
JŲ POPIETĖ

Amerikos Lietuvių Respubli
konų specialus komitetas Reaga- 
no rinkiminei akcijai paremti ko
vo 30 d. surengė puikia popietę 
filmų aktorės Rūtos Lee-Kilmo- 
nytės ištaigingoje rezidencijoje 
Hollywoodo kalnuose.

Šio specialaus komiteto garbes 
pirmininkės Rūtos Lee simpatiš
ka energija ir jauki aplinka nutei
kė visus pakilia, malonia nuotai
ka. Svečių sulaukta apie 120 ir 
auku surinkta $6.000.

Atsilankė daug nuolatiniu vie- 
tos visuomenės veikėjų bei rėmė
jų: garbės konsulas V. Čekanaus
kas su ponia, ponai Markevičiai 
iš Santa Monikos, dr- Brinkis, 
vienas dosniausių šio pobūvio rė
mėjų, ponai Dabšiai—mūsų dai
nos žvaigždės, ponai Vizgirdos— 
operų organizatoriai, ponai Vil
kai — jaunimo globėjai skautų 
darbuotėj, ponai Pažiūros — jau
nimo auklėtojai ir Balto šulai, 
p. Nyerges — Lietuvių Respubli
konų klubo adaptuotas korespon
dentas politiniams reikalams ang
lų kalba, p. p. Kvečai — diskusi
jų ir planų vykdymo* dalyviai, po
nai Bajaliai, ponai'Oksai, Vladas 
Gilys — radijo valandėlės rėmė
jas, ponai Petckai iš Upland, kur 
ponia Ina yra miesto councilwo
man; inž. ir odontologė — ponai 
Matai, tolimi svečiai iš Clevelan- 
do, A. Skirius — Lietuviu Dienu 
žurnalo ir Lietuviai Amerikos 
Vakaruose leidėjas, ir Rūta Ski
rkite, reporterė ir LD žurnalo 
anglų k. redaktorė.

Ypatingai malonu buvo paste
bėti, kad dalyvavo daug jaunų 
profesionalų, kaip mūsų daktarai 
dantistai Ronaldas ir Danutė 
Giedraičiai, broliai inžinieriai 
Laimis ir Juozas Venckai su žmo
nomis. Atvyko ir tokių, kurie pir
ma kartą lietuvių platesnėj visuo
menėj pasirodė:. tai elektrikos 
specialistas Arūnas Barčus ir jo 
sesuo, jauna advokatė Ramūnė; 
ištrūkę iš savo^ pareigų ir kiek pa
vėluotai pasirodė daktarai Šri n i 
ir Diana (Jučaitė) Vassan. Matė
si nesenai atvykęs iš Suvalkų tri

kampio statybos specialistas Pe
čiulis, kontraktorius V. Dovydai
tis, Galdikas ir kiti-

Labai vykusiai Rūta Lee, su 
padėjėjomis Adele Bajaliene ir 
Ema Dovydaitiene, pravedė lote
riją, kurios pirmas prizas — gra
žus, didelis paveikslas, tapytas ir 
dovanotas jaunos menininkės Al
donos Variakojienės, atiteko dr. 
Zigmui Brinkiui.

Visi svečiai buvo vaišinami 
gardžiais užkandėliais, kurie bu
vo pagaminti Valerijos Baltušie- 
nės ir jos pagalbininkių — ponių 
Skirmantienės, Šišienės ir Vai
čienės. Padavėjais buvo jauni lie
tuviai studentai-tės. Keturi šau
nūs studentai — broliai Paskališ
kai, G. Prišmantas ir V. Skirhis 
patarnavo, vežiodami svečius iŠ 
automobilių pastatymo vietos iki 
Rūtos Lee namu. 
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Ši šventė įvyko klubo pirm. 
Liucijos Mažeikienės iniciatyva ir 
pastangomis. Jai nuolatos padėjo 
jos vyras Antanas Mažeika, Bro
nė Skirienė, ponai Vidugiriai ir 
kiti komiteto nariai-

Ten dalyvavusiems ilgai l’ks 
malonūs prisiminimai.

Komiteto iv

Hamiltone- Aida" j;

Jau pasižymėjęs Kanadoje, Eu
ropoje ir Amerikoje, Hami t~ n 
mergaičių choras “Aidas” davė 3 
koncertus Kalifornijoje.

Kovo 15 ir 16 dienomis “Ai
do” choras su solistu Rimu Stri
maičiu atliko įdomią dainų pro
gramą Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Kovo 23 d. jie koncertavo 
San Francisco lietuviams (Latvių 
salėje).

Koncertus rengė L. A. ir S- F. 
Be n druom en ė s v a 1 d vb o s. •/ r

“Aido” chorui vadovauja ja”-‘ 
n as muzikas Jonas Govėdn". ad
ministracinis reikalus tvarko J. 
Pleinys.

Choras yra sudarvtas iš Ehmi1- 
tono, Toronto ir apylinkių moks
leivių mergaičių, apie 15-17 me
tu amžiaus. G

R- Reagano rėmėju popietės dalis dalyvių: priekyje — Alto pirm. 
F. M asaitis,' pirmoje eilėje — V. Pažiūra, B. Skirienė, L. Mažei
kienė, J. Čekanauskienė, V. Vidugiris; antroje eilėje — Lietuvos 
gen- konsulas V. Čekanauskas, vengrų atstovai, S. Kvečas; trečioje 
eilėje — R. Raškauskas, N. Nyerges, A. Bajalienė, A. Mažeika ir 
dr. R. Giedraitis.

R. Reagano rėmėjų popietėje svečius aptarnavo: Daina Petronytė, 
Laima Steikūnaitė, Rūta Lee, Regina Stančikaitė ir Audronė Bu- 
zėnaitė.

Chorui priklauso daugiau kaip 
40 dainininkių, nors Kalifornijon 
tegalėjo atvykti tik 24 mergaitės.

Choras yra gerai paruoštas ir 
galėjo, be liaudies dainų, atlikti 
ganą, sunkokas operų ištraukas,

“Aidas” įtraukė į programą ir 
Los Angeles lietuvių kompozito- 
kaip V. K. Banaičio undinių dai
na iš “Jūratė ir Kastytis”, J. Kar- 
navičiaus “Į dangų žvaigždės ren
kas” iš “Gražinos” operos, ir k t-

Taip pat su solistu R. Strimai

; ūmKiŽ L‘ Kanto nuotrauka

čiu jos padainavo F. Šuberto bei 
E. Toseli serenadas, P. Tosti “Ta
vęs nebemyliu, F. Šuberto “Upė
taki”. 
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rių dainų: B. Budriūno “Miegu- 
žėlio noriu” ir G. Gudauskienės 
“Svajonės”.

Vienos įdomiausių ir geriau
siai atliktų dainų buvo paties 
choro vadovo J. Govėdo harmo
nizuotos liaudies dainos 'Pasisė
jau dobilą, Beauštant! aušrelė ir 
Trys seselės-
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savo š. m. kovo mėn. 27 d. laišku, kad jis nemano-, jog šis klausimas 
būtų tinkamas spręsti JAV legislature.

Kongresmanas Zablocki rašo, kad nors JAV Kongresas turi ga
lią ir atsakomybę skirti lėšas specifiniams reikalams, tačiau pripa
žinimo ir akreditavimo klausimai priklauso išimtinai JAV adninis- 
tracinėis valdžios galiai. Todėl, koks nors JAV įstatymų leidžiamo
sios galios įsikišimas į 'šį reikalą neturėtų jokio teisinio pagrindo ir 
būtų niekinis.

Nežiūrint to, pirmininkas Zablocki pažadėjo ir toliau pabrėžti 
administracijos pareigūnams faktą, kaip svarbiu reikalu JAV Kon
gresas laiko tolimesnį Lietuvos pasiuntinybės veikimą- (ALT biul..)
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SOVIETAI NUTRAUKĖ KULTŪRINIŲ
PASIKEITIMŲ SUSITARIMĄ

* . f . '■ ■ •

Vasario mėn. per Maskvos radio buvo pranešta, kad Sovietų Ru
sija neatnaujins su JAV kultūrinio bendradarbiavimo susitarimo. So
vietai, tur būt pamatė, kad jiems iš to nėra naudos, o tik nuostoliai,— 
vis pabėga geriausi baleto Šokėjai, dainininkai, mokslininkai. Įdomu, ar 
jie ir lituanistinius propagandinius kursus Vilniuje uždarys, ar nebe
stus daugiau koncertininkų į Ameriką.

“POLITINĖ KOMISIJA”

Vasario 27 d. teko išklausyti LFB rengiamo, politinio simpoziumo 
dr. Brazaičio i kun. dr. Šarausiko paskaitų lietuvių politiniais klau
simais. Dr. Brazaitis kalbėjo' Bendruomenės visuomeninių reikalų ko
misijos vardu. Jis visai sumenkino ALTos ir VLIKo veiklą. Ypač buvę 
skandalinga, kai VLIKo rezoliucijose dėl Lietuvos atstovybės išlaikymo 
buvo išbraukta H.C.R. 5407. Man atrodo, kad tie VLIKo politikai, ku
rie tą rezoliuciją išbraukė jau žinojo, kad tas atstovybės klausimas jau 
administracijos tvarkomas. Taip ir buvo, toji Bendruomenės rezoliucija 

kongrese net eigos negavo.
Kun. dr. Šarauskas savo kalboje apkaltino, kad lietuviai per ma

žai domisi politika—sako neturime teisėjų, valdžioje asmenų. Kai gy
venau Chioaigoje pažinau tris lietuvius teisėjus, Los Angeles turė
jome teisėją Joseph Peters (Petraitį). Latviai ir estai nė tiek neturi. Jis 
pasijuokė, kad yra perdaug dakt-arų, inžinierių. Ir ko čia juoktis, tai 
praktiškiausios ir pelningiausios profesijos. Politikoje yra daug reikš

mingesnė profesija—žurnalizmas, TV, radio sritys, o kiek mes turime 
šioje srityje?

Buvo keisčiausias kun. dr. Šarausko paisiūlymas steigti naują “Poli
tinę Komisiją.” Tos naujos komisijos direktoriais turėtų būti nusamdomi 
< ,-lietuviai (keista, kad jam žydeliai, italai, būtų geresni). Dar keisčiau, kai 
prelegentas siuie is visų lietuvių surinkti tai komisijai po $10.00 ir iš 
tų pinigų samdyti labyistus kongrese, senate ir valdžioje. Gi nepasakė, 
ką tie samdyti agentai pasieks, ar jie privers JAV vyriusybę kariauti su 
Sovietais dėl Lietuvos nepriklausomybės, kai dabar Amerikos atstovy
bės yra užgobiamos bolševikėlių.

Išklausius tų paskaitų, pagalvoj.au, koks tai negarbingas spjovimas 
į ve-dą ALT-os, VLIK-o veikėjams. Atrodė, kad paskaitininkas net ne
žino kad jau veikia Amerikoje dvi politinės institucijos, kurių iniciatyva 
Lietuva nebuvo pripažinta Sovietų Rusijai, kurių pagalba jų tėvai ir 
“gudruoliai” politikai atvyko Amerikon.

Man atrodo, kad toji “Politinė Komisija” visai nereikalinga, ji tik 
skaldys visų vieningą veikimą Lietuvos laisvinimo reikaluose.

LIETUVOS DIPLOMATINIŲ ATSTOVŲ AKREDITAVIMAS

Padėkodamas JAV Atstovų Rūmų užsienio1 reikalų komiteto 
pirmininkui kongresmanui Clement J. Zablocki už pranešimą apie 
Valstybės Departamento sutvarkytą Lietuvos diplomatinės tarnybos 
finansavimą, Alto pirm. dr. K- Šidlauskas prašė kongresmaną daryti 
žygių, kad būtų užtikrintas Lietuvos atstovybės Washingtone tęsti
numas, palengvinant ateityje Lietuvos diplomatinių atstovų akredi
tavimo galimybes.

Atsakydamas į Alto pirmininko raštą, Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas pranešė Amerikos Lietuvių Tarybai

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 kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus (7 J® 

ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000.
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
Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur

AUTOtechnka
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
IMPORTUOTŲ - VIETINIŲ

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

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

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

BLUE CARPET REALTORS
34 East Foo+hill Blvd. Arcadia, California 91006

JOS SPREIN “
Realtor Associate

445-6501 Res. 795-6357

CROWN ESCROW CORPORATION

MARCELLA AUGUS
President

2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA. 90026 • Tel. 413-3370

HOLLYWOOD LOS FELIZ

VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif. 90027

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. Penkt. 
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta Tel. 663-4747
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KAIP BUVO UŽTIKRINTOS 
LĖŠOS LIETUVOS 

DIPLOMATAMS
Jau buvo spaudoje paskubta, 

kad Valstybės Departamento Pa
baltijo skyriaus vedėjas Thomas 
Longo buvo šio men. 13 d. pa
sikvietęs Jungtinio Amerikos Pa- 
baltiečių Komiteto reikalu vedėja 
Janis Bolsteins. .ir Lietuvių Bend
ruomenės Washingtone atstovą 
Algimantą Gurecką, kuriems pa
reiškė, kad Valstybės Departa
mentui pavyko užtikrinti neribo
tam laikui Lietuvos atstovybės 
Washingtone ir kitų Lietuvos dip
lomatinių ir konsuliarinių misijų 
finansavimą.

Ponas Longo pasakė, kad pa
sitarimai dėl Lietuvos diplomati
nių misijų finansavimo vykę be
veik ištisus metus, tai būtų maž
daug nuo 1979 m. kovo mėn. 23 
d., kuomet šis reikalas buvo pla
čiai išdiskuotas Valstybės Depar
tamente tarp Jungtinio' Amerikos 
Pabaltiečių Komiteto atstovų ir 
Valstybės Departamento ir kitų 
JAV valdžios žinybų atstovų de
legacijos, vadovaujamos Valsty
bės pasekretoriaus Europos rei
kalams Robert L. Barry.

Sutvarkant Lietuvos pasiunti
nybės ir kitų misijų finansavimą, 
derybų šalimis yra buvę Valsty
bės Departamentas su Pabaltijo 
valstybių diplomatinių misijų va
dovais.

Finansavimas Lietuvos diplo
matinėms misijoms užtikrintas 
neribotam laikui, kad i'š suorgani
zuotų naujų kapitalų, Lietuvos 
diplomatams ir konsulams išlai
kyti užteks tik tų kapitalų palū
kanų ir nebus liečiamos pagrin
dinės sumos. Kaip šis reikalas 
buvo konkrečiai sutvarkytas, pa
silieka ototometinėmis paslapti
mis.

Šio finansavimo sutvarkymą 
yra nuolatos stebėję Vilkas, pa
laikydamas kontaktą su Valsty
bės Departamento pareigūnais ir 
Lietuvos atstovu Washingtone dr. 
S. A. Bačkiu.

Gaila, kad šį kartą liko nesu
tvarkytas naujų Pabaltijo valsty
bių diplomatinių atstovų akredi
tavimo reikalas, kuri teks Ameri- 
kes rabakieČlams. iš naujo kelti.

Valstybės Departamentas rra- 
nešė JAV Atstovų Rūmu Užsie
nių Reikalų Komiteto oirmin to
kai C'oment J. ZT'tock', k?.d į 
Atstovų P-rcus p‘,x'a istotom 
projektą. H. FL 5407. skirt: L’ 
tuves Pps’uThvbri išlaikyti lesų 
iš mokesčių mokėtom pinga, " 
rekomenduoja priimti, nes tos lė- 
grr c'V'Vtoc užtikrintos, o ‘stato
mo1 rrtoekt^ -lurntortoas ftomnvr L 
mo būdas tik pažeistu Lietuvos 
Pasiuntinybė? din1 ^matinę nepri
klausomybę. (ALT inf.)

VASARIO 16 LIETUVOS PA- 
xUAixNYBEJ WASHINGTO

NE
LL.uvcs atstovas ir p. O. Bač- 

k-cnt, o. m. Vasario' lt) d. surengė 
pntu^mą Pasiunimybės namuo- 

rnamne dalyvavo Keli Vais- 
tyoės Departamento pareigūną^, 
uTptomatinio korpuso atstovai, A- 
merrnos Baiso pareigūnai, Pa
vergtųjų Jautų Komiteto' atstovai 
ir jusiu cei Eatvių Kolonijų Wa- 
sningtone vadovybių žmonės. 
Taip pat priėmime dalyvavo vei- 
kianči vv ashingtone lietuvių, sam
būrių pirmūnai bei keli asmenys 
iš tUiiau, bet Vasario 16 d. buvę 
Waj.iingtoiie — Vliko pirm. dr. 
K. Bobelis, prof. V. Bieliauskas 
ir kt. Iš viso svečių buvo apie 
šimtas.

Prie Lietuvos Pasiuntinybės 
rūmų plėves a vo Lietuvos trispal
vė.

Lietuvos nepriklausomy
bės mmėį»mas Atstovy 
dūmuose

Lietuvos nepriklausomybės at- 
iuio.x.j minėjimas JAV Atstovų 
Kūmuose, vv ashingtone, vasario 
13 d. praėjo sėkmingai. Iš Chi- 
cagos i minėjimą buvo nuskridę 
kun. E. Gerulis, T. Blinstrūbas 
ir S. Balzekas. Iš pradžių jie ir 
Washingtono lietuvių grupė buvo 
priimti Atstovų Rūmų pirminin
ko Tomo O 'Neill.

Minėjimą pradedant kun. E. 
Gerulis sukalbėjo maldą, prašyda
mas dangaus pagalbos kenčian
čiai Lietuvai. Lietuviams labai 
palankią kaibą pasakė kongres- 
manas Frank Annunzio, paskiau 
kalbėjo- ir kiti kongresmanai, iš
ryškindami Lietuvos teisę į lais
vę.

Alto delegatai, kun. E. Gerulis 
ir T. Blinstrubas buvo nuvykę į 
Amerikos Balso įstaigą. Čia bu
vo įrašytas T. Blinrštrubo prane
šimas Lietuvos žmonėms, pažy
mint, kaip JAV sostinėje randa 
paramos Lietuvos laisvės reikalai. 
Jis painformavo ir apie naujai 
kongreso priimtas rezoliucijas, 
skatinančias iškelti Lietuvos rei
kalą Madrido konferencijoje. A- 
merikos Balso atstovai turėjo pa
sikalbėjimus ir su kun. E. Geru
liu bei St. Balzeku.

T. Blinstrubas dar turėjo pro
gos susisiekti su Vliko nariais ir 
su Vliko centro įstaiga ir pasitar
ti bendros veiklos klausimais.

Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimas Senate įvyko vasario 19 
d. Kaip Atstovų Rūmų, taip ir 
Senato minėjimus organizuoja 
Amerikos Lietuvių Taryba, pade
dant lietuviams daugintiems 
kongresmanams ir senatoriams. 
(ALT informacija)

Kompozitorė Giedra Gudauskienė

KOMPOZ. GIEDRA 
GUDAUSKIENĖ

Kompoz. Giedra Gudauskienė 
sėkmingai reiškiasi amerikiečių 
muzikiniame gyvenime, dalyvauda
ma pirogramuose su savo kūryba ir 
paskleisdama lietuvių liaudies dai
nų grožį.

Pasidžiaugus jos šešiais leidiniais 
—lietuvių ir anglų kalbomis (sep
tetais—jau amerikiečių leidyklos 
spausdinamas) ;daug kur jos dainų 
išgirdus įvairiais solo balsai (šeši 
kūriniai jau įdainuoti į plokšteles: 
Vincės Jonuškaitės 46Viešpaties pa
saulis,” A. Čaplauskienės “Kregš- 
dutė,” Laimos Stepaitienės “Apy
nėlis,” Aidučių ansamblis—“Pa
svarstyk, antele,” sol. Serapinienės 
“Prisiminimas,’’ “Vilijos” moterų 
ansamblio “Svajonės” . . .); dabar 
Giedro? Gudauskienės “Dainų py
nė” buvo 1980 m. balandžio 12 d. 
8:30 vakare išpildoma Kalifornijos 
U-te, UCLA, Sdionnberg Hali, Lit
tle Theaffire; bilietai 3 dol., pensi
ninkams 2 dol. Šešių moterų kom
pozitorių, jų tarpe ir lietuvaitės— 
mūsų Giedros Gudauskienės, buvo 
ispiildomi UCLA studenčių choro, 
dainuojant ir dviems lietuvaitėms: 
Vitai Pobkaitytei ir Daina Gudaus- 
katei; tas pats choras vėl G. Gu- 
duskienės “Dainų pynę” išpildys ir 
Dainų. Festivailyje Loyola-Mary- 
mount University. Kompozitorei 
Gudauskienei ir lietuvaitėms chor
istės, be abejo, visi linkime sėk
mės. —A. R.

VIKTORAS VIZGIRDA
t 1

Dailininkas Viktors Vizgirda, 
atostogaudamas su žmona Elena 
Kalifornijoj (pas sūnų Rimą ir 
marčią Dangui^ sausio pabaigoje 
Jono ir Dalies Navickų irežidenci- 
joj suruošė “skaidrų parodą,” at
skleisdamas nemažam būriui kul
tūriniu išeivijos dailininkų darbus, 
drauge juos pakomentuodamas ir 
įvertindamas.

Tai buvo reikšminga ir įdomi 
kultūrinė popietė. Būdinga, kad 
pats dailininkas V. Vizgarda, turė
damas virs 200 skaidrių savo pa- 
tie kūrybos darbų, parodė iš jų 
kelis. Bet su didele atyda, net saky
čiau—su meile—jis charakteriza
vo įvairaus amžiaus išeivijos dai
lininkus, gyvenančius įvairiuose 
kontinentuose, parodydamas jų 
grožių reprodukcijų skaidrėse. To
kį objektuvų ir šiltos savo kolegų 
darbų įvertinimą ne taip dažnai 
išgirstame. —A. R.

Naujakuriai

— Inž. Algirdas ir Mirga Vaitkai 
iš Denver, Colo., persikėlė gyventi 
į Kaliforniją ir įsikūrė Glendoroj. 
Inž. Algirdas Vaitkus gavo darbą 
Pasadenoje Xerox Electro-Optical 
kompanijoje. A. ir M. Vaitkai turi 
gražią lietuvišką šeimą — tikimės, 
kad jų jaunimas įsijungs i šeštadie
ninę lituanistinę mokyklą ir kitą lie
tuvišką veiklą.
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L. A. Ramovėnų ir S- MAįetu- 
viu Klubas

G

rengia pulk. J. Andriaus pagerbi
mą ir jo naujai paruošto, Devenių 
Kultūros Fondo išleisto Lietuvos 
žemėlapio supažindinimą balan
džio' 27 d. 12 vai. 30 min. Šv. 
Kazimiero1 par. salėje-

Kalbės pats autorius, A. Deve- 
nienė ir kt. Numatoma ir trumpa 
meninė dalis.

Po programos šampanas. Įėji
mas visiems laisvas. Vietoje nau
jąjį žemėlapi bus galima įsigyti.

Nauja Los Angeles Ramovėnų 
valdyba

Pasitraukus, dėl ligos, iš valdy
bos pirmininkui Juozui Andriui 
ir pakvietus valdybon kandidatą 
Anatolijų Dičių, naujoji valdyba 
š. m. kovo 13 d- pasiskirstė pa
reigomis taip: pirmininkas — VI. 
Šimoliūnas (1610 N. Winona 
Blvd., Los Angeles, Ca. 90028), 
sekretorius — A. Dičius, ižd. — 
Jonas Venckus, kandidatas Vy
tautas Apeikis-

Kontrolės komisija: M. Ba
rs rskas ir K. Motušis.

Delegatais į Ramovės susirin
kimą centriniams organams iš
rink- sutiko vykti Antanas Aud
ronis ir Vyt. Vidugiris. (J. A.)

D. K. BIRUTES DR-JOS 
LOS ANGELES SK. VEIKLA

Vasario 24 d. įvyko Birutiečių 
Draugijos metinis narių susirin
kimas Šv. Kazimiero par. patal
pose. Svarbiausias šio susirinki
mo1 tikslas — aptarti tolimesnę 
draugijos veiklą ir išrinkti valdy
bą sekančiai kadencijai.

Naujon valdybon buvo išrink
tos ir pareigomis pasiskirstė: pir
mininkė — A. Dudienė, vice- 
pirni- — E. Dovydaitienė, iždi
ninkė — E. Pažėrienė, sekr. —
M. Gasparonienė (vienintelė iš 
senosios valdybos), korespon
dentė — A. Bajalienė ir narė — 
A. Milienė.

Revizijos komisija paliko ta 
pati: V. Andrašūnienė ir Radve- 
nienė. Jos įsipareigojo ir organi
zuoti kavos pardavinėjimą sek
madieniais po pamaldų apatinėje 
parapijos salėje.

Šiame susirinkime dalyvavo ir 
viešnia iš Bostono — Sibiro kan
kinė, knygos “Pėdos mirties zo
noje” autorė Elena Juciutė. Ji, 
pristatyta buv- valdybos pirmi
ninkės Rūtos Šakienė, tarė žodį 
ir atsakinėjo į klausimus, visoms 
rūpimais siuntinių siuntimo rei
kalais į okupuotą Lietuvą ir Si
biro tremtiniams.

Po susirinkimo apatinėje par. 

salėje buvo užkandžiai, kur kartu 
su Ramovėnais, kurie tą dieną 
taip pat turėjo susirinkimą, bend
rai pasivaišino ir pasišnekučiavo 
rūpimais klausimais. Vaišių metu 
buvusi valdybos pirm. R. Šakie
nė sveikino naujai išrinktą valdy
bą, į kurią įėjo anksčiau buvu
sios pirmininkės — E. Dovydai
tienė, A. Dudienė, E. Pažėrienė, 
palinkėjo sėkmės šiame gražiame 
darbe ir pažadėjo visokeriopą 
pagalbą.

Taip pat R. Šakienė pristatė 
Ramovėnų pirmininką pulk- J. 
Andrių, kuris neseniai alšvenė 
savo 80-taji gimtadieni. Jam visi 
pagiedojo “Ilgiausių metų”.

Buvusi draugijos pirmininkė 
pakvietė į savo namus buvusią ir 
naujai, išrinktą valdybą vaišėms 
ir pasikalbėjimui kovo 16 d. Čia 
prie kavutės ir užkandžių buvo 
draugiškai pasidalinta mintimis 
ir aptarta draugijos veikla atei
čiai. Svarbiausiu diskusijų punktu 
buvo knygos “Pėdos mirties zo- 
oje” išleidimas anglų kalba. Tam 
reikalingos lėšos, kurias birutie- 
tės pasiryžo sukelti, ruošdamos 
įvairius renginius.

Pirmas toks renginys įvyks 
š. m. gegužės 18 d. ponų Sinkių 
sode Santa Monikoje. Tai pava
sarinė gegužinė, su puikiais pie
tumis, gaivinančiais gėrimais ir 
laimės šaltiniu- Pelnas pirmoje ei
lėje bus skiriamas paremti savo 
tautiečius, esančius varge, neuž
mirštant ir kaupimu kapitalo E. 
Juciutės knygai ‘Tėdos mirties 
zonoje” išleisti anglų kalba. Biru- 
tietės tikisi, kad dosnūs tautiečiai 
supras šį svarbų užmojį ir gausiai 
parems savo aukomis.

Birutiečių koresnnnd'mt -
A. Bajalienė

NAUJA L. A. ALTO 
VALDYBA

Metinis Amerikos Lietuviu Ta- G 
rybos, Los Angeles skyriaus, su
sirinkimas įvyko balandžio 13 d. 
Šv. Kazimiero parapijos patalpo
se. Susirinkimą pravedė E. Bal- 
ceris, o sekretoriavo B- Skirienė.

Praėjusių metų metinio susi
rinkimo1 protokolą perskaitė R. 
Šakienė. Pranešimus padarė val
dybos nariai: pirm. F. Masaitis, 
ižd. K Prism antas ir revizijos ko
misijos narys E. Balceris.

Naujon valdvbon išrinkta: pir
mininku F. Masaitis, vicepirm. 
A- Svirius ir A. Pečiulis, sekr. 
R. Šakienė, ižd. K. Prišmantas, 
fin. sekr. S. Kvečas, sekr. padė
jėju R. Paškauskas,

Elena Juciutė autografuoja savo knygą “Pėdos mirties zonoje”. Deši
nėje Vincas Tuskenis iš Palm Springs, Calif. Foto L. Kanto

“VIVA EUROPA” 
GASTROLĖS

Los Angeles lietuvių jaunimo gru
pė, kurios režisorė yra Danutė 
Barauskaitė, prajusiais metais yra 
pastačiusi vaidinimą “Viva Euro
pa”, turjuslį nepaprastą pasiseki
mą. Čia gražiai suderinta vaidy
ba, scenos dekoracijos, apšvieti
mas, skaidrės, šokiai, muzika ir 
dainos- Ši grupė yra pakviesta į 
kitas Amerikos lietuvių kolonijas.

Pirmiausia grupė vyks į San 
Francisco, kur gegužės 3 d. “Viva 
Europa” bus suvaidinta Latvių 
salėje, 425 Hoffahn Avė. (Šio 
vaidinimo dalyviai apsistos Ho
tel Shaw).
Bilietus į šį pastatymą galima įsi
gyti, kreipiantis pas Danutę Janu
tienę, tel. (415) 849-1147 ir pas 
Roma Tervydi, tel. (415) 355- 
1120?

Iš”Viva Europa” scenos, dainuojant “Tai A more”. Iš kairės: K. Kan
tas, D. Petronytė, L- Polikaitis, S. Matas. Foto L. Kantas

Clevclando publika “Viva Eu
ropa” turės progą pamatyti Nepa- 
paliaujančios Pagalbos Panelės 
Švenčiausios parapijos auditori
joj, 18022 Ness Rd., birželio 28 
d. Bilietus bus galima užsisakyti 
pas p. Gedgaudiene, tel- (216) 
321-4751.

Chicagoje “Vica Europa” bus 
pastatyta Jaunimo Centre, 5620 
S. Claremont Ave., birželio 29 d. 
ir liepos 3 d. Bilietus užsisakyti 
PLJS ryšių centre.

Paremti jaunimo pastangas ir 
jų kelionę į minėtas vietoves ge
gužės 17 d. Lietuvių tautiniuose 
namuose, 3356 Glendale Blvd., 
L. A-, rengiamas Vicos balius, j 
kuri bilietus užsisakyti iš anksto 
pas J. Petronį, tel. 664-0791, nes 
prie įėjio bilietaim nebus parda
vinėjami. Rita Bareikaitė
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Angelė Mičiidytė deklamuoja sa
vo parašytus eilėraščius LB Spin
dulio tradiciniame baliuje 1980 
m- vasario 15 Šv. Kazimiero par. 
salėje.

Tie A. Mičiulytės eilėraščiai 
spausdinami šiame LAV pusla
pyje.

I

AK GĖLĖ MIC JULYTĖ

TRYS EILĖRAŠČIAJ

VĖJAS

Štai pakilo vėjas 
Stiprus, išdidus, galingas. 
Šaukė, klykė vėjas.
Plėšė, barškino medžių šakas.

Bet nutilo vėjas.
Jau vėjelis... Švelnus, ramus- 
Jis juokdarys drąsus.
Žaidžia, pučia medžių lapus.
O kam tu, vėjeli,
Švelniai man plaukus šukuoji?
O k?m tu, vėjeli, 
Taip dailiai sapnus vilioji?

ŽVAIGŽDĖ

Z/'a'a’zde šiaurine!
Kur tain mane lydi. vedi?
Ar j jūras begalines,
T žaliuojančius laukus,
Gal net i aukščiausius kalnus?
Ar negalėtum nuvesti i namus?

Žvaigžde šiaurine!
Kuriam keleiviui tu spindi? 
Šienpioviams. grįžtant iŠ taukų? 
Mergelėm iš daržų, 
Bernužėliams iš baisių karų?
Ar negalėtum parodyt man duris 

/ nam i.

Žvaigžde šiaurine!
Nenustok tos šviesos, blizgėk!
Parvesk darbščius šienpiovėlius, 
Paukštelius i lizdus.v
Surink mergeles ir bernelius.
Parvesk ir mane į gimtuosius na- 

/ mus.

ESU

Gyvuoju!
Tyliai, jautriai, nedrąsiai atėjau į 

pasaulį.
Egzistuoiu pranašo vizijoje- 
Nematomi vėjeliai mane kviečia. 
Plaukiu mėlyname danguje. 
Mano jausmai yra balandėliai, 

/lengvai sužeidžiami.
Giliai teka kūrybingumo upė.
Siekiu, vis trokštu tyrumo.
Gamtoje vyksta stebuklai.
Audžiu sapnų tinklą, neaiškiais 

/ raštais.
Laukai auksiniai siūbuoja, dai- 

/ nuoju.
Guliu saulėtoj žemėj.
Skęstu raudoname saulėtekyje.
Gėlių švelniuose žieduose miegu- 
Kiekvienas žmogus yra individas 

su savo1 norais ir aspiracijomis.
Tu esi, kaip ir aš esu...

NAUJA CHICAGOS ALTO 
VADOVYBĖ

Chicagos Lietuvių Taryba ba
landžio 13 d. Šaulių salėje buvo 
sušaukusi savo metinę konferen
ciją- Ją atidarė pirm. Julius R, 
Kuzas. Į prezidiumą buvo pa
kviesti gen. kons. J. Daužvardie- 
nė, kun. A. Stašys, T. Blinstru- 
bas, G. Lazauskas, sekretoriavo 
St. Mankus- Gilų patriotinį svei
kinimą pasakė gen. kons. J. 
Daužvardienė. Alto vardu svei
kindamas kun. A. Stašys dėkojo 
Chicago Alto nariams už uolią 
veiklą, nuolatinę paramą vedant 
kovą dėl Lietuvos laisvės, skatin
damas ir ateityje ryžtingai dar. 
buotis dėl Lietuvos. Valdybos 
pranešimus padarė pirm. J- R. 
Kuzas, ižd. I. Šankus, iždo glo
bėjas O. Kremeris. Amerikos Lie
tuvių Tarybai laisvinimo darbams 
paremti įteikta stambi auka — 
$8,000. Pačios konferencijos me
tu aukų surinkta netoli $500.

I naują Chicagos Alto valdybą 
išrinkta pirm. E. Mikužiutė, eg- 
zekutvvo sekr. d'r- P. V. Dargis, 
vicepirmininkai R. Šarka. J. R. 
Kuzas, M. Pranevičius ir V. Se
maška: ižd. T. Šankus, finansų 
sekr. A. Švitra, prot- sekr. St. 
Mankus.

PHOENIX, ARIZONA

Pavasario piknikas
Lietuvių Bendruomenės piknikas 
yra numatytas gegužės 11 d. No. 
Mountain Parke, Ramada 8. Tą 
dieną ten bus duodami pietūs ir 
veiks baras ir loterija- Visi lietu
viai ir jų draugai yra kviečiami iš 
anksto tą dieną rezervuoti pava
sario iškylai.
Žymieji svečiai

T. Petras Cinikas, “Draugo ad
ministratorius, iš Chicagos buvo 
atvykęs į Arizoną aplankyti savo 
seno1 pažįstamo, “Draugo” bend
radarbio, žurnalisto Stasio Piežos 
ir sustojęs jo namuose. Iš čia jis 
aplankei Kaliforniją, o grįžęs dar 
spėjo pasilsėti, susipažinti su tuo 
garsiuoju pensininkų miestu Sun 
City, kur Piežos gyvena.

Grįždamas iš aerodromo, T. 
Cinikas aplankė ir Sacred Heart 
Home koplyčią, kurioje būna lie
tuviškos pamaldos. Džiaugėsi, 
kad lietuviai turi kur lietuviškai 
garbinti, Dievą.

Savo atostogų metu svečias dar 
aplankė savo draugus ir pažįsta
mus, pasidžiaugė augančiu mies
tu ir Phoenixo saulute ir vėl iš
skrido į Chicągą.

Mirė lietuvis pionierius
Julius Bell-Baltrūnas, sulaukęs 

91 m. amžiaus, mirė Phoenixe 
kovo 9 d. Iš Lietuvos jis buvo 
atvykęs prieš 74 metus- Pirmiau 
gyveno' Chicagoje, kur turėjo ga
zolino stotį, o vėliau apartmenti- 
nius namus. Prieš 34 metus, viską 
likvidavęs, jis persikėlė gyventi į 
Arizoną. Čia Glendale buvo nu
sipirkęs nemažą ūkį, kuriame 
sunkiai dirbo. Vėliau, pelningai 
jį pardavęs, įsikūrė šiaurinėje 
Phoenixo dalyje, kur turėjo na
mus ir porą akrų žemės. Pries 
mirtį pardavė ir šią sodybą ir įsi
kūrė patogesniuose namuose, prie 
Christown.

Julius mielai bendravo su savo 
tautiečiais, priklausė Lietuvių 
Klubui ir buvo Liet. Bendruome

ROQUE and MARK C0., INC.
REALTORS • INSURANCE 9 INCOME TAX • NOTARY PUBLIC

300? Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404

Phone: 828-7525 -----— Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS 

ir bendradarbiai

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

Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: Jarašiinas, A- Markevičius, R- Nelsas, L- Herzog

nės narys. Julius vaikų neturėjo, 
liko žmona Antoaneta.
(I’š biuletenio “Arizonos Lituvis

VALSTYBĖS DEPARTAMEN
TAS APIE KELIONES 
| LIETUVĄ

Jungtinio Pabaltiečių Komite
to atstovas lankėsi Valstybės De
partamente ir turėjo platesnį pa
sikalbėjimą su aukštu Sovietų sk. 
valdininku-

Jis pareiškė, kad šiuo metu, kai 
JAV ir Sovietų Sąjungos santy
kiai yra įtempti, nebūtų reko
menduojama Amerikos pabaltie- 
čiams lankytis Sovietų Sąjungoje 
ir jos okupuotuose Pabaltijo kraš
tuose. Tuo labiau, kad naujasis 
Sovietų S-gos pilietybės įstaty
mas gali sukelti nenumatytų sun
kumų.

Valstybės Departamentas ne
paremia kai kurių keliamos min
ties, kad pabaltiečiai atsisakytų 
Sovietų Sąjungos pilietybės, nes 
toks žingsnis nesiderintų su JAV 
nepripažinimu Pabaltijo valstybių 
okupacijos.

Toliau Valstybės Departamen
to pareigūnas prisiminė V. Skuo
džio areštą. Skuodys yra gimęs 
Chicagoje ir jo atvejis yra pana
šus į Simo Kudirkos atvejį. JAV 
vyriausybės įstaigos, tuo pasi
remdamos, darys žygių Sovietų 
Sąjungoje tuo reikalu. (ALT inf. j

Nauja represijų auka Lietuvoje
Arvydas Čechanavičius, vienas iš 

45 pareiškimą apie Molotovo-Rib- 
bentropo paktą pasirašiusių pabal- 
tiečių, buvo lapkričio 9 suimtas ir 
nugabentas į Kauno psichiatrinę li
goninę. Apie tai praneša Briuselyje 
leidžiamas “Informacinis biulete
nis”, Nr. 22. Čechanavičius buvo ką 
tik grįžęs iš kelionės į Maskvą. Li
goninės gydytojams atsisakius jį 
priimti, jis buvo uždarytas Naujo
sios Vilnios psichoneurologinės li
goninės ekspertizės skyriuje. Jam 
taip pat keliama byla už “neteisėtą 
telefono įrengimą” savo bute prieš 
aštucnerius metus. (Elta)
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LEB rengto politinio simpoziumo paskaitininkai: rašyt. Jurgis Gliau
dą (kalba 1; dešinėje sėdi — dr. kun. J. Šarauskas; viduryje — disku
sijų moderatorius Algis Raulinaitis. Foto A. Gulbinsko

Laiškai Redakcija

Lietuviai Amerikos Vakaruose 
Redakcijai
Didžiai gerbiamas redaktoriau,

Jūs laikraščio gausio numery
je, pirmame puslapyje, tilpo pra
nešimas ‘ISusirūpinkimė Lietuvos 
atstovybių išlaikymu”. „

Džiugu matyti, kad Jūsų reda
guojamas laikraštis remia JAV 
Lietuvių Bendruomenes pastan
gomis JAV kongrese atstovo 
Dougerthy įneštą rezoliuciją HR 
5407, kuria siekiama užtikrinti 
finansinę paramą, $250,000 su
moje, Lietuvos atstovybės išlai
kymui.

Tačiau norėčiau patikslinti pas
kutinį to pranešimo sakinį, kuria
me Jūs rašote, kad “VLIK’o sei
mas, įvykęs gruodžio 8-9 dieno
mis Baltimorėje pritarė rezoliuci
jų reikalui ir bendrai pastangoms 
dėl Lietuvos atstovybių išlaiky
mo.”

Tame VLIK’o seime aš daly
vavau kaip Lietuvių Fronto Bi
čiulių atstovas ir seimui pasiūliau 
šio turinio rezoliuciją:

“VLIK’o seimas savo sesijoje 
atkreipė dėmesį į būtiną reikalą 
išlaikyti, remti ir stiprinti Lietu
vos Diplomatinę Tarnybą. Šiuo 
metu JAV kongrese yra įnešta 
rezoliucija, kuri siekia parūpinti 
materialinę paramą laisvosios 
Lietuvos atstovybes išlaikymui. 
VLIK’o seimas įpareigoja VLI- 
KV valdybą visomis galimomis 
priemonėmis remti šios rezoliuci
jos pravedimą.”

’ * VLIK’o seimo rezoliucijų ko
misijos posėdyje, kuriame daly
vavo ir du VLIK’o valdybos na- 
riąi — K. Jurgėla ir L. Grinius 

;;f mano pasiūlytoji rezoliucija, 
abiėms VLIK’o valdybos nariams 
stipriai pasisakius prieš ją, nepra
ėjo. Pasinaudodamas atstovo tei
sėmis aš šią rezoliuciją įnešiau 

VLIK’o seimo sesijos plenumo 
posėdyje. Plenume, VLIK’o val
dybos nariams pasisakius prieš, 
šią rezoliuciją irgi buvo atmesta 
17 balsų prieš 9. Vieton jos, sei
mo plenumas priėmė kitą nutari
mą, raginantį VLIK’o valdybą ir 
kviečiantį lietuvių visuomenę 
remti atstovybių išlaikymą. Atro
do, kad VLIK’o valdybai nepati
ko jog ši H. R. 5407 įnešta JAV 
Lietuvių Bendruomenės, o ne 
VLIK’o pastangomis

Tikiuose, kad neatsisakysite šį 
mano patikslinimą patalpinti Jū
sų laikraštyje.

Su pagarba
P. Algis Raulinaitis,

yĮfaudele
Draugo balandžio 10 d. Linas 

Kojelis straipsnyje “Lietuva, jani- 
m's, kova dėl laisvės,” rašo:

“Kad ir labai vertindamas vie
nybę, kad iir labai ilgėdamasis ra
cionaliai koordinuotos veiklos, ta
čiau siavo žodžio neužbaigsiu ragi
nimu i vienybę. Vienybė dėl vie- 
nymės gali tapti pozrtiyvių darbų 
kliūtimi. Siūlau kitų šūkį: Dirbki
me. Dobkime pozityviai ir ne
griaukime kitų pozityviai dirbamų 
d irbų.”

Teisingai raišai, kad nekeikia 
griauti kitų darbų, tad kodėl vi
sokį “bičiuliai” ir militantai nori 
griauti ALT-ą kuris jau nuo 1940 
metų dirba pozityvių darbą.

Toliau rašo; “Vienoje organiza
cijoje pražysta vienas pasisekimas, 
kitoj — kitas. Vlikas praveda vie
ną rezoliuciją, LB-nė isgelbsti 
Lietuvos pasiuntinybės ateiti. Vie
nur Vyčiai parašo tūkstantį laiš
kų, kitur jaunimas į demonstraci
jas sutraukia tūkstančius dalyvių. 
Ar tai duplikacijos. Ne. Tai gy
vybė, tai augimas, tai stiprėjimas.”

Netiesa. Ne VLIKAS rezoliucija 
200 (147) pravedė kongrese ir se-

Šiek tiek duomenų apie 
naująjį žemėlapį
LIETUVA

Naujame žemėlapy LIETUVA 
paraštėj pridėtas dar ir angliškas 
žodis LITHUANIA. Tai vienin
telis žodis svetima kalba šiame 
žemėlapyje. Formatas neperdide- 
lis, tik 35x25 i.; žemėlapis, trijų 
spalvų su atspalviais, skirtas šei
moms, įtaigoms bei jaunimui ge
riau pažinti savo tėvų ir protėvių 
kilmės kraštą. Atspaustas ant ge
ro, patvaraus, gelsvo popieriaus. 
Paruoštas kartografo Juozo And
riaus, spausdintas prityrusio šioje 
srityje spaustuvininko Juozo Ka
počiaus Bostone; išleistas Deve- 
riių Kultūros Fondo lėšomis, Da
lios Bobelienės rūpesčiu.

Lietuvos valstybė šiame žemė
lapyje, kaip ir kituose to paties 
autoriaus išleistuose žemėlapiuo
se, parodyta suverenės valstybės 
abišalėmis sutartimis nustatytose 
sienose. Tos sienos, mūsų istorikų 
siūlymu, Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto nutarimu, ro
dytinos visuose, politines reikš
mės turinčiuose, žemėlapiuose, 
kuriuose rodoma buvusios nepri
klausomos Lietuvos valstybė. 
Siame žemėlapyje jos apibrėžtos 
stambia, raudons spalvos, su švel
nesniu atspalviu linija ir išvardin
tos sutartų ženklų lentelėje. Siau
romis, raudonomis linijomis pa
žymėtos dabartinės, okupantų iš
sivestos, administracinės,, ribos.

Be Lietuvos valstybės, žemėla
pyje parodyta teritorija nuo Dys-

riate, bet ALT-as, su jai priklau
sančiomis centrinėmis organizaci
jomis. O rezoliucijos 5407 kon
gresas visai nesvarstė, nes Jungti
nis Pabaltiečių komitetas jau bu
vo susitaręs su JAV administraci
ja. (Skaityk LD, English Section, 
February, 1980, pusi. 17) 

Į NURMSEN PAINT CO.
TBBASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPFR

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood Cali'. 9(W-o
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nunnsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, dedama nuolaida

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

2141 Smpet Blvd., Lo$ Augeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177 
Siunčia devany siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.

■ t® jGeų ateln®8tų. daiktų, šia rasite didelį pasi inkilą, ir gana pigiai 
tekly prekių, kurios turi geriausią verte Lietuvoje. 
Daug vietos roašimj pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždaryta- 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pM paruoštai kvietimai giminėms iš Lietuvos.

nos — Nesvyžiaus rytuose, Ska
ros upės — d ai t vyžių Girios u 
Prūsuos pietines sienos iki Vys
los upes ir baidjos juros vapamo
se. šiaurėje JLxniva ribojasi su 
Latvija. Čia parodytos lietuviškos 
žemės su brangiomis mums isto
rinėmis vietovėmis, kur dar te
bespindi lietuviškų salų žiburė
liai, kur liemviški vietovardžiai, 
tebebyloja apie jų kilmę ir didin-

« • 4 . v v MVii *.»«/ V 1*
Likusieji plotai padengti orna

mentuotu nnklejLi. Žemėlapi 
purina netuvrixasis vytis, gi va- 
iingių (vikingų) "Žaltys" plau
kioja bitijos juroje. Tokie “ Žal
čiai ’ praeityje dažnai puldinėda
vo Lietuvą, atplaukdami is Skan
dinavijos.

Žemėlapio viršutiniame, deši
niame kampe nubrėžtas Kompa
sas, kurio viduryje įdėtas Nepri- 
klasomos Lietuvos geodezininkų 
ženklas, o apatiniame, kairiajame 
kampe, teipa sutartų ženklų len
telė ir žemėlapio metrika, gi deši
niajame Kampe kilometrų ir sta
tutinių mylių linijiniai masteliai. 
Skaitlinis mastelis apytikriai 
1:800.009. Žemėlapis neatrodo 
perkrautas parašais dėl pavarto
jamo aiškaus, lengvai išskaitomo

LFB atstovas VLIK’o seime 
šrifto. O tačiau jame sudėta 2230 
vietų pavadinimų, iš kurių van
denvardžiu 336, miestų 203, 
miesteliu 505 ir mažesniu vieto- 
vių 1186. Čia ieina kai kurie baž- v v

...nytkaimiai, kaimai, dvarai, pali
varkai bei. viensėdžiai. Daugu- v?
moję tai vietovės dažnai minimos 
mūsų istorijoje ir literatūroje, o 
daugelis ras ir savo kilimo vietą.

Žemėlapio tiražas 4000 egz. 
Jo pardavimo1 kaina $6.00. Gau
namas pas platintojus, pas Deve- 
nių Kultūros Fondo administrato
rių Jurgį Bagdoną adresu: 550 
— 591h Lane, South, St. Peters
burg, FL 33707, taip pat ir LAV 
administracijoje, 4364 Sunset 
Blvd., L. A. (J. A.)
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LIETUVIAI PREKYBININKĄ! - PROFESIONALAI

Advokatai

Law Offices of

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS 
17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504 

770-2000 — 538-4160

3440 Wilshire Blvd- 
cos Angeles, CA 90010

ARTHUR V. DOBLE 
(Arturas Dobilas) 

Attorney at Law

fhe 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" MAkKZViCiUS

Ah Lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

193-9801 828-7525

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT

<366 Sunset Boulevard
f.ns Angeles, CA 90029

ltd.: 664-2919

Automobiliu taisymas

BODY and FRAME WORK 
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.
1011 Pacific Coast Hy.

Lomita, CA 90717
Tel.: 325-3145

AUTOTECHNICA

Sav. Jonas Karalius
2849 Rowena Ave., Los Angeles
Pel. 660-5984 90039

Fotografai
——M-M—IIWII—<li ' Iirwr -n ffTJ rri .  

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd. v 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member American Dental Society

16900 Warner Ave., Suite 116 
Fountain Valley, CA 92708

(Corner Warner & Euclid)

Tel. 1 (714) 968-5525

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

290X VVlhhire Blvd.

Santa Monica, CA 99403

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.

Escrow Cctnpan.es

MARCELLA AUGUS 
President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026

413-3370

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad. 9-1

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

Diplomate American Board of
Obstetrics and Gynecology

1052 Atlantic Ave., Lona Beach, CA 90813

Tel.: (213) 432-2973 Res.: 597-4141

ALBERT, LUIS M., M.D.

Physician & Surgeon

655 N. Central Avenue

> Glendale, CA 91203 

245-1970

830 S. Gage Ave 
Los Angeles, CA 90C22 

263-9847

Nuosavybių pardavėjai
>*

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

Brsnoh Office:

20 Lincoln Blvd.
>ant« Meniea CA 90405 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

ir
DANUTĖ PAiKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers

HENRY J. PASCOE, Realtors

1611 Montana, Suite G
Santa Monica, CA 90403

Tel. 393-5u44 Kes. 3s»3-j^1

BRONĖ SKIRIENĖ
Realtor

4364 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90029 
664-2919 Res. 849-4192

Vincas Šiurius
R. E. Salesman 
(same address)

Biue Carpet1 Realtors 
JOS, SPREIN 
Realtor Associate

34 East Foothill Blvd. 

Arcadia, California 91006

445-6501 Res.: 795 6357

Vaiky darželiai

GLENDALE PRE-SCHOOL 
and KINDERGARTEN 

Ona Žukienė, savin.
225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA 
Tel. 244-4567 vakare 241-C3-lu

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
c

NOTARY PUBLIC
•4

1366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029
164-2919

GENERAL CONTRACTORS

• EST WAY”, sav. A. Pečiulis
Remodeling Specialist

’.oofing, Plumbing, Paintfng, 
. metrical, Plastering, Kitchens

2820 Giiffith Park Blvd.
Los Angeles, CA. 90027

Phone: 665-7818 ,i

♦♦4*******y4**AMHH^***

WALLY & WAYNE 

PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai

11985 E- Firestone, Norwalk, Cs

Telef. 2(13) 864-2063

VERTINGOS DOVANOS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadieniui 
gimtadienių ar kitomis progomis—* 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa< 
galvelės, rankšluosčiai ir staltiesės.

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

Didelis dovanų pasirinkimas yra
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je:

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

CaliL 90029 Tel. 664-2919

BRONĖ SKIRIENĖ, 

oficiali aukštesniojo teismo vertėją 
daro dokumentų vertimus iš lietu 
vių kalbos į anglų kalbą su atitinka* 
mais patvirtinimais ir notarizavk

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

Prašome skambinti telefonu:
849-4192

Vytis Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. Stančikais* 

iliustracijomis.

Kaina $4-00

šią ir kitą knygą jaunimui galite 
gauti “Lietuvią Dieną” leidykloje: 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA 

90029
Phone: 664-2919

Mūsą knygyne taip pat galite gauti 
lenflV(į8j0S muz|kos 

šokią, maršų, chorą dainų, 
atskirų solistų 

PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAI

LITHUANIAN MELODIES

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

Programų Koordinatorius
VLADAS G1LYS 

3329^2 Atwater Avenue 
Los Angeles, CA 90039 

Telef. 662-6906
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

BALANDŽIO MĖN.

'6 d.—Skautų Balius Pickwick 
klubo salėje, Burbank,

GEGUŽĖS MĖN.

3 d.—“Viva Europa” vaidinimas; 
Latvių salėje, San Francisco, 
Calif.

10 d.—Šokių grupės “Spindulio” 
San Diego Lietuvių klubo ba

liuje, San Diego, CA.
11 d.—“Spindulio” programa Tau
tybių festivalyje, San Diego, CA.
17d—Liet. Jaunimo S,-gos balius 

Tautiniuose namuose.
31 d.—Neo-lituanų balius Tauti
niuose namuose.

BIRŽELIO įMĖN,

8 d.—-“Spindulio” šokėjų šventė, 
Veteranų salėje, Culver City, 
Calif.

15 d-—Birželio liūdnų įvykių mi
nėjimas Šv. Kazimiero parap, 
salėje.

22 d.—Šv. Kazimiero parapijos 
diena Marshall mokyklos salėje.

••••V; }

TRUMPAI
— Poetas Bernardas Brazdžio

nis balandžio 18 d. išvyko į il
gesnę literatūrinę kelionę, kurioje 
sieks net Washingtona. Poezijos 
programą atliks New Yorke (va
karas įvyks Kultūros Židinyje), 
Phil adelphij oje, Baltimoreje ir 
Rochestery. Programos paįvairini
mui kaikuriose vietovėse bus pri
dedama vietinių menininkų solo, 
muzikos ar jaunimo, kuris pade
klamuos ar suvaidins Vytės Ne
munėlio ‘Meškiuką Rudnosiu- 
ką”.

Atgal į Los Angeles Brazdžio
nis grįš gegužės pradžioje. Lin
kime laimingos kelionės ir sėk
mės.

VI. Bakūnas lankėsi Chicagoje
VI. Bakūnas nesenai lankėsi Chi

cagoje , kurs buvo pakviestas kal
bėti Br. Krikštopaičio knygos atsi
minimų “Jūros keliais” pristatyme. 
Knygos pristatymas buvo sujungtas 
su Klaipėdos sukilimo minėjimu 
sausio 20 d. Chicagos Šaulių na
muose. Rengė gen. T. Daukanto 
jūrų šaulių kuopa. Taip pat tame 
parengime dalyvavo Ansas Lyman
tas iš Montrealo (Lymantas anks
čiau leido ir redagavo laikraštį 
“Lietuvos Pajūris”).

Viešėdamas Chicagoje, VI. Bakū
nas sutiko labai daug pažįstamų iš 
Klaipėdos laikų, o dar daugiau su
sipažino su tais, kurie jį pažinojo 

tik iš spaudos puslapių. Taip pat 
jis turėjo ilgesnį pasikalbėjimą su 
ALTos paliūnės komisijos ir sekre
toriato nariu Gr. Lazausku (Jis yra 
“Sandaros” redaktorius”), o taip 
pat ir su keliais radijo valandėlių 
vedėjais.

Nė neįpusėjęs atsakyti į kvieti
mus pokalbiams ir pobūviams, VI. 
Bakūnas, pradėjus labai šalti ir 
snigti, “pabėgo” iŠ Chicagos, bijo
damas peršalti, kas labai greitai ga
li atsitikti po širdies operacijos, ko
kią Bakūnas turėjo. Vistiek iš Chi- 
cagos, kaip sako, grįžo kupinas ge
riausių įspūdžių ir žinių.

— Angelė ir Algis Raulinaičiai 
išvyko į Chicagą, kur dalyvaus 
lietuvių operos premjeroje. Sta
toma “Pajacai”, kurioje po ilges
nės pertrauko dainuos Stasys Ba
ras, ir “Carmina Burana”, nauja 
moderni C. Orffo opera, kurią į 
lietuvių kalbą išvertė B- Pūkele- 
vičiūtė.

i

— Ką tik grįžo iš kelionės po 
Tolimuosius Rytus E. ir J. Kūje
liai. Aplankė Hon Kongą, Raud- 
Kiniją ir Japoniją, iš kur per 8 
valandas “atskrido” į Los Ange
les.

Siųsdami laiškus iš Kinijos, tu
rėjo paduoti neužlipintus vokus, 
gautus iŠ pašto, ir užmokėti pini
gais; iki šiolei dar joks adresatas 
tų laiškų negavo.

MIRTYS
— Antanina Cvirkienė, viena 

iš senųjų lietuvių ateivių, mirė 
vasari 28 d., sulaukusi 80 metų 
amžiaus. Palaidota. Šv. Kryžiaus 
kapuose kovo 4 d.

Reiškiame gilią užuojautą duk
rai Almai ir sūnui Pranui.

— Ona Mackevičienė, sulau- 
kuso 80 metų amžiaus, mirė kovo 
3 d. Jos vyra Kazimieras Macke
vičius mirė jau 1952 m.

Regina Dapkienė rūpinosi jos 
laidotuvėmis.

— Ona Kaributienė, sulaukusi 
79 metų amžiaus, mirė balandžio 
14 d- Palaidota Kalvarijos kapuo
se balandžio 17 d.

Ona buvo liaudies meno puo
selėtoja, gera audėja lietuviškų 
juostų ir kaklaraišių. Lietuvių or
ganizacijose ji nedalyvavo.

Reiškiame gilią užuojautą vy
rui Juozui ir seseriai Julijai Šla- 
pelytei.

MIRĖ JONAS ANDRIULIS

Š. m. vasario 9 d- Manistee, 
Mich., mirė Jonas Andriulis, su
laukęs 76 m. amžiaus. Jis prieš 
keliasdešimt metų (1942 m.) 
Fountain, Michigan, įsteigė kom
paniją Michigan Farm Cheese 
Dairy, Inc., kuri gamina lietuviš

ką sūrį.
Nuo 1969 m. J. Andriuliui iš

ėjus į pensiją, kompanijai vado
vauja sūnus, dukra ir žentas- 
Dabar Andrulis Farmers Cheese 
galima rasti visose didžiosiose 
maisto1 krautuvėse.

Andriuliai yra lietuviškų rei
kalų ir spaudos rėmėjai.

Reiškiame gilią užuojautą žmo
nai, sūnui, dukrai ir kitiems gi
minėms.

KRIKŠTAI

— Vasario' 24 d. Šv. Kazimie
ro bažnyčioje buvo pakrikštytas 
Lino ir Onos Baškauskų sūnus 
Juozo Vyto ir Arūno vardais-

į krikštynas buvo atvykusi iš 
Bostono Lino mamytė Albina 
Baškauskienė.

Linas ir Ona Baškauskai gyve
na Santa Monikoje, kur buvo Iš
keltos ir krikštynų vaišės.

— Kovo 9 d. buvo pakrikštyta 
Gasparo' ir Kotrynos Kazlauskų 
dukra Kotrynos vardu. Krikšto 
tėvais buvo. J. V. Černius ir Ko
tryna Gehring. G. Kazlausko 
žmona yra lenkų kilmės Kotryna 
Sobaczemska.

VESTUVĖS

— Redina Radiene š. m. vasa
rio 16 d. Šv. Kazimiero bažny
čioje buvo' sutuokta su James M. 
Tack.

Vestuvių vaišės įvyko Tauti
niuose Namuose.

Linkime sėkmės naujame šei
myniniame gyvenime!

SERGA
—Juozas Mitkus, vasario 17 

d. buvo nuvežtas į Hollywood 
Com. ligoninę. Gydytojai išėmė 
iš inkstų užaugusius akmenis. Da
bar Juozas jaučiasi gerai ir stip
rėja daktaro W. Graskos priežiū
roje.

—Ignas Madziukas, LAV ir 
LD bendradarbis prieš Kalėdas 
turėjo sunkią operaciją. Tuo tar
pu gydosi namuose ir gerai jau
čiasi.

Prašome atnaujinti 
..“Lietuviai Amerikos Vakaruose”., 
prenumeratą šiems metams. Kaina 
$5.00, Vartokite pasiųstus prenu
meratos atnaujinimo lapelius.
4364 Sunset Blvd., Hollywood, C \ 

Telefonas: 664-291q
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Open Letter from 
Arthur Vincent 
(Dobilas) Doble
To my Brothers and Sisters of 
the Los Angeles Lithuanian 
Community:

The time is rapidly approach
ing when the June 3rd, 1980 
election will render the final de
termination regarding the se
lection of the Judge for Office 
No. 66 of the Los Angeles Su
perior Court.

This contest is between the 
incumbent Carlos Velarde, who 
was an appointee of former- 
Govemor Reagan, and me.

After 22 years of law prac
tice, and having served in ear
lier years as a deputy district 
attorney, I strongly subscribe to 
and share the public’s views that 
stricter action must be taken by 
the criminal courts for the pro
tection of the people.

I need help from each of you 
in the form of your votes, your 
prayers, and your financial sup
port if we are to win this diffi
cult campaign for the Judge
ship of Office No. 66 of the Los 
Angeles Superior Court.

Remember that you can re
ceive up to $50.00 credit on 
your federal income taxes ($100 
for a married couple) for con
tributions to candidates for pub
lic office.

Your contributions may be 
sent to:

COMMITTEE TO
ELECT DOBLE
c/o LouAnne C. Granger
4521 Leata Lane
La Canada, CA 91011
My heartfelt thanks to you 

for your generosity and support.

Most Sincerely,
Arthur Vincent Doble
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