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GRAŽIAI PRAĖJO 
TAUTOS ŠVENTĖ

Lietuvių Bendruomenės tradi
cinė Lituvių Diena šiais metais 
pavadinta Tauto Švente—praėjo 
labai Įspūdingai ir gražiai. Rug
sėjo 23 d. vakare Šv. Kazimiero 
parapijos salėje Įvyko koncertas, 
kurio programoje girdėjome mū
sų mielus solistus, Birutę Dab- 
šienę, Janiną Cekanauskienę, 
Antaną Pavasari ir Rimtautą 
DabšĮ. Jie mums padainavo iš
traukas iš Bizet operos “Car
men” pasipuošę atatinkamais rū
bais, ir ištraukas iš čia jau sta
tytos Strauso operetės “Čigonų 
Baronas.” Jiems akomponavo 
pianistė Raimonda Apeikytė 
kuri dar paskambino solo F. 
Shopeno “Cherzo opus 31” ir F. 
Liszto “Campanella.” Programą 
gražiai pravedė Violeta Gedgau
dienė.

Ale Rūta “Dirvoje” apie šį 
koncertą taip rašo: “Bizet ir 
Strauso muzika graži Raimondos 
Apeikytės rankose, mūsų solis
tai maloniai padainavo tuos eg
zotinius vaidemins ir partijas.”

Prie koncerto rengimo prisi
dėjo L.A. Apylinkės pirm. Vla
das Šimoliūnas ir Santa Moni
kos Apyl. pirm. Modestas Keva
lai tis.

Los Angeles sportininkai, laimėję sporto varžybose medalius ir atžymėjimus. Ii kaires: Šepikas, Vilkas, 
Šėkas, Kuprėnas, Spreinaitis, Petkus, Apygardos vadovas V. Vidugiris, sporto vadovas A. Šėkas, Kir-

Algirdas Šėkas, Los Angeles 
sporto klubo pirmininkas.

—foto Gulbinskas

šonis, Matis, Raulinaitis, Sodeika.

Po koncerto apatinėje parapi
jos salėje įvyko dail. Aldonos 
Variakojinenės pavekslų paro-
dos atidarymas. Apie Aldonos 
kūrybą kalbėjo poetas Bernar
das Brazdžionis. Aldona pagal 
eilėraščio “Rambynas k 
nutapė visą ciklą paveikslų: vai
dilutes, vaidybas, ąžuolus.
nis, Nemuno bangas ir kt. Kai 
kurie paveikslai realūs, k-'i ku
rie turi ir abstraktumo žymių.

Paroda buvo atidaryta ir sek
madienį, tad daug žmonių turė
jo progos ją aplankyti ir nusi
pirkti paveikslų.

Rugsėjo 24 d., sekmadienio 
rytą prie parapijos mokyklos bu
vo pakeltos Lietuvos ir J.A.V. 
vėliavos. Tai progai pritaikintą 
žodį pasakė Vakarų Apygardos 
pirm. V. Vidugiris. Iškilmingos 
pamaldos buvo Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, kur visos 
organizacijos dalyvavo su vėlia
vomis. Po pietų parapijos salė
je buvo rodomas filmas, kurį pa
gamino ir demonstravo Algiman
tas Kezys, S.J. Filme matėme 
Tautinių Šokių Šventę Čikagoje, 
Pensilvanijos lietuvius, Poeto J. 
Aisčio gyvenimo vaizdus ir Simo 
Kudirkos veiklą.
Pertraukos metu buvo lietuviams 
sportinikams įteikti laimėjimo 
medaliai laimėjusiems varžybas 
Toronto sporto šventėje. Taip

Tautos Šventės koncerto dalyviai: Rimtautas Dabšys, Violeta Ged-
gaudienė, Janina Čekanauskiene, Birutė Dabšiene, Raimonda Apei- 
kytė, A ntanas Pavasaris. —foto Gulbinskas

Po Aldonos Variakojienės parodos atidarymo. Bernardas Brazdžio
nis, dail. A. Variakojienė, Vyt. Vidugiris.

pat buvo įteikti atžymėjimai 
sportininkams dalyvavusiems 
sporto varžybose Los Angeles 
Tautos Šventės proga.

Sporto vadovu buvo Algirdas 
Šėkas.

—foto Gulbinskas
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NEPRALEISKITE BALSAVIMO
Šį straipsnelį rašyti mane paskatino mano gerai pažįstamų pareiški

mai: “Aš niekada nebalsuoju”, “Mūsų balsai nieko nereiškia, jie daro, 
kaip nori”- Tai netiesa. Tas pats asmuo naudojasi paskutinių balsavimų 
už propoziciją 13 laimėjimais- Nuosavybės mokesčių moka tik 40%. Taip, 
tu nebalsavai, bet kiti, protingesi, tą nubalsavo.

Lapkričio pradžioje bus labai svarbūs balsavimai. Gubernatoriaus- 
Ar jūs norite gubernatorium turėti tą, kuris leidžia laisvai veikti homo
seksualams, kuris leidžia atbėgti čia meksikiečių žulikams ir plėšikauti, 
kuris išplėšė iš mūsų bilijonus ir nežinojo kur juos dėti, kol buvo laimėta 
prop- 13, ar norite turėti rimtą vyrą, kuris daugel metų tarnauja Kali
fornijai — E- Yonger.

Kaip apie tias propozicijas, ypač 5, 6 ir 7? Ar jūs norite, kad valgyk
lose, įstaigose tau į no; į pūstų biaurius cigarų dūmus? Cigarečių kompa
nijos jau praleido milijonus reklamai prieš prop- 5- Ar tu nori, kad 
mokytojai tavo vaikus apšviestų apie homoseksualizmą, net juos prakti
kuoti pamokytų mokyklų įstaigose? O je, homoseksų “lobby” Kalifornijoj 
yra stipri, net ir gubernatorius eina su jais! (Atskirai duodame LAV re
komendacijas dėl balsavimo)-

AMERIKOS KOMUNISTINĖ POLITIKA
Spalio men- Rodezijos prez. Smith su savo juoduku padėjėju paprašė 

leidimo atvykti į JAV, bet nei prezidentas Carter, nei Valstybės departa
mentas nesutiko juos įsileisti- Kai 19 JAV senatorių pareikalavo Valsty
bės departamento, kad jie būtų įsileisti Amerikon, buvo duotos vizos-

Per televiziją “meet the press” sužinojome, kodėl Carteris nenorėjo 
jų įsileisti. Smith pasakė, kad JAV finansuoja juodukus komunistus kovoti 
prieš jo valdžią- Smith skundėsi, kad jis buvo susitaręs su Kissingeriu, 
kad jie sustabdys finansavimą komunistų riaušininkų, jei jis priims savo 
valdžion juodukus- Dabar Smith turi valdžioje 3 juodukus, bet visvien 
JAV finansuoja komunistus- Dabar Carteris ir Valst. departamentas rei
kalauja, kad komunistams būtų perleidžiamos svarbiausios pozicijos- Štai 
kur mūsų valdžia leidžia iš mūsų surinktus milijonus — finansavimui 
komunistinei diktatūrai- Taip mūsų bilijonai nuėjo komunistinei Kinijai 
(Miarshalo planas), taip mūsų pinigais komunistai laimėjo Azijoje — 
Vietname ir Kambodijoj.

Mūsų valdžiai paruošia tarnautojus ir viską diktuoja CFR (Council 
for Foreigns Relations)- Tai komunistinė įstaiga, kuri visiems preziden
tams nurodo, ką jie turi daryti- Net ir Fordas turėjo “baigti jų kursus” 
Multi-milijonieriai žydeliai remia šią įstaigą-

Kada gi išrinksime valdžią, kuri tai įstaigai netarnaus?

PATAIKAUTOJAI OKUPANTAMS
Galvojau šiam numeriui rašyti vedamąjį apie Amerikos dypu- 

kų lietuvių inteligentijos pataikavimus Lietuvos okupantams ir kodėl 
tas pataikavimas vyksta. Perskaičiau Darbininko Nr. 41, vedamąjį 
straipsnį “Važiuokite į Lietuvą,” kuriame dalinai atsako į mano 
pasirinkto straipsnio temą. Sutinku su Darbininko redaktoriaus nuo
mone. Štai dalis to vedamojo.

“Važiuokite iį Lietuvą! Atvažiuokite į Lietuvą! Mes pasirūpin
sime, kad viską patys pamatytumėte, — pastarųjų dviejų mėne
sių laikotarpyje, važinėdami po visą Ameriką, žymesniuosius Ame
rikos lietuvius kultūrininkus ragino du komunistinio režimo Lietuvoje 
ramsčiai—Vytautas Kazakevičius ir Vytautas Sirijos Gira.

Kas yra Kazakevičius, Amerikos lietuviai neblogai žino. Ne 
gen. Petronis, bet Kazakevičius yra tikrasiss Maskvos filialo “Tė
viškės” d-jos Lietuvoje viršininkas. Apie Sirijos Girą mažiau žino
ma. Vyresnioji karta prisimena jį kaip jaunatviškų miesčioniškos 
nuotaikos eilėraščių rinkinių autorių nepriklausomoje Lietuvoje. Tė
vui Girai tapus didžiuoju Lietuvos išdaviku, okupantui tarnauti nu
ėjo ir sūnus.

Pats Justas Paleckis neseniai pranešė, kad Sirijos Gira tapęs 
Tarybų Sąjungos komunistų partijos nariu. Tik Paleckis nepranešė, 
kada Sirijos Gira įstojo į sovietinio saugumo tarnybą, kad jau išsitar
navo ten gan aukštą poziciją. Manoma, kad su sovietiniu saugumu 
jaunasis Gira susirišo jau pirmuoju bolševikmečiu, nors su tėvu, ka
rui prasidėjus į Sovietiją ir nebėgo. Šiuo metu Gira yra artimiausias 
Vytauto Alseikos, perbėgėlio į Lietuvos priešų stovyklą, draugas ir 
jo raštų koautorius. Tiedu agentai siuvo Ameriką skersai ir išilgai 
ir ieškojo kontaktų su žymesniais ir ne taip žymiais, lietuviais kul
tūrininkais. Ir nesunkiai juos mezgė.”

Tik stebėkite, kaip tas medžiojimas pataikūnų vyksta Kalifor
nijoje ir visoje Amerikoje. Atvyksta specialūs Sovietų įgalioti as
menys, kartais net giminės ir paragina prisitaikyti prie jų propa
gandinės veiklos, rengiant koncertus, juos remiant lankymu ir au
komis ir pažada įsileisti Lietuvon visą šeimą net porai mėnesių. O 
kasgi nenori Lietuvos ir giminių aplankyti. Kai kurie susigundo ir 
pradeda pataikavimus okupantams, lankyti koncertus, palankiai ra
šyti ir kalbėti. Žemaičiai sako “nė arklys arklio dykai nekaso.’ ’Taip 
tie pataikautojai gauna leidimą Lietuvon ilgesniam laikui, išleidžia 
gimines atsilankyti Amerikon, išleisti knygą ir 1.1.

Smagu ir saugu Lietuvoje, ypač kai su jais vyksta “valstybinei 
sargai.” Bet su tais pataikautojais būna blogiau, kai jie grįžta Ame
rikon, nes jie jau yra užkabinti ant meškerės kabliuko. Slieką jie 
gardžiai nuryja, o su įkabinta meškere jie yra tampomi visą gyveni
mą pagal Sovietų norus. Stebėkime tuos lietuvius, kurie Lietuvoje 
praleidžia kelis mėnesius. Kai jie grįžta, jų burnos yra užčiauptos, 
nes jei teisybę papasakosi, bus blogai giminėms. Taip tie pataikau
tojai dingsta iš lietuvių politinės bei patriotinės veiklos, jie remia 
miiitantų veiklą arba visai tyli. Sovietų tikslas yra susilpninti lietu- 
\ių veiklą, ir ją paraližuoti, kad JAV valdžia greičiau pripažintų 
jie ?.s okupuotą Lietuvą.
*•* *** ♦** ••• ••• *•* ••• •** ••• *•* *-• ♦♦♦ •** ••• ••• ••• ••• •••

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

3004 Santa Monica Blvd., Suite A 
SANTA MONICA, CALIFORNIA 

Telefonas: (213) 828-7095
*-TJ?-4->*.***+*4++-**¥****44-*+4*4***4*4-*V4***+*-*4*-¥-».4-t)

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ-VIETINIŲ

• ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
• MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
• STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
• SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS

ARTI ŠV. KAZIMIERO PARAPI/OS - TARP 
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039
SAV. - JONAS KARALIUS TEL. - 660-5984

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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Los Angeles ir apylineje šiais metais baigę gimnaziją (High School) 
ir šiuo metu tęsia toliau mokslą universitetuose.
(Iš kairės): Laima Basiulytė, Angelė Mičiulytė, Rima Paškevičiūtė, 
Aidis Pažemenas, Vita Polikaitytė, Darius Prasauskas, Angele So- 
deikaitė, Ričardas Schuksta, Vilią Variakojytė, Regina Vilkaitė, 
Saulius Vizgirdas.

ERNIE'S DELiKATESŲ KRAUTUVĖJE, 
8400 — 8tli 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 Avenue-

Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat-ir sekmadieniais-

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS -- WALLPAPER 

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calil. 900o9 
Telefonas: 652-7848

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

Lapkričio 7 d. balsavimo

REKOMENDA CIJOS

Į gubernatorius —
Eve'He Younger - Nr. 3

—Vice-gubernatorius —
Mike Curb - Nr. 9

—Sekretorius —
Jacob Margosian - Nr. 13

—Kontrolerius —
James A. Ware - Nr. 18 —--

—Iždininkas —
Donald J. French - Nr. 22

—Vyriausią advokatą —
George Deukmejian - Nr. 29

—State Board of Equalization- 
Mokesčių direktorius — 
Irene E. Maggio - Nr. 34

—Į 24 apygardos JAV kongreso 
narius —
Howard G. Schaefer - Nr. 41

—Į 46 apygardos Kalifornijos 
valstijos kongreso narius — 
William Lovett - Nr. 49
Dėl teisėjų yra tiek daug kan

didatų ir tik po vieną į įvairias 
pozicijas. Jei jų nepažįsti, geriau 
visai nebalsuoti.

Keturi yra perrenkami į Kalif. 
Vyriausią Teismą. Trys iš jų bal
savo už “businimą”—juodukų 
mokinių maišymą su baltaisiais. 
Tas kainuoja mums šimtus mili
jonų dolerių ir tėvams ir vaikams 
daug laiko sugaišina.

Parodykime savo nusistatymą 
ir balsuokime “NO” už šiuos tei
sėjus: Rose Elizabeth Bird - Nr. 

54; Wiley W. Manuel - Nr. 56; 
Frank C. Newman - Nr. 58. Už
Frank K. Richardson - Nr. 59, 
balsuoti YES.

Dėl propozicijų Nr. 1, 2, 3, ir 
4 balsuoti NO.

Už propozicijas Nr. 5, Nr. 6, 
Nr. 7 ir Nr. 8 balsuoti YES.
L.A. County klausimais negaliu 
rekomenduoti, nes neišstudijavau 
jų. Paskaitykite Los Angeles Ex
aminer rekomendavimus nuo A 
iki S.

Iš kitų apygardų JAV kon
greso narius rekomenduoju: Dor- 
nan, Rousselot, Goldwater nes 
juos asmeniškai pažįstu.

Atsiųsta paminėti

Dr- Albertas Gerutis, Petras Kli
mas, valstybininkas, diplomatas, is
torikas, kankinys. Išleido “Viltis”, 
1978 m- Leidimą parėmė Dr- VI- 
Bložė. Kaina $10- Gaunama leidyk
loje: 6116 St- Clair Ave-, Cleve
land, Ohio, 44103 arba LD knygy
ne- Užsisakant pridėti 1 dol. pašto 
išlaidoms-

Gen. Povilas Plechavičius- Dvi 

dalys- I dalį paruošė P- Jurgėla, II 
dalį redagavo P. Jurkus- Išleido 
žurnalas “Karys”- Aplankas ir vin
jetės P- Jurkaus- Kaina $9 (Per
siuntimui pridėti $1).

Knyga gaunama pas leidėją — 
341 Highland Blvd-, Brooklyn, N- 
Y- 11207 arba LD knygyne.

"Lietuviai Amerikos Vakaruose” 
4364 Sunset Bid., Los Angeles,

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

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

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

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

<se 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 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždaryta- 

Sekmadieniais uždaryta.
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

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. <j

Duoda II-jį morgičių iki $20,000-00 šeimai.

BALTIC BAKERY
n 2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA

Telefonas 547-4331
Atidara nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. popiet

Išvežiojama duona per visas delikatesų ir kt. europėjiškas krautuves.
Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Park Blvd.

***4*4*«*4*¥*¥4-4*4-***4Jf-¥*****+***+* ****■¥•♦*♦** *-*'

l.iteratūros plokštelė
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 $6.01
Galima gauti leidykloje ir pas platintojus.

4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029
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įfyaufye

Paneigia “Gimtojo krašto” melus

Dažnai Vilniuje leidžiamas išei- 
viamas mulkinti laikraštpalaikis, 
pavadintas “Gimtuoju kraštu’’, iš
spausdina asmenų, kurie lankėsi 
Lietuvoje, pasisakymus, pokalbius, 
kuriuose garbinama “tarybinės” 
santvarkos laimėjimai Lietuvoje- 
Kelinti metai spausdinami jaunimo 
kursus lankiusių įvairiausi pasisa
kymai, “užginantys” komunistų ge
rus darbus pavergtam kraštui. Ne
abejojame, kad daugelis tų pagyrų 
tarybinių žurnalistų sufabrikuoti, 
pasisakymai nudailinti, iškreipti sa
vo nauda-- Bet niekas, rodos, dar 
dėl to neužprotestavo, gal bijodami 
keršto giminėms, gal kitais sumeti
mais. Bet vienas šių metų ekskur
santas nebeiškentė. Jo laiškas pasi
rodė “Draugo” dienraščio spalio 3 
d- numeryje- Jį perspausdiname iš
tisai visą-

Ką pasakiau 
‘‘Gimtajam kraštui”

“Gimtasis kraštas” 1978 m. rug- 
piūčio 3 d-, nr- 31, išspausdino ta
riamą mano pasikalbėjimą su Vla
du Bražiūnu-

Okupuotoje Lietuvoje lankiausi 
su ekskursija, suorganizuota iš Va
sario 16 gimnazijos mokinių ir lie
tuviukų, gyvenančių Vakarų Vokie
tijoje. Ekskursija truko 10 dienų, 
ir mes aplankėme Vilnių, Lazdy
nus, Druskininkus, Trakus, Palan
gą, Klaipėdą, Kauną ir Elektrėnus- 
Palydovai, rodydami įdomesnes 
vietas, kaip Elektrėnus, Lazdynus ir 
kitas, vis pabrėždavo, kad viskam 
rusai padėjo- Nuvedė į Lenino aikš
tę Vilniuje, aiškino Lenino nuopel
nus, bet neužsiminė, kad už Leni
no aikštės, kaip vietiniai pasakoja, 
yra kalėjimas, kur kankinami lietu
viai-

Visa tai, kas yra parašyta “Gim
tajame krašte” mano vardu, yra 
gryna netiesa, melas. Per pasikal
bėjimą tiek tepasakiau, kad Lietu
vą pamatyti man buvo įdomu ir 
miela- Iš susitikimų su Lietuvos 
jaunimu patyriau, kad jie rusų ne
kenčia ir nori laisvės- Apie tai, 
kaip rašo lietuvių laikraščiai Ame
rikoje ir Vokietijoje apie Lietuvą, 
buvau pareiškęs jokios nuomonės, 
nes to ir Vladas Bražiūnas manęs 
neklausė-

“Tėviškės” draugijas atstovas 
kelis kartus vaišino valgiais ir deg
tine. Prieš išvykstant, užkalbintas 
tik pasakiau: “Už viską ačiū”- Tai 

vienintelė teisybė iš viso pasikalbė
jimo su “Gimtuoju kraštu”

Ir man labai nemalonu ir net 
tvirtina, kad man išplautos ,.mege- 
skaudu, kada “Naujienos”, nr- 208, 
nys. “Gimtajam kraštui” negalima 
tikėti- Esu sąmoningas lietuvis ir la
bai gerai žinau, kad Lietuva yra 
pjavergta, rusinama ir nuo komu
nistų kenčia

Su pagarba
Raimondas Vikta,

17 m- lietuvis

KĄ KITI RAŠO—

Bal. Brazdžionis rašo “Euro
pos Lietuvyje” 1978 m. spalio 3 
d. numeryje:

“Čikagoje kalbama, kad iširo 
L. Žurnalistų S-gos centre val
dyba. Dr. Pamataitis atsistaty
dino, protestuodamas, kad “cen
trinių organizacijų pirmininkai 
važinėja su paskaitomis i Lie
tuvą.” Greičiausiai revizijos ko
misija turės skelbti naujus valdy
bos rinkimus.

“Čikagos skyrius saldžiai mie
ga, neparodo jokios veiklos. La
bai gaila, kad mažėja jėgos, to
dėl būtinai reikia traukti jaunimą 
j žurnalistų darbą, skirti jiems 
ne tik premijas, bet padėti moks
lą baigti, įtraukti į visuomeninį 
darbą.”

Dėl tos pačios priežasties iš 
Žurnalistų S-gos Centro valdybos 
dar pasitraukė rašytojas Jurgis 
Gliaudą ir Kazys Karuža. Dabar 
valdybą sudaro dauguma liet, 
laikraščių korespondentai.

Ir Los Angeles Liet, žurnalistų 
skyrius yra apsnūdęs.

Prasidavčlio rusams filosofiją
“Kas kursto prieš rusų tautą, 

kas norėtų atplėšti lietuvių tau
tą nuo rusų tautos, tas kasa duo
bę lietuvių tautai. Arba su ru
sų tauta, su visomis tarybinėmis 
tautomis nacionalinio suklestė
jimo keliu, arba imperialistinė 
vergovė, lietuvių tautos sunaiki
nimo grėsmė. Trečio kelio nėra.”

Jonas Aničas
(Lit. ir Menas Nr. 39)

Naujos prekybos
— Nuo rugp. mėn- pradžios Jo

nas Karalius atidarė automobilių 
įmonę Autotechnica, 2849 Rowe
na Ave-, Los Angeles, CA 90039- 
Tel. (213) 660-5984-

ŽMOGAUS TEISIŲ KONFEREN
CIJA WASHINGTONE

Washingtone vasario 27-28 die
nomis buvo sušaukta JAV užsienio 
politikos žmogaus teisių klausi
mais konferencija, kurioje dalyva
vo 500 žmonių, jų tarpe ir kelioli
ka lietuvių. Amerikos Lietuvių Ta
rybai atstovavo iš Chicagos nuvy
kę T- Blinstrubas, dr- K- Šidlaus
kas ir Bendram Pabaltiečių komite
tui dr. J. Genys-

džiuose pranešimus padarė dauge
lis Valstybės sekretoriaus pavaduo
tojų, jų tarpe Valstybės departa
mento pasekretorius Warren Chris
topher, Valst- sekr- pav- Europos 
reikalams George Vest bei Valst. 
sekr. pav- žmogaus teisėms Patricia 
Derian ir kt- Buvo ir atskiri sekcijų 
posėdžiai- Kaip bendruose posė-

Konferencijoje bendruose -posė
džiuose, taip ir atskiruose, buvo 
plačiau paliesti Europos reikalai, 
žmogaus teisių klausimai, o taip ir 
Baltijos valstybių padėtis. Buvo 
pažymėta, kad Lietuva kenčia ver
gijoje ir buvo priminti Lietuvos di
sidentai-

Suvažiavime dalyvavusi p. Alek- 
siejeva priminė, kad iš 30 asmenų 
Sovietų Sąjungoje įsijungusių į ko
misijas remti Helsinkio nutarimų 

H*********t**********»»««innrir-iri»ir £****★★★★*★•*★★**■*

PABALTIEČIŲ BALIAUS RENGIMO KOMISIJA

maloniai kviečia Tamstą į

TRADICINĮ LIETUVIŲ, LATVIŲ IR ESTŲ 

DRAUGYSTĖS BALIŲ
kuris įvyks š. m- lapkričio (November) mėn- 11 d. 7 vai- vakaro

COCOANUT GROVE, AMBASSADOR HOTEL PATALPOSE, 
3400 Wilshire Blvd-, Los Angeles, CA.

Puiki vakarienė, geras orkestras, šokiai ir įdomi meno programa-
Bilietai: $15 asmeniui- Bilietus prašome rezervuoti iš anksto pas 

lietuvių grupės atstovus:6 •’

Monikoje pas St- Pautienienę, tel- 828-3779-
VI. Šimoliūną, tel. 662-6412; D- Kaškelienę, te! 660-1572 ir Santa

BALIAUS RENGIMO KOMISIJA

Mielam broliui A f A VLADUI SELENIUI

apleidus mūsų žemišką kampelį, 

jo mielai seseriai Viktorijai Gurcinienei, vyrui Ignui 
ir jų šeimos nariams reiškiame gilią užuojautą-

vykdymą, jau net 14 yra areštuoti- 
Ji skelbė, kad Lietuvoje ypač sun
kiai persekiojami katalikai-

Konferencijoje buvo pažymėta, 
kad yra pasiekta kai kurių laimėji
mų rytų Europoje, laukiama dar 
dauigau.

Konferencija vyko Valstybės de
partamento rūmuose- Visi galėjo 
laisvai diskutuoti JAV politinę lini
ją ir žmogaus teisių reikalais.

ALT Informacija

PADĖKA.
Mano mylimam vyrui Juozui 

Švaistui Balčiūnui mirus, reiškiu 
nuoširdžią padėką visiems man sun
kioje valandoje padėjusiems —

Dėkoju dr- Gudauskui už gydy
mą, kunigams už atlaikytas pamal
das- sol- C. Biknevičienei ir Devei
kienei už giedojimą laike pamaldų, 
Romovėnams už suadrymą garbės 
sargybos ir karsto nešimą, visiems 
už dalyvavimą pamaldose ir palydė
jimą Į amžiną atilsį, už pasakytas 
kalbas, už aukas gėlėms ir užpra
šytas mišias už velionies sielą —

Dėkinga
Alexandra Balčiūnienė

Stasė ir Kazys Gricius

Birutė ir Aleksas Gricius 
ir šeima
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MŪSŲ JURGIS GLIAUDĄ 
VĖL LAUREATAS

Pirmąjį Dzūkų Dr-jos paskelb
tą konkursą laimėjo rašytojas 
Jurgis Gliaudą savo romanu 
■‘Perlojos respublika.” Premijos 
dydis: $1500. Didšiuojamės ir 
sveikiname mūsų mielą rašyto
ją taip sėkmingai skinantį lau
rus. Kada ir kur premija bus 
įteikta, bus paskelbta vėliau. Ko
misijos sprendimas buvo vien
balsis.

UŽSIENY GYVENANČIAI

DRAUGEI /

(Šis eilėraštis vienos jaunos poetės 
parašytas ir atsiųstas iš Lietuvos)

Rašai, gyventi ten gerai, 
Nors nepadėjo aitvarai. 
Ir mes taip pat sava ranka 
Pelnyt pripratę visa ką.

Vardan vaikystės mūs dienų 
Tu atsiuntei man dovanų- 
Aš susirūpinus mąstau, 
Ką dovanot galėčiau tau?

Juk čia yra tiek .daug daiktų, 
Kuriuos turėt norėtum tu,....
Taip! Mano turtai dideli, — 
Net išslinkti negali-

Pati geriausia dovana — 
Tai šilo juosta balsgana, 
Tai kelio vingis ties namais, q 
Pasiilgtais ir mylimais-

Kalnelis, papuoštas žara, 
Ir eglė mėlyna skara, 
Ir smėlio takas parugėj, 
Ramunės žiedas pradalgėj.

.... Ir kilpa Nemuno sujuoat, 
Ir rūtos šakele papuošt.......
Aš nieko tau nesigailiu, 
Deja .... atsiųsti negaliu.

PJJS RAŠINIŲ KONKURSAS
KAS GALI DALYVAUTI?

— visų kraštų lietuvių jaunimas 
nuo 16 iki 35 m- amžiaus, išskyrus 
centrinės PLJS valdybos narius.

AMŽIAUS SRITYS
— konkursas padalintas į dvi da

lis pagal amžių: a) 16—24 m-; b) 
25—35 m.

RAŠINIŲ SRITYS
a) beletristika — grožinė litera- 

JĮ OĮOAOU ‘SBlOp^OUl! *B5[BSXd'B IB-IIĮ) 
pn-

b) poezija —- eilėraštis ar eilėraš
čių rinkinys-

c) žurnalistika — reportačas, ap
rašymas tikro įvykio, svarstymas 
aktualaus klausimo ir pn.

) dvikalbė sritis: nemokantiems 
lietuviškai

— dalyvis parašo straipsnį savo 
krašto kalba (rašiniyo turinys turi 
liesti lietuvišką temą / rašinys turi 
būti ne beletristinio, bet žurnalsti- 
nio pobūdžio), autorius pasirūpina, 
kad kas nors išverstų jo darbą į 
taisyklingą lietuvių kalbą-

TEMOS IR ILGIS
— dalyviai laisvai pasirenka te

mą ir rašinio ilgį.

KUR IR KAIP SIŲSTI
— rašiniai turi būti mašinėle ra

šyti, naudojant kas antrą eilutę (ant 
kiekvieno lapo pažymėti slapyvar
dį, o į atskirą vokelį įdėti tikrą pa
vardę ir adresą / pažymėti auto
riaus grupę ir ašinio sritį); dvikal
bės srities dalyviai siunčia ir origi
nalą ir vertiną;

Rašnius siųsti į būstinę: PLJS 
KONKURSAS, 1573 Bloor St., W- 
Toronto, Ont Canada M6P 1A6 
iki 1978 m- gruodžio 1d.

VERTINIMO KOMISIJA
—1 komisiją sudaro trys akade

mikai: dr- R. Šilbajoris, dr- D. Va- 
liukėnaitė, V. Mickevičius-
PREMIJOS

16—24 metų
I-ma premija kiekv rašinių srity— 
$150 (kanadiškais dol.)

II-ra premija kiekv- rašinių srity 
— $50.
25 — 35 metų
I- ma premija kiekv- rašinių srity— 
$200,
II- tra premija kiekv- rašin. srity— 
$75.

BROŠIŪRA
— PLJS paskelbs visų dalyvių 

pavardes, kraštus ir rašiniu temas; 
jei atsiras labai gerų rašinių ar ei- 
rėraščių, PLJS juos išspausdins 
specialioje brošiūroje, kuri bus 
platinama IV jaunimo kongreso 
metu-

IŠ LIETUVOS PASIUNTINYBES 
INFORMACIJŲ

— 1978 m- vasario 2 d. Lietu
vos atstovas dr. S- A. Bačkis kar
tu su diplomatinių misijų šefais da
lyvavo National Prayer Breakfast, 
kur atsilankė JAV Prezidentas, vy
riausybės nariai, kongreso nariai, 
aukšč teismo nariai ir kviestieji 
amerikiečiai bei kitų tautų žmonės.

Tą pačią dieną, buv- senatoriaus 
H. E- Hughes kvietimu, dr. S. A- 
Bačkis dalyvavo jo rengtame lun
cheon JAV pagerbti JAV Vicepre
zidentą Walter F Mondale-

— Vasario 2 d. Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos diplomatiniai atstovai 
JAV, dr. S- A. Bačkis, dr- A. Din- 
bergs ir E. Jaakson — turėjo pasi
tarimą Washingtone- Pasitarimo 
metu jie pasikeitė nuomonėmis bei 
informacijomis apie tarptautinę pa
dėtį, Belgrado konferenciją, jų 
kraštų nepriklausomybės paskelbi
mo 60. metų sukaktį ir kitais aktu
aliais klausimais.

— — Vyriausybės sekretoriaus 
ir ponios Vance kvietimu Lietuvos 
atstovas ir ponia Bačkienė dalyvavo 
jų rengtame Dinner Valstybės de
partamente vasario 3 d- diplomati
nių misijų šefų ir jų žmonų garbei.

PRAŠOME ATNAUJINTI
‘Lietuviai ..Amerkos ..Vakaruose” 
irenumeratą

prisiunčiant $5.00 adresu:

‘LA V”, 4364 Sunset Blvd-, L. A-

90029- Tel- 664-2910

DĖMESIO “BRIDGES” PRENUMERATORIAMS

Persikėlus Apylinkės iždininkui Jonui Jankui į naują nuolatinę 
gyvenvietę, naujasis “Bridges” žiniaraščio administracijos adresas yra:

BRIDGES - Lithuanian American Newsletter
c/o J- Jankus

84-55 86th Avė,
Woodhaven, N-Y. 11421

Prašome prenumeratos mokesčius siųsti tiktai šiuo adresu, ne 
anksčiau spaudoje skelbtu adresu- Jei kam yra grįžę laiškai, siųsti senu 
adresu, prašome juos siųsti naujuoju adresu. Prenumerata metams $3-00.

JAV LB NY Pirmoji Apylinkė 
BRIDGES Administratorė

Phoenix, Arizona

Leidinys apie Phoenixo Liet- Misiją

Šiais metais liepos 2 d. sukanka 
lygiai 10 metų, kaip buvo įsteigta 
Lietuvių Misija Phoenixe- Ta pro
ga “Arizonos Lietuvis” planuoja iš
leisti atskirą maždaug 100 psl. lei
dinėlį Misijos dešimtmečiui pami
nėti. Kadangi tos knygutės tiražas 
bus nedidelis, o išleidimo išlaidos 
nemažos, — būtų gera, kad atsiras
tų sponsorių, kurie pasižadėtų išlei
dimą paremti stambesne auka- Visi 
tie, kurie remia Lietuvių Misiją ir 
Dešimtmečio leidiniui paaukos bent 
25 dol-, leidiny bus plačiau pami
nėti. Jiems bus ten skirti du pusla
piai kiekvienam- Be sponsorių bio
grafijų ir jų veiklos aprašymo', kny
gutėj bus duota L. Misijos įsikūri
mo istorija ir platesnė jos veikla. 
Ateities lietuvių istorikams knygutė 
duos daug medžiagos iš lietuvių 
gyvenimo Phoenixe-

Jei Phoenixo kolonijoje iki bir
želio pradžios atsiras bent 15-20 
tokių sponsorių, leidinys bus pa
ruoštas vasarą, ir jis pasirodys 1978 
m- rudenį. Sponsorius registruoja 
B- Strikauskienė, telef. 267-0888.

— Kun. A. Valiuška, liet, misi
jos vadovas, buvo nuskridęs į Ar
gentiną ir iš ten aplankė Uragvajų- 
Prieš 25 metus jis gyveno Argenti
noj, tat buvo įdomu stebėti pasi
keitimus ir aplankyti savo senus pa
žįstamus-

— Vladas Mieželis aplankė savo 
sūnų Kolumbijoje ir pažįstamus 
Floridoje-

— V. ir Š. Ruseckai Sofija Liu- 
bartienė ir Leonardas Strikauskas 
buvo nuvykę į Torontą, dalyvavo 
seime jr Dainų šventėje ir aplankė 
savo draugus.
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IS ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

PASISEKĘ BIRUTIEČŲ BALIUS

Laikas greit bėga. Rods taip ne
seniai prieš pusmetį paskyrom kon- 
certo-baliaus datą, ir štai jau ilsi
mės po visų rūpesčių ir džiaugia
mės susumavusios sunkaus darbo 
išdavas-

Tas džiaugsmas yra trigubas: 
džiaugiamės pinigų uždirbusios, 
džiaugsimės vėliau juos atiduoda
mos ir džiaugsis tie, kurie mūsų 
pagalbos susilauks-

Š- m. spalio 14 d- vakare į Šv- 
Kazimiero parapijos salę susirinko 
nemažas būrys lietuvių, kuriuos vi
liojo išgirsti gerą, dviejų menininkų 
koncertą, praleisti, kaip visada, jau
kų vakarą su birutietėmis ir tuo 
pačiu padėti savo artimui-

Pirmininkė Rūta Šakienė pasvei
kino, padėkojo visiems atsilankiu
siems ir koncertą pravesti pakvietė 
birutietę Liuciją Mažeikienę-

Dvi jaunos ir gabios menininkės 
publikos neapvylė. Pradžioje solistė 
Laima Stepaitienė padainavo “Ne 
dėl tavęs mergelė”, Šimkaus, “Tul
pės”, Banaičio ir “Ideale, P- Tosti- 
Pianistė Raimonda Apeikytė pa
skambino Chopino valsą C Sharp 
Minor ir vėl solistė padainavo “Aš 
va dnuos Mimi” iš Puccini operos 
Le Boheme ir bisui “Mergelė iš Ca
diz”, Leo Delibes ir Musettos valsą 
iž Puccini operos La Boheme- Jai 
akomponavo R. Apeikytė-

Solistė Laima Stepaitienė pirmą 
kartą įžengusi į Los Angeles sceną 
jautėsi puikiai, atrodė nuostabiai ir 
dainavo pasigėrėtinai- Ryškus ir ma
lonus aukštasis registras ir nepa- 
pras gražus vidutinis registras žavė
jo publiką- Didelis muzikalumas ir 
nuostabiai gera, įvairių mokyklų iš
auginta, technika sudarė jos asme
nišką, lengvai klausoma, individua
lumą- O grožinė italų balso techni
kos bei canto interpretacija pateikė 
puikia vidinę jausmų reikcija ir 
dainos žodžių “'gyvenimu pynę.

Abi menininkės publikos buvo 
šiltai ir maloniai priimtos ir apdo
vanotos giėlėmis-

Mes širdingai dėkojame abiem už 
gražų, kad ir neilgą, koncertą ir pa
aukotą honorarą birltiečių šalpos 
reikalams ir su dideliu malonumu 
pranešame, kad solistė Laima Ste- 
naitienė įstojo į Los Angeles bi-ru- 
tiečiu eiles-

Taip pat dėkojame visiems, atsi
liepusiems i mūsų kvietimą ir savo 
atsilankymu pa-rėmusiems mūsų šal
pos darbus-

Dėkojame visoms ir visiems bet 
kokiu būdu prisidėjusiems prie šio 
koncerto-baliaus parengimo.

N, Ap-■n
Lietuviu Protestantu Sąjungos 

metinis susirinkimas
Spalio 8 d- J- ir H. Pekų namuo

se, Hollywoode, įvyko LPS metinis 

narių susirinkimas, kurį atidarė S- 
gos pirm- J. Kutra- Kun- M, Preik- 
šaitis sukalbėjo maldą- Buvo pa
gerbti atsistojimu mirusieji — S-gos 
nariai: dr- M. Devenis, sąjungos 
steigėjas, ilgametis jos pirmininkas, 
ir L- Jasiukomis- Susirinkimui vesti 
buvo paprašytas Edv. Balceris- 
Sekr- H- Petkienė perskaitė praėju
sio susirinkimo protokolą-

Sąjungos valdyba padarė prane
šimą apie savo veiklą. Pirm- J- Kut
ra pažymėjo svarbesnius darbus: 
buvo pagerbtas kun- dr- O- J. No
rom; surengta gegužinė, kurios me
tu buvo paminėta kun. M- Preik- 
šaičio 40 m- kunigavimo sukaktis- 
Lietuvos nepriklausomybės 60 me
tų sukakties proga surengtos bend
ros pamaldos su latvių ir estų kuni
gais- Dalyvauta pasitarime dėl nau
jo konsulo ir, išrinkus inž. V- Če
kanauską, jo pagerbime- Atstovauta 
sąjunga metiniame ALT metiniame 
susirinkime ir kt- Kasmet yra šel
piamas Vasario 16-tos gimnazijos 
Evangelikų Ratelis, remiama pro
testantiška spauda — “Svečias” ir 
“Mūsų sparnai”-

Iždininkas V. Glažė pranešė apie 
surengtą “Giarage sale”, kuris davė 
virš $100 pajamų-

Valdybai už jos veiklą pareikšta 
padėka-

Pasitraukus iš valdybos inž- H. 
Paviloniui, buvo išrinkta nauja val
dyba: J- Kutra — pirm-, P. Pama
taitis — vicepirm-, H. Petkienė- 
Yčaitė — sekr-, E- Balceris — ižd., 
V- Glažė -— narys Taip pat išrinkta 
ir revizijos komisija-

Nutarta įsigyti tautinę vėliavą, 
kurią sutiko pasiūti p- Balcerienė-

Buvo išklausytas H. Pavilonio 
pranešimas apie sunkią Biržų ev- 
reformatų ir k- bažnyčių padėtį 
Lietuvoje, kurios nbepajėgia sumo
kėti ojms uždėtų aukštų mokesčių- 
Nutarta kreiptisį Liet. Evangelikų 
Tarybą Čikagoje ir šį reikalą kelti 
angliškoje spaudoje-

Baigus susirinkimą, dalyviai bu
vo skaniai pavaišinti kava su už
kandžiais- Į šį susirinkimą buvo at
silankęs tolimas svečias — inž- K. 
Devenis iš Bostono kartu su moti
na A- Deveniene ir broliu dr. A- 
Deveniu-

TAUTINIŲ NAMŲ BALIUS
Spalio 21 d. Lietuvių Taiki

nių Namų valdyba surengė šau
nų balių, atžymėjimui visų sko
lų apmokėjimui—tai paskolos 
lapų (mortgages) sudeginimui. 
Jonas Petronis, T.N. pirminin
kas pradėjo ceremonijas savo žo
džiu ir pakvietė paskolos lapų 
pasirašiusius Alfonsą Valavičių 
ir Vytautą Aleksandrūną prie 
sudeginimo ceremonijų. Nema

niau, kad čia salėje juos degins, 
bet taip įvyko. Pasirašiusieji lai
kė tą paskolos dokumentą, o J. 
Petronis jį uždegė.

Po to, A. Valavičius ir V. 
Aleksandrūnas papasakojo savo 
vargus organizuojant Tautinius 
Namus.

Meninei programos daliai pra
vesti buvo pakviesta Daina Pet- 
ronytė. Vytenis Dūda padainavo 
keletą visų mėgiamų dainų. 
Prie dainavimo prisidėjo ir Jo
nas Petronis. Dainoms akompi- 
navo muzikė Ona Metrikienė.

Po to sekė valgymai, gėrčnai 
ir šokiai, grojant jaunimo Crkes- 
trui.

Iš Kalifornijos lietuvių advokatų 
veiklos

Spalio 22 d-, sekmadienį, adv- 
Nijolės Trečiokienės rezidencijoje 
Brentwoode įvyko Kalifornijos Lie
tuvių Advokatų rudens susirinki
mas- N. Trečiokienė yra viena iš 
sąjungos steigėjų, dabar jos vice
pirmininkė-

Susirinkime dalyvavo advokatai 
Jack Alex (Aleksiūnas), Žibutė 
Brinkienė, Artūras Doble (Dobi
las), Jurgis Gliaudys, Jr-, Hal 
Schwartz, Nijolė Trečiokienė ir sve
čiai. Keli sąjungos nariai dėl pro
fesinių reikalų išvykę, negalėjo da
lyvauti- Posėdis baigtas jaukiomis 
vaišėmis- Sekantis subuvimas nu
matytas Kalėdų atostogų metu-

Pianisto Vytauto Smetonos koncerto rengėjos Daina Gudauskaitė 
ir Jaunimo Sąjungos Pirmininkė Asta Grakauskaitė, su pianistu Vyt. 
Smetona.

Susirinkimo darbotvarkėje buvo 
aptarti einamieji sąjungos reikalai. 
Diskutuota dėl Kalifornijos vyr- 
teismo teisėjos Rose Bird patvirti
nimo pareigose per ateinančius rin
kimus- Aptarta galimybė išrinkti ar
ba gauti Kalifornijos gubernato
riaus paskyrimų lietuviui -teisininkui 
į svarbų Kalifornijos valstybės "pos
tą. (J- G-)

Kariuomenės Šventės Minėji
mas įvyksta lapk. 19 d. Tai šven
tei numatyta tokia programa: 
10:15 vai. vėliavų pakėlimas mo
kyklos kieme, 10:30 vai. Pamal
dos bažnyčioje ir 12:30 vai. pa
rapijos salėje akademija ir pro
grama. Visi kviečiami dalyvauti.

Filisterių Skautų Sąjunga kvie
čia visus atvykti į trijų veikalų 
pastatymą, kuris įvyks lapk. 11 
d., 7:30 vai. vak. šeštadienį, Šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Pro
gramą išpildys akt. Jonas Kele- 
čius iš Chicagos. Jis yra vienas iš 
išeivijos geriausių artistų. Šioje 
programoje taip pat dalyvaus ir 
akt. Algis Žemaitaitis.

□

“Lietuvių Dienos”
yra vienintelis išeivijoje kultūros ir 
visuomeninio gyvenimo iliustruotas 
žurnalas lietuvių ir anglų kalbomis- 
...Užsisakykite sau ar giminėms....

dovanų-
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai
Law Offices of

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS
3440 Wilshire Blvd-

Los Angeles, CA 90010 
770-2000 — 538-4160 

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504

ARTHUR V- DOBLE
Attorney at Law

The Broadway Plaza Suite 2200
700 S- Flower Street

Los Angeles, California 90017

Telefonas (213) 629-5794

Apdrauda

M & R AMER3CAMA 
.liSiLcaaice Service, Snc.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

193-9801 828-7525

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

Baldai
CENTRAL APPLIANCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative 

Aleksas Dieninis 
1915 Lincoln Ave. 
Venice, CA 90291
Phene: 821-2525

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

‘■Flatte of Hollywood” 
ou»i nohyvvood 131 v u.. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member L.A. County Dental Society
10900 Warner Ave-, Suite 116

FOUNATIN VALLEY, CA 92708 
(Corner Warner & Euclid) 

Tele. 1 (714) 968-5525

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latviu kilmes)

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 90403 
Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
Ir 

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

'Tel. 660-1205

Grožio salionai

HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA 
90029

Tel. 665-4381

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA
Real Estate — Income Tax

Notary Public

1011—19th St.
Santa Monica, CA 90403

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

Branch Office:
' 2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
ir

DANUTĖ PASKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtors.

401 Wilshire Blvd., Suite 420 
Santa Monica, CA 90401

Tel. 393-5544 Res. 393-J 381

♦******4**************JM
WALLY & WAYNE

PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai

11985 E- Firestone, Norwalk, Ca,

Telef- 2(13) 864-2063

BRONĖ SKIRIENĖ, 
oficiali aukštesniojo teismo vertėją 
daro dokumentų vertimus iš lieta 
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka
mais patvirtinimais ir notarizavb

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

Prašome skambinti telefonu:

Z6it>-6fr8

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stancikai te* 

iliustracijemls.
Kaina $3.00

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

90020
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

Automobilių taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.

Lomita, CA 90717

Tel.: 325-3145

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT 
COCKTAILS and DANCING 

Jonas Spreinaitis, savininkas

14530 Lanark Street 
Panorama City, CA 91402 

Phone 787-9387

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

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

Glendale, CA 91204

Tel.: 246-1717

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.

1337 W- Glenoaks Blvd- 
GLENDALE, CA 91201 
V’’ Phone 246-2456

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

Numu telefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard
Santa Monica. CA 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

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

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

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

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CA 90029

664-2919

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

2849 Rowena Ave., Los Angeles

Tel. 660-5984 90039

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

tai lietuviški tautiniai audiniai 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa- 
galvelės, rankšluoščiai ir staltiesės.

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

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je< 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,

Calif. 90029 Tel. 664-2911

KALIFORNHOS LIET. RADIJAI
LITHUANIAN MELODIES

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

Pirm. Juozas Mitkus

2610 Griffith Park Blvd., Los Ab 
gėlės, Ca. 90039. Tel. 662-6591

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

7



TRUMPAI
Ramunė Ambrazaitytė

Los Angeieje vienose vestuvėse 
teko susipažinti su Ramune Am
brazaityte. Ramune yra dr- K- Am
brazaičio, Uune ai eres, Indiana, 
dukra. Ramune turi įdomų daroą 
“hirst 1 ravel kompanijoje, kūną ji 
reprezentavo Denver, Houston, At
lantoje, Dalas, rnoenix ir kituose 
miestuose-

Dabar ji gavo pranešimą, kad ji 
yra paskirta vienos firmos "mar
keting” divizijos vedėja- Ji dabar 
lanko konvencijas Tuscon, Albu- 
ųuerke, San Diego ir San Francis
co- Po to grįš j Honoludu, Havajus, 
ir kitą metą žada apsigyventi Los 
Los Angeles.

Ramunė Ambrazaitytė baigė 
aukst- lituanistinę mokyklą Jauni
mo centre Cnicaguje, besimokyda
ma South Bend,ind- Politinius 
mokslus baigė Northwestern uni- 
vers itete, o magistro diplomą gavo 
international management srityje 
baigusi American Grad- School of 
International Management, Phoe
nix, Ariz.

Juozo ir Elenos Kojelių duk
ra, dabar gyvenanti Chicagoje, 
rugsėjo 1 d. pakelta į Illinois 
universiteto asistentės-profeso- 
rės. Ji magistrės laipsniais baigė 
bendrosios ir medicines bibliote
kininkystės studijas. Daina dabar 
dirba medicinos fakulteto biblio
tekoje, vadovaudama vienam 
jos kyriui. Jos pastangomis šioje 
milžiniškoje universiteto biblio
tekoje išplėsta ir patobulinta 
Kompiuterinė sistema.

— Josefina Grinkevičiūtė-Gedi- 
minienė, Lietuvoje buvusi dantų gy
dytoja, dabar gyvenanti Garden 
Grove, Calif-, dalyvavo Chicagoje 
įvykusiame jos laidos dantistų su
važiavime (spalio 7-9 d-).

Bronius Gediminas, buvęs ilga
metis Lietuvių Radijo programos 
vedėjas Los Los Angelėje, kartu su 
žmona buvo nuvykęs į Chicagą-

— Kartie Baltrušaitytė, kuri stu
dijuoja UCLA, pakviesta į Lietu
vių šeštadieninę mokyklą mokytoja. 
Taip pat yra pakviesta mokyti iš 
New Yorko atsikėlusi Sandanavi- 
čiūtė-

— Linas Kojelis ir P. Sandana- 
vičius iš Kalifornijos laimėjo “Atei
ties” skirtas premijas jaunimui už 
straipsnius ir iliustracijas- Kojelis 
gavo premiją už reportažą apie jau
nimo demonstracijas Washingto- 
ne, už iliustracijas gavo II premiją 
P- Sandanavičius-

J. Kuprys, LD foto bendradarbis, 
gavo pirmąją premiją už meno fo
tografijas

— Astro-Arc Co. su naujausia 
metalo virinimo mašina spalio mėn- 

dalyvavo Šveicarijoje, Bazelyje, 
Tarptautinėje atominės energijos 
industrijos parodoje- Ten buvo nu
vykę kompanijos prez. G- Kazlaus
kas ir direkt- dr V- Jusionis.

MIRTYS
Teodoras Laskas (Laskauskas) 

mirė spalio 26 d. nuo širdies prie
puolio- Šią liūdną žinią praneša gi
minėms, draugams ir pažįstamiems 
jo žmona Aldona Laskauskienė. 
(Kapočiūtė)- Laskauskas mirė su
laukęs 61 metų amžiaus, buvo gi
męs Skaudvilės par., Tauragės aps- 
Turėjo gerą darbą kaip Commer
cial artist-

Laskai yra LAV skaitytojai ir rė
mėjai-

Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Aldonai ir sunui Ray Laukas.

A, A- Lucijus Nefas
Spalio 15 d- nuo širdies priepuo

lio mirė Lucijus Nefas- Jis buvo gi
męs 1923 m- liepos 23 d. Eviškiuo- 
se, Panevėžio aps-, Lietuvoje- Bai
gė Panevėžio gimnaziją, Kaune stu
dijavo elektros inžineriją.

Iš Lietuvos išbėgo dar jaunas- 
Atvykęs į Vokietiją, Kiel mieste 
studijavo anglų k- Čia susitiko Ge
novaitę Voicekauskaitę ir ją vedė- 
Vėliau persikėlė į Brunswigą, čia 
tęsė elektronikos studijas, o Geno
vaitė studijavo odontologiją.

Amerikon Nefai atvyko 1951 m-
Lucijus priklausė L- K- Susivie

nijimui ir Ateitininkams, bet dėl 
laiko stokos čia neparodė daug ini
ciatyvos- Daugiausia darbo ir lai
ko L- Nefas įdėjo prie skautų sto
vyklavietės įrengimo-

L- Nefas palaidotas spalio 20 d- 
Kalvarijos kapinėse, netoli žmonos 
giminių: Juknevičiūtės ir jos se- 
srų — Šliogerienės ir Genovaitės 
motinos Voičekauskienės-

Reiškiame giliausią užuojautą 
žmonai Genovaitei, dukrai Sylvijai 
ir keturiems sūnums: inž- Kastyčiui, 
farmacistui Rimui, adv, Gyčiui ir 
elek- kontr- Pauliui.

Spalio 28 d. naktį mirė Juo
zas Ramanauskas-Ramonis, su
laukęs 84 m. amžiaus. Jis buvo 
gimęs Vilkaviškio apylinkėje, tu
rėdamas 17 metų įstojo savano
riu į Lietuvos kariuomenę. Kau
re tarnavo Susisiekimo ministe
rijoje, buvo automobilių vairuo
tojas, vėliau turėjo automobilių 
taisymo įmonę. Į Los Angeles- 
atvykęs irgi taisė automobilius, 
turėjo nuosavą garažą. Vėliau su 
pelnu pardavęs bankui savo ga
ražo vietą, nusipirko Hollywoode 
apartmentinius namus. Juozas 
buvo rėmėjas spaudos ir visų 
kultūrinių parengimų.

Spalio 31 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje buvo atlaikytos Šv. 
Mišios, prie karsto stovint Kar
ininkų Ramovės garbės sargy
bai, karstas buvo užtiestas Lie

tuvos vėliavą, J. Ramonis buvo 
p41aidotaš.:..ŠV.;' Kryžiaus kapi
nėse.

Reiškiame gilią užuojautą 
žmona Teofilei ir sūnui Vytautui, 
kuris gyvena Detroit,. Michigan.

Rugsėjo 26 dieną, San Die
go, Cal. mirė 96 metus sulaukęs 
Juęzas Petrauskas ir buvo pa
laidotas San Diego Memorial ka
puose. Dideliame nuliūdime liko 
žmona Marija ir du sūnūs: My
kolas ir Jonas. Šeimai reiškia
me gilią užuojautą.

Dvi lietuvaitės — Mrs. Black ir 
Mrs. Beach —

praėjusį šeštadienį užėjo į LAV 
administraciją įsigyti knygų apie 
Lietuvą. Ponia Ann Black gimusi 
JAV-bėse, buvo ištekėjusi už len
ko; jos duktė — Mrs. Beach — 
buvo ištekėjusi už amerikiečio, o 
dabar abi piradėjo domėtis savo lie
tuviška kilme ir savo protėvių kraš
tu. Kai mūsų dypukų vaikai ieško 
savo gyvenimo draugų amerikie
čių, tai, priešingai, jau nutautę lie
tuviai mėgina grįžti prie lietuvių, 
domisi Lietuva, nori išmokti lietu
vių kalbos.

Vertina informacijas

Prof, dr- Jokūbas Stukas Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmininkui 
dr K. Bobeliui atsiuntė laišką, ku
riame sveikina su pasisekusia kelio
ne į Belgradą- Toliau rašo: “Esame 
Altai labai dėkingi už nuolat siun
čiamas informacijas iš jos veiklos. 
Jas kiekvieną kartą panaudojame 
mūsų transliacijose- Jūsų biuleteniai 
gerai paruošti ir tinka radijo pro
gramoms- “Lietuvos Atsiminimai” 
visuomet bus jūsų tarnyboje. Tęski
te Jūsų taip kilnų ir rūpestingą dar
bą tol, kol Lietuva vėl bus laisva ir 
nepriklausoma.”

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS PAS SANTAMONIKIEC1US

Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubas š.m. Gruodžio 31d. 
rengia nuotaikingą Naujų 1978 Metų sutikimą

BAY WOMEN’S CLUB SALEJE
1210—4th St., Santa Monikoje, prie Wilshire Blvd.

Pradžia 8 vai. vakaro
Svečiai bus pavaišinti skania vakariene ir šampanu. Veiks banrs 
su įvairiais gėrimais. Šokiams gros žinomas Kontinentalinis 
orkestras.

Greta salės nemokamas automobiliams pastatyti miesto garažas

Prašoma bilietus iš anksto rezervuoti pas:
A. Markevičių—tel. 828-7525
S. Kvečą—tel? 393-3367

Advokatas Arthur Vincent Dobilas
(Doble). Jo specialybės:

susi žeidimai ir prekybinė teise.

Jo Įstaiga randasi The Broadway 
°laza, Suite 2200, 700 S. Flower St 
Los Angeles, C A 90017. T ei. (213) 
629-5794.
Advokatas A. V. Dobilas įstojo į 
Kalifornijos Lietuvių A dvokatų
Sąjungą.

Pašto atvirukai su Lietuvos vėliava
Amerikos Lietuvių Tarybos Los 

Angeles skyriaus iniciatyva yra iš
leisti gražūs spalvoti pašto atviru
kai su plevėsuojančiomis JAV ir 
Lietuvos vėliavomis prie Los An
geles miesto rotušės. Atvirutės kai
na 10 et. Galima įsigyti LAV 
administracijoje

GRAŽIOS DOVANOS
Tik ką gauta siunta lietuviškų ko

plytėlių, kurių kainos nuo $20 iki 
$40.

Taip pat LD knygyne galite gauti 
lietuviškų lėlių, audinių ir kitokių 
suvenyrų.

Prašome užeiti į įstaigą arba pa
siteirauti laišku apie kainas.

A. Milaknį—tel. 395-576'4
V. Raulinaitienę—tel. 393-5833
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