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VtlKO SEIMAS CHICAGOJE

Kasmet VLIKo seimai yra šaukia
mi skirtingose lietuvių kolonijose: 
pernai įvyko' St. Petersburge, Flori
doj, užpernai — Wahingtone, DC. 
Šiemet — Chicagoje.

Vliko seime dalyvavo 44 delega
tai ir 75 svečiai. Iš Los Angeles sei
me dalyvavo A. Mažeika, Br- Dū
da, Algis Raulinaitis, Linas Kojelis 
ir A. Skirius.

Seimui pirmininkauti buvo pa
kviesti A. Raulinaitis ir J. Jurkū
nas, o sekretoriauti Vaiva Vėbraitė 
ir J- Baužys.

Seimą sveikino mūsų diplomatai, 
Pasaulio, JAV ir Kanados bendruo
menės, Altas, B alfas, Šaulių, Jau
nimo S-gos ir k. organizacijos.

Pranešimus padarė Vliko valdybos 
pirm. dr. K. Valiūnas, Tautos pirm- 
J. Giedraitis ir Kanados Tautos 
Fondo pirm. Firavičius.

Paskaitas skaitė T- Venclova — 
“Žmogaus teisių padėtis okupuoto
je Lietuvoje” ir dr. Br. Nemickas— 
“Žmogaus teisės ir Madrido konfe
rencija”.

Visuomeninių, politinių ir finan

sų reikalų trys grupės paruošė re
zoliucijas, kurios seime buvo priim
tos.

Šeštadienio vakare Pick-Congress 
didžiojoj salėj įvyko koncertas - va
karienė, pradėta kun. A- Trakio 
malda.

Gal per ilgas paskaitas turėjo 
Pabaltiečių santalkos pirm. dr. Ilg- 
va/rs Spilners ir prof, dr- D. Krivic
kas. Abi paskaitos lietė žmogaus 
teisių problemas.

Koncertinėje vakaro dalyje daly
vavo solistė Laima Rastenytė ir 
kompozitorius Darius Lapinskas, 
atlikdami “Žodžio ir muzikos py
nę”. Banketui vadovavo jauna ad
vokatė Rima Skorubskaitė.

“Ką išrinkote nauju Vliko pir
mininku?” daugelis klausia grįžusių 
iš seimo- Seimo dalyviai nerenka 
Vliko pirmininko. Vliko taryba, ku
rią sudaro po vieną asmenį iš kiek
vienos partijos ar sąjūdžio (jų yra 
15), savo posėdyje išrenka Vliko 
pirmininką ir kitą valdybą.

Po ilgokų ginčų buvo susitarta 
Vliko tarybos sesiją sušaukti 1979 
sausio 14 d. Chicagoje, kur bus 
renkama Vliko valdyba. Seime bu
vo pasiūlyta į pirmininkus du kan
didatai: dr. Kazys Bobelis ir prof- 
Domas Krivickas. Būti išrinktam 
reikia gauti iš 15 balsų bent 10.

Dalis L-A. ir S. M. lietuvių respoublikonų, dalyvavusių Tautybių Resp. nienė, dr. P. Pamataitis, R. Šakiene, Pamataitis ne, Markevičius 
pusryčiuose, rugs 17 d., 1978, VIP restorane. Pirmoje eilėje iš kairės: Antroje eilėje: S. Kveėas, dr- A. Milaknis, V Raulinaitis, J

i Kalifornijos senatorius Mike Antanovich su žmona, E. Stirbienė, L. ir Kvečienė, dr. V. Raulinaitienė ir P Sakas
A- Mažeikos, (J. 'S. senatorius Robert Dole, B. Lembergytė, E. Deve-
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Prenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų.
ū Eina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius- U 

Aziją, jau turi pusę Afrikos, dabar pasiruošę užimti Iraną ir Mažąją 
Aziją, tokios kalbėtojų šnekos yra tik dūmų pūtimas į mūsų akis. Jūs tik 
tylėkite, nieko neveikite, o komunizmas pats sugrius-

Dabartinis prezidento Carterio žingsnis, išduodant Taivano Kinijos 
valdžią ir pripažįstant Sovietų Kiniją nieko gero nežada nei lietuviams, 
nei amerikiečiams, tik žydeliai ir kiti milijonieriai padarys gerą biznį, 
apginkluos, sustiprins komunistinę Kiniją, savo ateities priešą.

Sakoma, “varna varnai akies nekerta” — sovietų Rusija su komu
nistine Kinija dabar yra susipykę, bet kai bus reikalas, jie susitaikys. Tada 
jie kartu kovos dėl komunizmo įvedimo visame pasaulyje, ir laimės, ir 
sukomunistėjusi Rockefellerių klika mus visus valdys. Jei ne mus, tai 
mūsų vaikus. Tai konsekventiška realybė, kurios dar nenorime matyti-

LIETUVOS ATSTOVO, DR. S. A. BAČKIO, SVEIKINIMAS

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai sveikinu visus 
JAV lietuvius KALĖDŲ švenčių ir NAUJŲŲ 1979 METŲ proga*

Dėkoju spaudai, veiksniams, organizacijoms ir pavienams asme
nims už palankumą Lietuvos Diplomatiniams ir Konsulariniams at
stovams ir linkiu, kad 1979 metai visiems būtų sėkmingi vieningai gi
nant Lietuvos laisvės bylą ir pavergtųjų tautiečių pagrindines teises.

DR. S- A. BAČKIS 
t Lietuvos atstovas

Washingtonas, 1978.XII.16 d.
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SPAUDOS REIKALAIS BESIRŪPINANT

Lietuviškos spaudos išlaikymu susirūpino organizacijos ir leidėjai. 
Dabartinė dolerio infliacija labai paveikė ir spaudą. Popierio kainos, 
spausdinimo išlaidos, pašto ženklai, administracijos darbas per pastaruo
sius dvejus metus pakilo dvigubai. Kaip subalansuoti išlaidas? Pakelti pre
numeratos kainą dvigubai neįmanoma, nes skaitytojai, mažindami išlaidas, 
pirmiausia meta kai kuriuos laikraščius prenumeravę-

Finansinę būklę palengvina skaitytojų aukos, — tai padeda sumažinti 
nuostolius. Bet kiek ilgai lietuviai ištesės aukomis finansavę spaudos 
leidimą. ‘

Didžiausia problema, kad prenumeratorių skaičius neauga, bet po 
truputį mažėja. Jaunimas nesidomi lietuvių spauda, net savo organizacijos 
oficiozais, kaip Skautų aidas, Ateitis ir kt.

Bendruomenė kasmet skelbia spaudos platinimo vajus, bet, kiek 
pastebėjau, rezultatai yra labai menki-

Mano nuomone, būtų geriausi rezultatai išlaikyti savąją spaudą, kad 
tėvai savo vaikams ir žentams keletą metų prenumeruotų lietuviškus 
laikraščius. Tada jaunimas priprastų juos skaityti. Laikraščiai taip pat 
turėtų daugiau prisitaikyti prie jaunimo reikalavimų, rašant trumpesnius 
ir jiems rūpimais klausimais straipsnius.

“SOVIETAI TUOJ SUGRIUS ”. O GAL IR NE!

Pernai Vliko seime St- Petersburge, Floridoj, kalbėtojas Štromas 
mus džiugino, kad Sovietų imperija greit sugrius. Šiemet Vliko seime 
Chicagoje paskaitininkas T. Venclova tą pačią nuomonę pasakė.

Kai mes matome, kaip sovietinis komunizmas užėmė beveik visą

LOS ANGELES LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
ruošia

ŠAUNŲ NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ, 

gruodžio mėn. 31, šeštadienį, 
Lietuviy parapijos salėje^

2718 St. George Street, Los Angeles, California

• Pradžia 8 vai* vak. • Bus duodama skani vakarienė su šam
panu ir kava. • Veiks turtingas baras • ir šokiams gros nuotai
kinga muzika, pilno sąstato studentų kapela.

Meninėje programoje dalyvaus sol. H. Paškevičius, jam akomponuos 
pianistė Raimonda Apeikytė.

$15.00 asmeniui. Pensininkams ir moksleiviams — $10.00

Rezervuokite stalus ir įsigykite bilietus iš anksto — sekmadieniais po 
pamaldų parapijos kieme- Kitu laiku skambinti telef. O. Razutienei — 
661-0041; V. Šimoliūnui — 662-6417.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGa 

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

Telefonas: (213) 828-7095

**-¥--V*4<*4*4¥¥4****4**4***^*4*^¥44^^*4********4**U

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS

IMPORTUOTŲ-VIETINIŲ

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

ARTI SV. KAZIMIERO PARAFUOS - TARP 
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039
SAV. - JONAS KARALIUS TEL - 660-5984
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DVIDEŠIMT PENKI ROŽIŲ ŽIEDAI KOMPOZITORIUI

Gruodžio 10 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvykęs komp. Br- 
Budriūno 50-ties metų muzikinės 
veiklos jubiliejaus minėjimas praėjo 
kilnioje šventės nuotaikoje.

Rengėjai šią šventę akcentavo 
kaip jubiliejinę akademiją. Šio žo
džio prasmė pilnai atitiko asmeniui 
su turtinga patirtim, kuris, kaip žy
mus talentas - kompozitorius, įeis 
į mūsų muzikos kultūros istoriją.

Neprisilaikydamas koresponden
tinio šablono, noriu į šį jubiliejų 
pažvelgti per laiko prizmę, pasi
džiaugiant jubiliatu ir tos šventės 
programos dalyviais.

Patekom į salę su programos vir
šelyje atspausdinta kompozitoriaus 
gilaus susimąstymo nuotrauka- Tuo
jau akį pagavo iškilmingai papuoš

sirekomendavusiam Detroite. Dėl 
persikėlimo1 į Los Angeles, kentėju
siam, spaudos kryžiuojamam ir ka
lamam prie kryžiaus, detroitiečiams 
tapo miręs ir palaidotas. Kėlės Hoi- 
lywoode- Sėdėdamas šalia tikinčių
jų, teis meną pažeidžiančiuosius. 
Tikiu į jo kūrybine. galią, jo kūri
nių stiprybę, gerą mūsų bendradar
biavimą,choro iš apmirimo prisikė
limą ir ilgą jo gyvavimą —- Amen.

Laikas pateisino choristo įsitiki
nimą, v

Grįžtam prie programos atlikėjų. 
K. ir E- Ward, kurios atliko “Rau
dą’ ir “Mano tėvynė”, parodė, kad 
kompozitoriui nesvetimi ir instru
mentų garsai, kurie be žodžių nusa- , 
ko gyvenimiškuosius vaizdus.

“Audringi debesys virš Kauno”. 
— iš sonatos “Mano tėvynė” — 
daugeliui girdėta kitais atvejais, bet 
šį kartą išgirdome kaip atrodė pa- 

jiarn kompozitoriui. O kai mūsų 
šaunioji pianistė Raimonda Apei- 
kytė savo pirščiukais pradėjo 
griausti ir žaibais svaidytis, kaip 
“Perkūnas dievaitis”, tai pajutome 
kompozitoriaus galią ir atlikėjos 
meistriškumą.

Kvartetas — E. Jarašūnas, B- Se- 
liukas, A. Polikaitis ir R. Dabšys— 
pagal Bernardo Brazdžionio žo
džius, išeidami iš tėvynės, tikrai iš
sinešė: bočių kraują, vardą, laisvės 
žiburį širdy, nes jų balsų tembruo
se visa tai jaučiama stipriai ir įspū
dingai. Iššaukiamas sielvartas su at- 
dūsiu — O, mano protėvių žeme, 
kodėl likau atskirtas nuo tavęs? 
Šioje kompozicijoje kartu jaučia
mas ir stiprus poezijos poveikis.

Kompozitorius už jo įvertinimą 
džiugiu šviesiu veidu ir sujaudintais 
žodžiais išreiškė visiems nuoširdžią 
padėką-

K. Galiūnas

ta scena, su mums daug pasakančiu 
vardu. Nors ir pavėluotai, salė buvo 
užpildyta vietiniais ir iš toliau at
vykusiais. Ar tai pasiklausyti jo kū
rinių bei pagerbti kompozitorių, ar 
dalinai padėkoti jam už tą dvasinį 
peną, kuris mus stiprino nelemtame 
žygyje. Jis, kaip plovėjas žaliųjų 
dobilų lauke, vertė pradalgę prie 
pradalgės, o mes tik šienavome.

LB Vakarų apygardos valdybos 
pirm, inž- V. Vidugiris, su papildy
tu komitetu, chorui atėjęs į pagal
bą pravesti šį minėjimą, pasigėrėti
nai viską suorganizavo. Tvirtu bal
su, lyg girios tarė įvadinį žodį ir to
limesnį vadovavimą perdavė aktorei 
Daiilai Mackialienei. Ir kas gražiau 
bei tinkamiau tą viską praves, jei 
ne ponia Dalilal?

Prologą iš operetės “Sidabrinė 
diena” atliko sol. R. Dabšys- Ištrau
ką iš trečio veiksmo — sol R. ir B. 
Dabšiai, sol- J. Čekanauskienė.

Jau ne vienoj recenzijoj skaitė
me, kad šis kompozitorius turi savą 
stilių ir harmoniją. Įvairus ritme, 
melodiją charakteringai išvysto iki 
kulminacinių punktų. Vaizdžiai iš
kelia žodžių prasmę, išryškina, tauti
nį charakterį.

tArgi nepasigėrėjimas kūrėjui, 
klausant savosios kūrybos ir ma
tant jau subrendusius savuosius 
auklėtinius? Pasigėrėtini balsai! Sol. 
R. Dabšys, lyg savo tėvo sode, sod
riu balsu džiaugiasi nunokusiais 
vaisiais ir pretenduoja į juos. Sol. 
B. Dabšienė, lyg gėlė pražydusi toj 
pačioj sodyboj, džiaugina maloniu 
lyriniu balsu ir puošniu apdaru. La
bai sava, sava mūsų jaunosios kar
tos dainininkė. Sol- J. čekanaus
kienė žemosiom mezzo soprano 
gaidom, su charakteringa interpre
tacija, kutena klausytojo širdį. Sce
ninė figūra.

Apie jubiliato muzikinę veiklą

Kompozitorius Bronius Budrumas.

kalbėjo komp. G. Gudauskienė ir 
sutrauktai peržvelgė pačią kūrybą- 
Kūrinių esą išleista daugiau kaip 
Šimtas, kurie nuolat skamba laisvo
jo pasaulio lietuvių scenose. Dar 
vienas kilnus prelegentės pageida
vimas — kad parašytų operą. Šį 
pageidavimą publika palydėjo karš
tu plojimu.

Organizacijų atstovai ir pavieniai 
asmenys su nemažu susikaupimu 
sveikino jubiliatą, linkėdami kūry
bingos ateities. Gerb. klebono prel- 
J- Kučingio sveikinimas išryškino 
kompozitoriaus asmenybę ir jo 
svarbą mūsų kolonijai.

Solistė V. Jonuškaitė-Zaunienė 
sveikino kaip kolegą — ėjusi tais 
pačiais koridoriais su meile dainai 
ir tėvynei. Ne kartą ji yra pasisa
kiusi: “Aš branginu komp. Budriū- 
ną už lietuviškos dainos ugdymą; 
čia yra mūsų tautos gyvybinis šalti
nis. Šiuo laiku mes neturim jam 
lygaus.”

Choro pirm. S. Šakienė sukaktį 
atyžmėjo 25-kiais rožių žiedais- 
Tai buvo taiklus gestas, atitinkantis 
sukakties prasmę.

Šiam asmeniui, t. y. komp. Bud
rumui, perėmus chorą, pajutome 
lyg rožės pražydėjimą, o detroitie- 
čiai dėl jo pasitraukimo per spaudą 
“šaudė” į jo sąžinę;

Choristų nuotaikos pagerinimui 
retkarčiais pasirodydavo choro laik
raštukas “Giedorių Pastogė”- Ten 
nežinomas autorius, maldos moty
vu, apie kompozitorių ir dirigentą 
1954 vasary šnekėjo šiais žodžiais: 
CHORISTO MENO IŠPAŽINI
MAS. Tikiu savajam klebonui, vi
sa galinčiam, mūsų parapijos ir 
choro sutvėrėjui. Ir maestro viena
tiniam jo vargonininkui. Gerai už

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

ROQUE and MARK C0., 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

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

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

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

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

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

Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais*
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Iš ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

KOMPIUTERINĖ SANTUOKA

Rašytojo J. Gliaudąs 2-jų veiks
mų komedija-farsas bus statoma 
Dramos sambūrio 1979 m. kovo 24 
d. Thomas King Starr Jr. gimnazi
jos salėje, Fountain Ave-, L. A.

Šiame pastatyme pagrindines ro
les vaidina: Vincas Dovydaitis, Ra
munė Jurkūnaitė-Vitkienė, Viltis Ja- 
tulienė, Saulius Matas, Manfredas 
Prišmantas ir kiti antraeilėse rolė
se.

Sol. Stasė Pautienienė pateiks 
lengvosios muzikos žanro progra
mą, o Saulius Matas linksmins ves
tuvininkus gitaros garsais. Veikalas 
perpintas kupletais, muzika, daino
mis.

Į Dramos sambūrio eiles įsijungė 
buv- Čikagos Antrojo kaimo aktorė 
Ramunė Jurkūnaitė-Vitkienė, kuri 
savo patyrimu scenoje ir sugebėji
mu įsijausti į vaizduojamo asmens 
gyvenimą, praturtino sambūrio vai
dintojų eiles.

“Kompiuterinę santuoką” reži
suoja D. Mackialienė, dekoracijos 
Algio Žaliūno.

Šios komedijos trumpas varijan- 
tas buvo Los Angeles suvaidinta 
1969 m. Balfo baliaus programos 
metu. Jurgis Gliaudą komediją pra
plėtė, įvesdamas naujų nuotaikų ir 
naujų charakterių, kurie veiksmą 
padaro spalvingą ir linksmai įdomų.

Dramos sambūris sparčiai ruošia
si šiai premjerai ir tuo pačiu gastro
lėms į tolimą Australiją ateinantį 
rudenį. Gastrolėms sutartos datos 
yra spalio 20-21 ir 27-28 Melbour
ne ir Sydney miestuose. Tikimasi, 
kad ir daugiau lietuvių prisijungs 
prie išvykstančių ir ta proga pama
tys gražiąją Australiją.

Visos organizacijos prašomos at
einančių metų kovo 24 d. nerengti 
kitų parengimų, kad visi norintieji 
galėtų pamatyti linksmą komediją 
ir tuo morališkai paremti sambūrį

Sambūrio valdyba

LIETUVOS DUKTERŲ BALIUS, 

kurio programą atliks viešnia solis
tė, koloratūrinis sopranas, Janina 
Šalnienė iš Čikagos, įvyks 1919 m. 
sausio 20 d. 7:30 vai. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje.

Solistei akomponuos pianistė Eu- 
genee Ward.

Solistė Šalnienė yra gerai pažįs
tama Čikagos ir rytinių Amerikos 
pakraščių lietuviškai visuomenei. 
Viena iš paskutiniųjų jos rolių bu
vo Joana — B. Budriūno operetėje 
“Sidabrinė diena”, statytoje Čika
goje.

Stalus į balių prašome iš anksto 
užsisakyti pas A. Audronienę telef. 
243-6850 ir V. Irlikienę telefonu 
660-8671. V. Iri.

Solistė Janina Šalnienė*

POSĖDIS VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMO REIKALU

ALT-os Los Angeles sk. valdyba 
gruodžio 17 d. sukvietė visų pri
klausančių skyriui organizacijų at
stovus pasitarimui Vasario 16-tos 
minėjimo reikalu. Posėdį pravedė 
pirm. A. Mažeika. Buvo pranešta, 
kad vasario 18 d. jau yra užsakyta 
Marshall mokyklos salė minėjimui.

Vėliavų pakėlimai bus prie Šv. 
Kazimieros mokyklos vasario 18 d. 
10 vai. 15 min. rytą, o prie L. A. 
miesto rotušės vasario 16 d. (va
landa bus paskelbta vėliau).

Dėl pagrindinio kalbėtojo dar 
nesutarta; buvo siūlyta kviesti vie
tinį asmenį — būtų sutaupyta ke
lionpinigiai.

Meninei daliai pasiūlyta patrioti
nis montažas su skaidrėmis: ji ruo
šia. studentai ateitininkai. Jaunimo 
ansamblis žadėjo pašokti keletą 
naujų tautinių šokių.

Daugiausia kilo diskusijų dėl au
kų rinkimo būdo. Siūlyta ant aukų 
prašančių vokelių įrašyti: “Lietuvos 
laisvinimo reikalams per ALTą,.... 
VLIKą,.... Bendruomenę .... ” Tada 
Bendruomenė neturėtų siuntinėti 
atskirų laiškų, pralšamčių aukų tą 
pačia dieną tuo pačiu tikslu. Taipc 
pat jie atskirai nerinktų aukų ALT- 
os rengiamose patalpose. Buvo dau
gelio nepasitenkinimo pareiškimų, 
kad pernai vietoj ėję į paminėjimą, 
Bendruomenės atstovai parapijos,, 
žemutinėje salėje rinko sau aukas.

Tuo reikalu buvo balsuota ir tik 
dviem balsam susilaikant- dauguma 

nubalsavo už tą pasiūlymą.

Tuo reikalu dar bus ALTos ir 
LB Vakarų apygardos bendras po
sėdis-

RAŠYTOJO JURGIO GLIAUDOS 
KŪRYBOS VAKARAS

Los Angeles Lietuvių Fronto Bi
čiuliai, kaip jau eilė metų daro, 
gruodžio 2 d. Šv- Kazimiero parap. 
salėje surengė J. Gliaudos kūrybos 
vakarą.

Programą pradėjo inž. Stasys 
Kungys- Viešnia iš Philadelphijos 
solistė Ona Pliuškonienė, akompo- 
nuojant R. Apeikytei, atliko nema
ža dainų programą.

Rašytoja Alė Rūta buvo pagrin
dinė kalbėtoja — ji skaitė gerai pa
rengtą, išsamią J. Gliaudos kūrybos 
charakteristiką. (Tekstą spausdina
mas “Lietuvių Dienų” žurnalo ka
lėdiniam numeryje).
prisidėjo prie rašytojo kūrybos per
davimo meniniu žodžiu.

Dalila Mackialienė, Saulius Ma
tas ir Manfredas Prišmantas pa
skaitė ištrauką iš novelės apie Va
lančių. Ištrauką iš romano “Perlo
jos respublika” paskaitė D. Mackia
lienė (Už romaną “Perlojos respub
lika” J. Gliaudą laimėjo Dzūkų dr- 
gijos skelbtą romano konkursą)-

Pats rašytojas paskaitė keletą sa
vo anksčiau, dar Europoje, rašytų 
eilėraščių. Gi pabaigoje tarė žodį 
apie kūrybos eigą ir kai kuriuos 
nuotykius iš jo kūrybinės

Lietuvos kariuomenes atkūrimo 60 metų proga, už nuopelnus litera
tūroje, Šaulių Sąjungai ir Lietuviai, buvo apdovanoti Šaulių Sąjungos 
Tremtyje Centro Valdybos Šaulių Žvaigždės Ordenu šaulys rašy
tojas Jurgis Gliaudą ir Šaulių Žvaigždės medaliu buvęs jaunimo bū
rio steigėjas š. Bronius Stančikas. Minėtus žyminius [teikė Liet, 
gen. Garbės kons. inž. Vytautas Čekanauskas per akademinį minė
jimą šv. Kazimiero parapijos salėje, Los Angeles, 1978 m. lapkričio 
19 d., sekmadienį. Iš k. į d. Judita Paškauskienė, š. kp. pirm. Ka
zys Karuža, š. rašyt. Jurgis Gliaudą, kons. Vytautas Čekanauskas, 
š. Bronius Stančikas ir š.m. v-vė Veronika Paplauskienė.

Vacius Prižgintas, mūsų koloni
jos knygų platintojas, buvo paren
gęs rašytojo Gliaudos knygų stalą; 
vakaro dalyviai taip pat galėjo įsi
gyti autoriaus knygų ir gauti dedi
kaciją bei autografą.

Rengėjai yra kvietę nemažai ra
šytojų iš kitų kolonijų, bet gerai da
ro, kad neužmiršta ir savųjų, išei
vijos literatūrai nusipelniusiu rašy
tojų, kokių netrūksta mūsų koloni
joje.

Nauja Ateitininkų sendraugių 
valdyba

1979 metams išrinkta nauja at
eitininkų sendraugių valdyba: pir
mininkas — Ignas Bandziulis, vi- 
cepirm. Stasys Kungys, sekr. Jonas 
Motiejūnas, kasiu. Pranas Grušas ir 
jaunimo reikalų vadovas Julius 
Raulinaitis.

KNYGOS
Albinas Baranauskas, Rudenys 

ir pavasariai- III dalis- Išleido Lie
tuviškos Knygos klubas. Spausdino 
“Draugo” spaustuvė Chicagoje- 
Dail. V- O- Virkaus viršelis. Kaina 
$8

“Autorius pateikia kiek platesnių 
žinių apie svarbiausiojo veikėjo šei
mą, o taip pat papildo tuos jo bui
ties faktus, apie kuriuos buvo prieš 
tai vos prabėgomis teužminta-”

Siame trijų tomų veikale auto
rius pasireiškia kaip plataus masto

karjeros, epikas, susiradęs naują originalų

—Foto L. Kantas
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LB VAKARŲ APYGARDOS ATSTOVAI VAŠINGTONE

JAV lietuvių Bendruomenės VIII 
tarybos III sesijos suvažiavimas įvy
ko 1978 m. lapkričio 18-19 dieno
mis Shoreham Americana viešbu
tyje, Washington, D.C. Suvažiavi
mo posėdžiuose dalyvavo 44 valdy
bos nariai ir apie 20 svečių. Vaka
rų apygarda tarybos suvažiavime 
buvo atstovaujama Jono Čingos, 
Krašto valdybos vicepirmininko, ir 
inž- Vytauto Vidugirio, Vakarų ap. 
valdybos pirmininko.

Suvažiavimą atidarė tarybos pre
zidiumo pirmininkas inž. R. Kudu- 
kis. Po sveikinimų žodžiu, įskaitant 
Lietuvos atstovo Washingtone dr. 
S- Bačkio, suvažiavimas išklausė 
eilę pranešimų, kur pradedant PLB 
pirmininku V. Kamantų ir JAV LB 
Krašto valdybos pirmininku Algiu 
Gėčių, kalbėjo beveik visi krašto 
valdvbos nariai. Pranešimų klau
santis aiškėjo, kad Lietuvių Bend
ruomenė auga ir stiprėja. Dabar 
Bendruome nėj o yra 10 apygardų su 
69 apylinkėmis, Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga turi 11 skyrių, 
prezidento Jimmy Carterio vyriau
sybė Lietuvių Bendruomenei rodo 
dėmesį, sudarant sąlygas LB atsto
vams pristatyti Lietuvos laisvinimo 
veiklą ir su lietuvių problemomis 
susijusius klausimus.

Po pietų pertraukos suvažiavimo 
dalyviai tęsė darbus, pasidaliję į ko
misijas, kur buvo svarstomi ir ruo
šiami nutarimai ir pasiūlymai, kultū
riniais, švietimo, organizaciniais, 
politiniais, finansiniais ir religiniais 
reikalais.

Pirmos suvažiavimo dienos, pro-, 
grama buvo baigta banketu vakare, 
į kuri susirinko daugiau 300 asme
nų. Banketui vadovavo Aušra-Zerr- 
Mačiirla'tytė .ir Rimas Česonis. Pri
statyti garbės svečiai, kurių tarpe 
buvo Sinvs Kudirka, dr. S. Bačkis 
su ponia, V. Kamantas, orei. G- Ba
roni ir Victoria Mongiardo. Banke
tas buvo skirtas pagerbimui asme
nų. dirbančiu už žmogaus teisių iš
laikymą ir gynimą. Laike banketo 
buvo paskelbta, kad žymenys yra 
suteiktas prez. Jimmi Carteriui, ir 
j^ ’teikimas bus Baltuose Rūmuose 
lapikr- 20 d. mūsų atstovų atsilanky
mo proga- Žymenys dar buvo Įteik
ti šiems asmenims: Viktorijai Mon
giardo, prel. G. Baroni, dr. S. Buč
kiui ir Simui Kudirkai. Po oficialios 
banketo programos buvo trumpa 
meninė nrograma, kurią atliko 
kanklininkė Mirga Bankaitytė iš 
Clevelando ir Baltimorės šokių 
grupė “Malūnas”

Sekmadienį, lapkr. 19 d. 8 vai, 
30 min. buvo mišios, kurias kon- 
celebravo kun. V- Rimšelis ir kun. 
K. Bučmys.

Po pamaldų vėl vyko posėdžiai, 
kuriuose sesijų komisijos patiekė 

nutarimus ir pasiūlymus tarybai 
diskutuoti ir priimti ar atmesti.

Tame posėdyje V. Vidugiris iš
kėlė Algio Bražinsko mokslo uni
versitete finansinį rėmimo reikalą 
ir apeliavo į tarybos narius imtis 
iniciatyvos organizuoti vietovėse 
tam reikalui komitetus, kurie rink
tų aukas ir siųstų centriniam komi-, 
tetui Los Angelėje. Daug tarybos 
narių tuo reikalu atsiliepė palan
kiai.

Suvažiavimas buvo baigtas Tau
tos himnu.

Po to visi suvažiavimo atstovai ir 
svečiai rinkosi į Lietuvos Atstovy
bę, kur buvo oficialus priėmimas. 
Visi svečiai buvo pavaišinti Lietu
vos atstovo Washingtone — dr. S. 
BaČkio su ponia- Atstovas savo svei
kinimo kalboje pabrėžė, kad jam 
yra tikrai malonu priimti tiek daug 
lietuvių Lietuvos Atstovybėje. O 
visiems svečiams, kurių buvo pilni 
namai, buvo malonu praleisti porą 
valandų mažoje Nepriklausomos 
Lietuvos respublikoje.

NAUJOS KNYGOS

Senojo bokšto paslaptis. Parašė 

ir iliustravo Mirga Girniuvienė. Iš
leido JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo taryba su Lietuvių Fondo 
pinigine parama, 1978. Tiražas 
1000 egz. 150 psl. Kaina nepažy
mėta. Gaunama pas knygų platin
tojus.

Vladais Šlaitas, Nesu vėjo malo
nėj ». Eilėraščiai. Išleido “Ateitis”, 

1978. Gaunama leidykloje: 16349 
Addison, .Southfield, Mich. 48075 
arba pas platint~jjs. Kaina nepažy
mėta.

^rašome atnaujinti LAV prenume
ratą 197^ metams

*
Prenumeratos kainos nepakėlė- 

me, nors mums kainuoja “First 
Class” pašto mokestis metams 
$l-’0, nors popierio kaina pakilo 
trigubai. LAV prenumeratos kaina 
palieka $5-00 metams-

Turime būti dėkingi skelbimų da
vėjams — jie daug prisideda prie 
aikraščio leidimo, tad remkime 

mūsų prekybininkus ir profesiona- 
us, kurie skelbiasi LAV laikraštyje-

A. Skirius
LAV leidėjas

OQCQOOGOOOOOGOOOOOCdOQOOO

Poetas Bernardas Brazdžionis įteikia Kalifornijos Rojaus paukščius 
programos dalyviams, po koncerto įvykusio Jaunimo Centre Čika
goje, 1978 m. gruodžio men. 10 d., kuriame Komp. Juozo Briedžio 
kūrinius, pagal B. Brazdžionio lyriką išpildė solistai: iš dešinės Dana 
Stankaitytė, Roma Mastienė, Komp. J. Briedis, Algirdas Brazis, 
akomp. Arūnas Kaminskas. —Foto Alex Račkauskas

Sėkmingas poeto Bern. Brazdžionio z k , 

kūrinių koncertas Chicagoje yp&UvCl
Gruodžio 10 d. Jaunimo Centre, ’

Chicagoje, buvo surengtas dr. Juo
zo Briedžio kompozicijų Brazdžio
nio tekstais koncertas- Koncerto su
rengimu rūpinosi komitetas, kuriam 
pirmininkavo dr. L. Kriaučeliūnas.

Solo, duetus ir kvartetus dainavo 
Algirdas Brazis, Dana Stankaitytė, 
Roma Mastienė ir pats kompozito
rius Briedis-

Publikos buvo pilna salė ir bal
konas. Solistus ir kompozitorių 
publika priėmė labai šiltai.

Savo kūrybos paskaitė į koncertą 
iš Los Angeles pakviestas autorius 
Bern. Brazdžionis-

Koncerto atlikėjus komitetas ap 
dovanojo gėlėmis. Poetas Brazdžio
nis, prie to prisidėdamas, dar pridė
jo iš Kalifornijos nusivežtų “rojaus 
paukščių”-

Po koncerto komitetas svečius 
pavaišino kava ir užkandžiais.

Ta oati vakara Bern. Brazdžionis 
ir komp- J. Briedis su žmona buvo 
pakviesti į lietuvišką televizijos pro
gramą, kur buvo pravestas pokal
bis ir atlikta pora dainų. Programą 
pravedė J. Talandis.

BALTIC BAKERY

2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA

T elefonas 547-4331

Atidarą nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet

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

****4**4***4*44AMF-*¥**4*^**¥*4**-^**¥*4*¥4¥¥***^*¥*

“Naujienos” (1978.11.4):

“Juozas Kaributas iš Los Ange
les, Calif., atsiuntė tokį raštą: “Dėl 
susidariusių tam tikrų nepalankių 
aplikybių, iš Lietuvių žurnalistų 
centro valdybos iždininko pareigų, 
nuo 1978 metų lapkričio mėn. 25- 
tos dienos aš pasitraukiu. Tikiu, 
kad iki minėtos datos iždas ir sąs
kaitos iš manęs esamos valdybos 
bus perimtos.”

Vienybė (1978, nr. 20):

Dr. Brzezinski padėkodamas pri
siminė, kad ir naujasis popiežius 
Jonas Paulius II, su kuriuo jam 
teko prezidento Carterio vardu 
kalbėtis, žmogaus teisių reikalą 
laikė vienu svarbiausiu.

Jungtinėse Tautose Lietuvos reikalo 
nekelt

Kai dr- Jokūbas Stukas paklausė 
Valstybės Departamento pareigūnų, 
ar dabartiniu laiku patogu Jungti
nėse Tautose iškelti Lietuvos rei
kalą, pareigūnai atsakė, kad šiuo 
metu neišeitų į naudą nei lietu
viams, nei Amerikai.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — fi



LOS ANGELES LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

Linksmų švenčių ir laimingų naujų metų! .

Danutė Giedraitienė, D.M.D.
Rolandas Giedraitis, D.D.S.

3151 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 *

Linksmų švenčių visiems LD skaitytojams ;.-W

ir draugams linki —

BRONĖ STARKIENĖ ir sūnus MILTON STARKUS
1642 Ocean Avenue, Santa Monica, CA 90401
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Best Wishes from ACIREMA CORPORATION
Acirema Investments — Acirema Productions — Acirema Theater

“There’s No Business Like Show Business”
FRANCIS VALUSKIS

Box 7, Buena Park, California 90620

JONAS MULOKAS & RIMAS MULOKAS, A. I. A.
ARCHITECTS & ASSOCIATES

932 20th St., Santa Monica, CA 90403 
Tel. 394-6043

10214 Tunney Ave., Northridge, California 91324 
Tel. 368-2032

iHH&^^^i**!*****!**.*****!* ^k**.**.*****»*****.**I**Z**.**.**.**.**«**!**l**.**I**2*  {**!*****!* ,C**!**!**!*'*.**«**»**:**!**.**I**«*****.*,i**«4

G. "GUS" KAZLAUSKAS, President
ASTRO — ARC CO.

11144 Penrose St., Sun Valley, California 91352 
Tel. 875-0980

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

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028 HO 9-8097

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Law Offices of 
NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

3440 Wilshire Blvd., Suite 709 
LOS ANGELES, CA 90010 

770-2000 • 385-2212 

17228 Crenshaw Blvd- 
TORRANCE, CALIF- 90504 

538-4160
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Gražiausių švenčių ir sėkmingų Naujųjų Metų!

ANTANO SKIRIAUS IŠTAIGOJE
Galima gauti šie patarnavimai:

APDRAUDIMAS:
automobilių, namų, baldų, atsakomybės (Liability).

NOTARO PATARNAVIMAI:
Patvirtinama įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif.
Telefonai: 664-2910 664-2919

Saugi vieta taupyti yra LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 

3356 Glendole Blvd., Los Angeles 90039, nes narių indėliai yra apdrausti

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
Be to, taupytojai gauna aukštus dividendus ir nemokamą 

gyvybės draudimą iki $2000-00
Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur

Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. dieną.

Kitu laiku telef. 663-1819

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

89M Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069 
Telefonas: 652-7848

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

*★******★★■£•■* **☆***★★★*★★■* *

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostlanetsky

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

de jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai.
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pasitatymui. 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, CaHf. 99034 
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d

T . . .

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

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

Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L- Herzog
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

BaldaiAdvokatai

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 AMERICANA 
Insurance Service, Inc.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

Ail Lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

393*9101 828-7525

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

Automobiliu 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 Sprelnaitis, savininkas

14530 Lanark Street 
Panorama City, CA 91402

Phone 787-9387

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing Į

Juozas ir Aldona Spreinaitis, s'v. (
615 South Brandy Blvd,

Glendale, CA 91204 J

Tel.: 246-1717 \

CENTRAL APPLIANCES
MAYTAG WASHERS

Authorized Representative 
Aleksas Dieninis

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

Fotografai
--------- ............. - - --------------- --- xjiir- ' • n i—*

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
‘•Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member County Dental Society 
10900 Warner Ave-, Suite 116 

FONTAIN 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

Gydytojai

LUIS M. ALBERT, M.D.
1337 W- Glenoaks Blvd- 
GLENDALE, CA 91201

Phone 246-2456

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

Namu telefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-1

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

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

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

Gražio salionai
I 

HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA 
90029

Tri. 665 4381

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA 
Real Estete — Income Tax

Notary Public

1011—-19th St.
Santa Monica, CA 90403

Tel. 451*3050

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker

ROQUE A MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Rea. 395-0419

Branch Office: 
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 

ir
DANUTĖ PAŠKIVIČIKNĖ

Real Estate Broken
HENRY J. PASCOE, Realtor#

1611 Montana, Suite G 
Santa Monica, CA 90403

Tel. 393-5544 Res. 393-1381

ANTANAS IR BRONE SKIRIAI
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, CA 90029 

664-2919

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zuklene

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

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai

11985 E- Firestone, Norwalk, Ca,

Telef- 2(13) 864-2063

BRONĖ SK1RIENĖ, 
oficiali aukštesniojo teismo vertėjų 
daro dokumentų vertimus iš liete 
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka* 
mais patvirtinimais ir notarizavb

Taip pat padeda parengti iškvi* 
timus giminėms iš Lietuvos rizitri 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse.

Prašome skambinti telefonu:

849-4192

Vytis Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stančikaittn 

iliustracijomis.

Kaina $4-00

k kitų knygų jaunimui galite 
gauti "Lietuvių Dienų” leidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA

Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos

tokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų

PLOKŠTELIŲ.

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

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

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

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-jet 
4364 Sunset Blvd., i,os Angeles, 

Calif. 90029 TeL 664-2911

KALIFORNIJOS 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 
gries, Oa. 90039. Tri. 662-6591
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F A R E N G I M Ų 
KALENDORIUS

GRUODŽIO MĖN-

31 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
— Kun- dr. Viktoras Pavalius 

po. auto avarijos jau grižo iš ligoni
nės. Linkime Šv. Jono parapijos 
klebonui, Milpitas, Calif., kun. dr. 

/ V- Pavalkiui greitai pasveikti.
Kun. dr. ..Ęavalkis yra nuoširdus 

LA V ir LD rėmėjas. Ir šių švenčių- 
.. .“proga jis atsiuntė jj/Stambią auką 

’ spaudai paremti. Nuoširdžiai dėko
jame! • ■¥;

■ ’ ; 'J 'r-

“Nerija” — originali dainų 
plokštelė

Prieš 4 m. įsisteigęs lietuvių stu
denčių vokalinis vienetas, atrodo, 
jau puikiai susidainavęs, dalyvavęs 
daugelio kultūrinių parengimų pro
gramose, ' ryžosi “palikti viems” 
kaip dovaną savo darbo ir talentin
go interpretavimo vaisių—plokšte
lę “Nerija”. k ■

“Nerijos” ansambly vienuolika 
labai tyrais ir švelniais baisais jau
nų dainininkių ir jų vadovė Rita 
Čyvaitė-Kliorienė, kuri daugumą 
dainų pritaikė ir net suharmoniza- 

Ao. Akompohavo Kristina Kupre- 
vįčiūtė: Plokštelės garso technikas 

Danutė Tuminaitė ir Klaipėdos krašto lietuvis Gintaras Moors, lap
kričio 25 dieną sumainydami aukso žiedus sukūrė naują lietuvišką 
šeimą Los Angeles. —Nuotr. L. Kanto

— Linas Stempužis- Su malonumu 
gali pakartotinai klausytis šių dai
nų: “Oi, motinėle”, “Krantų gėlė”, 
“Du garniai”, “Mylėk ir lauk”, 
“Laukuos”, “Paprasta dainelė”, ki
toj pusėj — “Devynbalsė” “Augino 
močiutė”, “Liaudies dainų pynė”, 
“Ausk, dukrele”, “Šią naktelę”, ”Iš 
rytų šalelės”, “Utkele, putpele”, 
“Tėviškėlė”.

Plokštelė dedikuota Motinoms.

Kaina $7. Gaunama pas platin
tojus ir pas “Nerijos” vadovę: R. 
Kliorienė, 18111 Hillgrove, Cleve
land, Ohio 44119- (A. R.)

MIRTYS
— Joseph P. Pautenis (Pentis), 

San Dijego-, Calif., mirė rugsėjo 
26 d., sulaukęs 77 metų amžiaus. 
Jis buvo LAV ir LD skaitytojas ir 
rėmėjas.

J- P. Pautenis buvo gimęs Lietu
voje ir dviejų su puse metų vaikutis 
buvo tėvų atvežtas' Amerikon.

Palaidotas El Camino Memo
rial Park kapinėse, San Diego, Cal.

Reiškiame užuojautą žmonai O- 
nai, dviem sūnums Alfredui ir Vik
torui, dukrai Stellai Spangler.

J. Pautenis yra giminė dr. Paute- 
nio, Santa Monikoje, Calif-

— Janina Landsbergienė mirė 
gruodžio 24 d. Šv. Mišios Šv. Ka- 
zimierb bažnyčioje atlaikytos gruo>- 
džio 28 ,d. 8 vai. ryto, o 9:30 vai- 
ryto Little Church koplyčioje pa
maldas atlaikė kun. V. Palubinskas. 
Iš Little Church Chapel Forest 
lawn palaidota Forest Lawn kapi
nėse-

Reiškiame gilią užuojautą dukrai 
Giedrei ir žentui Teodorui Skir
gailai.

Susižiedavo

Arvydas Gricius iš Santa Moni
kos ir Ramona Alseikaitė gruodžio 
24 d. susižiedavo. Sveikiname!

PADĖKA

Brangiam ir niekad nepamiršta
mam mūsų vyrui ir tėvui, Lietuvos 
karininkui leitenantui Teodorui La- 
sauskni mirus, visiems jį prisiminu
siems ir pagerbusiems, mus paguo- 
dusiems taip tragišką valandą, ir 
padėjusioms laidotuvių metu.

nuoširdžiai dėkoja
liūdinti žmona Aldona ir sūnus

Rimas.

txxxxxxxxxxxxx  x x x x x x x k x x

Naujos plokštelės

LD knygynas ką tik gavo parda
vimui plokštelių: /

Tik tau vienai, įgrota ir išleista 
Neo-Lithuania, Chicagoje- Kaina 
$6.00.

Laima Stepaitis — soprano lietu
vių populiarios ir klasikinės dainos- 
Pianu akomp- Aloyzas Jurgutis. 
Kaina $7-00.

Naujos knygos
Gavome pardavimui —
Anatolijaus Kairio Po Damoklo 

kardu, romanas. Kaina $5-00.

Antano Maceinos Filosofijos kil
mė ir prasmė- Išleido L. Katalikų 
Akademija Romoje- Didelio forma
to, kaina $16.00-

Netrukus gausime Z. Ivinskio 
Lietuvos Istorija (Rinktiniai Raštai)

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.

ALp(LKA)1763
1978, Nr.12

PUTRIM'S FOOD MART
Paul Putrini, Paul Putrini, Jr.

Mūsų specialybė namuose gamintos 
dešros; darome skilandžius.

1446 S. 49th Ct., Cicero, III. 60650

Prišalome į namus.
Telephone: OLympic 2-7529

TW 2-1026

ACE PACKING HOUSE
Strictly Fresh Dressed Meats

6 Smoked Meats Our Specialty ° 

J. A. Kratage

20145 Dequinder Detroit, Mich 
48234

KNYGOS
J. Narūne, Vaikystė- Autobiogra

finiai atsiminimai. 1975- Kaina $5-
J- Narūne, Jaunystė. Autobiogra

finių atsiminimų II dalis. 1978- 
Kaina $5-

Abi šios knygos gaunamos LD 
žurnalo knygyne.

Milda Kvietytė, Kalnuose- Pasa
kos ir vaizdeliai vaikams- Iliustravo 
dail. Ada Korsakaitė-Sutkuvienė. 
1977- Kaina $$3- Išleido “Pasakų 
fondas”, spaudė Vijeikio spaustuvė, 
80 psl. didelio formato-

Spausdinta ant 5 spalvų popie
riaus, stambesnėmis raidėmis, tin
ka mažiesiems skaitytojams.

Gaunama LD knygyne-

Pranas Čepėnas, Naujųjų laikų 
Lietuvos istorija- I tomas- Išleido 
Dr. Kazio Griniaus Fondas. Spaudė 
M. Morkūno sp. Kaina $15-

Tomas apima 1983 — 1914 m- 
laikotarpį- II-sis tomas apims lai
kotarpį nuo I-jo pas- karo iki 1920 
m-; III-sis yra skiriamas Nepriklau
somos Lietuvos istorijai iki 1940.

Knyga gaunama ir LD knygyne.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS PAS SANTAMGNIKKCIUS

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 bar 's 
su įvairiais gėrimais. Šokiams gros žinomas Kontinentaliais 
orkestras.

Greta salės nemokamas automobiliams pastatyti m’esto ga rž s

Prašoma bilietus iš anksto rezervuos i pas:

A. Markevičių—teL 828-7525 A. Milaknį—tel. 395-5764
S. Kvečą—tel. 393-3367 V. Raulinaitienę—tel. 393-5833
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