phoenixą buvo atvykęs iš Long
Beach, CalifDidžiam liūdesy liko brolis Jo
nas, kuris rūpinosi laidotuvėmis;
jam padėjo Agnes Ignotienė.
Steponas Gobis buvo kilęs iš Lydokių parap., Ukmergės apskr- Tė
vai buvo ūkininkai, turėjo gausią
šeimą: 8 vaikus- Iš jų tik 4 gyvi:
brolis Jonas čia, ir 3 Lietuvoje:
kun. Mykolas Gobis, Babtų klebo
nas, ir dvi seserys: Marija Skribelienė ir Veronika Katinienė-
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Susivienijimo laikraštis Garsas- Ma
tas pradėjo dirbti Garse, bet ir su
Žvaigžde nenutraukė ryšių. Dvi die
nas per savaitę važiuodavo į Philadelphiją padėti Žvaigždės spaustu
vėjNuo 190j iki 1900 Ž. buvo lei
džiama Shenandoah, Pa- Abu bro
liai norėjo išleisti daugiau lietuvišįktį knygų, nes tikėjo, kad tuo labiau
patąrnaus atsikuriančiai Lietuvai1909 Ž. buvo perkelta į Philadel
phia-

A- A. MATAS A- MILUKAS

Sausio 13 d-, Richmond Hill, N.
Y., mirė ankstesnės kartos žymus
veikėjas Matas Milukas, sulaukęs
92 metų amžiaus- Palaidotas ŠvKarolio kapuose. Liko dvi dukterys
— Emilija Matulaitienė, ir Rūta
Strazdienė ir 5 sūnūs — Antanas,
Matas, Juozas, Kazys ir Vytas-

M. Milukas buvo gimęs 1885 mrugsėjo 4 šeštokuose prie Marijam
polės. Baigė Rudaminos pradžios
mokyklą- Tėvui anksti mirus, mo
tinai buvo sunku verstis su mažų
vaikų būriu- Bet Matas vistiek užspyręs išlaikė Kalvarijos dviklasės
mokyklos egzaminus ir gavo pažy
mėjimą. Tada pradėjo mokytis var
gonininkauti1905 m- įstojo į Veiverių moky
tojų semiariją. Čia jis mokėsi iki
1905 m. revoliucijos- Buvo sujudę
ii' seminarijos mokiniai, reikalavo,
kad būtų viskas dėstoma lietuvių
kalba- Tą reikalavimą perskaitė
Matas Milukas. Paskui prasidėjo
represijos- Matui teko pasitraukti iš
mokytojų seminarijos, nes jo ieško
jo dragūnai- Jis pasitraukė į Kybar
tus ir laukė patogaus momento pa
bėgti.
1906 m- jis atvyko į JAV pas
brolį kun. Antaną Miluką Shenan
doah, Pa-, kur brolis turėjo spaus
tuvę ir leido žurnalą Žvaigždę. Ma
tas dirbo spaustuvėje, o sekmadie
niais vargoninkavo-

Matas buvo geriausias brolio ku
nigo talkininkas, dalyvavo visuose
draugijose, pats jas organizavo ir
vadovavo-

Atsistačius Lietuvai, Matas 1920
m. rugp- mėn. grįžo į Lietuvą- Pra
džioj dirbo pramonės įmonėse, o
nuo 1930 gavo tarnybą Lietuvos
banke ir ėjo kasininko pareigasII pas. karo metu 1944 m- spalio
17 ties Vištyčiu perėjo sieną ir pa
sitraukė iš Lietuvos- Gyveno Vie
noj, paskui nusikėlė į Innstbrucką,
kur surado išsibarsčiusią šeimą.
Pokario metais apsistojo Stuttgarte, lenkė ir ukrainiečių stovykloj ir
buvo sekretorius ir vertėjas- Čia jis
daug padėdavo lietuviams, kurie
kėlėsi į JAV. Kai stovykla buvo
perduota armėnams, jis apgyvendi
no ten ir lietuvių- Jo rūpesčiu buvo
įkurta ir antroji stovykla miesteKelis šimtus lietuvių apgyvendino
apylinkės miesteliuose. Vėliau Ma
tas persikėlė į Stuttgarto priemiestį.
Čia jos buas vis buvo pilnas prake
liaujančių lietuvių. Visiems jis pa
dėjo1946 liepos 15 jis su žeima išlipo
New Yorke. Atvyko antruoju trans
porto laivu- Tuo metu jam buvo 61
metaiGrįžo į spaudos darbą. Buvo Amerikos savaitraščio administrato
rium ir dirbo spaustuvėj- 1951 m.
išėjo į pensiją- Kai buvo sujungta
Amerika, Darbininkas ir Lietuvių
Žinios, M. dar trumpą laiką dirbo
naujai organizuojamoj Darbininko
spaustuvėjNeužmiršo jis ir Vokietijoj liku
sių lietuvių — 40-čiai sudarė doku
mentus atvykti į JAVKaip ir brolis kun- Antanas, jis
irgi negalėjo praeiti pro raštą. Ra
šė Žvaigždėj, Garse, Darbininke,,
vėliau Amerikoj ir kituose laikraš
čiuose- Rašė korespondencijas, ap
sakymus, vedamuosius, feljetonusĮ lietuvių k. yra išvertęs H. RHaggard romaną Marijar, 1939 m-,
Charlotte M. Yonge dviejų tomų
Lady Klareta, 1940Jam teko uoliai veikti LRKSA,
buvo seimų sekretorius, iždo globė
jas ir vienas iš LRKF organizatoriųMato M. vyriausias sūnus An
tanas gyvena Kalifornijoje ir yra
Lietuvių Dienų žurnalo anglų kal
bos redaktorius.
Visai Milukų šeimai reiškiame gi
lią užuojautą-

1907 m. Brooklyne įsisteigė LRK
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Kauno ir Vilkaviškio vyskupas Liudas Povilonis spalio 22 audiencijoj
pas popiežių Paulių VI-.. Iš k.: vysk- Povilonio sekr. Kauno
Kunigų scinarijos prof, kun- dr- Pranas Vai čekonis, vysk L- Povilonis,
vertėjas prel. dr. iudrys Bačkis, Paulius VI-
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ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
8400 — 8th Ave., Inglewood, telef- 752-1002
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
ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,

Inglewoode, 8400 — 8th AvenueKrautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais-

AMER. LIETUVIŲ TARYBOS
ŽINIOS
Premijos prel- V. Mincevičiui,
V- Bražėnui, Pr- Alšėnui

Už Lietuvos reikalų garsinimą ki
tataučių spaudoje Amerikos Lietu
vių Tarybos premijos sausio 20 d.
buvo paskirtos: I premija — 500
dol- — prel. Vincui Mincevičiui.
Italijoje; II premija — 300 dol. —
Viliui Bražėnui, Floridoje; III pre
mija — 200 dol- — Pranui Alšėnui,
KanadojeJury komisiją sudarė dr- K. Bo
belis (posėdy jį pavadavo jo įgalio
tas kun. A- Stašys), inž. E- Bartkus,
O- Baršketytė, dr. L- Kriaučeliūnas,
L- Labanauskas. Premijų mecenatas
— kun- dr. JI Prunskis. Premijų
įteikimas — vasario 12 d- 2 v. p- p.
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
me Chicagoje, Marijos Aukšt- mo
kyklos salėje.
ALT-os raštas prez- Carter’iui

Prezidentą Carterį A. Lietuvių
Taryba pasveikino su Naujais 1978
metais ir padėkojo už jo ryžtingą
gynimą žmogaus teisių ir tautų lais
vo apsisprendimo teisės-

Nauji Altos vadovai New Yorke

New Yorko Lietuvių Tarybos ir
valdybos pirmininku išrinktas Juo
zas Bagdonas, vicepirmininkai: B.
Spudienė, P- Wytenus, sekr. A- Vebeliūnas, ižd- J. Gasiliūnas, ypatin
giems reikalams Č- Janušas, fin.
sekr- J. Ivašauskas, iždo globėjos—
dr- A. Goeldnerienė, dr- M. Žukaus
kienėNepriklausomybės minėjimas įvy
ko vasario 19 d. Kultūros Židiny,
Brooklyn, N- Y.
Altos žmonės Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimuose

Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimo minėjimuose pakviesti kalbėti:
vasario 12 d- — inž- E. Bartkus De
troite, P- Bučas Ciceroje; vasario 19
d- — dr. K. Bobelis Clevelande,
kun. dr- J- Prunskis Rochestery, NY.; vasario 26 d. —kun- A- Stašys
Brockton, Mass- Į minėjimą Baltimorėje iš Chicagos vyksta dr- L.
Kriaučeliūnas; Los Angeles mieste
kalbėti pakviestas Altos veikėjas inžJ- Jurkūnas.

★
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Grožio salionai

; NAUJOS J- BURKAUS KNYGOS
I

Advokatai

CENTRAL APPLIANCES

6087 Sunset Boulevard

MAYTAG WASHERS

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

Hollywood. CA 90028

Authorized Representative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.
Venice, CA 90291

HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
‘•Flatte of Hollywood”

buil Hollywood BlVv..
Hollywood, CA 90G28

JONAS KUTRA

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Call Herbert Carlson 391-9227 or
391-4760

Notary Public

5410 Wilshire Blvd.

1011—19th St.

Los Angeles, CA 90036

11253 Washington Blvd.,
Culver City, CA 90230
Help wanted for Restaurant & Bar

Rail Estate — Income Tax

Member L.A. County Dental Society

828-7525

Abi knygos įdomios, visiems leng
vai suprantamos ir kiekvienam tik
rai naudingosUžsisakytina:
“Sūduva”, 809 Ramble St., Hot
i Springs, Ark- 71901-

THE BALTIC SEA LOUNGE

Nuosavybių pardavėjai

Dantistai

Ali Lines of Insurance

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA
90029
Tel. 665-4381

Res.: 466-6084

469-8097

A. "Mark" MARKEVIČIUS

393-9801

iliustruota, II-ji dalis išeina 1978 m.
pradžiojeKaina $5.00

Res. 1 (714) 642-4878

Fotografai

Apdrauda

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

2- “Konnersreutho Teresė”- Gausiai

Tel.: 466-1066

Phone: 821-2525

17228 Crenshaw Blvd-,
Torrance, CA 90504
538-4160

M & R AMERICANA
Insurance Service, Ine.

vieną sudaro geri angelai ir žmonės,
j o kitą tie, kurie yra blogi. 444 psl-,
Kaina $8-50

Sav. Elena Astravas

Law Offices of

3440 Wilshire BlvdLos Angeles, CA 90010
770-2000
—
385-2837

! 1. Du dvasinių būtybių pasauliai—

BEAUTY FAIR COIFFURES

Badai

Santa Monica, Or 90403

Tel. 939-1448

Vytės Nemunėlio

Tel. 451-3050

A. F. SKIRIUS
Dantistas (latviu

1366 Sunset Boulevard

ALBINAS MARKEVIČIUS

kilmes)

su spalvotomis V. Stančikaitėa
Iliustracijomis.

Real Estate Broker

2901 Wilshire Blvd.

'.os Angeles. CA 90029
Tel.: 664-2919

Meškiukas Rudnosiukas

A. BLAKIS, D.D.S.

INSURANCE AGENT

Santa Monica, CA 90403

ROQUE & MARK CO.

Phone 828-4613 by appointment

3002 Santa Monica Blvd.

Kaina $3.00

Santa Monlea, CA 90404

Automobilių

taisymas

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
Ir
DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

BODY and FRAME WORK

Res. 395-0410

Branch Office:

2953 Lincoln Blvd.
Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

3151 Glendale Boulevard

Automobiliu taisymas

Phone: 828-7525

Los Angeles. CA 90039
Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.
Lomi ta, CA 90717

Tel. 660-1205

DANUTĖ PASKEVIČIENĖ

LUIS M. ALDERT, M.D.
Glendale, CA 91207

HENRY J. PASCOE, Realiu, z

Phone 246-2456

401 Wilshire Blvd., Suite 420

Santa Monica, CA 90401

COCKTAILS and DANCING

Jonas Sprelnaitis, savininkas

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

14530 Lanark Street

Gydytojas ir chirurgas

Tel. 393-5544

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI
Real Estate Brokers

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Hollywood, CA 90029

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-fs:

664-2919

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.

615 South Brand Blvd.
Glendale, CA 91204

JONAS JURGILAS, M.D.

Tel.: 246-1717

Granada Hills, CA 91344

4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029
Tel. 664-2918

17427 Chatsworth St.

Vaikų darželiai

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-1

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

GLENDALE PRE-SCHOOL

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

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

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

ANTHONY SKIRIUS

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

NOTARY PUBLIC

Gynekologas ir chirurgas

1366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

1052 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90813

Res. Phone 842-5344

Tel.:

432-2973

Res.

225

S.

Verdugo

Tel. 244-4567

597-4141

ir autentiškos koplytėlės, lietuviškoi
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra

4366 Sunset Blvd.

THE ROUND ROBIN

664-2919

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis—
tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluosčiai ir staltiesės.
Gražu dovanų duoti yra

Namu telefonas: 820-2867

Phone 787-9387

Dokumentų tvirtinimai

Res. 393-. 381

Įstaigos telef. 826-3090

Panorama City, CA 91402

Cocktails and Dancing

VERTINGOS DOVANOS

Real Estate Brokers

118 E. Gienoaks Blvd.

THE BIG SHOT

atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

ir

Gydytojai

Alinės-užeigos

Mūsų knygyne taip pat galite gauti
lengvosios muzikos
šokių, maršų, chorų dainų,

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

Tel.: 325-3145

šią k kitą knygų jaunimui galite
gauti “Lietuvių Dienų" leidykloje:
43K4 Sunset Blvd., Hollywood. GA
99029
Phone: 664-2919

Rd.,

Glendale.

CA

vakare 241-0340

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

8

F A R E N G I M Ų
KALENDORIUS
KOVO MĖN4 d- — Šv. Kazimiero parapijos
koncertas parapijos salėje.

BALANDŽIO MĖN

1 d. — Skautų Balius Castaway res
torane, Burbank-

8-9 d. — Operetės ansamblio pasi
rodymas Immaculate Heart salėj.

15 d- — Radijo valandėlės balius
Šv- Kazimiero par- salėj.
22 d- — Lituanistinės mokyklos va
karas, Šv. Kazimiero par. salėj-

29 d. — Dramos sambūrio vaidini
mas, King Jr- Aukšt- mokyklos
salėj-

TRUMPAI
— Solistas Arnoldas Vokietaitis
ir pianistė Raimonda Apeikytė da
lyvaus Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos metinio banketo progra
moje kovo 4 d. Prasidės 6 vai. 30
min- vakaro svečių priėmimu, už
kandžiais bei atgaiva apatinėje salė
je; 8 vai- įvyks banketas ir jo pro
grama viršutinėj salėjKovo 5 d- 10:30 vai. ryto bažny
čioje prasidės iškilmingos pamaldos,
bus pirmą kartą atliekamos komp.
B. Markaičio, SI sukurtos mišios
Šv- Kazimiero garbeiMarija Tūbelytė Kuhlman,

lydima Jono Petronio, aplankė
LAV redakciją ir papasakojo apie
gyvenimą Taiwane, KinijojeMarija yra buvusio Lietuvos vi
suomenininko ministerio Juozo Tū
belio dukra- Ji jau pasižymėjo kaip
novelių rašytoja ir 1977 m. laimėjo
“Dirvos” konkurso novelės premiją.
Aplankiusi draugus ji vėl grįžta
į Taiwaną, kur jos vyras Kuhlman
turi tarnybą.
— Kun- Vaclovas Martinkus, ŠvKazimiero parap- klebonas Provi
dence R. L, praleido atostogas
Phoenix, Ariz-, ir Los Angeles.
Kun- V- Martinkus yra buvęs ke
letą metų BALFo centro valdybos
pirmininkas-

Algis Žaliūnas

buvo projekto vedėju statant naują,
modernišką viešbutį “Concorde”,
1160 N- Vermont Ave-, kur yra ne
mažai gyvenančių lietuvių- Į atida
rymo vaišes buvo pakviesta daug
lietuvių- A. Žaliūnas pasižymėjo su
projektu “Hotel L’Armitage” Be
verly Hills, Ca.
Viešbučio savininkai yra Dr.
Sabri M- EI Farra ir M- A- Farra,
kurie suorganizavo “Safa Invest
ment, Inc.”

— Juozas Rolandas iš San Fran
cisco, Calif-, atsilankė LD knygyne
ir įsigijo lietuvių liaudies meno da
lykų bei knygų už arti dviejų šimtų
dolerių.
Jis dalyvavo Los Angeles ALTos
surengtame Vasario 16 minėjime ir
pamaldose Šv. Kazimiero bažnyčiojRolandas San Francisco minėji
muose surengia lietuvių liaudies kū
rybos parodas ir gauna pirmus pri
zus už gražų paruošimąJ. Rolandas, nors yra gimęs Amerikoje, puikiai kalba ir skaito lie
tuviškai- Jis prenumeruoja visus
lietuviškus laikraščius, įsigyja visas
išleidžiamas lietuviškas plokštelesPranas Dovydaitis išėjo pensijon

Sausio 28 d- pranas Dovydaitis
atšventė savo 63-čią gimtadienį ir
išėjimą pensijon- Ta proga Dovydai
čiai iškėlė vaišes savo namuoseTeko susitikti su Prano broliu Vin
cu Dovydaičiu iš San Clemente ir
su jo dukra Rasa.
Pranas Dovydaitis su šeima į Los
Angeles atvyko iš Brazilijos. Išaugi
no ir į mokslus išleido sūnus: Lai
mutį ir Romą, kuris yra gydytojas,
Framington, Ma.
Linkime Pranui sėkmės išėjus į
cnsiją-

— Bernardas Brazdžionis, kvie
čiamas Australijos Bendruomenės
r remiamas Pasaulio Lietuvių Benduomenės, vasario 14 išvyko į Ausraliją, kur rengiami jo literatūros
vakarai penkiuose miestuose: Sydnėjuje, Melbourne, Adelaidėje ir
kt.).
Po dainininkų ir šokėjų, pirmą
kartą poetas siunčiamas pas kitame
kontinente gyvenančius lietuvius su
savo kūryba-

GIMIMĄ!
— Sausio 26 d. Sylvia Joan
(Wilkaite) ir San D- Shepherd susi
laukė pirmagimės dukros Susanne
Marie. Sylvia yra Vyčių veikėjos
a- a. Onos Vilkienės dukraSveikiname Sylvią ir Šamą, sulau
kusius šeimos prieauglio-

Naujakuriai
— Leona Ratkevičienė iš Mardel-Plata, Argentina, lydima inž- Ri
mo Babušio, lankėsi redakcijoje- LRatkevičienė yra Apolonijos Babušienės sesuo, kuri gyvena Los An
geles. Dabar yra atykusi iš Lietu
vos jų sesuo, tad čia įvyko malonus
trijų seserų susitikimas.

PAVASARIŲ ŠVENTĖ

Sausio 27 d- Regina ir Antanas
Pavasariai atšventė vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktį. Ta proga
sukvietė savo artimuosius ir opere
tės choro narius vaišėms.
Kartu paminėta jų dukros 21-mas
gimtadienisLinkime Pavasariams geriausios
sėkmės— Antanas Mažeika, Jr-, JAV
LB Visuom- Reikalų Taryboje rū
pinasi Pr- ir Alg. Bražinskų reikaluGruodžio mėn. A. Mažeika kreipė
si į sen- Williams, Moynihan, Case
ir Kennedy, savo laiškuose iškelda
mas Valst- Departamente Bražinskų
pabėgimą nelaikant politiniu, pra
sižengimu JAV nusistatymui ne
pripažinti Pabaltijo valstybių anek
sijos į Sov- Sąjungą.

— Sausio 24 d. redakcijoje lan
kėsi Genė Kudirkienė, lydima Petro
Sako- Kudirkienė pasakė, kad ji su
Simu vyks į Paryžių tartis su kom
panija, kuri jų filmą nori išversti į
prancūzų kalbą ir rodyti EuropojeTaip pat ji painformavo, kad Simo
Kudirkos atsiminimai spausdinami
anglų kalba New Yorke žinomos
leidyklos-

SERGA
— Š- m. vasario mėn. 3 d. Bro
niui Seliukui padaryta širdies ope
racija, vadinama by pass (2)Ligoniui prieteliai vilniečiai linki
greitai sustiprėti-

Gautas naujas siuntinys lietuviškų
drožinių

Tik ką gavome LAV administra
cijoje naują siuntą lietuviškų dro
žinių: rūpintojėlių, kryžių ir ko
plytėlių.
Įstaiga — 4364 Sunset Blvd-, Los
Angeles, Ca. — atdara kasdien
(išskyrus sekmadienius) nuo 7 vairyto iki 7 vai. vakaro-

MIRTYS
Sausio 27 d- staiga nuo širdies
smūgio mirė, Woodhaven, N. Y.,
Vaclovas Stasiukynas. Jis paliko čia
sūnų Gediminą su žmona Alek
sandra Stasus (Sūnus pavardę Sta
siukynas pakeitė Į Stasas), ir dvi
dukteris su žentais kitose valstyjose,
su vienuolika anūkųLiūdinti šeima ir draugai

Los Angeles BALFo skyrius

praneša visiems mieliems nariams,
kad metinis susirinkimas įvyks va
sario mėn. 26 d. parapijos patalpo
se. Bus renkama nauja valdyba
ir revizijos komisija- Taip pat pa
teikta veiklos apyskaitaVisus prašome dalyvautiValdyba
NIJOLEI SADŪNAITEI
GALIMA RAŠYTI

Nijolės Sadūnaitės artimieji gavo
laiškelį, kuriame ji tarp kitko rašo:
“Nuo lapkričio 2 d- perėjau dirb
ti į ligoninę- Slaugysiu ligonius- Ga
vau mažyte kambarėlį bendrabuty
je. Žmonės man labai geri. Sveika
ta pagerėjo, o nuotaika, kaip visada.
Rašyti ir pasimatyti su manim gali
visi-”
Nijolės Sadūnaitės dabartinis ad
resas toks:
USSR, Krasnojaski kraj,
Bogučani 663430
Glavpočta- Do vastrebovanija
Felicija-Nijolė Sadūnaitė, Jono
... .............. UU1UHH)

BRONĖS SKIRIENĖS,

nuosavybių pardavėjos, naujas
namų telefonas yra:
(213) 849-4192
LD knygynas tUii nedidelį kieių
Algio Rukšėno knygos Day
of Shame. Knyga 370 psl. Joje apaprašoma SIMO KUDIRKOS žygis
į laisvę. Skaitytojas patirs pavergto
žmogaus (lietuvio) desperatišką pa! ryzmią siekti laisvės, amerikiečių
biurokratizmą ir nesiorientavimą.
Knyga gerai dokumentuota.
'rašome atnaujinti LAV prenume
ratą 1978 metams

Prenumeratos kainos nepakėlėme, nors mums kainuoja “First
Class” pašto mokestis metams
$1-30, nors popierio kaina pakilo
trigubai. LAV prenumeratos kaina
palieka $5 00 metamsTurime būti dėkingi skelbimų da
vėjams — jie daug prisideda prie
laikraščio leidimo, tad remkime
mūsų prekybininkus ir profesionaus, kurie skelbiasi LAV laikraštyjeA. Skirius

SKELBIMAS

Skubiai ieškomas inž Zennoas
Glodenis ir jo žmona Janina, gyv.
Los Angeles, CaJiems yra svarbių žinių iš dukters
Kristinos ir anūko Gintaro, gyv- okLietuvoje.

Savo dėdės ieško
Vida M- Tumasonienė,

12108 Spring Dr. Palos Park, LIL
60464

LAV leidėjas
Reeeeeeeeee'e-eer'ree-e r r r

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas Skirius yra dirbęs Inter
nal Revenue Service valdžios įstai
goje ir jau tuiri 25 metų privačią
į r.Tktiką šioje srityje.
Dėl patarnavimo laiko susitarti
telefonu: 664-2919.

