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VllK-0 SEIMAS KALIFORNIJOJEOQV0U
(Tęsinys iš praeito LA V numerio)

Pagrindinį Seimui pranešimą 
apie Valdybos darbus padarė dr. 
K. Bobelis. Savo pranešime jis 
plačiau palietė politinės veiklos iš
plėtimą ir koordinavimą. Stipri
nama ir plečiama VLIK-o ir Tau
pos Fondo atstovybių tinklas. Pa- 
aikomi tamprūs ryšiai su ALTA 

ir artimai bendradarbiaujama su 
Lietuvos diplomatinės ir konsulia- 
rinės tarnybos atstovais. Plečiami 
ryšiai ir su atskirų kraštų visuo
meninėmis organizacijomis. Šįmet 
VLIK-o pirmininkas aplankė Eu
ropą, Kanadą ir Australiją. Ade
laidėje, Melbourne ir Sydnėjuje 
padarė pranešimus Australijos lie
tuviams ir pabaltiečiams, užmegz
damas ryšius su valdžios pareigū
nais. Ta proga buvo įteiktas Aus
tralijos vyriausybei memorandu
mas. Algis Taškūnas, ’’Baltic 
News” (Australijoje) redaktorius 
yra įgaliotas atstovauti VLIK-ą 
konvencijoje š.m. gruodžio 6-9 
d.d. Tokyo, Japonijoje. VLIK-as 
remia radijo programas Romoje 
ir Vatikane, leidžia ELTOS biule
tenius lietuvių, anglų, italų, pran
cūzų ir portugalų kalbomis. Biule
tenių turinys nuolat tobulinamas ir 
skaitytojų skaičius auga. 1980 m. 
buvo užmegsti ryšiai su Europos 
Parlamentu per jo vicepirmininką 
Dr. Egon Klepsch. Šiuos ryšius 
palaiko ir plečia VLIK-o įgalioti
nis Prancūzijoj, inž. A. Venskus. 
Europos Parlamento Politinė Ko
misija yra priėmusi rezoliuciją 
apie padėtį Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje, kuri bus svarstoma Euro
pos Parlamento plenumo posė
džiuose. Tuo reikalu Pabaltiečių 
Santalkos (Baltic World Council) 
vardu, kuriai šiais metai pirmi
ninkauja dr. K. Bobelis, buvo įteik
ta VLIK-o paruoštas memorandu
mas Europos Parlamentui, prašant 
paremti kovą dėl Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos laisvės ir nepriklau
somybės. Taip pat buvo įteiktas 
papildomas pareiškimas Madrido 
konferencijos dalyviams ypač pa
brėžiant religinės laisvės varžymus

IK įtinkamais 
priedais PaKM^ai su Am
nesty International, World Anti- 
Communist League, International 
Sakharov Committee, Danijoj, Hu
man Rights Internanet, ir su JAV 
Kongreso komitetais.

Papildomus pranešimus padarė 
dr. D. Krivickas apie Europos 
Parlamentą, dr. K. Jurgėla apie 
santykius su kitų kraštų atstovais, 
ir V. Jokūbaitis apie santykius su 
lietuviškomis organizacijomis.

Tautos Fondo Tarybos pirm. 
A. Vakselis, negalėdamas dalyvau
ti Seime, atsiuntė raštu praneši
mą, kuriame tarp kitko taip nu
sakė uždavinius ateičiai: 1. Galu
tinai sukonsoliduoti TF organiza
ciją visame laisvame pasaulyje. 2. 
Sumoderninti aukų rinkimo me
todus. 3. Kreipti didesnes pastan
gas į testamentų ir palikimų rei
kalus. Jis pasigenda tiesioginio ir 
konkretaus VLIK-ą sudarančių 
grupių įsijungimo į lėšų telkimą 
per savo partijas, sąjūdžius, pla
tesnio VLIK-o darbų garsinimo ir 
nuolatinio oriminimo Tautos Fon
do pastangų ir reikalo aukoti 
Lietuvos laisvinimo darbams.

Tautos Fondo Valdybos pirm. 
J. Giedraitis pateikė apibendrinan
tį pranešimą apie Tautos Fondą, 
prijungdamas finansinę apyskaitą, 
paruoštą Tautos Fondo iždininko 
V. Kulpos, ir aštuonių metų Tau
tos Fondo apžvalgą. TF pastoviai 
auga nariais, turto ir testamenti
niais palikimais. Suorganizuotos 
TF atstovybės Detroite, Kaliforni
joje, Floridoje, Chicagoje. Reika
linga atstovybė Clevelande. 1982 
metai Tautos Fondui buvo geri. 
Užsieniuose atstovybės veikia: An
glijoje, dvi Australijoje ir geriau
siai veikianti Kanadoje, kuriai va
dovauja pirm, A. Firavičius. J. 
Giedraitis padėkojo visoms TF at
stovybėms ir ypač A. Firavičiui 
už jo nenuilstamą darbą telkiant 
aukas.

Papildomą pranešimą padarė 
Kanados TF Atstovybės pirminin
kas A. Firavičius ir įteikė VLIK-o

Seimui per TF Valdybos pirmi
ninką J. Giedraitį $50,000 čekį.

NAUJA ALT-0 
VADOVYBĖ

42-ras Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas Chicagoje, Tau
tiniuose namuose, spalio 30 d. 
buvo darbingas ir praėjo su pasi
sekimu. Jį atidarė ir pravedė pirm. 
Kazys Šidlauskas. Invokaciją su
kalbėjo kun. dr. Ign. Urbonas, 
prašydamas Dangaus pagalbos 
ALTO darbams, siekiant Lietuvai 
laisvės. Suvažiavimui pasikeisdami 
pirmininkavo ALTO vicepirminin
kai: T. Blinstrubas, P. Dargis, inž. 
V. Naudžius, dr. V. Šimaitis, dr. 
J. Valaitis. Suvažiavime dalyvavo 
52 valdybos-Tarybos nariai, 12 
skyrių atstovų, 10 organizacijų -at
stovų, 39 svečiai. Iš viso 113, bet 
buvo dar ir nesiregistravusių sve
čių. Aukų surinkto $6600.

Į naują valdybą, ALTĄ suda
rančių organizacijų pasiūlymu, 
įėjo šie asmenys:

Amer. Liet. R.K. Federacija į 
ALTą paskyrė: dr. J. Jerome, inž. 
V. Naudžių, prof. J. Stuką, L 
Senkutę, adv. A. Domanski, Gr. 
Meiluvienę, adv. S. Kuprį; į val
dybą V. Naudžių ir A. Domanskį. 
Į iždo globėjus Vytautą Yucių.

Socialdemokratų į tarybą pa
skirti: M. Gudelis, A. Mačionis, 
M. Pranevičius, K. Burba, Br. 
Spudienė, A. Sukauskas, dr. J. Va
laitis; į valdybą: dr. J. Valaitis, M. 
Pranevičius. Į iždo globėjus A. Su
kauskas.

Tautinės sąjungos: T. Blinstru
bas, P. Bučas, V. Abraitis, E. 
Bartkus, Pr. Kašiūba, A. Laikū- 
nas, J. Valkiūnas; į valdybą: T. 
Blinstrubas ir P. Bučas. Į iždo 
globėjus, V. Abraitis.

Sandaros: A. Devenienė, T. Ku- 
zienė, J. Kuzas, Jr„ dr. V. Dargis, 
dr. K. Šidlauskas, Gr. Lazauskas, 
dr. A. Budreckis. Į valdybą dr. K. 
Šidlauskas, inž. Gr. Lazauskas. Į 
iždo globėjus A. Chaplikas.

Susiv. Liet. Amerikoje: E. Mi- 
kužiutė, A. Chaplikas, P. Dargis. 
Į valdybą, Pov. Dargis.

Liet. kat. susiv. Amerikoje: Th. 
Mack, dr. V. Šimaitis, V. Yucius. 
Į valdybą, dr. V. Šimaitis.

Amer. liet. R. K. moterų są
junga: J. Rotsko, A. Gabalienė,
H. Kodis. Į valdybą, A. Gabalienė.

Lietuvos Vyčiai: dr. L. Kriau- 
čeliūnas, dr. L. Šimutis, Ann Ma
rie Kassel. Į valdybą dr. L. Kriau- 
čeliūnas.

Šiaurės Amerikos liet, studentų 
s-gos: R. Tričytė, Sv. Kerelytė, J. 
Bobelis. Į valdybą, R. Tričytė.

Liet, atgimimo sąjūdis: K. Dir- 
kis, V. Jokūbaitis, K. Radvila. Į
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valdybą, K. Radvila.
Vilniaus krašto lietuve s-ga: J. 

Lekas, V. Gasparienė, J. Pakalka. 
Į valdybą, J. Lekas.

Respublikonų federacija: A. Mi- 
lūnas, J. Talandis, J. Šulaitis. Į 
valdybą, J. Talandis.

Demokratų: R. Mulokas, prof. 
J. Stukas, St. Balzekas, Jr. Į val
dybą, St. Balzekas, Jr.

Sudarytos komisijos. Mandatų:
I. Blinstrubienė, M,. Barienė, P. 
Bučas, sekretoriato: St. Mankus, 
Ign. Andrašiūnas, K. Radvila. Re
zoliucijų: inž. V. Naudžius, T. 
Blinstrubas, dr. J. Valaitis, dr. VI. 
Šimaitis, V. Jokūbaitis, A. Pau- 
tienis, dr. A. Barauskas.

Los Angeles ALT-o skyrių su
važiavime atstovavo Vladas Bakū- 
nas. Šiais metais Los Angeles 
ALT-os skyrius centuri pasiuntė 
$3000.

Ižd. M. Pranevičius pranešė, 
kad ALT-as šiais metais turėjo1 pa
jamų $63,397, o išlaidų $65,411, 
ir ižde dar liko $50,317. ALT-as 
jau išleidžia knygos ’’Lithuania 
Under Soviet Occupation’ antrą 
laida.

Apie ALTO informaciją prane
šė kun. J. Prunskis. Nuo paskuti
nio suvažiavimo išleista 20 biule
tenių lietuvių kalba ir 13 anglų 
kalba. Lietuvos reikalai kelti TV 
ir radijo stotyse, amerikiečių 
spaudoje. Suruoštas konkursas 
straipsnių apie Lietuvą amerikie
čių spaudoje, paskelbtas pasitari
mas etninių grupių laikraščių re
daktorių.

ALTO tastovas Washingtone dr.
J. Genys pranešė apie darbą ren
kant lėšas pasiuntinybės rūmams 
atnaujinti. Painformavo apie de 
jure pripažinimo 60 m. sukakties 
minėjimą, apie sėkmingą Jungti
nio pabaltiečių komiteto veiklą 
Washingtone. Remtas Pabaltijo 
laisvės dienos paskelbimas, steng
tasi padėti disidentams, pasiekta, 
kad žemėlapiuose būtų atžymėti 
Pabaltijo kraštai.

Prezidentas Reagan pagyrė 
Lietuvos laisvinimo pastangas

’’Sandaros” surengtame VLIKO 
pirmininko ir ALTO garbės pir
mininko dr. K. Bobelio pagerbi
me gruodžio 11 d. Dariaus-Girėno 
salėje, Chicagoje, buvo ypatingai 
daug dalyvių—apie 400. Dr. K. 
Bobelį specialiu raštu pasveikino 
prezidentas Reagan, pagirdamas 
jį už rūpestingas pastangas sie
kiant laisvės Lietuvai. Panašios 
mintys buvo reiškiamos kongres
menų Derwinskio ir Russo kalbo
se bei atsiųstose Gynybos sekre
toriaus ir kai kurių kitų depart- 
mentų vadovų raštuose.

ALTA Informacija



LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA

Gražiausių Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
savo draugams ir pažįstamiems linki

Aldona ir Bernardas Brazdžioniai
Vista, California

x*64 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195. Tel. 664-2919
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija* 
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Lietuvos atstovo, dr. S. A. Bačkio, sveikinimas 
švenčiŲ proga

Lietuvos Pasiuntinybės ir savo vardu nuoširdžiai sveikinu visus 
JAV lietuvius Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1983 Metų proga.

Labai dėkoju spaudai, veiksniams, organizacijoms ir visiems geros 
valios lietuviams už ryžtingą veiklą Lietuvos labui ir už gražią atodairą 
Lietuvos Pasiuntinybei dosniomis aukomis paremiant jos rūmų pageri
nimą.

Linkiu, kad Naujieji Metai būtų visiems sėkmingi ir skaidresnėm 
prošvaistėm nušviestų Lietuvos laisvės bylą.

DR. STASYS A. BAČKIS
Lietuvos atstovas

1982.XII.10 d.

Šventės ir mes lietuviai
Artėja Kalėdų šventės. Jau prieš kelias savaites žmonės ima galvas 

sukti ir daryti sąrašus, kam kokias dovanas Kalėdoms nupirkti. Pasi
ėmę sąrašus laksto kaip be galvos, per visas krautuves, kurios kimšte pri
kimštos pirkėjų. Biznieriai rankas trina ir džiaugiasi dideliu pelnu ir 
ruošiasi pokalėdiniam dovanų iškeitimui arba grąžinimui, nes dovanų 
gavėjai, gaudami dovanas, meluoja per akis, kad aš esą to kaip tik no
rėjau ... bet po Kalėdų lekia į krautuves iškeisti dovanas. Neatsilieka 
ir lietuviai, ir jie laksto, ir jie perka, ir jie vynioja dovanas į blizgantį 
popierių . . . Amerikiečiai neturi kitos išeities, jie turi krautuvėse pirkti 
šabloniškas dovanas, nes jie neturi to, ką mes turime bet neįvertinam.

Mes turim savo liaudies meną, kuris yra daug vertingesnis už megs- 
tinius, kaklaraiščius ir kvepalų bonkutes. Mes turim: koplytėles, meniš
kai išdrožinėtas; kryžius, lietuviškais motyvais išdegintas lėkštes, lietu
viškas lėles, juostas, takelius, rankšluosčius, staltieses, knygas, lietuviškas 
plokšteles, lietuviškų laikraščių prenumeratas.

Nėra tokios šeimos, kuri nenorėtų arba neturėtų kur dėti širdžiai 
artimos lietuviškos dovanos. Daug kas iš mūsų turi, taip vadinamą, lie
tuvišką kampelį, kuris priduoda daug lietuviškos šilumos; kuris priduoda 
savitą nuotaiką ir tuo skiriasi nuo visų kitų namų, nes vos koją įkėlęs 
matai, kad čia gyvena lietuviai.

Ypač svarbi lietuviška dovana tiems, kurie veda ne lietuvaites, arba 
ne lietuvius. Lietuviška lėlė, ar smuikelis, jiems visuomet primins iš 
kur jie kilę, duos progos papasakoti apie Lietuvą...

Lygiai tas pats ir su gimimo diena, vardinėmis, įkurtuvėmis ir t.t. 
Atneša bonką, išgeria ir nieko nelieka. Tuo tarpu lietuviška lėlė, juosta, 
kryžius, laikraščio prenumerata liks atmintyje ilgam, ilgam laikui.

Dabar, kai mes to liaudies meno turime perteklių, nei vienas ne- 
pag'alvojam, kad gal už 10-ties metų, gal greičiau, gal vėliau, neteksime 
tų drožinėtojų, dievdirbelių, audėjų, nes jie jau gerokai metelių išgy
venę. Kas bus tada? Kai lietuviškos dovanos net su žiburiu nesurasi, nes 
senieji nyksta, o naujų neatsiranda, ir kažin ar atsiras, nes uždarbio 
tikrai nėra, šioje srityje, reikia daug pasišventimo ir meilės lietuviškam 
menui.

Mūsų skautai ir skautės dar šiek tiek palaiko mūsų liaudies meną. 
Kaziuko mugės proga padarydami daug meniškų išdiirbimų, kaip iš-
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drožinėtas žvakides, degintas lėkštes, degintus paveikslus; skautės—iš- 
audžia juostų, takelių, žiurstelių.

Kodėl ta proga nesusipirkti dovanas visiems metams, visokių šven
čių progoms? Kodėl nešti pinigus svetimtaučiais, kada mes galim pa
remti savuosius ir paskatinti juos ir toliau puoselėti lietuvišką meną?

Grįžtant vėl prie Kalėdų. Iš šventų Kalėdų pasidarė biznio šven
tė, prestižo reikalas. Susikabinam visus sveikinimus ant sienos grynai 
amerikonišku papročiu ir . . . ’’štai žiūrėkite, kiek aš pasveikinimų ga
vau, kiek aš draugų turiu ..

Mes lietuviai nesam įpratę kalėdinius sveikinimus siųsti tiems, su 
kuriais dažnai matomės, susitinkam prie bažnyčios, ar pas kuriuos pra
leisime šventes. Iš tų kalėdinių kortelių siuntimo pasipelno tik biznieriai, 
kuriems Kalėdos yra gryna šienapiūtė ...

Malonu, kad daugumas lietuvių susiprato ir sveikina savuosius per 
laikraščius, per lietuvišką radijo. Nes tuo būdu paremia lietuvišką spau
dą ar radijo ir pasveikina savo bičiulius. —Vap

Kalėdiniai sveikinimai
Amerikoje yra tradicija sveikinti atvirukais savo draugus. Preky

bininkai sveikina savo klijentus. Visas tai yra gerų santykių palaikymui.
Tik man kyla mintis, kodėl mes turime sveikinti su atvirukais asme

nis, kuriuos mes sutinkame parapijoje, parengimuose ir asmeniškai ran
kos paspaudimu pasveikiname. Toks pasveikinimas yra svarbesnis negu 
atvirukas.

Kas kita yra sveikinti atvirukais asmenis, draugus, gimines, gyvenan
čius toliau.

Prekybininkai sveikina savo klijentus atvirukais arba mažomis dova
nomis—kalendoriais, paišeliais ir t.t.
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'Gintaro Krašto Garsai' ENTR.
Išleido lietuviškos muzikos, šokių pramoginės, įdainuotų lietuviškų ro
mantiško siūbavimo (Rock), lietuviškos kariuomenės maršų ir t.t.

Užsakymus siųsti šiuo adresu:

'Gintaro Krašto Garsai' ENTR.
P.O. Box 165, Santa Clara, CA 95052 0165

Kaina vienos kasetės ............................................ ....$9.99
10 ar daugiau............................................................... $8.99

pridėti persiuntimui — $1.50
Organizacijoms, klubams, sąjungoms ir t.t. galima parūpinti pigesne 
kaina.

ANTANO SKIRIAUS ĮSTAIGOJE
Galima gauti šie patarnavimai:

APDRAUDIMAS
namę, baldę, atsakomybės (Liability)

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

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

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



Viršuje:
DLK Birutės dr-jos, Los Angeles skyriaus valdyba. Iš kairės: F, Galdi
kienė, E. Pažerienė, N. Apeikienė, A. Audronienė ir pirm. R. Šakienė. 
Žemai:
Dalyvavusieji programoje. Iš kairės: N. Audronienė, E. Pažerienė, N. 
Apeikienė, O. Pulkauninkienė, solistė Janina Čekanauskienė, A. Dūdie- 
nė, pirm. Rūta Šakienė, komo. O. Metrikienė ir sol L. Mažeikienė.

—Foto Vytas

Birutiečiy 25-riy 
mėty šventė

Visuomeniniame gyvenime, pa
prastai, yra sakoma: ’’Pasakyk, 
kas tavo organizacijai vadovauja 
ir tau bus pasakyta, ko verta ta 
organizacija.”

25-rių metų LDK Birutės Drau
gijos Los Angeles skyriaus šventė 
Los Angelėje buvo atšvęsta š.m. 
gruodžio mėn. 4 ir 5 dienomis, la
bai įspūdingai ir gražiai, Tai di
delis nuopelnas skyriaus valdybai, 
ypač pirmininkei. Valdyba, kurią 
sudaro R Šakienė, pirmininkė; E. 
Pažerienė, vicepirm.; A. Au
dronienė, sekr.; N. Apeikenė, iž
dininkė, ir F. Galdikienė, vald. na
rė, iki smulkmenų numatė ir viską 
suplanavo.

Šventė prasidėjo iš vakaro, gruo
džio 4 d., vakare parapijos baž
nyčioje buvo pamaldos už miru
sias nares. Ant rytojaus, gruodžio 
5 d., pusė pirmos dienos metu, 
buvo nietūs Glendale mieste Pikes 
Verdugo Oaks restorane Versailles 
salėje. Tai erdvi ir graži salė.

Prie gražiai išdėstytų stalų visi 
svečiai šventiškai nusiteikę ir pa

sipuošę laukė šventės atidarymo. 
Ant scenos stovėjo JAV ir Lietu
vos vėliavos.

Šventę pradėjo pirmininkė R. 
Šakienė, paprašydama sol. J. Če- 
kanauskienę pagiedoti JAV himną. 
Po himno msgr. Kučingis sukalbė
jo maldą prieš valgį—įspūdingą ir 
gražią. Ja ir buvo pradėti pietūs.

Po pietų visai šventės progra
mai vadovavo vald. sekr. A. Au
dronienė.

Švenčiančias birutietes pirmiau
siai pasveikino gen. konsulas Vyt. 
Čekanauskas. Po jo sveikino gar
bės narė ir skyriaus steigėja O. 
Pulkauninkienė. Toliau, dėl laiko 
stokos buvo tik perskaityti iš anks
to gauti visų organizacijų ir pa
vienių asmenų sveikininjai.

Po sveikinimų birutietė A. Du- 
dienė per kelioliką minučių pa
darė išsamią ir gražiai sugrupuo
tą skyriaus veiklos 25-rių metų 
apžvalgą.

Toliau sekė meninė programa. 
Sol. L. Mažeikienė, akomp. komp. 
O. Metrikienei, padainavo dvi 
dainas: ’’Mano sieloj šiandien 
šventė”—Tallat-Kelpšos, ir G. Gu
dauskienės ’’Žvejo daina.”

Akt. Nelė Apeikienė padeklama
vo iš Putino-Mykolaičio poemos 
’’Nuvainikuotoji vaidilutė.”

Pabaigai sol. J. Čekanauskienė, 
akompanuojant O. Metrikienei, 
padainavo Kačanausko ’’Sielvartas” 
ir Ramono ’’Kampelis mielas.”

Tuo ir buvo baigta meninė pro
grama. Po jos kalbėjo birutiečių 
pirmininkė R, Šakienė. Ji padėkojo 
visiems sveikintojams, meninės da
lies atlikėjams ir visiems atvyku
sioms į šventę, kviesdama visus 
vykti į Tautinius namus, kur bus 
visi pavaišinti kava, tortais ir 
šampanu.

Tautinių namų salėn prisirinko 
labai daug svečių. Ji buvo pilnu
tėlė. Visi susėdo prie stalų, kalbė
josi ir vaišinosi gėrybėmis, kurias 
išvardino pirmininkė. Jų buvo 
daug.

Ramovėnai, dalyvaujant visai 
birutiečių valdybai, iškilmingai 
įteikė birutiečių pirmininkei R. 
Šakienei didelį su degančiomis 25 
žvakutėmisį gėlėmis papuoštą ir 
su užrašu ’’Valio Birutietes ir jų 25 
metų šventė—Ramovėnai,” ir įtei
kė pracūžišką šokoladinį romo tor
tą, Hollywoode Sarno pagamintą. 
Jo visas išlaidas padengė ramovė
nai: A. Galdikas, A. Mikalajūnas, 
K. Rakūnas ir A. Audronis. Ta 
proga visi svečiai sugiedojo B. 
Budriūno ’’Valio, Valio” . ir išgė
rė taurę šampano birutiečių svei
katai.

Šventėje dalyvavo keletas iš pa
vergtos Lietuvos besisvečiuojan
čių pas gimines, lietuvių. Be to vie
na viešnia iš New Yorko ir viena 
iš Chicagos.

Ši šventė buvo labai maloni, 
įspūdinga, kultūringa ir tvarkin
gai pravesta.

LDK Birutės Draugija Los An
gelės skyrius įsteigtas 1957 me
tais balandžio mėn. 27 d. O. Pul- 
kaunininkės, talkininakujant ra- 
movėnų pirmininkui mjr. K. Liau- 
danskui. Per tuos 25-irius metus 
skyriaus sąrašuose buvo 100 na

ANTANO SKIRIAUS ĮSTAIGOJE
Galima gauti šie patarnavimai:

APDRAUDIMAS
namy, baldy, atsakomybės (Liability)

NOTARO PATARNAVIMAI
Patvirtinama įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS

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

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD'’

LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028 HO 9-8097
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rių. Iš jų 21 mirė, ir 19 išvyko ki
tur gyventi.

Per tą laiką birutietes yra ušsi- 
dirbusios kultūriniais renginiais, 
gegužinėmis ir sekmadieniais pa
rapijoje pardavinėjant kavą ir už
kandžius $<.000. Pinigų jos savo 
Kasoje nelaiko, nes sunkus okupa- 

gyvenimas tėvynėje ir žiaurus 
genocidinis tautos naikinimas visą 
laiką reikalauja neatidėliotinos 
pagalbos ir išlaidų. Per tą laiką į 
pavergtą Lietuvą ir į Sibirą biru
tietes yra pasiuntusios apie 100 
siuntinių. Toks pat skaičius buvo 
pasiųstas ir į Suvalkų trikampį. 
Likusieji pinigai, kasmet išskirs- 
tomi jaunimo reikalams, kultūri
nėms organizacijoms ir lietuviš
kai spaudai. Be to, kiekvienais me
tais Kariuomenės Šventės minė
jime (pamečiui pasikeisdamos su 
□auiemis), paruošia minėjimo daly- 
vxaxxis, nemokamai vaišes. Toms 
vaišėms oirutietiės aukoja savo 
darbą ir maisto produktus.

be retai daromi birutiečių ir 
.amuvenų, tuo pačiu metu, susi- 
.aiKniiai. r o jų ramovėnai ir biru- 
udies susiremta kartu į birutiečių 
pamokas vaišes, be abejo ramovė- 
..d. stengiasi prisidėti prie tų vai- 
oių taip pat, kuo jie gali.

o teigiant birutiečių skyrių ir 25- 
iių metų gyvenimo eiga parodė, 
Kad birutietes tikrai labai vertin
gai ir nonai talkininkauja Kariuo
menes šventės minėjimo paruoši
me, rinkdamos aukas, ruošdamos 
vaišes ir pačios pasipuošusios tau
tiniais drabužiais dalyvauja šven
tės minėjime. Šiais metais Chica
go j e birutietes net suruošė Ka
riuomenės Šventės minėjimą, ra- 
movėnams tik talkininkaujant.

Dėl to ramovėnai šios 25-rių 
metų šventės proga, norėdami 
nors simboliškai parodyti nuošir
džią padėką, netik pasveikino jas, 
bet ir padovanojo 3 dėžes šampa
no ir šokoladinį romo tortą.

Valio birutietes ir džiaugsmin
gų metų joms! —Ramovėnas
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BALF'o PINIGINIO VAJAUS UŽBAIGIMO PIETUS

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
MINĖJIMAS

Juozo Daumanto Šaulių Kuopa 
yiinės Mažosios Lietuvos 60 metų 

prijungimą prie Lietuvos, kada 
Klaipėdos krašto sukilėlių padeda
mi šauliai ir civiliai persirengę 
Lietuvos kariai išvadavo, prijun
gė Klaipėdos kraštą po virš 500 
metų vergijos ir grąžino atgal prie 
motinos Lietuvos.

1983 m. sausio 16 d., sekma
dienį, visos organizacijos kviečia
mos dalyvauti su savo vėliavomis 
ir palyda uniformuoti. Minėjimo 
tvarka:

10 vai. 15 min. ryto vėliavų 
pakėlimas pradžios mokyklos aikš
tėje.

10 vai. 30 min. ryto šv. Kazi
miero bažnyčioje bus laikomos 
gedulingos šv. Mišios už visus ko
vojusius dėl Klaipdėdos krašto at
vadavimo, gyvus ir mirusius.

12 vai. 15 min. parapijos di
džiojoje salėje akademinis minė
jimas. Organizacijų pirmininkų ir 
atstovų sveikinimai. Pagrindinis 
kalbėtojas bus istorikas Vincas 
Trumpa iš Washington, D.C. Iš
kilmės bus filmuojamos. Meninę 
programą atliks sol. Janina Čeka- 
nauskienė ir pianistė Raimonda 
Apeikytė. Po meninės dalies ma
žojoje parapijos salėje vaišės, ku
rias paruoš sesės šaulės.

Todėl kviečiame seses šaules, 
kurios neturi uniformų, ir birutie- 
tes dalyvauti su tautiniais rūbais. 
Kviečiame seses ir brolius šaulius, 
ramovėnus, birutietes, Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugiją, Neo 
Lituanus skautus, ateinininkus, 
kitas organizacijas ir Los An
gelės visuomenę kuo gausiausiai 
dalyvauti šioje iškilmingoje šven
tėje. —Daumantiečių valdyba

SANTA MONIKOS 
KALIFORNIJOS ŽINIOS

Santa Monikos Amerikos Lie
tuvių Klubas jau per 20 metų 
ruošia Naujų Metų sutikimus. 
Taip pat š.m. gruodžio 31 d., 8:30 
vai. vak„ Klubas ruošia ne tik 
Naujų Metų sutikimo balių, bet 
taip pat švenčia jo gyvavimo 20 
metų sukaktį.

Minimas balius įvyks Santa 
Monica Women’s club salėje, 1210 
4th St., Santa Monica, CA.

Šokiams gros žinomas Konti
nentai orkestras.
Bilietai (su maistu ir šampanu) 
$20 asmeniui.

Prašome bilietus ir stalus iš 
• anksto užsakyti pas:

A. Markevičių—tel. 829-4757
S. Kvečą—tek 393-3367
Dr. A. Milaknį—tel. 395-5164 ir
K. Reivydą—tel. 453-1735 (jauni
mui specialiai). __

Kviečiame dalyvauti skaitlingai 
visus klubo narius su savo drau
gais.

Iki pasimatymo!
—RENGĖJAI

TAUTOS FONDO
KOMITETO POSĖDIS

Dr. V. Raulinaitienė, VLIK-o 
įgaliota Tautos Fondo pirmininkė, 
gruodžio 5 d. padarė komiteto' po
sėdį. Komitetas pasiskirstė parei
gomis: vicepirm, Dr. Rolandas 
Giedraitis, ižd. Angelė Nelsienė, 
sekr. Antanas Skirius. Numatyta 
dar į komitetą pakviesti advokatę 
D. Jasaitytę ir kitus.

LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 14 d. ALT-o valdyba 
sušaukė liet, organizacijų ir veiks
nių susirinkimą Šv. Kazimiero pa
rapijos patalpose. Pirmininkavo 
ALT-o pirm. A. Mažeika ir sekr. 
E. Gedgaudienė.

Buvo svarstoma 1983 m. vasario 
16-tos minėjimo klausimas. Buvo 
sutarta vasario 16-tos minėjimą 
daryti vasario 13 d. Marshall mo
kyklos auditorijoje.

Pagrindiniu kalbėtoju nutarta 
kviesti iš Chicagos. Buvo pa
siūlyta keletą vardų su kuriais val
dyba padarys kontaktą.

Meninei dalei pildyti valdybą su
sisieks su parapijos choru, jauni
mo choru ir tautinių šokių grupe, 
bei solistais.

METINIS SUSIRINKIMAS

Los Angeles BALF’o skyriaus 
metinis susirinkimas įvyks 1983 
m. sausio 23 d., 12 vai. dienos 
Šv. Kazimiero parapijos mokyk
los klasėje.

Visi kviečiami dalyvauti.
—Valdyba

IŠVYKO I AUSTRALIJĄ

Gruodžio 20 ir 21 d. iš Los An- 
• gėlės išvyko su ’’Spindulio” an

sambliu 50 jaunimo ir 20 vyres
nių asmenų. ’^Spindulys” dalyvaus 
Australijos Lietuvių dienose Ka
lėdų švenčiti metu, Melbourne.

Linkime laimingos kelionės.

Mieli lietuviai, tebūnie man 
leista pasidalyti su jumis keliomis 
mintimis, kurias pasakiau tų pietų 
metu.

Šiandie mes suėjome užbaigti 
BALF-o piniginį vajų, patikrinti 
savo laimę loterijoje, prisiminti ar
tėjančių Šv. Kalėdų prasmę, nu
skristi mintimis į pavergtą Lietu
vą pas gimines, pažįstamus drau
gus ir kenčiančius tautiečius, 
esančius varge ir neviltyje. Šv. Ka
lėdų nuotaikoje pasiųskime Vieš
pačiui bendras maldas, kad Jis su
grąžintų Lietuvai laisvę ir teisę 
viešai išpažinti savo gilų tikėjimą.

Už poros savaičių Viešpats at
siųs į žemę savo sūnų, kurs turėtlį 
atnešti mums ramybe, džiaugsmą ir 
gyvenimo viltį. Tačiau Kristus 
atėjo pas mus jau beveik prieš 
2000 metų, bet tos trokštamos ra- 
mybės ir taikos pasaulyje nėra. 
Esame dėlto kalti mes patys, nes 
turėdami laisvą apsisprendimo va
lią, nutolome nuo Dievo ir jo 
duotų mums įsakymų. Rūpina
mės tik savo gerove, o artimą, 
esantį varge ir bėdoje, paliekame 
kitiems. Prisiminkime, kad pa
vergtoje Lietuvoje ir Sibire lietu
viai irgi sės prie Šv. Kūčių stalo, 
bet jis daugumoje bus labai kuk
lus, šaltas ir gal su baime prie jo 
esantiems. Ar visi prisidėjome sa
vo aukomis, kad BALF’as galėtų 
jų vargo dienas nors truputį su
švelninti. Los Angeles BALF’as 
kiekvienais metais vykdo tam 
tikslui piniginį vajų. Prašo ir pri
ima jūsų nuoširdžias ir su meile 
duodamas aukas.

Didžiai sunkūs laikai 
Lietuvą brangią suspaudė. 
Žūsta vergijoje vaikai, 
Daugel jų priešas iššaudė. 
Lietuvi, kaip gali tylėti, kada

žemė šaukia,
Kai akmenys vaitoja tėviškės 

miške?
Kaip gali šypsotis, uždėjęs kaukę, 
Kada žuvusių brolių rankos

tiesias į tave?

Tokioje rimtoje nuotaikoje no
riu kalbėti BALF’ą liečiančiais rei
kalais. Turėtume gerai žinoti iš sa
vo atpasakojimų, kokį tai didį var
gą ir kančias turi nešti tie, kurie 
neina kartu su okupantu. Jų laukia 
tremtis, lageriai ir psichiatrinės li
goninės. Jų šeimos lieka skurde 
ir neviltyje. Kas gi jiems padės, 
jei ne mes, esą laisvame pasaulyje 
ir daugumoje viškuo pertekę. Ne
reikia atiduoti visko, ką turime, 
bet reik pasidalyti su tais, kurie 
ne dėl savo kaltės vargsta. Daug 
mielų lietusių šį svarbų reikalą 

nuoširdžiai supranta ir dažnai net 
nepaprašyti aukoja. Žinokite, kad 
duoti yra lengviau, negu mums 
prašyti. Nors prašome ne sau, bet 
vis tiek nesmagu prieiti ir sakyti: 
’’Prašau paaukoti BALF’ui.” Tas 
dar nebūtų taip jau sunku, jei pa
prašytas tik pareikštų savo neno
rą aukoti, bet papila visą eilę ne
teisingų kaltinimų BALF’ui. Štai 
ir į juos bandysiu atsakyti, kad 
mums visiems būtų aiškiau: aukų 
rinkėjams ir aukotojams.

1. BALF’ui neaukosiu, nes iš 
jo nesu niekad gavęs. Dėkok Die
vui, kad tau nereikėjo tos pagal
bos, kai gyvenai Vokietijoje ir da
bar čia. Jei būtum gavęs, tai da
bar turėtum grąžinti skolą su kau
pu.

2. Dabar Lietuvoje visi gerai 
gyvena ir nėra ką slėpti. Taip kal
ba tik akli arba nenorį matyti bei 
išgirsti. Faktas, kad yra žmonių, 
kurie eina kartu su okupantu ir 
gerai gyvena. Bet jie neatstovauja 
pavergtos tautos. BALF’as komu
nistiniu turtuoliu nešelnia, bet 
setngiasi pagelbėti tik varge esan
tiems. Prašymų sušelpti gauname 
daug, bet galime pagelbėti tik tiek, 
kiek jūs, mieli lietuviai, suauko- 
jate. T ra liūdna, kad tie, kurie nie
ko neduoda, reiškia BALF’ui dide
lių priekaištų.

3. BALF’as šelpia tik savo gi
mines. Ne tiesa. Kiekvienas lietu
vis, kurs sužino, bet kuriuo būdu, 
kad kas nors Lietuvoje yra reika
lingas pagalbos, turi parašyti 
BALF’o centrui prašymą, nurody
damas šelpiančiojo padėtį ir jį 
įteikti bet kuriam vietos valdybos 
nariui. Šis prašymas, žinoma, siun
čiamas į centrą, kur visi šelpia
mieji yra suregistruoti. Jei randa- 
ma, kad jis nėra sušelptas, arba 
praėjo ne mažiau vieneri metai, 
stengiamasi prašymą patenkinti. 
Gal rašantis prašymą ir nori pa
gelbėti savo giminei. Tam patik
rinti mes neturime galimybių. Pa
sitikime prašančiojo sąžine. Gai
la, kad tokių prašymų įteikėjai ne
siteikia ateiti į BALF’o parengi
mus. Vadinas, jūs tik dirbkite, o 
mes pasinaudosime ir prašysime.

4. Sako, kad BALF’as neteisin
gai skirstė gerybes Vokietijoje, to
dėl ir dabar juo nepasitikiu. 
BALF’as įkurtas 1944 m., kada 
buvo jau aišku, kad Vokietija ka
rą pralaimės ir joje atsidurs daug 
lietuvių pabėgėlių. Jiems bus rei
kalingas būtina pagalba. Anuo me
tu Amerikos lietuviai dosniai au
kojo įvairias gerybes ir jas siuntė 
į lietuvių apgyventus centrus, kad 
tie sudaryti komitetai teisingai pa-
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skirstytų. Jei kur nors nebuvo pil
na sąžiningumo, tai dėl to nėra 
kaltas BALF’as, bet patys pabė
gėliai.
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5. Teigia, kad aukų rinkėjai 
gauna komisą ir apsimoka savo 
išlaidas. Tai didžiausia nesąmonė 
ir tendencingas melas. Jokių ko
misų negauname ir kelionių iš
laidas apsimokam patys. Dalyva
vau jau penkiuose BALF’o direk
torių suvažiavimuose: 3 Chicago- 
je, New Yorke ir St. Petersburge. 
Gerai žinau, kad niekam nebuvo 
sumokėta, net tokios minties nie- 
kas neiškėlė. Visi jūsų šaukoti pi
nigai, atmetus BALF’o- centro 
įstaigos išlaikymo išlaidas, eina 
lietuvių šalpai. Tą visada galite pa
tikrinti atėję į metinius BALF’o 
susirinkimus, kuriuose rasite cen
tro ir mūsų skyriaus apyskaitas. 
Nuo 1949 m. gruodžio mėn. dir
bu BALF’o valdybos įvairiose pa
reigose. Šiam darbui aukoju savo 
širdį ir laiką. Ką gero padarėm, 
ačiū visai valdybai. Be jų ir savo 
žmonos nuoširdžios pagalbos, ne
galėčiau atlikti visą tai, ką per 
tuos ilgus 33 metus padarėme. Ži
noma, pagarba priklauso ir jums, 
mieli aukotojai. Tikimės, kad tie, 
kurie šiais metais neaukojo, atei
tyje duos dvigubai. Padėti varge 
esančiam lietuviui yra mūsų reli
ginė ir tautinė pareiga.

Prašau nesupykti už tiesos žo- 
:xlį. Nepykstame ir mes aukų rin
kėjai, gavę nepelnytai įvairių prie
kaištų. Prašau visų, aktyviai jung- 
kimės prie lietuvybės išlaikymo, 

.Lietuvos išlaisvinimo ir varge esan
tiems pagalbos darbų. Teviešpatau

ja mumyse tikroji broliška ir tau
tinė meilė.

” Visiems malonių Šv. Kalėdų ir 
1 laimingų 1983 metų.

•' Meninę, Šv. Kalėdų nuotaikoje, 
programą pravedė p. Angelė Nel- 
sienė, talkininkaujant mieloms 

'dukroms Audrai ir Renatai. Jos 
visos trys labai gražiai ir įspūdin
gai perdavė p. A. Nelsienės pa
rengtą montažą.

Solistė Janina Čekanauskienė 
puikiai pagiedojo dvi kalėdines 
giesmes: Nakties Tyloje ir Džiau
kis Pasauli. Akomponavo muzikė- 
pianistė Raimonda Apeikytė.

Tada p. Nelsienė pakvietė pa
rapijos kleboną, J. Kučingį, su
kalbėti prieš pietus maldą.

Palinkėjus gero apetito, kurs 
buvo jau neblogas, svečiai stojo
si į eilutę pasiimti skaniai paga
mintą maistą. Vyr. šeimininkė bu
vo p. L. Mažeikienė. Talkininkės 
ir talkininkai visokiuose darbuose: 
B. Venckienė, O. Žukienė, A. Mil
kevičienė, J. Rukšėnienė, B. Džen- 

kaitienė, M. Butkienė, A. Bužė- 
naitė, A. Pažiūrienė, J. Šišienė, A. 
Mažeika, A. Mitkevičius, J. Džen- 
kaitis, L. Vaitaitis, S. Kvečas, F. 
Masaitis, V. Velža.

Skanius pyragus iškepė ir 
BALF’ui padovanojo šios mielos 
balfininkės: V. Paplauskienė, P. 
Prižgintienė, A. Mitkevičienė, E. 
Prišmantienė, J. Rukšėnienė, Me- 
dziukienė, J. Andrašiūnienė, L. 
Mažeikienė, A. Skirmantienė, J. 
Šišienė, B. Masaitienė, B. Džen- 
kaitienė, N. Butkuvienė, M. But
kienė, J. Čekanauskienė, B. Venc
kienė. -j

Scena .ir salė buvo papuošta A. 
Pažiūrienės iniciatyva, o eglutė 
kalėdiniais šaudinukais, padarytais 
p. E. Abelkienės ir A. Pažiūrie
nės. Papuošimas visiems patiko.

Pavalgius, sol. Rimtautas Dab- 
Šys ir Bronius Seliukas pravedė 
visų salėje esančių kalėdinių gies
mių giedojimą. Išėjo labai gerai, 
beveik kaip geriausias choras.

Pietuose dalyvavo p. O. Pulkau- 
kienė, ilgametė ir aktyvi Beverly 
Shores BALF’o skyriaus pirminin
kė. Ji labai šiltai pasveikino sve
čius ir Los Angeles baltininkus.

Visoms ir visiems prisidėjusiems 
prie pietų parengimo ir meninės 
programos atlikimo, nuoširdžiai 
dėkoju.

Atėjo laikas patikrinti loterijos 
laiminguosius. Buvo leidžiama gr. 
p. $500. Už kiekvieną $20 auką 
buvo duodamas vienas bilietas. Jai 
pravesti pakviesti: sol. J. Čeka
nauskienė, A. Nelsaitė, F. Ma
saitis ir A. Raulinaitis, kurs yra 
ilgametis BALF’o revizijos komi
sijos pirmininkas. Jis užtikrino 
esančiuosius, kad jis daug metų 
tikrina BALF’o kasos atskaitomy
bę ir visad randa, kad knygos ir 
sąskaitos vedamos tvarkingai ir jo
kių baltininkams kelionių išlaidų 
bei aukų rinkėjams komiso nemo
kama. Pakvietė atvykti į BALF’o 
susirinkimus ir patiems tuo įsi
tikinti.

Loterijos laimingieji:
$100—Stasys Paplauskas; $75— 

Jonas Petronis; $50—Leonas Ok- 
sas (paaukojo BALF’ui); $25— 
Dr. B. Raulinaitienė (paaukojo 
BALF’ui); Gabor Reh (paaukojo 
BALF’ui); Prel. Jonas Kučingis. 
$20—A. ir B. Brazdžioniai; Pra
nas Grušas, Jonas Baltrėnas ($10 
paaukojo BALF’ui); Gasparas 
Kazlauskas; Kazys Černauskas; A. 
V. Jonynas, Stasys Kudokas, An
tanas Bajoras, Dr. M. Namikas 
(paaukojo BALF’ui), Pranas Skir
mantas (paaukojo BALF’ui).

Aukotojų sąrašas ir kita atskai
tomybė bus patiekta kitą kartą.

Ačiū visiems už dėmesį.
VLADAS PAŽIŪRA 

Pirmininkas

Aukotojy sąrašas
’’Lietuviai Amerikos Vakaruose” 

skaitytojai prisiųsdami prenume
ratą už 1982 metus dar pridėjo 
auką.

Po $20—
Daumanto Šaulių Kuopa, P. 

Petraitis.
Po $15—

P. Gylys, P. Sakas, R. Kungie- 
nė, St. Kudokas, St. Paskauskas.
Po $10—

C. Jasutis, V. Valys, A. Kase- 
lionis, A. Bajoras, E. Samienė, K. 
Aizinas.
Po $8 ir mažiau—

R. Jurkūnas, A. Maskoliūnas, 
A. Bimbiris, S. Petravičius, A. 
Kontvydas, Dr. Devenis, O. Me- 
kišienė, J. Venskus, S. Žukaus
kas, J. Čiurlionis, C. Gedgaudas, 
E. Kalvaitis, P. Gauronskas, A. 
Šėkas, P. Skirmantas, M. Balčiū
nas, E. Jarašūnas, J. Valley, B. 
Kazakaitis, W. Savage, Domanskis, 
MD, K. Vanagas, G. Radvenis, 
A. Žemaitaitis, A. Činikas, A. 
Trečiokas, E. Vilkas, S. Liseckas, 
R. Kutka, K. Aukštkalnis, J. 
Gurskas, R. Nelsas, Z. Bungarda, 
A. Bajoras, T. Samys, V. Simai
tis, V. Tuskenis, H. Gedgaudienė, 
J. Gurskas, Sr., B. Katauskas, P. 
Dovydaitis.

Nuoširdžiai dėkuoju už spaudos 
parėmimą.

ANTANAS SKIRTUS 
Leidėjas ir redaktorius

GRAŽIOS PLOKŠTELĖS
Montrealyje Stankevičių pastan

gomis išleista ’’Kalėdos.” Tai Ka

HOLLYWOOD 

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.
Gavome siunta kalėdinių pyragų, saldainių, pyragaičių 

ir kitų skanumynų

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

GLOBE PARCEL SERVICE
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026 Telef. 413-0177 

Savinikai—BRONISLAVA VIKSMAN ir SOFIJA AYZENBERG

Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus 

B# 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 iki 4 vai. p.p. Sekmadieniais uždaryta

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos
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lėdinių giesmių ir muzikos plokš
tele. Jų gavome ir į L.D. knygy
ną. Kaina $10 (pasiimant iš įstai
gos), $11.50 siunčiant paštų,

’’Sodžiaus Garsų” gavome di
desnį kiekį ir papiginta kaina iš 
leidėjo Juozo Stankūno. Daugiau
sia J. Sankūno kūriniai yra įdai
nuoti Irenos Stankūnaitės, Liudo 
Stuko, O. Zubavičienės, klarineto 
solo, Viktoro Prižginto, smuiku, 
Christian Pore, fortepijanu, Dalia 
Sakaitė. Kvartetas: Irena Stankū- 
naitė-Silva, Ona Zubavičienė, 
Charles Daukša ir Boleslovas Miš
kinis.

Kadangi solistė Stankūnaitė per
nai mirė, plokštelės kaina suma
žinta 50%, kainuoja tik $4.

Plokštelės gaunamos LAV ad
ministracijoje, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90029, Telefo
nas 664-2919.

TIK GAVOME PARDAVIMUI 
NAUJAUSIAS KNYGAS

Birutės Pūkelevičiūtės ’’Marco 
Polo Lietuvoje”—atsiminimai, 300 
pusi., kaina $10.

Anatolijaus Kairio ’’Pažadų dva
ras”—tautosakinis romanas. 343 
pusi., kaina $8.

Dr. A. Geručio ”Dr. Dovas 
Zaunius”. Išleido ’’Dirva,’ 505 
pusi., kietais viršeliais, kaina tik 
$6.

Taip pat gavome naują siuntą 
Povilo Puzino monografija, jo kū
rinių spalvotų reprodukcijų. Kny
gą gražiai išleido jo žmona Austrą. 
Kaina $25.

LOS FELIZ

Tel. 663-4747



LOS ANGELES LIETUVIŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI

Rolandas Giedraitis, D.D.S. 
Danutė Giedraitienė, D.M.D. 

Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S.
' . ?. Lietuviai dantistai

3151 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 
Phone 660-1205

BRANCH OFFICE
710 Wilshire Blvd., Suite 505, Santa Monica, CA 90401 

Tel.: (213) 395-2231

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Boulevard

Santa Monica, California 90404 
Phone (213) 828-7095

LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, California 90039 

Telef. 661-5276

ATIDARYTAS: 
antradieniais ir ketvirtadieniais 6:00-8:00 vai. vak. 

šeštadieniais 9:00-12.00 vai. <
Kooperatyvas už praėjusį ketvirtį išmokėjo už laikomus indėlius 9% 
palūkanų. Sąskaitos apdraustos iki $100,000.00. Išduodamos įvairių 
rūšių paskolos pradedant 12.5%

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

RICHARD ADAM(S) LYGUTIS
ATTORNEY AT LAW

Suite B—483 Francisco Street 
San Francisco, California 94133 
24 Hour Phone—(415) 781-9048

Linkiu geriausios sėkmės 1932 metais!

INŽ. VYTAUTAS VIDUGIRIS
Lietuvių Skautų Brolijos vyriausias skautininkas

27923 San Nicholas Drive, Palos Verdes, CA 90274

Tel. (213) 377-3192

Linksmų Švenčių ir laimingų Naujų Metų

SINCE 1955 Phone (213) 661-6222

RUOKIS PAINT CO.
Subdivision of Rokai Chemical Co.

Latex Base Paints for Both Indoors and Outdoors 
ALL COLORS

P.O. BOX 27204 J. &, V. RUOKIS
Los Angeles, CA 90027 Owners

Linksmų švenčių visiems LD skaitytojams ir draugams linki 

BRONĖ STARKIENĖ ir sūnus MILTON STARKUS 
1642 Ocean Avenue, Santa Monica, CA 90401

RŪTA, INC. — INVESTAVIMO BENDROVĖ
2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404 

Telefonas: (213) 828-7525
Valdyba: Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, L. Herzog

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

I !A. PEČIULIS |
s II*
I Remodeling and Construction |
4 . TZ  ̂/ z 1 « r , T c f

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

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

Ulli;itillHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
| CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE |

| JONAS PETRONIS |
2472 Glendale Boulevard, Los Angeles, CA 90039 -

| 213-986-9247 213-660-6600 Home—213-664-0791 |
FnilllliifflIHIIIIilllllinilllllllllllllllB

| MARCELLA AUGUS fI PRESIDENT F
į CROWN ESCROW CORPORATION |

!
} 2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026 | 
| 413-3370 |

NURMSEN PAINT CO.
UNIVERSAL TREASURE TONES — CONCO PAINTS 

WALLPAPER

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, CA 90069 
Telefonas: 652-7848

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas Dobilas)

Attorney at Law — Accident Cases

12301 Wilshire Blvd., Suite 512

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

6—LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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Advokatai

JACK ALEX 
Attorney at Law

Law Offices of
ALEX & BRINKIS

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

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

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Boulevard 
Suite 701

Los Angeles, CA 90028

Tel: (213) 466-4433

Apdrauda

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

All Lines of insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404 

453-1735 828-7525

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4366 Sunset Boulevard 

Los Angeles, CA 90029

Tel.: 664-2919

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai 
11985 E- Firestone, Norwalk, Ci

Telef. 2(13) 864-2063

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

“Platte of Hollywood”

6671 Hollywood Boulevard 

Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

Dantistai

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member American Dental Society

1G900 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

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

BRANCH OFFICE
710 Wilshire Blvd., Suite 505

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

Escrow Kompanijos

i MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION

2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026

4I3-337O

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090 

3231 Pico Boulevard

Santa Monica, CA 90405

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.

Diplomate American Foard of
Obstetrics and Gynecology

1652 Atlantic Ave., Long Beach, CA 9Q813

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 222-0211

Nuosavybių pardavėjai

albinas bmmqvicivs
Rea? iterate Sucker

ROQUE & MARK €0.

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

BRONE SK1RIEN®
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

AMBO - WYTKING, Inc.
Gen. contractors

Presid. Charles Dargis

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

*oc os*>f «<«>>■

ROMAS REMODELING
Plumbing - Electrical - Carpentry 

Cement Work - Construction -

Remodeling - Repair

ROMUALD WOZNIAL1S

Experienced

1
 3803 Evanns St.

Los Angeles, CA 90027
Phone (213) 664-7163

Taupykite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS!
Antanas dienus yra dirbęs internal 
Revenue service valdžios įstaigoje 
ir jau turi 38 metų privačią prak

tiką šioje srityje.

I
Del patarnavimo laiko- susitarti 

telefonu: 664-2919
SOČI

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių 
gimtadienių ar kitomis progomis-* 

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

I
 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

I
 Los Angeies, Ca 90029

Calif. 90029 Tel. 664-2919

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Radnosiykas 
su spalvotomis V. Stančikai tęs 

iliustracijomis.

Kaina $4 00

šią ir kitą knygą jaunimui galit? 
gauti “Lietuvių Dieną” leidykloje 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, C4 

90029

Phone: 664-2919

I
2 Mūsų knygyne tarp pat galite gauti 
j lengvosios muzikos

Į šokių, maršų, chorų dainų,

I atskirų solistų

Į PLOKŠTELIŲ.

I KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS

LITHUANIAN MELODIES

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

j Programų Koordinatorius
j HENRIKAS BAJALIS
j 207 N. Windsor Blvd.
i Los Angeles, Ca. 90004
į Tel. (213) 467-6467 
\
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PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

Gruodžio mėn.—

31 d.—Santa Monikos Lietuvių 
Klubo Naujų Metų sutikimo ba
lius Women’s Club salėje, 1210— 
4th St., Santa Monica, CA.

31 d.—
Liet. Bendruomenės Naujųjų 

Metų sutikimo balius šv. Kazimie
ro par. salėje.

1983 M. Sausio Mėn.—

16 d.— 12:30 p.p., sekm., Klai
pėdos prijungimo prie Lietuvos 
minėjimas Šv. Kazimiero par. sa
lėje.

22 d., šešt., Lietuvių Fondo ba
lius Šv. Kazimiero par. salėje.

29-30 d., šešt. ir sekm., L.F.B. 
simpoziumas Šv. Kazimiero para
pijos salėje.

TRUMPAI
Rašytojas Juozas Kralikauskas, 

Toronto, Canada, lydimas Juozo 
Kojelio, gruodžio 16 d. aplankė 
’Lietuvių Dienų” redakciją. Lietu
vių Dienos” praėjusiais metais at
žymėjo J. Kralikauską, skirdamos 
viršelį ir aprašymą.

Vytautas ir Antonija Petruliai iš 
Toronto, Kanados, šiuo metu per
sikelia gyventi į Phoenixą. Vytau
tais yra gabus architektas. Petruliai 
Toronte turėjo puošnią rezidenci
ją, bet ją jau pardavė ir kovo 
mėn, vidury visa šeima jau bus 
Phoenixe. Jų sūnus Aras jau čia 
lanko vietos Brophy aukštąją mo
kyklą. Abu Petrulių sūnus gražiai 
kalba lietuviškai.

Phoenixo lietuviai džiaugiasi su
laukę tokios jaunos, lietuviškos 
šeimos.

Kun. Izidorius Gedvilą iš Big 
Timber, Montana yra atvykęs į 
Phoenixą ir sustojęs pas Kun. A. 
Valiušką. Montanoje jis dirba 
kaip klebonas jau 33 metus. Žiema 
ten labai šalta, užtat jis atvažiavo 
atostogų į šiltesnį klimatą. Sausio 
24 d. jis lietuviškų pamaldų metu 
pasakė lietuviams turiningą ir nuo
širdų pamokslą, išryškindamas 
žmogišką jį pašaukimą.

Netolimoj ateity į Phoenixa ža
da atvykti pasidžiaugti šilta sau
lute:

Tėvas Jonas Kubilius, Aušros 
Vartų parapijos klebonas, iš Mon
realio, Kanados. Jis čia atosto
gaudamas patarnauja lietuviams 
dvsinuoise reikaluose.

I - • - - .• « -. • «. : • j ah

Vasario pradžioj į Phoenixą 
ruošiasi atvykti Kun. Albinas Mir
tis iš Carleton, West Virginia, Ti
kimės, kad jis galės dalyvauti ir 
vasario 16-tos minėjime.

88-SIS GIMTADIENIS

Lietuvos generolas Vladas Mie
želis lapkričio mėn. savo draugų 
tarpe gražiai atšventė savo 88-jį 
gimtadienį. Pagerbimas įvyko jo 
namuose. Jį suorganizavo Sofija 
Liubartienė, paruošdama puikias 
vaišes, kuriose dalyvavo 70 kvies
tinių svečių, Phoenixo ir apylin
kių lietuvių.

Vaišių metu generolą sveikino 
L.B. pirmininkas Vincas Rusec- 
kas, buvęs Lietuvos kariuomenės 
kapitonas. Jis priminė, kad lais
vam pasauly bėra likę tik du lietu
vių generolai.

Vladas Mieželis dar yra fiziš
kai stiprus, aktyvus lietuviškoj 
veikloj. Iš L.B. centro jis yra ga
vęs garbės žymenį už savo nuo
pelnus L. Bendruomenei.

Phoenixo lietuvių kolonijoj Vla
das Mieželis visų yra gerbiamas 
ir mylimas. Savo gimtadienio proga 
jis gavo daug dovanų ir sveikini
mų. (A. L.)

Vladas ir Aldona Klemkos iš 
Čikagos ir Stefanija Samulevičie- 
nė yra atvykę į Phoenixą ir čia 
žada pasilikti pastoviai gyventi. 
Dabar tik ieško patinkamo pirki
nio.

MIRTYS
Magdalena Palaikienė mirė lap

kričio 27 d. ir dideliame nuliūdi
me paliko dukrą Adelę Balsienę, 
kuri rūpinose mamytės laidotuvė
mis.

Reiškiame gilią užuojautą Ade
lei Balsienei ir kitiems giminėms.

Muz. smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas mirė Bostone. Rožan
čius buvo gruodžio 16 d., laido
tuvės—gruodžio 17 d, Liko našlė 
Elena Vasyliūnienė, vaikai, Rasa 
ir Vytenis.

Reiškiame gilią užuojautą šei
mai.

— NAUJAGIMIAI —

1982 m. lapkričio 14 d. buvo 
pakrikštytas Mindaugo ir Lauros 
Alminų sūnus ir dukra. Gintauto 
Juozo Pauliaus ir (dukros) Onos 
Sofijos Vaivos vardais. Retai ka
da būna dvejos krikštynos iš kar
to.

Sveikiname tėvelius ir senuolį 
prof. K. Alminą.

Birutė Pinkutė-Rąyback lapkri
čio 14 d. susilaukė šeimos prieaug
lio—gimė dvi dukros. Sveikiname 
tėvelius ir senuolius.

Š.m. gruodžio mėn. 5 d., sekma
dienį, buvo pakrikštytas dr. Šarū
no ir Sandros Karužų sūnus Vik
toro vardu. Krikštą suteikė kun. 
dr. V. Bartuška; krikšto tėvais buvo 
dr. Rolandas ir dr. Danutė Gied
raičiai. Po to įvyko vaišės Karu
žei naujoje rezidencijoje Rolling 
Hills Estate. Jų naują rezidenciją 
pašventino kun. dr. V. Bartuška. 
Krikštynų puotoje dalyvavo apie 
100 jaunųjų Karužų draugų.

VESTUVĖS

Joan Savickaitė sausio 8 d. pri
ims moterystės sakramentą Šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Ji išteka ir 
Donald James Benson.

LAV bus spausdinama ofsetu

Nuo 1983 m. sausio numerio 
L.A.V. bus spausdinamas ’’šaltu” 
būdu—ofsetu.

Spausdinimas kainuos bran
giau, bet klišių padarymo kaina 
daug mažesnė—vietoj $18, tik 
$5.00. Dabar galėsite daugiau pri
siųsti nuotraukų iš organizacinės 
veiklos.

1983 metams L.A.V. kaina pa
keliama vienu doleriu—iki $6.00

—Leidėjas

DĖMESIO K. L.
ALMANACHO REIKALU

Kai telefono kompanija pakeitė 
San Diego, North San Diego, dalį 
Orange County, Riverside County, 
Palm Springs AREA CODE iš 
714 į 619, mums sutrukdė Alma
nacho išleidimą. Mes turėsime per
rinkti pirmą adreso eilutę—su nau
ju code. Žinome, kad San Diego 
miesto yra visai pakeisti, bet neži
nome kitų vietovių ’’area code.” 
Todėl prašome mums kuo grei
čiau. pranešti naują ’’code.”

Nekaltinkit mūsų, jei almana
chas bus atspausdintas su blogu 
’’code.” Dar palauksime 2 mėn. 
ir spausdinsime naują K. L. Alma
nachą. —A. Skirtus, leidėjas
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"Gintaras” Montrealyje, pilnas 
liaudies instrumentų orkestras yra 
vienintelis laisvame pasaulyje.

’’Gintarą” suorganizavo Zigmas 
Lapinas, jis ir toliau harmonizuo
ja orkestrui muziką, -o savo pata
rimais yra nepamainomas ramstis 
ansamblio gyvenime.

Plokštelę Los Angelyje platina 
Jura Koklienė, 13311 Woodcreek 
Circle, Hacienda Heights, CA 
91745, tel. (213) 336-2288. ”Liet- 
Dienos” knygynas irgi gaus plokš
telių!.

Dar turime keletą dailininko M. 
K. Čiurlionio ’’Sonatos ir Fugos.” 
Telpa 32 spalvotos Čiurlionio kū
rinių reprodukcijos, kurias gali
ma išimti ir kabinti ant sienos. 
Visų reprodukcijų kainta tik $20.

Knygos gaunamos L.D. knygy
ne, 4364 Sunset Blvd., Los Ange
les, CA 90029.

ĮSIGYKITE ALGIRDO 
GUSTAIČIO:

LIETUVA - EUROPOS NUGA
LĖTOJA. Tinka visiems. 80 ilius
tracijų. $2,50.

200,000,000 AND LITHUANIA. 
Angį’ k. II-ji laida. Tinka visiems. 
$1.50.

ALGIS TRAKYS IR TAKSIU
KAS ŠLEIVYS. Jaunimui. Dail. 
V. Stasiūnaitis (išparduota). II da
lis Užpuola bitės. $2.00

III dalis Žuvininkai. Dail. J. Leš- 
kienė. $2.00.

Gaunama ’’Lietuvių Dienų” admin.

4364 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90029 
Telef. 1 (213) 664-2919

Pacific Telephone kompanija 

pranešė

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. Skirtus
4364 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90029
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