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< APEIKYTĖS KONCERTAS

Per eilę metų Liet. Bendruo
menės Valkarų apygarda ruošda
vo Los Angeles mieste vadina
mas Lietuviu Dienas. Programas 
atlikdavo kalbėtojai, solistai, šo
kių grupės ir pn.

Šiais metais (1981) nebuvo 
suspėta rugsėjo mėnesyje sureng
ti panašias Lietuvių Dienas, bet 
gruodžio 12 d. buvo surengta L. 
Bendruomenės 'šventė Šv. Kazi
miero parap. salėje. Svarbiausia 
programos atlikėja buvo mūsų 
Kolonijos iškili pianistė Raimon
da Apeikytė, kuriai talkininkavo 
solistai Birutė Dabšienė ir Rim
tautas Dabšys.

Apie šį koncertą gražiai para
šė mūsų bendradarbė Alė Rūta 
’’Dirvos” gruodžio 31 dienos nr. 
Čia os korespondenciją ir per
spausdiname.

’’Raimonda Apeikytė neberei
kalinga pristatymų ne tik Kali
fornijos visuomenei, net ir visai 
išeivijai. Tai gerai išsilavinusi 
muzikos interpretatorė, su. ma
gistro laipsniu; augusi ir kaip 
menininkė subrendusi Los An
geles mieste, bet jau apkeliavusi 
daugelį miestų Šiaurinėj ir Pieti
nėj Amerikoj, savo piano rečita
liuose pasirodžiusi kaip viena ge
riausių išeivijos piano muzikos 
perdavėjų, su savitu kūrybišku 
stiliumi ir net savita muzikos 
meile bei savita nuotaika. Los 
Angeles esame ją girdėję daugelį 
kartų, bet nebuvo' nė vieno atve
jo, kad ji pabostų ar nuviltų. Tai 
viena iš mūsų menininkų, kuri vi
sada sutinkama su pakilumu ir 
palydima su žavesiu ir meile. 
(Gal net ir muzikos ignorantą ji 
paveiktų ir priverstų pamilti mu
ziką. ..).

Šį R. Apeikytės koncertą ruošė 
Lietuviu Bendruomenės Los An
geles apylinkė; buvo labai gausi 
publika ir — didelis klausytojų 
entuziazmas — ir pianistei, ir 
kompozitorei ir solistams... 
Mat, Raimonda Apeikytė šiame 
koncerte ryškiai pasireiškė ir

ne taip seniai; bent man teko jos 
kūrintų girdėti vos antrą kartą.

Visa koncerto programa ir bu
vo padalinta į dvi dalis: pasauli
nių muzikų kompozicijos ir Rai
mondos kūryba bei pabaigai — 
Fr. ListO1 ir Enruque Granados 
po vieną kūrinį.

Pirmoje daly girdėjome W. 
Mozarto ’’Fantaziją ir sonatą nr. 
18” kurios keturi nenutrūksta c 
kūriniai galėjo pabosti kam, bet 
Raimondos interpretaciją išklau
sėm su malonumu ir labai susi
kaupę. Latvio kompozitoriaus 
Janis Medi n,š keturios dramatiš
kos dainos, atrodo, labai atitiko 
pianistės temperamentui, nes iš
pildė jas su ypatingu įsijautimu ir 
tolydžio augančia ekspresija. Bu
vo gerai atliktas ir Fred. Chopin o 
kūrinys ’’Ballade Opus 23”.

Antroje daly girdėjome ketu- 
rius Raimondos Apeikytės kūri
nius: ’’Atleisk man, Viešpatie”, 
žodžiai Vinco Kazoko, — daina, 
kuria solo dainavo bosas Rimtau- 
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tas Dabšys; daina gana sunki, 
galbūt tinkamesnė kito tembro 
balsui, bet R. Dabšys ją ’’ištrau
kė” gerai, skambėjo iškilmingai, 
beveik kaip malda, nors tai ne
buvo1 ’’maldos' žodžiai”...

Vinco Mykolaičio žodžiais 
’’Romansą” ir Bernardo Braz
džionio ’’Motiną” padainavo so
listė Birutė Dabšienė, po ilgesnės 
pertraukos pasirodžiusi Los An
geles lietuviams vėl tokia pat ža
vi, kaip anksčiau. Aukštas gaidas 
ji valdė puikiai, ir ypač gražiai 
nuskambėjo ’’Motina”. Tada Rai
monda paskambino dar savo kū
rinį ’’Fantaziją”, kuris mane as
meniškai būtų visiškai sužavėjęs, 
jei nebūtų buvę tiek daug ’’fortis
simo” . . . Tačiau gražus kūrinys, 
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Ir pabaigoje — du pasaulinių 
muzikų parašyti kūriniai vėl pa
rodė Raimondos nuostabų ta
lentą, ypač — Franz Listo ”'Mc- 
fisto valsas” nr. 1, Opus 110. 
kaip savita kompozitorė. Kompo-

i

L. Bendruomenės šventės programoje dalyvavę asmenys. Iš kairės: 
Birutė Dabšienė, Antanas Polikaitis, Raimonda Apeikytė, Vincas 
Saras, Rimtautas Dabšys, Ona Deveikienė ir Regina Kungienė.

Foto V. Fledzmsko

zicijas Raimonda pradėjo rašyti
Lietuvių Bendruomenės su

ruoštas šis R. Apeikytės koncer
tas buvo tartum brangi kalėdinė 
dovana losangeliečiams.

Komu ertą pradėjo ir užbaigė 
kukliais ir taikliais žodžiais šios 
apylinkės jauna pirmininkė Dan
guolė Masionytė-Vizgirdienė.

Sveikino buv. Lietuvos 
konsulą Kalvaitį

Chica.goje gruodžio 5 d. Da
riaus-Girėno salėje surengtame 
sandariečių buvusio Lietuvos 
konsulo Kleipėdoje ir Chicagoje 
A. Kalvaičio pagerbime Alto var
du sveikinimo kalbą pasakė pirm, 
dr. K. Šidlauskas, o Vliko tary
bos ir valdybos vardu sveikino' 
Alto gen. seki. inž. G. Lazauskas, 
kartu perduodamas sveikinimus 
ir Los Angeles mieste gyvenančio 
Vlado Bakūno, kuris yra buvęs

konsulo A. Kalvaičio1 sekretoriu
mi Klaipėdoje. Alto i.

Žinios iš Lietuvos 
Pasiuntinybės 
Washingtone

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
1982 Metų proga Prezidentas ir 
ponia Reagan, viceprezidentas ir 
ponia Bush, Valstybės sekreto
rius ir ponia Haig, JAV Protoko
lo šefė ir ponas Annenberg, Wa- 
shingtono Arkivyskupas James 
A. Hichey, Washingtono meras ir 
oonia Barry, eilė senatorių bei 
kongresmanų su žmonomis at
siuntė sveikinimus Lietuvos at
stovui ir poniai BaČkienei, kurie 
taip pat pasiuntė sveikinimus 
aukštiesiem s p areigūln ams.

Švenčių proga p. p. Bačkiai 
pasikeitė sveikinimais su daugelio 
krantų ambasadoriais Washing
tone.
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VLIKAS DAR NEPASENO
Gruodžio mėli. 5 d. pei Kalifornijos lietuvių radijo programą 

vedėjas Henrikas Bajalis turėjo pasikalbėjimą su iš Vliko seimo- grį
žusiais LFB atstovais A. Rauiinaičiu ir J. Kojelių: Pirma A. Rauh- 
naitis sutrauktai ir gana teisingai papasakojo Vliko seimo eigą. Su 
Algiu keletą kartų teko drauge dalyvauti Vliko seimuose. Prieš 
keletą metų New Yorke pasikeičiant teko pirmininkauti ęeimo pre
zidiume. Todėl labai nustebau, kai A. R ir J. K. apkaltino1 Vliką, 
kad jis nedavęs finansinės apyskaitos. J. K. gal ir nežino, kad Vilkas 
finansų netvarko — finansus tvarko Tautos Fondas, kuris laikomas 
Viiko iždu. Plačią Tautos Fondo apyskaitą padarė jo pirmininkas 
Juozas Giedraitis. T. F. kasmet gegužės men. sušaukia narių su- 
važiavima, kuriame nustato samata Vliko biuleteniu leidimui, ra- c7 c c 2
dijo programoms į Lietuvą k Vliko raštinės ir sekretorės išlaidoms. 
Nė vienas Vliko- valdybos bei tarybos narių negauna atlyginimo. Tų 
apyskaitų kopijos galima rasti L.A.V. raštinėje, reikalui esant, gslirna 
padaryti nuorašus.

J. K. sutikau Lietuvių Namų salėje Clevelande seimo metu, ir 
užkalbinau: ’’Malonu, Juozai, Jus matyti pirma kertą Vliko seime”. 
O jis gana kategoriškai man atsakė: "Pirmą ir pasKutiaį kartą”. Argi 
Juozas mano, kad pavarius propagandą prieš Vliką, jis jau ir su
grius ir jo- vHą užims bendruomeninis Vilkas?

Kitas diskusijų punktas buvo, kad Vilkas jau paseno, perma
nai jame jaunųjų. Tiesa, dauguma atstovų buvo jau politiškai su
brendę asmenys. Bet Vlikas juk nėra jaunimo- demonstracijų orga
nizacija. O kai pasižiūriu į J. K, tai jis neatrodo jaunesnis už Vliko 
pirm. dr. K. Bobelį, už L. Grimų, A. Kasulaiti ir daugeli kitų grupių 
atstovų. Juk mes visi neiname jaunyn.

Paseno daugelis bičiulių vadų, narių. Visi senstame ir visi mir
sime, bet Vlikas yra pajėgus -susirasti grupių atstovų pavaduotojus. 
Dabar Vlikas dar nėra pasenęs ir gana gyvai veikia.

Neniekinkime jo, negriaukime jo mes patys tremtiniai. Nese
kime Lietuvos okupantų norų sugriauti Vliką, Altą ir Balfą. Nei
kime okupantų spaudai į talką.

Kitą priekaištą pasikalbėjime padarė, kad jie sutiko vieną as
menį pobūvyje, kuris neturėjo atstovo ženklelio ant krūtinės, o se
kančią dieną atėjo į posėdį jau kaip atstovas. Mudu su tuo asmeniu 
buvome apsistoję tame pačiame motelyje ir susipažinome. Tai buvo 
Henrikas Gavorskas, Vliko atstovas Venezueloje. Vliko atstovai iš 
kitų kraštų turi, teisę balsuoti. Pernai buvo Anglijos atstovas Zeno
nas Juras, ir mes džiaugiamės, kad turime Vliko atstovų kituose 
kraštuose.

VLIKO IR TAUTOS FONDO LAIŠKAS
Vasario šešioliktoji nepriklausomos Lietuvos atstatymo šventė, 

kiekvienam, lietuviui yra viiltes, tvirto pasiryžimo ir didžiosios aukos 
liudijimas. Tai dienia, įpareigojanti mus visus prisiminti tuos, kurie 
Lietuvos atstatymą paskelbė pasauliui, kurie dėjo pirmuosius vals
tybinio atkūrimo pagrindus. Tai drauge diena pareikšti pagarbą 
tiems, kurie atidavė didžiausią auką, savo krauju pašvęsdami Tautos 
laisvę ir tuo būdu Vasario 16-tosios, aktą pavertė tikrove.

Jau daugiau kaip- 40 metų Lietuva, nešdama sunkų okupacijos
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jungą, negali viešai minėti šios Tautai istorinės dienos. Tačiau, ne
paisant žiauriausių okupanto kėslų, apgaule ir smurtu, pavergtos lie
tuvių Tautos dvasia nepalūžusi, o jos tikėjimas į laisvą rytojų tebėra 
gyvastingas.

Mūsų broliams ir sesėms okupuotoje Lietuvoje netrūksta nei 
galios, nei ryžto- kovoti ir aukotis dėl savo tautos ir pagrindinių 
žmogaus teisių. Laisvojo p-asaulic lietuviai didžiuojas’ tuo žavinčiu 
savo tautos atsparumu, o pasididžiavimą lydi parama Lietuvos iš
laisvinimo pastangoms.

Vasario 16-tos proga Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas ir Tautos Fondas prašo, kviečia ir ragina visus lietuvius lais
vajame pasaulyje dar stipriau remti ir plėsti veiklą Lietuvos laisvi
nimo kovoje.

Dėkodami už paramą veiksnių darbams, o ypačia! už aukas 
Tautos Fondui, kuris finansuoja Vliko veiklą ir kaupia lėšas Lietuvos 
Laisvės Ižde — laisvai nepriklausomai Lietuvai .Vlikas pakartotinai 
jungia ir savo nuoširdų prašymą visiems laisvėje gyvenantiems lie
tuviams: visada su nepalaužiamu, ryžtu ir tikra viltimi siekti didžio
jo tikslo — laisvės ir nepriklausomybės Lietuvai.

Dra. Kazys Bobelis Juozas Giedraitis
Vliko Valdybos pirmininkas Tautos Fondo Valdybos 

pirmininkas

"AAD QUALITY PAINTING"

Garantuotai kokybiškas dažymas

Dažome namus iš vidaus ir lauko. • Darba atliekame 
greitai, kokybiškai garantuotai, prieinamom kainom. 

Nuo Santa Barbaros iki San Diego.

Kreiptis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Telefonu 1(714) 827-8559

Dažymo darbus yra dirbęs Chicagoje, Floridoje, Louisianoje.

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, duodama nuolaida.

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkai Bronislava Viksman ir Sofija Ayzenberg

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus. / 
jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli 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-
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iŠ Lietuvos.

HOLLYWOOD LOS FELIZ
VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif, 90027
Puikios dešros - Fred Reich ir Vienuos skanumynai. Duona — 
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys, 
įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir 

šeimos šventėms.
Visi gaus dovanų, kurie, atėję čia pirktis, parodys šį skelbimą.

Tel. 663-4747Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt. 
9-7, Sėst. 9-5 Sekm. ir Pirm, uždaryta



MOKSLO IR KŪRYBOS
SIMPOZIUMO DARBAI

Į Mokslo ir Kūrybos simpoziu
mus Chicagoe, vykstančius kas 
ketveri metai, suvažiuoja įvairių 
sričių akademikai, menininkai, 
profesionalai - specialistai ir dau
gelis čikagiškės ir iŠ toliau publi
kos, kuri dalyvauja pasirinktinai 
įvairiose paskaitose, diskusijose 
ir turi progos pabendrauti su aka
demikais.

Praėjusių metų lapkr. 25-29 
dienomis, Padėkos savaitgalyje, 
Jaunimo Centre įvyko IV Moks
lo ir Kūrybos simpoziumas, ku
riame dalyvavo 170 paskaitinin
kų.

Prieš -2 metų, 1969 m. I-maja- 
me simp, dalyvavo 59 paskaiti
ninkai; II-jame — 108, IlI-jame 
— 115. Dvylikos metų laikotar
pyje paskaitininkui skaičius pa
didėjo 265%, tai rodo didėjantį 
išeivijos lietuvių mokslo bei me
no darbuotojų skaičių ir stiprė
jančius ryšius su savąja augančia 
visuomene.

IV-jam M. ir K. simpoziumui 
vadovavo prof. dr. Pranas Zunde 
(mokslinės programos pirminin
kas).

Griežtieji mokslai

Technikos ir Architektūros — 
dr. Jonas Bilėnas, Medicinos 
mokslų — prof. dr. Rimgaudas 
Nemickas, Humanitarinių moks
lų — prof. dr. Ina Užgirienė.

Suvažiavimo proga išleistas 
specialus leidinys, kuriame lietu
vių ir anglų kalbomis atspausdin
ta detalizuota suvažiavimo pro
grama paskaitų santraukos, su 
paskaitininkų nuotraukomis ir jų 

Trys vienos šeimos nariai, dalyvavę Mokslo tr Kwybcs simooziumo 
programoje: Vijolė, Edmundas ir Arimantas Arbai. Foto 7. Degučio

biografijomis.
Inž. Eugenijus Vilkas, tema— 

’’Metalų suvirinimo būdai ir ro
botai”;

Rašytojas Tomas Venclova— 
’’Algirdo J. Greimo mitologinių 
studijų klausimu”;

Prof. dr. Feliksas Palubinskas 
— ’’Nepiniginė prekyba pasauli
nėje rinkoje”;

Inž. Edmundas Kulikauskas — 
’’Efektingas mišrus spindulių 
skandavimas radijo lokatoriams”

Prof. dr. Arvydas Kliorė — 
’’Kur dingo JAV planetų tyri
mai?

Prof. dr. Marija Gimbutienė— 
”Pra-Indo-Eiu'opiečių atkeliavi- 
mas ir Europos kultūros transfor- 
macia”;

Prof. dr. Algirdas Avižienis — 
’’Kompiuterių mokslas”;

Ir kaip pranešėjai, kompiute
rių sekcijoj dalyvavo studentai: 
iLnas Polikaitis ir Gintaras Gru
šas, kurie svarstė galimybes pri
taikyti kompiuterius lietuviškoms 
organizacijoms.

Dr. Arimantas Arbas — ”3e- 
stuburinių nervų sistemos ir elg
senos pagrindų analizė”;

Prekybos magistrė Vijolė Ele
na Arbaitė — ’’Ekonomijos pu
siausvyra USA ir USSR; ir

Arch Edmundas Arbas — Lie
tuvis architektas tautoje ir išeivi
joje”.

Be pavienių specialių, buvo 
dar paskaitininkų bendrinėmis 
kultūrinėmis temomis didžiojoj 
auditorijoj:

Dr. Juozas Girnius — ’’Moks
las ir tauta mūsų istorijoje”;

Dr. V. Kavolis — ’’Lietuvių 
išeivių įnašas į socialinius moks
lus”;

Dr. Kęstutis Girnius — ’’Išei
vijos įnašas į humanitarinius 
mokslus”.

Šio, IV-to, M. ir K. simpoziu
mo pagrindinė tema buvo: ”Ką 
lietuviu mokslo bei kultūros dar- v
buotojai yra pasiekę, gyvendami 
ir kurdami už Lietuvos ribų”.

Pagal statistiką, simpoziume 
dalyvavo apie 50% išeivijoj aukš
tuosius mokslus baigusių moksli
ninkų.

Asmeniškai žavėjausi puikia 
or-ganizacija, daugumoje aukšto- 
akademinio lygio paskaitomis, 
suvažiavimo menine programa, 
skoninga moterų dailininkių pa
roda, gintaro, knygų ir lietuvių 
žemėlapių parodomis, puikiu li
teratūros ir dramos vakaru ir... 
užbaigiamuoju banketu.

Simpoziumas .liudija .išeivijos 
lietuvių laimėjimus mokslo ir kū
rybos srityse. Matant tiek daug 
jaunų mokslo pajėgų, ryškėja lie
tuvių veržlumas įvairiose mokslo 
ir kūrybos srityse.

Simpoziumą rengė ir globojo:

JAV LB krašto valdyba; Litu
anistikos Institutas; Pasaulio L. 
gydytojų s-ga; ir Pasaulio lietu
vių inž.-archi tektų s-ga.

Norėčiau dar pridurti, kad ta 
pačia proga Chicagoje, Jaunimo 
Centre įvyko ir Amerikos lietu
vių inž.- architektų XIV skyrių 
suvažiavimas; jame Los Angeles 
skiriui atstovavo arch. Rimas ir 
Rūta Mulokai.

Suvažiavime, bet kitko, buvo 
išrinkta nauja valdyba 3-jų metų 
kadencijai, iš Los Angelėje gyve
nančių narių. Pasiskirsčius parei
gomis, pirmininku išrinktas Ri
mas Mulokas, o Los Angeles sk. 
pirmininku. — inž. Algis Gustai
tis.

Sąjungos garbės nariais suva
žiavime pakelti — arch. Stasys 
Rudokas iš Santa Monikos ir inž. 
Antanas Rudys iš Chicagos E. A.

Kultūros reikalai Rusijoj 
ir JAV-bėse

Didelį tiražą turintis dienraš
tis ’’Chicago tribune” gruodžio 
5 d. išspausdino kun. J. Prunskio 
laišką, kuriame autorius primena, 
kad inž A. Paritsky buvo Sov.

Sąjungoje nuteistas trims metami* 
kalėti už suorganizavimą moky
mo tų studentų, kurių nepriima 
į universitetus, nes jų tėvai pa
reiškė norą emigruoti. Kitaip yra 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
sako kun. . Prunskis, — čia lie- 
Jtuviai turėjo mokslo ir kūrybos 
simpoziumą su daugybe paskaitų 
ir nereikėjo jokio leidlimo, nebu
vo jokios policijos ar valdžios

kontrolės. AIto inf.

Naujas lietuvis vyskupas

Spauda praneša, kad Popiežius 
Jonas Paulius IT paskyrė Msgr. 
Joną Bulaitį (gimusį 1933 Lon
done) naujuoju nuncijum Vidu
rinėje Afrikos respublikoje ir 
apaštaliniu atstovu Cade.

Prel. Jonas Vytautas Bulaitis 
yra kilęs iš labai religingos ir 
tautiškai susipratusios lietuvių 
šeimos, įsikūrusios D. Britani
joje prieš I pasauk karą. Jo tėvas 
Petras Bulaitis (1895-1975) bu
vo vienas iš žymiųjų lietuvių vei
kėjų, dirbęs visose Londono lie
tuvių tautinėse ir religinėse orga
nizacijose.

Prel. Jonas V. Bulaitis, dabai 
Popiežiaus pakeltas į vyskupus, 
1952 m. baigė Londono jėzuitų 
kolegiją ir vėliau studijavo filoso
fiją ir teologiją Grigaliaus un-te 
Romoje. 1959-63 m. studijavo 
bažnytinę teisę Lateranoi un-te 
Romoje ir gavo kanonų teisės 
daktaro laipsnį. 1061-63 m. 
apaštališkoje akademijoje Romo
je studijavo diplomatiją. Kunigu 
buvo įšventintas Romoje 1958 
m. vasario 2 d., o prelatu pakel
tas 1964 m. liepos 1 d.

1963 m. prel. J. V. Bulaitis 
buvo1 paskirtas Šv. Sosto apašta
liškosios delegatūros attache: Ko
rėjoje. 1967 m. perkeltas į Čilę. 
Kurį laiką ėjo> diplomatines pa
reigas Panamoje, daugiau kaip 5 
metus Kenijoje (Nairobi) ir nuo 
1979 m. iki šiol — Sudane.

Jo rūpesčiu Sibiro lietuvaičių 
maldų gnygelė ’’Marija, gelbėk 
mus” išleista korėjiečių kalba.

Vysk. J. V. Bulaitis yra pirmas 
lietuvis nuncijaus pareigose. Jo 
įšventinimas vyskupu bus 1982 
metų sausio mėnesyje.
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Naujųjų Metų sutikimas
S. Monikos Lietuviu klube U

Santa Monikos Am. Lietuvių 
Klubas, išlaikydamas savo tradi
cija, surengė labai jaukų 1982 
metų sutikima. Klubo narių ir 
svečių susirinko apsčiai, kai ku
rie buvo net iš kitų kraštų: Lie
tuvos, Lenkijos, Vokietijos.Nau- 
jųjų Metų sutikimas su šampano 
taurėm praėjo nuotaikingai, gro
jant puikiam orkestrui, linkint 
vieni kitiems sveikatos laimės ir 
pasisekimo.

Maistas buvo labai skanus, 
nes paruošė pačios klubo narės. 
Ypatinga padėka priklauso val
dybos narei G. Plukienei, kuri la
bai gerai suorganizavo ir pati pa
sidarbavo maistą paruošiant. 
Taip pat nuoširdus ačiū A. Ky
bartienei už puikų tortą 'ir po
nioms iškepusioms daug skanių 
pyragų ir skanių užkandžių pa
gaminusioms. (eg)

Lietuviu Fondo vajaus 
išvakarėse

Mes, svetur gyvenantys lietu
viai, turime keletą fondų, kurių 
vienas svarbiausių yra Lietuvių 
Fondas. To fondo įsteigimą iš
šaukė pats gyvenimas. Jo svar
biausias tikslas — užtikrinti lie
tuviams būties tęstinumą, t. y., 
kad mes kitų tautų mišinyje il
giau išliktume lietuviais su savo 
kalba kultūra ir savais tautiniais 
privalumais.

Lietuvių Fondo įstatų pirmas 
paragrafas taip sako: ’’Lietuvių 
Fondas tarnauja: lietuvių švieti
mui, mokslui ir savitai kultūrai 
ugdyti ir išlaikyti.” Šiems užda
viniams vykdyti yra reikalingos 
lėšos. Jos reikalingos ne vienam 
kuriam atvejui bet ištisai — vi
sam laikui. Dėlto Lietuvių Fon
do pagrindinis kapitalas yra ne
liečiamas, o naudojama tik iš to 
fondo gaunamos metinės palūka
nos arba procentai, kuriuos spe
ciali to fondo komisija rūpestin
gai paskristo ir panaudoja anks
čiau minėtiems tikslams.

Be šio- fondo, turime dar kele
tą kitų, kur yra telkiami pinigai 
kitiems svarbiems reikalams. Ne
derėtu sąmoningam lietuviui tuš- 

L C1
čiai ir beprasmiškai diskutuoti, 
kuris mūsų fondų yra geras, ku
ris blogas. Visi mūsų fondai yra 
geri, tik ne visi mes vienodai su
prantame tų fondų paskirtį ir 
tikslus'. . .

Pagrindinis Lietuvių Fondo 
kapitalas yra apsaugotas vietos 
valdžios įstatymais, ir aukos yra 
atleidžiamos nuo pajamų mokes
čių arba taxų. Nėra abejonės, 
kad L. Fondo pagrindinis kapita
las irgi galės būti panaudotas, kai 
tam ateis laikas, o tai tikriausiai 
įvyks sąryšyje su mūsų tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimu.

Šiuo metu L. F. yra gerose ran
kose — jį tvarko ir jam vadovau
ja patyrę ir atsakingi pareigi m ai, 
vadovaudamiesi L. Fondo1 ista- c 
tais, kurie yra patvirtinti Illinois 
valstybėje 1962 m. kovo 14 d.

L. Fondo pagrindinį kapitalą 
sudaro: aukos, palikimai, pavel
dėjimai ir beprocentinės pasko
loj. Daugelis mūsų tautiečių, 
įprasmindami savo gyvenimą, 
yra užrašę į savo testamentus 
palikimus Lietuvių Fondui, kas 
šiuo- metu sudaro netoli trečdalio 
viso fondo kapitalo.

Tenka džiaugtis, kad L. F. yra 
tvirtai prigijęs, įsipilietinęs mūsų 
tarpe, ir jis kas metai augdamas 
ir stiprėdamas kartu stiprina ir 
mūsų visų viltis į ateinantį ryto
jų ir mūsų tautos ir valstybės pri
sikėlimą. O

Lietuvių Fondo egzistencijai 
užtikrinti ir padidinti naujais in
deliais jo kapitalą, kas metai yra 
įdaromi specialūs fondo vajai. 
Čia, Los Angeles, šiais metais 
toks Lietuvių Fondo vajus numa
tytas s. m. vasario mėn. 6 d. Ta 
proga Šv. Kazimiero parapijos 
didžiojoje salėje įvyks didelis ir 
šaunus ‘ BANKETAS - BALIUS. 
Visi Los Angeles ir apylinkių 
mūsų tautiečiai maloniai kviečia
mi dalyvauti ir savo atsilankym i 
paremti Lietuvių Fondo misiją 
ir darbus.

Negalintieji baliuje dalyvauti 
savo auką E. Fondui galite at
siusti paštu, čekius rašyti: 
LITHUANIAN FOUNDATION 
vardu komiteto iždininkui šiuo 
adresu; Pr. Grušas, 5559 Mode
na PI. , Agoura, CA 91301.

Vladas Šimoliūnas 
L. F. komiteto narvs 

■z

Dr. Jonas Skirias apie 
dailininką Joną Rimša i, J < V

Vasario 16 d. 12 vai. dieną, 
’’Latin American Center” UCLA 
salėje dr. J. Skirius turės paskai
tą apie dail. Joną Rimšą. Paskai
ta bus apie Rimšos darbus Pietų 
Amerikoje. Bus iliustruota spal- 

vo tomis nuotraukomis ekrane 
(skaidrėmis).

Dr. J. Skirius šią vasarą aplan
kė visas P. Amerikos valstybes, 
kur dirbo dail. J. Rimša, surinko 
daug medžiamos ir žada išleisti 
knygą.

Kovo 21 bus įdomi 
kultūrinė popietė

Tuoj po pamaldų, 12 vai., Šv. 
Kazimiero parap. salėje Palangos 
Tunto, Kunig. Gražinos vyr. 
skaučių būrelis ruošia kultūrinę 
popietę.

Iš Ohio, Bowling Green uni- 
versi'teto- prof. Liuda Laurinavi- 
čiūtė-Alssen skaitys paskaitą te
ma: ’’Senovės Lietuva” (naujų is
torinių šaltinių beieškant). Po 
paskaitos bus rodomas filmas 
’’Čiurlionio- kūryba”. Filme daug 
Čiurlionio- kūrinių, muzikos ir 
kt. Filmas anglų kalba, pritaikin
tas universitetams. Komentuoja 
meno istorijos. profesorius ir pre
legentė.

Nepraleiskite puikios progos 
išgirsti naujų žinių apie mūsų 
gilią senovę, o -taip pat pasigėrėti 
Čiurlionio kūryba.

Po programos kavutė apatinė
je salėje. Įėimas $3. (mb)

Vliko telegrama Kampelma- 
nui apie kun. Laurinavičių

Gruodžio 8 d. Vliko pirm, d r. 
K. Bobelis pasiuntė šią telegramą 
ambasadoriui Maxui Kampdma- 
nui, kuris vadovauja JAV dele
gacijai Madrido konferencijoje:

’’Norime jus painformuoti apie 
kun. Broniaus Laurinavičiaus 
staigią mirtį įtartinomis aplinky
bėmis. Kun. Laurinavičius buvo 
vienas iš dvieju dar neikalintu •.C V v
Lietuvos Helsinkio Grupės narių. 
Pranėšta, kad lapkričio 24 d. jį 
Vilniuje suvažinėjo sunkvežimis. 
Trimis dienomis anksčiau Lietu
vos kompartijos dienraštis ’’Tie
sa” išspausdino piktą puolimą 
prieš kun. Laurinavičių, kaip 
ateizmo priešą, apkaltindama jį 
ganytojiška veikla Lietuvos jauni
mo tarpe. Pastarųjų kelių metų 
bėgyje Lietuvoje daugelis kunigų 
buvo užpuolimų aukos, kai kurie 
jų net nužudyti — neva krimina
linių elementų rankomis. Žinia 
apie dar vieno narsaus žmogaus 
teisių gynėjo tragišką likimą su
krėtė Sovietų okupuotos Lietuvos 
gyventojus ir visą pasaulį”.

Elta

Perrinkta Alto valdyba'

1981 m. gruodžio 4 d. posė
dyje buvo pasiskirstyta Alto val
dybos narių pareigomis. Pirmi
ninku perrinktas dr. K. Šidlaus
kas, vicepirmininkai: T. Blins- 
trubas, P. Dargis, inž. V. Nau
džius, dr. L. Kriaučeliūnas, dr. 
V. Šimaitis ir dr. J. Valaitis; gen. 
sekr. — inž. G. Lazauskas.

mosses

Pirm. dr. K. Šidlauskas pra
nešė ,kad Vliko seime Altui at
stovavo dr. K. Šidlauskas, T. 
Blinstrubas ir inž. G. Lazauskas. 
Painformavo apie sėkmingai pra
ėjusį Vliko seimą, kuriame daly
vavo 42 atstovai iš 45 turėjusių 
teisę dalyvauti.

Alto valdybos posėdyje daly
vavo: dr. K. Šidlauskas, T. Blin
strubas, P. Dargis, adv. S. Kuprys 
(pavaduodamas adv. A. Domans- 
kį), dr. L. Kriaučeliūnas, dr. J. 
Valaitis, inž. G. Lazauskas, P. 
Bučas, St BalzekaSjJr., J. Pakal- 
ka (pavad. J. Leką), M. Prane
vičius, inž. V. Naudžius, A. Ga- 
balienė, I. Blinstrubienė, kun. J. 
Prunskis. Alto Inf.

Dr. Kazys Eringis

Taupykite 
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas Skirius yra dirbęs Inter

nal Revenue Service valdžios įstab 
goję ir jau turi 25 metų privačią 
praktiką šioje srityje.

Dėl patarnavimo laiko susitarti 
telefonu: 664-2919.
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VASARIO 16 MINĖJIMO PROGRAMA
l.l Į

MIELI LIETUVIAI!

Šių metų Vasario 16-tos minėjimas, kurį rengia 
ALT’a, sutartinai su L. B-nės Vakarų Apygarda ir 
vietos Tautos Fondo (Vilko) Komitetu, įvyks išių 
metų vasario mėn. 14 d., šia tvarka:
1) 10:15 ryto — vėliavų pakėlimas Šv. Kazimiero

parapijos kieme.
Organizacijos prašomos dalyvauti su savo 
vėliavomis. Pakėlimo ceremonijas praveda 
Juozo Daumanto Šaulių kuopa.

2) 10:30 — Iškilmingos Mišios su pritaikintu pa
moksiu Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. 
Giedos parapijos choras ir solistai, vadov. 
komp. Br. Budriūno.

3) 12:30 — Iškilmingas aktas John Marshall mo
kyklos salėje.
Pagrindinis kalbėtojas — prof. dr. Kazys 
Eringis, neseniai iš okupuotos Lietuvos pa
sitraukęs mokslininkas. Ji išgirsti bus įdomu 
ir naudinga, nes jam yra gerai žinomos gy
venimo sąlygos Lietuvoje, o taip pat ir oku
pantų pastangos mūsų tautą galimai greičiau 
surusinti, palaužti ją dvasiškai ir materiališ
kai apiplėšti.

Trumpą meninę programą atliks:
a) Jauna solistė Vita Poli kaitytė;

■ 26) Jaunimo Ansamblis ’’Spindulys”, vadovauja
mas mok. O. Razutienės ir D. Razutytės-Varnie- 
nės.
c) Vyrų kvartetas: R. Dabšys, E. J ar alūnas, A. 
Polikaitis ir Br. Seliukas. Solistei ir kvartetui 
akomponuoja Raimonda Apeikytė.

4) — Po minėjimo — PIETŪS Tautiniuose Namuose. 
Kaina $10.00 asmeniui. Vietas rezervuoti iš anksto 
iki vasario1 10 d. pas

Simą Kvečą telefonu 393-3367 
' Albiną Markevičių — 828-7525

• - - Kazį Prišmantą — 665-2143
, Ona Razutienę — 661-0041

Apgailestaudami turime pranešti, kad prie įėjimo 
bilietus galėsime parduoti tik iš anksto juos už
sisakiusiems. '
Nematome reikalo. Čia aiškinti mūsų kolonijos su

sipratusioms lietuviams apie šios mums brangios šven
tės reikšmę ar jos minėjimo reikalingumą. Visi juk ge
rai žinome, kaip nusiviltų mūsų broliai Lietuvoje ir 
kaip džiūgautų okupantas, jei mes dėl kokių nors prie
žasčių Vakario '16-tą nustotume minėję ar mūsų ren- 
iami minėjimai nebūtų gausiai lankomi. Todėl šio 

minėjimo rerigėjai,' bendrai veikdami, nuoširdžiai kvie
čia visus Los Angeles ir apylinkių lietuvius kuogau- 
siausiai minėjime dalyvauti.

Mūsų gausus atsilankymas ir ta proga sudėtos 
aukos tebūna konkretus atsakymas mūsų tėvynės pa
vergėjams ir jų talkininkams.

P. S . Kaip ir anksčiau, maloniai prašome ta proga 
paskirti galimai didesnę auką jVLT’ai, L. Bendruome
nei ar Tautos Fondui (VLIK’ui).

F. Masaitis R. Dabšvs
ALTos Los Angeles sk. L. B-nės Vakarų Apyg. 

pirmininkas pirmininkas
*7 v.-!- Albinas Markevičius

Tautos Fondo (VLJK’o) Los Angeles k-to 
pirmininkas

Lietuvos Pasiuntinybės L 

rūmu remonto reikalu U

Sausio 10 d. Lietuvos Pasiun
tinybėje Washingtone įvyko po
sėdis Pasiuntinybės rūmų restau
ravimo reikalu. Dalyvavo Lietu
vos atstovas dr. S. A. Bačkis, po
nia Ona Bačkienė ir dr. Domas 
Krivickas, JAV LB atstovai • 
inž. Vytautas Kutkus, pirm., inž. 
Vytautas Izbickas, JAV LB Ta
rybos pirm., Viktoras Nakas, vi
suomeninių reikalų tarybos na
rys, ir Am. Lietuvių Tarybos at
stovai — dr. Jonas Valaitis, vi- 
cepirm., inž. Gražvydas Lazaus
kas, sekr., ir dr. Jonas Genys, 
Alto atstovas Washingtone.

Lietuvos atstovas pranešė, kad 
iki Šiol pasiuntinybės rūmų re
montui jau gauta aukų $35,000, 
iš kurių jau $2,000 buvo panau
dota patiems reikalingiausiems 
pataisymams. Aukojo 28 organi- 
acijos ir daug pavienių asmenų. 
Alto ir JAV LB atstovai taip 
pat susitarė dėl bendrosios admi
nistracinės struktūros. Dr. J. Ge

nys buvo vienbalsiai išrinktas šio 
restauravimo komiteto pirminin
ku. Inž. V. Ibiokas buvo išrink
tas komiteto atstovu techniškiems 
reikalams. Ateityje bus sudarytos 
specialios restauravimo fondo ir 
teisinės komisijos

Su šiuo Pasiuntinybės restau
ravimo komitetas pradeda darbą. 
Lietuvos atstovas ir ponia Ona 
Bačkienė ir komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visuomenei už nuoširdų 
atsiliepimą ir gausias aukas.

Pasiuntinybės rūmų restaura
vimo komitetas ragina visuomenę 
ir toliau siųsti aukas tiesiog į Pa- 
siuntinybeą rašant čekius: Lithua
nian Legation, 2622 16th Street, 
Washington, DC 20009, arba per 
savo organizacijas. Norintieji gau
ti atleidimus nuo mokesčiu — c 
gali aukoti per egzistuojančias 
organizasijas arba fondus, turin
čius nuo mokesčiu atleidimo sta- o 

tušą, nurodant aukos paskirti. 
1982.1.10 d.

V. Kutkus, V. Izbickas, V. Na
kas, dr. J. B. Genys, dr. J. Va
laitis, G. J. Lazauskas

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA 

2802 Santa Monica Boulevard,
SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404

Phone (213) 828-7095

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
2472 GLENDALE BOULEVARD (213) 986-9247 (213) 660-6600

LOS ANGELES, CA 90039 Home (213) 664-0791

ROQUE and MARK CO.. INC.
REALTORS € INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC 

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404 
Phone: 828-7525 ----------- Res.: 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ir bendradarbiai

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
IMPORTUOTŲ-VIETINIŲ

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

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

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039
SAV. - JONAS KARALIUS TEL - 660-5984
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ZWEN1X, AZ.

Kūčių vakarą kun. Valiu škos 
svetainė buvo pilna kaip stiklinė 
Phoenixo lietuviškos šeimos susi
rinko lietuvišku papročiu atšvęsti 
Kūčių vakarienės, c*

Ant stalo žvakutės, poinseti- 
jos, plotkeliai, altoriaus vynas. 
Lėkštėse — žuvys, silkutės, šliži- 
kai, aguonų pienas, kisielius, 
kompotas ir kt.

Tamsoj, 'tik prie mirgančių 
žvakučių, perskaityta Kristaus 
gimimo evangelija, sugiedota 
’’Sveikas Jėzau gimusis”. Trum
pai prisiminta maldoje giminės, 
artimieji, mirusieji, kenčiantieji 
priespaudą. Tada pasirodė švie
sos ir prasidėjo džiaugsmingas 
plotkelių laužymas ir linkėjimų 
linkėjimai...

Greitai pranyko ant stalo su
dėtos gėrybės. Tik šeimininkės 
stebėjo, kad visi sotūs būtų. Kol 
stalas vėl apsikrovė ’’minkštai
siais” valgiais, buvo nedidelė per
trauka, kurios metu svečiai buvo 
’’papenėti” poezija.

Viktorija Zakarienė jautriai 
perskaitė porą vakaro nuotaikai 
tinkančių Bernardo Brazdžionio 
eilėraščių. O svečias aktorius 
Juozas Bolevičius iš New Yorko 
pasirinko kitus poetus: jis su 
meistrišku įsijautimu paskaitė 
Vytauto Mačernio' Viziją ir Laiš
ką Kristui. Po to dar padeklama
vo du Putino eilėraščius.

Vakarienėje dalyvavo ir ke
letas svečių, atvykusių į Phoe- 
nixą atostogų: Antanas Adomė
nas ir Mira Blynienė iš Santa 
Monikos, Bronius ir Birutė Dir
sės iš Walsingham, Ruseckų anū
kė, o Kojelių proanūkė iš Wa
shington DC, atvykusi savo arti
mųjų aplankyti ir jau minėtas J. 
Bolevičius iš New Yorko; jo bro
lis Ray su žmona Phoenixe yra 
garsūs savo rekordavimo studija 
Canvon Recordings, Inc.

Gvidas ir Juozas Duobos, šiais 
metais (1981) atvykę iš Chicagos 
jau čia įsikūrę gyventi.

Vasario 16 minėjimas
Šiais metais mūsų tautinės 

šventės, Vasario 16-tos, minėji
mas numatomas vasario 21 d.

Planuojama ją paminėti iškil
mingai ir įsu gera programa. Tą 
diena bus koncelebruotos Mišios o
už Lietuvos laisvę. Per Mišias 
giedos lietuvių choras ir viešnia 
solistė. Po Mišių ukrainiečių sa
lėje, 730 W. Elm, Phx., įvyks mi
nėjimas. Į jį atvyksta iš Los An
geles Lietuvos garbės konsulas 
V. Čekanauskas. Be to, dar bus 
solistė Vita Polikaitytė ir muzikė 
Ona Metrikienė. Meninėj dalyj 
taip pat sutiko dalyvauti ir vietos

solistė Kristina Lindquist Milė- 
riūtė.

TUSCON, Az.

Vietos laikraštis apie kun.
J. Domeiką

Tuscone leidžiamas laikraštis 
’’The Arizona Daily Star” lapkr. 
19 d. įdėjo kun. Juozo Domeikos 
fotografiją prie jo- jau baigto pa
veikslo — keramikos rožių. Ten 
pat telpa gana ilgokas aprašymas 
apie jo pamėgimą piešti, jo darbų 
techniką, jo fizinį ribotumą, nes 
jo sveikata yra paliesta įvairių li
gų ir negerovių; paskutinė ope
racija palietė jo dešinę ranką, 
kuri jam buvo taip reikalinga pa
mėgtajam tapytojo darbui. Laik
raštis duoda jo darbų aprašymą, 
nupieštų paveikslų skaičių, pa
mini jo gerbėjų būrį, jo padarytas 
sveikįnimo korteles savitu lip- 
dvmo būdu. •*

(Žinios iš ’’Arizonos Lietuvio”)

NAUJAUSIOS KNYGOS

Vytautas Volertas, Greitkelis. 
Romanas. Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas, Chicago', Ill. 
164 psl. Kaina $6.

J. Savasis, Laisvos atostogos. 
Novelės. Išleido Lietuviškos Kny
gos Klubas. 192 psl. Kaina $6.

Jonas Vizbaras-Sūduvas, Al- 
šėnų kunigaikštytė. ’’Draugo” 
konkurse premijuotas romanas. 
287 psl. Kaina $8.

R. Spalis, Auksinio saulėlydžio 
gundymai. Romanas. Išleido LST 
korp. Neo-Lithuania. 384 pusi. 
Kaina $10.

Elena Juciūtė, Ąžuolynėlis. 
Epochinis romanas. Išleido Lie
tuvių Agronomų sąjunga. 360 ps. 
Kaina $8.

Visos šios ir daugelis anksčiau 
išleistų knygų gaunama LAV ir 
LD administracijoje, 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles

CA 90029. Tel. 664-2919

Nauja plokštelė ”Su Jumis”, 

įdainavo Slava Žemelytė, Toron
to, Ont., Canada. Akomponavo 
J. Govėdas. Kaina $7.00.

Solistė S Žemelytė ir muz. J. 
Govėdas buvo atžymėti ’’Lietuvių 
Dienų” žurnalo viršely ir tekste.

Šias ir daugelį kitų plokštelių 
galite gauti

’’Lietuvių Dienų” knygyne 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,

CA 90029 * Tel. 664-2919 
Užsisakant paštu pridėti $1.

Saugi vieta taupyti yra 
LIETUVIŲ KREDITO UNil A .

3356 Glendale Blvd-, Los Angeles Calif. 90039 
NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION A

■ Indėliai yra apdrausti iki $100,000.
Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus (8?2%) 

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

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404 

Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog

MARCELLA AUGUS
PRESIDENT

CROWN ESCROW CORPORATION
I 2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026
I 413-3370

I A. PEČIULIS
| Remodeling and Construction |
| Sav, ALOYZAS PEČIULIS |

| 814 5th St., #8 Santa Monica, CA 90403 |
| Phone 394-2242 |

Linksmų švenčių ir laimingų naujų metų!

Danutė Giedraitienė, D.M.D.
Rolandas Giedraitis, D.D.S.
ALMA VILKAS-STOOKIENĖ, D. D. S.

3151 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039

FOTO STUDIJA "FLATT E OF HOLLYWOOD"
LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas

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

Nuoširdžiausi švenčių sveikinimai!

ARTHUR V. DOBLE 
(Arturas Dobilas)

Attorney at Law

12301 Wilshire Blvd., Suite 512 

Los Angeles, CA 90025 Phone (213) 826-5505

8 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOS?



LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Advokatai

Law Offices of

NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS 

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504 

170-2000 — 538-4160

3440 Wilshire Blvd- 
Los Angeles, CA 90010

ARTHUR V DOBLE 
(Arturas Dobilas) 

Attorney at Law 

1-2301 Wilshire Blvd., Suite 512 

Los Angeles, California 90025

Telefonas (213) 826-5505

Apdrauda

M & R AMERICANA
Insurance Service, Inc.

A. "Mark" MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404 

452-1735 828-7525

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard

Los Angeles. CA 90029

Tel.: 664-2919

Automobilių taisymas
------ IIIMI    Iir—~ - - r - —■ <

AUTOTECHNICA

Sav. Jonas Karalius

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

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai

11985 E- Firestone, Norwalk, Cb

Telef. 2(13) 864-2063

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”

6671 Hollywood Blvd.
Hollywood. CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member American Dental Society

10900 Warner Ave., Suite 116 
Fountain Valley, CA 92708

(Corner Warner & Euclid)

Tel. 1 (714) 968-5525

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

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 90403

Phone 8284613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
DANUTE GIEDRAITIS, D.NI.D. 

ft*
ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.

Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard

Los Angeles, CA 90039 
Tel. .60-1205

_ Escrow Companies

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: 82o-3090 

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Va’.andos: 10-12 ir 3-7; šeštad. 9-1

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D,

Diplomate American Board o j 
Obstetrics and Gynecology

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

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

ALBERT, LUIS M., M.D.
Physician & Surgeon

1500 So. Central Ave., Suite 125

Glendale, CA 91204

246-2456

830 S. Gage Ave.
Los Angeles, CA 90C23

263-9847

BRIAN T. McCORMACK, M.D.

Diplomate of the 
American Board of Internal Medicine

1701 So. Euclid Avenue 

Anaheim, Calif. 92802 

Phone 772-0584

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D. 

& JORGE HOYOS, M.D.

MEDICAL OFFICES

2642 Pasadena Avenue 
Los Angeles, CA 90049 

Phone 222-0211

Nuosavybių pardavėjai
kill . TI   -I---

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

2802 Santa Monica Blvd.,

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

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-, *81

BRONĖ SKIRIENĖ
Realtor 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

664-2919 Res. 849-4192

Vincas Skirtus 
R. Ę. Salesman 

(same address)

ROMAS JASIUKONIS 
Realty World-American 

Commercial and Residential

Van Nuys, Calif. 91405 
6742 Van Nuys Blvd.

Bus. 873-1228; Home 731-7369

Vaikų darželiai

GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN 

Ona Žukienė, savin.

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA 
244-4567 vakare 241-0340

GENERAL CONTRACTORS

A. PEČIULIS
REMODELING and 
CONSTRUCTION

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

814 5th St., #8
Santa Monica, CA 90403

Phone: 394-2242

AMBO - WYTKING, Inc.
Gen. contractors

Presid. Charles Dargis

12421 Venice Blvd., Suite b 
Los Angeles, CA 90066 
Teleph. (213) 391-5243

VERTINGOS DOVANOS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių 
gimtadienių ar kitomis progomis— 

lai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa< 
galvelės, rankšluosčiai ir staltieses.

Gražu dovanų duoti yra

ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

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

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Calif. 90029 Tel. 664-2919

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stančikaitės 

iliustracijomis.

Kaina $4-00

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

90029
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
J VLADAS GLLYS

. 3 3 29^2 Atwater Avenue
Los Angeles, CA 90039

Telef. 662-6906
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

SAUSIO MEN.

29 d. 8 vai. v. — Bangos sporto 
klubo varžybų aitžymėjimas 
Tautiniuose Namuose.

10 ir 31 dienomis — LFB Poli
tinių studijų savaitgalis Šv. 
Kazimiero parap. stlėje.

VASARIO MSN.

6 d. 7:30 v. v. Korp! Neo-Li- 
thuania metinės šventės balius 
Lietuvių Tautiniuos Namuos.

7 d. — Lietuviu Fondo Balius
t/

Šv. Kazimiero parap. salėje.

14 d. 1 vai. p. p. — Vasario 16 
minėjimas Marshal mokyklos 
auditorijoje.

20 d. — Spindulio Blynų balius 
Šv. Kazimiero parap. salėe.

— TRUMPA! —

— Sofija Brazauskienė savo 
vyro Antano atminimui paaukojo 
Religinei Šalpai $3000 išleisti 
Sibiro lietuvių .kalinių laiškus 
mergaitėms, irgi esančioms Sibire. U. Z C*'

‘ Knygą paruošė ir leidžia kun. 
K. Pugevičius, Religinės Šalpos 
vedėjas. Knygoje bus laiškų ori
ginalai lietuviškai ir vertimai i 
anglų kalbą. Kainuos $5 ir bus 
platinama per Vasario 16 min:- 
jimus. >

— Raimundas Sidrys, antropo
logas iš LosAngeles sausio mėn. 
konferencijoj skaito moksline 
studiją apie Lietuvos gintarą.

— Matas Šalčius iš Great 
Neack, N. Y., neseniai baigęs 
Academy of Aerodynamics La 
Guardia Airport, N. Y., buvo 
pakviestas dirbti kaip jaunesnysis 
inžinierius-mokslininkas didžiu
lės lėktuvų gamyklos Long 
Beach, Calif., aerodinaminėje la
boratorijoje. Jis taip pat yra. pilo
tas.

Saudi Arabijos sostinėje 
lietuviai inžinieriai įkūrė LB 
apylinkę

Riyadh mieste, Saudi Arabijo- 
jos sostinėje dirbantieji lietuviai 
inžinieriai ir jų Šeimos, susirinkę 
inž. Vytauto ir Vandos Šliupų 

- namuose, įkūrė Lietuvių Bend- 
. ruomenės apylinkę ir išsirinko 
valdyba. Pirmininku išrinktas 
inž. Albertas Vaitaitis, vicepirm. 
įvairiems reikalams — Sigutė 
Rastenienė ir Audronė Skripkie- 
nė.

Aukos L.A. Vakarams

Po $45
Gylys, P.

Po $30—
Petraitis, P.

Po $20—
Giedraitis, J. L.

Po $17— U
Damulis, S.

Po $10—
Dr. A. Kontvis, Valys, V., De- 

venienė, A., Dr. Namikas, M., Dr. , 
Jusionis, Jasutis, S., Roland, J. V., 
Vilimienė, E., Maskoliūnas, A.,

Po $8—
Steinle, 1., Zitkienė A.

Po $5 ir mažiau—

Galdikas, A., Venckus, J., Čiur
lionis, J., Grauziniene, L., Visvy
das,’ P.-, Rądvenis, Gi, Mažeika, A., 
Venckus, J. L., Žemaitaitis, A., 
Tomkus,. L., Žukienė, O., Uždavi
nys, J., Kudokas, S., Dzenkaitis, 
J., Paškevičius, H., Miller, Aukšt
ikalnis, K., Mikalajūnas, A., Bun- 
garda, Z., Kevalaitis, M., Devenis, 
Juodvalkis, V., Petravičius, S., Su- 
rantas, D., Tautkus, K., Savage, 
W, Ms. Sims, Sakalauskas, V., 
Paškauskas, S., Stadalnikas, V., 
Barauskas, M., Kildišas, R., Mat
tis, K., Sabalis, E.„ GŲčius, J. A., 
Skridulis, A., Balčeris, E., Bajalis, 
H., Nelsas, E., Janulienė, B., Ba- 
kūnas, V.

Gavome pardavimui

ZANAVIKIJA. II t. Kaina 
$15. Redagavo A. Rūgytė. Išlei
do Lietuvių Istorijos dr-ja, Chi
cago, Illinois.

LIETUVIŲ TAUTOS PRA
EITIS. Tomas IV, knyga 3-4. 
416 psl. Kaina $15. Redaktorius 
Juozas Jakštas, Ph. D., vicered. 

' J. A. Račkauskas, Ph. D. Išleido 
Lietuvių Istorijos draugija.

1982 M. KALENDORIAI

Gavome platinimui 1982 m. 
kalendorius:

.A. Kezio išleistą sienini dide- 
lio formato kalendorių su gražio
mis, meniškomis jo nuotrauko
mis. Kaina $10 — atsiimant iš 
LAV administracijos, $11 — 
pasiunčiant paštu.

Toronto lietuviu knygos for
mato KALENDORIUS. Daug 
pasiskaitymų, poezijos, juokų. 
Tai tradicinio tipo kalendorius. 
Daug iliustracijų, skelbimų. Kai
na tik $2.

(Ll
MIRTYS

— Michalina Jagucanskienė 
mirė liepos 25 d.

Ji buvo nuolatinė LD žurnalo 
skaitytoja ir rėmėja, priklausė 
prie Los Angeles lietuviškų orga
nizacijų.

Atsiųsta paminėti

Lietuvių Istorijos Draugijos 25 
metų veiklos apžvalga. Redagavo 
A. Rūgytė. 134 psl., gausiai iluis- 
truota. Kaina nepažymėta.

A. Keblio plokštelė. Gaunama 
šiuo adresu:

■ A. Keiblys, 3505 St. Famille 
St., #1009, Montreal, Que., Ca
nada, H2X 2L3.

NAUJOS KNYGOS

Gyvenimo pakelės, Aleksandro 
Pakalniškio prisiminimai. Išleido 
autorius. 384 psl., kaina $5.

Santara - Šviesa — 25 metų su
kaktuvinis leidinys, Atsak. redakt. 
Vladas V. Adamkus. 160 psl. Gau
siai iliustruota ir lietais viršeliais. 
Kaina $6. Gaunama Algimanto) 
Mackaus knygų leidykloje — Gin
tautas Vėžys 7338 S. Sacramento 
Ave., Chicago, 111. 60629.

t

Rudenys ir pavasariai III dalis 
Albino1 Baranausko epinio romano 
paskutinė dalis. 390 psl. Kaina. $8. 
Išleido Liet, Knygos Klubas Chica-

“Trys Dienos Pasauly”—N. A. 
Dičpetris. Alg. Mackaus Fondo 
leidinys. 176 pusi. Kaina $8.

“Ispanų Novelė”—Povilo Gau- 
čio vertimas. 486 pusi. Kaina $10.

—o—

’ “Mano Kartos Likiminiai Me
tai”—Balys Gaidžiūnas. Poezija. 
104, pusi. Kaina $5.

—o—

ANTANO SKIRIAUS IŠTAIGOJE
Galima gauti He patarnavimai:

APDRAUDIMAS:
automobilių, namų, baldų, atsakomybes (Liability), 

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

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

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

ALp(LKA)1763 , 
1982, Nr.l ;

1

PATAISYMAS
Praėjusių metų LAV gruo

džio numeryje atspausto eilėraš
čio autorė yra D. Mitkienė. Pa
vardė iškrito1 per neapsižiūrėji
mą numeri beruošiant spaudai. 
Autorę atsiprašome. — Red.

v ♦»* •? *»♦
DĖL KAL. LIET. ALMANACHO

Prašome pataisyti pastebėtas klai
das Kalif. Liet. Almanache, taip 
pat papildyti naujais adresais savo 
pažįstamų ir giminių. Jei kas pradė
jote naują prekybą, prisiųskite savo 
vizitinę kortelę. Jei persikėlėte kitus 
gyventi,' irgi praneškite K. L. A.

— 4364 Sunset Blvd., L. A., CA 
90029. Leidėjas

PRAŠOME ATNAUJINTI

‘Lietuviai Amerkos Vakaruose” 
prenumeratą

•jnsiunčiant $5.00 adresu:

‘LAV”, 4364 Sunset Blvd-, L. A

90029- Tel- 664-2910

- m m kxks
VINCENT JUODVALKIS

Certified Public Accountant

Visi sąskaitybos darbai
Valstybiniai ir kiti mokesčiai

Dokumentų notarizavimas

Reid, Hughes&Webb, Inc
7327 Reseda Blvd.

RESEDA, CA 91335

Tel. 344-0283
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