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ŠAUNŪS VYRAI - ŠAUNI DAINA
Rugsėjo mėn. 21 d., šv. Kazimiero
parapijos salėje Los Angeles Vyru
Kvartetas suruošė savo pirmosios (reik
tikėtis ne paskutinės) plokštelės “Tu man
viena” pristatymą — vakaronę.
Kvartetas savo programoje sudainavo:
“Tėviškėle” — B. Budriūno; “Subatos
vakarėlį” — harm. B. Budriūno; “Žygis
į Vilnių” — K. V. Banaičio; “Balnok,
tėveli” — harm. J. Švedo; “Gaudžia
trimitai” — M. Petrausko; “Vakaruškos”
— liaudies daina; “Valsą AS dur” — J.
Brahmso; tango “Mano mažyte”; “Auk
sinės žvaigždės” — A. Jurgučio; “Krantų
gėlė” — A. Raudonikio (harm. A. Jurgu
čio), tango “Aguona”; “Nemunėli, Ne
munėli” — A. Raudonikio; “Užstalės
daina” — A. Bražinsko ir “Polka” —
liaudies dainą.

Petras Maželis įdomiai surežisavo visą
vakaro programą: vakaronę pradėjo R.
Dabšys trumpai su jumoru pasakęs keletą
žodžių, po to trys dainos, tada — B.
Seliukas su savo jumorišku plokštelės
pavadinimo “Tu man viena” paaiškinimu,
aiškino, aiškino, bet taip ir liko neaišku ar
tik B. Seliukui ar jiems visiems kiekviena
—• Tu man viena... Po jo — keturios
dainos. A. Polikaitis išgąsdino publiką,
išeidamas į sceną su poros metrų ilgumo
sąrašu kvarteto atliktų programų, jų
veiklos. Bet tai buvo tik pokštas, nes per
skaityt visą “dokumentą” užtruko visai
neilgai, taip ir atsileido žmonės įpratę prie
valandinių “aš” kalbų... Dar keturios
dainos ir — paskutinis kalbėtojas E.
Jarašūnas, su geroku jumoru apšnekėjęs
viso savo ketvertuko “silpnybes”...

Los Angeles Vyrų kvartetas dainuoja A. Raudonikio “Nemunėli, Nemunėli“.
Nuotrauka V. Baltušienės

Baritonas A. Polikaitis skaito trumpą vyrų
kvarteto veiklos istoriją
Nuotrauka L. Baltušio

Didžiausia padėka teko plokštelės
mecenatams p. p. A. ir K. Mikalajūnams,
be jų didelės paramos plokštelė nebūtų
išvydusi dienos šviesos. K. Mikalajūnas
priėmęs padėką ir pirmąją plokštelę trum
pai paminėjo, kad jo sielai daina visuomet
ir visur buvo labai artima, pasidžiaugė
galėdamas prisidėti prie jos skleidimo visų
lietuvių tarpe. Taigi, pasiklausius p.
Mikalajūno, taip ir įstrigo mintis, kad nei
titulai, nei universitetai neįdeda nei
patriotizmo, nei širdies savai dainai, meilės
savam žodžiui.
Visa vakaronė buvo tikrai elegantiška:
pradedant meniškomis scenos dekoraci
jomis (P. Maželio) gražiai papuoštais
stalais (irgi jo) ir elegantiškais, labai
skaniais užkandėliais, bei kepsniais
pagamintais pačių kvarteto narių, jų šeimų
ir draugų. Kvarteto spiritus movens —• E.
Jarašūnas, savo pečiais nešė ne tik
plokštelės išleidimo rūpesčius, bet buvo ir
vyriausias vakaronės organizatorius, koor
dinatorius ir 1.1, ir 1.1. Jam tenka didelė
padėka visų svečių, kurie tokioje puikioje
aplinkoje praleido vakarą. Jam tenka
kreditas ir už šios vakaronės pasisekimą;
publikos buvo tiek daug, kad nežiūrint to,
kad stalai buvo labai arti sustatyti ir prie
kiekvieno stalo sėdėjo daugiau žmonių
negu paprastai, dar daug kas turėjo grįžti
namo nes jau nebuvo vietos net
stovintiems.
Vakaronės metu daug išparduota plokš
telių. kurias jie visi mielai pasirašinėjo.
Publika jau su pirmąja daina buvo ket
vertuko sužavėta ir nesidrovėjo išreikšti
savo entuziazmo, kuriuo užkrėtė ir
dainuojančius. Dar niekad jie nebuvo
tokioje geroje formoje, niekad taip laisvai
(tęsinys 4-me puslapyje)
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Žirgulis taip pat rengiasi protestuoti prieš UCLA istorijos
profesorių E. Bradford Burns, kuris neteisingai vaizduoja
gyvenimą Kuboje. Pagal Žirgulį, jauni studentai, yra idealizmo
pagauti, jų jaunos sielos kaip kempinės sugeria į save viską,
mes nenorime, kad jie taptų pupetėmis. (Tai senas sovietų planas
infiltruoti komunistus profesorius i visas mokslo įstaigas, kur jie turi labai
daug įtakos studentams, ir išaugina jaunąją inteligentų kartą, iš kurios
atsiras ir valstybei vadovaujančių augštų pareigūnų, labai palankią
sovietams ir jų idėjoms. Nelaimei, jiems šis planas iki šiol labai sekasi.
Red.)
Tai dar vienas labai geras pavyzdys, kad mūsų jaunoji karta yra
pajėgi, patriotiška ir daug dirba išeidami i plačiąją Amerikos
visuomenę, skleisdami teisybę apie sovietišką “rojų”. Mums, ir
kitiems pavergtiesiems, labai svarbu, kad jie pasiekia studentiją,
busimuosius Amerikos vadus jų tarpe įsigija draugų ir parodo tikrąjį
sovietų veidą; užkerta kelią sovietiškai propagandai ir komunistams
profesoriams, kurie jaunimui komunizmą skiepija.

Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius
••••••

NEMEZIDĖ

(

Lietuvis Robertas Žirgulis įsteigė prieškomunistinę organizaciją
“Nemesis”, kuri yra labai veikli ir populiari amerikiečių tarpe.
Nėra nei vieno svarbesnio susirinkimo ar demonstracijos, kurioje
jie nedalintų savo antikomunistinių lapelių. Respublikonu
suvažiavime San Diego mieste, turėjo netgi savo stalą su an
tikomunistine literatūra. Aktyviai ruošia ir dalyvauja kontrademonstracijose prieš komunistų suorganizuotas eisenas ir
demonstracijas. Jų paskutinis pasirodymas buvo kontrademonstracija prie Federalinės valdžios pastato Westwoode, kur
komunistai demonstravo prieš Amerikos pagalbą EI Salvadoro
valstybei (ten šiuo metu komunistų partizanai stengiasi padaryti
perversmą, sprogdina tiltus, elektros jėgaines ir 1.1, bandydami
sukelti suirutę ir nuversti antisovietinę vyriausybę).
UCLA universiteto laikraštis “Daily Bruin” įdėjo politinio
skyriaus redaktoriaus Ron Bell straipsnį: “Nemesis priešinasi
kairiesiems” (Nemesis Works Against Leftists).
“Parke, prie Wilshire bulvaro būrys pagyvenusių vyrų ir
moterų kalbėjosi, nenujausdami, kad juos stebi pašalietis.
Būryje buvo įvairaus luomo, įvairių rasių žmonių, bet juos
visus jungė viena idėja, vienas tikslas — komunizmas, pasakė
Žirgulis, kuris savo nunešiotoje kuprinėje turi daug nuotraukų
iš komunistų veiklos ir jų kalendorių, “mes fotografuojam juos
(komunistus), jie fotografuoja mus”, sako UCLA baigęs Žirgulis.
“Nuotraukos daromos tam, kad galėtumėm atpažinti žmones,
jeigu kartais prasidėtų terorizmas. Mūsų organizacija
“Nemesis” pro-amerikietiška, įsteigta šių metų gegužės
mėnesyje. Mūsų tikslas, organizuojant kontra-demonstracijas
prieš komunistų demonstracijas, iškelti sovietų melus ir melag
ingas informacijas, kurias gauna universiteto studentai.
Nežiūrint to, kad organizacija yra pro-amerikoniška, nevisuomet
sutinka su valdžios nuomone.”
Žirgulis savo kompiuteryje laiko kartoteką, kur surašytos
pavardės, adresai ir telefono numeriai visų įtariamų esant
komunistais. Organizacijos nariai lankosi į komunistų
susirinkimus, kad galėtų sužinoti savo priešo (komunistų)
planus.
“Mes išspausdinsime sąrašą visų komunistų organizacijų.
Mes skatiname žmones eiti į komunistų susirinkimus, nes ten
tikrai atsidarys jiems akys”
Organizacija pasistengs pasikviesti laisvės kovotojus
diskusijoms su kairiais universiteto profesoriais skatins
pabėgimą iš rusiškų laivų ( paklaustas, kaip jis sugebės patekti
ant sovietų laivo, jis atsakė, kad viskas galima...) ir praves vajų
padėti Afganistano, Nikaragos ir Hondūro gyventojams, kurie
šiuo metu daugiausia kenčia nuo komunizmo.
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CALIFORNIA CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA
2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, California 90404

Phone (213) 828-7095
*****************************************************************************

LIETUVIŲ 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.

palankiausiomis sąlygomis skolina pinigus automobiliams
pirkti, baldams įsigyti, duoda asmenines paskolas ir garan
tuotas nekilnojamu turtu (I ir II morgičius) iki 50,000.00 dol.
Jei tau pinigų reikia į kredito kooperatyvą eiki!

44**>*¥4>¥4*^*W¥4***>*¥*¥

Crown Escrow Corporation
MARCELLA AUGUS
President

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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039

(213) 986-9247

(213) 660-6600

Home: (213) 664-0791

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
HOLLYWOOD
LOS FELIZ

Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
5126 Hollywood Blv., Los Angeles, C A 90027
Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
Duona — German and Lithuanian Bakery

Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms
Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5.
Sekm. ir pirm.-uždaryta.

Tel. 663-4747

LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
Gražiai atšvęsta Kryžių diena

Nuolatinė vyriausia šeimininkė “Lietuvių
Dienų“ piknikuose O. Orlovienė.
Nuotrauka L. Baltušio1

Vietos ir apylinkių lietuviai pamaldų metu Kryžių diena, rugs. 14 d. Vištoje, Cibų sodyboje.
Pamaldas laiko (priešais) kun. A. Valiuška.
Nuotrauka Algirdo Gustaičio

Lietuva turi daug skaitytinų lapų, viens
iš jų: kryžiai, sakykime meniškai nufoto
grafuoti, anais laikais surinkti, puikiai
albumu išleisti dailininko Adomo Varno.
Tremtyje yra dalis lietuvių tautos. Rū
pintojėlių, įvairių šventųjų kančias meniš
kai, visa savo siela įsijausdamas drožinė
jo Daumantas Cibas, iš Los Angeles,
Calif, nusikėlęs į Vista, Calif, įkūręs
“Toluvos” sodybą. Pasodinęs medelius,
juos palaistęs, pagirdęs ožkeles ir kalaku
tus, apžiūrėjęs bitutes, pavartęs midaus
pilnus didžiuosius indus, paskaitęs lietu
višką spaudą — sėsdavo, arba nuotraukas
ryškinti, prašantiems siuntinėti (jų pilna
rinktinėse knygose), arba reportažus rašy
ti, arba nuėjęs į dirbtuvėlę, palikęs praviras
duris, pavartęs, apžiūrėjęs šiaip ir taip
medžio gabalus — imdavo drožinėti kry
želius, senųjų prūsų maldyklas, lietuviškus
ženklus, bei simbolius, kurti pasakų moty
vais — medyje išdainuoti legendas.
Taip jų Vištoje atsirado penki išpuošti
kryžiai sode, prieš gyvenamus pastatus,
dar du kryžiai saugo namo sienas, dar
keletas kryželių kitur išdėstyti, kad
Likimas niekad nepasitrauktų nuo gerava
lių lietuvių.
Daumantas Cibas, gimęs 1907 rugsėjo
20 d. Biržų aps., mirė 1982 gegužės 15 d.
Vištoje, Calif. Jo atminimas visad gyvas.
Jo našlė Adelė, sūnus Kantrimas sujauna
žmonele (Aukštikalnyte) sukvietė arti
muosius vėl dirstelėti į Daumanto Cibo
paliktus drožinius, kurių dešimčių dešim
tys išdėstytos kelių kambarių sienose, ant
lentynų. Prie penkių sodo kryžių kun. A.
Valiuška, atvykęs iš Phoenix, Ariz., šeš
tadienio vidudienį, 1985 rugsėjo 14 d.,

Kryžių dieną, atlaikė šventas mišias,
pasakė širdingą, lietuviškai jautrų pamo
kslą, ne tai pamokslą, kiek pasidalinimą
mintimis apie lietuvių pareigas tremtyje,
gi šios vietovės buvęs šeimininkas Dau
mantas Cibas paliko sukūręs tikrą lietu
viškų kryžių kalnelį, kuriuo net amerikie
čiai stebisi, lenkia galvas stebėdamiesi
lietuviška ištverme, gilia lietuviška kultūra,
kalbančia netgi per medį iš kryžių.
Negirdėta, kad kur nors kitur JAV-ėse
būtų lietuviška sodyba išdailinta septyniais
lietuviškais kryžiais, kurių kiekvienas yra
mažutis muziejukas, pilnas lietuviškų
meniškų atributų.
Laikas daug ką keičia. Ir mūsų stebimi
kryžiai jau stipriai nublukę, saulės
nukaitinti, nors nei sulaužyti, nei suaižėję,
bet prašosi gero lako ir bendrai apsaugos.
Vienai našlei Čibienei sunku tvarkytis,
nors jau nebėra ožkelių, nei gausių
kalakutų. Galvoja išsikelti, be rūpesčių
pagyventi. Kas nupirks, perims ūkį, namus
nupintus lietuviškais drožiniais? Ar
amerikiečių buldozeriai, viską sulygin
dami, paruošdami nuomavimui skiriamų
pastatų pamatams ar gazolino stotelei?
Viskas bus sunaikinta.
Viltis — jaunasis Kantrimas Cibas su
lietuvaite žmona. Susirinkusieji pageidavo,
kad parengtų, išleistų knygą, skirtą
Daumanto Cibo atminimui. Yra iš ko
pasirinkti: meniškų nuotraukų, daugybė
medžio drožinių, Daumanto raštų,
atsiminimų. Tai didokas uždavinys, bet
Daumantas Cibas taip pat buvo didelė,
nors labai kukli asmenybė, likusieji jo ar
timieji^ neturėtų leisti viskam pražūti.
D. Cibas yra buvęs “Lietuvių Dienų”
žurnalo foto meninės dalies redaktorium.

Algirdas Gustaitis

Dienų ’ ’ piknike.

Nuotrauka L. Baltušio

“Lietuvių Dienos” dėkoja
Už pasisekusį “L. D.” metinį pikniką,
kuris įvyko rugsėjo 15 d. šv. Kazimiero
parapijos salėje esame dėkingi daugeliui
asmenų: parapijos klebonui kun. dr. A.
Olšauskui už patalpas ir skelbimus savo
spaudoje; Lietuvių Radijo Valandėlės
vadovybei už reklamas; už loterijos
pravedimą - F. Masaičiui, Lucijai
Mažeikienei, Vincui Skiriui ir M.
Naujokaičiui.
Sunkiausii dirbo ir prie maisto
paruošimo ir prie jo išdalijimo, daugelį
metų be pertraukos ir neatsisakė
paskutiniame piknike p. Ona Orlovienė ir
jos padėjėjos — Antanina Uldukienė,
Emilija Mikalonienė, Liucija Mažeikienė
ir Judita Paškauskienė. Prie baro
talkininkavo J. Orlovas ir K. Uldukis.
Esame dėkingi ir toms ponioms, kurios
atnešė namuose keptų pyragų: Emai Stirbienei, Elenai Butkienei, A. Uldukienei,
L. Mažeikienei ir kitoms.
Širdingas ačiū visoms ir visiems!
L. D. leidėjas ir
redakcija
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Plokštelės “Tu man viena“ mecenatas A. Mikalajūnas (priekyje) toliau iš k. / d.: A. ir A.
Markeviliai ir mecenatė K. Mikalajūnienė.
Nuotrauka L. Baltušio

aišku: keli stalai apie 50 žmonių su garbės
bilietais, tai jų padėka spaudos žmonėms
(atgaivinta sena lietuviška tradicija,
populiari ir visuose kituose kraštuose) ir
visiems kitiems, kurie jiems padėjo. Pagal
ketvertuką vakaronė suruošta tam, kad
galėtų atsidėkoti tiems, kurie juos metų
metais rėmė, kvietė programoms ir 1.1. Čia
ir pasirodo jų jumoro gyslelė: vieton to,
kad visos organizacijos, kurioms jie pro
gramas išpildė, kartu susidėjusios būtų
padariusios priėmimą, jie apsuko viską
atvirkščiai... Nieko nepadarysi, kai daina
įsimeta į žmogų, tai ir nepaleidžia, ir
rodos, nors imk ir primokėk, kad kas nors
klausytų... (pagal Seliuką, tai jis draugus,
kaimynus ir pro šalį praeinančius kankino
savo “koncertais” jaunoje vaikystėje...)
Šaunus mūsų kvartetas: puikūs balsai,
daug entuziazmo, jumoro, kurio mums
labai trūksta, buvo, yra ir bus populiarus
mūsų tarpe. Pasiklausius plokštelės, lieka
tik vienas linkėjimas — leiskit kitą, kol dar
jauni ir balsingi.
Šiuo metu kvartetas ruošiasi koncertuoti
Detroite lapkričio 29 d., BALF—o
rengiamame baliuje, po to Klevelande
gruodžio 1 d. “Dirvos” 70-ties metų
jubiliejuje.
Vaje

Balfininkų susirinkimas

Pirmas tenoras dr. E. Jarašūnas pasirašo plokštelę p. D. Babušienei.
Nuotrauka K Skiriaus

ir natūraliai nesielgė scenoje. Daug prie
programos lygio prisidėjo ir akompania
toriaus ir jų vadovo komp. A. Jurgučio
meistriška ranka. Nenuostabu, kad pro
gramai pasibaigus publika net sustoję plo
jo ir nenorėjo paleisti jų nuo scenos, tik
gaila, kad kvartetas (vienas iš jų ir
sirgdamas daina traukė) ir šį. karta buvo
labai kuklus (tik ne dėl tos pačios
priežasties kaip anksčiau, kai mokėjo tik
keturias dainas) ir bisui padainavo tik
vienos dainos dalį... Geriau ir tiek, negu
nieko!
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Gale programos visi penki apjuosti
specialiai išaustomis juostomis, su įaudimu
“Tu man viena”. Tai nauja ir labai įdomi
idėja — puikus prisiminimas to svarbaus
įvykio kvarteto gyvenime.
Po programos buvo įteiktos plokštelės
visiems, kurie prisidėjo prie kvarteto
veiklos: muz. B. Budriūnui, A. ir A.
Markevičiams, poetui B. Brazdžioniui ir
kt.

Kad kvartetas iš vakaronės neturėjo nei
cento pelno, (jeigu nesuėjo į bankrotu), tai

Rugsėjo 22 d. Balfo pirm. Vladas
Pažiūra sukvietė visus Balfo valdybos
narius ir atstovus į savo naują rezidenciją
Agoura Hills, Ca. Susirinko apie 50
asmenų, jų tarpe: šv. Kazimiero parapijos
klebonas kun. dr. A. Olšauskas, Lietuvos
gen. konsulas Vytautas Čekanauskas su
ponia, Skautų Ramiojo Vandenyno Rajono
vadovė M. Butkienė, dr. M. Namikas,
Lietuvos operos primadona Vincė
Zaunienė-Leskaitienė, “L. D.” ir “L. A.
V.” red. nariai — Vincas ir Antanas
Skiriai, L. A. vyrų kvarteto nariai — A.
Polikaitis ir Br. Seliukas, A. ir L.
Mažeikos, T. Fondo atstovas M. Nau
jokaitis ir daug kitų veikėjų.
Po kelionės, atsigaivinus šaltais gėrimais
ir skaniais užkandžiais, V. Pažiūra pasakė
žodį apie Balfo pradedamą aukų rinkimo
vajų ir apie Balfo seimą įvyksiantį spalio
mėn. 12 d. Vašingtone. Emilijus Sinkys
labai gerai pašnekėjo apie aukų davėjus.
Pastebėjo, kad turtingesnieji ir gerai
uždirbą aukoja mažiau negu pensininkai.
B. Seliukas prisiminė dienas, kai jie abu
su Vladu buvo dar nevedę Los Angelėse.
Alfa Pažiūrienė išdavė šio susibuvimo
paslaptį — Vladas Pažiūra šventė savo
73-jį gimtadienį taip pat buvo kun. A.
Olšausko pašventinti jų nauji namai,
v
Seimininkai paruošė tikrai puikias
vaišes.
ą s.

Demonstracija prieš

komunistų

demonstraciją
Los Angeles gyvenančio jauno lietuvio
Roberto Žirgulio iniciatyva rugsėjo 23 d.,
prie valstybinių JAV rūmų. Westwoode,
pravesta demonstracija atkreipiant dėmesį
į bolševikų vykdomus žudymus
Afganistane (plačiau apie Afganistaną
buvo rašyta ‘ ‘L. A. V. ” vedamajame
rugsėjo mėn. 9 numeryje. Red.) vaikams
numetant žaislų kuriuos palietus jie
sprogsta ir sužaloja žmones ar vaikus.
Tokių bolševikinių “žaislelių” pavyzdžių
pridėta prie antikomunistinių lapelių.
Kontra—demonstracija vyko prie
pagrindinės gatvės, kurioje vyksta didelis
judėjimas; čia plevesavo didelė lietuviška
vėliava netoliese amerikoniškos. Buvo
prašoma pagelbėti afganistaniečiams,
(paskutiniosios aukos sovietų okupacijos)
ir prisidėti į talką išlaisvinant Lietuvą,
Latviją ir Estiją.
A. G.

Robertas Žirgulis kalba per garsintuvą kantra—demonstracijos (prieš komunistų demonstraciją)
metu.
Nuotrauka Algirdo Gustaičio

“Nemesis” kviečia studentus norinčius
prisidėti darbais (ne kalbom) susisiekti su
Robertu Žirguliu arba per “Bruin Walk”
arba skambinkite (213) 839—5913.
Jei mes patys prie kovos neprisidėsime, tai nėra ko laukti, kad kiti už mus
tą darbą atliktų. Jaunime, pilnas energijos,
dabar jums proga darbais, ne žodžiais,
įrodyti tėvynės meilę.

K. L. Radijo balius

Lietuviai dalyvavę kontra-demonstracijoje, iš k. / d.: Dalius Venckus, Rymantė Vizgirdaitė, Tomas
Vizgirda, D. Pociūtė ir Laura Kush.
Nuotrauka Vinco Skiriaus
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ROQUE and MARK CO., INC.
REALTORS ★ INSURANCE ★ INCOME TAX ★ NOTARY PUBLIC

Kalifornijos Lietuvių Radijo Klubo
rengiamas Rudens balius įvyks š. m.
lapkričio mėn. 9 d. (šešt.) 7.30 v. v.
šv. Kazimiero parapijos salėje.
Trumpa muz. Aloyzo Jurgučio pa
ruošta meninė programa, vakarie
nė, baras, šokiai ir loterija.
Visi maloniai kviečiami į balių at
vykti, gražiai praleisti vakarą ir tuo
pačiu paremti lietuvišką radijo
programą.
Bilietus įsigyti ir stalus rezervuoti
pas: H. Bajalį, J. Dženkaitį, V. Gilį ar
pas kitus valdybos narius. Bilietų
kaina — 12.50 dol. asmeniui.

*★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

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

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

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
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Lietuvių Bendruomenės veikla
JAV LB Xl-osios Tarybos I-ji sesija
įvyko š. m. rugsėjo 21—22 d. d. Detroite.
Sesijoje dalyvavo apie 50 Tarybos narių,
apygardų pirmininkai bei kiti visuomeni
ninkai ir lietuviškų organizacijų atstovai.
Iš Los Angeles dalyvavo: Tadas Dabšys,
Juozas Kojelis, A. Nelsienė, Antanas B.
Mažeika ir PLJS pirm. Gintaras Grušas.
Sesijoje buvo išrinktas naujas JAV LB
pirmininkas Algimantas Gečys iš
Philadelphijos. Naujas prezidiumo pir
mininkas yra Algis Rugienis iš Detroito.
Tadas Dabšys

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
valdyba ruošia
Naujųjų Metų sutikimą.
Jaunimas, aktvviai isiiunses i bendruo
menės darbą, kviečia visus, ateinančius
Naujuosius Metus sutikti šv. Kazimiero
parapijos salėje ir moraliai ir materialiai
paremti lietuvių jaunimo veiklą.
Pelnas bus skiriamas VI Pasaulio
Lietuvių
Jaunimo
kongresui
Australijoje.
Daugiau informacijų suteiksime vėliau.
PLJS Valdyba

Aukomis parėmė PLJS veiklų.
Gina Čapkauskienė, garsioji Kanados operos dainininkė, išpildys šv. Kazimiero parapi
jos rudens baliaus meninę programą spalio mėn. 27 d. parapijos salėje.

MALONŪS LIETUVIAI
Laikas bėga ir greitai ir nesulaikomai ir
štai BALFAS ir vėl drįsta belstis į Jūsų
duris ir širdis ir prašyti aukos tam, kuris
yra jos labai reikalingas. Tikimės, kad jūs
ir šiais metais būsite dosnūs ir aukų
rinkėjams malonūs..
Prašyti pinigų yra labai sunkus ir
nedėkingas darbas. Būtų labai gerai, kad
kiekvienas ir neprašytas savo auką įteiktų
šiems aukų rinkėjams: Marytei Butkienei,
Audronei Bužėnaitei, Agutei Dūdienci,
Juozui
Dženkaičiui, . Henmrikui
Gorodcckui, Marytei Grušienei, Zdislovui
Koriui, Simui Kvečui, Onai Mikuckienei,
Albinui
Mitkevičiui,
Mykolui
Naujokaičiui, Angelei Nelsienci, Audrai
Nelsaitei, Alfonsai Pažiūrienei, Janinai
Rukšėnienei, Broniui Seliukui, Marytei
Šimonienei, Alfonsui Šimonėliui, Janinai
Šišienei.
Aukas rinksime iki gruodžio mėn. 15 d.
ir tą dieną įvyks piniginio vajaus užbaigimo
iškilmingi pietūs parapijos salėje su puikia
programa. Iš anksto prašome tą dieną
rezervuoti BALFUI. aukojusieji 100 dol.
gaus 2 garbės bilietus.
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Taip pat pranešame, kad spalio mėn. 12
d. Vašingtone (DC) įvyks B ALFO seimas.
Į jį iš Los Angeles vyksta: Alena ir Kęstutis
Grigaičiai, Angelė Nelsienė, Alfa ir Vladas
Pažiūrai, Janina Rukšėnienė. Grįžę
padarysime pranešimą kaip tik tų pietų
metu. Tikiu, kad šį tą naujo galėsime
pasakyti.
Iš anksto už aukas ir atsilankymą į pietus
dėkojame.
BALFO valdybos vardu
Vladas Pažiūra
Pirmininkas

L. D. metiniame piknike dovanas

laimėjo:
I-mą — prof. J. Stukas, NJ
Il-ą —Aleksas Šatas, IL
Kiti laimėtojai:
K. Bacevičius, CA; M. Banionis, CA;
kun. V. Cukuras, CT; B. Galinis, MA; J.
Gruodis, IL; L Janulaitis, CA; dr. J.
Jurgilas, CA; J. Klivecka, NY; A.
Kudirka, FL; E. Legnikas, Can.; V.
Šimoliūnas, CA; A. Trainis, NY; A.
Valiulis, CA; V. Vaškys, MD; Diana
Vidugirytė, CA.

Jaunimas su dideliu entuziazmu įsijungė
į lietuvišką veikimą ir dirba visose
organizacijose, nežiūrint to, kad turi ir
savo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą,
kurią susipratę lietuviai remia, žinodami,
kad iš mūsų “pumpuro” kada nors
išsiskleis gražus lietuviškas žiedas.
PLJS-gai aukojo:
A. Plateris, V. Petrauskas, E. Sabalytė,
K. Bulotienė, p. p. Bimbiriai, V. Klova,
S. Pautienicnė, S. Brazauskienė, A.
Dabšys, A. ir R. Nelsai, J. Kaseliūnas
(Pietų Amerikos jaunimo vardu), New
Jersey LB, LB Vakarų apygarda, Vyčiai,
Laurence Kultūros būrelis, Rytinė
Čikagos, LB apylinkė, Rytinė St. Louis LB
apylinkė, L. M. F. klubas Stanfordo/Norwalko skyrius.
Tikimės, kad ir kiti paseks šiuo gražiu
pavyzdžiu ir parems mūsų veiklą.
PLJS valdyba

LB Vakarų apygardos valdyba
Į naują Bendruomenės valdybą išrinkti:
Angelė Nelsienė, Nijolė Pupienė, Violeta
Gedgaudienė, Antanas Polikaitis, Vytautas
Černius, Jonas Matulaitis, Tadas Dabšys
(jaunosios kartos veikėjas) Vladas
Šimoliūnas ir Romas Nelsas.
Apygardos kontrolės komisijon išrinkti:
Algis Raulinaitis, Juozas Kojelis ir Ignas
Medžiukas.

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Advokatai

General Contractors

Dantistai
A. PEČIULIS
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

JACK ALEX
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

Member American Dental Society

10900 Warner Ave., Suite 116
Fountain Valley, CA 92708
(Corner Warner & Euclid)

REMODELING and CONSTRUCTION

Sau. ALOYZAS PEČIULIS
814 5th Street, #8
Santa Monica, Ca 90403
Phone: 394-2242

Tel-: 1 (714)968-5525
Law Offices of

ALEX & BRINKIS

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (Latvių kilmės)

1500 W. Covina Pkway, Suite 103
West Covina, CA 91790
Tel.: (818) 337-0777 or
(818) 962-6644

WALTER J. DUDOR
Attorney at Law
Law Offices of

CRAIN & DUDOR
Practice Limited to Estate Planning,
Business Planning, Real Estate
and Tax Planning
10880 Wilshire Blvd., Suite 915
Los Angeles, CA 90024
(213) 470-3555

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403
Phone 828-46I3 by Appointment

Rolandas Giedraitis, D.D.S.
Danutė Giedraitis, D.M.D.
Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S.
3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039
Tek: 660-1205

BRANCH OFFICE
710 Wilshire Blvd., Suite 505
Santa Monica, Ca 90401
Tek: (213) 395-2231

Attorney at Law
412 W. Broadway Ave., Suite 204
Glendale, California 91204
(818) 243-6223

MARCELLA AUGUS

Attorney at Law
7060 Hollywood Blvd., Suite 701
Los Angeles CA 90028
Tel.: (213) 446-4433

Apdrauda

M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.
A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90029
453-1735
828-7525

Anthony F. Skirius
Insurance Agent
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029
Tel.: (213)664-2919

New Construction-Kitchens
Bathrooms-Remodels
State License No. 441216

ROMAS ŽEMAITAITIS

Lietuviai dantistai

Escrow Kompanijos

«

CONSTRUCTION
General Contractor

(818) 352—0864

Margis Matulionis

VIOLETA SUTKUS

PAUL NEFAS

Home Improvements
Electrical - Heating - Plumbing

2227 Meadow Valley Terr.
Los Angeles, CA 90039
Phone: (213) 664-1661

Nuosavybių pardavėjai
Albinas Markevičius
Real Estate Broker

President

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

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

ROQUE & MARK CO.
2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404
Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

ROMAS JASIUKONIS
Realtor

Residential - Commercial
Exchanges
Personalized Service With a Smile

(213) 731-7369

Office 666-8895

Kelionių agentai

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804
Telefonas: (213) 498-6676

ALDONA JUODVALKIS
Certified Travel Agent
Lėktuvų, traukinių ir laivų (cruises) rezervacijos
Amerikoje ir visame pasaulyje.

RICHARD A. MASON, M.D.

Išnuomuojami viešbučių kambariai, automobiliai ir
autobusai. Vienas paskambinimas patogiai ir
ekonomiškai sutvarkys Jūsų kelionės eigą.

Internal Medicine

Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną

Pasadena Medical Group, Inc.

Aardvark Travel, Inc.

150 North Hill Ave., Pasadena, CA 91106
793-2181

(818) 361-8666

arba namuose (818) 894-0136
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS
Spalio mėn.
27 d., sekmadienį, Parapijos Balius su
Gina Capkauskiene.

Lapkričio mėn.
3 d., sekmadienį, 12:15 p. p. Tautos
Fondo aukotojų pagerbimas — pietūs
šv. Kazimiero parapijos salėje.

9 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak.,
Lietuvių Radijo Klubo vakaras, šv.
Kazimiero parapijos salėje.
10 d., sekmadienį, Los Angeles
jaunimo ansamblio “Spindulio” šventė.
16 d., šeštadienį, 7:30 v.v. Lietuvos
Dukterų balius, šv. Kazimiero par. salėje.
24 d., sekmadienį, Kariuomenės
šventės minėjimas, šv. Kazimiero par.
salėje.
Organizacijos ir kiti lietuviai, norintieji
savo parengimų datas įdėti į “LAV”
kalendorių, prašomi prisiųsti žinias
redakcijai.

Los Angeles Vyrų Kvarteto įdainuota
plokštelė “Tu man viena”, gaunama
“Lietuvių Dienų” administracijoje, 4364
Sunset Blvd. Los Angeles, Ca. 90029. Tel.
(213)664-2919.

— Krikštai —
Antano ir Laimos (Prasauskaitės)
Balchų dukra rugsėjo 28 d. pakrikštyta
Viktorijos Onos vardais. Krikšto apeigas
atliko kun. dr. V. Bartuška. Krikšto tėvai
— Julius Žukas ir Daiva Sakalauskaitė-Schmutzer.
Sveikiname tėvus, senelius ir būsimų
paukštytę.

Edvardo ir Editos (Lipaitės) Matų
dukrelė pakrikštyta Dainos Joanos vardais
rugp. 24d. Krikšto tėvai— Algirdas
Karalius ir Violeta Kaselionienė.
Sveikiname Matų šeimų jau auginančių
du sūnus.

-TRUMPAIŠv. Kazimiero parapijos rengiamas
rudens balius įvyks spalio 27 dienų
(sekmadienį) šv. Kazimiero parapijos
salėje. Visus gausiai dalyvauti kviečia kun.
dr. Algirdas Olšauskas, parapijos
klebonas.
Tautos Fondo, Los Angeles skyriaus
valdybos posėdis įvyko rugsėjo 29 d.
Posėdyje buvo svarstomas T. F. rėmėjų
pagerbimo reikalas.
Nutarta lapkričio 3 d. suruošti pager
bimo pietus su įdomia programa.
Pietų kaina tik 10 dol., studentams 7.50
dol.
Bilietus platina visi valdybos nariai ir
atstovai.
Angelė Sodeikaitė inž. Mintauto ir Dalios
(Barmutės) Sodeikų dukra išvyko studi
joms į North Eastern universitetų, Mass.,
kur sieks magistro laipsnio prekybos ad
min i st rac ij os moksl uose.
Gyvendama Los Angeles, labai aktyviai
veikė skaučių tunte. Sėkmės!

I Vasario 16 gimnaziją esančių Vokieti
joje išvyko šios losangelietės: Viltis
Janutaitė, Nida Gedgaudaitė ir Dalytė
Navickaitė.
Jau keli metai kai kita losangelietė,
neperseniausiai iš Lietuvos atvykusi, Lidija
Lipaitė—Banaitienė mokytojauja toje gim
nazijoje ir yra bendrabučio vedėjos
padėjėja.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis
Liet. taut, audiniai, kaip takeliai, juostos,
kaklaraiščiai, medžio išdirbiniai, gražios koplytėlės,
dėžutės ir dekoratyvinės lėkštės.

LIETUVIAI AMERIKOS
VAKARUOSE ADM-JE
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, C A 90029
Tel. 664-2919

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, C A 90404

(213) 829-4757
L.A.V. knygyne, 4364 Sunset Blvd.,
Los Angeles, CA 90029, galite
nusipirkti naujausias knygas, liet,
plokšteles, liet, audinių ir drožinių.
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14659 Limedale Street
Panorama City, Ca 91402

(818) 893-7584

RQu SakALp(LKA)1763 i
Vakaruose
1985, Nr.ll
;
paaukojo 2
dėkoja už s
Rasa Ona Draugelytė įsigijo doktoratų, iš
matematikos mokslų (Doctor of
Philosophy in Mathematical Sciences).
Doktoratų padarė Loma Linda universitete.
Prieš tai ji turėjo du magistrės laipsnius iš
Biomedikos ir Biometrijos, kuriuos gavo
iš USC. Sveikiname naujų daktarę.
Didžiuojamės, kad vis daugiau ir daugiau
lietuvių siekia doktoratų.
Rima L. Jasiukonytė, dar viena jauna
lietuvaitė, atidarė savo įmonę, kur ji kaip
projektuotoja ir menininkė daro įvairius
papuošimus ir meniškas dekoracijas
namams.

Darius
Raulinaitis
ir Marytė
Vaitiekūnaitė New Yorke sukūrė
lietuviškų šeimų,
Įdomu, kad jaunasis Darius išaugęs Los
Angelėse susirado savo gyvenimo draugę
iš Australijos, kur jo tėvai gana ilgai
gyveno.

Jūratė Nausėdaitė—Ann Jillian, vaidina
pagrindinę rolę komedijoje “Tai
gyvenimas” (It’s a Living). Si programa
duodama per visas Amerikos televizijos
stotis. Los Angeles kiekvienų šeštadienį
7:30 v. v. per 4-tą kanalų.
Rugsėjo 28-to programoje, kaip sta
tistai, vaidino ir Jūratės tėvai Juozas ir
Margarita Nausėdai. Buvo maloni
staigmena pasižiūrėti į gerai pažįstamus
veidus.
Būtų tikrai gražu iš mūsų pusės Jūratei
parašyti laiškučius, jie duotų Jūratei
moralinės paramos, kad lietuviai jos
neužmiršo ir jos pasisekimu visi
didžiuojasi.
Laiškus rašyti: Ann Jillian, c/o WittThomas Productions, 1438 N. Gover St.
Hollywood, CA 90028.

-MIRTYSElzė Jankutė, Lietuvos patriarcho Mar
tyno Jankaus duktė, nesenai mirė Kanado
je, kur ir palaidota. Velionės kapas
paženklintas gražiu lietuvišku paminklu.

Valerija Grigaitytė-Aleksandrūnienė
mirė rugp. 30 d. Los Angeles, Ca.
Palaidota rugsėjo 9 d. St. Charles
kapinėse, Long Island, NY, šalia savo
motinos buvusios operos solistės
Vladislavos Grigaitienės.

j

