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Reikalavimas Dobryninui 
lietuviŲ reikalais

Amerikos Lietuvių Tarybos pirm, 
dr. K. Bobelis rugs. 24 d. turėjo 
pasikalbėjimą su sen Percy asisten
tu Scott Cohen, kuris pranešė, kad 
sen. Percy šiomis dienomis ruošia 
raštą, kurį įteiks Sovietų Sąjungos 
ambasadoriui A. F. Dobryninui, 
reikalaujant, kad būtų išleisti visi, 
kurie nori iš Lietuvos vykti pas sa
vuosius į vakarus. Sen. Percy pri
žadėjo įrašyti Marijos Jurgutienės 
vardą to sąrašo pirmoje vietoje.

Sen. Petcy taip pat pareiškė, kad 
Helsinkio deklaracija neturi jokios 
įtakos į nepripažinimą Baltijos vals
tybių inkorporacijos. Jis pritaria 
prezidento linijai ir toliau rems pa
stangas, kad JAV vyriausybė tvir
tai laikytųsi savo pareiškimų nepri
pažinti Baltijos valstybių inkorpo
racijos.

Taip pat kongresmanas E. Der- 
winski yra įnešęs rezoliuciją Nr. 
401, kuria kongresas pritaria Ame
rikos pozicijai ir pažymi, kad Hel
sinkio deklaracija nepakeičia JAV 
nusistatymo Baltijos valstybių in
korporacijos nepripažinti; kongresas 
ir toliau rems JAV politiką nepri- 
pažnti Baltijos valstybių inkorpora- 
cjos. ALT Inf.

JAV prezidentas Gerald R. Ford etninių grupių konferencijoje Baltuosiuo
se Rūmuose liepos 25 d. patvirtinęs, kad JAV nepripažįsta ir nepripažins 
Baltijos valstybių inkorporacijos, kalbasi su lietuvių delegacijos nariais: 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininku dr. K. Bobeliu (vid.) ir valdybos 
nariu Povilu Dargiu (sveikinasi su prezidentu).

ATOSTOGOMS PRAĖJUS

Vėl visi sugrįžome po vasaros 
atostogų į savo darbus, jaunimas — 
į mokyklas.

Vasaros metu dabar lietuviai or
ganizacijų gegužines-piknikus ren
gė salėse arba didesniuose namų 
kiemuose, nes parkus užsėdo val
dyti ir prižiūrėti juodukai.

Vien “Lietuvių Dienų” žurnalo 
tradicinė gegužinė vyko Burbank 
miesto parke. Šiemet toje geguži
nėje dalyvavo ypač daug P. Kali
fornijos lietuvių ir svečių i" kitų 
miestų. LD žurnalas turi daug išti
kimų rėmėjų ir talkininkų. Pav., 
gegužinėje visą dieną dirbo vida ir 
Apolinaras Sajai, Vladas Gilys, Ka
zys Prišmantas, Liucija Zaikienė, 
Ema Stirbienė, Adelė Šatnerienė su 
sūnum Algirdu, ir kt. Už tokią pa
ramą žurnalo reikalams esame dė
kingi visiems: ir tiems, kurie nau
dojosi pikniko malonumais, ir 
tiems, kurie jiems patarnavo. Leono 
Briedžio foto aparatas nesėdėjo me
džio pavėsyje, bet nuolat darbavosi, 
užfiksuodamas įveirius momentus. 
Keletas jo nuotraukų puošia ir šio 
LAV puslapį.

I.
“Lietuvių Dienų” žurnalo metiniame piknike su kasos ir gėrimų talkinin
kais — A. Skirius, M. Kiškienė, A. Vilčinskienė, L. Zaikiene, K. Pažemė- 
nas, (stovi) J. Kiškis, A. Sajus ir V. Skirius.
II.

Su loterijos talkininkais: trys sesutes — Bitutė. Dalia ir Aldona Trot- 
manaitės, A. Skirius, K. Prišmantas, D. Mitkienė, V. Skirius ir V- Gilys.
III.

Prie maisto stalo: Sandonavičiai, Sereikos ir kt. Dešinėje stovi virtuvės 
vedėjai: Adelė šatnerienė ir Algirdas šatneris. Foto L. Briedios

Ir vėl partijos, baliai...

....Nuo rugsėjo pabaigos prasideda 
baliai, koncertai, pagerbimai, parti
jos, vaišės. Aktingesnis kolonijos 
lietuvis kartais per dieną turi ap
lankyti net du alr tris suėjimus.

Pastebėtina, kad į asmeniškus 
paminėjimus ne sykį sueina daugiau 
negu į koncertą ar banketą. Mat, 
jau prasigyventa ir daugiau skiria

ma vaisems.
Einant į vaišes tenka nunešti do

vanų. Būtų labai gražu, kad pa
rinktume atminimui nunešti ką 
nors prasmingesnio, lietuviško, il
giau išliekančio, kas puoštų šeimi
ninko namus ir primntų buvusį įvy
kį. Lietuvių liaudies meno dirbiniai 
čia tiktų kaip viena prasmingiausių 
dovanų. Kai kas taip jau daro. Ver
ta tuo pavyzdžiu pasekti ir kitiems.
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BLOGA VATIKANO POLITIKA
Jau prieš kelis metus buvo pastebėtas koks tai Vatikano flirtas su 

Sovietais. Šiandien Vatikanas visai nukrypo į sovietinę politiką. Po
piežiaus atstovas pasirašo Helsinkio saugumo susitarimą, Popiežius 
reiškia protestą Ispanijos vyriausybei, kam ji nuteisė mirti bolševi
kiškus revoliucionierius, Popiežius protestavo, kai Gilėje buvo nu
versta komunistinė valdžia ir bolševikiniai vadai buvo arštuoti.

Kodėl Vatikanas neprotestavo, kai Portugalijoje komunistai užgro
bė valdžią ir uždarė visus katalikų, ir socialistų laikraščius, organi
zacijas, partijas?

Kodėl Vatikanas neprotestavo, kai Vietname išžudė katalikišką 
Dziem valdžią? Kodėl Vatikanas nieko nedaro, kai sovietiniai oku
pantai išžudė tūkstančius katalikų Lietuvoje? Kodėl Vatikanas ne
protestuoja prieš katalikų persekiojimus dabar Lietuvoje?

Atrodo, kad Popiežius turi labai blogus patarėjus politinėje srityje.

REZOLIUCIJOS, REZOLIUCIJOS, REZOLIUCIJOS...
Prieš kelis metus buvo priimta kongrese ir senate dėl Lietuvos, 

Latvijos ir Estijos laisvinimo rezoliucija 416.
Prieš Europos Saugumo konferenciją dėl Pabaltijo valstybių ne

pripažinimo Sovietams buvo Įneštos kongresan net kelios rezoliu
cijos — populiariausios buvo kongrsm. Edw. Derwinskio rezoliuci
jos 165 ir sen. Carl T. Curtis rezol. 29. Dabar jis įnešė naują rezoliu
ciją 401.

Dabar Valiuko rezoliucijoms remti komiteto iniciatyva vėl įnešta 
kongrsm. Alfonso Bell rezoliucija 368, reikalaujanti, kad JAV pre
zidentas įneštų į Jungtines Tautas svarstyti Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės klausimą.

Rezoliucijų įnešimas į kongresą ir senatą yra geras dalykas, nes 
daug kas susipažįsta su Pabaltijo problemomis, su Lietuvos reika
lais. Tačiau privertimas mūsų prezidento, kad jis įneštų Lietuvos 
reikalą balsuoti JT atstovams yra perdaug mums pavojingas. Juk 
neseniai matėme, kaip JT atstovai nubalsavo dėl PLO Palestinos 
klausimu. Dabar JT-se Sovietai turi daugumą jiems palankių at
stovų, — tai naujųjų; Afrikos, Azijos tautelių atstovai ir satelinių 
valstybių atstovai. Su ta rezoliucija JT-se galėtume susilaukti tik 
palankaus Sovietams nubalsavimo — Lietuvos pripažinimo okupan
tams. Todėl rezoliucija 368 turėtų būt pataisyta, nes už tokią, kaip ji 
dabar yra suredaguota, mes negalime versti savo kongresmanus, kad 
jie balsuotų už ją.
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Alexander Solzenitzyn
rašo spalio numery “Readers Di
gest” straipsnį “No more Conces
sions” (73 puslapyje), kur gina ir 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepri
klausomybes.

— Žurnalistas Kenneth Y Tomli 
son, rugp. “Readers Digest” nume
ryje rašė ilgą straipsnį apie S. Ku
dirką, pavadinęs “A man Called 
Simas”. Tai gražus septynių pusla
pių rašinys; daug dalykų parašyta, 
ko mums pats Simas nepapsakojo.
Ar Amerikoje nėra vaikų darželių?

Rūta Kulikauskienė, šiais metais 
lankiusi Vilniaus lietuvių kalbos 
kursus, Vilniuje aplankiusi vaikų 
darželį, pasikalbėjime su “Gimtojo 
Krašto” korespondentu, sako, kad 
labai gerai būtų, jei ir Amerikoje 
būtų panašių vaikų darželių.

Nemanome, kad R. K-nė pasi
gestų tarybinio auklėjimo mūsų 
vaikų darželiuose. Nežinome nė ko
kio tipo darželį ji aplankė. Bet ko
respondentė bus, greičiausia, per- 
dėjusi kursantės pageidavimą ir čia 
turėti panašų darželį. Gi bendrai

Iš laiškų Redakcijai

Klaidinančių žinių atitaisymas
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”, 

1975 m. birželio mėn. numeryje, 
“Iš laiškų redakcijai” pastraipoje, 
pusi. 3, patalpino žinią “Kas juos 
įgaliojo”, pasirašytą pseudonimu- 
kriptonimu V. C. Toje žinioje V. 
C. apkaltina Juozą Kaributą įvai
riais prasimanytais teigimais, kurie 
yra tolygūs šmeištui. Juozas Kari-
butas per savo advokatą pareikala
vo tas žinias atšaukti.

Apgailėdamas šį neteisingą apra
šymą, aš noriu pareikšti:

1. Juozas Kaributas niekados ne
rinko pinigų “Amerikos Lietuvių 
Istorijos” išleidmui.

2. Tapogi, J. Kaributas neninko 
prenumeratų “Užuolankai” ir ne 
tiesa, jog tą “Užuolankos” numerį 
Kaributas paskyrė vien tik savo 
veiklos Holyvude aprašymui.

3. Kr.s liečia aukas aktoriui J. 
Jurašui paremti, pastebiu, jog tas 
aukas rinko komitetas iš 12 asmenų 
ir jų atsiskaitymas be abejo bus 
spaudoje paskelbtas.

Kaipo leidėjas ir to straipsnio 
autorius, už Juozui Kaributui pa
darytą moralinę skriaudą - - arsi 
prašau.

Leidėjas

imant, čia darželių netrūksta, ir jų Klaidų pataisymas
yra visokių. Reikia tik pasiimti gel
toną telefonų knygą ir pasižiūrėti, Pranešime “Ruošiamas lietuvės mo- 
kiek yra privačių vaikų darželių, terš pagerbimas” netikslumas 
federalinė valdžia finansuoja netur-i šių metų Fed. klubo valdybos 
tingiems piliečiams visokių darže- į sąstate yra praleista A. Dūdienės 
lių “day care”, ”head-start” ir kt. f pavardė.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION 
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA 

3004 Santa Monica Blvd., Suite A 
SANTA MONICA, CALIFORNIA 

Telefonas: (213) 828-7095

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

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

Be jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasi.inkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. p. p; šeštad. 9:00 — 5.00 p. p. 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.
la^ai^HaiaįHagacKMH^

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES —- LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

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

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

įCCttOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOCOOOOCOOOOOOOOOOOOCoDOOCH

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas, J. Karvelis, A. šėkai
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LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIO DRAMOS “CIURLIONIS”pastatymo dalyviai:
I eilėj (iš kairės): Saulius Stančikas, Viltis Jatulienė, dail. Algis Žaliūnas;
II eilėj: dramos autorius rašytojas Jurgis Gliaudą, Ema Dovydaitienė;
III eilėj: Danutė Barauskaitė, Manfredas Prišmantas, rež. Dalila Mackialienė;
IV eilėj: Inga Tumienė, Alfonsas Tumas, Vincas Dovydaitis, RaisaUrbanienė, Žukas

M. K. ČIURLIONIO PAMINĖJIMAS

Šiais metais Los Angeles, Santa 
Monikos LB apylinkių ir Vakarų 
apygardos rengtoji tradicinė “Lietu
vių Diena” praėjo M. K. Čiurlionio 
100 gimtadienio ženkle.

Rugsėjo 20 d. Thomas King 
Starr Jr. auditorijoje L. A. Dramos 
Sambūris suvaidino rašyt. Jurgio 
Gliaudos 3-jų veiksmų dramą 
“Čiurlionis”, kurioje autorius vaiz
duoja Čiurlionio gyvento lakotar- 
pio epochą, su pakiliomis, krintan
čiomis ir tragiškomis situacijomis, 
kuriose Čiurlioniui teko gyventi ir 
kurti, pasiekt triumfą ir savo tra
gediją. Vaizduojama, kad Čiurlionis 
ano meto lietuvių buvo nesupras
tas, nepripažintas, net pajuoktas, 
materialiai nusigyvenęs, palūžęs fi
ziškai ir psichiškai. Dramos autorius 
J. Gliaudą, išstudijavęs visus priei

namus šaltinius, susijusius su Čiur
lionio gyvenimu, medžiagą patiekė 
šioje dramoje panaudodamas Čiur
lionio žodžiams net ištraukas iš jo 
paties rašytų laiškų. Visa tai suteikė 
dramai autentiškumą ir skersinį 
gyvenimo ir aplinkos laikotarpio 
piūvį.

Teko nugirsti iš vieno-kito žiūro
vo pageidavimą, kad reikėję išves
ti scenon Čiurlionį kaip herojų, 
kaip genijų. Būtų malonu pamatyti 
Čiurlionį visame jo geniališkume, 
gyvai pristatant jo muziką ir jo pa
veikslus, bet tokia drama turėtų 
prasidėti nuo Čiurlionio mirties 
ir eiti iki šių dienų. Tikėkime, kad 
atsiras dramaturgas, kuris parašys 
ir tokią dramą.

Veikalas buvo pristatytas scenoje 
su puikiomis Algio Žaliūno dekora

cijomis ir apšvietimu. Dalilos Mac- 
kialienės režisūra kruopščiai išieško
tuose personažų vaidmenyse ir nau
jovišku veikalo išvedimu į sceną su
laukė gražaus publikos įvertinimo 
ir atsiliepimų. Vietomis spektaklis 
sužibėjo profesionališkumo žiežirba, 
ir tai jau didelis mūsų kolonijos 
laimėjimas, nes dėka kelių teatrui 
atsidavusių žmonių Los Angeles 
publika turi teatralų grupę (vienin
telę Amerikoj!), kuri, nors ir ne 
dažnai, bet pastoviai suteikia pro
gą išvysti scenoje vieno ar kito lie
tuvio išeivio dramaturgo kūrybą, 
tuo neleisdama galutinai užgesti 
lietuviškam tremties dramos teatrui 
Amerikoje. Bet tai tik kibirkštėlė 
blėstančiuose palenuose, kuri, ne
sulaukdama moralinės ir materiali
nės paramos iš visuomenės, greit 
užges. Vis sunkiau ir sunkiau su
traukti publiką į kultūrinius rengi
nius. Jau net ir mūsų garsioji ope
ra kas metai turi ieškoti vis dau
giau mecenatų, kurie savo piniginė
mis apmokėtų tuščių kėdžių buvimą 
salėje.

Čiurlionio spektaklio metu irgi 
matėsi gerokas skaičus tuščių kė
džių, kurios galėjo būti lengvai už
pildytos, jei rengėjai būtų padėję 
truputį daugiau pastangų įvykį pa
garsinti ir bilietus paplatinti. Bet, 
kaip sakoma, “tarp dviejų auklių 
vaikas be galvos”. Los Angeles pub
lika vaidinimus mėgsta ir juos lan
ko, tik reikia juos maloniai pakvies
ti, nuolat priminti ir rasti tinkamą 
momentą bilietą įsiūlyti. O tam dar
bui reikia daug nuoširdžių pagalbi
ninkų.

“Čiurlionio” dramoje vaidino:
Čiurlionį — Manfredas Prišman

tas; Volmanienę — D. Barauskaitė; 
Volmaną — Alf. Tumas; Grafaitę 
— Raisa UTbanienč; Pani Anę — 
Viltis Jatulienė; Prof. Daškevičių— 
R. Žukas; Katarinkininką — Vincas 
Dovydaitis; Dailininką — S. Stan
čikas; Dailininkę — Ema Dovydai
tienė; Gydytoją — Inga Tumienė; 
Ligonį — R. Žukas.

Režisavo — Dalila Mackialienė; 
dekoracijos — Algis Žaliūnas; rež. 
pad. E. Dovydaitienė ir B. Mackia- 
la. Sambūrio pirm. — A. Tumas.

Dramos Sambūris ieško rėmėjų, 
kurie bent trupučiu prisidėtų prie 
kelionės apmokėjimo į rytines liet, 
kolonijas, kur yra daug norinčių 
pamatyti “Čiurlionio” spektaklį, bet 
dėl kelionės brangumo nepajėgia 
sambūrio atsikviesti.

Rugsėjo 21 d. Sv. Kazimiero par. 
salėj buvo Čiurlioniui pagerbti aka
demija su puikia kun. B. Markai- 
čio, SJ paskaita ir Raimondos A- 
peikytės paskambintais Č. preliu
dais. Akademiją rengė Kultūrinių 
Popiečių Komitetas, vadovaujamas 
Alės Rūtos-Arbienės. Nemažas 
skaičius losangeliečių pasidžiaugė 
gražiu M. K. Čiurlonio 100-tojo 
gimtadienio paminėjimu. (V. Ir.)
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IŠ MŪSŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Skautų stovykla

Šių metų Ramiojo Vandenyno 
Rajono skautų-čių stovykla, vado
vaujama s. V. Svidersko, praėjo 
pakilioje ir darbingoje nuotaikoje. 
Jaunimas iškilavo, stovyklavo savo 
nuosavoje stovyklavietėje ir džiau
gėsi gamta. Stovyklos metu aktorė 
V. Jatulienė, atvykusi specialiai iš 
Los Angeles, kalbėjo apie M. K. 
Čiurlionį. A. Kiškis pravedė šau
dymo pratybas berniukams. 10 
mergaičių davė vyresnės skautės 
įžodį, neatsiliko ir berniukai, duo
dami skautų vyčių įžodį.
Lietuvos Dukterų Draugija, 
įsikūrusi prieš porą metų Los An
geles mieste, jau spėjo įtikinti lietu
vius, kad jų seniai reikėjo. Metai 
slenka, einame senyn, liekame vie
ni, ir ligos užpuola. Kas išties pa
galbos ranką, kas ašarą nušluostys, 
kas padės nelaimėje? — Lietuvos 
Dukterys. Jos aukoja savo laiką, 
sugebėjimus, ir lietuviškai šiltą šir
dį visiems, kurie tik į jas kreipiasi.

Spalio 12 d. 12:30 vai. p. p. drau
gija ruošia pikniką Irenos Luther 
sodyboje su puikiu plaukimo basei
nu, adr.: 1137 Lavender Ave., La 
Canada, tel. 213-790-6773.

Kviečiami visi losangeliečiai, ku
riems rūpi paremti Lietuvos Dukte
rų veiklą. (V. Iri.)

— Šių metų “Šarūno Ragas” ir 
“Viltis” skautų stovykloje stovykla
vo savo stovyklavietėje Holcomb 
Valley. Abi savaites oras buvo pui
kus. Laužų ugnies šviesoje skambė
jo skautų lietuviškos dainos. Pami
nėti žuvę partizanai Lietuvoje pačių 
paruošta programa. Stovykloms va
dovavo sk. V. Sviderskas, stovyklos 
viršininkas, ir Vytenis Vilkas, Kęs
tutis Uldukis, Alą. Stančikas ir pro
gramų talkininkas Tomas Balčas. 
Tie jauni vadovai šiais metais beigė 
“Ąžuolo” mokyklą (Mass, valst.)

Audra Pakalniškytė, B. Dabšienė 
Ir D. Balč:enė dirbo su skautėmis. 
Stovykloje stovyklavo 3 skautai iš 
kitų vietovių: Vilija Rasutytė iš Chi- 
cagos, Robertas Šukelis ir Liuda 
Novickaitė iš San Francisco.

Šiuo metu Los Angeles skautams 
vadovauja Lionė Vilimienė — Pa
langos tuntui; Remigijos Vizgirda 
— Kalniškių tuntui. Norintieji sa
vo vaikus leisti lietuviškai skautau- 
ti. kreipiasi į minėtus vadovus.

D. B.
Jaunimo meno paroda
JAV Jaunimo Sgos, Los Angeles 
skyriaus iniciatyva įvyko rugs. 28 
d. Šv. Kazimiero par. salėje.

Kūrinius buvo išstatę: G. Gustai
tė, P. Kiškytė, L. Kojelis, R. Ma
tulaitytė, R. Narbutas, S. V. Pinkus, 
G. T. Rudzevičiūtė, S. Stančikas, 
V. Štokas ir R. Žmuidzinaitė.

Paroda buvo įdomi. Pasirodo, 
kad Los Angeles lietuvių kolonijoje 

turime gabių jaunuolių. Linkime 
tolimesnės sėkmės.

Parodos pelnas, kurio gauta arti 
$300, skiriamas Jaunimo kongreso 
reikalams.

LB JAUNIMO ANSAMBLIS
š. m. rugsėjo 21 d. pasirodė San 

Pedro gražiame parke — Interna
tional Jubilee programoj. Pašoko 4 
tautinius šokius: Kepurinę, Vėdarą, 
Kubilą ir Gyvatarą. Turėjo šokti 6 
poros, bet vienam šokėjui pavėla
vus (vėl netvarkingumo pavyzdys!), 
šoko 5 arba 4 poros. Nors mačiu
sieji pagyrė, kad esą, mažesnė gru
pė geriau šoka, bet jie neįžiūrėjo šo
kėjų nervuotumo dėl suardyto šešių 
porų ratelio.

Kadagi tokie dalykai jau pasikar
tojo keletą kartų, tai Jaunimo An
samblio aktyvieji nutarė sudaryti 
iš geriausių ir tvarkingiausių šokė
jų “reprezentacinę grupę”, kuri re
prezentuotų lietuvius savųjų ir sve
timųjų tarpe. Taip sudaryta grupė 
jau yra pakviesta ir dalyvaus Santa 
Monica Bicentennial programoje š. 
m. spalio 25 d. ir 26 d. Iki šiol 
akordeonu pritaria Rimas Polikaitis, 
bet jis yra ir labai entuziastingas 
šokėjas, Reikia pasidžiaugti, kad 
atsirado naujas akordeonistas iš 
tėvų, būtent A. Šėkas. Jis labai rei
kalingas. Sveikinam!

Jaunimo Ansamblį šiais metais 
laukia didęli darbai: tradicinio 
vakaro - blynų baliaus programa; 
didžioji — 20-ji Jaunimo šventė 
pavasarį ir V-ji Tautinių šokių šven
tė Chicagoj, kuri įvyksta 1976 m. 
rugsėjo 5 dieną.

Todėl darbo laikas turi būti gerai 
sutvarkytas ir išnaudotas. Į talką 
ateina ir Lituanistinė mokykla. 
Vaikų ir jaunių grupės numatoma 
paruošti šeštadieniais (Kas antrą 
šeštadienį), gi jaunimas dirbs ir to
liau sekmadieniais įprastu laiku 
nuo 5 vai. iki 7 vai. vakaro.

Norintieji dalyvauti V-joj Taut. 
Šokių šventėj, turi užsiregistruoti 
iki š. m. lapkričio mėn. pabaigos. 
Tas liečia visas grupes: vaikų, jau
nių ir jaunimo.

Žinokite — neužteks užsiregis
truoti, reikės laikyti repeticijas ir 
gerai pasiruošti.

Pasiruošti jums padeda:
Ona Razutienė, J. A. vadovė;
šokių mokytojos: Danguolė Ra- 

zutytė ir Danutė Barauskaitė; pia
nistė Ona Barauskienė ir akordeo
nistai: Rimas Polikaitis ir A. Šėkas.

Mūsų šūkis: “Darbas ir tvirta 
valia — viską nugali.”

Kai mūsų jauninmas šoko San 
Pedre, ten pat buvo suorganizuota 
liaudies meno paroda. Ją suorgani- 
savo Ramunė Šližytė ir Jūratė Pa
žėraitė. Parodėlė buvo labai graži, 
patraukė svetimtaučių dėmesį, kurie 
labai domėjosi.

O. R.

Sol. Stasė Klimaitė-Pautieniene daif. Geštautienės tapytame portrete.

STASĖS KLIMAiTĖS - PAUTIENIENES KONCERTAS
Solistės Stasės Klimaitės-Pautie- 

nienės koncertas - dainų vakaras 
įvyksta š. m. spalio mėn. 1 8 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro Santa Monica 
Bay Women Club salėje, 1210 4th 
St., S. M. Koncerto programoje bus 
atlikta dainos, arijos, populiarioji 
klasika. Akomponuoja W. Lock
wood ir instrumentinis trio.

Sol. Pautienienė yra didelių ga
bumų menininkė, apdovanota ke
liomis premijomis. Bet dainavimas 
jai yra arčiausia širdies. Gražų balsą 
ji paveldėjo iš savo motinos, kuri 
tebėra aktyvi dainininkė savo para
pijoje, Raseiniuose, nors jau sulau
kusi 81 metų amžiaus. Stasė pra
dėjo dainuoti dar būdama gimnazi
joje. Ją baigusi, įstojo į Kauno kon
servatoriją, Vladislavos Grigaitienės 
klasę. Kairas pakeitė visus planus. 
Besiblaškydama išeivijos sūkuryje, 
ji laikėsi scenos pasaulio, lavino 
savo balsą, dainavo chore, vaidino, 
rašė gaidas, transponavo balsų par
tijas, siuvinėjo tautinius drabužius 
(jos rankų darbo aukštaitiškas rūbas 
dail. B. Jameikienės suruoštoje tau
tinio meno parodoje laimėjo I-mą 
vietą). Amerikoje įsikūrusi, Stasė 
Pautienienė niekada neatsiliko nuo 
danavimo. 1958 m. laimėjo bronzi
nį medalį Chicago Tribune suruoš
tame dainininkų konkurse. 1971 m. 
išleido lietuvių kompozitorių dainų 
plokštelę. Už geriausią meninę ra
dijo programą laimėjo gintarinį 
Margutį 1972. Geriausios aktorės 
titulą III Teatro festivalyje 1974, 
Dvi pemijas už dainavimą 1973 ir 
1975 m. Kalifornijoje, Santa Moni

koje.

S. Pautienienės gyvenimas yra pa
remtas darbu, veržlumu, dinamika. 
Iš vargo ji prasimušė vien savo ta
lento pajėgumu. Kur ji savo ranką 
ištiesia, visa jos asmenybė užsižie
bia nuoširdumu, pasitikėjimu. “Per 
visą savo menininkės kelią aš nenu
sivyliau publikos skoniu”, sako ji. 
“Esu patyrusi daug nepasisekimų, 
bet mane visada žavi publikos beša
liškumas ir sąžiningumas. Žmonės, 
kokio išsilavinimo akr amžiaus bebū
tų, suvokia teisybę, ir jos mene 
ieško.”

Sol. Pautienienė savo ilgai lauk
tam koncertui kruopščiai ruošiasi. 
Jame bus atlikti įvairūs vokaliniai 
kūriniai, neprisilaikant įprastinės re
čitalio formos. Populiarioji klasi
ka čia užims visą antrą dalį. Visus 
vertimus į lietuvių kalbą solistė pa
darė pati.

Siame nepaprastame dainų vaka
re savo tapybos darbus maloniai 
sutiko išstatyti dailininkė Zina Geš- 
tautienė. Neseniai iš Paryžiaus su
grįžusi, ji žada savo paveiksluose at
kurti įgytą patyrimą. Jos talentas 
irgi neeilinis, ką įrodė jos darbų pa
rodos Westwood meno galerijose, 
kur beveik visi darbai buvo išpirkti.

išeiviams nėra lengva rasti sau 
kelią, o dar sunkiau kopti i meno 
viršūnes. Kiekvienas ieško įpras
minti save per savo gabumus ir tuo 
būdu patarnauti savo tautai. Tokios 
yra Stasė Pautienienė ir Gina Geš- 
tautienė., abi turi rimtus talentus, 
abi siekia, kuria. Atsilankydami į 
šį parengimą ne tik turėsime 
sau džiaugsmo, bet ir pagerbsime 
jas, duosime ūpo tolimesniam jų 
darbui. Santa Monikos L Klubas
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Komp. Giedra Gudauskienė su Brentwood-Westwood simfoninio orkestro 
dirigentu Alviu Mills (Alvin Mills).

PIANISTO ANDRIAUS KUPREVIČIAUS REČITALIS

KOMP. GIEROS GUDAUSKIENĖS KONCERTAS
Komp. Giedos Gudauskienės 
kūrinys “Los Angeles Sketches” bus 
atliktas Brentwood-Westwood sim
foninio orkestro Bicentennial kon
certo programoje š. m. spalio 19 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p.Paul Revere 
Junior High School salėj, 1450 Al- 
lerford Ave., Brentwood.

Kaip tą vietą pasiekti? Važiuoti 
Santa Monica Freeway ik 26-tos 
gatvės; išsukus važiuoti 26-ta gatve 
į šiaurę. Pervažiavus San Vincente 
gatvę, važiuoti toliau žemyn; nuva
žiavus Sunset Blvd., bus mokyklos

“Naujagimis” kalbės angliškai
Po ilgesnių pasitarimų ir pasi

ruošimų tarp lietuvių, latvių ir estų 
tautybių, nuo šių metų spalio 1 d. 
buvo pradėtos Baltic Heritage Ra
dio programos anglų kalba. Pirmąją 
programą teko paruošti ir pravesti 
mums, lietuviams. Jos redaktorium 
ir pranešėju buvo mus lietuviams 
gerai pažįstamas T. Jėzuitas Bruno 
Mairkaitis. Jis kalbėjo apie lietuvių 
muziką ir kompozitorų Čiurlionį 
(jo 100 metų gimimo sukakties pro
ga) ir transliavo dalį jo muzikinių 
kūrinių.

Kaip ši programa, taip ir visos 
kitos bus transliuojamos iš tos pa
čios stoties KCRW (arba NPB— 

pastatas ir kieme automobiliams 
statyti vieta.

Koncerto programoje bus atlikta 
Amerikos kompozitorių, gyvenančių 
pietinėj Kalifornijoj, kūrniai. ..

Įėjimas visems nemokamas, nes 
orkestras yra mesto finansuojamas.

Ta proga komp. G. Gudauskienė 
pakviesta dalyvauti pokalbyje radijo 
KFAC programoje “Luncheon at 
the Music Center” su Tom Cassidy 
spalio 15 d., trečiadienį 1 v. p. p.

Visi lietuviai kviečiami atsilanky
ti į koncertą ir pasiklausyti radijo 
pašnekesio.

National Public Broadcasting 
Coirp.) Banga FM-89.9, kiekvieną 
trečiadienį, nuo 8 vai. iki 8 vai. 30 
min. vakaro. Minėta stotis priklau
so National Public Radio Nework 
grupei ir yra Board of Education 
žinioje.

Iki metų galo lietuviai turės dar 
4 programas: spalio 22, lapkričio 
12 iir gruodžio 3 ir 24 — per Ka
lėdas.

Baltic Heritage Radio lietuvių 
grupėje dirba šie asmenys: Marija 
Gimbutienė, Saulius Naujokaitis, 
Stasė Pautienienė, Povilas Jasiuko- 
nis, Dalė Jasaitytė, Živilė Gimbu- 
taitė; Hipatia Yčaitė-Petkus ir Vla
das Šimoliūnas.

“....kupinas dramatiškumo ir iš
kilaus mosto, puikaus ir pagaunan
čio jo panaudojimo, — trumpai ta
riant, tai išbaigtas išskirtinų suge
bėjimų pianistas,” — rašė Los An
geles Daily News.

“....muzikalumas, skonis, puiki 
technika, getras tonas ir poetišku
mas yra jo muzikinio meno krai
tis, — sako Cleveland Plain Dealer.

Taip ir panašiai atsiliepė spauda 
po Andriaus Kuprevičiaus koncer
tų įvairiose vietovėse.

Štai po ilgos metų virtinės, per 
kurią smarkiai pasikeitė ir padidėjo 
mūsų vietos visuomenės sudėtis, 
Los Angeles muzikos mėgėjai vėl 
tulrės progą išgirsti tą mūsų taip 
gerai žinomą pianistą. Ruduo mū
sų vietovėje visad atneša atsigaivi
nimą ir dvasios srityje, šį kartą tuo 
bus Andraus Kuprevičiaus koncer
tas, kuris įvyks Wilshire Ebell te
atre, 743 So. Lucerne Blvd., (Įėji
mas iš Wilshire Blvd.,), lapkričio 
mėn. 2 d., sekmadienį, 3 vai. p.p.

Plrograma sudaryta ypatingai įdo
mi. Čiurlionio metai ir čia randa at
garsį, primindami mums po tik pra
ėjusio Čiurlionio minėjimo, ne tik 
Čiurlionį dailininką, bet ir muziką. 
Kuprevičius pradės savo koncertą 
Čurlionio nokturnu ir trim preliu
dais. Toliau seks Juliaus Gaidelio 

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — t

Lietuviški šokiai ir Br. Budriū- 
no ištrauka iš sonatos Mano tėvynė. 
Chopin’s mums irgi niekados neat
sibosta. Toliau girdėsime subtilųjį, 
poetišką Ravelį, kurio metai irgi 
šiuo laiku yra švenčiami visame 
muzikos pasaulyje, ir apie kurio 
muziką ir jos atlikimą štai ką sako 
Clevelando Sun FVess šių metų ge
gužės mėn.: “....Ravelis, tas niuan
sų, ritmų platybės bei baroko ir im
presionizmo meistras, buvo pasigė
rėtinai Kuprevičiaus perduotas vir
tuoziškame, puikiai išmąstytame ir 
apvaldytame koncerte, gal viena
me iš pačių įspūdingiausių jo kar
jeroje.” Koncerto pabaigai gi pa
rinkta modernaus argentiniečio Gi- 
nasteros sonata, su kuria daugeliui 
bus tikrai įdomu susipažinti.

Tuojau po koncerto įvyks pobū
vis — pabendravimas su pianistu 
prie šampano stiklo.

Bilietų kainos: 10 dol. rėmėjai— 
koncertas ir pobūvis; 5 dol. — kon
certas; 3 dol. — koncertas moks
leiviams ir pensininkams.

Bilietai gaunami pas platintojus: 
J. Čekanauskienė — tel. 677-6945; 
B. Geštautas — tel. 474-5261; J. 
Petronis — 664-0791; K. Vidžiū- 
nienė — tel. (805) 259-7020; V. 
Zelenienė — 349-5981. R. K. V.
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Pranešimas

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ

ALMANACHO REIKALU

Visi, kurie gavote atsiklausimo 
laišką dėl naujojo Kalifornijos Lie
tuvių Almanacho, prašome pataisyti 
prilipdytame viršuje lapelyje infor
macijas ir grąžinti redakcijai. Jei 
klaidų nėra, prašome pažymėti OK 
ir pažymėti langelyje, jei norėsite 
gauti vieną egz. almanacho. Jei per 
paskutinius penkerius metus esate 
persikėlę ir negavote atsiklausimo 
laiško, reiškia, kad mes neturime 
Jūsų adreso ar per klaidą buvo pra
leista, todėl prašome atskiru laišku 
prisiųsti savo adresą ir telefono nr.

Almanache bus spausdinami var
dai, kaip miesto telefonų knygose, 
bet jei norėtumėte patalpinti vyro 
ir žmonos pirmus vardus, malonė
kite įrašyti mūsų prisiųstoje formo
je ir ją mums grąžinti.

Jei kas dėl kokių nors svarbių 
priežasčių nenorėtumėte, kad Jūsų 
pavardė ir adresas tilptų almanache, 
perbraukite lapelyje savo adresą ir 
grąžinkite mums, ir būsite iš sąra
šų išimtas.

Visus esančius kurioje nors pre
kyboje ar profesijoje, malonėkite 
mus tuoj painformuoti, nes turėsi
me sugrupuotą sąrašą (Classified 
listing, panašų į geltonąją telefonų 
knygą). Čia patalpinimas kainuos 
už eilutę po $1.00 (apie 4-5 dol. 
visas skelbimėlis). Toks sąrašas 
naudingas, nes almanachas leidžia
mas tik kas šešeri metai, ir juo daug 
lietuvių naudojasi, ieškodami ne tik 
šiaip adresų, bet ir biznio ar profe
sijos patarnavimų.

Taip pat, kaip ir anksčiau, šioje 
almanacho laidoje talpinsime orga
nizacijų sąrašą su pirmininkų it 
sekretorių adresais ir telefonais. 

Organizacijų valdybos prašomos 
tuoj prisiųsti šias informacijas su 
$5 čekiu už patalpinimą.

Daug kas klausia, kada išeis nau
ja almanacho laida? Manome, kad 
kol baigsime paruošti ir atspausdin
ti, gali užtrukti dar trys mėnesiai. 
Tai daug priklausys ir nuo to, kaip 
greitai gausime atsakymus. Sureda- 
gavimas almanacho yra ilgas ir 
nelengvas darbas. Jau teko išsiunti
nėti virš 2000 laiškų. Daugelis grįž
ta, neradus adresato. Jei turite nau
jai atvykusių į Kaliforniją giminių 
ar draugų per pastaruosius kelerius 
metus, malonėkite mums pranešti 
jų adresus. Tuo patrnausite ne tik 
mums, bet visiems lietuviams.

Siųskite šiuo adresu: KLA redak
cijai, 4366 Sunset Blvd., Los An
geles, Calif. 90029. Mūsų telefonas: 
664-2910.

Kalifornijos Lietuvių Almanacho 
leidėjas

Koncertai Pietų Amerikoje

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
siųsti, š. m. rugpiūčio mėn. P. Ame
rikoje praleido solistai Nerija Lin
kevičiūtė ir Bernardas Prapuolenis 
iš Chicagos ir pianistė Raimonda 
Apeikytė iš Los Angeles. Gastrolės 
vyko Vencueloje, Brazilijoje, Uru
gvajuje ir Argentinoje. Venecuelo- 
je koncertai vyko Valencijoje ir Ca
racas; Brazilijoje — Sao Paulo 
mieste, kur menininkai pasirodė 
ne keliomis progomis. Montevideo 
mieste atliko programą Clube Pa- 
rador ir Urugvajaus Lietuvių Kul
tūros Draugijos salėje. Argentino
je — koncertavo dviejuose miestuo
se: Buenos Aires ir Pilar. (Koncer
tų pajamos skirtos III Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresui) R. K.

Apie kelionę plačiau rašo pianis
tė R. Apeikytė Lietuvių Dienų žur
nalo rugsėjo numeryje. Red.

Po koncerto Urugvajaus Lietuvių Kultūros Draugijos salėje š. m- rugp. 
mėn. 16 d., Montevideo lietuviai apdovanoja menininkus iš Š. Amerikos — 
pian. R Apeikytę, sol. N. Linkevičiūtę ir B. Prapuolenį. Kairėje — Urug
vajaus Jaunimo Kongreso komiteto pirm. Gvidas Mačanskas.

LD piknike tolimi svečiai: dešinėje — V. Romanas, antra iš kairės —
N. Bajorienė iš Wilkes-Barre, Pa. Kairėje — J. Gedmintas, vidury stovi
O. Macėnienė, Izabelė Simokienė ir M. Kilmonienė. Foto L. Briedis

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA
3356 Glendale Blvd., (Tautiniuose Namuose), Los Angeles, 

priima indėlius ir duoda įvairių rūšių paskolas: nekilnojamam turtui pirkti 
(mortgage), asmenines ir automobiliams įsigyti. Ypač palankiomis sąlygo
mis ir žemais nuošimčiais paskolos duodamos perkantiems naujus auto
mobilius. Asmeninės paskolos duodamos iki $5000 penkeriems metams.

Priėmimo valandos: antradieniais ir ketvirtadieniais 6 — 8 vai. vak.; 
ir šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dienos. Tek 661-5276.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
Licensed by V/O “VNESSHPOSYLTORG”

(488 Madison Avenue, New York, N. Y. 10022)
Telefonas: (212) 758-1150; 758-1151 

daugeli metų gerai žinoma Amerikoje dėl savo patyrimo siunčiant 
dovaninius siuntinius i LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
Taip pat priima užsakymus

Automobiliams, Dovaniniams pažymėjimams, Butams ir daugeliui 
kitų dalykų. Pristatymas garantuotas. Laukiam jūsų pasiteiravimų 
ir tikimės, kad duosit progos patarnauti jums netrukus ir dažnai. 
Tolimesnių informacijų kreipkitės į mūsų skyrius CALIFORNIJOJ:

LOS ANGELES, Calif. 90022^ 960 So. Atlantic Blvd.
Tel. AN 1 - 2994

San Francisco, Cali, 94115 1826 Divisadero Street
Tel. FI 6 - 1571

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
Onik Abrahamian

Siunčia siuntinius į Lietuvą. Didelis pasirinkimas prekių įstaigoje.
Labiausiai prityrę siuntimo srityje.

Mss taip pat siunčiame Gift-centifiicates ir automobilius. 
Paruošiame įvažiavimo į JAV vizas ir pakvietimus.

159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone (213) 385-6550

«iw r,rsoBsMe3casaBaaeaaawaasa
Atidaryta pabaltiečių siuntinių bendrovė

INTERNATIONAL PARCEL SERVICE
Adresas: 4369 Beverly Blvd., prie kampo Kingley Dlr., Los Angeles.

Telefonas: 660-9571
Siuntiniai, siunčiami per šią įstaigą, pasieks adresatą trumpiausių laiku 
Taip pat siunčiami pinigų certifikataį (Gįft Certificates) ir sudaromi 

iškvietimai iš Lietuvos.
Darbo valandos:

nuo pirmadienio iki šeštadienio — nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
Sekmadieniais — pagal susitarimą.

Vedėju dabar yra estas Leeni TREJUS
alSlS13ial3lSlSIslZlSl5l3lSlSlSlSl5l3lSlSl5l3lSlSlSl5l3lS13l315l5lilSl31SlEilSlSlSlSl313lSlZlSlSlSlSl l
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Advokatai
2HARLES GINTAUTAS KAIRYS 

Teisininkas ir Advokatas 

8500 Wilshire Bouleva d 
Bevery Hill, Calif. 90212

Telefonas 659-5757

Apdrauda

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Bl., Santa Monica, CA
90405 Phone: 399-9238

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard 
los angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Automobilių taisymas
GARAGE BON VOYAGE

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403

tel. 394-0. 72
'lėtinių ir importuotų automobilių 

taisymas .r dažymas.

BODY and FRAME WORK
Automobilių taisymas 

Vincas Viskantas, savin. 
1911 Pacific Coast Hwy.

Lomita, Calif. 90717
Telef. 325-3145

Alinės-užeigos
THE BIG SHOT

Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitls, savininkas 

14530 Lanark Street 
Panorama City, Calif. 91402 

Phone 787-9837

LITTLE JOY “Jr.” 
Cocktails — Pools — Piano 

Lludas Reivydas, sav.

1477 Sunaet Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 5-8373

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Baldai
CENTRAL APPLIENCES 

MAYTAG WASHERS 
Authorized Representative 

Aleksas Dieninis 
1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291 

Phone 821-2525

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028

HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
B1RUTA BARVIKS, D.D.S.

Member L. A. County Dental STy 
o410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. S0036 
Tel. WE 9-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmes;

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403

Phone 828-4613 by s ’po'- .meat

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
lr

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

2650 Griffith Park Blvd.,
Los Angeles, Ca. 90027

Telef 660-1205

Gydytojai
LUIS M. ALBERT, M.D.

118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif. 91207

Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 

Įstaigos telef. 826-3090 
Namų telefonas 820-2867 

3231 Pies Boulevard 
Santa Monica, Calif. 90405

Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM 
Treč. ir Ješt. 10 — 12.

ALGIRDAS MONSTAVIČIUS, MD 
Pathologist

c/o West Coast Pathology Asso. 
450 Sutter Street, Suite 925 

San Francisco, CA 94108
Telef. (415) 668-6227

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, Calif. 9'1344 
Valandos: 10—12 ir 3—7; JeSt. 9—' 
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-811G

ALGIDRAS M. DEVENIS, MD 
Gynekologas ir chirurgas

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 
90813

Telef. 432-2973, resid. 597-4141

Grožio salionai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 
Hollywood, California 90028

Telefonas 466-1066 
Residence 1 (714) 642-4878

Moteliai
MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stase Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8815

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA

Rea Estate—Income Tax —Notary 
Public

1011 — 19th St., Santa Monica,
Calif. 90403

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.
3002 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90404
Pohne: 828-7525 Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
Reel Estate Broker

Henry J. PASCOE Realtors

401 Wilshire Blvd., Suite 420 
Santa Monica, CA 90401

Įst. telef. 393-5544 namų 393-1381

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Broker*

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029 y

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

TARBELL REALTORS

1584 W. Kaltella, Anaheim, Calif.

Res: (714) 530-5389; Off.: 635-0070

Vyt. A. Lubert

Vaikų darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN

Ona žuklenl

Ml B. Verdugo Rd., Glendale, Galit

Tdlt: 244-M67K vakar* 241-0340

— Lt. Raimondas Čiurlionis, 
veiklus jūros skautų narys, dabar 
gyvena Walnut Creek, Calif., kur 
dar tarnaudamas JAV aviacijoje, 
pradėjo dirbti didžiulėje Shearson 
Hayden Stone, Ine. investavimo 
korporacijoje, 1990 N. California 
Blvd., Walnut Creek, CA 94546. 
Telef. (415) 934-0400. Jo namų 
telef. yra (415) 937-0834.

Santa Monikos Liet, klubo baliai
jau eilė metų pradeda poatostoginį 
sezoną. Jie sutraukia daug visuome
nės ne tik iš Santa Monikos, bet ir 
plačios apylinkės. Šiais metais toks 
balius įvyko spalio 4 d. Miramar 
viešbučio patalpose. Programoje, 
be geros šokių muzikos, buvo sol- 
A. Pavasaris ir Ramonos Alseikai- 
tės baletas.

Lietuvių Bendruomenės Centro 
metinis susirinkimas įvyks spalio 
26 d. 12:15 PM Sv. Kazimiero pa
rapijos patalpose. Bus svarstomas 
naujos nuosavybės įsigijimo klausi
mas.

— Jurgio Gliaudos romano “Pa
gairės” pristatymas įvyko spalio 5 
Šv. Kazimiero par. salėj. Pristatymą 
rengė JAV LR Vakarų Apygardos 
Kultūrinių popiečių komitetas, ku
rį sudaro: Alė Rūta Arbienė, pirm., 
Irena Tamošaitienė, A. Polikaitis, 
J. Raulinaitis ir R. Dabšys.

J. I B. VAISTAI, patentuoti Švei
carijoje Nr. 458628, regletruotl JAV, 
Canadoj ir Europoj, ataugina plau
kus, ligydo pleiskanas, talus, nie
žėjimą, plaukų slinkimą, gražina 
natūralią plaukų spalvą moterims 
ir vyrams. 100% garantuotai, J1B 
vartodamas 8 uncijas 16 savaičių, 
nebūsi nei žilas, nei plika*.

Užsakymus siųsti: J.I.B. Labora
tory, 1437 So. 49th Ave., Cicere, Ml

Dovanos angliškai skaitantiems

Viena iš gražiausių dovanų bus 
Adomo Galdiko monografija “A 
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijo- 
ms, su plačiu Waldemar George 
studijiniu straipsniu. 171 psl., di
lo formato, kana $16.00.

Knyga gaunama LAV adm-je: 
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

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

Valdybos pirm. Vladas Gilys, 
3329'/z Atwater Ave., Los Angeles, 
Calif. 90039, tel. 662-6906. Ižd. J. 
Mitkus, 2610 Griffith Pk. Blvd., 
LA, Calif. 90039, telef. 662-6591.
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