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LIETUVIŲ FONDO
KONCERTAS

Šiais metais Los Angeles lietuviai 

turėjo ypatingų, neeilinių, 
pramogų, tarp jų Lietuvių Dienas — L. A. 
’87 ir Lietuvių Fondo koncertą-pietus, 
vykusio lapkričio mėn. 8 d. šv. Kazimiero 
parapijos salėje.

Lietuvių Fondo koncertas-pietūs buvo 
geru pavyzdžiu, kaip renginius pravesti — 
mažai kalbų, gera programa.

Koncertą atidarė Kalifornijos Lietuvių 
Fondo pirmininkas Jonas Činga labai trum
pa kalba, pristatė parengimo vedėją Rimą 
Navickaitę ir prasidėjo koncertas. Viešnia 
iš Čikagos, Audronė Simonaitytė-Gaižiū- 
nienė, pirmą kartą girdima Los Angelės 
lietuviams, savo dainavimu sužavėjo 
klausytojus, kurie ilgai ir griausmingai 
plodami išsiprašė dar keturias dainas, jų 
tarpe “Miela, miela” iš filmos “Kartą 
pavasarį” ir “Viliją” iš “Linksmosios

Svečių stalas Lietuvių Fondo koncerto-pietų metu. Iš k.: Romas Nelsas, Angelė Nelsienė, 
už jos stovi Niuta Kaunienė, toliau svečias iš Alytaus kun. Pranas Račiūnas, Antanas 
Skirius, Bronė Skirienė, Julija Grikinaitė, Aleksandras Dabšys, Martynas Sumantas 
ir p. Sumantienė. Nuotrauka —V. Gilio

Audronė Šimonaitytė-Gaižiūnienė išpildo 
programą Lietuvių Fondo koncerto metu, 
Los Angelėse. Nuotrauka —V. Gilio

Rima Navickaitė praveda Lietuvių Fondo 
koncertą Nuotrauka — V. Gilio

našlės”. Solistė pasirinko įdomią 
programą — sudainuodama retai girdimas 
A. Račiūno, St. Šimkaus, B. Dvariono, V. 
Baumilo, V. Barkausko ir, žinoma 
neaplenkė ir Los Angelėse gyvenančių 
kompozitorių, B. Budriūno (Išdykęs 
rudenėlis) ir G. Gudauskienės (Pirmas 
pasimatymas) dainas. Antroje koncerto 
dalyje — Verdi, Puccini, Shubert, E. 
Grypo kūriniai. Solistei akompanavo muz. 
Michael Galloway.

Malonu, kad susiprantame pasikviesti 
lietuvišką jaunimą programoms pravesti. 
Šį kartą pakviesta Rima Navickaitė savo 
pareigas atliko pasigėrėtinai, pasiruošusi, 
puikiai lietuviškai pranešinėjo, graži 
laikysena scenoje. Tai veikli lietuvaitė 
įsijungusi į lietuvišką veiklą, ne vien tik 
skautavimu; buvo pradėjusi rašyti ir 
straipsnelius laikraščiams, bet... kažkodėl 
nutilo.

Jonas Činga trumpai peržvelgė Lietuvių 
Fondo veiklą čia, Kalifornijoje, 
paminėdamas kiek kam ir kokiose srityse 
buvo paskirta stipendijų Los Angeles 
lietuviukams.

(nukelta į 4-tą pusi.)
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Kuris ir dabar nepripažįsta lenkų padarytos dvasinės skriaudos 
lietuviams; esą “išliko lietuviškas kaimas, papročiai, tautiniai 
šokiai...’’ ... Taigi dėkokim Viešpačiui, kad išliko gyvas ir 
Vytautas Didysis... kad išliko kaimas išlaikęs chlopųkalbą, kitaip 
šiandien giedotumėm “Swęty, Borze...” ir vietoj Vytukų, 
Kęstučių, Algiuku, Lietuvoje knibždėtų Jogailiukai...

Toliau eilėraštyje matysime kiekvienas save, lyg žiūrėdami į 
veidrodį:

Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija

Redaguoja: Redakcinė kolegija
Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais 
nesusitarta. ★ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai nebūtinai 

reiškia redakcijos nuomonę.
★ Anoniminiai raštai nepriimami

Apsaugok ir nuo skystapročių, 
Kurie raidžių bent kiek palaižė 
Puikybėj sėdžias tarp galvočių, 
Lyg visą išmintį išaižę!...

Prenumerata metams 7.00 dol.; atskiras nr. 70 centų
Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius 
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KEIČIASI LAIKAI -
NE ŽMONĖS...

Apsaugok ir nuo dekadentų 
Kurie varsas užuosti moka, 
Nuo elgetaujančių studentų, 
Kuriems mokytis noro stoka! 
Turėčiau dar nemaž maldos... 
Bet aušint burną be naudos 
Per daugel širdį man graudina 
Ir lūpas skausmu surakina.

Prieš didžiąsias šventes, advento ir gavėnios metu, ne vienas iš 
mūsų pažvelgiam į save, savo ydas, perkratom sąžines ir... patys 
sau pasižadam save pakeisti: parodyti daugiau artimo meilės, 
suprasti ir būti atlaidžiais tiems, kurie gal ne visai tokie kaip mūsų 
daugumas. Deja, tas pažadas sau, taip ir lieka tik pažadu, po 
švenčių ir vėl grįžtame į savasias ydas, papratimas — antras 
prigimimas.

Si žmoniška problema nėra tik šių dienų ypatybė, buvo ji ir 
anksčiau, kitaip Maironis maždaug prieš 100 metų nebūtų parašęs 
“Apsaugok, Viešpatie’’.

Apsaugok, Viešpatie, nuo priešo,
Kursai patamsiais duobę knisa,
Nuo to, kursai ant kelio viešo
Purvais apdrabsto žmogų visą!
Bet aš bijau ir tų draugų,
Kuriems nelaužė nieks ragų;
Kurie perdaug akyvai mano,
Kitų, ne savo, ožį gano.

(Mūsų pabr.)

Taip jau gyvenime yra, kad daugumas esame kalti “kitų ožio 
ganymu’’, nuodėmių skaitymu, greičiausia tam, kad patys geresni 
pasirodytumėm, kad kitų “žvakę užpūtus’’ mūsoji šviesiau degtų... 
gal net nepagalvodami, kad savo burna padarome daugiau žalos, 
negu Maironio žodžiais piktadėjas:

Apsaugok ir nuo piktadėjo,
Kursai užpuolęs kelnes mauna
Ir nuo politiko-veikėjo,
Kursai visur vis tvarką griauna!

■ ■■■—     - ■■ ■■■■ — ■" '■ — ■ —— •

Ir be jokios varsos jaunimo,
Kuriam gana alaus pliurpimo
Apsaugok ir nuo lenkomano,
Kurs Lietuvoj šiek tiek atkutęs,
Lenkystę veisti įsimano....

***************************************************** 
MARCELLA AUGUS

President
CROWN ESCROW CORPORATION

2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
Tel.: (213) 413-3370
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LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, Ca. 90046 
tel.:(213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai. vakaro).

Paštu, reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro 
iškvietimo dokumentus.

Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų ir 
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų, 
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, japoniškų vilnonių šalikų, 
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos 
automobilių.

Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais — 

uždaryta.
***************************

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, Ca 90039 

Tel.: (213)661-5276
ATIDARYTAS

pirmadieniais uždaryta
antradieniais nuo 10 v. ryto iki 7 v. vakaro 

trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 12 vai.

Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis 
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilnojamu turtu 
garantuotos paskolos (I ir ii morgičius) duodamos iki 100,000 dol.
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Kalifornijos Respublikonų
Partijos suvažiavimas

Anaheim Hilton viešbučio patalpose 
rugsėjo 25-26-27 dienomis vyko Kalifor
nijos Respublikonų suvažiavimas. Pagrin
diniai suvažiavimo kalbėtojai — atidarymo 
sesijoje: senatorius Pete Wilson ir, 
specialus prezidento asistentas politiniams 
reikalams, Frank Donatelli; pietų metu — 
gubernatorius George Deukmejian; ban
keto metu — senatorius Robert Dole, kan
didatas į JAV prezidentus.

Suvažiavimas buvo gerai suplanuotas 
taip, kad tarp pagrindinių sesijų laikas būtų 
išnaudotas tai politiniais seminarais, tai 
diskusijomis.

Iš lietuvių šiame suvažiavime dalyvavo: 
Kalifornijos Lietuvių Respublikonų 
Sąjungos pirmininkė Liucija Mažeikienė, 
Antanas Mažeika, advokatas Tomas 
Mažeika, M. ir I. Petokai.

Pas amerikiečius yra įsigyvenusi tradici
ja — vaišių kambarys (Hospitality Room) 
kur žmonės susirenka, ne vien tik 
pasivaišinti, pailsėti, bet ir neoficialiai 
pasikalbėti, pasidalinti nuomonėmis. Šiais 
metais Los Angeles Respublikonų Tauty
bių Grupių Taryba, savo posėdyje nutarė, 
kad šio suvažiavimo metu vaišių kambarį, 
turės: penktadienį. — korėjiečiai, šeštadienį 
— lietuviai, vadovaujami L. Mažeikienės.

Lietuviškas vaišingumas visur garsus, 
nuo pat žilos senovės, daugumas jau tai 
žinojo, bet šį kartą — visus nustebino, 

Anaheim Hilton restorane prie stalo. Iš k.: Kalifornijos Lietuvių Respublikonų S-gos 
pirm. Liucija Mažeikienė, Kongressmanas William E. Dannemeyer, Estų Respublikonų 
pirm. Aino Lauri ir L. A. County Supervisor Mike Antonovich Nuotr. —A. Mažeikos

ypatingai po korėjiečių vaišių. Lietuviai 
respublikonai taip puikiai pasirodė ne vien 
tik namuose gamintu maistu: G. Plukienės 
dešromis, L. Vilimienės lietuviškais 
sūriais, G. Gudauskienės kastiniu, bet ir 
šaltiena, ir kitomis gėrybėmis, kurios buvo 
ne tik gausios, bet ir meniškai papuoštos. 
Lietuviškai sakant, stalai linko gėrybėmis, 
tuo rūpinosi V. Baltušienė ir L. Vilimienė. 
Kad ir daug darbo daug rūpesčio buvo 
įdėta, bet buvo verta, nes, tur būt, niekas 
tiek daug pagyrimų negavo, kaip lietuviai: 
vieni lygino su vestuvių puota, kiti — ne 
tik, kad patys po kelis kartus atėjo, bet ir 
draugus atsivedė. Lietuviško vaišingumo 
gandas pasiekė ir senatorių Robert Dole, 
ir supervisor Mike Antonovich, gerą L. ir 
A. Mažeikų pažįstamą, ir kongresmaną 
William E. Dannemeyer, ir dar daug 
augštų partijos pareigūnų, jau neskaitant 
virš keturių šimtų “eilinių piliečių”. Tai 
labai didelis skaičius svečių, žinant, kad 
tokių vaišių kambarių, tuo pačiu metu, 
buvo bent septyni...

Ne vien tik vaišės pritraukė tiek daug 
svečių — lietuviškas draugiškumas daug 
prisidėjo irgi: pirmininkė L. Mažeikienė, 
pasipuošusi tautiniais rūbais, visus sutiko 
prie durų su šypsena ir gražiais žodžiais, 
jai padėjo ir Laima Tumaitė irgi tautiniais 
rūbais, Vincas Skirius, Tomas Mažeika, 
Kęstas Reivydas ne vien žodžiais bet ir 

įvairiais gėrimais sutikdamas svečius, 
vėliau jo pareigas perėmė Tadas Dabšys.

Labai didelį įspūdį paliko jaunieji 
amerikiečiai respublikonai ne vien tik savo 
tvarkinga apranga, elgesiu, bet ir žiniomis 
apie Lietuvos istoriją... Vienas iš jų netgi 
paklausė, kodėl mes, lietuviai, daug 
kalbam apie Lietuvos netekimą, bet nieko 
nesakom apie Klaipėdos krašto netekimą?.. 
Įdomu, kiek mūsų jaunosios kartos 
lietuviukų tą faktą žino?

Lietuvių vardas puikiai ir plačiai 
nuskambėjo amerikiečių tarpe, ko mums 
ir reikia; kuo daugiau amerikiečių, ypač, 
senatorių ir kitų užimančių augštas tar
nybas Amerikos vyriausybėje, mus 
pažįsta, apie mus žino, tuo mums geriau, 
geresnės reklamos ir už pinigus 
nenusipirksi.

Kalifornijos Respublikonų 
Tautinių grupių posėdis

Lapkričio m. 21 d. Alpine Village 
restorane posėdžiavo Kalifornijos Respu
blikonų Tautinių grupių atstovai, kurie 
susitiko su kandidato į prezidentus George 
Bush žmonėmis: Brian Bennett ir Eileen 
Padberg. Šio susitikimo tikslas išsiaiškinti 
G. Bush poziciją pavergtų tautų atžvilgiu, 
nes iki šiol jis nieko konkretaus nėra 
pareiškęs, jo nusistatymas mūsų atžvilgiu 
nebuvo žinomas.

Abu G. Bush atstovai užtikrino, kad kan
didatas labai gerai nusimano apie mūsų 
padėtį, kadangi dirbdamas ČIA turėjo pro
gos gerai pažinti sovietus: jų taktiką ir 
planus. Taip pat E. Padberg pasiūlė visoms 
tautybėms surašyti visus rūpimus klausi
mus, kuriuos ji perduos kandidatui, kuris 
susipažinęs su mūsų klausimais- pareiš
kimais duos atsakymus.

Nida Brinkienė iškėlė mums rūpintį 
faktą, kad lietuviai respublikonai, nežiūrint 
to , kad turi Charterį ir labai daug dirba, 
nebuvo tinkamai įvertinti; jų darbai priskir
ti, bendrai, prie kitų tautybių. Tas sukėlė 
gyvas diskusijas ir buvo pažadėta, kad 
daugiau pro mus tylomis nepraeis...

Visų tautybių atstovai ypatingai atkreipė 
dėmesį, kad vietinė tautybių spauda turi 
labai didelės reikšmės rinkimuose, ypač 
Los Angeles, kur anglų kalba dienraštis 
Los Angeles Times yra gerokai liberalus.

Posėdyje dalyvavo apie 30 žmonių, 
įvairių tautybių atstovų: estų, vokiečių, 
filipiniečių, korėjiečių, kiniečių, lenkų, 
vengrų, vietnamiečių, viena iš Samoa ir 4 
lietuviai: N. Brinkienė, A. ir L. Mažeikos 
ir V. Baltušienė.

Vaje
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Jūratės Nausėdaitės—Ann Jillian
gyvenimo istorija filmoje

Iš filmos “Ann Jillian Story". Jūratė Nausėdaitė, vaidinanti save ir Tony LoBianco, 
Jūratės vyro Andrew Murcia rolėje.

1988 metų sausio 4 d., (sąlygoms 
pasikeitus sausio 11 d.) per NBC televizi
jos kanalą bus rodoma Jūratės gyvenimo 
istorija. Šią filmą patariama žiūrėti ne vien 
tik moterims, bet ir vyrams, kadangi jie 
vaidina didelį vaidmenį moters gyvenime, 
ypač ligos metu. Vyrai turi dvasiniai 
pasiruošti, turėti supratimą apie krūties 
vėžį — ta liga gali užpulti dukrą, motiną, 
seserį ar žmoną. Ši filmą, Jūratės 
pastangomis pagaminta tam, kad duotų 
supratimą, kaip ta baisi liga paveikia ne tik 
vėžio auką, bet ir artimuosius; parodo, kad 
vėžys pastebėtas ankstyvoje stadijoje yra 
ne tik apgydomas, bet ir pagydomas; 
parodo, kiek daug dvasinės paramos 
reikalinga moteriai ne vien tik prieš 
operaciją.

Nežiūrint to, kad vėžio liga yra 
pagrindinė šios filmos tema, pati filmą nėra 
liūdna, ašarojanti, verkšlenanti, gal tik 
kokios 8 minutes yra dramatiškos, bet 
daugumoje yra pavaizduotas tikras Jūratės 
gyvenimas nuo to laiko, kai ji susitiko su 
tuometiniu Čikagos policijos seržantu An
drew Murcia. Rodoma ir juodviejų drau
gystė, pilna labai juokingų momentų 

(dabar net jiedu patys stebisi, kiek visokių 
išdaigų “jaunystėje” iškrėtė) ir jų vedybos 
St. Mel bažnyčioje, Woodland Hills, Calif.

Jūratė visur ir visuomet pabrėžia, kad ji 
yra lietuvaitė; šioje filmoje savo kilmės 
nepamiršo: pakalbės lietuviškai. Filmoje 
rodomas jos darbo kambarys — ant sienos 
kabo “Lietuvių Dienų” žurnalo numeris.

Užtruko bent treji metai, kol Jūratė buvo 
patenkinta filmos turinio rankraščiu; buvo 
daug perrašinėjimų, pataisymų, ginčų su 
direktoriais, kurie vis norėjo įterpti fantazi
jos, kad tik filmą būtų įdomesnė, bet 
pagaliau ji gavo tokį rankraštį, kokio ji 
norėjo — be jokių pagražinimų, bet tikrą 
kasdieninįjos gyvenimą ir prieš operaciją 
ir po; išsikovojo tokį rankraštį, kad filmą 
moterų negąsdintų, bet duotų padrąsinimo 
ir vilties, kad parodytų, jog ir netekus 
dalies kūno dar daug kas lieka, kad 
gyvenimas normaliai eina tolyn. Ji pati tą 
labai gerai parodė; tik po dviejų savaičių 
po operacijos jau dainavo Raudonąją kara
lienę televizijos filmoje (mini-series) 
“Alice in Wonderland”, vėliau vaidino 
filmose “Žudikė veidrodyje” (Killer in the 
Mirror)’, “Pasmerktoji — vienos motinos

Fondas...
(atkelta iš 1-mo pusi.

LF Kalifornijos pirm. Jonas Činga įteikia 
čekį. ‘‘Lietuvių dienų ’’ žurnalo leidėjui An
tanui Skiriui Nuotr. —V. Gilio

Lietuvių Fondas yra nemažai pinigų 
išleidęs lietuviškam švietimui, studentų 
stipendijoms, kultūrai ir menams, bei 
visuomeniniams reikalams, vien tik 1987 
metais išdalijo 119,570 dol. lituanistiniam 
švietimui ir studentų stipendijoms. 
Nepamiršta ir spaudos — šia proga įteikė 
500 dol. “Lietuvių Dienų” žurnalui, kuris 
visą 1987 m. rugsėjo mėnesio numerį 
paskyrė Lietuvių Fondo veiklos 
aprašymui.

istorija” (Condemned; a Mother’s Story) 
ir žinoma ir toliau gastroliavo su muziki
nėmis programomis Las Vegas, St. Louis 
ir kitur.

Ann Jillian vaidina pati Jūratė, jos vyrą 
Andy — Tony LoBianco, jos motiną 
Margaritą Nausėdienę — Viveca Lindsors, 
jos tėvą Juozą Nausėdą — kanadietis filmų 
artistas, jos brolį Benito Nausėdą — 
Leighton Bewley, Jūratės vyro Andy 
brolvaikis iš Floridos (tai jo debiutas prieš 
kameras).

Filmoje netrūksta ir muzikos; Jūratė 
dainuoja: “Neįmanoma” (Impossible), 
“Kol palikau Čikagą” (Untill I left 
Chicago) ir filmą užbaigia “Tu esi 
laimėtoja” (The Winner is You).

Tarp kitko, “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose” administracijoje gaunama 
Jūratės angliškai įdainuota plokštelė

Vaje
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Spalvų ir judesio vizijos

Kultūrinėmis apraiškomis susidomėju
siems lietuviams buvo maloni proga 
pasidžiaugti puikia Stephen Anaya dailės 
paroda, suruošta Romo ir Giedrės Venckų 
namuose, kur dailininko paveikslai turin
tieji raminančia ir grožį sukeliančia 
nuotaika, jaukiai ir natūraliai susiliejo su 
parodos fonu — Venckų sodo augmenija 
ir namų vidaus harmonija.

Paroda suruošė Akademinis skautų 
sąjūdis 1987 m. rugsėjo 27 diena. Ši 
Filisterių sąjungą turi gražia tradicija — 
kasmet surengti bent viena kultūrinį 
parengimą.

Prof. S. Anaya nėra svetimas veidas 
mūsų tarpe; su žmona prof. Liucija 
Baškauskaite yra metus praleidęs Lietuvo
je, kur pramoko kalbos, pamilo mūsų 
kultūra ir būdo bruožus. Ten sukūrė ir 
grupę spalvingų lino raižinių, kurių var
dai patys išduoda savo turinį: Gedimino 
sapnas, Atlydys, Ledas, Debesys ir Snie
gas. Nuostabaus grožio jausmą sukelia jo 
graviūros, beveik niekad juoda-balta, o 
dažniausia su nepaprasta meile spalvai ir 
detalei, kuri išduoda dailininko romantišką 
sielą, kantrią prigimtį ir didelį talentą.

Didelės apimties aliejiniai darbai taip pat 
stipriai spalvingi, atskleidžia gamtos 
nesiliaujantį judesį, vandens sūkuriuose 
besileidžiančios saulės atspindžius, iškil
mingą pasaulio augmenijos ir gyvybės 
tąsą. Tai šių dienų modernaus svajotojo 
vizijos.

Stephen Raul Anaya studijas baigė 1973 
metais UCLA, gaudamas meno magistro 
laipsnį. Pradėjęs mokytojauti San Diego 
valstybiniame universitete, dabar moko 
įvairias, su menu surištas, klases, figūrinį 
ir perspektyvinį piešimą Santa Monikos 
kolegijoje ir UCLA papildomose klasėse. 
Yra gavęs net 19 asmeninių atžymėjimų ir 
premijų už savo darbus. Dalyvavo 69-iose 
grupinėse parodose, yra suruošęs šešias 
savo parodas: Čikagos Meno Institute, 
Vilniaus Dailės Muziejuje, Kongreso ir 
New Yorko bibliotekose, Los Angeles 
Meno muziejuje, Yale Meno Centre. 
Dailininkas pereitais metais suorganizavo 
ir pravedė keturias sudėtines parodas kaip 
jų kuratorius, tarp jų ir Lietuvių Meno 
parodą Kalifornijos universitete Nor
thridge. Yra skaitęs daugelį paskaitų apie 
meną Kanadoje ir Amerikoje.

Buvo tikras malonumas praleisti sekma
dienio popietę diskutuojant šio dailininko 
švelnaus braižo paveikslus ir arčiau 
susipažįstant su jo vidaus pasauliu.

RKV

Rūta Lee-Kilmonytė 
atsivežė dar vieną giminaitę 

iš ok. Lietuvos

Maždaug prieš 23 metus Rūta Lee- 
Kilmonytė, žinoma scenos, filmų ir 
televizijos artistė, daug užsipelnius 
labdarybės darbuose, iš ok. Lietuvos at
sigabeno močiutę.

Kilmoniai ok. Lietuvoje turi daug 
giminių. Rūta, sužinojusi tolimos 
giminaitės Marytės Kašėtaitės vargus 
valstybinėje prieglaudoje (prie 
Druskininkų), keletą metų stengėsi našlaitę 
atsigabenti į JAV-es, bet turėjo laukti kol 
mergaitė bus pilnametė. Kai Marytei suėjo 
18-ka metų, vėl iš naujo pradėjo klibinti 
tiek aną pusę, tiek Vašingtono imigracijos 
vadovybę. Pagaliau pavyko! Spaudai 
išsiuntinėti pranešimai, kada, kokiu 
lėktuvu atskris Marytė Kašėtaitė, kurią 
savo globon paims Rūta Lee-Kilmonytė. 
Paskelbtas atskridimo laikas kelis kartus 
atšauktas. Po kelių dienų naujas 
pranešimas tiksliai nurodantis iš kur 
lėktuvas išskrenda, jo liniją, skraidos 
numerį, atvykimo laiką.

Aerodrome laukiam, laukiam... atvyko 
ir filmuotojai, video žmonės. Lėktuvas 
vėluoja ir 10 minučių, ir pusvalandį, ir 
valandą, ir daugiau, nors atskrenda tik iš 
Londono... Pagaliau, pranešama, kad 
Marytė Kašėtaitė tuo lėktuvu neatskrido.... 
Tik po kiek laiko skambina: Marytė at
skridusi — 1987 spalio 14d., 10 vai. ryto. 
Spaudos žmonės kviečiami pas Kilmonius, 
Los Angeles, Calif., susipažinti su at
vykusia. “Bus vaišės”, — paaiškina Rūta.

Nuvažiavus pasitiko: Dale C. Olson, 
Rūtos Public Relations žmogus, p. M. 
Kilmonienė ir pati Rūta. Susipažįstu su 
Maryte Kašėtaite, kuri labai kukli, tyli 
maloni. Amerikiečių, meksikiečių spaudos 
atstovų klausimus verčia Rūta iš lietuvių 
į anglų kalbą ir atvirkščiai.

Pasikalbėjimas su Maryte trumpai: 
mergaitė labai dėkinga Rūtai už keletą 
metų dėtas pastangas ją atsikviesti į 
Kaliforniją; rusai nedaug gerų dalykų 
paskelbia apie Ameriką, tik pažymi, kad 
Amerika padėjo laimėti karą (??? Red.)ir 
Amerika yra pažangus kraštas.

Marytei patinka pedagoginis darbas, gal 
kada bus mokytoja. “Ar norėtų parašyti 
savo pergyvenimus, atsiminimus?”. 
Norėtų, bet kažin ar turės tokių gabumų.

Alg.

Lietuvių 
Protestantų Sąjunga

Ši sąjunga suburia gal neskaitlingus, bet 
dvasiniai stiprius, lietuvius evangelikus — 
M. Liuterio ir J. Kalvino pasekėjus. 
Vienas iš steigėjų (1971 m.) buvo a. a. dr. 
M. Devenis. Ilgamečiu rėmėju ir garbės 
nariu buvo, taip pat jau miręs, dr. O. J. 
C. Norem, paskutinis Amerikos ministeris 
nepriklausomai Lietuvai.

L. P. sąjunga yra dariusi platesnio mąsto 
subuvimų į kuriuos mielai atsilankė ir 
kitątikiai lietuviai. Sąjunga palaiko 
širdingus santykius su visų religijų 
žmonėmis.

Šią vasarą, per susirinkimą, išrinkta nau
ja valdyba. Į pirmininko pareigas grįžo 
anksčiau s-gai vadovavęs Jonas Kutra; 
nauja vice-pirm. — Kristina Švarcaitė, ižd. 
M. Kiršonienė, sekr. H. Y. Petkienė, 
narys — V. M. Glažė. Revizijos komisi
joje — E. Sinkys ir A. Devenienė-Grigai- 
tienė.

Tarp įvairių pranešimų buvo ir apie L. 
Ev. Reformatų Synodą (metinį suvažiavi
mą) Čikagoje; kun. E. Gerulio kelionę į 
Romą, kaip šios Bažnyčios ir drauge L. 
Evangelikų Tarybos delgato į mūsų krikš
čionybės minėjimo iškilmes Romoje.

Tolimesnei veiklai numatyta bendros 
pamaldos su evangelikais latviais ir estais, 
gal 1988 metų pavasarį.

1987 m. spalio 25 d. buvo seniai lauktas 
įvykis — pamaldos Reformacijos Dienos 
proga. Savam kunigui M. Preikšaičiui 
mirus, dvasininkus tenka pasikviesti iš 
Čikagos, Toronto ir kitur. Šia proga 
atsilankė, jau antrą kartą, dr. M. Tautrimas 
iš Omaha, Nebraska. Keliasdešimt 
asmenų, tarp jų ir kitatikių atsilankė į 
pamaldas St. Andrews Lutheran Church, 
West L. A., buvusią kun. dr. Norem 
bažnyčią.

Po pamaldų svečiai vaišinosi jaukioje, 
naujai atremontuotoje salėje.

H. Y. P.

Geriausia dovana šventėms — 
lietuviška spauda.

v

Beartėjant S v . Kalėdoms, belaužant 
galvas apie švenčių dovanas saviesiems, 
gal net nepagalvojam, kad puikiausia ir 
mieliausia dovana lietuviams — spauda: 
laikraščiai žurnalai, kurie metų bėgyje 
dažnai primins davėją.
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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 

Telef.: 660-1205
*************************************

ANTANO SKIRIAUS ĮSTAIGOJE
Gaunami šie APDRAUDOS patarnavimai: 

namų, baldų ir atsakomybės (liability)

NOTARO PATARNAVIMAI
Patvirtinami įvairūs dokumentai ir nuorašai (Notary Public)

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, Ca. 90029 
Telefonai: (213) 664-2910 - (213)664-2919

*************************************

MARGIS MATULIONIS
Attorney—at—Law

412 W. Broadway Ave., Suite 204 
Glendale, CA. 91204 
Tel.: (818) 243-6223

*************************************

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026

Tel.: (213) 413-3370
*************************************

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
JONAS PETRONIS

2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
Tel.: (213) 986-9247 (213) 660-6600

Home: (213) 664-0791 
*************************************

A. PEČIULIS

Remodeling and Construction

Savininkas ALOYZAS PEČIULIS
1313 — 14th St. Apt. 7 Santa Monica, CA.90403

Tel.: 828-1934
*************************************

CALIFORNIA CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404 

Tel.: (213) 828-7095

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 

Tel.: (213) 661-5276
ATIDARYTAS: 

pirmadieniais uždaryta 
antradieniais nuo 5 vai. iki 7 vai. vakaro 

trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

šeštadieniais nuo 10 v. ryto iki 12 vai. 
************************************* 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR
RICHARD ADAM LYGUTIS

ATTORNEY AT LAW

483 Francisco Street — Suite B 
San Francisco, California 94133 

24-Hour phone (415) 781-9048 
************************************

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų

Inž. VYTAUTAS VIDUGIRIS
IR ŠEIMA

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 Paint for Both Indoors and Outdoors
ALL COLORS

P. O. BOX 27204 J. & V. Ruokis
Los Angeles, Ca. 90027 Owners

*************************************

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

Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas 
*************************************

ROQUE and MARK CO., INC.

Realtors * Insurance ★ Income Tax * Notary Public

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404 
Phone: (213) 828-7525 Res. (213) 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai 

************************************* 

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!
LIETUVIŲ TAUTINIAI NAMAI 

3352 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039 
Tel.: (213) 669-9314
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LIETUVIAI PROFESIONALAI - PREKYBININKAI

Advokatai

JACK ALEX 
NIDA BRINKIS
Attorneys at Law

Law Offices of

ALEX & BRINKIS
1500 W. Covina Pkway, Suite 103 

West Covina, CA 91790 
Tel.: (818) 337-0777 or 

(818) 962-6644

Antanas F. Skirius 
Apdraudos Agentas

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90029 

Tel.: (213) 664-2910

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

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

Telefonas: (213) 498-6676

General Contractors

Dantistai

ARTHUR V. DOBLE 
(Arturas Dobilas) 

Attorney at Law 
12301 Wilshire Blvd. Suite 512 

Los Angeles, CA 90025 
Tel.: (213) 826-5505

RICHARD ADAM LYGUTIS 
Attorney at Law 

483 Francisco St. Suite B. 
San Francisco, CA 94133 

Tel.: (415) 781-9048 24 Hour Phone

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

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements

Electrical - Heating - Plumbing
2227 Meadow Valley Terr.

Los Angeles, CA 90039
Phone: (213) 664-1661

MARGIS MATULIONIS
Attorney at Law

412 W. Broadway Ave., Ste. 204 
Glendale, CA 91204 
Tel.: (818) 243-6223

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law

7060 Hollywood Blvd., Suite 616 * 
Los Angeles CA 90028-6404

Tel.: (213)871-8999

NIJOLĖ V. TREČIOKAS
Attorney at Law

701 Santa Monica Blvd. 3rd Floor 
SANTA MONICA, CA 90401 

tel. (213) 395-3398

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

I

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403

Phone 828-46I3 by Appointment

KOSTAS MAKAUSKAS

Plumbing — Electrical — Carpentry 
Cement Work — Construction — 

Remodeling — Repairs 
EXPERIENCED

3823 Evans St., L. A. Ca. 90027 
Tel.: (213) 669-0316

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D. 

ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: 660-1205

Nuosavybių pardavėjai

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

Escrow Kompanijos

MARCELLA AUGUS
President

CROWN ESCROW 
CORPORATION

2839 Sunset Boulevard 
Los Angeles, CA 90026 

tel.: (213) 413-3370

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404 

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

DENNIS PETRAS
Broker Associate

c/o Whitehouse Property
23067 Ventura Blvd.

Woodland Hills, CA 91367 
Tel.; (818) 999-3100

Res. phone (818) 883-2877

Sąskaityba

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

Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

įstaigos telefonas: 826-3090 
3231 Pico Boulevard 

Santa Monica, CA 90405

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

3352 Glendale Blvd. 
Los Angeles, CA 90039 

Tel.: (213) 667-3080

14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
Tel.: (818) 894-0136
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Gruodžio mėn. , /
5 d., šeštadienį, 6 v. v. šv. Kazimiero 

parapijos salėje, Lietuviu Fronto Bičiuliu 
ruošiamas Literatūros Vakaras.

13 d., sekmadienį, tuoj po mišių, šv. 
Kazimiero parapijos salėje, Birutiečių 
parengimas

20 d., sekmadienį, tuoj po mišių šv. 
Kazimiero parapijos salėje Los Angeles 
šaulių rengiamos tradicinės kūčios.

31 d., vakare, šv. Kazimiero parapijos 
salėje Nauju Metų sutikimas, ruošiamas 
Lietuvos Dukterų draugijos

1988 m. Sausio mėn.
10 d., sekmadienį, tuoj po pamaldų šv. 

Kazimiero parapijos salėje, L. A. šaulių 
kuopos rengiamas Klaipėdos Krašto 
minėjimas

17 d., sekmadienį, 12:30 v. p. p. šv. 
Kazimiero parapijos salėje, Rengimo 
komiteto ruošiamas Lietuvos gen. garbės 
konsulo V. Čekanausko dešimties metų 
Konsularinės tarnybos atžymėjimas.

-TRUMPAI-
Kun. Petras Cibulskis, MIC, dienraščio 
“Draugo” administratorius, lydimas 
dviejų pusbrolių Stasio ir Petro Domkų 
apsilankė “Lietuvių Dienų” redakcijoje, 
kur apžiūrėjo mūsų raidžių rinkimo kom
piuterius ir knygynų.

Kun. P. Cibulskis yra ilgametis “L. D.” 
’ rėmėjas.

Daiva Tomkutė žaidžia UCLA tinklinio 
komandoje ir yra skaitoma viena iš 
geriausių žaidikių, neperseniausiai apie jų 
buvo įdėtas aprašymas universiteto 
laikraštyje.

Antanas Pavasaris, pakviestas Lietuvių 
Fondo, š. m. gruodžio 17 d. dainuos St. 
Petersburg, Florida.

Reginos (Pavasarytės) ir Giovanni Neri 
pirmagimis sūnus pakrikštytas Antano 
Giovanni vardais. Krikšto tėvai — 
jaunosios motinos sesuo Eugenija 
Pa vasary tė ir Santo Neri, jauno tėvo brolis.
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Visiems “L. A. V.” prenumeratoriams, 
bendradarbiams ir visiems geros valios lietuviai, 

linkime

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 1988 METŲ J®
Redakcija

Poetas Bernardas Brazdžionis, 
nesenai dalyvavęs Literatūros vakaro pro
gramoje New Yorke, lapkričio 27 d., kartu 
su kitais rašytojais ir poetais (Č. 
Grincevičium, L. Andriekum, O.F.M., A. 
Kairiu ir K. Bradūnu), dalyvavo 
Sukaktuvinėje Akademijoje — Literatūros 
vakare Čikagoje. Skaitė savo, jau klasine 
poezija virtusius, religinius eilėraščius iš 
įvairių savo poezijos knygų, taip pat ir iš 
naujausio, Lietuvių Bendruomenės premi
juoto poezijos rinkinio (rankraštyje) “Po 
aukštaisiais skliautais”.

Si, vėliausioji jo poezija yra jau surinkta 
ir paruošta spausdinimui, belieka tik surasti 
mecenatų, kad poezija išvystų pasaulį 
knygos formoje.

Visiems Ateitininkų Sendraugių 
L. A. Skyriaus nariams ir jų 

šeimoms.
pranešame, kad gruodžio 10 dienų, 1 

vai. p.p. Felikso ir Saulės Palubinskų 
rezidencijoje, 10171 Birchwood Dr. Hun
tington Beach, tel.: (714) 968-4682, 
kviečiamas narių susirinkimas.

Gruodžio 20 d., tuoj po sumos, nariai 
ir šeimos kviečiami advento popietei, kuri ’ 
įvyks dr. Z. Brinkio rezidencijoje, 2612 
Aberdeen Ave, L. A. Prašome atnešti 
lėkštę sumuštinių arba pyragų. Jei kam 
patogiau tam tikslui duoti pinigus — mielai 
priimsime.

Sekretorė

Lietuviai Amerikos Vakaruose 
laikraštį aukomis parėmė:

Po 35 dol. —St. ir A. Paplauskai
Po 28 dol. —VI. Šimoliūnas
Po 20 dol. —M. Lembertienė

Visiems aukotojams už paramą
nuoširdžiai dėkojame. Redakcija

-MIRTYS-

Dr. Jonas Jurgilas, po sunkios ir ilgos 
ligos, mirė Rancho Santa Fe, Calif. 
Laidotuvės įvyko lapkričio 25 d. iš šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios.

Velionis paliko žmonų Stasę ir dukrų taip 
pat medicinos daktarę.

Daktaras Jurgilas buvo visų Los Angeles 
lietuvių labai gerbiamas ir mylimas, už 
savo gerų lietuviškų širdį, draugiškumų ir 
nepaprastų rūpinimusi savo pacientais, 
kurie jį visuomet prisimins ne tik kaip 
daktarų, bet ir kaip puikų žmogų.

Reiškiame giliausios užuojautos žmonai 
p. Stasei, dukrai su žentu ir kitiems 
giminėms.

Hypatija Šliūpaitė-Yčienė-Žiūrienė 
lapkričio 9 d., baigė savo žemiškųjų 
kelionę sulaukusi 94 metų, Albuquerque, 
New Mexico. Velionė buvo jauniausia 
aušrininkų dr. Jono ir Eglės Šliūpų dukra, 
gimusi Shenadoah, Pa. Studijavo Cornell 
universitete. Sukūrė šeimų su Martynu 
Yču, tuometiniu Rusijos Dūmos atstovu; 
išvažiavo į Lietuva.

Po karo su šeima gyveno Ispanijoje, Por
tugalijoje, Brazilijoje, vėliau sugrįžo į 
gimtąjį kraštų — Amerika. Liko našle 1941 
m. (M. Yčas mirė Rio de Janeiro. Vėliau 
ištekėjo už veikėjo Pijaus J. Žiūrio ir 
gyveno Cleveland.

Likusi našle antrų kartų, pakaitomis 
gyveno prie savo vaikų: New Yorke, Co
lorado, California ir New Mexico.

Jos atminimui numatomos apeigos 
Čikagoje gruodžio 5 d., Liet. Ev. 
Reformatų bažnyčioje, po to jos palaikai 
bus vežami į Lietuvių Tautines kapines, 
kur jau palaidoti ir keli jos artimieji.

Dukrai Hypatijai Yčaitei-Petkienei, 
Vytautui. Šliūpui su šeima, ir kitiems 
giminėms reiškiame užuojautų.
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