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SOL. A. VOKETAITIS ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖJE
Los Angeles lietuvių parapijos
globėjas yra šv. Kazimieras, todėl
kasmet parapija tą šventę tinkamai
atžymi.

A. Voketaitis ne tik puikiai dai
nuoja, bet ir gerai vaidina- Todėl
visos jo dainos publikai labai pa
tiko-

Šiais metais iškilmingas šv. Mi
šias atlaikė prel- P. Celiešius ir pri
taikintą pamokslą pasakė T- Bruno
Markaitis, SJ.

Šis koncertas buvo vienas iš
puikiausių ir įdomiausių, tik, gaila,
kad dėl didelių lietaus audrų, ne
daug tesilankė jo pasiklausyti.

Šventės išvakarėse įvyko solisto
A. Voketaičio koncertas, kurio
programą pravedė D- Polikaitienė.
Žodį apie šv- Kazimierą tarė sve
čias iš Vokietijos orei- P. Celiešius.
Be puikių operų ištraukų ir mo
derniu dainų, sol. A- Voketaičio
artistiškai atliktų, mūsų pianistė RApeikytė paskambino Chopeno kū
rinį G-minor.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS DIENOS PAMINĖJIMAS
SENATE IR ATSTOVŲ
RŪMUOSE

Vasario 21 d. Amerikos senate
ir atstovųrūmuose buvo paminėta
Lietuvos Nepriklausomybės dienaSenate paminėjimas įvyko iš ryto,
kai tik senatas susirinko posėdžio.
Prisiminęs 60-tąsias metines, ilges
nę kalbą pasakė senatorius Parcy
iš Illinois- Toliau kalbėjęs senDole į savo pasisakymą įtraukė iš
traukas iš savo kalbos, pasakytos
Belgrado konferenlijoje, kur jis iš
kėlė Pabaltijo tautų laisvo apsi
sprendimo klausimą- Taip pat kal
bėjo pirmasis Amerikos astronau
tas, senatorius demokratas Glenn,
sen. S:hweiker iš Pennsilvanijos ir
dieną anksčiau sen- Curtis iš Ncbraskos-

Atstovų rūmuose, Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas buvo
pradėtas 12 valandą, gražią invok'aciją, kurią sukalbėjo kun. drAlgirdas Jurėnas iš Maino. Jis
kreipėsi į visus, prašydamas pasi
melsti už lietuvių tautą, kuri jau
daugiau kaip 30 metų yra neteku
si neprikiausomybėą. Minėjimą
atstovų rūmuose pravedė kongrsm-

Solistas Arnoldas Voketaitis ir pianistė Raimonda Apeikytė atlieka pro
gramą šv- Kazimiero šventėje Los Angeles.
Foto L. Kantas

Po koncerto Šv- Kazimiero pa
rapijos komitetas visus pavaišino
šaltais ir karštais užkandžiais ir
įvairiais gėrimai.

Daug lietuvių nuo biauraus oro
sirsulrvo ir negalėjo atvykti į kon
certą. Net ir parapijos klebonas
prel- J- Kučingis sirgo ir negirdėjo
koncerto.

Flood- Apie Lietuvą pasisakė 25
kongresmanai, jų tarpe tokie įta
kingi ir pasižymėję veikėjai, kaip
kongresmanas Rodino ir kongresininkė Millicent Fenwick iš New
Jersey. Ypač įdomią kalbą pasakė
kongrsm. VVydler, savo pasisaky
me aptaręs įvykius vaizduojamus
filme apie Simą Kudirką ir pami
nėjęs Balio Gajausko 1976 m- pa
skelbtus pareiškimus bei jo byląKongresmanas Wydler iškėlė lietu
vių tautos vargus ir jos lūkesčiusKiti pasisakiusieji atkreipė dėmesį
į gilią Lietuvos istoriją, aptardami
Lietuvą kaip vieną iš senųjų vals
tybių, turinčių turtingas tradicijas.

Po velykinių misijų Šv- Kazimiero parapijoj. Iš kairės: S. Kulbis, SJ,
Lietuvos gen- kon sulas V. Čekanauskas, prel- J- Kučingis ir
misijas pravedęs kun V. RimšelisFoto L. Briedis

Nuo vasario 2 d. iki 21 d- imti
nai atstovų rūmuose apie Lietuvą
pasisakė 41 kongresmanas ir se
nate kalbėjo 6 senatoriai-

Į Lietuvos Nepriklausomybės
minėjimą kongrese atvyko Chicagos lietuvių delegacija, kurią suda
rė kun. J- Prunskis, inž. Pakalka,
ir jaunimo atstovė Ofelija Baršketytė- Taip pat dalyvavo Lietuvos
atstovas Washingtone dr. S- Bačkis.
Chicagos delegacija asmeniškai su
sitiko su senatoriais Percy ir Dole
ir buvo priimta kongreso speakerio
O’Neil- (Elta)

Los Angeles Kaziuko mugės atidarymo metu— vidury stovi J. Pažėra
ir Lietuvos gen-konsulas V- Čekanauskas.
Foto L. Briedis
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KADA LIETUVA IŠSILAISVINS?
Lietuvos išlaisvinimas ar išsilaisvinimas užtrunka ir užsitęsia, kremlinė okupacija ir smurtinė sovietų santvarka Lietuvoje tebesireiškia pa
stangom toliau tvirtintis ir Įmantriau slopinti lietuvių tautos siekiusTarptautiniai jėgų santykiai ir didžiųjų valstybių laikysena taip pat ne
teikia realių duomenų ir neskubina galimybių Sovietų Sąjungos paverg
toms tautoms, ypač mums labiausiai rūpimų Pabaltijo kraštų, padėti išsi
vaduoti iš kremlinės priespaudos- Tai greičiausiai galėtų įvykti SSSR
vidinių struktūrinių pasikeitimų ar staigių lūžių poveikyje-

Antra vertus lietuvių tautos nusistatymas siekti laisvės ir nepriklau
somos valstybės atstatymo nėra nei palūžęs, nei sumenkęs. Priešingai —
gausybė pavyzdžių ir faktų rodo, kad ypač jaunoji lietuvių karta kasmet
netgi stipriau, jausminiai ir spontaniškai, šiuos troškimus išgyvena- Tuo
ji neužslegiamai išreiškia tikrąją tautos valią savo bendra laikysena, savo
patriotine dvasia, kartais įspūdingom demonstracijom, priešinimuisi ru
sifikacijaiVisame šio žemės rutulio šeštadalyje, kaip daugelis liudininkų tvir
tina, pasitikėjimas vadinamųjų leninistinių idealų verte ir sovietinės sis
temos patvarumu vis labiau silpnėja ir nyksta-.... Šios padėties akivaiz
doje lietuvių politinės veiklos dalyviams ir vadovams užsienyje kaskart
dera peržiūrėti mūsų siekimų realumą, numatyti artimiausią ir toli
mesnius uždavinius, nepriklausomybės atstatymo raidos programą, įsisą
moninti geriausią taktiką ir strategiją, kaip našiau galėtume talkininkauti
mūsų tautos kamienui tėvynėje bendrųjų tikslų siekimo kryptimi.

Bendras ir aukščiausias visų lietuvių okupuotoje tėvynėje, tremtinių
Sibire ir kitur tikslas ir siekis buvo ir lieka tas pats, pastovus bekompromisinis: — atstatyti neproklausomą demokratinę Lietuvos valstybę, o
josios gyventojams sudaryti sąlygas laisva valia pasirinkti ir nuspręsti
tinkamiausią santvarką- (Elta)

Los Angeles sporto klubas “Ban
ga” birželio mėn 22 d. laukia apie
100 lietuvių sportininkų-kių iš Autralijos, kurie čia sustos kelioms
dienoms pakelyje į Toronto pasau
lio lietuvių sporto žaidynesJiem priimti ir apnakvydinti bei
nuvežti į Dysneyland ir kitas įdo
mesnes vietas, reikia lietuviškos vi
suomenės pagalbos- Kas gali pri
imti keletą sportininkų arba padėti
pinigine auka, prašomi skambinti:
R. Mulokui — 368-2032; R- Dabšiui — 665-4303; V. Mikienei —
660-8671; A. Šėkui — (714) 9624241; G- Datis — 666-2664Gegužės mėn- 27-29 dienomis

ruošiama slidininkų iškyla į Mam
moth, kviečiami prisijungti ir ne
slidininkai, nes kalnuose įdomu ir
gražu ir be slidžių. Skambinti D.
Raulinaičiui 842-9520.
Gegužės mėn- 31 d- 8 vai- vak.

Los Angelese žaidžia tenisą mūsų
pasididžiavimas Vitas Gerulaitis;
bilietai gaunami pas R. Muiokienę,
telef- 368-2032- (V-M.)

Garsusis Henrikas Kačinskas
Kalifornijoj

Gegužės 14 d- 3 vai. p- p-, sek
madienį, Santa Monikos klubo sa
lėje, 1210 4th Street, įvyksta H.
Kačinsko Rečitalis - Koncertas.

Kačinskas yra vienas iš geriau
sių aktorių, kurio mes tiek metų
laukėme ir dabar turime progos jo
kūrybos užgirstiLietuvos teatre jis buvo stipri ir
kultūringa pajėga, o Amerikoje jis
dirba Washingtone naudodamas
savo talentusKartu programoje dalyvaus ir
operos solistas A. Pavasaris, visada
taip skoningai atliekąs programąVincė J. Zaunienė, visų mylima
dainininkė, visuomenininke, prista
tys savo kolegą Kačinską, su ku
riuo tiek metų dirbo po vienu sto
gu.
Įžanga 3 dol- asm- Bus šampa
nas ir užkandžiai.
Šį kartą Santa Monikos lietuviai
visus kviečia atsilankyti į šią meno
šventę-

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3004 Santa Monica Blvd., Suite A

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

ROQUE and MARK CO.. INC.
REALTORS O INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC
3002 Santa Monica Blvd.,

SANTA MONICA, CA 90404

Phone: 828-7525 --------- Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS
ir bendradarbiai

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 kitokį mu
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą
ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,

PAVASARIO BALIUS

Inglewoode, 8400 — 8th Avenue-

Šv. Kazimiero Šeštadieninė Lituanistinė mokykla š- m. balandžio 22
d. 7 vai- 30 min. punktualiai rapapijos salėje rengia puikų BALIŲ.
Programa:
i
/

1- Meninė dalis: R. Alšeikaitė, E. Jarašūnas, A. Polikaitis, R- Polikaitis2* Šilta vakarienė; 3- Smagūs šokiai, grojant lietuvių jaunimo orkestrui.
Visus kviečiame dalyvauti.

Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais<r*******¥¥¥¥¥¥**¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥*¥¥¥**¥ ¥¥¥♦♦♦¥•¥¥♦♦

Literatūros plokštelė
poezijos, satyros - humoro Ir prozos kūrinius skaito keturi mūsų rašytojai
PULGIS ANDRIUŠIS,

BERNARDAS BRAZDŽIONIS,

ANTANAS GUSTAITIS Ir STASYS SANTVARAS

Stalus užsakyti ir bilietus įsigyti galima pas:
V. Burokienę, R- Baibšienę, A. Prišmantienę,
V- Pažiūrą.

B- Viskantienę ir

oų**

ma uy
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2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Kaina J5.0Q

Galima gauti leidykloje ir pas platintojus.

Tėvų komitetas
■.u.» *

BloJuštele ilgo grojimo, H. F.

4364 Sunset Blvd.,

Hollywood, Calif. 90029
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Bernardui Brazdžioniui
poezijos premijos
įteikimo iškilmės
Klemenso Galiūno (iš Santa
Barbaros, Calif-) skirtą $1000 pre
miją o0 metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukakčiai paminėti Lietu
vių Rašytojų Draugija konkurso
keliu paskyrė poetui Brazdžioniui,
kaip įžymiausiam to laikotarpio dar
gyvenančiam poetui- Buvo sudary
ta jury komisija, kuri išrinko tai
premijai kandidatą.

Lietuvių Dramos Sambūrio artistai, pirmoje eilėje iš kairės: V- Dovy
daitis, M. Prišmantas, R- Zelenytė, S. Matas ir S. Stančikas; antroje eilėje:
E- Dovydaitienė, R- Žukas, D. Barauskaitė, I. Tumienė, V- Jatulienė ir
režisierė D. Mackialienė-

Dramos sambūrio premjera

Vytauto Alanto 3-jų veiksmų
komedija “Saulėgrąžų sala” yra sta
toma Los Angeles Dramos sambū
rio 1978 m- balandžio 29 d. 7 vai30 min- vak. Thomas King Starr
jJr. High School auditorijoj, 4201
Fountain AveKomediją režisuoja Dalila Mac
kialienė, dekoracijas piešia P. JasiukonisPo vaidinimo Liet. Taut- Na
muose bus vaišės su šampanu ir
užkandžiais ir trijų jaunų meninin
kų — S. Stančiko,R- Žuko, A. Am
brazaitytės — meno darbų paro
dos atidarymasVisi lietuviai kviečiami šią nuo
taikingą komediją pamatytiGegužs 20 ir 21 dienomis Dra
mos sambūris vyksta į Detroitą ir
ten suvaidins V. Alanto “Saulėgrą
žų salą” ir B. Pūkelevičiūtės 1‘Palikimą-

*

¥

*

Lietuvių Kredito Unijos metinis
susirinkimas
Lietuvių kredito unijos (koopera
tyvo) metinis narių susirinkimas įvy
ko vasario 26 d. Lietuvių Tautiniuo
se Namuose, 3356 Glendale Blvd-,
L- A- Valdybos pirmininkas AKiršonis pranešė, kad praėjusiais
metais kredito unijos aktyvai ir pa
syvai padidėjo $71,427; narių Įna
šai padidėjo $68,427; paskolos —
$60,068. Nariams dividendo išmo
kėta 672%. Balansai rodo tvirtą fi
nansinę padėtį, nes garantijų ir re
zervų fonduose yra $61,509. Spar
čiam kredito unijos augimui kliudo
nepalankūs įstatymai, kuriais varžo
mas nekilnojamo turto paskolų iš
davimas- Pažymėtina, kad yra iš
leistas įstatymas, kuriuo reikalauja
ma santaupas asmenų, per 7 metus
nedarančių jokių operacijų, įdedant
ar išimant pinigus iš savo sąskaitos
ir nepalaikant tuo reikalu su kredi

to unija ryšio, pervesti Kalifornijos
valstybės kontrolieriui- Todėl na
riai, pakeitę adresus, turi tuojau
pranešti kredito unijai, kad galima
būtų palaikyti nuolatinį ryšįApie unijos finansinę padėtį
smulkią apyskaitą pateikė ižd- B.
Dūda. Praėjusių metų balansas bu
vo $591,051. Narių įnašai siekė
$512,762; paskolos ir trumpalaikės
investacijos — $567,488- Pajamų
gauta $49,137- Apmokėjus išlaidas,
gryno pelno liko $35,563, kuris,
perkėlus įstatymu numatytas sumas
į garantijų fondą, išmokėtas na
riams taupytojamsKredito komiteto vardu apie šio
komiteto atliktus darbus pranešė
A. Valavičius- Praėjusiais metais
buvo apsvarstyta ir patvirtinta au
tomobiliams pirkti, nekilnojamam
turtui pirkti ir asmeniškų paskolų
$215,110 sumai.
Priežiūros komiteto vardu kalbė
jo K. Prišmantas- Komitetas tikrino
kredito unijos knygas ir dokumen
tus ir rado, kad knygos vedamos
tvarkingai ir pateisinamieji doku
mentai atitinka įrašus- Spalio mėtikomitetas išsiuntinėjo nariams pra
nešimus su paskolų ir indėlių balan
sais- Taip pat kiekvienais metais
unijos darbą tikrina Kalifornijos
valstybės revizoriai.
Susirinkimui išdiskutavus prane
šimus, praėjusių metų apyskaita
buvo priimta be pataisų.
Toliau sekė rinkimai- Į valdyba,
atsisakius A. Valavičiui, buvo iš
rinktas V- Aleksandrūnas- Perrink
ti: B- Dūda ir I. Medžiukas. Į kre
dito komitetą, atsisakius B- Dūdai,
išrinktas P. Butkys ir perrinktas IMedžiukas- [ priežiūros komitetą
perrinktas K. Prišmantas.
Susirinkimui pirmininkavo AKiršonis, sekretoriavo M- Prišman
tasPo susirinkimo nariai dar ilaai
tęsė pasikalbėjimus vaišindamiesi
kava ir užkandžiais.
I- M.

Kadangi premijos mecenatas ir
laureatas yra kaliforniečiai, nu
spręsta premijos įteikimo iškilmes
ruošti Los Angeles. Tai įvyks š- mgegužės 7, 12 vai- dieną (tuoj po
pamaldų) Šv. Kazimiero parap- saėj- Šią labai džiugią ir iškilmingą
Kultūrinę popietę ruošia L. Benduomenės apygardos valdyba —
Kultūrinių Popiečių komitetasŽodinėje iškilmės dalyje pagrin
diniu kalbėtoju sutiko būti Bronys
Raila- Bernardas Brazdžionis pa
kaitys naujausios savo kūrybos.
Žodį tars mecenatas Kl- Galiūnasiškilmę pakviestas atvykti drau
gijos pirmininkas poetas L- Audrie
ms, kuris tars žodį ir paskaitys
savo poezijos- Numatoma dar dedamacijų — pakviesta Vincė Jonuškaitė. dainos primadona, kurios
deklamavimą yra labai gerai įverti
nęs aktorius H. KačinskasAntroje iškilmės daly — solistės
Violetos Čižauskaitės-B alčiūnienės
koncertas. Akomponuos R- Apeikytė.

Poetas Bernardas Brazdžionis,

Verdi operos Otelio ir Madre, pietosa Vergine iš La Forza Del De
stine — irgi Verdi. Šis sopranas
įrodė ypatingų dainavimo dovanų”
(La Natione, Florence, Italy)-

Gegužės 7 d. šį naują dainos ta
lentą iš Detroito turėsime progos
pamatyti ir išgirstiPo programos bus kavutė ir
užkandžiai- Įėjimo bilietai visiems
prieinami. Jaunimui įėjimas nemo
kamaiRengėjai

V- Balčiūnienė — tai nauja dai
nos žvaigždė lietuvių meno padan
gėj- Baigusi dainavimo studijas Ter•e Haute, Indiana (St- Mary of
the Woods College), Violeta daina
vimą studijavo Flerencijoj (Italijoj)
r ten gavo magistro laipsnį; paskui
lostono konservatorijoj ir New
England konservatorijoj; pas profe
sorių Lorraina di Aregorio Bostone,
privačioj studijoj. Ji ir dabar laviiasi- Studijuodama yra gavusi keą stipendijųŠtai viena iš jos daugelio atliktų
■ečitalių recenzijų: “Violeta Cijauskas padainavo Avė Maria iš

PRAŠOME ATNAUJINTI

‘Lietuviai ..Amerkos ..Vakaruose”
prenumeratą
yrisiunčiant $5.00 adresu:

‘L A V”, 4364 Sunset Blvd-, L. A00029-

Tel- 664-2910
Violeta Balčiūnienė, sopranas
LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 3
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Iš ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
rtmerikos Lietuvių Tarybos 1978
iu- Vasario 16 minėjimo proga

Po $12 — F- Karaliūnas, P. Do
vydaitis.

“SPINDULIO” BLYNŲ BALIUS

įvyko vasario 4 d. Šv- Kazimiero
parap. salėj- Dalyvavo apie 160
jaunimo; ir apie 200 svečių- Progra
ma buvo marga, kaip ir pats jau
nimas.
Pradžioj R. Alseikaitės išmoky
tos keturios mergytės — R. Ba
nionytė, V- Dūdaitė, A. Giedraity
tė ir D- Vosyliūtė — pašoko baletuką "“Čiuožėjos”. Tada vyresnių
vaikų didelis būrys suvaidino P.
Kalvaitienės “Grybų karą”- Svar
biąsias roles vykusiai suvaidino:
Tadas Dabšys-Baravykas, Paliepė,
jo žmona - Renata Nelsaitė, Kel
mutį - Petronis, Kelmutienę — NBrinkytė, Voveraitę - L Nelsaitė,
Ūmėdę - S. Kazakevičiūtė, Mus
mirę - A- Dabšytė, Ruduokę - G.
Radvenytė, Raudonikį - V. Koklys, Lepšį - L. Venckus, Kazalieką
— J- Kulikauskas; paukštį — S.
Kliorytė, peteliškes — M. Fran
ken ir D. Navickaitė, Voverytę —
D- Venckutė, Zuikį — D. Vosy
lius; žiogus smuikininkus — R.
Navickaitė ir T. Radvenis.
Režisavo O Razutienė ir Algis
Žemaitaitis. Šokiams talkino DRazutytė- Muzika — O- Baraus
kienė ir R. Polikaitis- Artistams
drabužius padarė jų mamytės.
Veikalėlis atliktas gerai, publikai
patikoPasirodė du chorai: jaunųjų ir
vyresniųjų, kuriems dirigavo A- Po
likaitis ir O- Razutienė; akomponavo R. Polikaitis ir O. Barauskie
nė- Dainos skambėjo gražiai- Pa
žymėtina, kad jaunųjų choras mo
kosi V-sios Dainų Šventės dainas;
dalis dainininkų užsiregistravo va
žiuoti Į Dainų Šventę Toronte- O

Po $10 — V- ir V. Kuzaviniai
M- ir M. Barauskai, C- ir E. GedPo $150 — A. Lukšienė ($50 gadai, Dr. J- Varnas, P. ir S- Pa
Altui, $50 Vlikui, $50 L. B-nei).
kalniai, VI. Bakūnas, O- Stropus,
Po $100 — J. ir D- Mitkai, Ę. J. ir W- Pauiperai, B- ir A. Janu
ir J. Sinkiai, St. Monikos Lietuvių liai, V- ir D. Dūdai, J. ir S- Kati
Klubas, Dr. M- ir A- Deveniai, Dr. liai, V- ir S. Stadalninkai, J.. Užda
A. Kontvis, A- ir V. Pažiurai (.>30 vinys, J. ir A- Mason’ai, H- Ke
Altui, $50 Vlikui, $20 Rezoliucijų meklis, A- ir V. Bimbiriai, M- Vyš
k-tui), F- ir S. Palubinskai (Vlikui)- niauskas, B. ir O- Draugeliai, J. ir
Po $75 — J. ir O. Motiejūnai E. Pažėrai, J. ir S. Petrauskai, F($25 Altui, $25 Vlikui, $25 LB.)- ir B- Masaičiai, B. ir A. Dūdai, Sir J. Paškauskai, A- Kovalesky, M$60 — G. KazlauskasPo $50 — Prel- J. Kučingis. E- ir M. Česnai, Kun. M- Preikšaitis,
Kybartas, E. ir H. Balceriai, M- ir K- Rakūnas, V- Apeikis, S. ir J- Še
H. Pašker, G- ir V- Vitkai, Alb. pečiai, L. Reivydas, A. ir V- Gied
Markevičius, A. ir L. Mažeikai, S- raičiai, A. ir E- Nelsai, S- Paltus,
ir J- Kvečai, Liet. Tautiniai Namai, V- Gilys (papildomai aukojo $10
A- ir E. Ambraziūnai, K. Pažemė- L. Beach minėjime), V. ir D- Lemnas, O.' Gustienė, Dr- J. Jurgilas, bertai, P- Visvydas, A. ir A- Vosy
. V. .Jasiulionis, R- ir A. Nelsai ($25 liai, E- ir J. Jovaišai, G. ir J- RadAltui, $25 L- B-nei), K. ir S. Ša veniai, G. Balsys, L- Babrickas, Lkiai ($50 Vlikui), S- ir O. Daugėlai Černiauskienė, S. ir S. Damuliiai,
A- Rimkus, K- Naudžius, O- Ra($50 Vlikui).
zutienė, E- ir I. Bandžiuliai, P- ir
Po $40 -— J. ir U- Baltrėnai.
D- Domkai, S- ir S- Adamoniai, O.
Po $35 .— A- ir B. Skiriai.
Žukienė, K. Kučinskienė, L. Kat.
Po $30 — M- ir J. Uksai, M- ir Moterų S-ga, P- Gasparonis, MA. Maskoliūnai, Dr. A- ir H- Mi- Banionis, P- ir P. Starevičiai, J. ir
lakniai, A. ir F- Galdikai, S- ir T- B. Venckai, S- Skirmantas, T- Mic
Sereikai ($30 Vlikui).
kevičienė, J. ir E. Truškauskai, CPo $25 — L. Skautų Židinys, E- Tuminas. L- Baltrėnas, H- Misiū
ir L- Jarašiūnai, Dr- J. ir G. Gu nas, A. ir P- Valiulis, M. ir O.
dauskai, V- ir P. Prižgintai, J. Ra Sumautai, A- ir A- Mitkevičiai,
čius, L. Medelis, J- ir A- Kazakevi Kun. V. Šiliauskas, B- ir M. Stan
čiai. A. ir B. Liseckai, P- ir R- Sa čikai, A. Diržys, A- Pinkus, E.
kai, K- Januta, L. ir I- Oksai, J- ir Stoškus, D- Vailokaitis, P. ir A.
K. Prusinskai, Neo Lituanų korp., Janulaičiai, V. Počas, J- Aikštių,
L- Tautinės S-gos LA sk-, R. ir I- S- ir A. Jasučiai, P. Marčiuška, PBužėnai, J. ir J. Petroniai, A- Ja- ir D- Leimonai, O. Mekišienė, Hkubėnias, I. ir A- Tumai, J- ir A- Bajalis, A- Kupinskas, M. Bėkša,
Kuliai, J. ir E. Tarnai, Nemyra E- Šerėnas, A- ir D. Basiuliai, AEnck, J- ir E- Papievis, A- ir B. Petkelis, L Medžiukas, G. Kaunas,
Šimkai, V- A. Wolks, K- Bandzevi- J- Sadūnas, K. ir T- Grikinai (Vli Vadapolienė, S- ir T- Davis, Sčius, M- Lembertienė, B- ir A- Se- kui), J- ir D. Mitkai (aukojo pail- Mockevičienė, D. Moray, K.
. liukai, A. Dičius, L- E. GraužiYiienė, domai $10 Long Beach minėjime), Swek, L. Balvočius (Vlikui), G- ir
R. Juškaičiai'Dr- A- Devenis, Long Beach Liet- B- ir M. Žiemeliai.
Po $3 - Z. Vizgirdienė, S. Moc
Klubas, A. ir W. Petkelis, A. ŠaPo $5 — !■ ir M. Gliaudžiai, R., baliauskas (Vlikui), V- Juodvalkis- Barauskas, R. Šarūnas, F- Barran, kevičienė, J- Aftukas, E- Šepikienė,
•Po $20 — P- Yelich, E. Much- S. ir K- Aušrotai, Kun. V- Palu Leškienė, V. štokas, D- ir L. Pra’ lia, W. A. Salinis, J- ir V- Kazake binskas, P- ir C. Kuzmickai, A. ir sauskaitės, P. GiraitienėPo $1 — T- Balchas, R. Vilkaitėvičiai, S. Avižienienė ir dukra. P- A. Butkai, E- Pajaujis, R. Bureika,
Surinkta prie durti už vėliavėles
P- Litvinai, O- Isbach, M. Palaikie- O- Bielskienė, M. ir A- Sturonai,
nė, J. ir V- Paplauskai, S. ir J. Pui- Arv. Glažė, J- Glažė, J. Narkevi ir aukos be pavardžių: $91.15Viso gauta aukų:
kūnai, M- ir E- Naujokaičiai, Liet. čius. R- Vyčius, E. Lembergienė,.
Karių veteranų Ramovės LA sk., D- Kaškelienė, B. Gieda, J- Janu
Altui — $4359.15;
G- ir J. Gliaudės, J. ir B- Baltru šauskas, O. Barauskienė, G. Gus
Vlikui — $400;
šaičiai, S-L.A- 75 kuopa, P. ir A. taitė, O- Merkys. Alg- Glažė, V.
L- B-nei — $115;
Skirmantai, J- Pautenis, A. Rapšys, Glažė, S- Dūda, Prel. P. Celiešius,
Rez. Remt- k-: — $20
E. ir I- Vilkai, J. ir N. Mockai. A. R. Jurkūnienė, M- Banionienė, JBalfui — $15.
ir D- Polikaičiai, P. ir M- Grušai, Bakutis, A. Mironas, J. Mardosas,
Viso: — 4909.15J. ir B- Dženkaičiai ($10 Altui ir J- Dalbokas, B- Markevičius, J- An$10 L- B-nei), J. ir V- Černiai, K. drašūnas, Jagučianskienė, R. Pet
ALT Los Angeles skyriaus val
ir E- Prišmantai.
raitis, A. ir V. Šulaičiai, M- Žy dytas nuoširdžiai dėkoja visiems au
Po $18 — V- ir J. Dovydaičiai- mantienė, T- šešplaukis, G- A. S-, kojusiems Lietuvos laisvinimo rei
Po $15 — B. ir M- Aras, I. ir J- V. Micevičius, M. Conrad, V- Ši- kalamsALT valdyba
Klioriai, K. ir J- Karužai, V- Saka moliūnas (papildomai dar aukojo
lauskas, A. Milukas, M- ir A. Kir- $10 Long Beach minėjime), L. ir
LAV administracija atsiprašo
šoniai, Dr- J. Žmuidzinas, P. Sušins- J- Oksai (papildomai dar aukojo Stasi ir Eleonorą Liseckus už per
kas, M. ir V- Sutkai, V. ir P. Mal- $5 L- Beach minėjime). A- Macė- klaidą praleidimą pernai metų au
žinskai, B- Adamson (Balfui).
nienė, P. Petraitis, B. Basiulis, L.
kotojų sąraše; Jie aukojo $10-

GAUTŲ AUKŲ SĄRAŠAS

4 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

jaunimo choro nemaža dalis jungiasi į Šv. Kazimiero par. chorą—
irgi važiuos į Dainų šventęPo chorų dainų pasipylė salės
vidury vaikų, jaunių ir jaunimo
grupės tautiniams šokiamsIš viso apdainuota 6 dainos ir
pašokta 8 tautiniai šokiai- Progra
ma marga, todėl nenuobodi.
Po programos buvo įteikti iš
Romos parvežti medaliai G. Gu
dauskienei už didelį jaunimo rėmi
mą, kūmai A- Bajalienei ir kūmui
kun- prelatui J- Kučingiui už vi
sokeriopą globą.
Spindulio seniūnai — L Bužėnaitė ir V- Bandžiulis visiems pa
dėkojo; gi mergytės apdovanojo
gėlėmisPrasidėjo vaišės — blynai ir
“blynai”, kurių, atrodo, buvo ma
žoka- ...
Mat, blynai yra mamyčių, kurių
dauguma kepa pyragus; jie turėtų
atstoti blynus, deja, neatstoja....
Kitais metais blynus žada kepti
vyrai....
Studentų orkestras, vadovauja
mas Rimo Polikaičio, smarkiai
smarkiai trenkė- Visi — dideli ir
maži — smagiai pasišoko, net iki
1 vai- naktiesVirtuvėj “blynus” tvarkė daug
mamyčių ,kurių vyriausios šeimi
ninkės buvo I. Kazokienė, E- Bandziulienė, B- Butkienė ir kt- Prie
baro sėkmingai sukosi R- Bužėnas
ir S. Vizgirda.
Vakaras buvo linksmas, įdomusSėkmingas- Iš gauto pelno dalis •
paskirta Spindulio išvykai į Phoenixą vasario 18-19, dienomisAčiū visiems atsilankiusiems!

“SPINDULIO” IŠVYKCA J
PHOENIX, ARIZONA

LB-nės Phoenixo apylinkės val
dyba 1978 m. vasario 19-tai dienai
pakvietė Los Angeles LB Spindu
li atlikti Vasario 16-tos dienos mi
nėjimo programą. Spindulys pa
kvietimą priėmė dideliu entuziaz
mu- Ten vykti atsirado norinčių
per 60! Besiruošiant, dėl įvairių
priežasčių, “nukrito iki 50- Ir tai
nemažas skaičius, nes autobusas
talpina tik 46 žmones- Keletui te
ko važiuoti savom mašinom. Ir
važiavom....
Vasario 17 d-, penktadieni. p->
Šv- Kazimiero par- choro repeti
cijos, Spindulys sugūžėjo į parapi
jos salę “generalinei” repeticijai. Po
"stiprios” poros valandų repeticijos
apie 11 valandą vakaro autobusas
pajudėjo iš parapijos kiemo.
Jaunimui linksmai klegant ir juo
kaujant, nė nepajutom, kai ėmė ry
tas aušti- Gražu buvo stebėti te
kančią saulutę- Aštuonios valandos
(su vienu sustojimu) šokte prašokoSustojom Sun City pas Phoenixo
LB-nės pirmininką Vinca Rusecka
ir jo šeimą. Koks nustebimas! Ma
lonūs šeimininkai jau belaukia, ap-
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krovę stalus įvairiausiais valgiais ir
gėrimais pusryčiams. Labai gerai
pasistiprinę, pasilsėję ir apsidairę,
po gražias apylinkes, šeimininko
lydimi, savo busu pasukom i Phoe
nix mieste esantį viešbutį Roadgeway, daugumos nakvynės vietąTen “įsikūrę”, gavom palydovę
lietuvaitę (nors ir be lietuviško “lie
žuvio”), Angelę Dambrauskaitę,
kuri mus lydėjo apžiūrėti miestoKadangi jaunimas naktį buvo
nemigęs, ilgai nenorėjo važinėtis —
grįžo į viešbutį poilsiuiBet neilgai ilsėjosi — vieni smu
ko į baseiną maudytis, kiti vėl kuo
susidomėjo. Jaunesniuosius malo
nūs Phoenixo lietuviai išsivežiojo į
savo namus nakvynei. Man, p- Ba
rauskienei ir p- Šepikienei teko
malonumas vėl grįžti į gražius p- p.
Ruseckų namus nakvoti- Vakarop
atvyko paskutinė mašina — tai V.
Skirius su Linu Kojelių- Malonūs
šeimininkai ir juos gerai pavaišinoRytojaus dieną visi skubėjome į
bažnyčią, kur kun. A- Valiuška lai
kė iškilmingas šv- Mišias ir pasakė
šventei pritaikytą pamokslą. Per
mišias gieojo vietinis lietuvių cho
ras, ir vieną giesmę solo E- Vili
mienė- Vieną giesmę — “Komuni
ja” (muz. Budriūno) pagiedojo ir
Spindulio choras- Vargonais prita
rė muz. O- Metrikienė- Po pamaldų
visi vykome į Ukrainiečių salę Va
sario 16-tos minėjimui.
Žmonių prisirinko neįprastai
daug- Rengėjai pritrūko kėdžių ir
maisto- Na, bet apsukrūs lietuviai
privežė kėdžių ir kitko — visi su
tilpo- O buvo daug, gal apie 200
(o gal ir daugiau).
Minėjimą trumpu žodžiu atida
rė pirm. V- Ruseckas- Sugiedotas
Amerikos himnas- Pranešėja pa
kviesta p. Motiejūnienė, kuri labai
gražiai abiem kalbom vedė pro
gramąBuvo dvi paskaitos: Linas Ko
jelis kalbėjo lietuviškai, daugiausia
apie jaunimo pastangas ir pasiryži
mą įsijungti į Lietuvos laisvinimo
darbą- Iškėlė L. Bendruomenės
reikšmę- Papasakojo apie jaunimo
demonstracijas Washingtone. Žmo
nės klausėsi su dideliu dėmesiu,
nors neatrodė, kad visi gerai lietu
viškai suprato- Tat buvo paaiškinta
ir angliškai. Antrąją paskaitą skai
tė prof- Vanagūnas angliškai- Nors
visi klausė, bet mums atrodė, kad
dviejų paskaitų nereikėjo — už
tektų vienos.
Buvo priimta rezoliucija- Sekė
pertrauka, po kurios prasidėjo me
ninė dalis. Vietinė solistė padainavo
porą dainų, ir E- Vilimienė — dar
vieną dainą- Po jų vietinis choras,
apie 15 asmenų, gražiai padainavo
5 patriotines dainas. Akomponavo
muz- Ona Metrikienė, prieš kurį
laiką čia gyvenusi ir palikusi pėdsa
kus, o dabar atvykusi į Los An
geles.

Atėjo eilė pasirodyti SpinduliuiIšsirikiavo 46 dainininkai — miš
rus mūsų choras- Prie piano pianis
tė Ona Barauskienė; pranešėja D.
Razutytė, diriguoja O- Razutienė.
Pirmiausia atliktas montažas:
“Tėvynės valandėlė”, perpintas
dainom ir deklamacijom: Mūsų že
mė Lietuva (ž- V- Nemunėlio, muz.
Budriūno), Norėčiau skristi (ž. VKevalaitytės, muz. Gudauskienės),
Tau sesute (ž- P- Lemberto, muz- S.
Graužinio), Tėvynės maršas (žodž.
Girginaitės, muz. Gudauskienės), ir
Šiandien mūsų šventė (ž- V- Nemu
nėlio, muz- Budriūno). Tarp šių
dainų Regina Stančikaitė pedeklamavo du Bern. Brazdžionio eilėraš
čius, Ilona Bužėnaitė ir Regina Vil
kaitė —- Danutės Mitkienės eilėraš
tį, parašytą specialiai Vasario 16tajai- publika už kiekvieną dainą
ir eilėraštį tipriai plojo- Kun. AValiuška vėliau manęs paklausė:
“Kur jūs gavot tokių gerų bosų?”
Atsakiau: “Prisiauginom”. Ir iš
tikrųjų, tie, kurie dainuoja nuo ma
žų dienų, dainuoja ir užaugęPo montažo prasidėjo tautiniai
šokiai- Mergaičių blezdingėlė, vy
rų Oželis, kuriam publika ypatingai
plojo, Vėdaras, Žekelis, Aušrelė
(su daina), Kubilas, Lenciūgėlis (vi
liotojas Algis Stančikas puikiai “vi
liojo”), Gyvataru baigta pirmoji
dalis.
Per minutę vėl visi persigru
pavo chorui- Jaunimas, pajutęs šil
tą publikos priėmimą, su dar di
desniu entuziazmu užtraukė liau
dies dainas: Tykus vakars, Eisim gi
rion (muz- B- Jonušo), Kad aš jo
jau (S. Šimkaus), Pamylėjau va
kar (S- Pociaus), Korteliai sulojo
(B- Jonušo), Siūbau llngau (JZdaniaus) ir Miškų gėlė (A. Pau
lausko)Publika atsistojus nuplojo griausmingiausiai- Dar ne viskas- Jauni
mas “šėlo” iš didelio pasitenkinimo.
Pasipylė antroji tautinių šokių seri
ja: Sadutė, Sukčius, Subatėlė, Au
dėjėlė, Landytinis-.... Buvo pasi
ruošę pašokti ir Malūną, bet scena
permaža — palikom kitam kartuiŠokant paskutinius šokius, publika
kartu “šoko” — plojo visą laiką.
Pabaigoj buvome apdovanoti gė
lėmis ir gražiais padėkos žodžiaisO Razutienė savo trumpame žo
dyje pakvietė visus malonius Phoe
nixo lietuvius atsilankyti. į LB
Spindulio tradicinę Jaunimo šventę
birželio 10 d- Veteranų salėj, Cul
ver City. Daugelis pažadėjo atvykti
— lauksim!
Minėjimas baigtas Lietuvos him
nu- Po minėjimo vietos L- B-nės
valdybos rūpesčiu buvome labai
gerai pavaišinti ir apdovanoti pi
nigine dovana.
Po to jaunimas ilgai linksmino
si ir šoko- Akordeonistas Rimas Polik'aitis, kuris jau buvo “prisigrojęs”
tautiniams šokiams, nepatingėjo ir

pasilinksminimui pagroti- Tai iš
tvermingas jaunuolis!
Likusieji žmonės stebėdamiesi
kalbėjo: “Mes dabar matome antrą
programą.”
Apie 11 vai- nakties daina “Na
mo!” Spindulys atsisveikino su
mielais Phoenixo lietuviaisIki malonaus pasimatymo!....
Autobusas nešė mus namo. Grį
žome “per anksti”- Visi linksmi ir
labai patenkinti- Ačiū!
O. RVasario 16 minėjimas Šv Kazimie
ro parapijos mokykloje

Minėjimą surengė Lituanistinė
klasė su mokytoja Ona Razutiene
ir pianiste Ona BarauskieneIš ryto tą dieną visi mokiniai at
ėjo į mokyklą apsirengę tautiniais
drabužiais- 11 vai. visi dalyvavo
vėliavos pakėlimo iškilmėse prie
miešto Rotušės - City Hali- Grįžus
į mokyklą, po trumpos repeticijos,
į parapijos salę susirinko visa para
pijos mokykla. Lietuviukai išsirikia
vo scenojeProgramą pradėjo Amerikos him
nu- Pranešėjas buvo Tadas Dabšys,
7-to sk. mokinys- Tada vyresniųjų
klasių mokiniai — Tadas Dabšys,
Nida Brinkytė, Dainius Petronis,
Vytas Banionis, Audra Dabšytė, Si
ga Kazakevičiūtė ir Jonas Aras —
paskaitė iš Lietuvos istorijos ir su
pažindino svetimtaučius su dabar
tine Lietuvos padėtimi- Jie dar kal
bėjo apie mūsų kalbą, pailiustruo
dami deklamacijomis lietuviškaiIr kad visi suprastų, išvertė į anglų
kalbą. Pats mažiausias mokinukas
Algis Banionis, laikė iškėlęs lietu
višką vėliavėlę, kurios spalvų reikš
mę Tadas Dabšys paaiškinoMeninėj dalyj chorelis padaina
vo 5 dainas: Mūsų žemė Lietuva
(ž- V. Nemunėlio, muz- B. Budriū
no), Pavasaris (Bražinsko), Tykus
vakars, liaudies d-, Pasėjau kanapę,
liaudies d. ir Tėvynės maršas (GGudauskienės).
Pašoko 5 taut- šokius: Suktinį,
Noriu miego, Dyvai, Kalvelį ir Vė
darąJaunoji publika smarkiai plojo.
Mokiniai, mokytojai ir keletas tė
vų pagyrė lietuviukus už jų gražų
pasirodymą.
Mokyklos vedėja D-.Varpucin,
kaip praeity seselės, labai koperuoja ir remia lietuvišką klasę- Visi
kiti mokytojai taip pat stengiasi,
kad lietuviukų pamokos galėtų ne
trukdomai vykti.
Lietuviškoji klasė, nors skaičium
nedidelė, bet atlieka savo pareigas
gerai. Daug metų ji rengia Vasario
16 minėjimus, dalyvauja Motinos
Dienos ir Kalėdų eglučių prograr
mose- Visi yra Jaunimo ansamblio
nariai ir dalyvauja jo rengiamose
Jaunimo šventėse- Šiais metais da
lis mokinių ruošiasi važiuoti į Dai
nų šventę Kanadoje. Daugumas

jų gerai, o kai kurie labai gerai mo
kosi- Jei šita klasė gali veikti, be
abejo, tai nuopelnas mūsų parapi
jos klebono prel- J- Kučingio. Ačiū
jam!‘ (O. R.)
L. K- S-mo 42 kuopos susirinkimas

Metinis L- K. S-mo Los Angeles
kuopos susirinkimas įvyko kovo 19
d- Šv- Kazimiero par. mokyklos sa
lėje. Sus-mą atidarė ir pravedė fi
nansų sekr. J- Venckus, sekretoria
vo A. Skirius- Pranešimus padarė
buvęs pirm- A Razutis, ižd- V.
Skirius ir fin- sekr. J. VenckusKuopai dabar priklauso 83 nariai.
Į naują valdybą išrinkta: pirmA. Skirius, vicep- A- Pažiūrienė,
fin. sekr- J- Venckus, sekr- R. Polikaitis, ižd. V- Skirius- Susirinki
mas davė teisę valdybai kooptuoti
daugiau nariųRevizijos komisija perrrinkta:
G. Tuskenienė, A- Brazdžionienė
ir naujai išrinkta E- Butkienė.
Į ALTo susirinkimą atstovais iš
rinkta A- Pažiūrienė ir V- Skirius.
Numatyta šiais metais įtraukti į
veiklą buvusius jaunamečius, kurie
dabar yra moksleiviai ir studentai.
Nauja Birutiečių valdyba

—; Vasario 19 d. Šv. Kazimiero
par- patalpose įvyko visuotinas na
rių susirinkimas, į kurį atsilankė
didelis būrys birutiečių- Energinga
pirmininkė A- Dūdienė trumpai ap
žvelgė visą praėjusių metų veiklą.
Prisiminėme atsiskyrusią iš mūsų
tarpo narę A. Liūdžiuvienę, pasidžiaugėm nuveiktais darbais šalpos
ir kultūros srityseIšrinkta valdyba pareigomis pa
siskirstė taip: pirmininkė — R- Ša
kienė, vicep- A. Audronienė, sekr.
M- Gasparonienė, ižd- ir koresp.
N Apeikienė ir narė — M. Kairienė-Roberts- .
Nauja Neo Lituanų korp. valdyba
— Daina Gudauskaitė išrinkta
korp- Neo-Lithuania Los Angeles
skyriaus pirmininke; Antanas Kašelionis — vicepirm-, Daina Ruokytė — ižd., Arvydas Gricius ir
Stasys Petravičius — sekr.

ALTo metinis susirinkimas

Šių metų ALTo, Los Angeles
sk-, susirinkimas įvyks gegužės m.
14 d. 12 vai. 15 min- p-p- Šv, Ka
zimiero parapijos patalpose- Visos
organizacijos turi teisę prisiųsti po
du įgaliotus atstovus. Metinis or
ganizacijos mokestis yra $5.
Bus veiklos pranešimai ir valdy
bos rinkimaiTragiškųjų birželio įvykių-trėmimų

minėjimas įvyksta birželio mėn11 d-, sekmadienį, 12 vai. 30 min.
Latvių namuose, 1955 Riverside
Drive, Los Angeles★

★

★
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RAŠTO KONKURSAS JAUNIMUI
Ar esi 16 — 35 metų amžiaus?
Ar ieškai progos išreikšti kokią nors
nuomonę ar minti? Ar norėtum iš
bandyti savo kūrybinius gabumus?
Ar nori laimėti pinigų? Jei taip, tai
skaityk toliau!
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga skelbia pasaulinio masto ra
šybos konkursą. Jei gerai lietuviš
kai rašai, neslėpk savo talentų- Mes
ieškome jaunų literatų. Jei silpnai
rašai, nenusimink! Mums svarbu ne
tik kaip rašai, bet ir ką nori pasa
kyti. PLJS taip pat duoda tau pilną
savarankiškumą rašyti, kiek ir ką
lik nori- Tad pasiskaityk taisykles,
semkis įkvėpimo ir imkis už plunks
nosKas gali dalyvauti?
Šiame konkurse gali dalyvauti vi
sų kraštų lietuvių jaunimas nuo 16
iki 35 metų amžiaus. Taip pat gali
dalyvauti visų kraštų LJS valdybų
nariai, išskyrus mūsų centrinės val
dybos narius, kurie ruošia konkursąKonkursas yra padalintas į dvi da
lis, pagal amžių; 1) jaunimui nuo
16 iki 24 m. amžiaus ir 2)vyresniesiems nuo 25 — 35 m.
Ką reikia rašyti?
Konkursas turi tris rašinių sritis:
a) beletristika: trumpa apysaka,
anekdotas, novelė, ar bet kokia rū
šis grožinės literatūrosb) poezija: eilėraštis ar eilėraščių
rinkinys- Kiekvienas eilėraštis bus
atskirai įvertintas. Eilėraščiai, kurie
sudaro tam tikrą ciklą ar junginį,
skaitysis kaip vienas darbasc) žurnalistika: reportažas, apra
šymas tikro įvykio, savrstymas aktu
alaus klausimo. Temos gali apimti
politiką, religiją, sportą, meną, vi
suomenės reikalus ir kt.
Temos ir ilgis
PLJS jokių specifinių temų ne
nustato- Būtų gerai, jeigu jaunimas
pasirinktų jaunimui aktualias temas,
bet tas nėra reikalaujama- Taip pat
nenustatome rašinių ilgio. Rašyk
kiek nori ir kiek gali- Svarbu tik,
kad rašytumei lietuviškai. Gali, jei
nori, rašyti daugiau negu vieną ra
šinį ar eilėraštį. Gali dalyvauti vi
sose srityse —■ beletristinėj, poetinėj
ir žurnalistinėjKur ir kaip siųsti?
Rašiniai turi būti mašinėle išra
šyti, naudojant kas antrą eilutę- Ant
kiekvieno lapo reikia pažymėti sla
pyvardį, o į atskirą vokelį įdėti tikrą
pavardę ir adresą. Jeigu rašai dau
giau negu vieną rašinį, atmink, kad
kiekvieną atskirą rašinį ar eilėraštį
reikia pasirašyti skirtingu slapyvar
džiu- Pažymėk ant rašinio savo am
žiaus grupę.
Visus rašinius siųsti į PLJS būsti
nę ir pažymėti šitaip:
“PLJS KONKURSAS”, 1573
Bloor W., Toronto, Ont-, Canada
M6P 1A66

Terminė data:
Visus rašinius prisiųsti PLJS val
dybai iki 1978 m. gruodžio 1 dGalite pradėti jau dabar siųsti.
Vertinimo komisija:
Komisiją sudaro trys akademikai,
kurių paardės bus ėliau paskelbtosRašiniai bus įvertinti iki 1978 m.
gruodžio 31dPremijos:
Iš viso bus išdalintos šešios (6)
piniginės premijos už geriausius ra
šinius ir eilėraščius, t- y. abiejose
amžiaus grupėse bus skiriamos trys
premijos (viena už geriausią bele
tristinį rašinį, viena už poeziją, ir
viena už žurnalistinį rašinį)Mecenatai:
Žurnalistų Sąjunga jau yra paau
kojusi $300- PLJS pati aukoja $250
vienam asmeniui už padengimą da
lies kelionės išlaidų į IV Jaunimo
KongresąDar laukiame žodžio iš kitų me
cenatų.
Brošiūra:
Jei atsiras labai gerų rašinių ir
eilėraščių, PLJS juos išspausdins
specialioje brošiūroje, kuri bus pla
tinama IV Jaunimo Kongreso metuTaigi, jaunas žmogau, nesėdėk ir
nežiopsok! Parodyk visiems, kad
lietuviškas jaunimas iš tikrųjų turi
svarbių minčių ir kūrybinių jėgų.
Šis konkursas yra ruošiamas tauPasinaudok!
Kristina Parėštytė
Lietuviai vengro žurnalisto knygoje
Gerd Hamburger parašė Vervolgte Christen, 1975 spalio mėn-, kai
žmogaus teisės buvo keliamos tarp
tautiniuose suvažiavimuose. Auto
rius paima pavyzdžius iš įvairių tau
tų, nukentėjusių nuo komunizmo.
Tarp jų yra aprašyti šie lietuviai:
kun. Juozas Zdebskis (68-73 p-),
Teofilius Matulionis (87-92 p ), Ni
jolė Sadūnaitė (152-156), Petras
Plumpa “Pluira” (301-306)- Jų
teismų aprašymuose yra aprašyti ir
kiti lietuviai, kurie kartu kentėjoStebėtina, kad autorius visur pabrė
žia politinį, o ne religinį, kaltini
mą, nors visi kentėjo dėl Kristaus
tikėjimo išpažinimo.
Antroji knyga apie lietuvius yra
parašyta prancūziškai. Andre Mar
tin parašė Lituanie: terre de foi,
terre des croix, o ją išvertė itališkai
Lituania, terra di dede, terra delle
croci 1976-77 metais- Fotografijos
itališkoje laidoje yra gautos iš EltaPress. Knygoje ryškiau aprašomi
Romas Kalanta, Simas Kudirka,
kun- Bernard Mickiewicz, kun- Bri
dže, Nijolė SadūnaitėTrečioji knyga Canti del Martir
o Lituano, išleista 1977 Italijoje.
Vicas Mincevičius iš lietuvių kalbos
išvertė kai kurias eiles apie lietuviš
kąsias kančias pavergtoje Lietuvoje
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ar ištrėmime. Svetimtautis galės pa
justi, kiek lietuvis kenčia priespau
doje ir išreiškia savuosius jausmus,
kurių negali viešai skelbti spaudoje.

Atitaisė informaciją apie Lietuvą

JAV pietuose leidžiamas laikraš
tis “Florida Catholic” įdėjo Euro
pos žemėlapį, kur Baltijos kraštų
teritorija įjungta į Sov- Sąjungą ir
nepaminėtas nė Lietuvos vardas.
Kun- J- Prunskis parašė laikraščiui
laišką, atkreipdamas dėmesį, kad tai
netikslu, tai skriauda Lietuvai. Laik
raštis tą laišką išspausdino, padėkokamas ir reikšdamas apgailestavimą,
ypač akivaizdoje N. Sadūnaitės liu
dijimo, kurį “Florida Catholic” bu
vo išspausdinęs 1977 m- lapkr- 11.

PAJAMŲ MOKESČIŲ REIKALU
1976 metų Pajamų mokesčių
įstatymas padarė daug pakeitimųYpač tie pakeitimai liečia parduoDabar “long term” yra, kai nuodantiems nusavybessavybę išlaikai virš 9 mėnesių
(ne 6 mėnesius). Pildant blan
kus už 1978 m. jau dėl “long
term” traktavimo reikės nuosavybę
išlaikyti virš vienų metų-

Naujuoju įstatymu buvo įvestas
minimumo naujos blankos. Tas
liečia tik gavusiems už parduotą
nusavybę pelno virš $10,000- Dar
prie apskaičiuotų mokesčių reikia
mated tax” blankai pradžioje metų
buvo pildyti, tai pardavus nuosavy
bę reikia juos pataisyti (Corrected
Ėst. tax)Dideles sumas gaunant pelno,
patartina parduoti su mažu įmokėjimu, ne daugiau 29% nuo pardavi
mo kainos. Tada pelnas leidžiama
išdėstyti per tiek metų, kiek metų
yra padaryta mokėjimų sutartis-

Visiems svarbu žinoti, kad da
bar vėl leidžiama nurašyti S-D.I-,
State Disability Insurance, kurie
yra prievarta atimami iš algos.
1975 ir 1976 m. buvo atimama po
$90, o 1977 m- — $1141975 m. buvo nutarta, kad ne
galima SDI nurašyti nuo pajamų,
ir, kurie nurašė, buvo pertaisoma
ir reikalaujama primokėtiAtgauti atgal permokėtus pini
gus už SDI reikia pildyti pataisy
mo blanką Form 1040X- Kreipki
tės į savo mokesčių skaičiuotojus,
kad jie padarytų pataisymus.

BALTIC BAKERY
2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA
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
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Cali I. 9UOoV
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

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.

Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius Į Lietuvą Ir kitus kraštus.
8e jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį 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.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
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Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Badai

Advokatai

Sav. Elena Astravas

CENTRAL APPLIANCES

Law Offices of
NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS
3440 Wilshire BlvdLos Angeles, CA 90010
770-2000
—
385-2837

Res. 1 (714) 642-4878

Fotografai
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.
Hollywood, CA 90028
469-8097

Ali Lines of Insurance

Helen Mockus, Owner

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

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member L.A. County Dental Society

Vytės Nemunėlio

1011—19th St.
Santa Monica, C.i 90403

Meškiukas Rudnosiukas

Los Angeles, CA 90036
Tel. 939-1448

su spalvotomis V. Stančikaitės
iliustracijomis.

Tel. 451-3050

A. F. SKIRIUS
A. BLAKIS, D.D.S.

INSURANCE AGENT
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles. CA 90029

2901 Wilshire Blvd.

Tel.: 664-2919

Santa Monica, CA 90403
Phone 828-4613 by appointment

Kaina $3.00

ALBINAS MARKEVIČIUS

Dantistas (latviu kilmes)

Real Estate Broker

šią ir kitų knygų jaunimui galite
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje:
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA
90029

ROQUE & MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404

Automobilių

taisymas

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

BODY and FRAME WORK

Lietuviai dantistai

Automobiliu taisymas

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

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.
Lomita, CA 90717

Phone: 828 7525

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.
Santa Monica CA 904C5 Ph.: 399-9238

ir
DANUTĖ PAŠKEVIČIENĖ

LUIS M. ALBERT, M.D.

Alinės-užeigos

HENRY J. PASCOE, Realton-401 Wilshire Blvd., Suite 420
Santa Monica, CA 90401

COCKTAILS and DANCING

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Tel. 393-5544

Res. 393-. 381

Gydytojas ir chirurgas
įstaigos telef. 826-3090

14530 Lanark Street
Panorama City, CA 91402

Namu telefonas: 820-2867

Phone 787-9387

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI
Real Estate Brokers

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

664-2919

17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

Vaikų darželiai
GLENDALt PRE-SCHOOL
and KINDERGARTEN

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

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

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

Gražu dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškoj
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.
Didelis dovanų pasirinkimas yra

JONAS JURGILAS, M.D.

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-1

664-2919

atskirų solistų

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-jet
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029
Tel. 664-2910

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CA 90029

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

Tel.: 246-1717

DokumentŲ tvirtinimai

šokių, maršų, chorų dainų,

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis—•
tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Real Estate Brokers

118 E. Glenoaks Blvd.
Glendale, CA 91207
Phone 246-2456

THE BIG SHOT

Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, CA 91204

Mūsų knygyne taip pat galite gauti
lengvosios muzikos

PLOKŠTELIŲ.

Gydytojai

--------------------------------------- ,------

THE ROUND ROBIN

Phone: 664-2919

Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

Tol.: 325-3145

Jonas Spreinaitis, savininkas,

Call Herbert Carlson 391-9227 or
391-4760

Real Estate — Income Tax
Notary Public

5410 Wilshire Blvd.

828-7525

THE BALTIC SEA LOUNGE
11253 Washington Blvd.,
Culver City, CA 90230

Help wanted for Restaurant 6- Bar

Res.: 466-6084

Dantistai

A. "Mark" MARKEVIČIUS

Santa Monica, CA 90403

Prašome skambinti telefonu:
664-2910

HOUSE OF BEAUTY

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

2113 Wilshire Blvd.

Taip pat padeda parengti iškvie
timus giminėms iš Lietuvos vizitui
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Tel.: 466-1066

Phone: 821-2525

Apdrauda

393-9801

6087 Sunset Boulevard
Hollywood, CA 90028

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

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

M & R AMERICANA
Insurance Service, Ine.

BRONĖ SKIRIENĖ,
oficiali aukštesniojo teismo vertėja,
daro dokumentų vertimus iš lietu
vių kalbos Į anglų kalbą su atitinka
mais patvirtinimais ir notarizavi-

Tel.:

432-2973

Res. 597-4141

225

S.

Verdugo

Tel. 244-4567

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
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P A R E N G I M y
KALENDORIUS
BALANDŽIO MĖN-

22 d- — Lituanistinės mokyklos va
karas, Šv. Kazimiero par. salėj29 d. — Dramos sambūrio vaidini
mas, King Jr- Aukšt- mokyklos
salėjGEGUŽĖS MĖN.

7 d-, — sekm-, tuoj po pamaldų po
etui Bern- Brazdžioniui premijos
įteikimo' iškilmės. Koncerte da
lyvauja viešnia solistė Balčiūnie
nė iš Detroito.

20 d- -— šeštadienį, 7:30 Šv- Ka
zimiero parapijos choro balius-

TRUMPAI
Aušra Mačiulaitytė-Zerr,

LB JAV krašto valdybos vicepirmi
ninkė, iš Philadelphijos, Pa., ba
landžio 2 d. buvo- atvykusi į Va
karų Apygardos suvažiavimąLos Angeles visuomenei ji turė
jo pranešimą parapijos salėje apie
ALT ir Bendruomenės santykiusIš kalbos paaiškėjo, kad Bendruo
menė nori ALT-ą prisijungti kaip
politinį komitetą. Tuo tarpu ALT
siūlo Bendruomenei įstoti nariu su
7 asmenų delegacijaPasitarimuose neprieita prie jo
kio susitarimo.
— Regina Kungienė, ..a. a. drZigmo Kungio žmona, iš Cherry
Valley, Ca., atsikėlė gyventi į Los
Angeles ir nusipirko namą netoli
Šv- Kazimiero parapijos- Ji augina
tris sūnus, kurių pirmasis, Zigmukas, jau pradėjo lankyti Šv- Kazi
miero parapijos mokyklą.
Prel- Petras Celiešius,

vyskupo A. Deksnio sekretorius,
atostogavo Los Angelyje ir aplankė
LAV ir LD redakcijas.
Prel- P- Celiešius paaiškino, kad
Lietuvos kunigų delegacija, kuri
buvo nuvykusi pas popiežių, prašė,
kad Lietuvai būtų paskirtas arki
vyskupas (Krivaitis) ir du vyskupai.
Popiežius sutiko tai padaryti, ta
čiau Sovietų valdžia su tuo nesu
tiko.
Nauja Žurnalistų S-gos centro val
dyba pasiskirstė pareigomis:

pirmininkas — J- Kuprionis, vicepirm. — Jurgis Gliaudą, ryšių rei
kalų narė — S. Pautienienė, ižd—
J. Kaributas, sekretorius — G- Va
lančius.
Šv- Kazimiero par- choro balius

įvyksta gegužės 20 d. parapijos sa
lėje. Bus graži programa ir vaka
rienė. Pelnas bus skiriamas finan
suoti choristų kelionei į Toronte
šią vasarą vykstančią Dainų šventę-

Lietuvos Bažnyčiai šelpti Los An
geles Šv. Kazimiero parapija

pernai surinko $6015, daugiausia
iš visų parapių Amerikoje. Šiemet
tam pačiam tikslui rinkliava vyks
nuo liepos 15 d. iki rugp- 15- Tiki
masi, kad ir šiais metais losangeliečiai gausiai parems Lietuvos perse
kiojamą Bažnyčią.
Dr. Grigas Valančius,

buvo sunegalavęs, bet dabar jau
grįžo iš ligoninės ir gydytojo prie
žiūroje sveiksta namuose. Jis nese
nai išleido didelio veikalo apie vys
kupą Valančių I-ją dalį “Didysis
Žemaitis”.
Juozas Kaributas

gražiai išleido savo teatrinės veik
los atsiminimų knygą. Nemažai
vietos knygoje skiriama ir Los An
gelės lietuvių teatrinei veiklai, kur
daug dirbęs yra J- Kaributas kaip
aktorius ir kaip režisierius— Henrikas Kripavičius su šei

ma balandžio 3 d-, lydimas Antano
Pavasario, aplankė LAV redakciją
ir įsigijo daug suvenirų ir knygųH. Kripavičius yra nupirkęs
Patria krautuvę Cleveland, Ohio
(794 E- 185th St.)-

MIRTYS
— Petronėlė Dundzilienė mirė
sausio 10 d. Chicagoje. Pirma ji
yra gyvenusi Los Angelyje- Sūnus
Antanas Dundzila buvo aktyvus
skautų veikėjasSanta Monikoje gyvena Dundzilienės brolis Aloyzas SirutisGiminėms reiškiame gilios užuo
jautos.

—Teofilija A. Škėmienė (Skiman) mirė kovo 11d. North Hollywoode, Ca- T- Skiman yra buvusi
Lietuvos Vyčių ir kitų katalikiškų
organizacijų narė- Kovo 15 d. ji
iš Šv. Kazimiero bažnyčios palai
dota San Fernando kapinėse, kur
prieš keliolika metų buvo palaido
tas jos vyras Andrius.
Reiškiame gilios užuojautos jos
sūnums — Jonui, Zigmui, Bernar
dui, Eugenijui ir jų šeimoms- Jie
visi gyvena Kalifornijoje-

— Kovo 30 d- po ilgos ligos mi
rė Klaudija Rusteikienė, Danutės
Alseikienės motina. Jos vyras Stp.
Rusteika Lietuvoje kurį laiką buvo
vidaus reikalų ministerisDanutei Alseikienei ir jos duk
rai Ramonai reikiame užuojautosUžuojauta

Onai Arnashienei, Lietuvos Vy
čių Senjorų kuopos iždininkei, reiš
kiame gilios užuojautos, mirus Flo
ridoje jos mamytei Marijai Bradūnicnei.
L- Vyčių valdyba

Jaunavedžiai Nora Spnrgytė ir Rimas Žukas, vedę 1977 gruodžio 17 dChicagoje.

GIMIMĄ!
Raimondo ir Gražinos Tompauskų dukra š. m. kovo 19 d. Šv- Ka

zimiero parapijos bažnyčioje pa
krikštyta Vilijos Julijos vardaisKrikšto tėvais buvo Giedra ir Ri
mas Petraičiai— Vytenio ir Daivos Dūdų duk
ra kovo. 26 d- Šv. Kazimiero baž
nyčioje pakrikštyta Audros Natali
jos vardais. Krikšto tėvais buvo
Kęstutis Dūda ir Nijolė Remeikytė.

Svečiai
— Kun- dr. Viktoras Rimšelis,
MIC, ir kun- Stasys Klumbis, SJ„

prieš išvykdami iš Los Angeles, ap
lankė LAV ir LD redakcijas.
Kun- dr. Rimšelis sėkmingai ve
dė rekolekcijas Šv- Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje, pasakydamas ei
lę teologinio bei filosofinio turinio
pamokslųDėmesio, šiauliečiai!

Ryšium’su Pasaulio lietuvių die
nomis Toronte birželio 28 — lie
pos 4 dienomis, Šiauliečių Sambū
ris Toronte praneša, kad ruošiasi
sutikti atvykstančius šiauliečius sa
vo informacija, o atsiliepus dides
niam skaičiui atvykstančių, ir bend
rai sueigaiKreiptis neatidliojant į: Dr. WS- Mastis, 240 Durie St., Apt- 203,
Toronto, Ont- M 6 S - 3 G 1
Ca
nada.
Šiauliečių Sambūrio Toronte
valdyba

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-
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Reikalingas “part time” typistasPageidaujamas geras anglų ir lietuvių?kalbų žinojimasTeirautis: (213) 820-1160

eeeeeeeeee*- -

NAUJOS KNYGOS
J- I. Kraševskis, Vitolio rauda.
Vertė P- Gaučys- Su autoriaus por
tretu, 50 dail- V. Smakausko me
džio raižinių ir dviem originalais ti
tuliniais puslapiais. Išleido prel. JKaralius, meninė priežiūra V- OVilkau, kalbą žiūrėjo Pr. Razmi
nas- Spaudė M. Morkūno spaustu
vė, Chicago, 1977. Gaunama LD
knygyne-' Sti prisiuntimu $6.50.
Jurgis Matulaitis, Stasys YlaBiografinė apybraiža. Išleido ir
spaudė N. M. Pr- Seserys- 370 psl.
1977- Kaina su persiuntimu $7.4L
Knyga gaunama ir LD knygyneJurgis Jankus, Ir nebepasimatėm.
PasakojimaiIšleido Lietuviškos
knygos klubas, 1977. Spaudė Drau
go spaustuvė. Kaina $7Lithuanians in Multi-Ethnic Chi
cago Until World War II by David

Fainhauz- Lithuanian Library Press,
Inc. and Loyola University Press,
Chicago Ill- 1977. Price: $20-00.
Knyga didelio formato, patrauk
li, gausiai iliustruota, tinka dovano
ti-

Autorius —- istorikas, vilnietis,
baigęs Vilniaus un-tą ir ten likęs
profesoriauti. Toliau studijas gilino
Varšuvos, Jeruzalės ir kt. universi
tetuoseP. Stravinskas, Ir šviesa ir tiesa.
Raštai ir credo- I knyga. Išleido V
Šimkus- Tiražas 1000 egz. 1978.
Kaina nepažymėtaBRONĖS SKIRIENĖS,

nuosavybių pardavėjos, naujas
namų telefonas yra:
(213) 849-4192

