
1982 m. Spalio mėn. Nr. 10

MŪSŲ VEIKSNIŲ SUVAŽIAVIMAI

VLIKAS IR TAUTOS FONDAS

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas (VLIK) įsisteigė 
Lietuvą okupavus ir veikė pogrin
dyje. Susidarius nepalankiom są
lygom Lietuvoje veikti, VLIK-as 
persikėlė į Vokietiją ir vėliau į 
Ameriką.

Lietuvoje veikusių partijų ir są
jūdžiu. Iš viso jų yr-a 15, tad 
VLIK-o seimą sudaro 45 atstovai, 
Žinoma, ir svečiai ir kiti pareigū
nai.

Pirmasis VLIK-o pirmininkas 
buvo kun. Mykolas Krupavičius. 
Dabartiniu VLIK-o pirmininku 
yra dr. K. Bobelis.

VLIK-o veiklą finansuoja Tau
tos Fondas (Lithuanian National 
Foundation, Ine.). Tai yra ne pel
no organizacija. Fondo skyriai ir 
atstovybės veikia visame pasauly
je, kur tik yra didesni lietuvių 
susibūrimai.

Tautos Fondas yra korporaci
ja, kuri kasmet šaukia suvažia
vimus ir išrenka vadovybę. Jau 
kelinti metai pirmininku yra 
Juozas Giedraitis. Nariais kor
poracijos yra visi asmenys, kurie 
Fondui aukavo $100.

Tautos Fondo centras yra 
New Yorke, ten vyksta ir suvažia
vimai. T.F. yra VLIK-o iždas, 
kuris finansuoja biuletenių įvai-
riomis kalbomis leidimą, radio 
transliacijas į Lietuvą, Lietuvos 
atstovavimą svarbiuose konferen
cijose (kaip Helsinkio,Madrido).

VLIK-as kasmet savo seimus 
daro skirtinguose miestuose. Teko 
dalyvauti New Yorke, Baltimorė- 
je, Washingtone, Toronte, Detroi
te, Clevelande. Metiniuose šeimo
se daro veiklos apžvalgas ir pri
ima rezoliucijas. Pirmininkas ren
kamas kas tris metai.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBA

■įi Spalio pabaigoje ir lapkričio 
pradžioje įvyksta Lietuvos laisvini
mo veiksnių suvažiavimai. ALT-o 
suvažiavimas įvyks spalio mėn. 30- 

t 31 dienomis, Chicagoje, Tautinių 
Namų salėje.

VLIK-ą sudaro po tris atstovus )• Kas met ALT-o, Los Angeles
skyriaus valdybos nariai arba at
stovai dalyvauja suvažiavime, nu
veža surinktas aukas ir metinę 
apyskaitą. Šiais metais ALT-ą at
stovauja Vladas Bakūnas.

Šiais metais ALT-o suvažiavi
mas yra svarbus, nes bus renka
ma valdyba. Dabartiniu pirminin
kas yra dr. K. Sidlauskas. Chioagos 
spauda rašo, kad į pirmininkus 
žada kandidatuoti dar Dr. Kriau- 
čeliūnas ir dr. J. Valaitis. Visi 
kandidatai rimti ir senai dirba su 
ALT-u.

ALT-ą sudaro centrinės Ameri
kos lietuvių organizacijos (katali
kų, socialistų, tautininkų, liaudi
ninkų, SLA ir L.K, Susivieniji
mas). Dar rodos yra įstojusi Sau
lių Są-ga.

Ką veikia ALT-a. Ji atstovauja 
lietuvius prie Amerikos valdžios, 
prie vietinės valdžios, ji remia 
VLIK-ą, leidžia informacinį biu
letenį ir knygas. Žodžiu, ALT-a 
atstovauja Amerikos lietuvius kur 
tik reikalinga ginti Lietuvos rei
kalus.

ALT-a yra senesnė už VLIK-ą, 
Bal-fą ir Bendruomenę. Ji buvo 
įtseigta 1940 m. vasarą Pittsburge, 
PA. Man teko sekretoriauti stei
giamajame susirinkime. Nuo to 
laiko ALT-os skyriai įsisteigė vi
sose lietuvių kolonijose.

ALT-os veikla per keletą metų 
mėgina griauti Bičiuliai (nežinau 
kieno jie bičiuliai). Jie steigia pa
raleles organizacijas, prieš Pabaltie- 
čių Jugtinį Komitetą Washingtone, 
kažkokia lygą. Susirenka 10 žmo-

Šiame seime turėsime progos 
arčiau pažinti VLIK-o ir Tautos 
Fondo vadovybes.

nių ir įsteigia lygą ir renka aukas 
lygos veiklai. Ir ką jie mano tuo 
atsiekti—pamatysime -ateityje.

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO j 

KOMITETO SEIMO
įvykstančio

1982 m. lapkričio mėn. 5-7 d.d.

AMBASSADOR VIEŠBUTYJE

3400 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA 90010

— DARBOTVARKĖ —
c.
LAPKRIČIO 5 d. —

7:30 vai. vak.—Pradiniai pasikalbėjimai (vyksta viešbutyje)

LAPKRIČIO 6 d.—Venetian Room
9:00 vai. ryto—Seimo narių ir svečių registracija

Pirmas posėdis—9:30 vai. ryto:

1. Seimui rengti komiteto pirmininko žodis—inž. A. Mažeika
2. Seimo atidarymas—VLIKO Valdybos pirmininkas—dr. , K. 

Bobelis
3. Invokacija
4. Seimo prezidiumo rinkimai
5. Seimo komisijų rinkimai
6. Sveikinimai
7. VLIKO Tarybos pirmininko pranešimas
8. VLIKO Valdybos pranešimas
9. VLIKO Kraštų įgaliotinių pranešimai

Klausimai ir diskusijos

PIETŪS—1:00-2:00 vai.

Antras posėdis—2:15 vai. p.p.

10. Tautos Fondo pranešimai
a. A. Vakselis—Tautos Fondo Tarybos pirmininkas
b. J. Giedraitis—Tautos Fondo Valdybos pirmininkas
c. A. Firavičius—Kanados Tautos Fondo pirmininkas

Diskusijos

Pertrauka—15 min.

11. Diskusijos tarptautinės politikos klausimais, liečiančiais 
Lietuvos bylą. (Praves VLIKO Valdybos nariai)

Komisijų posėdžiai iki 5:30 vai. vak.

BANKETAS — AMBASSADOR BALLROOM

6:30-7:30 v.v.—Kokteiliai
7:30-8:00 v.v.—Meninė programa
8:00-12:00 v.v.—Vakarienė ir šokiai

LAPKRIČIO 7 d.—Šv. Kazimiero Parapijoje

10:30 vai. ryto—Iškilmingos pamaldos—Pręl. J. Kučingis
12:00 vai. p.p.—VLIKO posėdžiai ir Seimo uždarymas

Vaišės ir šampanas

V.’sais Seimo rengimo klausimais prašome kreiptis į Seimo komiteto 
pirmininką, inž. Antaną Mažeiką, tel: (213) 821-8681 arba į VLIKO 
raštinę (202) 667-1980.
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LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA
*364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195. Tel. 664-2919

Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija- 
redaguoja: Redakcinė kolegija.
Spausdinami straipsniai!: taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais 
Mtaip nesusitarta.,Q Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai ne- 
būtinai reiškia redakcijos nuomonę. □ Anoniminiai raštai nepriimami

Prenumerata metams $5.00; atskiras nr. 50 centų.

0 Eina nuo 1963 metų kas mėnuo, išskyrus du vasaros mėnesius- U
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lijos lietuvius pasveikins losangelietė Danguolė Masionytė-Vizgir- 
. dienė, LB Los Angeles apylinkės pirmininkė.

Taigi, su ’’Spinduliu” vyksta ne tik apie 50 šokančio ir dainuo
jančio jaunimo, bet ir talentingų veikėjų, bei meno atstovų.

Kaip dar galim ir mes ’’Spinduliui” padėti? Turime progos šiais 
atvejais: šių metų lapkr. 14 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje tuoj 
po pamaldų bus Filmų popietė; bus rodomi P. Jasiukonio, pagaminti 
filmai: 1963 m. Šokių šventė, kur dalyvavo ’’Spindulys”, ir ištraukos 
iš ’’Grandinėlės” šokių. . .

Antras, dar svarbesnis ansabliui įvykis: 1982 m. gruodžio 19 d. 
1 vai. 30 min, Šv. Kazimiero par. salėj — Koncertas, kur jaunimo 
ansamblis parodys losangelieciams visą Australijon vežamą pro
gramą.

Tų abiejų parengimų sutelktos lėšos bus ansambliui dar reikalinga 
materialinė parama ir moralinė pagalba.

Padėkime jiems! Tešviečia ’’Spindulys” Australijoj!

PUIKI DOVANA 1982 Mėty Kalėdoms

TEŠVIEČIA "SPINDULYS"

Visi galvojam apie ateitį, užtat svarbiausias dėmesys — jaunimui. 
Ypač reikia padėt lietuvių tiems jaunuoliams, arba tiems jaunų sam
būriams, kurie jau stropiai ir nuoširdžiai stengiasi dirbti bendriems 
tautiniams reikalams. Tokiu sambūrių yra ir Los Angeles Jaunimo 
ansamblis ’’Spindulys”, daugelį metų vadovaujamas mokytojos Onos 
Razutienės. : ''

Šiuo rašiniu norime .’’Spinduliui” palinkėti laimingos kelionės 
į Australiją! Ten jie. gal ir ’’nesudrebįns žemės”, bet pabendraus su 
ano kontinento lietuviais, nuveš jiems savo spindulėlį ir, be abejo, 
parsiveš iš tenai gražių įspūdžių ir lietuviškos šilimos. Pasidalinti 
sugebėjimais, jaunatviška energija, patirtim ir, svarbiausia, draugiš
kumo bei tautinės meilės šilima — yra taip svarbu ir taip gera! Mes 
visada laukiame svečių; ir visada malonu į svečius nuvykti, pasivai
šinti, pasižmonėti. Taip pat yra svarbu ir įvairaus talento žmonėms, 
ypač jauniems, įvairiose vietovėse apsilankyti, parodyti tenai, ką 
moki ir ką gali geriausiai. Mes tikime, kad Los Angeles ’’Spindulys” 
tikrai nuveš ir paskleis tarp Australijos lietuvių nors vieną ryškų, 
šiltą ir tikrai gražų spindulėlį... To mės nuoširdžiausiai linkime!

Ona Razutienė yra neišsemiamos energijos ir didelio sumanumo bei 
kantrybės mokytoja; o paskutiniu laiku jai labai gražiai padeda ir 
jos duktė Danguolė. Jos abi su ’’Spinduliu” per pastaruosius penkis 
metus įvairiais parengimais ’’sukėlė” 16 tūkstančių dolerių ansamblio 
reikalams. Žinoma, tik su daugelio lietuvių pagalba! Ruošiantis 
viešnagei į Australiją, nežiūrint vadovių didelio sumanumo ir stro
pumo, vistiek ’’Spinduliui” dar ir dabar labai reikalinga ne tik geri 
linkėjimai bet ir dolerinė pagalba. Kas turi atliekamą pinigėlį ir gerą 
širdį, dar turės progos darbščiajam jaunimui padėti.

O. Razutienė visada turėdavo ir turi gerų pagelbininkų. Deja, 
duktė Danguolė Varnienė šiuo metu, dėl svarbių šeimos reikalų, 
negali jai padėti kelionėje į Australiją. Tvarkant tautinių šokių pro
gramas jai padės Vytas Bandziulis, labai rimtas ir sumanus jaunimo 
vadovas. Nuolatinė jaunimo ansamblio akompaniatorė Ona Ba
rauskienė irgi negali tolimon kelionėn išvykti, tai ansambliui akom- 
ponuos Rimas Polikaitis akordeonu. Visa Polikaičių šeima (beveik) 
tytė—Jpiano, Angelė Mičiulytė—su šokiais ir antra, taip pat iškili 
paruošti dainas, kurios bus išvykos repertuare; Linas — ansamblio 
dalyvis; o Vita Polikaitytė — bus tikra ansamblio puošmena, pa
sirodydama ten su solo dainomis; ji dalyvaus ir Australijos Lietuvių 
Dienų Talentų vakare. Talentų vakare dalyvaus ir Daiva Jasiulai- 
tytė — piano, Angelė Mižiulytė — su šokiais ir antra, taip pat iškili 
jauna solistė Vilija Variakojytė. Visiems Talentų vakaro dalyviams 
(bus gal ir iš vyrų?) linkime laimėti, parsivežti atsižymėjimo laurus!

Visų jaunimo ansamblio padengimų Australijoj programų prane
šėja bus Violeta Gedgaudienė; o Liet; Bendruomenės vardu Austra-
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Los Angeles LB Spindulio dainų ir tautinių šokių grupe, kuri dalyvaus Melbourne, Australija, Lietuvių die
nos ir atliks savo koncertus Melbourne ir Sydney. II-oj eilėj sėdi ’’Spindulio” vadovybė,' iš k. Vytas Bandžių- 
lis, šokių mokytojas; solistė Vita Polikaitytė; mokyt. Ona Razutienė; . vadovė, pianistė Ona Barauskienė; 
Danguolė Razutytė-Varnienė, šokių vadovė; ir ako-rdionlstas Rimas Polikaitis. Kairėj stovi Liet. B-nės L.A. 
apylinkės pirm. Danguolė Vizgirdienė; dešinėj, Violeta Gedgaudienė, programos pranašėja. Sėdi ir stovi jau
nimas. Nuotraukoj trūksta choro talkininko Antano Pdikaičio ir solistės, Vilijos Variakojytės; pianistės 
Daivos jasulaitytės, bei keturių šokėjų. —Nuotrauka Pauliaus Jasiukonio

KUR PENSININKAMS 
PIGIAUSIA-

Šiuo laiku visi pastebime bran
gesnį pragyvenimą . ir kylančias 
kainas. Ypač tą pajunta pensinin
kai, kurių pajamos yra daugiau 
pastovios. Amerikos Darbo Mi
nisterijos statistiniai duomenys ro
do, kad pensininkų porai patogiai, 
bet kukliai pragyventi reikia maž
daug $10,226 metinių pajamų. 
Statistinės žinios visada būna pa
vėluotos, todėl dabar ir ši suma 
jau gali būti per maža.

Įdomu, kad brangiausias pra
gyvenimas rastas Honolulu—$12,- 
157 per metus, Bostone—$11,925, 
New Yorko mieste — $11,623, 
D.C.—$11,000. Pigiausias pragy
venimas rastas Atlanta;—$9,156, 
mūsų kaimyniniame San Diego— 
$9,827,’ Dalias—$9,768 ir Hous
ton—$9,996. Los Angeles-Long 
Beach palyginamai viena iš ne 
taip brangių vietų—-$10,238 per 

metus. Panašiai stovi ir Denver, 
Baltimore, St. Louis, Chicaga, 
Clevelandas, Detroitas ir Philadel
phia keliais šimtais brangiau.

Daugiausiai pragyvenimas paki
lo šiose kasdieninėse būtenybėse: 
sveikatos priežiūra pakilo 14.8% 
per metus, susisiekimas—12.9%, 
pastogė—9.2%, maistas—4.5% ir 
apranga—3.3%.

Nuo š.m. rugsėjo 1 d. smarkiai 
sumažinta Kalifornijos sveikatos 
pašalpa, vadinama Medi-Cal. Da
bar gydytojas turės nuspręsti ir pa
siaiškinti ar jo suteikiamas gydy
mas, vaistai arba operacija yra pa
cientui būtinai reikalingi. Iki šiol 
Kalifornija buvo labai dosni šioje 
šalpos srityje. Per metus išleisdavo 
5 bilijonus dolerių ir neturėjo per 
daug suvaržymų.

Reikia tikėtis, kad naujieji su
mažinimai panaikins pikt-naudo- 
jimą ir nesąžiningus veiksmus, o 

nenuskriaus tų, kurie tikrai pagal
bos reikalingi. Tiems, kurie nau
dojasi Medi-Cal, patartina sužino
ti iš gydytojo, dantisto ar optome- 
risto ar jų gydymas bus Medi-Cal 
apmokėtas. Taip pat Sacramento 
yra specialus skyrius, kur galima 
kreiptis su klausimais, telefonas: 
916-445-0266. —B.P.

KALINIAI DIRBA 
PRIE DUJOTIEKIO

Frankfurte, Vakarų Vokietijoje, 
veikianti tarptautinė žmogaus tei
sių gynimo draugija apkaltino So
vietų Sąjungos valdžią, kad Sibiro 
dujotiekio statybai pagreitinti ji 
panaudoja priverčiamąją darbo jė
gą. Draugijos turimomis žiniomis, 
paskutinių dviejų metų laikotar
pyje dujotiekio statybos srityse at
sirado daug naujų priverčiamojo 
darbo stovyklų. Priverčiamąjį dar
bą dujotiekio statyboje atlieka ne
mažiau šimto tūkstančio žmonių.

Jų tarpe apie dešimt tūkstančių yra 
kriminaliniai nusikaltėliai, o visi 
likusieji—vadinanti Kitų Kategori
jų' belaisviais, įskaitant ir tremties 
bausme nuteistuosius. Frankfurto 
draugija pažymi, kad prievartinį 
darbą atkliekančiųjų tarpe yra 

.senyvo amžiaus žmonių ir mote
rų. Belaisviai darbininkai yra lai
komi nepaprastai sunkiose sąly
gose: nėra pakankamai maitinami 
ir yra apgyvendinti senuose trau
kinių vagonuose be apšildymo.

PENSININKŲ IR SENELIŲ- 
LIGONIŲ, ŽINIAI

Lietuviai, ilgus metus dirbę ir 
mokėję valstybinius mokesčius ir 
išėję į pensiją arba pasiligoję bei 
į nelaimę patekę, nevisi žino, kad 
.yra įvairių valdiškų įstaigų, tei
kiančių pagalbą jos prašantiems. 
Todėl čia paduodame savo skai
tytojams keletą telefonų numerių, 
kuriais, reikalui esant, galima 
kreiptis: .

1. Los Angeles County Area 
Agency on Aging: Telefonas 
738-3281.

2. Los Angeles City Area 
Agency on Aging: tel. 485-6512.

Paskambinus tais numeriais, 
pasakykite, kur gyvenate ir ko
kios pagalbos esate reikalingi: 
nuvežti pas gydytoją ar į kliniką 
(Escort and Outreach Service), 
padėti išdažyti ar atremontuoti 
namus (Handyman Program), 
gauti valgykloje paruoštą arba 
pristatyti į namus maistą (Meals 
on Wheals), ir jums bus nurodyta 
į ką kreiptis arčiausiai jūsų gy
venamos vietos1.

Be to, E. P. Andrus Geronto
logy Center rūpinasi visokiais 
senatvės reikalais ir problemo
mis. Jie duoda informacijų, kur 
kreiptis įvairiais sveikatos reika
lais, ruošia paskaitas ir turi pa
tarėjų vyresnio amžiaus žmo
nėms. Jų adresas: USC Univer
sity Park, L. A., tel. 743-6060.

Ir pagaliau sekančios dvi 
agentūros gali jums padėti, kai 
reikia nuolatinės priežiūros: 
Board and Care Facilities, Cent
ral Registry, tel. 738-3651 T 
Nursing Home Information and 
Referral Service, tel. 974-7779 
ir Orange County, tel. (714) 
558-4001. Primename, kad pa
staroji įstaiga yra išleidusi bro
šiūrą, kurioje galima rasti daug 
informacijų visais senatvės ir bė
dos reikalais. Ji siunčiama nemo
kamai.

Šias informacijas Šv. Kazimie
ro par. klebonui suteikė Birutė 
Prasauskienė, ir jos buvo' išspaus
dintos parapijos "‘Liet, žiniose”.
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Lietuviai respublikonai su kandidatu į Kalifornijos Gubernatorius. Iš 
kairės: Albinas Markevičius, Liucija Mažeikienė, George Deukmejian, 
Antanas Mažeika ir Simas Kvečas.

MAIRONIO MINĖJIMAS.

Lietuvių Bendruomenė ir LA 
ateitininkai nuoširdžiai kviečia vi
sus į savo' rengiamą tautinio atgi
mimo dainiaus MAIRONIO 120 
m. gimimo ir 50 m. mirties sukak
čių minėjimą Š.m. lapkričio mėn. 
13d., šeštadienį, šv Kazimiero pa
rapijos salėje. Iš Bostono specia
liai atvykstantis poetas Stasys San
tvaras, kuris Maironį yra pažino
jęs, skaitys paskaitą ’’Maironis ir 
jo laikai.” LA Dramos Sambūris, 
solistė Stasė Pautienienė ir Vyrų 
Kvartetas (R. Dabšys, Ę. Jara
šiūnas, A. Polikaitis ir Br. Seliu- 
kas), akompanuojami pianistės 
Raimondos Apeikytės, atliks me
ninę dalį. Po pragramos bus vai
šės apatinėje salėje.

Įėjimo auka $5, pensininkams 
$3, studentams bei moksleiviams— 
veltui. —J. Motiejūnas

SANTA MONIKOS AMERIKOS 
LIETUVIŲ KLUBO 
MALONI IŠVYKA

Mieli šio laikraščio skaitytojai, 
noriu pasidalinti su jumis savo 
įspūdžiais iš S. Monikos Klubo 
suruoštos įdomios kelionės, kuri 
įvyko 1982 m. Rugsėjo mėn. 27, 
28, 29 ir 30 dienomis, į Reno ir 
Lake Tahoe, Nevada.

Šiai išvykai vadovavo mūsų gar
binga ir darbšti klubo narė, Dr. 
B. Raulinaitienė. Tai buvo jau 
ketvirtas kartas, kai ji suruošė tas 
įdomias keliones Klubo nariams ir 
jo draugams.

Iškeliavom š.m. Rugsėjo mėn. 
27 d. 8 vai. ryto iš S. Monikos.

Keliaujančių susirinko 41 asmuo. 
Buvo žmonių iš S. Monikos, Los 
Angeles, Mission Viejo ir iš kitų 
apylinkių. Autobusas buvo dide
lis ir labai patogus. Vietos buvo 
pakankamai visiems, net ir pasi
vaikščioti galėjom.

Pirmas sustojimas buvo Reno, 
kur nakvojom vieną naktį ištai
gingame MGM viešbutyje. Biskį 
pailsėję nusileidome iš 10-to aukš
to i Casino. Praleidom vakarą 
smagiai, na ir pinigėlių biskį išlei
dom, trupučiuką kai kas ir lai
mėjo. Kai kurie nuėjo pasižiūrėti 
vaidinimo ’’Hello Hollywood,” 
kuriuo buvo sužavėti, nors ir vė
lai pasibaigė.

Kitą rytą keliavom toliau, t.y. 
į Lake Tahoe. Kiek pavažiavus ir 
’’trubelis” atsitiko, sprogo padan
ga. Buvo toks stiprus garsas, lyg 
bomba susprogo, o aš kaip tik sė
dėjau kėdėje virš rato, tai pajutau 
didelį sukrėtimą. Pasijuokėm iš 
savo išgąsčio, na ir palaukti teko, 
bet diena buvo saulėta, nors ir 
šaltoka, bet visi džiaugėsi, kad ga
li kiek kojas pajudinti, pasivaikš
čioti, o oras buvo toks tyras, be 
L.A. smogo, dangus mėlyniausias. 
Po to mažo sutrukdymo laimingai 
atkeliavome į gražųjį Lake Tahoe.

Sustojome labai jaukiame ’’Fla
mingo” motelyje. Kiek pailsėję ir 
pavalgę pietus nuvažiavome ’’mini 
bus” kas į ’’Sahara,” kas į ’’Cae
sars Palace” ir vėl prasidėjo pa
gunda, mašinų rankenų tampymas.

Tą naktį, kai miegojom, į pary
tį pradėjo smarkiai griausti. Aš pa
galvojau—štai ir lietus -ateina, bet 
atsikėlę pamatėm per langą, kad 
viskas jau balta ir sninga. Gražu 

buvo matyti egles apdengtas bal
tu, švariu sniegu.

Nemačiau sniego nuo čicagos 
laikų, taigi buvau sužavėta puikiu 
vaizdu, atrodė lyg Kalėdos atėjo.

Neužilgo nustojo snigti ir mūsų 
simpatingas autobuso vairuotojas, 
nuvežė mus aplink Tahoe ežerą §u 
sustojimu Cai-Neva Lodge, visai 
ant ežero kranto. Čia turėjom 
preciziškai br-aižė kąlifornictis Kęs- 
Tahoe iš kitos ežero pusės. Buvo 
labai malonus pasivažinėjimas, 
matėm puikius vaizdus, snieguotus 
kalnus ir miškus.

Kitą dieną, ketvirtadienį, 30 d. 
anksti rytą iškeliavome namo, at
gal į Pietinę Kaliforniją, S. Mo
niką.

Kelionė buvo labai maloni, visi 
turėjo gerą nuotaiką, dainavo, šne
kučiavo. Buvo laimėjusių ir pra
laimėjusių, bet niekas nesiskundė. 
Biskį jautėmės pavargę, tačiau ta 
kelionė įnešė paįvairinimą nuo 
kasdieniškumo.

Už visą tą išvykos suorganizavi
mo visi jos dalyviai yra labai dė
kingi Dr. B. Raulinaitienei, kuri 
turėjo daug kantrybės ir rūpesčio 
tą viską taip gerai sutvarkyti.

SVARBUSIS LIETUVOS ŽEMĖ
LAPIS ATSPAUSDINTAS, prie 
kurio Algirdas Gustaitis dirbo be
veik visą Kalifornijoje gyventą lai
ką, t.y. apie 27 metus. Žemėlapį 
preciziš-ai braižė kalifornietis Kęs
tutis Stropus. Meniškus 14-kos 
Lietuvos miestų herbų sukūrė 
dail. prof. T. Valius, gyvenęs Ka
nadoje (jau miręs), kurie, kaip 
karališkas vainikas gaubia visą 
žemėlapį. Atspausdinta ant gero 
popieriaus, nelankstomas, juoda- 
balta, 37x3272 inčų arba 94x82 
cm. su pakraščiais. Kaina tik 10 
dol., persiunčiant brangiau. Išlei
do Lietuvos Šaulių Sąjunga Trem
tyje ir Lietuvių Istorijos Draugi
ja.

G. Mercator 1595 m. Lietuvos 
žemėlapį, su Alg. Gustaičio paaiš
kinimais, antrąją laidą, išleido Lie
tuvių Istorijos Draugija. Kaina 
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Saugi vieta taupyti yra 
LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

3356 Glendale Blvd-, Los Angeles Calif. 90039
Indėliai yra apdrausti iki $100,000 asmeniui

Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus 
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. dienos metu.

Kitu laiku telef. 663-1819
Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu kur kitur

tik 5 dol., persiunčiant brangiau.
Čikagoje tuo žemėlapius plati

na leidėjai, 2417 W. 43rd St. ir 
6547 S. Washtenaw Ave., ir kiti 
spaudos pardavėjai. Los Angeles, 
Calif. Lietuvių Dienų leidykla., 
4364 Sunset Blvd., V. Prižgintas 
prie šv. Kazimiero parapijos sek
madieniais po pamaldų, ir A. Mar
kevičiaus įstaigoje, 2802 Santa 
Monica Blvd., Santa, Monica. Ga
lima gauti ir pas autorių.

Kviečiame lietuvius tais žemėla
piais puošti savo namus, įstaigas.

k^KANO LEMBERTO 
PLOKŠTELĖ

Prano Lemberto plokštelė, jo mir
tie* 15 m. sukakčiai paminėti, pa
sirodė Kalifornijoj, gražiai apipa
vidalinta (Pauliaus Jasiukonio) ir 
tuoj pasklis po visą lietuvių išei
viją. Muzikinę dalį prižiūrėjo Gie
dra Gudauskienė. Plokštelės kaina 
—$8 dol.

Šis vokalinis kūrinys vadinasi 
“Dainos, muzika ir gėlės” ir tuo 
įdomus, kad visų įdainuoti žodžiai 
—poeto Prano Lemberto. Įvairių 
kompozitorių ’kūriniai ir įvairių 
solistų bei ansamblių įdainuota. 
Šie žinomi kompozitoriai patiekė 
plokštelei savo kūrinius: Julius 
Gaidelis, Stasys Gailevičius, Stasys 
Graužinis, Giedra Gudauskienė, 
Ona Metrikienė. Dainos išpildytos 
šių solistų ir solisčių: Rimtauto 
Dabšio, Antano Pavasario, Jani
nos Čekanauskienės, Birutės Dab- 
šienės, Stasės Daugėlienės, Anitos 
Pakalniškytės; akomponiatorė, Rai
monda Apeikytė. Plokštelėje da
lyvauja ir šie chorai ar ansam- 
gliai: Bostono Lietuvių mišrus 
choras (J. Gaidelio), Bostono Lie
tuvių vyrų choras (J. Gaidelio), 
Toronto lietuvių “Volungės” an
samblis, vadovaujamas D. Viskon- 
tienės ir Los Angeles vyrų kvar
tetas (R. Dabšys, E. Jarašūnas, A. 
Polikaitis ir B. Seliukas).

Plokštelė yra memorialinė ir tu
ri meninės vertės. Pardavimui ga
vome L.D. knygyne. Kaina $8.00 
(pasiimant), o siunčiant paštu $9.
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Los Angeles Amerikos Lietuvių Respublikonų Klubo 

LAPKRIČIO 2 d. 1982 METŲ 

BALSAVIMO REKOMENDACIJOS

U.S. Senate 
Governor 
Lt. Governor 
Attorney General 
Secretary of State 
Stale Treasurer 
State Controller 
Board of Education 4th

Pete Wilson 
George Deukmejian 

Carol Hallet 
George Nicholson 

Gordon Duffy 
Don French 

James Flournoy 
District Dede Audėt

Bd. of Equalization 2nd. Dist. William Ivers

U.S.
27th District
26th District
24th District
22nd District

CALIFORNIA

22nd District
28th District

CALIFORNIA

41st District
44th District
46th District
49th District
67th District

CONGRESS'
Bart W. Christensen

John H. Rousselot
Jerry Zerg 

Carlos J. Moorhead

STATE SENATORS:

Earl Robinson 
Oscar Wright

STATE ASSEMBLY:

Pat Nolan 
Bill Hawkins 

Harold P. Collins 
Jordan Daniels, Jr. 

John R. Lewis

STATĖ MEASURES ’

Prop. 1—State School Building Lease-Purchase Yes
Bond Law of 1982

Prop. 2—County Jail Capital Expenditure Bond Act of 1982 Yes
Prop. 3—Veterans Bond Act of 1982 Yes
Prop. 4—Lake Tahoe Acquisitions: Bond Act Yes
Prop. 5—First-Time Home Buyers Bond Act 1982 Yes
Prop. 6—Public Pension Fund Investment No Recommendation 
Prop. 7—Taxation. Real Property Valuation Yes

. New Construction
Prop. • 8—Transfer of Funds by Local Governments Yes
Prop. 9 School Textbooks. Non-Public Schools .• Yes
Prop. 10—Unifying Superior, Municipal and

Justice Courts No Recommendation
Prop. 11—Beverage Containers No
Prop. 12—Nuclear Weapons ■ ' No
Prop. 13—Water Resources No
Prop. 14—Reapportionment by Districting Commission Yes

or Supreme Court
Prop. 15—Guns / . No

LA. COUNTY QUESTIONS

A—Prohibition of Strikes or Concerted Action to withold Yes 
Services by County Employees; Discharge for violation

B—Should Rapid Transit District (RTD) Employees be Yes
prohibited by law from striking?

L.A. CITY SPECIAL MUNICIPAL ELECTION

V—Membership of paramedics or Civilian Ambulance No
Employees in Safety Members Plan; Condition to 
Acquire Credit for Past City Service.
Charer Amendment V.

W—Rent Control—Exempion of New Construction . Yes
Charter Amendment W.

JUSTICE OF THE SUPREME COURT:

Frank K. Richardson Yes
Otto M. Kaus No
Allen E. Broussard No
Cruz Reynoso No

JUSTICE OF THE COURT OF APPEALS

Vaino Spencer No
Mildred L. Lilie Yes
Vincent S. Dalsimer No
Lester Wm. Roth Yes
Lynn D. Compton Yes
Donald N. Gates Yes
Rodney K. Potter No
Elwood Lui Yes
George E. Danielson No
Arleigh M, Woods Yes
Eugene McClusky No
Richard Amerian No
Robert Feinerman No
Herbert Louis Ashby Yes
James H. Hastings Yes

JUDGE OF THE SUPERIOR COURT

David A. Workman—#1 
Coleman A. Swart—#2 
Robert F. Kuhnert—#80 
Julius A. Leetham—#81

Yes
Yes
Yes
Yes

JUDGE OF THE MUNICIPAL COURT

Roy M. Carstairs—#2 Yes

SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION

Los Angeles lietuviai respublikonai stipriai remia

GEORGE 'DUKE' DEUKMEJIAN kandidatūrą į

Kalifornijos GUBERNATORIAUS pareigas

Lapkričio mėn. 2 d. rinkimams artėjant Los Angeles Lietuvių Res
publikonų Klubas, vadovaujamas Liucijos Mažeikienės, stipriai reiškiasi 
rinkiminėje veikloje. Kiek anksčiau įsijungė į rinkiminę akciją paremti 
EARLE ROBINSON kandidatūrą į Kalifornijos Senatą. Paskutiniom 
dienom aktyviau įsijungta remti GEORGE ’’DUKE” DEUKMEJIAN 
kandidatūrą į Kalifornijos GUBERNATORIAUS pareigas.

Spalio mėn. 18 d. rinkiminėje būstinėje George Deukmejian priėmė 
’’California Republican Heritage Group Council.” Susirinkusiems pa
darė pranešimą ir su kiekvienos tautybės atstovais padarė atskiras nuo
traukas.

Šia proga daugiau žinių apie jo gyvenimą, patirtį ir atliktus darbus, 
kad pajustumėte kodėl mes lietuviai turėtume jį paremti.

Kalifornijos generalinis prokuroras George ’’Duke” Deukmejian 
gimė 1928 m. yra gerai patyręs advokatas. 19 metų dirbo ir vadovavo 
Kalifornijos teisės skyriui. 1962 m. buvo išrinktas Kalifornijos Valsty
bės Senatorium. Šiose pareigose išbuvo 12 metų. 1969-70 m. Senate 
buvo išrinktas ’^Majority Leader.” 1974-78 m. buvo atžymėtas ’’Best Ali 
Around” respublikonų senatorius. 1978 m. išrinktas Kalifornijos ’’At
torney General.” Šias pareigas labai sėkmingai dar ir dabar eina. Tu
rėdamas tokią didelę patirtį Kalifornijos atsakomingose pareigose, nu
tarė šiais metais kandidatuoti į Kalifornijos GUBERNATORIUS.

Kalifornijos lieuviai respublikonai apsisprendė, kad jo politinės pa
žiūros yra mums lietuviams gana palankios, todėl siūlo visiems lietu
viams jį paremti ir lapkričio mėn. 2 d. pabalsuoti už GEORGE ’’DUKE” 
DEUKMEJIAN. —A.M,

Bill Honig Yes
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
PASIUNTINYBĖS . . 
WASHINGTONE

Š.m. rugsėjo 13 d. Valstybės 
Sekretoriaus ir ponios Shultz reng
iame Valstybės Dep-to priėmime 
Diplomatinių misijų šefų ir jų 
žmonų garbei dalyvavo Lietuvos 
atstovas dr. S. A. Bačkis, kartu su 
kolegomis estais ir latviais. Pri
ėmime buvo anie .4.00 žmonių. Po 
pasisveikinimo su svečiais Valsty
bės Sekretorius tarė trumpą sveir 
kinimo žodį, kaip pirmą kart su
sitinkąs su visu diolomatiniu kor4 
pusu. Jis pakėlė taurę už diploma
tines misijas, pabrėždamas jų vaid
menį, svarbumą bei įnašą į Wash-, 
ingtono gyvenimą bei nuotaikas. 
Diplomatinio korpuso vardu už 
priėmimą padėkojo Valstybės 
Sekretoriui ir poniai Shultz Tan
zanijos ambasadorius Paul Boma- 
nį, laikinai einąs Diplomatinio 
korpuso dekano pareigas. •

s—■—'—r .'

1982.IX.17 Ponia,Bush suren
gė priešpiečius diplomatinių .misi
jų šefų žmonoms Vice Pre
zidento rezidencijoje, Į pietus bu
vo pakviesta ir dalyvavo ponia O. 
Bačkienė, kątik grįžusi iš Euro-' 
pos, kur viešėdama pas sūnų pre
latą A. B-ąčkį dalyvavo rugsėjo 6 
d. Popiežiaus mišiose jo vasaros 
rezidencijoje Častel Candolfo ir 
po mišių Šv. Tėvas ją su sūnum 
pakvietė pusryčiams. .

Š.m. rugsėjo 24 d. George- 
towno Un-te buvo atidarytas In- 
terculturai Center., Iškilmėse daly
vavo ir Lietuvos atstovas, pakvies
tas U-to prez. Tėvo Timothy S. 
Healay, S.J. Atidarymo iškilmių 
leidinyje malonu buvo matyti Lie
tuvą, figūruojančią 56 valstybių 
sąraše, padovanojusių minėtam 
Centrui tautines vėliavas. Iš Balti
jos valstybių—tik Lietuva tame są
raše yra. Vėliavą padovanojo Lie
tuvos Pas-bė Washingtone.

Š.m. spalio 21 d. Lietuvos at
stovas su žmona dalyvaus Apaš
tališkojo Delegato, Ark. Laghi, 
priėmime Popiežiaus Jono Pau
liaus II iškilmingo pareigų perėmi
mo ketvirtosios sukakties proga. 
Vėliau, spalio 30 d. Valstybės sek
retoriaus ir ponios Shultz kvieti
mu p.p. Bačkiai dalyvaus 22-me 
metiniame. Jungtinių Tautų kon
certe Kennedy Center if po to va
karienėje. Šios iškilmės įvyko 
Prezidento ir ponios Reagan bei 
Vice Prezidento ir ponios Bush glo
boje 37-tosios J T. Organizacijos 
sukakties proga, prisimenant Pa
saulinę Sveikatos Organizaciją bei 
pagerbiant diplomatinių misijų še
fus akredituotus J. A. V-se ir am
basadorius prie Amerikos. Valsty
bių Organizacijos.

IŠ VARPININKŲ - LIAUDI-
NINKU ..SUVAŽIAVIMO . 

NUTARIMŲ

Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų S-gos ir Varpininkų suvažiavi
mas įvyko 1982 m. liepos 31 d. 
Kanadoje, Toronto Lietuvių Na
muose ir rugpiūčio 1 d. Vasagos 
vasarvietėje. Suvažiavime prane
šimus.padarė LVLS-gos prezidiu
mo1 pirm, Gražvydas J. Lazaus
kas, ’’Varpo” red. Antanas Ku-
Čys tema; ’’Varpas ir jo skelbia
mos idėjos,dabarties ideologinėje ? 
bei politinėje išeivijos situacijo
je”; Liūtas Grinius ’’Kas toliau?... 
Mintys ateities veiklos reikalu”;.. 
Jonas Daugėla: ’’Varpininkų 

: srovės ir Liaudininkų S-gos orga
nizaciniai reikalai”.

Suvąžiavimąs paskelbė eilę nu
tarimų: apie tai, kad jie laikosi 
V. Kudirkos ir ’’Varpo”.paskleis
tų idėjų; kad pritaria Vilkui; 
apgailestauja, kad išeivijoje jau- 
čiainas' skaidymasis; pritaria žur
nalo ’.’Varpo” krypčiai ir kt.

Vieną nutarimą ištisai cituoja
me:

’’Valstybinės. nepriklausomy
bės atkovojimą laikydami svar
biausiu mūsų tautos dabarties už- 
daviniu, mes tačiau pabrėžiame, 
kad ne tik tauta turi būti laisva 
kitų tautų tarpe, bet ir žmogus 
turi būti laisvas tautinėje valsty
bėje, ■ ' ... - - • '
. Mūsų vizijoje naujoji nepri
klausoma Lietuva bus kraštas, 
kur nebus nei dvasinės priespau
dos, nei medžiaginio skurdo; kur 
valdžia bus žmonių renkama, vi- 
si piliečiai bus lygiateisiai ir nie
kas nebus išskiriamas dėl pasau
lėžiūros, politinių pažiūrų ar tau
tybės.

Mes tikime, kad kitoms tau
toms savo pavyzdžiu šviečiantis 
humanizmas, moralinis, intelek
tualinis, kūrybinis ir socialinės
santvarkos pranašumas padarys 
mažą, tarp didelių kaimynų, kraš
tų atsparų ir niekad nenutautina
mą.

Tokia yra mūsų naujos Lietu
vos vizija. Ją tokią turėjo 1919 
m. ministerio pirmininko Mykolo 
Sleževičiaus pašaukti savanoriai, 
tokios Lietuvos vaizdą matė ir 
tie, kurie žuvo už laisvės idealą 
nelygioje kovoje su dabartiniais 
Lietuvos pavergėjais.

Tokia Lietuva yra ir bus mūsų 
visuomeninio, ideologinio bei 
kultūrinio darbo ir pastangų tiks
las.”

Pastebėtina, kad vizijos Lietu
voje neminima religijos reikalai. 
Ar ji tiek susiaurinama, kad tel
pa į ’’Pasaulėžiūros” rėmus?

Taip pat netikslu Lietuvos sa- tas JAV LB trijų dešimčių metų
vanorių viziją .sutapatinti su sa- 
vaja, labai neaiškiais kontūrais 
nusakytą.

LIET. BENDR. ŽINIOS
■ JAV LB trisdešimtmečio minė

jimas, kuris įvyko Detroite, Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultūros 
Centre, 1982 m. balandžio mėn. 
16, 17 ir 18 dienomis, rado- labai 
platų atgarsį lietuviškoje rpaudo-
je. Vieni minėjimą ir jų rengė
jus gyrė,. kiti“—-kritikavo, o tretieji 
—žemino ir niekino, Nežiūrint kas 
kokią nuomonę iš spaudos susi
darėte, daugumas šioje Šventėje 
dalyvavusių., buvo ja . patenkinti, 
nes šventė buvo tikrai didinga ir 
iškilminga. Ji Lietuvių Bendruo
menei tikrai gėdos nepadarė. Jos 
metu buvo graži Birutės Rauckie
nės dailės—skulptūros paroda, 
Antrasis JAV Lietuvių Bendruo
menės Visuotinis. suvažiavimas, iš
kilmingoji minėjimo dalis, puikus 
bankelis, '.kurio .'.programą išpildė 
Gina Čapkauskienė ir Bernardas 
Brazdžionis, o įspūdingą kalbą pa
sakė Amerikos Baiso programos 
direktoriaus oa vaduoto j as Eugene 
Pell. .

Iškilmingas pamaldas atnašavo 
vysk. Vincentus Brizgys ir 5 ku
nigai, o labai patriotišką pamoks
lą pasakė orėk Jonas Balkūnas. 
Taipgi šio. minėjimo metu įvyko 
Antroji Premijų Šventė, kurios me
tu įteiktos 7 premijos.

Trisdešimtmečio minėjimo pro
ga išleistas Balio Raugo redaguo

j RŪTA, INC.—■ INVESTAVIMO BENDROVE į 
| 2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, C A 90404 Y
j Telefonas: (213) 828-7525 Y
| Valdyba: Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog y

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard,
SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404

Phone (213) 828-7095

GLOBE PARCEL SERVICE
Savinikai—BRONISLAVA VIKSMAN ir SOFIJA AYZENBERG

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

jūsų atneštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą ir gana pigiai, 

tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.

DAUG VIETOS MAŠINŲ PASISTATYMUI. APLANKYKITE MUS
atdara kasdien nuo 9 vai* ryto įki 4 vai. p.p. Sekmadieniais uždaryta

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos

pagrindinei veiklai nusakyti 374 
puslapių leidinys ’JAV LB Trys 
Dešimtmečiai.”

Tuomi JAV Lietuvių Bendruo
menės darbai nesibaigia, kaip kai 
kurie laikraščiai nuogąstauju. Lie
tuvių Bendruomenė ir jos vado
vybė dirbo, dirba ir dims lietuvių 
švietimo, kultūros, socialinius, re
liginius ir politinius darbus.
JAV LB X-tosios tarybos, ir Vi
toj o PLB seimo atstovų rinkimai
ja praėjo.

BILLY GRAHAM
SUVAIKĖJO

Billy Graham, žymus pamoks
lininkas, šešias, dienas viešėjo 
Maskvoje pas patriarką Pimeno. 
Korespondentams jis pareiškė, kad 
Sovietų Rusijoje esanti bažnyčių 
laisvė.

Jis atrodo, jau suvaikėjo, kai jį 
pavaišino kaviarais,. tai mano, kad 
visi rusai minta kaviarais, kuriuos 
Amerikoje tik milipnieriai gali nu
sipirkti. Manome, kad nevien už 
kaviarus jis skleidė melą, bet taip 
pat gavo gerokai rublių.

Moteris, kuri iškabino plakatą, 
kad jau 150 tikinčiųjų iš šios baž
nyčios yra . . kalėjimuose, jis 
pasakė, kad ir Amerikoje už blo
gus darbus nubaudžia.

Dėl B. Graham teisybės pasaky
mas yra blogas darbas, o jis gali 
meluoti ir tai yra geras darbas.

Billy, grįsk atgal į S. Rusiją ir 
ten gyvenk.
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LIETUVIAI PREIOTimi - PROFESIONALAI

Advokatai Dantistai

.. JACK ALEX •
, Attorney at Law

Law Offices of 
ALEX ft BRINKIS

1500 W. Covina Pkway,, Suite 103 
West Covina, CA 91790 

Tel (213) 337-0777 and 
(213) 962-6644

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 (latvių kilmės)

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403

Phone 828-4613 by appointment

' VIOLETA SUTKUS •
Attorney at Law

7050 Hollywood Boulevard 
Suite 701

Los Angeles, CA 90028

Tel.: (213) 466-4433 Rolandas Giedraitis, D.D.S. 
Danute Giedraitis, D.M.D.

Alma Vilkas, Stockiene, D.D.S.

Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard

Los Angeles, CA 90039
Tel.: 660-1205

•t . • • ■ . . .

BRANCH OFFICE
7:10 Wilshire Blvd.-, Suite 505

Santa Monica, CA 90401
Tel.: (213) 395-2231

Apdrauda

M& Il AMERICANA
Insurance Service, Ine.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance 

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404

153-1735 828-7525
t • 1

v* Escrow Kompanijos

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance Agent I

- ■ . '' ■ 1

4366 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

[ MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION

2839 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90026

413-3370

'I

Fotografai Gydytojai
A-

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav. Wally & Danutė Balchai 
(1985 E- Firestone, Norwalk, Ca 

Telef- 2(13) 864-2063

■ ’.'Ji

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090

3231 Pico Boulevard
'f

Santa Monica, CA 90405
•

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

“Platte of Hollywood”

6671 Hollywood Boulevard

Hollywood, CA 90028 
1.

469-8097 Res.: 466-6084^

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

Diplomate American Board of 
Obstetrics and Gynecology

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

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

JONAS KREGŽDE, M.D.

Internal Medicine Including Cardiology

1760 Termino Ave.,' #207
Long Beach, CA 90804

Telefonas: (213) 498-6676

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

MEDICAL OFFICES

2642 Pasadena Avenue
Los Angeles, CA 90049

Phone 2 22-0211

Nuosavybių pardavėjai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker 

ROdUE & MARK GO,

2802 Santa Monica Boulevard • 
Santa Monica, .CA 90404

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
i *ir

DANUTE PAŠKEVICIENE
Real Estate Brokers

H_rH-;Y J. PASCOE, Realtor*

1611 Montana, Suite G 
Santa Monica, CA 90403

Lei. 3J3-5..11 Res. 3'33-1.^81

BRONĖ SKIRIENfi
Realtor

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

664-2919 Res. 849-4192

Vincas Skirtus
R. E. Salesman 
(same address)

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercial - 
Exchanges

Personalized Service With a Smile 
(213) 731-7369

General Contractors

A. PEČIULIS

REMODELING and 
CONSTRUCTION 

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

814 5 th Street, #8
Santa Monica, CA 90403 

Phone: 394-2242

> ROMAS REMODELING
Plumbing - Electrical - Carpentry 

4.
Cement Work - Construction -

j Reprodeling - Repair

j ROMUALD WOZNIALIS

> Experienced

3803 Evanns St.
Los Angeles^ CA 90027 
Phone (213) 664-7163

AMBO - WYTK1NG, Inc.
Gen. contractors

I
 Presid. Charles Dar gis

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

VERTINGOS DOVANOS

Vestuvių, sukaktuvių, vardadieniu 
gimtadienių ar kitomis progomis-* 

tai lietuviški tautiniai audiniai 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa< 
galvelės, rankšluošči ai ir staltiesė.

. Gražu dovanų duoti yra

ir autentiškos koplytėlės, lietuviSkoi 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygoj 

Didelis dovanų pasirinkimas yri
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-įft 

4364 Sunset Boulevard

I
 Los Angeles, CA 90029 

Calif- 90029 Tel. 664-2919

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukw
su spalvotomis V. Stančikais 

Iliustracijomis.
Kaina $4 00

šią ir kitų knygų jaunimui galitfl 
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje 
4364 Sunset Blvd., Hollywood,

900
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 
j atskirų solistų

; PLOKŠTELIŲ.
) 
/ -*•
f KALIFORNIJOS LIET. RADIJAI 

į LITHUANIAN MELODIES 

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

» Programų Koordinatorius

• HENRIKAS BAJALIS
( 207 N. Windsor Blvd,
t Los Angeles, Ca. 90004 
į Tel. (213) 467-6467 .
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PARENGIMŲ -•* ^^ku yra’kunigui ją nešti. Kun. M. 
jį. - Gobis daug, metų ją nešė ir tik da- 

KALENDORI U S bar, -atš^ntęs 50 metų kunigys
tės jubiliejų, atvyko savo brolio 
Amerikoj aplankyti. Čia jis pama
tė tikrą laisvę, bet ją tegalėjo 
džiaugtis 6 savaites, kol Viešpats 
pašaukė jį pas save, į savo Tėvo 
namus, kur nėra vargo nei ašarų.

Spalio mėn.

— 30 d., seštad., 7:30 vai. vak. 
Lietuvių rądijQj?Wandėlės balius 
Šv.-Kazimiero-par. salėje.

31 (E 12:30 vai. Aurelijos novelių 
knygų sutiktuves Liet. Tautinių 
namų salėje.

Lapkričio mėn.

— 6 d. 7:30 vai. vak. Vliko 
seimo balius Ambassador viešb.

13 d„ 7:30 v.v.
Sėst., Maironio minėjimas šv. 

Kazimiero par. salėje. Rengia 
L.A. Aateitininkai ir Liet. Ben
druomenė. . '

14 d., 12 vai.
Spindulio filmo ištraukų rody

mas Šv. Kazimiero par. salėje.

— 20 d. 7:30 vai. vak. LST 
korp. Neo-Lithuania 60 m. mi- 
nėjimas^balius Tautinių Namų 
salėje.

21 d., 12:30
, Kariuomenės šventės minėjimas 
Šv. Kazimiero par. salėje. Iškil
mingos pamaldos bus 10:30 a.m. 
šv. Kazimiero bažnyčioje.

28d., sekm., 1 vai. p.p.
I. Širvydienės, holistinės medi

cinos specialistės paskaita mote
rims, šv. Kazimiero par. salėje.

TRUMPAI
Livijos Lipaitės keramikos me

no paroda įvyks nuo spalio 24 d. 
iki 28 d. kasdien nuo' 12 iki 4 
vai. p.p. Kalifornijos Valstybinia
me universitete, Long Beach, CA. 
Parodos atidarymas bus spalio 24 
d., 1-5 p.p.

Poetas Stasys Santvaras, iš Bos
ton, Mass., lapričio 13 d. šv Ka
zimiero par. salėje, skaitys pa
skaitą apie poetą Maironį, kurį 
jis asmeniškai pažinojo.

Walter ir Aldona Klemkos, bu
vę Lietuvių Dienų skaitytojai Chi- 
cagoje, persikėlė gyventi į Phoe
nix. AZ. Walter Klemka ir Bruno 
Shotas Chicagoje turėjo Wood- 
mac Bowl ir Rainbow Lounge.

Kuh. Vincentas Nevulis, pasa
kė gražų ir jautrų pamokslą, lai
dojant iš Lietuvos atvykusį ir stai
ga Phoenixe mirusį Babtų kleboną, 
Kun. Mykolą Gobį. Jis trumpai 
nušvietė kokia religinė priespauda 
yra dabar Lietuvoje, ir kaip sun-

- Kun. Vincentas Nevulis yra kle
bonas Sun City West, AZ. Nesenai 
jis ten pastatė gražią ir stilingą 
Our Lady of Lourdes bažnyčią.

—(A.L.)

JAUNIMO DAILĖS PREMIJA

JAV LB Kultūros Taryba skel
bia 1982-jų metų 500 dolerių dai
lės premiją jauniesiems' dailinin
kams nuo 18 iki 30 metų, gyve
nantiems JAV. Darbų skaidres 
(nemažiau 5) atsiųsti Kultūros Ta
rybai: Nijolė Palubinskienė, 2870 
Meadowbrook Blvd., Cleveland 
Heights, Ohio 44118 iki 1982 
gruodžio 1 d. Premiją skirs su
daryta vertimo komisija.

—JAV LB Kultūros Taryba

Lietuviška sodyba Clevelande.

JAV LB Socialinių Reikalų tary
bos pirm. dr. Antanas Butkus ir 
Clevelande veikiantis skyrius bei 
jo pirm. inž. Bronius Snarskis jau 
sutvarkė visus reikalingus planus, 
dokumentus ir kitus formalumus, 
bei įteikė 25,000 dol. užstatą ga
vimui iš valdžios—HUD 3,540,- 
000 dol. paskolos lietuviškai 82 
butų sodybai Clevelande. Lietu
viai, kurie norės gyventi tuose na
muose ir kurie neuždirba dau
giau 1,250 dol. į mėnesį, gaus val
džios paramą. Valdžia sumokės iki 
trijų ketvirtadalių nuomos, t.y. už 
butą, kurio nuoma bus 400 dol., 
valdžia primokės iki 300 dol. Kam 
valdžia perduos šį projektą paaiš
kės maždaug 90 dienų laikotarpy
je.

MIRTYS
Juozas Gintautas mirė spalio 8 

d., sulaukęs 82 m. amžiaus.
Reiškiame gilią užuojautą žmo

nai Veronikai, sūnui Vytautui, 
* dukroms Vidai Jankauskienei ir 

Birutei Butkienei, žentams ir anū
kams.

Apolinaris Sajus, Santa Mon
ica, Calif., mirė spalio 26 d. Kali
fornijos universiteto ligoninėje, pa
darius, plaučių ir gerklės operaci
ją gavo širdies smūgį.

Apolinaras buvo ’’Lietuvių Die
nų” žurnalo garbės prenumerato

rius ir per daugelį metų L.D. pik
nikuos talkininku.

Jo brolis Kazys Saja yra Lietu
voje žinomas rašytojas.

Kada bus laidotuvės ir kur dar 
nežinome. Kitame numeryje para
šysime daugiau.

Pacific Telephone kompanija 

kad nuo lapkričio 6 d. įveda naują 

area code ”619,” kuris apims San 
Diego ir Imperial Valley counties. 
Prašome pranešti L. Dienomis sa
vo naujus telefonus, nes turime 
pataisyti Kalifornijos Lietuvių Al
manache.

A. Skirius
4364 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90029

CATERING BUFFET STYLE 

Cold and Hot Hors D’ouvres

Taip pat įvairūs lietuviški patie
kalai gaunami pas:

V. Baltušienę — 660-8671

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

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

Prašome skambinti telefonu*

849-4192

'''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
J PRAŠOME ATNAUJINTI

H “Lietuviai Amerikos
y Vakaruose” prenumeratą

prisiunčiant $5.00 adresu:
| “LA V”

| 4364 Sunset Blvd,
| Los Angeles, CA 90029
| prisiunčiant $6.00 adresu:

ANTANO SKIRIAUS ĮSTAIGOJE (
Galima gauti šie patarnavimai: .

APDRAUDIMAS ’
namy, baldy, atsakomybės (Liability) į
NOTARO PATARNAVIMAI

Patvirtinama įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary) '

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS |

4366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 9C029 .
Telefonai: 664-2910 — 664-2919

ALp(LKA)1763 
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R
K
10h- psi. Kaina 4>o.

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

Jonas V izbaras-Sūdu v as , Ai
ženų kunigaikštytė. ’’Draugo” 
konkurse premijuotas romanas. 
287 psl. Kaina $8.

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

ALTO INFORMACIJOS

Sovietų dokumentai JA V 
teismuose

• Vykstant teismams, kur pa
naudojami Sovietų įstaigų pa
ruošti dokumentai prieš lietuvius, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirm, 
dr. K. Šidlauskas parašė JAV 
prezidento patarėjui Ed. Meese 
III laišką, kuriame atkreipia dė
mesį, kaip uoliai KGB agentai 
talkina JAV specialių investiga- 
cijų įstaigai. Nuostabu, kad JAV 
prokuratūros įstaiga bendradar
biauja su KGB, kuri siekia suda
ryti de jure santykius tarp JAV 
ir Pabaltijy Maskvos pastatytų 
vyriausybių. Neleistina, kad pagal 
priverstinai okupantų primestus 
sovietinius įstatymus sudaryti raš
tai būtų naudojami JAV teis
muose. Sovietų procedūra toli 
nesiderina su JAV teisminiais 
nuostatais.

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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