1

AMERIKOS VAKARUOSE
1978 m.

Nr. 11

Lapkričio mėn.

MUZIKINIS VEIKALAS
Ona Metrikienė, Chicagoje gi
musi ir ten išsimokslinusi kompo
zitorė, Nijolės Jankutės draminiam
veikalui ’"Kūlgrinda” parašė origi
nalią muziką ir 1978 m. spalio 28
ir 29 d- pastatė ją “Giląndos” var
du Santa Monikoje (Du spektakliai
įvyko Lincoln Junior High salėje,
Santa Monica, Calif ).

Ryškiausi įspūdžiai: įdomi, lyriš
ka ir graži muzika, įspūdingi kai
kurie solo ir duetai, taip pat graži
veikalo programa, kuriai viršelį nu
piešė mėgėja dailininkė Marilė Žy
mantienė- Patrauklus leidinėlis, ku
riame telpa veikalo turinys ir visos
informacijos apie pastatymą.

Įspūdingiausi solo: Janinos Čekanauskienės, kuri vaidino Gilandą,
bei jos duetas su Antanu Polikaičiu, atlikusiu kaimo bernelio And
riaus vaidmenį; jo labai gražus bal
so tembras; taip pat gerai daina
vo Birutė Dabšienė (Kastytė) ir
Antanas Pavasaris, gaila, kad tik
su viena arijaVaidybiniu atžvilgiu geri buvo
Rimtautas Dabšys (dėdė Degutinis)
ir L. Mažeikienė (Onytė)-

Šią muzikinę legendą ryžosi pa
statyti Kalifornijos Lietuvių Opere
tės ansamblis, kuriam talentinga ir
darbšti muzikė Metrikienė vado
vaujaOperetę gražiai papuošė jauni
mas — Spindulio šokėjos ir baleri
nos Dovydaitytė ir D. Žaliūnaitė- Orkestrui vadovavo ir dirigavo
Richard Lessing, prie pianino — RApeikytė- Dekoracijos P. Jasiukonio. (A )

"GILANDA"

Dėkoju solistams ir 30 choro da
lyviams už uolų atsilankymą į ilgas
pamokas, kai kurie atvažiuodavo
net iš tolimų gyvenamų vietų-

Gili padėka sol. J. Čekanauskienei, pagrindinę Giląndos rolę atli
kusiai, taip pat Klevai Vidžiūnienei, solistams Birutei ir Rimui Dabšiams, Lucijai Mažeikienei, Anta
nui Pavasariui, Antanui Polikaičiui, J Petroniui, B. Seliukui, V.
Dūdai ir kitiems-

Kompozitorė Ona Metrikienė.

Virtuoze pianistė R. Apeikytė su
teikė neapsakomą pagrindinę pa
ramą prie pianino tiek solistams,
tiek ir chorui, — už tai esu jai la
bai dėkinga.

Buvau nustebinta žavingos “Jo
ninių” scenos papuošimu, — tai
artistiškas talentas specialisto Povi
lo Jasiukonio; taip pat su kostiu
mais specialistės S. Koronkevičienės.

Žavus vaizdas jaunų balerinų —
G Dovydaitytės ir D- Žaliūnaitės,
taip pat Spindulio šokėjų.
Tariu gilią padėką Phoenixo 20
lietuviams - draugams, atvykusioms
ilgą kelionę į mūsų premjerą šešta
dienio vakarą.

Įvertinu operos ansamblio valdy
bos da.rba, dėkoju pirmininkui Ri
mui Vizgirdai ir jo padėjėjams.
Neužmirštama nuoširdi padėka
ansamblio rėmėjams, vietiniams ir
iš ChicagosSu pagarba
Ona Metrikienė

Dzūkų draugijos premija

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Kalifornijos
Lietuvių Operetės ansambliui už
pastatymą mano sukurtos muziki
nės legendos “Gilanda”.
Labai įvertinu akt. Algimanto
Žemaitaičio ir padėjėjos D. Baraus
kaitės režisavimo darbą.

Redakcija sužinojo, kad premija
bus įteikta rašyt. J. Gliaudai už
romaną “Perlojos respublika” per
Dzūkų draugijos dešimtmečio mi
nėjimą Čikagoje. Premijuotąjį ro
maną spausdina “Draugo” spaustu
vė- Romanas bus išleistas jubilieji
niam paminėjimui. Iškilmės įvyks
1979 m. gegužės mėn. 19 d.

SCENOS IŠ MUZIKINĖS LEGENDOS

“GILĄNDOS”,

Onos Metrikienės, pastatytos spalio 29-30 d. d. Santa Monikoje- Pastatė
Kalifornijos Lietuvių Operetės Ansamblis. Režisavo A. Žemaitaitis.

Foto Leono Kanto

2

LI ETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

'.y-,'

V

LITHUANIANS

IN WESTERN AMERICA

4364 Sunset Boulevard — Los Angeles, CA 90029 — Telef. 664-2910
iteuaguoja;

Redakcinė kolegija.

Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija.
Spausdinami staakpauian taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais
kitaip nesusitarta. [j r-iinu varau ar inicialais pasirusyn straipsu-ai neouuuai reiškia redaKCUjos nuomonę. [~| n-uonimiuiai rastai neprimiumi

□

Prenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų.
Eina nuo 19o3 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius- u

....................................................................................... 'JllJU<‘,iUlliiiliuUUUUiiluUiuiiiiuiiidiiiiiUlllllliliiiii>uiiui.iiiiiiiiiii;lllliiiui..i>..;.<..>.l>ii>uil.......... u.liilUiillliluiuu..... alui.....................

KAS RINKIMUS LAIMĖJO

'

Kalifornijos rinkimuose nors į gubernatorius buvo išrinktas demo
kratas Brown, bet į viceguuernatorius laimėjo respublikonas Curb. To
dar Kalifornijos istorijoje nėra buvę, kad butų gubernatorius vienos par
tijos, o vicegubernatorius kitos partijos E. Brown planavo 1980 metais
kandidatuoti į prezidentus, ko Kalifornijos demokratai nenori, nes tada
gubernatoriumi taptų vicegub. Curb. Taigi gub- Brown dabar yra paža
botas. Taip pat jis prieš rinkimus pažadėjo vykdyti prop. 13 nutarimus,
kas suvaržys plėtimą valdžios tarnautojų bei jų algų kėlimą.
Į Kalifornijos prokurorus (General Attorney) laimėjo irgi respubli
konas Ueaukmeji.rn, antienas, konservatorius, griežtas už mirties bausmes
vykdymą. Juoduke, JAV kongreso narė Burke į šią poziciją pralaimėjoPralaimėjo ir į vicegub. poziciją juodukas Dymaly. Dabar Kalifornijos
valdžioje neturime ne vieno juoduko. Jiems pakenkė vyr. teismo nutari
mas vykdyti "businimą” — mokinių vežiojimą iš vienos apylinkės į kitąVisoje Amerikoje buvo išrinkta daugiau respublikonų į gubernato
rius, senatą ir kongresą.

SVARBŪS LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAI

Per antrąjį šių metų pusmetį įvyko keli visų lietuvių centrinių orga
nizacijų suvažiavimai ir naujų valdybų rinkimai.
Toronte liepos-rugpiūčio mėn. įvykęs Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės atstovų suvažiavimas išrinko naują valdybą su centru Čikagoje. Jos
pirmininku buvo išrinktas inž. Vytautas Kamantas- Dauguma valdybos
narių yra tos pačios, kaip ir anksčiau, politinės grupės asmenys.
BALFo seimas, įvykęs spalio 28-29 dienomis Čikagoje, Marquette
Parko lietuvių parapijos salėje, buvo veiklus ir našus. Išrinkta nauja val
dyba, pirmininke paliko M. Rudienė. Apie Balfo seimą daugiau rašo
šiame LAV numeryje A- P.
Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas įvyko spalio 21
d. Lietuvių Tautiniuose Namuose Čikagoje. Pirm. dr. K. Bobelis davė
pranešimą apie veiklą- į naują valdybą išrinkta: kun. A. Stašys, P. Žumbakis, T. Blinstrubas, P. Bučas, K. Šidlauskas, G. Lazauskas, J. Valaitis,
J. Skorupskas, V. Šimaitis, P. Dalgis, L- Kriaučeliūnas, S Balzakas, J r.,
G- Dirkis, O Baršketytė, J. Pakalka, E. Vilimaitė, J. Taiandis. Valdybos
nariai pareigomis pasiskirstys savo posėdyje- Dr. K. Bobelis seimo nuta
rimu buvo paskirtas garbės pirmininku su teise balsuoti.
VLIKo metinis suvažiavimas vyksta gruodžio 9-10 dienomis Pickwic-Congress viešbutyje, Chicago, Ill.
Bus renkama nauja valdyba, naujas pirmininkas, nes dr. K. Valiūnas
žadąs nekandidatuoti. Pirmininką renka tik 15 asmenų, partijų atstovai
tarybojeNAUJĄ POPIEŽŲ IŠRINKUS

Katalikų Bažnyčios vadovybėje pirmą kartą per 400 metų buvo iš
rinktas Popiečium ne italas, bet europietis iš komunistinės Lenkijos, Kro
kuvos kardinolas Karo! Wojtyla. Mes galvojame, kad jo senoliai galėjo
būti Vaidylos, tik ta pavardė buvo pritaikyta lenkiškam ištarimui. Jo
paties pasisakymu lietuvių spaudos žmonėms, jis turįs lietuviško kraujo
iš motinos pusės.
2— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Naujai išrinktasis popiežius susipažįsta su prel. V. Mincevičium Iš kairės
kardinolas A. Samore, pre!. V- Mincevičius, kard K. Wojtyla, dabartinis
popiežius Jonas Paulius II. Jis pareiškė turis lietuviško kraujo iš motinos
pusės.

Per inauguraciją jis savo sveikinimus pasaulio katalikams, tarp 10
kalbų, pasakė ir lietuviškai.
Visi girdėjome jo kalba per Amerikos televiziją ir radiją.
Kalbėdamas su atvykusiais lietuvių spaudos atstovais, jis išsireiškė:
“Pusė mano Š.rcies yra Lietuvoje’-. Gal todėl su lietuviais jis visuomet
yra labai draugiškas.
Kodėl net italai kardinolai balsavo už neitalą? Gal dėl to, kad
dabar Italijoje stiprėja komunizmas, ir, jei kada jie paimtų Italijos valdžią,
Popiežius, pažįstąs komun žiną, gal geriau mokėtų su jais susikalbėti.
Naujasis Popiežius Jonas Paulius II gerai pažįsta Ameriką, yra ap
lankęs visas lenkų katalikų parapijas, buvo ir Los Angelėje, čia aplankė
mūsų burmistrą, miesto taiyhos posėdį, nusifotografavo su miesto tarybos
pirm. Gmson.
Popiežius Jonas Paulius I! moka daug kalbų ir yra išleidęs knygų-

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
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2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039
SAV. - JONAS KARALIUS
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BALFO XIX-SIS SEIMAS
Š- m. spalio 28-29 dienomis Či
kagoje, Švč- Mergelės Marijos Gi
mimo par- salėje, Marquette Parke,
įvyko XIX BALF’o seimas. Jame
dalyvavo 110 atstovų iš 30 skyrių,
25 direktoriai ir 5 direktorių įgalio
tiniai, iš viso 140 aktyvių baltinin
kai-

Baltas buvo įkurtas 1944 m- kovo
mėn. 22 d- pagelbėti lietuviams pa
bėgėliams nuo bolševikų ir komu
nistų teroro- Baltas atliko ir atlieka
milžinišką šalpos darbą jau beveik
35 metus-

Kompozitorius Bronius Budriūnas perrašo vieną iš savo kantatų- Gyvenda
mas Los Angeles, Budriūnas yra parašęs keletą kantatų, kurios turėjo
dideli pasisekimą dainų šventėse ir koncertuose. Taip pat jis čia sukūrė
nemaža solo ir chorų dainų, kurios tvirtai yra Įėję Į lietuviškosi dainos
repertuarą išeivijoje. Pažymėtina jo našus bendadarbiavimas su toje pat
Los Angelėje gyvenančiu poetu Bernardu Brazdžioniu, kurio tekstais pa
rašyti Budriūno kūriniai yra vieni populiariausių koncertuose.
Nežiūrint, kad kompozitorius, pasmaukdamas nuo choro dirigento pa
reigų, “išeina i pensiją’’, tikime, kad iš po jo talentingos plunksnos dar
sulauksime ne vienos kompozicijos. Kūrybingų metų, mūsų maestro!

Komp- Br. Budriūno pagerbimas

Pagerbimo komitetas, sudarytas
iš JAV LB Vakarų apygardos val
dybos ir Šv- Kazimiero parapijos
choro atstovų, rengia atžymėjimą
komp- Br. Budriūno 50 metų mu
zikinės veiklos ir 25 metų Šv- Ka
zimiero parapijoje vargininirikavisukakties-

Komitetui pirmininkauja inž. VVidugiris, LB Vakarų apygardos
pirmininkas- Programos komitetą
sudaro R- Dabšys ir A- Polikaitis,
sekr. D- Razutytė, reklamos reika
lais rūpinasi M- Kevalaitis, V- Šimoliūnas ir A- Skirius. Fiansus

tvarko apygardos ižd- A- Awomėnas.

Pagerbimas įvyks š- m- gruodžio
10 d- 12 vai. 30 min- pp Šv- Kazi
miero parapijos salėjeB- Budriūnas Los Angelėje yra
pasižymėjęs kantatų kompozicijo
mis ir koncertais. Šv- Kazimiero pa
rapijos choras, jo vadovaujamas,
gerai žinomas JAV ir Kanadoje
kaip vienas iškiliausių chorųVisi lietuviai yra kviečiami daly
vauti kompozitoriaus Br- Budriūno
pagerbime-

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

Pavergtoje Lietuvoje parsidavėlis
korespondentas - enkavedistas VMiniotas parašė nesenai visą eilę
šmeižto straipsnių “Tiesoje” apie
Baltą ir jo vadovybę- Be galo pyks
ta, kad Baltas drįsta ištiesti gialestingą ranką varge esančiam lietu
viui, gyvenančiam komunistų su
kurtame rojuje, o iš tikrųjų žemiš
kame pragare. Reiškia, Baltas daro
gerai, jei jis taip labai neapkenčia
mas lietuvių komunistų parsidavė
lių ir pataikaujančių pavergėjui už
gardesnį duonos kąsnį-

Pasiskaitykime Balto centro val
dybos pirmininkės M- Rudienės
prasmingą žodį, pasakytą seime- Jis
yra labai taiklus mums visiems:

“Mieli baltininkai, bendras rū
pestis suartino: mus į glaudžią drau
gystę vykdyti prasmingą šalpos dar
bo idėją. Šiandie į Balto XIX-tą
seimą suplaukė pareigingi baltinin
kai nuo rytų pakraščio — New
Yorko iki Amerikos vakarų — Ka
lifornijos- Nuo mūsų skyrių pasi
šventimo: ir veiklumo priklauso or
ganizacijos pasisekimas- Tautiečių
kančios ir priespauda mus visus su
traukė į vieningą, visų pažiūrų lie
tuvių artimo meilės darbą- Šauks
mas iš anapus pasiekia mus. Baltas
klauso, girdi ir atsiliepiaAukščiausias žmonijos tikslas
yra žmogaus gerovė ir laimė- Kas
rūpinasi vien tik savimi, nusikreip
damas nuo kitų žmonių kančių, ne
bus laimingas- Esame laimingi Ameriikos pastogėje, nors kiekvieni
metai atneša ir džiaugsmo ir skaus
mo. Laimės trokštame visi — tad
nuneškime laimės spindulį ir į var
ganus brolių namus- Jų troškimai—
gyvi, bet me mūsų aukos jie lieka
skausmingai beviltiškiBalto veikla nėra žaidimas- Ji
negali būti vykdoma negalvojant.
Nepasiduokime jokioms įtakoms iš
šalių- Nebūkime nustumti nuo tei
singų pagrindų- Jūs parodote, kad
jumyse reiškiasi stipri tautinė mei
lė- Jūs tremtyje išbujojote dvasia, o
šitą dvasią niekas neįstengs paverg

ti. Dirbkime, veikime šiandie- Va
kar diena išnyko, o rytojus laukia
su nežinomais uždaviniaisAteina Padėkos Diena- Švęsdami
ją prisiminkim, kad gyvename lais
vame krašte ir niekieno netrukdo
mi galime laisvai veikti, kurti ir ne
tik palaikyti aukštas gyvenimo ver
tybes, bet jas ir ugdyti- Turime pil
ną laisvę ir gerbūvį, kai pavergtie
siems broliams tenka didi vergijos
našta.

Baigiu su mintimi “Tesujungia
mus viena mintis, viena veikla!
Tauta tol gyvens, kol jos nariai, lai
mės ir nelaimės valandoje, išties
vienas kitam draugišką ranką, ir
visi kartu sieks gerovės tautai-”

Los Angeles Balfo 13 skyriui sei
me atstovavo: A- Devenienė, ANelsienė ir A. Pažiūrienė- Rodos,
kad pirmą kartą buvo taip tvirtai
ir gausiai atstovaujama- Seime gy
vu žodžiu Balfą sveikino 17 įvairių
organizacijų vadovų ir linkėjo ne
pavargti ir tęsti šalpos kilnų darbą,
iki bus nors keli tos šalpos reika
lingi lietuviai Tuo tarpu jų yra dar
dabai daug- Raštu sveikinimus pri
siuntė 25 asmenys. Vadinas, Balfas
yra populiarus ir jo veikla remtina.
Los Angeles Balfo skyrius įteikė
$2,000 čekį. Tai pirmos aukos iš
vykdomo piniginio vajaus.
Seimas praėjo darbingoje ir gero
je nuotaikoje. Buvo išrinkti 32 di
rektoriai, kurie pirmame posėdyje
išrinko direktorių pirmininku VI.
Pažiūą ir centro valdybą: M- Ru
dienė — pirm., kun. A. Zakaraus
kas, kun. A. Trakis, A. Daukienė,
Ž- Modestienė — vicepirm., O. Jokubaitienė — gen. sekr. Taigi Balfo
vadovybė yra gerose rankose ir
verta pasitikėjimo.
Seimui pasibaigus, tose pačiose
patalpose įvyko jauki iškilminga va
karienė, kurioje dalyvavo apie 400
svečių. Meninę programą atliko
Jaunimo Centro ansamblis “Aud
ra”, vadovaujant muz. F. Stroliai-

Spalio 29 d. Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje įvyko pa
maldos — šv. Mišios — už visus
gyvus ir mirusius balfininkus. Po
pamaldų seimo dalyviai buvo pa
kviesti aplankyti Balfo centro įstai
gą ir pasivaišinti-

Šį seimą globojo Čikagos Balfo
apskritis, kuriai vadovauja Valeri
jonas Šimkus, ilgametis ir nepa
vargstantis balfininkas. Mums buvo
prasminga atstovauti Los Angeles
Balfo skyriui ir smagu pasisvečiuoti
tik tuo laiku gražioje ir šiltoje Či
kagoje.
A. P.
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IŠ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
JAUNIMO ANSAMBLIO ŽINIOS

saulyje.
Šią savo aukos pareigą atlikime
visi ir šiandien- Neatidėkime jos
nežinomam rytojuiBALF’as

Law 95-579 — liečia pilietybės ga
vimą- Visi Amerikoje gyveną sve
timšaliai, senesni negu 50 metų ir
išgyvenę šiame krašte bent 20 me
tų, gali gauti pilietybę be jokių ang
lų kalbos skaitymo ir rašymo egza
minų, kuriuos turi laikyti kiti pilie
tybės prašą asmenys.

L. A., Kalifornijos lietuvių sporto
klubas “Banga”, minėdamas savo
Š- m- lapkričio 23-26 dienomis veiklos metines, ruošia subuvimąTautinių Šokių Institutas organizuo vakarienę. Visi mielai kviečiami at Lengviau bus gauti JAV pilietybę
ja Čikagoje tautinių šokių moky silankyti ir praleisti nuotaikingai
Tarp daugelio naujų Įstatymų,
tojams seminarą, kuriame bus su vakarą su sportininkaiskuriuos prezidentas pasirašė pasku
pažindinta su 6-sios Taut- šokių
Šia proga klubas dėkoja visiems tinėmis dienomis, vienas — Public
šventės repertuaru ir bus naudingų priglaudusiems ir globojusiems ausmokytojams paskaitų. Į tą semina traliečius lietuvius. Taip pat ir
rą iš Los Angeles vyksta LB Spin tiems, kurių aukomis buvo pasiųs
ROQUE and MARK C0.. INC.
dulio ir Lituanistinės Šeštadieninės tas gražus būrys sportininkų į To
REALTORS • INSURANCE e INCOME TAX • NOTARY PUBLIC
mokyklos šokių vadovė Danguolė
ronte vykusias Pasaulio Liet. Žai
3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404
Razutytė ir jos padėjėja Vita Poli- dynes: E. B. Arams, dr. Z. Brin
kaitytė- Jų kelionę stipriai parėmė kini, L R- Bužėnams, drs. R. D.
Phone: 828-7525 --------- Res.: 395-0410
Lituanistinė mokykla,. LB Los An Giedraičiams, V. Giliui, G. Kaz
ALBINAS MARKEVIČIUS
geles apylinkė ir truputį Spindulys- lauskui, E. Kairiams, A. Markeviir bendradarbiai
Laimingos kelionės! Lauksime čiams, J- Petkui. O. Razutienei, R.
parvežant naujų šokių repertuarą- Radienei, J. Žemaičiui, LDK Biru
tės dr-jai, Kalif. Lietuvių Kredito
RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
LB Spindulio repeticijos vyksta
parapijos salėj- Veikia dvi didelės Unijai, Tautiniams Namams, Long
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
grupės: jaunesniųjų nuo 5 vai- vak-, Beach Lietuvių Bendruomenei, dr.
Telefonas: (213)828-7525
vyresniųjų — nuo 7 vai- vak. Po A. Kontvidui, Tautinių šokių grupei
Spindulys,
R.
R.
Mulokams,
ir
vi

Valdyba:
Jarašūnas,
A- Markevičius, R- Nelsas, L- Herzog
Naujų Metų darbas bus paspartin
tas, nes reikia pasiruoši tradiciniam siems kitiems, kuriuos sunku išvar
“blynų baliui”, kuris įvyks vasario dintiYpatinga padėka priklauso prel.
24 d-, ir Jaunimo 30-mečiui — bir
GLOBE PARCEL SERVICE
J. Kučingiui, leidusiam naudotis
želio 24 dSavininkas ukrainietis J. Trostianetsky
Be to, Spindulys ruošiasi išleisti patalpomis ir gausiai aukojusiam.
2841
Sunset
Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 413-0177
V. Iri.
savo dainų plokštelę iš mėgiamiau
Siunčia
dovanų
siuntinius
į
Lietuvą
ir
kitus
kraštus,
sių jaunimo dainų. Tikimės, kad Kvietimas į tradicinę Kalėdų
-e jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir gana pigiai,
ateis į talką vietos muzikai ir vy
Eglutę
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
resnieji dainininkai, kurie organi
Kviečiame visus ir visas — be
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
zuojasi į “veteranus”, t. y. į tuos,
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždarytakurie pamilę dainas ir tautinius šo religinių skirtumų — į mūsų tra
Sekmadieniais uždaryta.
kius, bet šiuo; metu jau nebedaly- dicinę Kalėdų Eglutę. Bus kavutė,
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
vauja, atsieit, išaugę, nes kai kurių meninė programa, šventiška nuotai
ka. Eglutė įvyksta šeštadienį, gruo
vaikai jau šokia ir dainuoja< *********** A-* ******* *-k ********************* A***.
Tagi po Naujų Metų visiems pra džio 9 d., 1:30 vai- popiet, tose pat
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
sidės tikras darbymetis! Laimingų patalpose: First Lutheran Church
(LITHUANIAN CREDIT UNION)
Neujų Metų!
Jūsų O- R. viršutinėje salėje, Fellowship Hall,
adresas: 3119 West Sixth St., L. A.,
Jautimuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
Calif.
Kariuomenės šventės minėjimas
lelelonas:
661-5276. — Darbo valandos:
Artinasi Kalėdos ir Advento me
Lapkričio 19 d. bendro komiteto
tasAteikite
su
mumis
kartu
pasi

Antrad.
ir
ketvirt.
— nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d
iš Karių Ramovės, Birutiečių ir
džiaugti
Eglute
ir
įgyti
šventiškos
Šaulių surengė Lietuvos kariuome
Duoda II-jį morgičių iki $20,000-00 šeimai.
nės minėjimą Šv. Kazimiero parap. nuotaikos.
Nuoširdžiai kviečia
salėje.
Lietuvių Protestantų S-ga
Minėjimą pravedė Vladas ŠimoNURMSEN PAINT CO.
liūnas- Buvo pagerbti savanoriai Giiaudos kūrybos vakaras
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
kariai, kurių išsirikiavo net 10.
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calit. 90069
Gruodžio 2 d. Šv- Kazimiero pa
Pagrindinę įdomią paskaitą, pa
Telefonas: 652-7848
vaizduotą žemėlapiais, skaitė pulk. rapijos salėje įvyksta rašytojo Jur
gio Giiaudos kūrybos vakaras.
Juozas Andrius.
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Alė Rūta kalbės apie J. Giiaudos
Reikšmingą sveikinimo žodį tarė
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.
Lietuvos gen. konsulas V. Čeka kūrybą tema: “J. Gliaudą —• pras
nauskas- Kiti sveikino: ALTo var mės ir likimo sprendėjas”.
Dalila Maokialienė, Gytis Gave
du A. Mažeika, Šaulių vardu — K.
ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
Karuža ir Skautų vardu — E. Vil lis, Saulius Matas skaitys ištraukas
8400 — 8th Ave., Inglewood, telef- 752-1002
iš
JGiiaudos
kūrybos.
kas.
Ona Pliuškonienė ir Raimonda
Minėjime buvo atžymėti ir įteik
gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų stalui:
ta Šaulių Žvaigždės ordinai Jurgiui Apeikytė atliks muzikinę progra * vietiniai ir importuoti mėsos produktai * saldumynai * gėrimai, net
mos dalį.
Gliaudai ir Broniui Stančikui.
importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.
Meninę programos dalį atliko
Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iš kitų
Malonus lietuvi!
listai Armonienė, Pavasaris ir
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o neseniai
Artėja šv- Kalėdos- Ar visi savo
. Apeikytėpradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polish
Po minėjimo buvo šampano ir širdyje prisimename varge ir prie susage” varduužkandžių vaišės žemutinėje salėje. spaudoje esantį tautietį, kuris į mū
* Iš Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kitoki mu
Šiais metais minėjimas buvo vie sų tautišką ir artimo meilės veiklą
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą
nas iš įdomiausių ir sėkmingiausių. yra sudėjęs visas savo viltis- Todėl
prisiųskite arba asmeniškai atiduo
ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
Klubo “Bangos” metinės
kite savo nuoširdžią auką Balfui,
Inglewoode, 8400 — 8th AvenueŠ. m. gruodžio 15 d., penktadie kuris ją persiųs labiausiai jos reika
Krautuvė
atidara
kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniaisnį,? vai. 30 min- vakaro, Tautiniuo lingiems ir neturintiems jokių gi
se Namuose, 3356 Glendale Blvd., minių bei pažįstamų laisvajame pa
4 — LIETUVIAI AMERIKOS VA-RakUOSE
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PENKERI METAI BE JONO ŽUKO

Kq kiti rašo —

Šių metų gruodžio 6 d. sueina
penkeri metai, kaip netikėtai a. a.
Jono Žuko gyvybė užgeso, ir gausus
būrys lietuvių jį palydėjo į amžino
poilsio vietą-

vienas lietuvis praeivis mato, kad
čia ilsisi Lietuvos sūnus.
Mes, gyvieji jo draugai, gal per
retai jo kapą lankome, bet jis yra
ir visada bus mūsų mintyse-

Per penkeris metus buvo jaučia
ma tuščia vieta jo šeimoje, lietuviš
koje veikloje, bažnyčioje ir draugų
tarpe. Todėl dar dažnai daugelis jo
vardą mini su ilgesiu ir pagarba

L Kantas

Jonas buvo aukštaitiško patrio
tiškumo, nuoširdumo, draugiškumo
ir jumoro: pilnas. Jis gimė ir augo
Anykščiuose. Karo audra jį išplėšė
iš tėviškės namų ir Lietuvos. Kartu
su tūkstančiais lietuvių eidamas
tremties kėliais, savo linksmumu ir
nuoširdumu daugeliui padėjo sun
kiose valandose- Karo audrai nuti
lus, pasiekė Ameriką, kur netrukus
sukūrė lietuvišką šeimą su to paties
likimo tauria lietuvaite ir pradėjo
kurti naują gyvenimą svetimoje ša
lyje. Ir jam puikiai sekėsi. Tačiau
mirtis neleido jam ilgiau pasidžiaug
ti savo darbo vaisiais: pakirto gy
vybę, ir saulėtos Kalifornijos žemė
jį priglaudė amžinam poilsiui.

Mirusiųjų mieste — kapuose,
ant jo kapo marmuro lentoje iškal
tas jo vardas puošiamas trijų sim
bolių: Aukštaitijos — ąžuolo šake
lė, Lietuvos — Gedimino stulpai ir
Kristaus kančios — kryžius. Kiek-

LOS ANGELES SPORTININKAI
TORONTO ŽAIDYNĖSE

Moterų tinklinis “Banga”:

V- Karalienė, D. Grigaitienė, G.
Dovydaitytė, D. Prasauskaitė, V.
Butkytė, L.Basiulytė, R. Dehr.
Golfas:

J- Petkus, A. Kiršonis, E. Mattis,
J. Soreinaitis (* medalis), V. Vidu
giris.

Lengviji atletika

V. Vilkas (° 1 med.), J. Šepikas
(* 3 medaliai)Lauko tenisas

A. Juodikis.
Šachmatai

A. A. Jono Žuko mirties penkme
čio proga

Prieš penkis metus Tu džiaugeis!
Laimingu gyvenimu ir savo šeima.
Linksmas buvai draugų tarpe,
Kur nuolat skambėjo Tavo daina.

Prieš penkis metus Tu kovojai
Už pavergtos Tėvynės laisvę,
Nes Tavo širdyje meilė degė tiems,
Kurie jos žemę krauju aplaistė-

Prieš penkis metus — netikėtai
Pakirto mirtis Tau gyvybę,
Palikęs šeimą, nebaigtą kovą,
Išėjai į šaltųjų kapų ramybę
Per penkis metus Tavęs ilgėjos
Vieniša žmonelė, dukra ir sūnai,
Ir ilgai dar skęs ilgesyje,
Nes be tėviškos saulės juos palikai.
1979.11.12.

LEONAS KANTAS

Books of interest
HISTORY OF LITHUANIA. By

Dr. J. B. Končius. Published by
the American Lithuanian Commu
nity of the U.S.A., Inc. Chicago,
Ill. 142 p. (A pamphlet with illus
trations and an ancient map).
Price $3.09

VYTAUTAS THE GREAT, Grand

Duke of Lithuania, by Dr. Joseph
B. Končius. History of Lithuania
from King Mindaugas (1252) to
to the end of the reign of Vytautas
the Great (1490). 214 pages and a
map.
Price $4.09
Available at Lithuanian Days Book
store, 4364 Sunset Blvd., Los Ange
los, CA 90029.

A. Kulikauskas.

Order from:
Los Angeles Vakarų apygardos
žaidynių laimėtojai

J- Petkus — golfas; A. Kiršonis
— golfas; E. Matis — golfas; D.
Raulinaitis — tinklinis; R, Sodeika
— lauko tenisas.

"Dr. J. Girnius, pranciškonų lei
džiamo žurnalo “Aidai” redakto
rius, kaip skelbia “Gimtasis Kraš
tas”, Vilniuje viešėjo kelias savai
tes, lankėsi “Tėviškės” draugijoje,
kalbėjosi su draugijos pirmininku
Pranu Petroniu- Atsižvelgdama' į
svečio prašymą, “Tėviškės” draugi
ja sudarė J. Girnui galimybę apsi
lankyti Anykščiuose, susipažinti su
jų literatūrinėmis įžymybėmns.”

PRIEŠ PENKIS METUS

Plaukimas

J. Lileikis (* 5 medaliai), M.
Kuprėnas (s 5 medaliai), J- Kup
rėnas (° 4 medaliai).

Dirva, 1978.11.16 d.:

Lithuanian Days Publishers

4364 Sunset Bld., Los Angeles, CA
90029
Phone: 664-2919

Draugas, Nr. 255, 1978:
Solistas Henrikas Paškevičius.
HENRIKAS PAŠKEVIČIUS,

gyvenąs Santa Monikoje, (502 23rd
St., S- M. AC 90402), mokęsis pas
kompozitorių Bronių Budriūną, tu
ri malonų balsą ir įdomų lengvosios
muzikos išpildymo stilių. Neseniai
jis dainavo San Francisco, CA lie
tuvių bendruomenės baliuje ir Los
Angeles Liet. Radijo valandėlės ba
liujeH. Paškevičius verčiasi ‘.‘Real
Estate” bizny, bet nepaskęsta mar
terializme ir sėkmingai.reiškiasi dai
nos mene kaip solistas.
Filmas apie Simą Kudirką leimėjo
premiją

Amerikos katalikų televizijos ir
radijo darbuotojų sąjunga kasmet
skiria premijas už geriausius Ame
rikos televizijoje rodytus veikalus.
Šios, vadinamos “Gabrielio premi
jos” skiriamos asmenims, kurių
“darbas kūrybingai svarsto temas,
liečiančias žmogiškas vertybes”.
Šiais metais pirmosios Gabrielio
premijos paskirtos CBS TV stočiai
už filmą “The Defection of Simas
Kudirka” ir NBC stočiai už “Holo
caust”Šių metų premijos bus įteiktos
lapkričio 30 d. South Padre saloje,
Texas.
LIETUVIŠKI IR ANGLIŠKI
ŽODYNAI

V- Peteraičio
Lietuviškai - angliškas žodynas

V- Baravyko
Angliškai - lietuviškas žodynas

Šie žodynai yra naujai atspaus
dinti didesnėmis raidėmis, didelio
formato (9”x6”), 580 ir 590 psl-,
lengvai paskaitomas tekstas ant
ryškiai balto popieriaus su stipriais
kietais viršeliais.
Tikrai graži dovana jaunoms lie
tuviškoms šeimoms- Šie tomai turi
būti kiekviename lietuviškame kny
gyneKiekvieno atskiro tomo kaina—
$10, persiuntimui pridėkite $L
Žodynai gaunami “Lietuvių Die
nų” knygyne.

“Mes turime herojų, kuriais ža
visi visas pasaulis. Koelne vokiečiai
savo iniciatyva surengė pamaldas
už kenčiančius lietuvius. Gal nie
kada Lietuva nebuvo pasauly taip
žinoma, kaip dabar- Maskva nesi
gaili nei pinigų, nei žmonių, ypač
stengdamasi skaldyti išeiviją, kiršinti-vieni prieš kitus.” (Iš prel. L. Tulabos žodžio lietuviams Čikagoje).

“Savųjų” ir svetimųjų informacija

1975 metais “Lietuvių Enciklo
pedijos” leidykla išleido A. Kučo
informacinę knygą “Lithuanians in
America”
Tos knygos apžvalgoje (“Liet.
Amerikos Vakaruose”, nr. 10, 75)
mes pasigedome pakankamai pla
tesnių davinių, pastebėdami, kad
Los Angeles lietuvių vardyne kny
gos autorius “nepastebėjo” J.
Gliaudos, Alės Rūtos Arbienės, Br.
Railos, dail. J- Rimšos ir kt. Mes
rašėme: neaišku, kokiais kriterijais
vadovautasi, kai kurių lietuvių ne
minint lietuvių gyvenime.
Dėl savo labai ribotos informa
cijos ši 350 puslapių knyga prara
do ir savo reikšmę.
Kaip tik kontrastiška, kad 1977
1978 m. stambus informacinis “In
ternational Biographical Centre”
organizacijos leidinys “Dictionary
of International Biography” tomas
XV pateikia biografinių ir kūrybi
nių davinių apie rašytoją Jurgį
Gliaudą.
Šis tarptautinių biografijų žody
nas leidžiamas Anglijoje, Cam
bridge miesteReikšmingas palyginimas “savų
jų” ir svetimųjų informacinio dar
bo.

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
administracijoje
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A. A. JUOZO JURKŪNO MIRTIES SUKAKTIS
A- A. JUOZO JURKŪNO

penkerių metų mirties atminimui
gruodžio 17 d. 12 vai. 30 min- bus
gedulingos pamaldos Šv. Kazimiero
bažnyčioje. Žmona Regina ir sūnūs
Saulius ir Antanas prašo draugus
prisiminti Juozą.
1973 m. gruodžio 17 d- Kaiserio
ligoninėje mirė vėžio ligos pakirs
tas taurus lietuvis — dr. Juozis
Jurkūnas. Buvo gimęs 1901 m.

VIRŠUJE — Forest Lawn kapinių lietuvių sekcijoje Vėlinių dieną ant
įnirusiųjų kapų buvo uždegtos žvakidės iš tautinių spalvų (geltona, žalia,
raudona) žvakių ir pasimelsta už jų vėles.

ŽEMAI — Lapkričio 2 d, Vėlinių dieną, susirinkę meldžiasi prie pažįs
tamų ir artimųjų kapų- Dešinėje stovi organizatorius Pr. Gasparonis.

***************************************************
MIELI SKAITYTOJAI
Daug kas girdėjote apie lietuvių susibūrimą j Girios Pieve
lės (angliškai Forest Lawn) Broliją, užperkant mums rezervuo
toje gražiausioje kapinių vietoje kriptas. Mūsų šio sumanymo
tikslas, susiburti j kuo didesnį vienetą, įrašyti ir įamžinti lietu
vio vardą bendroje didesnėje lentoje, ir individualėse su lietu
viškais simboliais bronzos lentelėse. Siekdami šį tikslą įgyven
dinti, norime jus paraginti jungtis prie šio jau egzistuojančio
branduolio, įsigijant priedą prie turimo nejudomojo turto už tūks
tantėlį su viršum.
Įdomių dalykų teko patirti organizuojant šį planą:
PIRMA: Dar turime primityvios galvosenos, sakyčiau kantičkos gadynės žmonių, manančių jog mūsų žemė Dievo nepa
šventinta ir ją dar turi papildomai šventinti griešnas žmogus. Na,
kai nuvažiuojate į Glendale Forest Lawn, žvilgterėkite dešinėje
ant pastatų užrašus, kur rasite ko ieškote: “SACRED GROUNDS”
užrašą.
ANTRA: Statistika parodė, kad silpnoji lytis, ne moterys,
bet vyrai. Daug sutiktų moterų sakėsi, norį įsigyti GIRIOS PIE
VELĖJE nuosavybę, bet vyrai purtosi ir dreba tai nugirdę. Gėda
kad vyrams tenka priskirti bailių vardą, arba nesubrendimą, nesu
vokiant Dievo nustatytų gamtos dėsni1. Valio moterys! Ir nuo
dabar jūs tampate tvirtoji lytis, o vyrai—silpnoji. Įdomus psicho
loginis reiškinys, reikalingas tyrinėjimų.
TRECIA: Yra planuojančių savo esimą įamžinti nusinešam
tuos extra porų tūkstančių kišenėje švarko, kuriuo jie bus apvilk
ti. Atseit, gailisi šiai nuosavybei pinigą išleisti.
KETVIRTA: Yra sakančių: “Man nesvarbu kur mane pa
kas,” t.y. jiems nesvarbu, kad taptų įrašyti į lietuvių sąrašus.
Arba kiti sako: “Tegu mane sudegina ir pelenus vėjais‘palei
džia,”—atseit, šunims šventinti save nuskiria. Vieni ir kiti jau
šiandien save ištrina iš gyvenimo besityčiodami iš tėvų kad juos
pagimdė. Tėvai davė mums gyvybę tam, kad paliktume žemėje
9 — LIETUVIAI AMERIKOS VAAKRUOSE

Kilimo iš Seinų apskr., J. Jurkū
nas nuo pat jaunystės pasižymėjo
visuomenine veikla. Lazdijų gimna
zijoje jo pastangomis įkurta kuope
lė “Ąžuolas”; 1921 m. jis buvo ak
tyvus Seinams vaduoti sąjungoje,
kuri 1925 m- įsijungė į Vilniui va
duoti sąjungą.
Kaune jis įstojo į Neo-Litui:ių
korporaciją ir vėliau tapo šios kor
poracijos filisteriu. Studijuodamas
Briuselyje buvo Liet, studentų s-gos
pirmininku- Jo pastangomis 192931 m. laikotarpyje Briuselio istori
niame muziejuje buvo įsteigtas Lie
tuvos skyrius.
Grįžęs iš užsienio, kur studijavo
jūros teisę ir tarptautinę prekybą,
dr. J. Jurkūnas stengėsi įsigytas
mokslo žinias panaudoti savo tėvy
nės labui. Atlikęs karo prievolę ir
baigęs Karo mokyklą aspirantu,
1934 m- dr. J. nusikėlė į Klaipėdą,
ir čia jo pastangomis surengta di
džiulė — pirmoji Jūros Diena.

1935 m. jis paskiriamas nuosto
juris konsultu; tais pat metais jis
suredaguoja prekybiniams laivams
vadovybės įstatymą, kuris buvo pri
imtas ir paskelbtas. Tais pat metais
jo pastangomis atidaroma buriavi
mo mokykla. 1934 m. dr- Jurkūnas
buvo vienas iš Klaipėdos Prekybos
Instituto steigėjų. Anuometinės tau
tinės srovės veikla Klaipėdoje buvo
dr. Jurkūno vadovaujama.
1938 m- jis grįžo į Kauną ir per
ėjo dirbti į Užsienio Reiklų Minis
teriją. Buvo paskirtas Talino Pa
siuntinybės sekretorium; 1940 pa

kirtas Lietuvos Pasiuntinybėn Ber
lyne.

Po karo dr. J. gyveno Vokietijo
je, iš kur 1949 m. atvyko į JAV ir
Įsikūrė New Yorko valstijoje- 1951
m. Stamfords vedė Regina Kašelionienę. 1955 m. jų šeima (Kašelionienė turėjo sūnų Antaną) susilausūnaus Sauliaus. 1956 m. Jurkūnų
šeima persikėlė į Los Angeles, kur
dr- Juozas tuoj įsijungė į lietuvišką
veiklą, ypač tautinės srovės judė
jimą. Kuriantis Liet. Tautiniams
Namams, jis vadovavo pirkimo kimisijai, o vėliau tapo pirmuoju T.
Namų pirmininku.
Jo bendraminčiai pažino dr. Jkaip nuoširdų, labai pareigingą ir
džentelmenišką tautininką, kuris
teleravo ir kitų pakraipų lietuvius
ir jų pozityvią veiklą. Kelis metus
iš eilės dr. Jurkūnas yra buvęs L.
A. Lietuvių Bendruomenės valdy
boje- Įsikūrus L. A. jūrų skautams,
dr. J. tuoj pat įjungė savo abu sū
nus ir stengėsi visokeriopai padėti
visam jūrų skautų veikimui.
Dr. J. Jurkūnas buvo geros nuo
taikos, mėgo privačiuose susitiki
muose kalbėti labiau ne asmeni
niais, bet įvairiais lietuvybę liečian
čiais klausimais- Tai buvo asmuo,
kuris labai gerai orientavosi įvai
riuose gyvenimo bei politikos klau
simuose, todėl jo netekimas yra di
delis nuostolis mūsų išeivijai.
Su tokiomis mintimis jį prisime
name jo penkerių metų mirties su
kakties proga.

PRAŠOME ATNAUJINTI

‘Lietuviai ..Amerkos ..Vakaruose”
orenumeratą
orisiunčiant $5.00 adresu:

‘LAV”, 4364 Sunset Blvd-, L. A90029-

Tel- 664-2910

i***-*********-fr*********«--»-Tr-r->rTr-»i-wTr->r <+*****■*-★**■****■**
lietuvio pėdsaką. Net ir mūsų rašytojų knygos jiems pasitrau
kus, supels lentynose vaikų nevartomos, tačiau, liks jų vardas
bronzoje, su jų paskutiniais posmais įrašytais joje, ir kalbės
kartų kartoms.
PENKTA: Kai kas pritaria šiam planui, ir tik delsia ne
prisijungdami, ir manydami, jog niekad nebus vėlu tai padaryti.
Deja, GARDEN OF REMEMBRANCE dėl savo ypatingai jau
kios aplinkos jau beveik išparduotas, ir tik mums rezervuotos
vietos laukia jūsų pajudėjimo. Todėl FOREST LAWN vadovybė
davė mums paskutinį terminą iki galo šio mėnesio. Kiek lietuvių
užpirks, tiek ir būsime kompaktiniame vienete. Šiuo metu yra įsi
gijusių apie 60 vietų, ir dar yra apie 40 laisvų. Nuo gruodžio 1
dienos jų nebeliks, nes yra laukiančių amerikiečių. Tad tuojaus
skambinkit lietuvių sekciją tvarkančiam Mr. WAYNE HIGGINS,
telefonu 241-4151. —G.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

PHOTOGRAPHY

HOUSE OF BEAUTY

CENTRAL APPLIANCES

Helen Mockus, Owner

Sav- Wally & Danutė Balchai

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA
90029
Tel. 665-4311

11985 E- Firestone, Norwalk, Ca,

Nuosavybių pardavėjai

BRONĖ SKIRIENĖ,
oficiali aukštesniojo teismo vertėją
daro dokumentų vertimus iš lietu
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka
mais patvirtinimais ir notarizaviTaip pat padeda parengti iškvie<
timus giminėms iš Lietuvos vizitui
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave.
Venice, CA 90291
Phene: 821-2525

17228 Crenshaw Blvd-,
Torrance, CA 90504

Fotografai

The Broadway Plaza Suite 2200
700 S- Flower Street
Los Angeles, California 90017

JONAS KUTRA

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

Real Estete — Income Tax
Notary Public

‘ Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvu.
Hollywood, CA 90028

1011—19th St.
Santa Monica, C-< 90403

ARTHUR V- DOBLE
Attorney at Law

Tel. 451-3050

Res.; 466-6084

469-8097

Dantistai

Apdrauda
M & R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

A. BLAKIS, D.D.S.

A. "Mark" MARKEVIČIUS

Dantistas (latviu kilmes)

All Lines of Insurance

849-4192

Real Estate Broker

Member L.A. County Dental Society

10900 Warner Ave-, Suite 116
FOUNATIN VALLEY, CA 92708
(Corner Warner & Euclid)
Tele. 1 (714) 968-5525

'-M UI 4

ROQUE A MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.

Phone: 828-7525

Santa Monica. CA 904 c 3
Phone 828-4613 by appointment

828-7525

Res. 395-0410

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

Lietuviai dantistai

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

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

Tel.: 664-2919

Gydytojai

taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

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

Res. 393-1381

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI

LUIS M. ALBERT, M.D.

Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood. CA 90029

Gydytojas ir chirurgas
įstaigos telef. 826-3090

Namu telefonas: 820-2867

Alinės-užeigos

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

THE BIG SHOT

664-2919

GLENDALE PRE-SCHOOL
and KINDERGARTEN

Jonas Sprelnaitis, savininkas

JONAS JURGILAS, M.D.

14530 Lanark Street
Panorema City, CA 91402

17427 Chatsworth St.
Granada Hills, CA 91344

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029
Tel. 664-2911

Ona Zukiene

225 S.

Verdugo

Tel. 244-4567

Rd..

Glendale,

CA

vakare 241-0340

KALIFORNIJOS LIET. RADUAf
LITHUANIAN MELODIES

Valandoj: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-1

Phone 787-9387

I

THE ROUND ROBIN

į

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

Į
|

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

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

AUTOTECHNICA
ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Gynekologas Ir chirurgas

1052 Atlantic Avenue
Long Beach, CA 90813

Tel.:

432-2973

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

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

Vaiky darželiai

balandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

COCKTAILS and DANCING

Tel.: 246-1717

Mūsų knygyne taip pat galite gauti
lengvosios muzikos
šoklų, maršų, chorų dainų,
atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

Real Estate Broken

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Tel.: 325-3145

Kaina $4-00

Phone: 664-2919

DANUTĖ PASKEVICIENĖ

1337 W- Glenoaks BlvdGLENDALE, CA 91201
Phone 246-2456

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

iliustracijomis.

šių h- kitų knygų jaunimui galiu
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje:
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA
90029

HENRIKAS PASKEVICIUS

Tel. 393-5544

Automobilių

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stancikaites

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.
Sant. Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

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

a

Vytfis Nemunėlio

Santa Monica, CA 90404

2901 Wilshire Blvd.

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

Telef- 2(13) 864-2063

Prašome skambinti telefonu:
ALBINAS MARKEVIČIUS

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Telefonas (213) 629-5794

393-9801

WALLY & WAYNE

Baldai

Advokatai
Law Offices of
NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS
3440 Wilshire BlvdLos Angeles, CA 90010
770-2000
—
538-4160

Grožio salionai

Sav- Jonas Karalius

Pirm. Juozas Mitkus

2849 Rowena Ave., Los Angeles
Tel. 660-5984

90039

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

Res. 597-4141
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Petro ir Rūtos Sakų sukaktys

KALENDORIUS

Lapkričio 11 d, P-etras ir- Rūta
Sakai atšventė savo dvigubas su
kaktis 4-4,25 mėtų vedybinio' gyve
nimo ir gyvenimo KalifornijojeTaip pat buvo atžymėta Petro
Sako 6.5 metų amžiaus- sukaktis.
Po gardžios vakarienės buvo pa
skaityti sveikininjai; skaitė D. Mit
kienė, A. Mironas ir L. Reivydas
savo sukurtus “dzinguliukus”. Dar
sveikino A. Mažeiką, J. Mitkus, ASkirius ir kt. Visi sudainavo “Hgiausių metų”.
Nors ir lietingą vakarą į Sakų
namus susirinko per 60 jų draugų.
Rūtai ir Petrui linkime be darbo
ir be rūpesčių dar ilgai laimingai
gyventi,-

GRUODŽIO MĖN-

Z d. — Fronto Bičiulių Literatūros
vakaras su rašytoju J- Gliaudą9 d. 1:30 pm — Lietuvių Protes
tantų S-gos Kalėdų Eglutės pro
grama, 3119 W. 6th St., L. A.
10 d-, sekmadienį — Komp. Bro
niaus Budriūno pagerbimas ŠvKazimiero parap- salėj.
16 d-, šeštadienį, — Lituanistinės
mokyklos Kalėdų eglutė31 d. — Liet- Bendruomenės Nau
jų Metų sutikimas Šv- Kazimiero
par- salėj— Santa Monikos Liet. Klubo
Naujų Metų sutikimas Bay Wo
mens’ klubo salėj, 1210 4th St-,
Santa Monica— Tautinių Namų Naujų Metų
sutikimas Tautiniuose Namuose,
3356 Glendale Blvd-, L- A.

TRUMPAI
ELENA NAKAITĖ — ARBIENĖ
ALĖ ROTA

Lapkričio 3 d- Elena Arbienė
giminių ir draugų tarpe atšventė
savo gimtadienį.
E. Nakaitė yra gimusi Petrapily
je, Rusijoje. 1934 m. baigė Rokiš
kio gimnaziją ir 1937 m. Pedagogi
nį Institutą Klaipėdoje. Vilniaus
universitetą baigė 1944 m- ir, išvy
kus į užsienį, studijavo Vienos uni
versitete. Nuo 1948 m. gyvena JAV-bėse.
Ji bendradarbiavo Naujojoje
Vaidilutėje, Ateities Spinduliuose,
Naujojoje Romuvoje, Studentų
Dienose Lietuvoje ir Drauge, Dir
voje, Liet. Dienose, Liet. Amerikos
Vakaruose ir kt. AmerikojeAlė Rūta yra parašiusi ištisą eilę
romanų, apysakų, novelių, eilėraš
čių. Už romanus Trumpa diena ir
Kelias į kairę ji yra laimėjusi kon
kursų premijas; taip pat yra pre
mijuotas jos vaidinimas jaunimui.
Vėliausia jos knyga yra netrukus
iš spaudos šieinantis romanas “Ske
veldros”, kur vaizduojama žmogaus
asmens, niveliacija amerikoniškoje
prekybos darbo sistemoje.
Alė Arbienė buvo LD redaktore
ir dabar yra LD žurnalo redakcinė
je kolegijoje.
— Dr. Povilas ir Aldona Švarcai

iš Mascoutah, Illinois, leidžia atos
togas pas P. ir R. Sakus.
Dr- Švarcas, R. Šakienės pusbro
lis, yra senas ALTS veikėjas, AŠvarcienė — dabartinė ALTS są
jungos, St. Louis skyriaus pirm.
Jų dukra Kristina, baigusi East
ern Illinois University, atsikėlė gy
venti į Los Angeles ir dirba Great
American Life Ins. kaip “assistant
personnel manager”.

— Juozas ir Elena Pažėros spa
lio 28 d. atšventė savo vedybinio
gyvenimo 30 metų sukaktį- Ta pro
ga suruošė veišes giminėms ir drau
gams.
Sveikiname Juozą ir Eleną ir
linkime laimingo gyvenimo.
— Bernard Skiman, Burbank,
Calif., po kojos operacijos jau
sveiksta ir netrukus žada grįžti į
darbą.
— Stasys Dūda, Lietuvių Dienų
administracijos talkininkas ir Lie
tuvos Vyčių kuopos sekretorius, po
sunkios vidurių operacijos taisosi.
—Nellie Skiman (Škėmienė) lap
kričio 12 d- turėjo sunkią peties
gyslų operaciją, Cędars-Lebanon ligomnėj ji išgulėjo dvi savaites- Da
bar gydosi nariiUosė. Linkime ko
greičiausiai pasveikti,

— Antanas Galdikas, Los Ange
les, tarp savo giminių ir draugų
atšventė 60 metų amžiaus sukaktį.
Linkime Antanui dar daug ilgų ir
sėkmingų metų.
— Mary Oberfield vasaros atos
togas praleido Mexico City, Mek
sikoje. Ji LAV redakcijai atsiuntė
iš ten sveikinimą.
— Valerija Kazlauskienė ir Bro
nė Skiricnė dvi atostogų savaites

MIRTYS
—Marija Stanaitytė, Inglewood,
Calif., mirė lapkr. 3 d-, Sulaukusi
tik 59 metų amžiaus. Lapkr. 7 d.
per Šv- Kazimiero bažnyčią buvo
palaidota Šv. Karyžiaus kapinėse.
— Juozas J. Petrowski, La Mė
sa, Calif., mirė rugs. 21 d-, sulau
kęs 75 m. amžiaus.
Jis buvo atvykęs Amerikon prieš
I-jį pasaulinį karą ir gyveno Illineis valstijoje. Buvo ūkininkas- Kalifornijon atsikėlęs buvo namų par
davėjas ir statybininkas. La Mėsoj,
San Diego priemiestyje, turėjo gra
žų avokadų ūkį.
Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai Marijai ir sūnums.— Jonui ir
Mykolui.
Petrauskai yra priklausę prie
San Diego Lietuvių klubo.

-—Adelė Nausėdienė, vyresnio
sios kartos veikėja, mirė lapkričio
23 d- Veteranų ligoninėje.
A. Nausėdienė, gyvenusi ir daug
dirbusi Chicagoje, buvo II-jo pas.
karo veteranė ir priklausė prie American Legion posto. Chicagoje ji
dainavo Birutės chore.
Atvykusi į Los Angeles ji daug
dirbo lietuvių organizacijose, ypač
SLA kuopoje, vaidino, veikė.
Ji buvo “Naujienų” bendradarbėReiškiame gilią užuojautą jos gi
minėms ir artimiesiems.

— Jadvyga Chodakauskienė, Se
attle, Wash., mirė spalio 21 d-, su
laukusi 79 m amžiaus. Jos vyras
buvo Panevėžio miesto burmistras
ir brolis prez- Smetonos žmonos ir
min. Tūbelio žmonos.
J. Chodakauskienė nuo 1956 m.
iki 1961 m. gyveno Los Angeles,
vėliau persikėlė gyventi pas sūnų
Stasį į Seattle, Wa
Buvo palaidota šalia sūnaus Sta
sio, kuris prieš keletą metų staigiai
mirė.
— Cecilija Shilala mirė spalio 3
d. senelių prieglaudoje. Spalio 5 d.
palaidota šalia savo vyro Antano
Kalvarijos kapuose

Shilalos buvo veiklūs pirmųjų
lietuvių L- A. organizacijose.
Reiškiame užuojautą sūnums Vy
tui, Jurgiui ir jų šeimoms.
Vladas Selenis, Detroit, Mich.,
mirė rugsėjo 20 d-, sulauęks 65
m- amžiaus. Vladas buvo spaudos
žmogus, geras žurnalistas.
Reiškiame gilią užuojautą žmonai
Bronei, sūnui Robertui ir seserims
Viktorijai Gurčinienei, Jadvygai
Baltuonienei, Bronei Kaušienei ir
broliui Liudui.

Vestuvės
— Danos Tuminaitės su Guenter

Moors sutuoktuvės įvyko lapkričio
25 d. Šv. Kazimiero bažnyčiojeParapijos salėje buvo surengtos
šaunios vaišės, dalyvaujant 200
lietuvių.
Daiva Tuminaitė mūsų kolonijo
je buvo veikli skautų ir šokių gru
pės narė. Guenter Moors, Klaip-ė
dos krašto lietuvis, tik prieš kelis
metus atvykęs Amerikon.
Linkini jauniesiems daug laimės— Almos Vilkaitės su Rimu
Stoškumi sutuoktuvės įvyks gruo

džio 17 d. Šv. Kazimiero bažnyčio
je. Jaunavedžius sujungs T. A. Saulaitis, SJ, Eugenijaus Vilko pusbro
lisAbu jaunieji yra veiklūs Jaunimo
S-gos, Skautų ir tautinių šokių vie
netuose.
Linkime sėkmingo vedybinio gy
venimo.
PATAISYMAS

LAV spalio mėn. nr- skiltyje
MIRTYS buvo parašyta Teodoras
Laskauskas, o turėjo būti: Teodoras
Lasauskas.

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.

praleido keliaudamos po Havajų
salas.
Dail- Domšaičio paroda
Honoluluose

Š- m. lapkričio mėn- 18 d- atida
ryta Prano Domšaičio, gimusio
Prūsijoje ir mirusio Pietų Afrikoje
(1880-1965), dailės kūrinių paroda,
kuri tęsis' iki š m- gruodžio 15 dParodą ruošia Honolulu Univer
sitetas ir darbai išstatyti universite
to Meno galerijos patalpose. Eks
ponuota 80 kūrinių — aliejus, ak
varelė, pastelė, grafika, piešiniai ir
siuvinėjimai-. Paroda rūpinasi daili
ninko žmona Adelheida Zvironienė.t ■
Apie dail- P- Domšaitį yra buvę
rašyta “Lietuvių Dienų” žurnale.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS PAS SANTAMON1K1EČIUS
Santa Monikos Amerikos Lietuvių Klubas š.m. Gruodžio 31 d.
rengia nuotaikingą Naujų 1978’ Metų sutikimą
BAY WOMEN’S CLUB SALĖJE
1210—4th St., Santa Monikoje, prie Wilshire Blvd.
Pradžia 8 vai. vakaro
Svečiai bus pavaišinti skania vakariene ir šampanu. Veiks baras
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
' >*^»<***«<*^*^»*-**»—**»«<^^'

A. MilaknĮ—tel. 395-5764
V. Raulinaitienę—tel. 393-5833

