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Balandžio mėn.

Jūratė Nausėdaitė-Ann Jillian televizoje
Jūratė Nausėdaitė-Ann JillianB viais, priklauso Neolituanų korpo
vaidina pagrindinę rolę naujoje,H racijai ir neatsisako išpildyti pro
specialiai televizijai pagamintoje,E» gramą lietuvių baliuose.
Mae West filmoje, kuri bus rodo-W1 Savo gražia, lietuviška išvaizda,
ma š.m. gegužės mėn. 2 d., 9 vai.'d įšilta ir vibruojančia asmenybe ji
vakaro per ABC kanalą. Mūsų 'b tikrai yra geriausia atstovė lietu
miela lietuvaitė, pradėjusi vaidinti \ viams.
filmose ir televizijoje būdama tik
-oI
10 metų, yra labai gabi ir versatili: puikiai šoka, dainuoja ir ge
Š.m. balandžio mėn. 21 d.
rai atlieka ne tik komiškas roles,
“Mae West” filmą, kurioje pa
kurios yra gal sunkiausios, bet ir grindinę rolę vaidina Jūratė Nau
dramatiškus vaidmenis atlieka be sėdaitė-Ann Jillian, buvo rodoma
priekaišto. Bob Hope, kuris yra kviestiniams svečiams. Ši biogra
garsus visame pasaulyje savo aukš finė filmą vaizduoja kabareto ar
to lygio programomis, pasikvietė tistės Mae West gyvenimą nuo 7
Jūratę Nausėdaitę, išskirdamas ją metų amžiaus iki 40. Artistė buvo
iš daugelio kitų, norėjusių toje
programoje dalyvauti. Jūratė savo
vaidmenis atliko puikiai; sudaina
vo puikiai pasirinktas dainas, ku
rios įrodė jos balso lankstumą.
Tad nenuostabu, kad ir Perry Co
mo, taip pat gerai visiems žino
mas, pasikvietė Jūratę kartu su
juo (atlikti Velykinę programą,
flmuotą Meksikoje.
Čia, šioje programoje, Jūratė
tikrai parodė savo visapusiškus ta
lentus: dainavimą, šokį ir vaidybą.
Ypatingai įdomus jos balsas: dai
nuoja Ethel Merman styliumi,
operetiniu balsu, ir duetose su
Perry Como, estradiniu.

pagarsėjusi ne vien tik egzotiniais
1šokiais, bet ir naujadariais išsi
reiškimais, kurie ir dabar dar pla
čiai amerikiečių yra naudojami.
Mae West gana komplikuotas
charakteris: scenoje ir viešame
gyvenimą—lengvabūdė, įžūli (aš
triu liežuviu; privačiame gyveni
me—jautri, švelni.
Reikia tikrai nepaprastų vai
dybinių gabumų atvaizduoti šią
moterį, gabumų keičiasi taip
greitai. Jūratė Nausėdaitė suvai
dino puikiai; visos jos perduotos
emocijos labai įtikinančios, publi
ka, žiūrinti šią filmą, nesigailėjo
plojimų, po kiekvienos gerai su
vaidintos scenos, o jų buvo gero
kai.
Jūratė gerai išstudijavo Mae
West gyvenimą, žiūrėjo daug jos
filmų ir tikrai puikiai pagavo ju
desius ir jos kalbą. Šioje filmoje
Jūratė turėjo progos pasirodyti vi
soje savo talentų pilnumoje: šo
kiais, daina, vaidyba. Iš viso, rolę
atliko taip, kad nebūtų nuostabu
jeigu Jūratė gautų atžymėjimą už
geriausią šių metų aktorės vaidybą
televizijos filmų srityje.

Šį ateinantį rudenį prasidės Jū
ratės Nausėdaitės-Ann Jilliian se
rijos
televizijoje
“Vaivorykš
tės Mergaitė.”
—Va-ja

VLIKO Valdyba
pasiskirstė pareigomis
Pasiskirsčius pareigomis, VLI
KO valdybos sudėtis pagal par
eigas yra tokia:
Dr. Kazys Bobelis, VLIKO vbos pirm.; dr. Domas Krivickas,
pirm, pavaduotojas; dr. Kostas
Jurgėla, vicepirm. tarptautiniams
ir politiniams reikalams; dr. Ele
na Armanienė, teisinė patarėja ir
iždininkė; dr. Jonas Stiklorius, sek
retorius; Vytautas Jokūbaitis, vicepirm. tarporganizaciniams reika
lams; dr. Jokūbas Stukas, vice
pirm. spaudos ir informacijos an
glų kalba reikalams; Nijolė Vaitekūnienė, vicepirm. žmogaus teisių
reikalams; inž. Liūtas Grinius, val
dybos narys; agr. Jonas Daugėla,
valdybos narys.

VLIKO valdyba daug dėmesio
kreipia į Europos Parlamentą, su
kuriuo jau užmegzti geri santykiai.
Madrido konferenciją atidėjus į
vėlyvą rudenį, nutarta paruošti
atitinkamą dokumentaciją apie So
vietų Sąjungos laužomus Helsin
kio susitarimo principus.
Taip pat nutarta sustiprinti ir
kur reikalinga išlyginti tarporganizacinį bendradarbiavimą. Padaryti
planai ir kitais reikalais.

Mums, lietuviams, tikrai malo
nu, kad gabi lietuvaitė iškilo į te
levizijos žvaigždes savo talentu ir
žemaitišku užsispyrimu, kaip visi
gerai žinom, televizijoje ir filmose
konkurencija yra nepaprastai di
delė ir tik patys gabiausi, vienas
kitas iš tūkstančio, prasiverčia. Si
Mae West filmą atidarys duris į
plačią amerikonų visuomenę ir Jū
ratės vardas pasidarys populiarus
ir visiems žinomas.
Mums džiugu, kad Jūratė gerai
kalba ir rašo lietuviškai, didžiuo
jasi savo lietuviška kilme; pasi
puošusi tautiniais rūbais Hour
Magazine programoje, trumpai
papasakojo savo kilmę, tėvų pa
bėgimą nuo rusų ir t.t. Kiek lai
kas leidžia, bendrauja su lietu-

Juratė Naus:daitė-Ann Jillian ir James Brolin “Mae West” gyvenimo rolėse.
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-redaguoja: Redakcine kolegija.
Spausdinami straipsniai! taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriau
kitaip nesusitarta. □ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai ne
būtinai reiškia redakcijos nuomonę. □ Anoniminiai raštai nepriimami
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Vėliau (1974 m.) Lietuvos išeivijos veiksnių, VLIKui vadovaujant,
2buvo sutarta, kad plečiant ryšius su pavergtoje Lietuvoje gyvenančiais
tautiečiais “išeivijos lietuviams tenka vadovautis savo sveika nuovoka,
sąžinės jautrumu ir tautiniu sąmoningumu, vengiant bet kurių veiksmų,
kurie galėtų pakenkti Lietuvos valstybiniam tęstinumui ar lietuvių par
stangoms iškilti ir ir išsivaduoti iš okupacijos.”
Amerikos Lietuvių Taryba, primindama Amerikos lietuviams šiuos
Lietuvos išeivijos veiksnių sutartus nurodymus, prašo Amerikos lietu
vius susilaikyti nuo tokių ryšių su okupuotos Lietuvos gyventojais, kurie
sukėlė susirūpinimą Australijos vyriausybei ir tokį patį susirūpinimą
galėtų sukelti ir Jungtinėms Amerikos Vaystybėms,
—Amerkos Lietuvių Taryba

SKIRIAUS

ANTANO

Prenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų.
Bina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius- ū

ĮSTAIGOJE

Galima gauti šie patarnavimai:

APDRAUDIMAS
namŲ, baldy, atsakomybės (Liability)

HlimSimBlIlO

NOTARO PATARNAVIMAI

Neplėvesavo Lietuvos vėliava prie miesto rotušės
Los Angeles lietuviai nustebo, kad miesto taryba nubalsavo^ panai
kinti tautybės vėliavų pakėlimo ceremonijas prie miesto rotušės. Nei
miesto tarybos, nei burmistro nebuvo paskelbta Lietuvių Diena, ir ne
išduota jokia dekleracija, kaip per trisdešimt metų buvo daroma.
Lietuviai, estai ir latviai turėtų kreiptis į savo, apylinkės tarybos
narius, klausinėti, kodėl taip padaryta, reikėtų rašyti laiškus miesto ta
rybos pirmininkui ir miesto burmistrui, prašant atstatyti senąją tvarką.
Kodėl žydeliai gavo paskelbimą “Holicaust Day” ir buvoi jiems įteiktas
miesto atžymėjimas. Ar jie yra geresni miesto gyventojai? Ar čia nėra
discriminacija?
Ateina rinkimai ir lietuviai turėtų atsiminti—nebalsuoti už žydiš
kus miesto tarybos narius, nė už prosovietinius juodžius.

Daugiau kontaktu su J.A.V. kongreso nariais
Vilius Bražėnas, balandžio, 14 d., vaizdžiai nušvietęs Lietuvos at
stovybės rūmų remonto reikalą, visus ragino prisidėti prie piniginio
aukų reikalo.
Po to, jis nušvietė dabartinę politinę situaciją ir į sovietinę propagandą Amerikoje ir visame pasaulyje. Lietuvių politines organizacijas
ragino daugiau kontaktuoti senato ir kongreso narius, nepasitenkinti
vien vizitais į užsienio reikalų ministerija (State dept.), nes jais negalima
pasitikėti. Jie viena kalba, žada, o visai kitaip daro.

Senato ir kongreso balsas valstybėje yra daug stipresnis už admi
nistracijos pažadus. ALT-os vadovybę reikia pagirti kad išleido bro
šiūrą “Lithuania must be Free,” kurioje pasisako virš šimto J.A.V. sen
atorių ir kongresmianų. (Šią knygelį galima gauti nemokamai L.D. ir
L.A.V. redakcijoje.)

Patvirtinama Įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

4366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029
Telefonai: 664-2910 — 664-2919

RŪTA, INC. — INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404
Telefonas: (213) 828-7525
Valdyba: Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog

NURMSEN

PAINT

CO.

TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida

GLOBE

PARCEL

SERVICE

Savinikai—BRONISLAVA VIKSMAN ir SOFIJA AYZENBERG

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026

Telef. 413-0177

Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus
Be jūsų atsneštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą ir gana pįgįaį,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

DAUG VIETOS MAŠINŲ PASISTATYMUI. APLANKYKITE MUS

atdara kasdien nuo 9 vai. ryti iki 5 vai. p.p. Sekmadieniais uždaryta

Dėl ryšių su ok. Lietuvos gyventojais
Australijos Pabaltiečių Taryba ir tenykštis Latvijos konsulatas ga
vo iš Australijos vyriausybės užklausimą dėl meninikų bei daininikų,
atvykstančių į Australiją iš okupuotų Pabaltijo valstybių: Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos.
Australijos vyriausybė pareiškė pabaltiečių atstovams, kad ji ne
pripažįstanti Pabaltijo valstybių inkorporacijos į Sovietų Sąjungą, kad
ji priimanti pabaltiečių memorandumus dėl jų kilmės kraštų laisvės
atstatymo, bet ji negalinti suprasti, kodėl Australijos pabaltiečių orga
nizacijos pasikviečia įvairius teatralus iš okupuotų Pabaltijo kraštų,
kurių atsilankymas tik sukelia sąmyšį tarp Australijos pabaltiečių kilmės
gyventojų.
Pats aukščiausias (1966 m.) veiksnių sutarimas skelbė, kad “laisvieji
lietuviai santykiuose su okupuotos Lietuvos gyventojais ribotųsi ben
dravimu tik privačioj asmeninėj plotmėje.”
2 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

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 Viennos skanumynai. Duona —•
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys,
įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams ir
šeimos šventėms.
- '7
Visi gaus dovanų, kurie, atėję čia pirktis, parodys šį skelbimą.
Atidarytai Antrad.-Kcvirt. nuo 9-6. Penkt.
9-7, Sėst. 9-5 Sekm. ir Pirm, uždaryta

Tel. 663-4747

NAUJA LIETUVOS ŠAULIŲ

SĄJUNGOS VALDYBA

Kovo 27-28 d.d. Chicagoje įvy
ko Šaulių S-gos visuotinis dalinių
atstovų suvažiavimas, kuriame bu
vo išrinkta nauja vadovybė.
Slaptu balsavimu, pirmininku
trečiai kadencijai buvo išrinktas
K. Milkovaitis, į Kontrolės komi
siją—J. Gurevičius, P. Padvaiskas,
A. Repšienė, kandidatais — M.
Brazas ir A. Patamsis; į Garbės
teimą—pilk. J. Švedas, j. kpt. B.
Krištopąitįs ir teis. A. Balčiūnas,
kandidatais—A. Gasnerienė ir A.
Raudys.
Į1 centro valdybą, sąjungos pir
mininkui pristačius, bendru susi
rinkimo dayviu plojimu išrinkti Iju vicepirm. V. Išganaitis, Il-ju
vicepirmininku ir jūrų šaulių va
dovu E. Vengianskas, vicepirmi
ninku sveikatos reikalams dr. K.
Pautienis, iždininku S. Bernatavi
čius, sekretorių J. Mackonis, mo
terų vadove B. Jasaitienė, kultūri
nių reik, vadavou A. Kairys, tieki
mo ir turto ved. A. Paukštė, spau
dos ir inform, reik. P. Malėta,
šaudymo sporto vad. R. Nainys,
teisinis patarėjas A. Budreckas ir
jaunimo vadovas R. Juodis. Kun.,
J. Borevičius pakviestas vyriausiu!
sąjungos kapelionu.
f

Iš Los Angeles suvažiavime da
lyvavo: pirm. J. Ruokis, J. Paškauskienė, V. Paplauskienė ir K.
Karuža.
LIETUVOS ŠAULIŲ
SĄJUNGOS TREMTYJE

SUVAŽIAVIMO
REZOLIUCIJOS

Šaulių suvažiavimo sekretorius
Rug. Myla atsiuntė šią rezoliuci
ją, suvažiavimo priimtą ir Kazio
Karužos bei Mykolo Vitkaus par
sirašyta:

Mes. Lietuvos Šaulių Sąjungos
Tremtyje išrinkti atstovai, 1982
m. kovo mėnesio 27-28 dieno
mis sūsiririkę Chicagoje, Vytauto
Didžiojo Rinktinės namuose, iš
klausę, bei išdiskusavę Centro Val
dybos šiam suvažiavimui pateik
tos ir suvažiavimo priimtos dar
botvarkės klausimus.
• i*!
’
, į..Konstatuojame:

1. Mūsų pavergta Tėvynė Lie
tuva neša sunkų okupanto užde-tą jungą. Ten likusieji mūsų bro
liai ir šesės kenčia tautini ir reli
ginį persekiojimą, yra teisiami,
kalinami ir tremiami, bet kovo
jantieji ir žūtbūtinėje kovoje tau
tos laisvės ir valstybės nepriklau
somybės idealui lieka ištikimi.

2. Jie piktinasi karjeros ar kitais
kokiais sumetimais Tautos pa
vergėjui parsidavusiais ir ypač
smerkia laisvajame pasaulyje gy
venančiuosius savo tautiečius, nuo
okupanto savo gyvybę išnešusius,
o dabar su tuo pačiu okupantu
bendradarbaujančius, jam talki
nančius, pavergtųjų kovą sunki
nančius ir išeivijos vienybę skal
dančius.
3. Šis suvažiavimus apgailestau
ja, kad okupanto infiltruotos pik
tos išeivijos vienybės skaldymo
bacilos yra uškrėtusios ir Lietu
vos Šaulių Sąjungos Tremtyje
buvusį sveiką ir atsparų kūną.
Suvažiavimas kviečia:

1. Tautos nelaimės akivaizdoje
suvažiavimas apeliuoja į visus seses
ir brolius šaulius savo kovos gink
lus nukreipti į tikrąjį mūsų visų
priešą — Lietuvos okupantą. To
reikalauja šaulio priesaika, tau
tinė ištikimybė ir žmogiškoji są
žinė.
2. Suvažiavimas kviečia vienin
gai suglausti savąsias gretas ir
drauge su Lietuvos laisvinimo
veiksniais — VLIKu, ALTu ir
Lietuvos Diplomatine Tarnyba
bei su vargan patekusiųjų šelpė
jų BALFu ryžtingai siekti grei
čiau sulaukti Lietuvai laisvės ryto.

3bickas dalyvaus komisijoje kaip
komiteto atstovas. Komisijai pa
vesta sudaryti visus planus, nu
statyti remonto iš lauko ir rūmų
viduje darbų eilę, Lietuvos atsto
vui patvirtinus, darbus vykdyti
bei prižiūrėti. Po posėdžio ši ko
misija turėjo savo atskirą pasita
rimą.
Vajaus centrinės komisijos su
darymo reikalais pranešimą pada
rė inž. G. J. Lazauskas, kuriam
pavesta Chicagoje šią komisiją
sudaryti ir išsirinkti pirmininką,
nustatyti vajaus akcijos gaires, pa
laikyti ryšį su jau veikiančiais
įvairiose vietose aukų rinkimo bū
reliais bei komitetais, paruošti
planus, numatyti Chicagoje šaukti
Amerikos lietuvių organizacijų at
stovų konferenciją ir kt.
Adv. Elena Armanienė sutiko
būti komiteto teisine patarėja.

Kadangi Liet. Pas. Rūmų Res
tauravimo komitetas susideda iš
Chicagoj, Bostone ir daugumoje
Washingtone gyvenančių narių,
nutarta sudaryti Washingtone vyk
domąjį prezidiumą, kuris tvarkys
bėgamuosius reikalus. Pilno komi
teto posėdžiai įvyks tik principi

Lietuvos atstovas, ponia O.
Bačkienė ir komitetas dėkoja or
ganizacijoms,
vietovėse įsistei
gusiems vajaus komitetams ir vi
suomenėj už gausų atsiliepimą
aukomis, kurios bus panaudotos
tik Pasiuntinybės rūmų tinkamam
išlaikymui ir bus skelbiamos spau
doje.
Pasiuntinybės rūmų restauravi
mo komitetas ragina visuomenę ir
toliau siųsti aukas tiesiog į Par
siuntinybę (rašant čekius: Lithuan
ian Legation, 2622 16th Street,
N.W., Washington, D.C. 20009)
arba per savo organizacijas ir per
vietos vajaus komitetus. Norintieji
gauti atleidimus nuo mokesčių ga
li aukoti per organizacijas arba
fondus, turinčius nuo mokes ių
atleidimo statusą, nurodant aukos
paskirtį.
Lietuvos Pasiuntinybės Rūmų
Restauravimo Komitetas

Saugi vieta taupyti yra —

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION

Lietuvos Pasiuntinybės Rūmų
Restauravimo Komiteto
Pranešimas

1982 m. kovo 20 d. Lietuvos
Pasiuntinybėje, Washingtone, įvy
ko posėdis rūmų restauravimo
reikalu. Dalyvavo: Lietuvos at
stovas dr. Stasys A. Bačkis, ponia
Ona Bačkienė ir dr. Domas Kri
vickas; Liet. Pas. Rūmų Restau
ravimo komiteto nariai: pirminin
kas dr. Jonas Genys; inž. Vytau
tas Izbickas (LB atst.), dr. Kostas
Jurgėla (ALT atst.), Linas Koje
lis (LB), Skirmantė Kondraitienė
(LB), inž. Gražvydas Lazauskas
(ALT) ir Margarita Samatienė
(ALT), vietoje dr. Jono Valaičio;
komisijų nariai: dr. Elena Armanienė, arch, Arvydas Barzdukas,
arch. Algis Žemaitis.
Lietuvos atstovas pranešė, kad
. iki šiol pasiuntinybės rūmų re
montui jau gauta aukų $52,860, iš
kurių išleista $2,058 kai kuriems
reikalingausiems pataisymams, o
praėjus žiemai teks atlikti kiti dar
bai, pagal spec, technikinės ko
misijos patarimus.
Inž. V. Izbickas padarė prane
šimą inžinierinės komisijos reika
lais. Išrinkta technikinė komisija
iš Washingtone gyvenančių archi
tektų: arch. Arvydas Barzdukas ir
arch. Algis Žemaitis. Inž. V. Iz

nius klausimus svarstant.
Vykdomąjį prezidiumą Wash
ingtone sudaro: pirm. dr. J. Ge
nys, dr. E. Armanienė, dr. K. Jur
gėla, dr. D. Krivickas, L. Kojelis,
S. Kondratienė ir M. Samatienė.

3356 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Indėliai yra apdrausti iki $100,000 asmeniui
Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna auktšus diviendus (9%)
ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000
Dėl informacijų kreiptis tel. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais
nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadeniais nuo 9 iki 12 vai. dieną
Kitu laiku telef. 663-1819
Jei trūksta pinigų čia paskolą gausi geresnės sąlygom negu kur kitur

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard,
SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404
Phone (213) 828-7095
Jiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllllll^

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
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Cl LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □ 4studentai, kuriems mokslas daug
kainuoja, o tie kaip tik ir yra
LB SPINDULYS 1981-1982
DARBO METŲ BĖGYJE

Darbo metų sezonas prasidėjo
rugsėjo mėnesį. Po vasaros atos
togų “spind ui iečiai,” ne visi vie
nodai, ima judėti, bet aktyvieji
prisistato ten, kur reikia.
Kaip niekada, šį sezoną prade
dant, gauta daug kvietimų pasiro
dyti svetimtaučiams. Trijų mėne
sių laikotarpy teko pasirodyti še
šis kartus.
Visur suspėjo, visur gražiai pasi
rodė, nes vyko tik rinktinė, repre
zentacinė grupė. Vadovė Danguo
lė. Padėjėjai-bendradarbiai kai kur
ją pavaduoja. O jų yra keletas.
V. Bandžiulis—vyriausias; Jonas
Bužėnas, A. Bužėnaitė, A. Mičiulytė ir L. Polikaitis—vaikų gru
pėms. Visų darbą muzika lydi re
tos kantrybės pianistė Ona1 Ba
rauskienė.
Tradiciniam vakarui—blynų ba
liui, plušėjo visi. Vaikų ir jaunų
grupės pasiruošė šeštadieniais.
Čia daug gali padėti Lituanistinė
mokykla, kurioje vaikai gauna
dainų ir tautinių šokių pradžią.
Vaikai, kurie nelanko lietuvių
mokyklų, paprastai nepritampa
prie chorų ar prie tautinių šokių
grupių. Todėl labai svarbu, kad
valkai lankytų lietuvių mokyklas,
išmoktų gerai kalbėti, skaityti, ra
šyti ir kit. Tada tik jie pasijus
esą lietuviai, ir jiems rūpės tauti
nis menas. Tėveliai, turite tą ge
rai įsidėmėti! Taip žengia “spin
duliukai” per vaikų grupes į jau
nių ir jaunimo grupes, kurios dir
ba sekmadieniais nuo 5 vai. iki
9 vai. vak. Tėvelių talka ir para
ma labai vertinama ir būtina.
Malonu, kad ir seneliai labai re

mia savo vaikučių pastangas ir
“Spindulį”. Dabar LB Spindulys
sparčiai ruošiasi 26-jai tradicinei
jaunimo šventei, kuri įvyks š.m.
birželio mėn. 12 dieną 7 vai. vak.
gražioje Glendale Civic auditori
joj. Bus graži programa: trumpas
rašytojos Alės Rūtos veikalėlis
“Ąžuolo pasakos,” perpintas dai
nomis ir tautiniais bei plastiniais
šokiais, visus sužavės. Antroj da
ly—jaunųjų ir vyresniųjų dainos
ir tautiniai šokiai. Dalyvauja ir
San Francisco “Vakarų Vaikai.”
Laukiame jų!
Po
programos—pasilinksmini
mas: užkandžiai, gėrimai, šokiai;
grojia “Vakarų Aidai.” Kviečiame
visus Los Angeles ir apylinkių lie
tuvius su draugais amerikiečiais,
kuriems irgi būtų įdomi tokia jau
nimo programa, ši šventė turi dar
ir kitą tikslą: sukelti kuo daugiau
lėšų “Spindulio” išvykai į Austra
liją paremti, kuri įvyks šių metų
pabaigoj ir naujų metų pradžioj.
Kaip žinote, prieš penkis me
tus “Spindulys” savo misiją atli
ko gerai. Tokios išvykos suteikia
jaunimui progą pasitempti, kas
pakelia dainų ir tautinių šokių
meninį lygį, sucementuoja grupę.
Australijoj esam kviečiame įsijung
ti į jų dainų ir tautinių šokių
šventes, jaunimo vakaro progra
mą, sporto šventę ir kt. Be to—
trys “Spindulio” koncertai! Ade
laidėj, Melbourne ir Sydney! To
dėl, suprantama, kad turi vykti ten
mūsų pačios geriausios jėgos ir su
geru pasiruošimu.
Bet jaunimo entuziazmas dide
lis. Jie pasiryžę didesniam dar
bui. Dalį tos programos jau ma
tysite jaunimo šventėje. Tik . . .
reikia paramos. Mat, daugumas

turi vykti būtinai! Vieniems tėve
liams būtų per sunku, ypač tiems,
kurių yra keli iš šeimos. Todėl ir
kreipiamės į geraširdžius mūsų
rėmėjus, Lietuvių Bendruomenę,
visas organizacijas, kiek galima,
padidinti savo paramą šiai išvykai.
Išvyka reikšminga, naudinga, bet
brangi ir reta. Kviečiu ja pasinau
doti visą jaunimą.
Deja, tik tuos, kurie nori ge
rai pasiruošti . . . tie, kurie bijot
padirbėti, sėdėkit namie. Pirmoji
stambesnė auka jau paskirta Liet.
B-nės Los Angeles apylinkės
(500 dol.). Laukiame ir iš kitų.
Ieškome sponsorių su 1000 dole
rių; maždaug, vienam!
Didesnė proga “Spindulį” pa
remti bus jaunimo šventė. Visi
kviečiami įsigyti rėmėjo bilietus—
nemažiau $25. (Kiti bilietai-—$15,
$12.50, $10, $7.50 ir stud. $5
doleriai.)
Be to, organizuojame loteriją,
kuriai fantų prašome paaukoti,
kas galite. Jau pažadėtas dail. J.
Andrašiūno paveikslas ir dau
giau. Kai jaunimas pasiūlys lo
terijos bilietą, neatsisakykite.
Malonu, kad šią jaunimo iš
vyką rengiasi palydėti ir dalis tė
velių ir svečių. Kviečiu registruo
tis skubiai. Jau žinome, kad stu
dentai gaus gerą nuolaidą, o ir
suaugę—-papigintą. Skridimą tvar
ko Rimas Polikaitis. Iš Los Ange
les išskrisime š.m. gruodžio mėn.
19 ar 20 d.d. Grįšime po Naujų
Metų. Iš Australijos lietuvių gau
name gražiausių pažadų jog būsi
me priimti “visa širdimi.”
Neškime džiaugsmą kitiems, tai
turėsime džiaugsmo ir patys!
Skleiskime savąją kultūrą kuo pla
čiau, už jūrų marių—Jaunimas

“Spindulio” ansamblio šokėjos kviečia į jų šventę
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pas jaunimą, kad ir kitam pasau
lio krašte.
“Spindulio” pažiba-talentai. Jie
Registruotis pas Oną Razutienę
ar Danguolę Razutytę-Varnienę,
3767 Aloha St., Los Angeles, CA
90027, Telf. 213-661-0041 larba
213-394-6078.
Jūsų,
Ona Razutienė

LOS ANGELES ALTOS
NAUJA VALDYBA

Balandžio 14 d. įvyko metinis
Amerikos Lietuvių Tarybos, Los
Angeles skyriaus susirinkimas šv.
Kazimiero parapijos mokyklos
klasėje.
Susirinkimą pradėjo pirm. F.
Masaitis ir į prezidiumą pakvietė
pirmininkauti A. Mažeiką ir sek
retoriauti E. Gedgaudienę. Man
datų komisiją sudarė: V. Juodval
kis, B. Skirienė ir J. Petronis.
Praeitų metų susirinkimo proto
kolą perskaitė L. Mažeikienė.
Pirmininkas F. Masaitis pabrė
žė, kad ši valdyba buvo viena iš
darbščiausių, nes buvo padaryti
septyni parengimai. Pažymėtini
L.A. konsulato spaudos reikalams
pietūs, per kuriuos buvo surinkta
$1040—ir Lietuvos Atstovybės rū
mų remontui popietė, kurios me
tu surinkta virš $6000. Susirinki
mo dalyviai F. Masaičiai pareiš
kė milžinišką padėką.
Iždininko K. Prišmanto prane
šimas apie skyriaus finansinę pa
dėtį buvo gerai paruoštas ir pri
imtas be pataisymų. Revizijos ko
misijos vardu pranešimą padarė
E. Balceris, kuris patvirtino iždi
ninko pranešimą. Visi pranešimai
buvo priimti be pataisų.
Susirinkime dalyvavo 19 orga
nizacijų su 37 balsuotojais.
Į naują valdybą buvo išrinkti
šie asmenys: A. Mažeika, E. Ged
gaudienė, A. Skirtus, R. Bužėnas,
S. Kvečas, R. Paškauskas, A. Kungys. Revizijos komisijon įeina A.
Markevičius, E. Balceris ir A.
Raulinaitis.
Po susirinkimo naujai išrinkta
valdyba padarė posėdį ir parei
gomis taip pasiskirstė: pirminin
ku A. Mažeika; vicepirm. A. Ski
rtus ir R. Paškauskas; sekretorė
E. Gedgaudienė, koresp. sek. A.
Kungis, finansų sek. S. Kvečas,
kandidatu liko J. Ruokis.
Pirmininkas pranešė, kad šiais
metais Pabaltiečių komiteto Bir
želio įvykių minėjimo ruošimas
tenka lietuviams. Minėjimui Šv.
Kazimiero parapijos salė užsaky
ta birželio 13 dienai.
Pastebėtina, kad šiais metais su
sirinkime dalyvavo penkiomis or
ganizacijomis mažiau negu pernai,
nes tą pačią dieną įvyko dar 4
susirinkimai. —A. Sk.

IS BALFO VEIKLOS

BALFO metiniame susirinkime
kovo men. 23 d. buvo perrinkta
ir darinkta nauja valdyba, kuri
balandžio mėn. 18 d. pirmame
posėdyjje pasiskirstė pareigomis
taip:
Pirm., V. Pažiūra; vice pirm,
visiems reikalams, M. Naujokai
tis; vice pirm, parengimams, L.
Mažeikienė, B. Seliukas ir L.
Vaitas; vice pirm, ūkio reikalams,
S. Kvečas, B. Bužėnas ir J. Dženkaitis; sekretorė, J. Rukšėnienė; iž
dininkas, A. Mitkevičius; spaudos
ir informacijos, V. Plukas.
Direktoriai: Dr. B. Raulinaitienė, A. Pažiūrienė, V. Velža, A.
Nelsaitė.
Tolimesnių vietovių įgaliotiniai:
Vista—O. Mikuckienė.
Mission Viejo—M. Butkienė.
San Diego—H. Gorodec'kas
Santa Barbara—V. Zaunienė.
Kaip matote, valdyba yra dide
lė .tačiau ir darbo daug. Ypač
aukų rinkimas. Aukas galima įteik
ti bet kuriuo laiku, nes reikalingų
sušelpti visad yra.
Artimiausias veiklos įvykis yra
surengti gegužės mėn. 23 d. GEGUŽINĘ-ROŽIŲ BALIŲ p.p.
Emiliaus ir Julijos Sinkių reziden
cijoje ir žavingame kieme. Kaip
žinote, p.p. Sinkiai yra BALFO
mecenatai ir maloniai sutiko ir šį
kartą pagelbėti. Ta proga norime
kartu atšvęsti p.p. Sinkių varda
dienius. Todėl kviečiame visus į
šį ROŽIŲ BALIŲ, kuriame bus
įvairių staigmenų ir laimėjimų.
Loterijai prašome atnešti fantų. Iš
anksto dėkojame ir laukiame at
vykstant.
Puikūs valgiai ir atsigaivinimui
šalti ir šilti gėrimai. Pradžia 1
vai. p.p.
—BALFO valdya
JAV Bendromenės Vakarų
Apygarda ruošia Lituanistinų
Studijų Savaitgalį

Mums visiems rūpi lietuvybės
gyvavimas ir augimas. Savo taipe
turime žmonių kurie tautišką gy
venimą puoselėja ir yra įgiję pa
tirties. Lietuvių Bendruomenė no
ri sudaryti progą tas žinias, tą
patirtį plačiau paskleisti mūsų
tarpe. Mūsų veiklesnieji žmonės
nori pasidalinti su Jumis savo ži
niomis apie praktiškus lietuvybės
darbo metodus, turinį, jos gyve
nimą ir kūrybą.
Studijų savaitgalis vyks gegu
žės 15-ą ir 16-ą dien, šv. Kazi
miero parapijos salėje. Girdėsite
paskaitų, vyks simpozijumai, dis
kusijos .naujausios literatūros ap
žvalgos ir vertingų kūrinių prista

tymas. Simpozijumai itin kreips
dėmesį į jaunų tėvų reikalus.

Š.m. gegužės mėn. 16 d. (sek
madienį) 12:30 vai. p.p. Lietuvių
Tautinių Namų salėje, 3356 Glen
dale Blvd., Los Angeles 90039,
kviečiamas Lietuvių Respublikonų
Klubo narių metinis susirinkimas.
Susirinkimui numatyta darbo
tvarkė: Susirinkimo atidarymas,
prezidiumo sudarymas, pereito, su
sirinkimo protokolo skaitymas,
valdybos pranešimai (a) pirminin
kės, (b) iždininko ir (c) revizijos
komisijos; diskusijos dėl prane
šimų ir jų priėmimas; valdybos rin
kimai, einamieji reikalai ir susirin
kimo uždarymas.
Maloniai prašome visus narius
susirinkime dalyvauti. Jei surastu
mėte kas norėtų įstoti į Lietuvių
Respublikonų Klubą prašome pa
kviesti dalyvauti susirinkime.
—Valdyba

NAUJA L. A. RADIO
VALANDĖLĖS VALDYBA
Klubo metiniame susirinkime
valdyba, kuri pareigomis pasi
skirstė taip: Danutė Kaškelienė,
pirmininkė;
Henrikas
Bajalis,
vicepirmininkas ir koordinatorius;
Jūratė Pažėraitė-Venckienė, sek
retorė; Pranas Gustas, iždininkas;
Onutė Macėnienė, parengimų va
dovė; VI. Bakūnas, narys koordi
natorius; Alf. Vilkas, narys. Re
vizijos komisija: Alf. Giedraitis,
Alb, Markevičius ir Bruno Mer
kis. Programų redaktoriai-pranešėj.ai: D. Kaškelienė, VI. Bakūnas,
R. K. Vidžiūnienė, VI. Šimoliūnas,
St. Pautienienė. Garso technikairekorduotojai: VI. Gilys, H. Ba
jalis, ALE Vilkas.

Parengimas Lietuvos Atstovybės
namų remontui

Kovo 14 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj įvyko Viliaus Bražė
no paskaita, kurios metu buvo
renkamos aukos Lietuvos Atsto
vybės remonto reikalams.
Buvo surinkta daugiau kaip
5000 dol.
Parengimą ruošė Alto valdyba.

LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVE

Lietuvių kredito kooperatyvo
metinis susirinkimas įvyko vasa
rio 28 d. Tautiniuose namuose.
Pirmininkas A. Kiršonis, daryda
mas pranešimą, pažymėjo, kad
nežiūrint nepalankių ekonominių

sąlygų,
kooperatyvas
susidarė
5
stiprų , ekonominį pagrindą, nes
garantijų ir rezervų fonde yra
$106,390. Nuo šių metų pradžios
už paprastus indėlius kas trys mėn.
mokama 9% dividendo, už termi
nuotus indėlius didesnėmis sumo
mis—daugiau. Visų rūšių indėliai
yra apdrausti valdžios įstaigoje iki
$100,000 asmeniui.
Iždin, L Medžiukas perskaitė
praėjusių metų kooperatyvo ba
lansą ir pajamų-išlaidų apyskaitą,
smulkiai paaiškindamas, iš ko su
sidaro paskiros pozicijos. Praėju
sių metų gale kooperatyvo aktyvai
pasiekė $809,128. Pelno gauta
$80,722, kurio dalį perkėlus į ga
rantijų ir rezervų fondą, $53,460
išmokėtas nariams dividendas. Pa
skolos buvo duodamos nariams
žymiai geresnėmis sąlygomis, ne
gu kitose kredito institucijose. Ko
operatyvas turi 524 narius. Kas
metai paremia lituanistinį švietimą
ir jaunimo reikalus.
Kredito komiteto vardu kalbė
jo pirm, A. Valavičius, o priežiū
ros komiteto vardu J. Pažėra, pra
nešdamas, kad patikrinus knygas
ir dokumentus, viskas rasta tvar
koje. Jis pažymėjo, kad Korpora
cijų departmento revizoriai, taip
pat kasmet daro nuodugnų patik
rinimą.

Valdybai pasiūlius, susirinki
mas pritarė, kad būtų pakeistos
kooperatyvo taisyklės (By-laws),
vietoje $5 šėro kiekvienas narys
privalo turėti mažiausia 5 šėrus
$25 vertės.

Terminui pasibaigus, į valdybą
perrinkti: vicepirm. R. Bužėnas
ir sekretorius M. Prišmantas, į
priežiūros komitetą—J. Pažėra.
Vėliau po susirinkimo įvykusiame
valdybos posėdyje į kredito komi
tetą 3 metams paskirtas P. Butkys.
Susirinkimui pasibaigus, buvo
vaišinamasi kava ir užkandėliais.

(Im)

Nauja Birutiečių valdyba
Vasario 21 d. Birutietės per
rinko valdybą 1982 metams.
Rūta Šakienė — pirmininkė,
Elena Pažėrienė — vicepirm.,
Aldona Audronienė — sekt-.,
Nelė Apeikienė — iždininkė,
ir Filomena Galdikienė — narė.

—Skautės Gražinietėš kovo
21 d. surengė prof. L. Laurinavičiūtės-Alssen paskaitą apie se
novės Lietuvą ir filmų rodymą
apie Čiurlionio meną.
Paskaita bus išspausdinta Lie
tuvių Dienų žurnale.
Prof.
Liuda
Lauriniavi’iūtėAlssen kilimo kaunietė. Studijavo
Vilniaus ir Kauno universitetuo
se. Master’s laipsnį ir doktoratą
gavo jau Amerikoj. Be to, studi
javo dar Austrijoj, Prancūzijoj ir
Šveicarijoj. Dėstė įvairiose kole
gijose ir universitetuose Ameri
koj. Dabar jau daugelį metų pro
fesoriauja Bowling Green Valst.
Universitete, Ohio.

Jos specialybė — germanisti
ka, — vokiečių klasika, roman
tika, viduramžių kalba ir literatū
ra. Domisi senąja Lietuvos isto
rija. Priklauso Baltų Institutui
Stockholme, kur jau daugelį me
tų dalyvauja konferencijose.
Yra paskelbusi mokslinių kny
gų ir straipsnių trim kalbom.

Los Angeles ji turėjo paskaitą
kovo 21 d. Šv. Kazimiero parap.
salėje. Surengė skautės Gražinietės.
Filmas apie Čiurlionio meną
Prof. Liudos Alssen iniciatyva
buvo paruošti du filmai apie
Čiurlionį Bowling Green valst.
universiteto, Ohio, televizijos stu
dijoje.
Kiekvienas filmas 30 minučių
ilgumo.

I dalis: Čiurlionis: žmogus ir
jo kūryba.
II dalis: Čiurlionis ir jo laikai.

Abiejose dalyse nagrinėjamas
Čiurlionio menas ir muzika. Da
lyvauja prof. L. Alssen ir meno
istorikas Willard Misfeldt, for
tepijonu skambina Andrius Kup
revičius.
Filmas anglų kalba, pritaiky
tas Educational TV, tinka mo
kykloms.

Filmo darbą parėmė Lietuvių
Fondas.

Kitas birutiečių susirinkimas
Įvyks balandžio' 25 d.

Filmo video-tape yra Bowling
universitete, jį galima pasiskolin
ti; kreiptis: Channel 57-TV, B.
G. S. U., Bowling Green, OH
43403.
Skolina nemokamai, reikia at
silyginti tik už persiuntimą.

Los Angeles Birutietės ruošia
si paminėti 25 m. sukaktį.

Filmas buvo rodytas per TV
stotis Ohio, Detroite ir kitur.
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IS spaudos puslapių
J. V. Suiduvas “Drauge” rašo:
Reikia aiškiau pasisakyti

Iš istorinės patirties žinome,
kad tauta ir valstybė išnyksta
egzistavusi, kai jos vaikai praran
da norą ginti ją nuo priešo, au
kotis dėl tautos aukščiausio ide
alo — jos laisvės ir nepriklauso
mybės, nes laisvės' pakaitalu ne
gali būti nuolaidžiavimas ir ko
laboravimas su priešu. Romos
imperija pradėjo žlugti, kai jos le
gionuose vietoj išlepusių romė
nų pradėjo tarnauti samdyti ger
manai. Jungtinę Lietuvos—Len
kijos valstybę pasidalino kaimy
nai, kai jos bajorai ne tik prarado
norą ją ginti, bet prasilėbavę ne
turėdavo pinigų užmokėti ir
samdinių algas. Lietuvos didžiū
nai, praradę tautinę savigarbą,
pamiršo gimtąją kalbą ir nuėjo
tarnauti svetimiesiems. Sekant
mūsų visuomeninį gyvenimą,
matome besikartojant istori
ją. Jau beveik metai mūsų
spaudoje vyksta polemika. Kas
turėtų vesti mūsų tautos laisvės
kovą? Mes patys, ar visą paves
ti pinigais finansuojamai svetim
taučių Hannaford bendrovei?
Vadovaują mūsų politiniai vie
netai jau pasakė savo neigiamą
nuomonę. Tačiau demokratijoje
svarbu viešoji opinija. Ją per ko
munikacijos priemones formuoja
organizacijų veikėjai, laikrašti
ninkai. Yra pasisakymų ?ųž, ir
prieš”, tačiau visa' didžioji lietu
vių bendrija šiuo klausimu laiko
si pasyviai ir rezervuoti. Atrodo,
kad visai teisingai, nes, iš patrio
tinio taško žvelgiant, pasikliauti
svetimųjų darbu už pinigus tėvy
nės laisvės kovą vesti būtų klaidą.
Senosios generacijos Amerikos
lietuvių visuomenė, turėdama ne
didelį skaičių šio krašto aukštą
sias mokyklas bąigusiųintelektualų, sugebėjo trumpu laiku.- su
rinkti milijoną parašų ir paska
tinti JAV prezidentą pripažinti
Lietuvos valstybę ”de jure”, ne
samdydami svetimų firmų. Ir
jie savo darbą atliko. O kur kitos
jų pastangomis ir lėšomis sukurk
tos ir šiandien tebesilaikančios
politinės, visuomeninės ir kultū
rinės institucijos? Daugelio jų ir
jų vaikaičių lietųyiška savigarba.
ir šiandien yra 'gili. Reta? iš „jų,
išskyrus komunistus, važinėja.
’’Tėviškės” draugijos kvietimu ir
finansavimu, pamatyti rusų val
domą savo tėvų žemę. Jei važiuo
ja tai savo lėšomis. Tuo tarpu
mūsų emigracijos kai kurie inte
lektualai, menininkai, rašytojai,
6—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

ypač 'iš Bostono inžinieriai, jų
žmonos jau tampa kasmetiniais 6
’’Tėviškės” draugijos svečiais ok.
Lietuvoje. Tėvynės nostalgiją visi
lygiai jaučiame, bet sunku tikėti,
kad jie tai daro pinigų trūkumo
verčiami.
Mūsų imigracija Amerikoje tu
ri didelį skaičių intelektualų, pa
triotų, visuomenininkų, universi
tetinio išsilavinimo daktarų. Ne
visi jie kratosi Lietuvos laisvini
mo darbo. Žinoma, iš daugumos
turime ir kolaborantų. Bet lau
kiama ir patriotinio jaunimo šiuo
klausimu aiškaus pasisakymo.
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Danutė Giedraitienė, D.M.D. ' <

Rolandas Giedraitis, D.D.S.
ALMA VILKAS-STOCK1ENE, D. D. S. V
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FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD

s

LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas

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

Rusų raSytojo laiškas Brežnevui
1981 m. liepos 17 d. Sovietų
Aukščiausios tarybos prezidiumo
įsaku žymiam rusų rašytojui Vla
dimirui Vojnovičiui atimta So
vietų Sąjungos pilietybė. Vojnovičius atsakė Brežnevui atviru
ironišku laišku:

Ponas Brežnevai,

mano veiklą Jūs įvertinote ne
pelnytai aukštai. Aš nepakirtau
sovietinės valstybės prestižo. So
vietinė valstybė, savo Vadovybės
pastangų ir Jūsų asmeninio in
dėlio dėka jokio prestižo ir netu
ri. Tad iš tiesų Jums derėtų at
imti pilietybę sau pačiam.
Jūsų įsako aš nepripažįstu ir
laikau jį ne daugiau kaip muilo
burbulu. Teisiškai jis prieštarau
ja įstatymams, o faktiškai aš kaip
buvau rusų rašytojas bei pilietis,
taip juo ir liksiu ligi pat mirties
ir netgi po jos.
Būdamas nuosaikus optimis
tas, neabejoju, jog netolimoje at
eityje visi Jūsų įsakai, atimantys
mūsų vargšei tėvynei jos kultū
rinį turtą, bus panaikinti. Vis dėl
to manojo optimizmo nepakanka,
kad patikėčiau, jog taip pat grei
tai bus likviduotas popieriaus de
ficitas. Ir maniesiems skaityto
jams teks atiduoti makulatūron
po dvidešimt kilogramų Jūsų vei
kalų, kad gautų taloną vienai
knygai apie kareivį Cionkiną.
Vladimiras Vojnovičius
Miunchenas,
1981 in. liepos 17 d.

' r

ARTHUR V. DOBLE
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12301 Wilshire Blvd., Suite 512
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Phone 394-2242

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ-VIETINIŲ
• ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS

Prašome atnaujinti
..“Lietuviai Amerikos Vakaruose”.,
prenumeratą šiems metams. Kaina
$5.00, Vartokite pasiųstus prenu
meratos atnaujinimo lapelius.
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA
Telefonas: 664-2914
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• MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS,,;.
• STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
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• SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS
ARTI SV. KAZIMIERO PARAFUOS - TARP
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE
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2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039
SAV. - JONAS KARALIUS
TEL. - 660-5984

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

7
BRIAN T. McCORMACK, M.D.
Diplomate of the
American Board of Internal Medicine

Advokatai

Dantistai

Law Offices of

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

NIDA ŽIBUTĖ BRINKĘS
17228 Crenshaw Blvd-,
Torrance, CA 90504
HQ-2000
—
538-4160

Member American Dental Society

3440 Wilshire Blvdlos Angeles, CA 90010

1701 Sa. Euclid Avenue

Phone 772-0584

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

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

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D.
& JORGE HOYOS, M.D.

(Corner Warner & Euclid)

MEDICAL OFFICES

Tel. 1 (714) 968-5525

2642 Pasadena Avenue

i12301 Wilshire Blvd., Suite 512
Los Angeles, California 90025

llatriu

kilmes)

2901 Wilshire Blvd.

ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.

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

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, GA 90039
T61. S6(M£»5

Santa Monies, CA 90404
158-1735

828-7525

MARCELLA AUGUS
President

A. F. SKIRIUS

CROWN ESCROW CORPORATION

INSURANCE AGENT

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

413-8370

Tel.: 664-2919

Gydytoja i

Automobilių

taisymas

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard

4849 Rowena Ave., Los Angeles
Tel. 660-5984
90039

Fotografai

Santa Monica, CA 90405
Valandos: 10-12 ir

3-7;

šešta d. 9-1

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

WALLY & WAYNE
PHOTOGRAPHY

Diplomate American Board oj
Obstetrics and Gynecology

Sav- Wally & Danutė Balchai
11985 E- Firestone, Norwalk, C«
Telef- 2(13) 864-2063

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”

6671 Hollywood Blvd.
Hollywood, CA 00028
469-8097

Res.: 46G-60S4

2802 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, CA 88484
Res. 395-e4T.O

Phone: 828-7525

HENRIKAS PASKBYICIUa

ir
DANUTĖ PAŠKEVICIENĖ

Escrow Companies

Tel.: (213) 432-2973

Res.: 597-4141

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Reaiterr

1611 Montana, Suite O
Santa Monica, CA 90403
Tel. 393-5544

Telefonas: (213) 438-1193

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis—)
tai lietuviški tautiniai audiniai;
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluosčiai ir staltiesės.
Gražu dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškoj
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

Kes. 396-381

jj w „ j i j iwwwu,

BRONĖ SKIRIENĖ
Realtor
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
664-2919

Res. 849-4192

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas
su spalvotomis V. siančikaites

Iliustracijomis.

Kaina $4 00
šią ir kitą knygų jaunimui galit«
gauti “Lietuvių Dienų" leidykloje;
4364 Sunset Blvd., Hollywood, ©A
90029

Vincas Skirius
R. E. Salesman
(same address)
*
-------------------------------------------■ J
ROMAS JASIUKONIS
!

Realtor
j
Commercial — Residential —
j
Exchanges
, 731-7369 i

Phone: 664-2919

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

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES hc.

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
JOHN KREGŽDE M.D.
1217 Obispo Avenue
Long Beach, CA 90804

12421 Venice Blvd., Suite 8
Los Angeles, CA 90066
Teleph. (213) 391-5243

Real Estate Broker

Lietuviai dantistai

All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.

Nuosavybių pardavėjai

RSSfalE & MARK «®.

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
tr

Apdraucta

Presid. Charles Dargis

ALBINAS IVWfRKEVICIUS

Telefonas (213) 825-5505

Phone: 394-2242

AMBO - WYTKING, Inc.
Gen. contractors

Los Angeles, CA 90049

Santa Monica, GA 904C3

Phone 828-4613 1)y appointment

814 5th St., #8

Santa Monica, CA 90403

^-4-■¥■■¥■ •**■$•*♦****

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas

A. PEČIULIS
REMODELING and
CONSTRUCTION

Anaheim, Calif. 92802

Phone 222-0211

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas Dobilas)
Attorney at Law

GENERAL CONTRACTORS

Antanas Skirius yra dirbęs Inter
nal Revenue Service valdžios įstai
goje ir jau turi 25 metų privačią
praktiką šioje srityje.
Dėl patarnavimo laiko susitarti
telefonu: 664-2919.

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

Programų Koordinatorius
HENRIKAS BAJALIS
207 N. Windsor Blvd.
Los Angeles, Ca. 90004
Tel. (213) 467-6467
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS
GEGUŽĖS MEN.
15-16 d. Lituanistinių studijų
savaitgalis, Šv. Kazimiero parap,
salėje.
23 d., 12:30 vai.—Arbatėlė su
muz. O. Metrikiene, Tautiniuose
namuose.
22 d., 7:30—Skautų stovykla
vietės komiteto Metinis Balius
Šv. Kazimiero par. salėje.

Birželio mėn.

6 d. Prel. J. Kučingio 45 m.
kunigystės sukaktis, Šv. Kazimie
ro bažnyčioje ir salėje.

12 d., 4 vai. p.p., Jaunimo šven
tė Glendale miesto auditorijoje.
13 d., 12:15 vai. Piabaltiečių iš
vežtųjų minėjimas, Šv. Kazimiero
par. salėje.
20 d. Šv. Kazimiero parapijos
Lietuvių Diena, Marshall mokyk
los auditorijoje.

— TRUMPAI —
Svečias iš Detroito
Kovo mėn. pradžioje Henrikas
Svetikas-Steven, Detroit, Mich.,
aplankė savo giminaitę Genovai
tę Nefienę Los Angeles.
Henrikas 1939 m. baigė Pre
kybos Institutą Klaipėdoj ir dirbo
Baltijos Loyde. Atvykęs i JAV,
gavo gerą darbą Chrysler auto
mobilių kompanijoje kaip preky
bos konsultantas. Dabar turi sa
vo prekybos konsultanto Įstaigą.
Los Angelėje jis susitiko su
mokslo kolega Antanu Skiruim
ir Castaway restorane abu pasi
dalino senais prisiminimais.
H. Steven yra Lietuvių Dienų
žurnalo skaitytojas — jam pa
tinka angliškoji dalis.
H. Svetikas-Steven yra Ameri
koje gimęs ir augęs lietuvis, tik
prekybos mokslus baigė Lietu
voje.
Dr. prof. M. Gimbutienė dėsto
Baltų Kultūros ir Kalbos kursą
UCLA universitete, Los Angeles,
Kalifornija,
antradienio
vaka
rais 7-8:30 vai. Galima lankyti ir
be kreditų. Paskaitos vyksta Kin
sey Hali, kambaryje nr. 184.
Toje patalpoje ketvirtadieniais,
3-6 vai. vak., ta pati profesorė
skaito apie Baltų ir slavų mitolo
giją. Lietuviai, lietuvaitės kviečia
mi paskaitų klausyti.

Darius V. Bakūnas
8
pakeltas į pulkininkus
Mūsų bendradarbio VI. Biakūno
sūnus JAV karo aviacijos pulki
ninkas Itn. Darius V. Bakūnas ne
senai pakeltas į pilno pulkininko
laipsnį. Malonu, kad lietuviams
sekasi savo profesijose kopti aukš
tyn.

Vladui Pažiūrai įvyko kraujo
gyslelės trūkis (stroke) galvoje.
Jis pabuvęs ligoninėje keletą die
nų dabar gydosi namuose. B alfas
ir Liet, šeštadieninė mokykla jo
labai pasigenda.
Linkime kuo greičiaus abiems
pasveikti ir grįžti į mūsų veiklą.

Kun. dr. Viktoras Pavalkis, Šv.
Jono Katalikų parapijos klebonas
švenčia 50 m. kunigystės sukaktį.
Milpitas, Calif., gegužės 23 d.
Šventėje dalyvaus du vyskupai—
Pierre DuMiaine ir Mark J. Hur
ley.
Kun. dr. V. Pavalkis yra duosnus lietuviškos spaudai rėmėjas.

NAUJAKURIAI
Jūra ir Juozas Jacobs iš Chicagos persikėlė gyventi į Kaliforniją.
Nors jis apsigyveno tolokai—Re
dondo Beach, bet savo dukras at
veža į šeštadieninę lietuvių mo
kyklą.

Emilius ir Julia Sinkiai, gegu
žės 16 d. 1 vai/ p.p. savo namuose
padarė mamytės ir sesers mirties
prisiminimą,. į kurį atslankė vrš
šmto kviestinių svečių.

— Vasario 27 d. pakrikštytas
Ričardo ir Patricijos Jocių sū
nus Povilo Adomo vardais.
Krikšto tėvais buvo Vaidilutė
ir Algis Mikuckiui.

Teklė Ivanauskienė, balandžio
18 d. atšventė savo gimtadienį.
Jai suėjo 80 m. įamžiaus. Sūnus
Edvardas ir Dalia Bekai sukaktu
vininkei paruošė vaišes Glendale
gražiame restorane.
R. KUNGIENĖ IR
F. KORSAKAITĖ
DAINUOS OPEROJE
“Cavalleria Rusticana,” muz.
Piero Mascagni, but pastatyta ge
gužės 23 d., 2:00 vai. p.p. Hofbrau Haus, 645 W. 15th St., Los
Angeles. Pagrindinę rolę, Santuzza, atlieka Regina Kungienė; mo
tinos rolę, Lucia, atlieka Florence
Korsakaitė. Drauge bus ir “Pagliacci.” Išpildymas su orchestrų ir
choru. Įėjimas $16.00 ir $10.00.
Bilietus galima užsisakyti pas Re
giną Kungienę, telefonu 660-6020.
— Rimas Polikaitis nuo va
sario mėn. pradėjo studijuoti
Tarptautinės Prekybos Institute,
Phoenix, Ariz. Studijuos ten dve
jus metus.
Rimo Los Angeles lietuviai la
bai pasigęs. nes jis buvo gabus
akordeonistas,
vargonininkas,
orkestro vedėjas, tautinių šokių
vedėjas ir aktyvus jaunimo orga
nizacijose.
Linkime Rimui sėkmės moksle
ir lauksime bent retkarčiais pasi
rodant.

Kovo mėnuo Los Angeles lie
tuviams buvo nemalonus, nes keli
veiklūs asmenys sunkiai susirgo.
Emai Dovydaitienei, mūsų ko
lonijos pasižymėjusiai vaidintojai,
buvo padaryta širdies operacija,
kuri buvo sėkminga ir dabar ji
sveiksta namuose, dukters ir vyro
Vinco priežiūroje.

grupės šokėjos. Seserys Teresė ir
Bernadeta dabar gyvena Los An
geles apylinkėje.
Justinas nebuvo įsijungęs į vi
suomeninę veiklą, Elzbieta buvo
aktyvi Lietuvos Vyčių, Katalikų
Federacijos, ALT-o, B alfo ir kitų
organizacijų narė.
Elzbietai Samienei, dukroms ir
sūnams reiškiame giliausią užuo
jautą.

KRIKŠTAI

MIRTYS
Lietuvoje mirė Česlovas Brie
dis, mūsų fote reporterio Leono
Briedžio brolis. Leonui reiškiame
gilios užuojautos.

Antanas Sniečkus, buvęs moky
toju New Yoike ir dėl sveikatos
atvykęs į Kaliforniją mirė balan
džio 9 d. Jo sesutė Marija Straiges atvyko iš Minersville, Pa. ir
brolį Antaną nuvežė ten palaido
ti.
Antanas Sniečkus skundėsi, kad
vaikai, jo mokiniai, jam nervus
paveikė. Taip pat jaudinosi, kad
giminaitis Sniečkus terorizuoja
tautiečius Lietuvoje.
Kovo 15 d. mirė Magdalena
Margienė, sulaukusi 97 m. am
žiaus. Ji užaugino 10 vaikų. Lai
dotuvėms vadovavo sūnus kun.
Juozas Margis, atvykęs iš Argen
tinos. Taip pat į laidotuves buvo
atvykę sūnus Brolis Tadas, mari
jonas, ir duktė seselė Damien, kazimierėtė iš Chicagos.
A.a. Mag. Margienė buvo pa
laidota kovo 29 iš Šv. Barnabo
bažnyčios į All Souls kapines,
Long Besch, Calif.
Reiškiame gilią užuojautą ve
lionės šeimai ir artimiesiems.

Kovo 15 d. mirė Justinas Sa
mas sulaukęs 94 m. amžiaus. Jis
jau mažai kur išeidavo, bet žmo
na Elzbieta dažnai atvažiuoja į
Šv. Kazimiero bašnyčią. Šamai
užaugino 9 vaikų šeimą (penkis sū
nus ir keturias dukteris). Jie gy
veno Chicagoje, tik prieš šešerius
metus atsikėlė į Kaliforniją, kur
jos 7 vaikai jau gyveno.
Elzbieta ir dvynukes duknas daž
nai sutikdavome Chicagoje. Duk
ros buvo tautinių šokių “Ateitis”

Lietuvos nepriklausomybės kovų
dalyvis, vyčio kryžiaus kavalie
rius, majoras Petras Starevičius
švenčia savo 90-ties metų am
žiaus sukaktį.

DĖL KAI.. 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 kitrn
gyventi, irgi praneškite K. L. A.

— 4364 Sunset Blvd., L. A., CA
90029.
Leidėjas
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VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

Visi sąskaitybos darbai
Valstybiniai ir kiti mokesčiai
Dokumentų notarizavimas
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