
1979 m. Lietuvos \ Spalio mon. N r. 10
, nacio** )

--------------------   ------------------------------------------------——— ----------------------------------------------------------------------------- ■--------------------------------------------------------------------- ---  -- ---------------------------------------------------------------------------------------------

V biblioteka/

NEPAPRASTa^'LIETUVIŲ DIENŲ" GEGUŽINĖ

Metinė LD žurnalo gegužinė šiais 
metais įvyko rugsėjo 16 d. McCam
bridge parke, Burbanke- Gegužinė 
įvyko nepaprastose aplinkybėse: ne
buvo autobusų susisiekimo, dar te
bevyko kelių savaičių tarnautojų 
streikas, vyko nepaprasti gaisrai Pa- 
sadenos ir Hollywoodo kalnuose 
(sudegė net 24 brangios rezidenci
jos), smogas ir dūmai buvo kenks
mingi sveikatai, oro temperatūra 
buvo virš šimto- la-ipsnių. Tokioms 
sąlygoms esant, daugelis vyresnio 
amžiaus žmonių sėdėjo namuose 
prie elektrinių vėsintuvų. Gal todėl 
gegužinėje matėsi daugiau jaunes
nės kartos lietuvių.

. Neatsižvelgiant, kad išvakarėse 
įvyko skautų stovyklavietei paremti 
balius, tą patį sekmadienį LB suruo
šė dr. P. Rabikausko paskaitą apie 
Vilniaus universitetą, LF Bičiuliai 
ir jų draugai “kepė jautį”, kad S. 
Monikos lietuviai turėjo diplomatui 
svečiui išleistuves, — į “Lietuvių 
Dienų” gegužinę atsilankė apie 300 
asmenų ir “sudorojo” visą pareng
tą maistą ir gėrimus. Nuotaika bu
vo nebloga, nors gaisrų pelenai kri
to ant dalyvių plaukų...

Susirinkusiu nuotaika kėlė akor
deonistas Vincas Vilimas, Marijos 
Kilmonienės svainis. Draugiški baro 
vedėjai: Simas Kvečas, Aloyzas Pe
čiulis ir Bronius Škėma (Bernard 
Skiman) šaltais stipresniais ir ne
stipriais gėrimais palaikė visų 
smagų ūpą. Šeimininkės: Ona Orlo
vienė, Violeta Dūdorienė, sunkiai 
dirbdamos nuo aštuntos valandos 
ryto privirė gardžių (Sturonienės 
darytų) dešrų, kopūstų ir bulvių. 
Panke O. Orlovienei talkininkavo 
Nellie Skiman, E. Stirbienė ir A. 
Vilčinskienė. MiLto ir gėrimų bi
lietus pardavinėjo Antanas ir Liu
cija Mažeikos, o loterijos bilietus 
priėmė ir tvarkė Pranas ir Angelė 
Mickūnai.

Laimėjimų traukimus pravedė 
Vladas Gilys, sekretoriaujant Kar.i- 
lei Baltrušaitytei. Traukti bilietų 
buvo pakviestos dar nemokančios 
skaityti jaunutės mergaitės: Vaida 
Kiškytė (Antano Kiškio dukra) ir 
Vėjūnė Baltrušaitytė. Pirmąją pre
miją laimėjo Kazys Aukštkalnis iš

Oregon, o antrąją — Vladas Ba
cevičius, Cleveland, Ohio.

Gegužinėje dalyvavo garbingų 
svečių: Lietuvos gen. konsulas V- 
Čekanauskas su ponia, Skautų Bro
lijos vyr. vadas Vytautas Vidugiris 
su ponia, svečias iš Romos dr. kun. 
P- Rabikauskas, svečių iš Texas ir 
Okland, vienas iš pirmųjų talkinin
kų steigiant San Francisco lietuvių 
organizacijas, Zigmas Škėma (Ski- 
man) ir kt.

Už pasisekusią gegužinę noriu 
padėkoti Šv. Kazimiero parapijos 
klebonui prel. J. Kučingiui už pa
skelbimą per pranešimus ir per sa
vo biuletenį ir už leidimą naudotis 
parapijos virtuvės įrengimais; taip 
pat esu dėkingas Liet- Radijo va
landėlės programų vedėjui Vladui 
Giliui už nemokamus skelbimus.

“Lietuvių Dienų” leidėjas džiau
giasi turėdamas nuoširdžių talkinin- 
kų-kių ir rėmėjų. Visiems, kurie 
prisidėjo darbu ir talka nuoširdus 
ačiū. Taip pat ačiū visiems, kurie 
gegužinėje dalyvavo.

Antanas Skirias,
LD leidėjas

LAIŠKAI DĖL REZOLIUCIJOS 
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Kai dr. K. Bobelis, Vliko pirm-, 
paragino visus rašyti savo ir kitų 
apylinkių kongreso nariams, atsisė
dau ir išrašiau laiškus abiem sena
toriams ir 8 kongresmanams.

Efektyviausia yra rašyti ant or
ganizacijų laiškams popieriaus su 
pora ar daugiau parašų. Asmeniški, 
ranka parašyti, irgi yra reikšmingi-

Kaip sužinoti, kas yra jūsų apy
linkės kongremanas? Jums žinias 
suteiks skaityklos (public and col
lege libraries), taip pat laikraščiai.

Kongreso nariams siųsti šiuo ad
resu: House Office Building, Wa
shington, DC 21515. (Telefonas: 
1 (202) 224-3121).

LD žurnalo gegužinėje akordeonistas Vincas Vilimas (Marijos 
Kilmonienės švogeris)-

Los Angeles apylinkėje yra 
17 atstovų
District 20 — Barry Goldwater,Jr. 

Woodland Hills

Nukelta į 3 psi-

Žemai — LD žurnalo leidėjas A. Skirtus tarp dviejų dovanų 
bilietėlių traukėjų: Vėjūnės Baltrušaitytės (kairėje) ir Vaidos 
Kiškytės (dešinėje).

Foto L. Kanto
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WASHINGTONE SVARSTOMA REZOLIUCIJA APIE LIETUVĄ

Atstovų Rūmų pakomisijoję Washingtone svarstoma kongresmano 
Edw. Derwinski (Resp., 111.) įnešta rezoliucija H. Res, 147, Joje vyriausy
bei primenama, kad ji yra įsipareigojusi ginti žmonių ir tautų teises, kad 
ji nuolat palaiko Azijos ir Afrikos tautų norą turėti apsisprendimo laisvę; 
primenama, kad kongreso komitetas pa nuodugnių tyrinėjimų rado, jog 
Lietuva, Latvija ir Estija yra neteisingai prievartos keliu užgrobtos; 
pažymima, kad Pabaltijo tautos yra skirtingos savo' kalba, kultūra ir 
tradicijomis nuo rusų tautos, kad JAV prezidentas įpareigotų 1980 m. 
Madrido konferencijoje JAV delegaciją siekti, kad būtų įgyvendinama 
tautų laisvo apsisprendimo teisė, suteikiant galimybę Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai išreikšti savo valią laisvuose rinkimuose, atitraukus Sov. Sąjungos 
karines, politnes, administracines jėgas, balsavimus pravedant Jungtinių 
Tautų priežiūroje-

Skatinama JAV-bės Pabaltijo kraštų laisvės klausimą kelti radijo 
programose ir leidiniuose, stengtis laimėti kitų tautų palankumą Baltijos 
tautų laisvei. Pagaliau reikalaujama, kad JAV prezidentas perspėtų Sov. 
Sąjungą dėl jos įstatymo, kuriuo kilę iš Baltijos kraštų gyventojai visi 
laikomi jos piliečiais.

Ši rezoliucija yra labai reikšminga Lietuvos reikalui- Svarbu, kad 
ji praeitų. Prašomi lietuviai telefonais, laiškais, telegramomis skatinti 
kongresmanus, kad jie šią rezoliuciją priimtų. Kreiptis į savo valstijos 
kongresmanus, įjungiant savo siunčiamoje žinioje žodžius: “Please, vote 
for House Concurrent Resolution 147’.’

Kongresmanų bendras adresas: House of Representative, Washing
ton, D. C- 20515. (ALT-os Informacija)

PABALTIEČIAI MASKVOJE PASMERKĖ HI TLERIO-ST ALINO 
PAKTĄ

Reuteris ir kitos Vakarų žinių agentūros rugpiūčio 24 d. paskelbė 
žinią, kad 45 lietuviai, latviai ir estai rugp. 23 d. Maskvoje pareikalavo, 
kad trims Pabaltijo respublikoms būtų leista laisvai apsispręsti, nes jos 
buvo neteisėtai aneksuotos, remiantis 1939 metų sovietų ir nacių nepuo
limo paktu- Baltiečių grupė, tarp, kurių buvo keturi kunigai, išdalino 
Vakarų žurnalistams išsamų pareiškimą, kurio data sutampa su Molotovo 
-Ribbentropo Pakto 40-siomis metinėmis. Pareiškimas adresuotas Sovietų 
Sąjungos, Vakarų ir Rytų Vokietijos vyriausybėms bei Jungtinėms Tau
toms. Jaime tvirtinama, kad sovietų armija įsiveržė į Pabaltijo valstybes, 
vykdydama Pakto slaptų protokolų nurodymus. “Molotovo-Ribbentropo 
Paktas”, rašoma pareiškime, “buvo sąmokslas tarp dviejų didžiųjų isto
rijos tironų — Hitlerio ir Stalino — nukreiptas prieš taiką bei žmonišku
mą ir įžiebęs II-jį Pasaulinį Karą”.

Andriejus Sacharovas, Maskvos Helsinkio Grupės nariai ir kiti 
žymūs disidentai išleido atskirą pareiškimą, kuriame jie pasisakė remian
tys baltiečių akciją- (Elta).

SANTA MONIKOS AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBAS 

maloniai kviečia į

Tradicinį BALIŲ,
kuris įvyks 1979 m. spalio mėn. 6 d- 7 vai. vak. punktualia

MIRAMAR HOTEL — SATELLITE ROOM 
(Wilshire Blvd, ir Ocean Ave., Santa Monica)

Vakarienė ★ Geras orkestras ★ Gėrimai

© Įdomi trumpa programa ©

Bilietai 14 dol- asmeniui Bus laimėjim

Prašoma bilietus iš anksto rezervuoti pas:

A. Markevičių—tel. 828-7525 A. Milaknį—tel. 395-5764
A. Devenienę—tel. 393-1914 A. Raulinaitienę—tel. 393-58:
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L. B. Vakary apygardos rengiamos 

LIETUVIŲ DIENOS 

įvyksta spalio mėn. 6 ir 7 dienomis

Šv- Kazimiero parapijos salėj, Los Angeles.

Talentingasis jaunimas žavės visus spektakliu “Viva Europa” (nauja laida 

Remkime jaunimo pastangas dalyvaudami “Lietuvių Dienose”.

Sporto varžybos vyks rugsėjo mėn. 23 ir 29 d. savaitgaliais-

Dėl informacijų kreipkitės į apygardos ir apylinkių valdybų narius.

LB Vakarų apygardos valdyba

HOLLYWOOD LOS FELIZ

Quality Deli
5126 Hollywood Boulevard

Puikios dešros - Fred Reich ir Viennos skanumynai. Duona — 
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys, 
įvairūs dalykai dovanom s, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir 
šeimos šventėms.

Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penki. £40 i! "7 A "7
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta I OO v""!1/ ■ /
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AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ '

• ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS I
• MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS |

. • STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI I
• SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS Į

ARTI ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS - TARP 
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

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

2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE



VLIKO PIRM. DR. K.
Rugsėjo 24 d. Tautiniuose Na

muose Los Angeles visuomenei pa
darė pranešimus naujasis Vliko pir
mininkas dr- K. Bobelis ir buvęs 
Vliko vicepirm., ilgametis Piltos re
daktorius,, vienas iš Vliko steigėjų 
Juozas Audėnas. (J. Audėnas čia 
paskaitą dr. M. Devenio mirties 
metinių minėjime. Apie tai žiūr- 
atskirai).

Dr- K. Bobelis papasakoja apie 
Vliko persiorganizavimą, steigimą 
vienetų kitose valstybėse, apie įstai
gos perkėlimą iš N Y. Į Washington, 
D.C. Taip pat papasakojo apie pa
siruošimus Madrido konferencijai, 
apie veiklą kartu su latvių ir estų 
centrinėmis organizacijomis.

. Jis ragino visus rašyti savo apy
linkės kongresmaniams, kad parem
tų H- Čon. Res. 147, reikalaujan
čią Pabaltijo valstybėms nepriklau
somybės.

Informacija buvo gerai paruošta.

Po pranešimo prelegentas atsakė 
į visus paklausimus ir išklausė su 
dėmesiu visų dalyvių patarimų.

J. Audėnas kalbėjo apie Vliko 
steigimo problemas- Jis prisiminė 
įdomią ir nedaug kam žinomą Vli
ko istoriją. Naciai okupantai iš 8 
marių areštavo 6; kai kurie jų atsi- 
iūfė į kacetus. Vėliau, Vokietijoje, 
Vlikas buvo perorganizuotas, įtrau
kiant naujų grupių. Pradėta leisti 
iinių biuletenis Elta, kuri ilgainiui 
nivo leidžiama net septyniomis kal
iomis; pradėta transliuoti radijo 
>rogramos iš Vatikano, Romos, 
dadrido ir net Sibiro lietuviams iš 
Filipinų.

J- Audėnas paminėjo, kaip V. 
klseika redagavo Eltą net 10 metų,

anešėjai apie Liet- Jaunimo kongresą, įvykusi Europoje. — Iš kairės: 
J Vakarų apygardos pirm. R. Dabšys, Asta Grakauskaitė, Linas Poli- 
i Danutė Barauskaitė, Rimas Polikaitis, Rita Bureikaitė ir Vita Polikai- 
tė- Foto A. Gulbinsko

BOBELIO PRANEŠIMAS
o paskui pabėgo į Sovietų Lietuvą 
ir ten parašė net dvi knygas prieš 
Vliką. Vliko vadovai buvo rodomi 
per Vilniaus televiziją, žinoma, su
karikatūrinti ir pajuokiami. Net 
vysk. V- Brizgys parodytas sėdin
tis tarp keturių nacių, planuojant 
kaip daugiau žydų išžudyti.

Lietuvos okupantams Vlikas yra 
giliausia ir skaudžiausia rakštis, ku
rios jie jokiu būdu negali ištraukti. 
Vlikas yra Lietuvos egzilinė vy
riausybė, tad ir tokiems jauniems 
vyrams kaip dr. Valiūnas ar dr- 
Bobelis yra pavojinga jame veikr 
la; valdžia, jeigu norėtų, galėtų 
juos areštuoti, nubausti. Tačiau, 
kadangi JAV vyriausybė nepripa
žįsta Lietuvos, okupacijos, Vliko 
narius toleruoja. JAV valstybės 
departamento vestibulyje tarp kitų 
kraštų plevėsuoja ir Lietuvos vė
liava.

Apie Vliko veiklą pranešimas 
buvo suorganizuotas Los Angeles 
Alto skyriaus, susirinkimą atidarė 
pTm- F. Masaitis.

Dr- M. Devenio mirties metinės

Lietuvių organizacijų komitetas 
rugsėjo 23 d. Šv. Kazimiero parap. 
salėje surengė akademiją vienerių 
metų dr. M- Devenio mirties sukak
ties proga.

Pradėjo ir programą pravedė J. 
Katra. Maldą paskaitė kun- M. 
Preikšaitis. Žodį tarė kons. Vyt, 
Čekanauskas ir Vliko pirm, dr- K. 
Bobelis. Raštu sveikinimus paskaitė 
D. Barauskaitė.

Pagrindinę kalbą apie dr- M. De
venio gyvenimą ir veiklą pasakė 
svečias iš New Yorko Juozas Au

dėnas. Paskaita buvo labai kruopš
čiai parengta, ypač daugeliui buvo 
įdomiai nupasakotas Devenio trem
ties epizodas, pasinaudojant jo pa
ties liudijimu Kersteno komitetui.

Meninę programos dalį atliko 
smuiku R. Mickus, akomponuojant 
O. Metrikienei, ir žodžiu — akt- A. 
Žemaitaitis, padeklamavęs porą li
teratūrinių tekstų.
Akademij'a baigta A. Devenienės 

padėkos žodžiu. Susirinkusieji pa
vaišinti kava ir pyragaičiais-

LAIŠKAI DĖL REZOLIUCIJOS

Atkelta iš 1 psl.

Dist- 21 — James Lorman.
Van Nuys

Dist. 22 — Carlos J. Moorhead.
Glendale

Dist. 23 — Anthony Bellenson-
11000 Wilshire Bl., L. A. 91124

Dist- 24 — Henry A. Waxman.
8425 W. 3rd St., L. A. 90048 

Dist- 25 — Edward R. Roybei.
300 N. Los Angeles St., LA Ca.

90012 
Dist. 26 — John H- Rouselot.

735 W. Duarte Rd., Arcadia, Ca 
f1 91006
Dist. 27 — Robert Dornan-

Santa Monikos apylinkėje 
Jis jau remia rezoliuciją.

Dist- 28 — Julian Dixon —
1 La Brea Plaza, Inglewood, Ca 

90301
Dist. 29 Augustus Hawkins.

926 W. Manchester Av., L. A.
Ca 90044

Dist 30 — George E. Danielson.
8873 E. Valley, Rosemead, Ca

91770

Dist. 31 CharlesH. Wilson.
15000 Aviation Bl., Lawndale,

90261
Dist. 32 — Glenn M. Anderson.

300 Long Beach Bl., Long Beach, 
Ca 90801

Dist 33 — Wayn Grisham.
13601 E. Whittier BL, Whittier, Ca

90605
Dist 34 — Dan Lungren.
5514 Britton Dr., Long Beach, Ca

90815

Dist. 35 — Jim Lloyd.
100 S. Vicent, Ste 507, W. Covina,

Ca 91790
Dist. 36 — George E. Brown,Jr.

290 N. D St., San Bernardino, Ca
Ca 92401

Dist. 37 — Jerry Lewis.
101 S. 6th, Redlands, Ca 92373

Dist. 39 — Wilham Dannemeyer.
1370 Brea Blvd., Fullerton, Ca

luozas Audėnas skaito apie a. a. dr- 
Vlykolą Devenį mirties metinių 
minėjime.

Foto L. Kanto

Dist. 40 — Robert Badham.
1649 West Cliff Dr., Newport

Beach, Ca 92660

Rašykite trumpai ir tuojau. — 
Please support H. Cone. Res. 147 
ir panašiai.

Reikalas yra skubus. Dabar turi
me 80 kongreso narių, kurie remia; 
trūksta dar 20, kad būtų įnešta į 
politinę komisiją svarstymui.

□r. K- Bobelis, Vliko pirm., padarė 
Los Angeles lietuviams pranešimą 
įpie Vliko persiorganizavimą ir at
ities planus. Foto L. Kanto

LIETUVIAI AMERIKIS VAKARUOSE — 3



□ LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □

BALFO 35 METŲ SUKAKTI ŠVENČIANT
Prieš 35 metus, kai jau buvo vi

siems aišku, kad hitlerinė Vokietija 
karą pralaimi ir kad Lietuvai gresia 
vėl rusų komunistų okupacija, A- 
merikos lietuviai susirūpino, ir su
judo. Buvo žinoma ir jaučiama, kad 
daug lietuvių iš okupuojamos Lie
tuvos pasitrauks į Vakarus, kad išsi
gelbėtų nuo pražūties ir Sibiro 
tremties. Taigi reikėjo veikti ir or
ganizuoti medžiagine pagalbą.

1944 m. kovo mėn. 25 d. Chica
go j e susirinko 20 atstovų iš įvairių 
organizacijų labai svarbiam ir for
maliam pasitarimui. Buvo, atstovau
jama: Kunigų Vienybė, Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacija, Tauti
ninkų Sąjunga, Sandariečių Sąjun
ga, Sacialdemokratai ir abu susi
vienijimai. Jie vienbalsiai patvirtino' 
anksčiau jau įvykdytus tarpgrupi
nius susitarimus ir priėmė statutą. 
Buvo priimtas ir vardas: BEND
RAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠALPOS FONDAS, trumpai — 
B ALFAS- Pirmininku išrinktas kun. 
dr. J. Končius.

Įvairiuose miestuose pradėta 
steigti B alfo skyriai.

1944 m- spalio 15 d. Los Ange
les Šv. Kazimiero, parapijos klebo
nas prel. J. Macijauskas sukvietė 
aktyvesnių lietuvių pasitarimą, ir jie 
visi nutarė įsteigti B alfo skyrių ir 
gavo eilės Nr. 13- Į pirmą valdybą 
išrinkti: prel. J. ‘Macijauskas, K. 
Lukšys, F- Mason, B. Statkienė, J. 
Uždavinys ir P. Žilinskas.
B alfo veiklos 35 m. graži istorija 
mums visiems sako, koks tai milži
niškas artimo meilės darbas buvo 
ir yra atliekamas. Anų laikų Ameri
kos lietuviai labai nuoširdžiai Balfui 
aukojo ir jam talkininkavo darbu, 
nes žinojo, kad tūkstančiai sesių ir 
brolių lietuvių atsidurs karo su
griautoje Vokietijoje ir jiems reiks 
suteikti skubią pagalbą. Jie aukojo, 
rinko aukas pinigais, maistu ir dra
bužiais. Pakavo, siuntinius ir ne
klausė, ką B alfas jiems duos- Rei
kalas buvo aiškus, svarbus, reika
lingas ir skubus. Rezultatai, to nuo
širdaus darbo dideli. Pagalba, laiku 
atėjo į Vokietiją- Koks tai didis ir 
džiugus moralinis jausmas, kai su
žinojome, kad nesame palikti vieni 
nežinioje tarp griuvėsių ir svetimų
jų. Todėl labai nuoširdi pagarba 
priklauso visiems ano meto mie
liems Amerikos lietuviams.

Praėjo jau 35 metai, ir Balfas vis 
dar yra reikalingas nes daug mūsų 
brangių tautiečių vargsta Sibiro ver
gti stovyklose arba sugrįžo i Lietu
vą be sveikatos ir yra apleisti. O 
kas pagelbės tiems, kurie neturi nei 
pažįstamų, nei giminių laisvame 
pasaulyje? Jiems gyvenimo vilties 

ir paguodos švieselę suteikia Balfas. 
Bet jis įstengia tik tiek sušelpti, kiek 
mes visi tam tikslui paaukojame- 
Savo nenorą aukoti neteisinkime 
įvairiais priekaištais Balfui, bet atsi
stokime nelaimingųjų vietoje ir su
praskime kaip jaustumės, jei mes 
būtume neišklausyti, nesušelpti ir 
užmiršti. Reikalas ir šiais laikais yra 
rimtas ir svarbus. Aukokime ir 
dirbkime, kaip prieš 35 metus lie
tuviai aukojo ir dirbo, mums, kai 
mes buvome Vokietijoje. Prašan
čiųjų pagalbos yra dar labai daug, 
o aukotojų skaičius mažėja. Ar ne 
laikas ir mums sujudinti savo, kar
tais užkietėjusias širdis ir papurtyti 
kišenes- Tam geram darbui atlikti 
yra artimoje ateityje šios dvi pro
gos:

1. Los Angeles B alfo skyrius nuo 
spalio 15 d. pradeda kasmetinį pi
niginį vajų. Neatsakykite aukų rin
kėjams atiduoti kiek galint didesnę 
auką. Ji nebus per . didelė, lyginant 
.su tomis kančiomis, kurias pergy
vena lietuviai Sibire ir Lietuvoje- 
Suteikime jiems Kalėdų dovaną, 
kurios iš žiauraus okupanto jie ne
gauna ir 'negaus. Grįžę iš Lietuvos 
ekskursantai beveik visi sako, kad 
ten vargas didelis ir priespauda 
žiauri. Nėra reikalo tikėti sovietinei 
propagandai.

Š. m- B alfo valdybą sudaro: pir
mininkas — V. Pažiūra, vicepirm. 
— R. Mulokas, R. Bužėnas, J. 
Rukšėnienė, sekretorėj— A. Nel- 
sienė, ižd. — A. Milkevičius; na
riai ir vietovių įgaliotiniai: Santa 
Monikos — dr- B.. Raulinaitienė, 
Glendale — J. Dženkaitis, Palos 
Verdes - Long Beach — B. Seliu- 
kas, Marina D1 Rey — L. Mažei
kienė, San Fernando Valley — G. 
Leškys, Orange County — A. Pa- 
žiūrienė, Santa Barbara — V. Zau- 
nieriė, San Diego — H. Gorodec- 
kas, jaunimo atstovas — J. Bužė
nas.

Būkite malonūs, patys ir atskirai 
neprašyti — įteikite savo aukas vie
nam iš išvardintų aukų rinkėjų- 
Aukų rinkėjai jokio atlyginimo už 
darbą negauna.

2. Šios prasmingos B alfo sukak
ties proga lapkričio mėn. 17 ir 18 
dienomis Los Angelės įvyksta Balfo 
direktorių suvažiavimas. Tai pirmas 
toks svarbus įvykis mūsų kolonijo
je- Dalyvaukime jo parengimuose.

Lapkr. 17 d. 7 vai. 30 min. va
kare parapijos salėje įvyks sukaktu
vinis BALIUS, kurio- meninę pro
gramą atliks mūsų iškilūs solistai: 
J Čekanauskienė, Birutė ir Rimtau
tas Dabšiai ir A- Pavasaris. Jiems 
akomponuoja mūsų miela pianistė 

R. Apeikytė. Be to, dalyvaus žavu
sis vyrų kvartetas, vadovaujamas 
A. Polikaičio. Jiems akomp- jaunas 
pianistas R. Polikaitis. Šią meninę 
programą koordinuoja aktorius-rež- 
A. Žemaitaitis.

Stalus po' 10 asmenii prašau užsi
sakyti pas bet kurį valdybos narį. 
Visi, kas šiais metais tiesiogiai arba 
per AID - United Ways paaukojo 
ar paaukos nemažiau $100.00, gaus 
du bilietus nemokamai- Tai bus 
graži jūsų auka, ir Balfo įvertinimas.

Lapkr. 18 d. 10 vai. 30 min- — 
šventos Mišios už visus mirusius 
Balfo darbuotojus ir aukotojus. Po 
pamaldų, 12 valandą, parapijos sa
lėje Balfo 35 metų veiklos paminė
jimas- Trumpos kalbos, organizaci
jų atstovų sveikinimai raštu ir aukų 
įteikimas. Po to meninę programą 
atliks jauna, labai gražiai dainavime 
užsirekomendavusi Vita. Polikaitytė. 
Jai akom,ponuos ir solo, paskambins 
jos brolis R. Polikaitis.

Tat mieli lietuviai, skirkime 
šiems Balfo įvykiams daugiau dėme
sio ir gausiai dalyvaukime direkto
rių suvažiavime, baliuje, pamaldo
se ir Balfo veiklos paminėjime. To
mis dienomis nedarykime kitų vie
šų bei uždarų šeimos ar pan. šven
čių. Tas jūsų šventes atšvęskime 
kartu Balfo baliuje visi.

Paskutiniais keliais metais Balfo 
baliuose dalyvaudavo daug gražaus 
jaunimo. Tikiuos ir prašau, kad ir 
šiemet pripildytumėte salę, gausiai 
dalyvaudami jauni ir seni.

Iš anksto jums nuoširdus AČIŪ 
už bendrą šalpos reikalų supratimą 
ir talka.

Jūsų
Vladas Pažiūra,

Balfo direktorius ir sk. pirm.

Kompozitoriaus Markaičio kūrinių 
koncertas

Wilshire Ebell teatro didžiojoje 
salėje rugsėjo 23 d- buvo surengtas 
komp. Bruno Markaičio, SJ kūrinių 
koncertas.

Dviejų dalių koncerte, skirtame 
Vilniaus universiteto sukakčiai, bu-, 
vo atlikta Susitikimai su Čiurlioniu 
Vilniuje (tekstai K- Bradūno) ir 
Missa Sancti Casimiri — polifoni
nės mišios solistams ir orchestrui.

Solo dainavo J. Čekanauskienė, 
B- Daibšienė, R. Dabšys; kamerinia
me orkestre dalyvavo du lietuviai: 
R Mickus ir J. Raulinaitytė. Diri
gavo pats konip- Markaitis.

Koncertas praėjo, iškilmingoje ir 
šventiškoje nuotaikoje. Ypač pui
kios ir klausytoją pagaunančios bu
vo šv. Kazimierui skirtos mišios, 
kuriose buvo šios dalys: Kyrie, Glo
ria', Sanctus', Pater Nosier, Agnus 
Dei ir giesmė Marijai (P- Lemberto 
žodžiai) bei pabaigos iškilmės var
pai. Mišių gražiausia dalis buvo 

Agnus Dei, kūrybiškai įvairi ir 
likta su dideliu įsijautimu.

Koncertą publika priėmė šilti
Šios “mišios”, kad ir be didės: 

orkestro, o1 vien su vargonų pri 
rimu, ypatingesnių švenčių para 
doms suteiktiį didžio iškilmingu®

Po to tose pat teatro patalpt 
vyko, dail. Prano Gailiaus iš 1 
ryžiaus paroda. Juoda-balta ir sp 
voti grafikos kūriniai domino ž 
rovus. Keletas paveikslų parduo

Pranešimas LB Spindulio jaunu 
grupių nariams ir jų tėveliams

Š. m. spalio, mėn- 14 d., seki® 
dieni, 6 vai. vakaro, Šv Kazimie 
parapijos salėj įvyks Spindulio s 
zono atidarymas. Visi nariai ir n 
rintieji jaunuoliai nuo 14 me 
(amžius neapribojamas) kviečiai 
atvykti- Bus svarbūs pranešim, 
persigr up avimas ir darbo metų pi 
no aptarimas.

Šie darbo metai svarbūs: 
dainų plokštelė;

tradiciniai parengimai;
6-toji Tautinių šokių šventė Ch 

cagoje ir kt.
Be to, Spindulys spalio mėnesi 

28 d. yra pakviestas (ir pažadėjc 
dalyvauti Art Museum festivalyje 
todėl įvyks ir repeticija.

Maloniai kviečiu visus būtina 
dalyvauti.

Jūsų
Ona Razutieni 

ir Danguolė, 
vadovė

P. S. Reikalui esiant, skambinti: 
(213) 661-0041.

Paskutinis piknikas

Los Angeles Daumanto1 Šaulii 
kuopa rugsėjo 30 d- p. p. Sirikiiį 
sodyboje, Santa Monica, suruošė 
paskutinį šių metų pikniką. Orai 
buvo puikus ir susirinko daug na
rių ir svečių.

Sesės šaulės buvo pagaminusios 
gerą maistą, o vyrai patarnavo su 
gaivinančiais gėrimais.

Daumanto šaulių kuopai vado
vauja Kazys Karuža, kuris ką tik 
grįžo iš dviejų mėnesių kelionės po 
Europos valstybes.

Pranas ir Nancy Speecheriai

rugsėjo 30 d. surengė vakarienę s?- 
vo draugams. Vakarienę 5 vai. p-p. 
Šv. Kazimiero par. salėje prel- J. 
Kučingis pradėjo malda.. Dalyvavo 
apie 100 asmenų.

Rimas Polikaitis akordeonu ,pa: 
linksmino dalyvius- • Pranas Spee- 
cheris padai n av o kel etą Ii etuviškiį 
ir angliškų dainų, pianinu akompa
nuojant R. Polikaičiui,
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ALT-os skyrių atstovų 
suvažiavimas

39-tasis ALT-os skyrių atstovų 
suvažiavimas įvyks vieną dieną 
prieš IX Amerikos Lietuvių kon
gresą, spalio 12 d. Hollender House 
patalpose, 610 Superior Ave., Cle
veland, Ohio.

Čia po visų pranešimų bus ren
kama nauja taryba, valdyba ir iždo 
globėjai.

Los Angeles ALT-os skyrių at
stovaus Vladas Ba,kūnas ir Bronius 
Gediminas. Žada vykti ir L. A. sk- 
garbės pirmininkė Alena Devenie- 
nė- Lauksime jų pranešimų, kai grįš 
iš suvažiavimo.

Romas Giedra Lietuvių kongrese

Ištrūkęs iš okupantų kalėjimų ir 
prieš keletą mėnesių pasiekęs JAV 
Romas Giedra dalyvaus Amerikos 
Lietuvių Kongrese Clevelande ir 
papasakos apie savo išgyvenimus 
bei apie dabartinę padėtį Lietuvoje.

Jis 1962 m., dar būdamas jaunas 
keliolikametis gimnazistas, su savo 
draugais bandė lėktuvu pabėgti į 
Švediją, tačiau neįstengė lėktuvo už
vesti ir tada automobiliu bandė 
pa,sprukti į Lenkiją. Buvo sulaikytas 
prie sienos, ir visi areštuoti. Romas, 
nepilnametis, gavo mažesnę baus
mę, o trims kitiems skyrė po 12 me
tų kalėjimo-

Kaip nepilnametis, išleistas anks
čiau, jis tęsė studijas ir Klaipėdoj 
baigė Politechnikos mokyklą. At
vykęs pas savo tėvus į Los Ange
les, čia gavo; elektrotechniko darbą.

R. Giedra yra uolaus patriotinio 
nusistatymo ir dalyvavo vyčių sei
me. iš jo kongreso metu išgirsime 
įdomų pranešimą; kongrese jis da
lyvaus su savoi žmona Lidija, su ku
ria kartu atvyko iš Lietuvos-

(Alto inf.)

ALDONA BUTKUTĖ GAVO 
DAKTARO LAIPSNĮ

“Dalinio aprėžto kintamo ap
skaičiavimo ! panaudojimas moleku- 
inei elektroninei struktūrai” — 
aip maždaug išverstinas A. But
kutės disertacijos pavadinimas — - 
‘Application of Partial Constrain
ed Variational Calculation to Mo- 
ecular Electronic Structure-”

Už šią “aritmetiką” tezės au- 
orė losiangeliŠkė Aldona Butkutė 
javo chemijos daktarės laipsnį 
Kalifornijos universitete Davis.

Kaip teorinės fizinės chemijos 
pecialistė, ji tuoj pat buvo priimta 
NASA-Ames Mfaffett Field, Ca) 

yrimo mokslininkų sąstatą.
Aldona Butkutė gimė Los Ange

rs gyvenančių ■ Elenos ir Jono 
Jutkų šeimoje. J.. Butkus, kilęs iŠ 
Lemaitijos ir miręs praėjusiais me- 
ais, buvo agronomas- Elena But

kienė, kilusi iš Vilkanviškio ap
skrities, įdiegė savo vaikams — 
Aldonai ir Jonui — meile lietuviu 
kalbai ir lietuvybei. Todėl Butkų 
vaikai gali kalbėti lietuviškai ir 
moksliškais klausimais.

Aldona anksti pradėjo lankyti 
lituanistinę mokyklą. Pradinę aš
tuonmetę baigė per 7 metus ge
riausiais pažymiais. Vaidino ir šo
ko O. Razutienės rengiamuose vai
kų spektakliuose.

Vidurinės mokyklos metais Al
dona taip pat klausė matematikos 
ir fizikos paskaitų Immaculate ko
legijoje. Už tai gavo 10 vienetų už
skaitų. Kalifornijos valst. atkreipė 
dėmesį į jo gabumus: buvo įtrauk
ta į Kalifornijos stipendijų federa
cijos visalaikę globą. 1971 m. ji 
įstojo i garsiąją Harvey Mudd ko
legiją, iš Kalifornijos valdžios gau
dama 2,400 ir vėliau 12,400 do
lerių stipendiją.

Chemijos diplomą B. S. laipsniu 
(Graduation with honors and Gra
duation with Distinction) Aldona 
įsigijo 1975 m. Tęsė studijas Ka
lifornijos universitete — Davis. 
1977-8 m. gavo Eastman Kodak 
fondo paramą. Nuo. 1975 m. iki 
šiol kaip pavaduotoja lektoriavo 
nediplomuotu ir diplomuotų stu
dentų kursuose. Ėjo; iždininkės pa
reigas un-to chemijos diplomantų 
sąjungoje.

Jos mokslinių darbų spausdino 
Chemijos ir Fizikos ir Tarptautinis 
kvatinės chemijos žurnalai. Ji pri
klauso amerikiečių chemikų dr-jai, 
taip pat Sigma XI korporacijai.

Džiugu matyti jauną lietuvaitę, 
žengiančią mokslo keliu. Tikimės, 
kad vėliau ji suras laiko ir kultū
riniam lietuvių bendravimui. O tain 
pat manome,' kad įsitrauks ir į ki
tų lietuvių mokslininkų tarpą, da
lyvaujančių lietuviškuose mokslo 
simpoziumuose ir supažindins lie
tuvius su chemijos mokslo naujo
vėmis. (Iš Draugo, rugp. 27 d.)

Gera lietuviška propaganda North
ridge kolegijoje

Rimas Paškauskas, Baltų studen
tų draugijos pirmininkas, North
ridge (Calif.) kolegijoje platina tarp 
profesorių ir studentų knygas apie 
Lietuvą. Dabar tos mokyklos kny
gynas - skaitykla užsako iš LD lei
dyklos visas apie Lietuvą anglų k. 
išleistas knygas.

Pavasarį, balandžio 18 d-, R. 
Paškausko iniciatyva Northridge 
universiteto patalpose, Tarptautinė
je parodoje, buvo suorganizuota 
lietuvių liaudies meno sekcija. Ju
dita Paškauskienė ir Bronė Skirie- 
nė surinko eksponatus ir juos iš
statė parodoje,

□

VAIZDAI IŠ LD žurnalo gegužinės — Viršuje: Skautų Brolijos vadas 
inž- Vyt. Vidugiris su žmona, A. Skirius, Paulius Aras ir Rūta Aras (rodo 
Į Hollywoodo gaisro dūmus), F. Galdikienė.

Viduryje — svečiai vaišinasi; kairėje — L. Mažeikienė, dešinėje —S.
Shepherd su dukrele-

Apačioje — Prie šakoto medžio baro vedėjai dirba: Simas Kvečas, Alo
yzas Pečiulis ir Bronius Škėma (Skiman). Foto L. Kanto
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tyauwte

Žmogėdros ir jų išvaduotojai

’’Draugo” dienraštis išspausdino 
straipsnį apie nuverstą centrinės 
Afrikos ’’imperatorių”, kuris mėgo' 
žmogieną. Ar dar galimas toks da
lykas šiais civilizacijos ir kultūros 
laikais?

Skaitome:
“Centrinės Afrikos respublikos 

naujasis prezidentas David Dacko 
patvirtino žinią, kad nuverstas “im
peratorius” Jean Bedel Bokassa bu
vo žmogėdra- Jo. viloje buvo rasti 
šaldytuvuose keturi kūnai, be kai 
kurių dalių; Naujoji vyriausybė pa
leido iš kalėjimų 273 kalinius, jų 
tarpe nemažai vaikų, vos 8 metų 
amžiaus.

Centrinės Afrikos respublika, bu
vusi Prancūzijos kolonija, yra Af
rikos viduryje ir turi sienas su 
Zairu, Sudanu, Čadu, Kamerūnu 
ir Kongu. Šalia Bangui miesto su 
350,000 gyventojų yra Berberati 
(93,000) ir Bambari (35,000). Šį 
žemės ūkio šalis turi 2-1 mil. gyv., 
iš jų 35 % krikščionių, 5%, jų tar
pe ir “imperatorius” Bokassa su 
trim žmonom — musulmonai. Likę 
— stabmeldžiai.”

Šis afrikietis, kaip ir kiti šiais 
metais pašalint žiaurūs valdonai 
vienu ar kitu būdu ėdė savo priešų 
kūnus, gi sovietai savo pavergtų 
tautų ėda ne tik kūnus, bet ir dva
sią. Ir jiems visi linkčioja, juos 
gerbia,, kaip žmogaus teisių gynė
jus. Ar ne ironija?

SPAUDOS BALSAI
’’Kur mūsų Vytis?”, taip klausia 
Lietuvos' pogrindyje leidžiamas 
laikraštis* ’‘Aušra”, Nr. 12-52.

Susipažinkime su to rašinio min
timis, kurios yra labai teisingos ir 
parodo pavergtų tautiečių požiūrį 
į okupanto kėslus ištrinti iš Lietu
vos istorijos visa, kas lietuviška ir 
garbingai tautiška. Red-

Lietuvos TSR Konstitucija IX 
skyriuje 167 str. skelbia: Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respublikos 
valstybinį herbą sudaro: ‘piautu- 
vas ir kūjis”.....

Kiekvienam lietuviui yra skaudu, 
kad senasis Lietuvos herbas — Vy
tis pakeistas ’’pjautuvu ir kūju”. 
Šiuo pakeitimu lietuvių tautai ir 
Lietuvos istorijai padaryta didžiulė 
skriauda-

Tūkstantmetis Lietuvos herbas 
yra Vytis. Tai žygio karys, iškeltu 
kardu pasiruošęs kovai prieš tautos 
ir žmonijos skriaudėjus. Tai ženk
las, suaugęs su lietuvio kūnu ir 
krauju. Ką bendra Vytis turi su 
buržuazija ar su lengvo gyvenimo 
ieškotojais? Taip sakyti gali tik

svetimieji, nežinantys Lietuvos isto
rijos, arba sąmoningai norintys iš
naikinti visa, kas dar liko lietuviš
ka.

Lietuviai negali sutikti su šiuo 
pakeitimu, atspindipčiu kažkieno 
valią, visai svetimą lietuvių galvose
nai, jausenai, susiformavusiai tūks
tantmetės istorijos eigoje. Lietuviui 
’’pjautuvas ir kūjis” — ne valsty
binis herbas, bet simbolis, prime
nantis svetimųjų prievartą.

Kodėl Čekoslovakijos Socialisti
nės Respublikos herbe paliktas liū
tas, Bulgarijos — liūtas, Albanijos 
— erelis, Lenkijos — erelis? Nei 
liūtas, nei erelis nesimbolizuoja 
darbo liaudies. Tai karalių, monar
chų, neretai despotų, ženklas- Jie 
palikti herbuose socialistinių ir 
liaudies respublikų. O palikti todėl, 
kad jie yra su tautos sąmone suau
gę istoriniai ženklai. O mūsų istori
nis ženklas mums išolėšta. Net bau
džiami ar įtarinėjami tie, pas ką 
Vytis randama. Kodėl?

Kaimyninė Lenkija, būdama so- 
cialistinė-komunistinė valstybė, ger
bia savo praeitį,, savo istoriją- So
cialistinės Lenkijos himnas yra tas 
pats, kokį giedojo ir Pilsudskio lai
kais: ’’Marsz, marsz, Dambrowski”. 
O Dambrovskis — vokiečių kilmės 
didikas, Napoleono armijos gene
rolas, kovotojas už Lenkijos laisvę. 
Ir štai lenkai himne atiduoda jam 
pagarbą.

Lenkai gerbia ir praeities akty- • 
vius karalius. Lenkai pernai pasta
tė karaliui Jogailai tokį paminklą, 
kokio visoje Europoje nėra- Ir 
Maskvoje neperseniausiai pastaty
tas kunigaikščiui Dolgorukiui pa
minklas. Lenkai Jogailos vardu va
dina ir universitetą. O mūsų Vytau
to Didžiojo universiteto pavadini
mas užkliuvo.... lietuvių tautos 
draugams ir nedraugams?

Lietuvoje viskas, kas lietuviui 
sava, kas jam brangu ir šventa, nai
kinama taip sistemingai, nuosekliai 
ir atkakliai, kaip tai gali atlikti tik 
negailestingi lietuvių tautos priešai.

ŽINOK!

Satyra, gauta iš ok. Lietuvos

Jei prie tavęs, lietuvi, rusas, 
Žinok: klastingos Kremliaus blusos?

Tau rodosi jis bukas, žlibas, 
Atmink: taip elgiasi kiekvienas stri- 

/ bas!
Būk atsargus, brolau lietuvi: 
Maskolius turi ilgą liežuvį!

Už menką nekalčiausią žodį 
Pamišėlių ligoninę parodys...

Su juo nė žodžio: Budėk!
Ir nedraugauk ir nekalbėk.

Darbininkas
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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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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 9003!
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. —- nuo 9 iki 12 v. d

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

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,

8400 — 8th Ave.j Inglewood, telef- 752-1002
gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų stalui:

* vietiniai ir importuoti mėsos produktai * saldumynai * gėrimai, ne 
importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.

Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iš kiti 
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o nesenta 
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polisl 
susage” vardu- J

★ 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, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848

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

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkai ukrainiečiai — Mr. & M s. S. KIMAK

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

de jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelj 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.

BALTIC BAKERY
2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA

,

Telefonas 547-4331
Atidara nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet

Išvežiodama duona per visas delikatesų ir kt. europėjiškaa krautuves.
Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Park Blvd.
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Nuosavybių pardavėjai

Advo kata i_

Law Offices of
NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

3440 Wilshire Blvd-
Los Angeles, CA 90010 

5-2000 — 538-4160

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504

ARTHUR V- DOBLE
Attorney at Law

he Broadway Plaza Suite 2200 
700 S- Flower Street

Los Angeles, California 90017
"^Telefonas (213) 629-5794

Apdrauda

M & R AMERICANA
Insurance Service, be.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance

2113 Wilshire Blva
Santa Monica, CA 90403

3-9801 L28/_.j

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90u29

Tel.: 664-2919

lutomobiliy taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.

Lomita, CA 90717

Tel.: 325-3145

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

19 Rowena Ave., Los Angeles

I. 660-5984 90039

■* Alinės-užeigos

THE BIG SHOT
COCKTAILS and DANCING

Jonas Spreinaitis, savininkas

14530 Lanark Street
Panorama City, CA 91402

Phone 994-1291 ;
—

Baldai

CENTRAL APPLIANCES
MAYTAG WASHERS

Authorized Representative 
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave. 
Venice, CA 90291

Phone: 821-2525

Fotografai

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood” 

6671 Hollywood Blvd. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

ALOYZAS ČEPULIS 
Photography 

weddings, portraits, children 
passports 

4210 Gateway Avenue 
Los Angeles, CA. 90029 

Phone 668-1086

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member County Dental Society 
1U900 Warner Ave-, Suite 116 

FONTAIN VALLEY, CA 92708 
^Corner Warner & Euclid) 

Tele. 1 (714) 968-5525

A. BLAK1S, D.D.S.
Dantistas (latviu kilmes)

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 904C3 

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
n

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles. CA 90039

Tel. 660-1205

Gydytojai

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

Namu telefonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

balandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

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

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

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 PAŠKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtor*

1611 Montana, Suite G 
Santa Monica, CA 90403

Tel. 393-5544 Res. 393-a^I

BRONĖ SKIRIENĖ
Realtor

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029 

664-2919 Res. 849-4192

Vincas Skirius
R. E. Salesman

(same address)

Vaikų darželiai

GLENDALE PRE-SCHOOL 
and KINDERGARTEN 

Ona Žukienė, savin.

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS

NOTARY PUBLIC

4366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029 

664-2919

GENERAL CONTRACTORS

“BEST WAY”, sav. A. Pečiulis
Remodieling SĮptecsialfet

Roofing, Plumbing, Painting, 
Electrical, Plastering, Kitchens 

2820 Griffith Park Blvd. 
Los Angeles, CA. 90027 

Phone: 665-7818

***********************
WALLY & WAYNE 

PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai

11985 E- Firestone, Norwalk, Ci.

Telef- 2(13) 864-2063

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadieniui 
gimtadienių ar kitomis progomis—* 

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

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

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-jei
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Calif. 90029 Tel. 664-2919

BRONĖ SKIRIENĖ, 
oficiali aukštesniojo teismo vertėją 
daro dokumentų vertimus iš lietu 
vių kalbos | anglų kalbą su atitinka* 
mais patvirtinimais ir notarizavi*

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

Prašome skambinti telefonu:
849-4192

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stančikaitės

iliustracijomis.
Kaina $4-00

šių ir kitų knygų jaunimui galite 
gauti "Lietuvių Dienų” leidyklojei 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CM

900^
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

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

Programų Koordinatorius 
VLADAS GILYS 

3329% Atwater Avenue 
Los Angeles, CA 90039 

Telef. 662-6906

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7



□ PARENGIMŲ □ 
KALENDORIUS

SPALIO MĖN.

6 ir 7 dienomis — Lietuvių Bend
ruomenės dienos — jaunimo vai
dinimas “Viva Europa” ir kt.— 
ŠV- Kazimiero par. salėj.

20-21 d. d. — Šv. Kazimiero para
pijos balius (vietoje bazaro).

27 d- 7:30 p. m. — Liet. Radijo 
Klubo balius Šv. Kazimiero par. 
salėje.

LAPKRIČIO MĖN-

11d. — Amerikos Lietuvių Klubo 
parengimas Šv. Kazimiero parap, 
salėje-

.17 d- — Balfo balius Šv. Kazimiero 
parap. salėje.

18 d. 12:15 p- m. Balfo 35 metų su
kakties minėjimas S v. Kazimiero 
parap. salėj.

25 d. — Lietuvos kariuomenės at
kūrimo minėjimas Šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

TRUMPAI
PAULIUS RŪTENIS, 

iš Sydney, Australijos, žinomas ar
tistas, Sydney operos solistas, įvai
rių lietuviškų renginių programų 
vedėjas, rugsėjo mėn. lankėsi Ame
rikoje. Los Angeles buvo sustojęs 
pas D- ir B. Mackialus ir aplankė 
žymesnes Kalifornijos vietas. Lan
kėsi “Lietuvių Dienų” redakcijoje, 
užsiprenumeravo žurnalą, nusipir
ko knygų bei plokštelių.

Los Angeles susitiko' daug senų 
pažįstamų. Iš čia išvyko į Cape 
Code, pas savo brolį dailininką Jo
ną Rūtenį ir į Richmond Hill, pas 
savo seserį našlę Oną Osmolskienę- 
Grįždamas lankysis Chicagoje ir 
pro San San Francisco skris atgal 
Australijon, kur dar suspės laiku 
atvykti ir pamatyti .Los Angeles 
Dramos Sambūrio abu spektaklius, 
kurie tuo metu bus vaidinami Syd- 
nėjuje.

Buvo malonu susitikti svečią iš 
taip toli ir išgirsti apie Australijos 
lietuvių kultūrinį gyvenimą. Paulius 
Rūtenis yra Sydney lietuvių teatro 
“Atžala” vienas iš režisorių.

— Kun. V. Palubinskas buvo at
vykęs iš Paterson, N- J., ir pasiėmė 
savo likusius dalykus iš Los An
geles. Jis yra darbavęsis čia lietuvių 
ir, paskutiniu laiku, amerikiečių 
parapijose. Jam labiau patinka dar
buotis su lietuviais, tat gavęs progą, 
kviečiamas Patersono klebonoi V. 
Dabušio, jis ten ir apsistojo. Lietu
vių jis čia buvo labai mėgiamas, ir 
dirbdamas pas amerikiečius, palai
kė ryšį su lietuviais.

— Antanas ir Regina Pavasariai 
atsiuntė sveikinimus iš Havajų salų. 
Jie rašo “nors ir karšta, bet gražu”.

Spalio mėnesy Pavasariai žada 
vykti atostogų į Londoną, Miadridą 
ir kitus Europos miestus.

ONA METRIKIENĖ, 
kalifornietė kompozitorė (4750 Ex- 
celente Dr., Woodland Hills, Ca. 
91364), sukūrė naują dainą (so
pranams ir mezosopranams) “Ne- 
grįžtančiai”, pagal Alės Rūtos žo
džius.

O. Metrikienė, Amerikoje gimu
si lietuvaitė, yra parašiusi daugelį 
puikių, patriotiškų kūrinių: opere
tes “Gintaro pakrantė”, ’’Gilanda” 
ir dainų; jos muzika dažnai turi 
lietuvių liaudies dainų atskambių, 
yra melodinga ir melancholiška- 

Kompozitorė O. Metrikienė taip 
pat mielai prisideda prie kultūrinės 
veiklos, talkindama įvairioms lie
tuvių organizacijoms jų programo
se akomponuoda ir pn. (a.)

Kazys ir Stasė Griciai, 
rugsėjo 9 d. surengė priėmimo vai
šes atostogų atvykusiai iš Kretin
gos Elenai Viluėkytei-Barzdienei.

Į vaišes buvo sukviesta giminių 
ir svečių iš Santa Monikos, Los An
geles, net iš Vistos (Stasė ir Stasys 
Damuliai).

E. Barzdienė yra sesuo Stasės 
Gricienės ir Barbaros Šimonėlienės, 
kurios gyvena Santa Monikos mies
te. Viešnia yra pensininkė ir ją iš
leido iš Lietuvos net keliems mė- 
nesiems-

VESTUVĖS
— Danutė Žygaitė, L- A. Liet. 

Bendruomenės veikėja, spalio 13 d. 
išteka už Aleksandro Baltučio, iš 
Australijos.

— Irena Karch (Karčiauskaitė) 
rugsėjo 29 d. ištekėjo už John E. 
Zemecnik- Jungtuvės įvyko Šv. Ka
zimiero bažnyčioje.

— Jono ir Gunn Girskių dukra 
Linde, spalio 13 d. išteka už Rus
sell G. Beloz. Jungtuvės įvyksta Šv- 
Kazimiero bažnyčioje, o vaišės Šv. 
Kazimiero par. salėje-

VISŲ LIETUVIŲ DĖMESIUI

Sužinota iš Forest Lawn admini
stracijos kad kapinių sklypai Gar
den of Rememberance (lietuvių 
sekcijoj) jau išparduoti- Šis kapinių 
plotas yra pratęstas tolyn, ir vėl 
galima pirkti laidojimosi sklypus 
tame pratęstame rajone, kuris yra 
lietuvių kapinių sekcijos tęsinys.

Suinteresuotieji prašome kreiptis 
į Romą Jašiūkonį telef. 667-3372, 
kur gausite smulkesnių informaci
jų.

MIRTYS
— Ben. Jakubėnas mirė rugsėjo 

1 d-
Reiškiame užuojautą žmonai Lo

retai.

— 1979 m. spalio 26 d. sueina 
metai, kaip mirė mūsų brangus vy
ras ir tėvas Teodoras Lasauskas. Už 
jo sielą bus aukojamos šv- mišios 
Tėvų Pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje New Yorke.

Draugus ir pažįstamus prašau 
pasimelsti už Teodoro sielą.

Giliai liūdinti žmona Aldona il
su nūs Rimas.

KRIKŠTAI
— Rugsėjo 15 d. Šv. Kazimiero 

bažnyčioje buvo pakrikštyta Susa- 
nos ir Kęstučio Dūdų dukra Alli
son Anos vardais.

K- Dūda sū šeima gyvena Dan
ville, Calif., netoli San Francisco.

SERGA
—Rugsėjo mėn- Jurgis Aleknavi

čius turėjo širdies priepuolį ir Ca
lifornia ligoninėje buvo padaryta 
operacija, įtaisytas širdies reguliato
rius.

— Sofijai Puikūnienei tuo pačiu 
metu Presbitarian ligoninėje pada
ryta sėkminga širdies operacija ir 
įtaisytas širdies reguliatorius (pace
maker).

Linkime ligoniam kuogreičiausiai 
pasveikti.

Ar žydai gali kaltinti mūsų tautą?"

Kun. dr. Juozo Prunskio pa
ruoštas leidinys “Lithuania’s Jews 
and the Holocaust” jau atspausdin 
tas ir platinamas. Knygą išleido A.~ 
Lietuvių Taryba Chicagoje-

Los Angeles šią knygą galite įsi
gyti “Liet. Dienų” knygyne. Kai
na $1.00, siunčiant paštu kaina 
$1.50. Užsisakant jų iki 5 egz-, paš
to išlaidos yra tokios pat — 50 c.

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

***********1^^

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO S4JUNGA 

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

Telefonas: (213) 828-7095

M'P
DOVANŲ LAIMĖTOJAI

“Lietuvių Dienų” žurnalo meti 

nėję gegužinėje rugsėjo 16 d. Mc 
Cambridge parke, Burbanke, ši 
asmenys laimėjo dovanas:

Pirmąją dovaną — 200 doi- 
mejo Kazimieras AukštKainis, 
gene, Oregon.

Antrąją dovaną — dad. J. Tauki 
tienės ir daii. ivi- B. Stankūnienė 
paveikslus laimėjo Vladas Bacevi 
cius, Cleveland, Ohio.

Penkias dovanas — plokštele 
Keturi autoriai ir S. Pautienienė 
dainų rečitalis — laimėjo: Vieta 
Augus, Los Angeles, Ca, V. Deks 
nys, Petaluma, Ca-, kun. A. Dran 
ginis, Baltimore, MD, Marija Šepi 
kienė Van Nuys, Ca, Julia Šlapely 
tė, Los Angeles, Ca.

Keturias dovanas — po tris 
knygas: J. Tininio “Laiškai Andro 
machai”; J. Prunskio “Mokslas i 
religija”; I. Šeiniaus “Vyskupas ii 
velnias” — laimėjo: Maria Balčiū
nienė, Los Angeles, Ca, Jonas Dal- 
bokais, Los Angeles, Ca, kun- A 
Račkauskas, Brooklyn, NY, Rev 
Ansas 'Irakis Chicago, Ill., Vacys 
Urbonas, St- Petersburg Beach, FL

Tris dovanas — po 2 anglų k 
knygas — 1. Battle of Grunwald 
transl. by dr. J. J- Bielskis; Fores 
of Anykščiai by A. Baranauskas - 
laimėjo: Romas Bureika, Los An
geles, Ca, Antanas Mingėla, Hamil
ton, Canada, M- Sumantas, Los 
Angeles Ca.

Tris dovanas — po tris knygas 
vaikams — laimėjo: Ernie Haynes. 
Los Angeles, Ca, V. Tamas, Chi
cago, Ill., John Drasutis, Pitts
burgh, PA.

Po tris peoezijos leidinius - 
E- Tumienės “Karaliai ir šventieji, 
A. Griciaus ’’Pažadinti sfinksai ii 
Nerimos Narutės ’’Relikvijos” lai
mėjo: Elena Babrys, Gulfport, FL, 
Jodyta Taparauskas, Worcester, 
MA ir O. Vakevičius, MD, Chica- 
go, Ill.
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