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“LIETUVIŲ DIENŲ” ŽURNALO PIKNIKAS

Jau per 25 metus “Lietuvių Die
nų’’ žurnalas rengia savo metinį parengimą-pikniką-gegužinę gamtoje.
Dabar liko vienintelė L. A. gegu
žinė, daroma miesto parke. Kitos
organizacijos savo piknikus-gegužines daro salėje arba kurio nors
nario bute ar kieme.
Šiais metais LD gegužinė įvyko
rugsėjo 19 d. McCambridge parke,
Burbanke. Oras, po Katalynos aud
ios su žaibais ir griaustiniais jau
buvo išsiblaivęs. Temperatūra buvo
ideli — tik 80 laipsnių šilumos.
Dėlto suvažiavo daug lietuvių iš vi
sos Pietinės Kalifornijos. San Die
go lietuvių klubo nariai su pirm.
T. S. Samiu, sekr. Helen Shaffer
ir iždininke Sofija Gorodeckiene,
atvyko organizuotai (Trys pilni au
tomobiliai). Taip pat daug lietuvių
dalyvavo piknike iš Long Beach.
Santa Monikos, Santa Anos, Mis
sion Viejo ir kitų miestų.

Smagia muzika visus linksmino
Vladas Gilys, Lietuvių Radijo pro
gramų rekorduotojas ir pranešėjas
ir valdybos narys. Pranešimus apie
gegužinės tvarką ir apie atvykusius
tolimus svečius padarė A. Skirius.
Pakvietimus padarė į savo parengi
mus Tautinių Namų pirm. J. Pet
ronis ir Kalif. Liet. Radijo klubo
pirm. J. Mitkus.
LD metinės gegužinės metu vyk
doma visos Amerikos ir Kanados
lietuvių skaitytojų, prisiuntusių bi
lietus, dovanų traukimas (laimėto
jai bus paskelbti LD spalio numery
je) Loterijos traukimus tvarkė K.
Prišmantas, sekr. A. Vilčinskienė,
V. Prižgintas ir V. Skirius.
Valgių ir gėrimų bilietus tvarkė
Liucija ir Antanas Mažeikai ir E.
Stirbienė. Baro pareigas ėjo A. Sajus. Sunkų maisto paruošimo dar
bą atliko O. Orlovienė ir Algirdas
Schatneris. Gegužinėje jiems padė
jo Vida Sajienė, Bronė Skirienė ir
E. Stirbienė. Prie maisto paruoši-1
mo namuose prisidėjo Adelė Schatnerienė, D. Mackialienė ir O. Macėnienė.

“Lietuvių Dienos” padaro sėk
mingus piknikus tik dėka gerų tal
kininkų, kuriems visi dalyviai yra
dėkingi.
Šiais metais L. D. piknikas buvo
vienas iš gausiausiai lankytas ir vie
nas iš sėkmingiausių.

“Lietuvių Dienų” žurnalo 25 metų

sukakties minėjimas

vyksta spalio 17 d. 1 vai. p. p.
Ambassador viešbutyje, Los Ange
les mieste. Bilietus reikia įsigyti iki
spalio 10 d.. Pietų kaina tik $10.
Čekį siųsti adresu: Lithuanian Days,
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
CA 90029. Bilietais bus pasiųsti
paštu.
Galima užsisakyti ir atvykus į
leidyklą asmeniškai.

Minėjimo programa bus įdomi
ir įvairi: dalyvaus daugelis buvusių
žurnalo redaktorių; bus pagerbti
seniausiai (ilgiausiai žurnalą prenu
meravę) skaitytojai.
Meninėje programos dalyje daly
vaus solistė Janina Čekanauskienė
ir pianistė Raimonda Apeikytė.
Visi L. A. lietuviai, besidomį
mūsų išeivijos kultūrinėmis apraiš
komis ir laimėjimais, kviečiami at
silankyti į šį retos svarbos pobūvį.
LD administracija
“Lietuvių Dienų” žurnalo gegužinės talkininkai.
Kalifornijos Lietuvių Almanacho

trečioji laida jau išsiuntinėta. Jei
kas negavote, kreipkitės į leidyklą.
Kurie buvote rezervavę, bet neužsi
mokėję, malonėkite prisiųsti $5.00,
ir leidinys bus jums pasiųstas. Jei
gyvenate netoli leidyklos, galite at
vykę (4364 Sunset Blvd.,) atsiimti
asmeniškai.

VIRŠUJE, iš kairės — Anelė Arienė, K. Prišmantas, L. Mažeikienė,
A. Mažeika; stovi: J. Ramonis, Rūta Arienė, Alė Vilčinskienė ir baro
vedėjas Apolinaras Sajus.
CENTRE — loterijos pravedėjai: iš kairės — sekr. A. Vilčinskienė,
Vincas Skirius, V. Prižgintas, pranešėjas K. Prišmantas; bilietus traukė
Rimo ir Danguolės Vizgirdų vaikai.

ŽEMAI — šeimininkės su svečiais, iš kairės: J. Ruokis, B. Skirienė,
vyr. šeimininkė O. Orlovienė, Adolfas Butkus, svečias iš Chicagos Ged.
Lapenas, Vida Sajienė ir šeimininkės padėjėjas Algirdas Schatneris.

Foto L. Briedžio
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Švedijoj socialistai

LIETUVIAI

Pernai Australijoj socialistai pra
laimėjo ir jų vadas Whitlam prisi
pažįsta, kad jis buvo kaltas dėl
Per 44 metus valdžiusios Švediją Pabaltijo valstybių pripažinimo So
socialdemokratų partijos vadas vietams. Naujai išrinktas premjeras
premjeras Olof Palme, amerikie Frazier yra palankus pabaltiečiams.
čiams nedraugiškas, labiau palankus
Įdomu pastebėti, kad buvęs prem
Sovietų Rusijos politikai, rugsėjo
jeras pralaimėjo bylą ir prieš mo
mėnesio rinkimuose pralaimėjo.
kytoją, su kuriuo buvo susiginčijęs
Nauju premjeru išrinktas konser geografijos pamokoje dėl Lietuvos;
vatorių partijos asmuo Thorbjoern' buvęs premjeras buvo pripažintas
Faelldin, avių ūkių savininkas, dar kaltu ir turėjo sumokėti teismo iš
jaunas, 49 metų, ūkininkas.
laidas.
Politikai spėja, kad spalio 3 d.
Kaip matome, daugelyje valsty
įvykstančiuose Vokietijos rinkimuo bių žmonės jau nusikrato socializ
se gali pralaimėti ir socialdemokra mu, nes pamatė, kad tai tik vienas
tų partijos vadas Helmut Schmidt, žingsnis į komunizmą.
nes krikščionių demokratų partiją
veda smarkią agitaciją su šūkiu
PRALAIMĖJO
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“Laisvės — ne socializmo!”
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KAM NAUDINGA TYLA?
Buvusio Sibiro tremtinio laiškas lietuviams išeiviams
<
Politika — menas. Mažos tautos, ypač tos, kurių valstybinė sąmonė
dar jauna, negali subrandinti didelių politikų. Tačiau Politikos ABC pra
vartu žinoti kiekvienam lietuviui. Apsilankę Lietuvoje, kai kurie mūsų
išeiviai stebina mus savo politiniu neišprusimu. Jų manymu, per pokario
dešimtmetį Lietuva praliejo daug kraujo, sudėjo daug beprasmiškų aukų.
Todėl dabar reikia taupyti tautos jėgas, tyliai nešti okupacinį jungą, ne
išprovokuoti pavergėjų naujoms represijoms. Tą patį siūlė mums čekistai.
Jie mėgina mus įtikinti, kad “Kronikos” leidimas “neapsimoka”, nes jau
pareikalavo didžių aukų. Ironiškai jie klausia: “Ką laimėjote su savo
"Kronika”?

Tačiau iš tolo jaučiama, kad mūsų emigrantai didžiuojasi Romu Ka
lanta, Simu Kudirka, Mindaugu Tamoniu. Kas pagimdė šiuos mūsų tau
tos didvyrius? Vergiškas nuolankumas? Jeigu lietuviai būtų su gėlėmis
sutikę Raudonąją Armiją, kaip tai rašo oficiali tarybinė spauda (kiek tai
yra tikra, matyti iš to, kad iki 1946 m. balandžio mėnesio iš miškų išėjo
ir legalizavosi virš 40,000 asmenų (“Vestnik Leningradskoga universite
tą”, 1966, Nr. 2, p. 27). Šiandien Lietuvos vardas būtų visiškai užmirštas.Jis nors retkarčiais patenka į pasaulio spaudą tik todėl, kad mes neklau
some kai kurių “protingų” mūsų išeivių patarimų.
Nuvykę į JAV-bes lietuviai komunistai vaidina didelius patriotus, nesigėdina net lietuvišką patriotišką ašarėlę nubraukti, verkšlendami pra
šo tylėti, neerzinti Maskvos, nes rusai mus “praris”. Jie tikina jus, kad
R. Kalantos auka atnešė Lietuvai visą blogį — Kremlius dar labiau
sustiprins kultūrinį genocidą. Lietuvai galėtų padėti vien tik emigrantų
tyla. Ir jūs šiuos KGB pasiuntinius sodinate už stalo! Ar tai ne poli
tinis aklumas?

Su dideliu skausmu skaitome "Gimtajame krašte” ir kitur mūsų emi
grantų pasisakymus, kuriuose išgiriamas išviršinis mūsų gyvenimas, jo
blizgesys — mūrinės gyvenvietės, asfaltai ir dainų šventės bei koncertai.
Tai yra tik fasadas. Bet kas už jo slepiasi? Giriant šį fasadą, nuslepiami
varžtai, kurie smaugia mūsų dvasią. Dar skaudžiau, kad taip pasisako
ir kai kurie emigrantai dvasininkai. Kai vienam tokiam “korespondentui”
(kun. Balčiui) vienas vietinis kunigas pastebėjo, kad tokie “interviu” yra
melas, šis atsakė: “Suprask mane, aš noriu dar kartą atvažiuoti į Lietuvą”.
Argi melu galima pirkti pasimatymą su giminėmis ir tylėti, kai svetimųjų
koja trypia visa, ką mums išsako lietuviškas Rūpintojėlis.
Savo politinėmis rezoliucijomis ir kitais diplomatiniais gestais jūs daug
padėjote savo tautai. Ateityje mes laukiame iš jūsų dar ryžtingesnių veiks
mų: mes norime, kad jūsų lūpomis kalbėtų mūsų kančia ir aspiracijos,
mūsų sielvartai ir svajonės. (Iš “Aušros” nr. 2)
Elta
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KAUPKIME MEDŽIAGĄ
LEIDINIUI APIE SIBIRO
KANKINIUS
Šiemet sueina 35 metai nuo pir
mųjų didžiųjų trėmimų į Sibirą.
Bolševikai okupantai iš Lietuvos iš
vežė gal apie 350,000 žmonių. Argi
leistume, kad jų vardai ir jų kan
čia liktų be pėdsako, kaip dingo
be žymės, be paminklo jie patys Si
biro tundrose.
Kun. J. Prunskis pradėjo rinkti
medžiagą leidiniui apie Sibiran iš
vežtus lietuvius. Kas tik turite ko
kių tikrų žinių apie kurį tremtinį,
atsiųskite. Siųskite išvežtųjų vardus,
informacijas, kaip jie buvo suimti,
kaip buvo vežami, ką iškentėjo Si
bire, kaip mirė ar kaip buvo nužu
dyti. Reikalniga tikra, autentiška,
dokumentinė medžiaga: termtinių
laiškai, atsiminimai, dienoraščiai,
nuotraukos, jų nuteisimo dokumen
tai, laikraščių iškarpos apie juos,
adresai laisvąjį pasaulį pasiekusių
buvusių Sibiro tremtinių ir visa ki
ta Sibiro tremtinius liečianti me
džiaga.
Siųsti kun. J. Prunskiui, 2606 W.
63 rd St., Chicago, Ill. 60629.

Dr. J. J. Bielskis, Lietuvos konsu
lato Įsteigimo metu New Yorke
1923 metais.

Bielskis, Julius Jonas, gimė 1891
m. sausio 6 d. Raseinių apskr. Į
JAV atvyko 1908 m. Studijavo me
diciną ir gavo daktaro laipsni. 1919
m. G; Washington© un-te baigė tei
sę, 1921-23 Fordham un-te studi
javo konstitucinę teisę ir užsienio
prekybą. Be to, dar teisės moks
lus gilino Kalifornijos un-te.
Politikoj pradėjo reikštis 191 o
m., ir L. Tarybos buvo pasiųstas i
vokiečių okupuotą Lietuvą, lyl/
m. buvo paskirtas atstovu Washing
tone, kur jis įkūrė Lietuvių Infor
macijos Biurą.
Atstačius Lietuvos valstybę, jos
vyriausybės paskirtas pirmuoju
kopsulu JAV-se. 1926 m. iš tos
tarnybos išstojo ir perėjo dirbti į
didelę amerikietišką draudimo bend
rovę, kur išdirbo iki 195o m. bet ir
pasitraukęs iš aktyvaus konsularmio
darbo, dr. Bielskis Lietuvos re.kaių
neužmiršo. 1939 m. Lietuvos vy
riausybe paskyrė ji garbes konsurn
Los Angeies mieste, kur jis iki šioici
eina šias garoingas ir atsakingas pa
reigas, oficialiai atstovaudamas Lie
tuvai ir visokeriopai rūpindamas..,
jos reprezentavimu. 19jo m. pa
keltas Lietuvos Genranmu konsulu.
Be oficialių pareigų, dr. J. j.
Bielskis aktyviai dalyvauja lietuviš
koje visuomeninėje ir organizac.jų
veikloje.
Yra pasakęs daug prakalbų, ra
šęs spaudoje ir išleidęs keletą kny
gų bei išvertęs istorinį romaną
“Žalgairio mūšis”, kartu pridėda
mas plačią istorinę studiją. (Kny
gą išleido Lietuvių Dienų leidykla,
ir ji gaunama administracijoje).
Paskutiniu metu, sušlubavus dr.
Bielskio sveikatai, nejučiomis pra
leista jo 85 metų sukaktis. Sukakties
proga gerbiamą konsulą sveikina
me ir linkime sustiprėti ir tęsti sa
vo reikšmingas pareigas Lietuvos
ir jos laisvės labui.

Sukaktuvininkas generolas Stasys Raštikis.

AMERIKAI RŪPI LIETUVOS
LIKIMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas dr. K. Bobelis rugp. 27
ir 28 dienomis dalyvavo Lietuvos
vyčių seime Dayton, Ohio. Seimas
buvo labai sėkmingas. Buvo suva
žiavę apie 120 delegatų.
Šeštadienį buvo svarstyta Baltijos
valstybių reikalai. Įtakingas kongr.,
Atstovų Rūmų Tarptautinių Reika
lų komiteto narys, Charles Wayland labai stipriai pabrėžė, kad Amerikos pozicija Baltijos valstybių
atžvilgiu nepasikeitė ir nepasikeis.
1922 m. JAV-bės Lietuvą pripažino
de jure ir toliau Lietuvos laisvės
reikalą rems. Lietuvius ragino Hel
sinkio susitarimų ir kitų klausimų
interpretaciją priimti tokią, kokią
skelbia JAV-bės, o ne kas kitas.
Dr. K. Bobelis nušvietė Lietuvos
laisvinimo pastangas nuo pat 1940
m. iki dabartinių dienų. Banketo
metu pagrindinę kalbą pasakė Cin
cinnati arkivyskupas Joseph J. Bernardin, JAV vyskupų konferencijos
pirmininkas, parodydamas labai di
delį Lietuvos reikalų supratimą. Jis
pabrėžė, jog JAV vyskupai niekada
nesutiks, kad žmogaus teisės būtų
pamintos, kad religija būtų pa
smerkta. Pasidžiaugė lietuvių at
sparumu okupacijoje, pažadėdamas
JAV katalikų paramą teisėtiems
lietuvių reikalavimams. Pareiškė
nepasitenkinimą, kad JAV užsienio
politikos vadovas napakankamai gi
na lietuvius ir kitus pavergtuosius,
iš savo pusės pažadėdamas šiuo
klausimu reikiamą JAV-bių vysku
pų susirūpinimą. (ALT inf.)

“Lietuvių Dienų” žurnalo gegužinės svečiai. VIRŠUJE — iš kairės:
Julius Kiškis, Antanas Kiškis, LD leidėjas A. Skirius, garso sistemos ve
dėjas Vladas Gilys ir svečias iš Las Vegas Vladas Kiškis.
APAČIOJE — Ona Mackevičienė, Inga Tumienė, Dalila Mackialienė,
Anelė Arienė, Albina ir Juozas Valaičiai, Nina ir Vincas Počai.
Foto L. Briedžio
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
“SIDABRINĖ DIENA”

Lietuvių Dienos programoje pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Vaidinto
jai buvo gerai pasiruošę, dekoraci
jos (dail. A. Žaliūno) puikios, re
žisūra (D. Mackialienės) išmonin
ga ir kūrybiškai nauja. Publikai vai
dinimas patiko — ji dažnai reagavo
plojimais ir linksmos nuotaikos pra
siveržimais. Verta pastebėti, kad
šiame pastatyme dalyvavo daug
jaunimo. Tai laidas, kad ansambliui
negresia pavojus “pasenti”, senstant
vyresniesiems vaidintojams. Kai ku
rie jauni aktoriai rodė labai gražių
pastangų ir savo roles atliko gabiai.
Aldonos Variakojienės meno paroda

atidaryta Lietuvių Dienos progra
mos rėmuose, vyko rugsėjo 25-26
d. d. Tautiniuose Namuose. Atida
rymas vyko tuoj po vaidinimo. Žo
dį tarė J. Raulinaitis, keliais ryš
kiais sakiniais apibūdindamas dai
lininkės paveikslų charakterį ir tu
rinį bei pasirinktą kryptį. Atsilankė
pilna Taut. Namų salė. Atsilankiu
sieji buvo pavaišinti užkandžiais,
kava ir šampanu.

Paroda buvo gausiai lankoma ir
sekančią dieną. Nemažai paveikslų
lankytojai įsigijo.
Gaila, kad dėl patalpų anštumo ir menko apšvietimo paveikslai
negalėjo suspindėti visų savo gro
žiu. Dail. Aldona Variakojienė yra
neabejotinai nauja meno jėga mūsų
kolonijoje ir jai linkime nepasilikti
pasiektų rezultatų riboje, o žengti
į naujus kūrybos horizontus ir pa
siekti kitas lietuvių kolonijas.

MIELAS JAUNIME IR TĖVAI!

Šv. Kazimiero šeštadieninė Litu
anistinė mokykla 1976/7 mokslo
metus pradėjo rugsėjo mėn. 18 d.
pamaldomis, pranešimu dėl naujos
tvarkos, sąryšyje su salės remontu,
ir turėjome 4 pamokas. Taigi rim
tas darbas vykdomas jau nuo pir
mos dienos.
Tenka džiaugtis, kad jauni tėvai
atvyko su vaikais pailsėję ir nauju
ryžtu tęsti lituanistinį mokslą. Žiū
rėdamas į jų šviesius veidus, jutau,
kad mūsų tarpe yra aiškus ryšys,
turįs tą patį tikslą. Duok Dieve,
kad jis išliktų per ištisus mokslo
metus: Rezultatai būtų džiuginantys.
Atvyko 118 mokinių, tačiau ne
visi. Neatvykusieji dėl vienų ar ki
tų priežasčių mokyklą paliko ant
roje vietoje. Ateinančiuose šeštadie
niuose laukiame jų ir dar naujų.
Mūsų kolonijoje yra dar daug mo
kyklinio amžiaus jaunimo, kurs ga
lėtų įsijungti į lituanistinės mokyk
los šeštadieninį gyvenimą. O jis yra
kilnus ir įdomus. Jei kas, norėda
mas save pateisinti, pasakytų, kad
jiems yra toli vaikus vežti ir kiti
nepatogumai, tai tokiems galėtume
atsakyti, kad yra tėvų, kurie savo
vaikus veža iš San Diego, Vistos,
Uplando, Mission Viejo, Westlake
ir kitur, kurių atstumai yra impo
nuojantys, tačiau jų ryžtas, ir rimtas
reikalo supratimas visus vargus ir
nepatogumus nugali. Garbė jiems,
ir mes didžiuojamės, turėdami to
kius pareigingus žmones šioje mo
kykloje. Matome, kad kelio tolu
mas nėra jokia kliūtis. Kliudo nu
siteikimas ir neturėjimas ryžto. Kas
nemano, kad vaiko leidimas į šeš
tadieninę mokyklą yra tautinė pa
reiga, tegu pagalvoja apie savo ir
vaiko asmeninę gerovę: kiek čia
jaunuolis įgauna savo lavinimuisi,

lietuvybei, lietuviškam bendravimui.
Čia jaunuolius traukia lietuviškos
dainos, tautiniai šokiai, be kurių jis
liktų žymiai skurdesnis. Mokyklos
patalpos geros, mokytojai puikūs,
suprantantys jaunuolio psichologiją
ir dvasinius poreikius. Leiskite sa
vo sūnums ir dukterims visu tuo
pasinaudoti.
Ypač džiaugiamės tais jaunuo
liais ir jaunuolėmis, kurie ateina į
Mokytojų Kursus ir nori pasiruošti

kilniam mokytojų darbui. 1973
metais mokytojų kursus baigė 6
jaunuoliai ir jie beveik visi sėkmin
gai dirba šioje mokykloje. Šiuo me
tu M. K. lanko irgi 6 studentai ir
turime vilties, kad dar keli įsijungs.

Visais mokyklos reikalais kreiptis
į mane. Visiems sakau iki pasima
tymo mokykloje.
Vladas Pažiūra

Mokyklos vedėjas

SIDABRINĖS DIENOS SPEKTAKLIO DALYVIAI: I eilėj iš kairės:
A. Stančikas, rež. D. Mackialienė, J. Šermukšnis; II eilėj: V. Jatulienė,
I. Tumienė, D. Jasaitytė, I. Frankenienė, R. Urbanienė; III eilėj: P.
Dovydaitis, O. Deveikienė, E. Dovydaitienė, A. Mitkcvičius, G. Matu
lienė; IV eilėj: A. Kiškis, J. Janušauskas, V. Irlikienė, V. Dovydaitis,
G. Raibienė; V eilėj: dail. A. Žaliūnas, J. Raibys, R. Žukas, Z. Čėsnaitė
ir S Matas.
Foto L. Kanto
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•LIETUVIŲ DIENŲ” ŽURNALAS PAMINĖS SAVO 25 METŲ

SUKAKTĮ

1976 metų spalio 17 d. 1 vai. p. p. Ambassador viešbuty, 3400 Wilshire
Blvd., Los Angeles, Calif., Venetian salėje Įvyks LD 25 metų sukakties
paminėjimas.
Bus pietūs ir programa.
Visi lietuviai, žurnalo skaitytojai, rėmėjai, bendradarbiai ir kt. spaudos
mylėtojai kviečiami dalyvauti.

L. K. Susivienijimo 42 kuopos valdyba su
sekr. Jonas Venckus, S. Tiknienė, Sofija
ižd. V. Skirtus, pirm. A. Razutis, dvasios
Linas Kojelis, Gulbinskienė, E Samienė...
A. Skirtus.

dalimi narių. Iš kairės — fin.
Tuskenienė, Alfa Pažiūrienė,
vadas orei. J. Kučingis, sekr.
Grakauskaitė, E. Butkienė ir

Foto A Gulbinsko

Bilietus reikia iš anksto užsisakyti. Pietų kaina $10 asmeniui.
Rezervacijas ir čekius prašome siųsti administracijai: Lietuvių Dienos,
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029.
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džio pradės groti linksmas Conti
nental orkestras. 9 yal. bus “Šven
tes paįvairinimas” ir tuoj po to
seks lengvi užkandžiai ir kava.
11 vai. ir 30 min. — laimėtojų
paskelbimas ir apdovanojimas.
Visus kviečiame ir laukiame!
Pabaltiečių Radijo Lietuvių Pro
gramų Rėmėjų Komiteto vardu
Vanda Zelenienė

KLR-JO BALIAUS PROGA

KAUKIŲ BALIUS —DERLIAUS

ŠVENTĖ

rengiama Santa Monica Bay Wo
men’s Club salėj, 1210 Fourth St.,
S. M., šių metų spalio 30 d. prisita.kant rudens nuotaikai. Derliaus
nuėmimo iškilmės lietuvių buvo at
liekamos nuo senovės laikų jiems
būdingais įsitikinimais, kurie šian
dien atitinka patį naujoviškiausią
šių laikų supratimą apie gyvybės
ir aplinkos santykį — “Žemele,
tu man davei, tai ir aš tau duodu.’’
Gyvenant išeivijoje smagu prisi
minti savo senovę, iškeliant prasmingesnius mūsų lietuviškos kultū
ros formavimosi momentus, juos
prisitaikant naujoviškoms sąlygoms,
išsireiškiant naujais žodžiais, išgy
venant naujus vaizdus.
Kaukių Baliaus — Derliaus Šven
tės pram oginė dalis pavaizduos me
niškai kai kuriuos derliaus apeigų
momentus, personifikuojant paslap
tingas būtybes, laumių šokius ir 1.1.
Bet tai bus tik trumpas vakaro
paįvairinimas. Pati svarbiausia va
karo dalis — tai visi kviečiamieji
baliaus svečiai. Kiekvienam atėju
siam bus gera proga pasireikšti ki
taip, nekasdieniškai, išjudinant savo
minčių bei vaizduotės polėkius. Bus
proga kiekvienam vaidinti, juoktis,
liūdėti bei išdykauti savitu būdu,
kokio dar niekas nebuvo prieš tai
vaizdavęs.
Baliumi susidomėjimas jau dabar
yra didelis. Turime žinių ir gandų.
Linksminsis įvairios kaukės, sukur
tos iš nesuskaitomų žmogiškos bui
ties pasaulių, fantastiškai vaizduo
damos lietuviškus arba visuotinusuniversalius charakterių tipus. Pa
skubėkite ir pagalvokite, kuo jūs
norėtumėte būti baliuje!
Baliaus metu speciali teisėjų ko
misija rinks pačias įdomiausias, ori
ginaliausias ir populiariausias kau
kes. Pastarosios turės laimėti ba
liaus svečių palankumą, rinkdamos
balsus už savo vaizduojamo tipo
patrauklumą.
Visiems laimėtojams bus duoda
mi vertingi prizai.
Balius prasidės su karčiamos ati
darymu 8 vai. vakare. Už pusvalan

Atsisteigusios Kalifornijos lietu
vių.radijo programos pastoviai kiek
vieną savaitę neša į visus lietuvių
namus, kuriuose tik randa atidarus
radijo priimtuvus oro bangoms,
džiugias ar liūdnas žinias, lietuviš
kos muzikos garsus ir duoda bendrą
lietuviško gyvenimo pasireiškimo
vaizdą, kiek yra įmanoma, kiek
laiko ribotumai leidžia.

Taip savaitė po savaitės su rūpes
čiais, protarpiais su vienu kitu švitulėliu, artėjama prie šeštųjų atsisteigimo radijo metų pabaigos.
Prieš porą mėnesių baigti mūsų
klubo įkorporavimo, kaip kultūri
nės organizacijos, formalumai Ka
lifornijos sekretoriaus įstaigoj ir
vėliau teko korporaciją užregistruoti
Los Angeles apskrities teisėjo įstai
goj, kad musų advokatė Ž. Brinkienė galėtų pradėti gana ilgą proce
dūrą dėl legalaus nuo federalinių
mokesčių atleidimo procedūrą.
Radijo programos tarnauja lie
tuviškos visuomenės informacijai,
kultūriniams reikalams bei bendri
nių organizacijų poreikiams, kurios
tas paslaugas vertina. Kai kurios
organizacijos neduoda net savo
renginių apmokamų skelbimų — tai
jų nusiteikimo reikalas.
Radijo vadovybė šalia administra
cinių bei programų parengimo rū
pesčių turi jau tradicija tapusius du
metinius balius: pavasario ir ru
dens. Balių rengimai turi du tiks
lus: . šeimyninį pabendravimą su
bendradarbiais, rėmėjais, talkinin
kais bei klausytojais ir finansinės
paramos telkimą.
Šiemet rudens balius rengiamas
ne parapijos salėj (kuri remontuo
jama), bet Tautiniuose Namuose,
spalio 30 d. 7 vai. vak. Programą
atlieka mūsų iškilieji menininkai:
B. Dabšienė, J. Čekanauskienė, R.
Apeikytė ir R. Dabšys. Kaip pa
prastai, bus puiki vakarienė, geras
baras ir šokėjams reta staigmena—
vokiečių 4 asmenų orkestras, ku
riuo šokėjai gėrėjosi praėjusiame
baliuje.
Bilietais apsirūpinkite iš anksto,
nes vėliau galite nebetilpti į salę,
kuri mažiau talpina negu parapijos
salė. Dėl bilietų kreiptis į visus
Radijo klubo valdybos narius. J. M.

Šv. Kazimiero parapijos parengimai

kis — vicepirmininkai, arch. Edm.

Šv. Kazimiero parapijos klebonas
praneša, kad salės modernizavimas
bus baigtas iki lapkričio 20 d.
Tam atžymėti bus daroma at
naujintos salės atidarymo banketas
lapkričio 20 d., šeštadienį savoje
salėje. Programai pildyti yra pa
kviestas iš Chicagos solistas Algir
das Brazis, buvęs New Yorko Met
ropolitan Operos solistas.
Lapkričio 21 d., sekmadienį, bus
Padėkos pamaldos ir po jų — salės
apžiūrėjimas (open house).

Arbas — sekr. ir J. Kojelis —• ižd.
Sambūrio 1976-77 metų veiklos
plane pramatyta:

LFB L. A. Sambūrio naują valdybą

sudaro: A. Raulinaitis — pirminin
kas. R. Bureikienė ir dr. Z. Brin-

š. m. gruodžio 4 d. — Literatū
ros vakaras (Šv. Kazimiero par. sa
lėj), į kurį atvyksta Lietuvių Rašy
tojų Dr-jos pirmininkas — poetas
T. Leonardas Andriekus; ir

1977 m. sausio 29-30 dienomis
(Los
Angeles Hilton viešbutyje ir Šv. Ka
zimiero par. salėje). Viena studijų
sesija bus pravesta anglų kalba su
latviais, estais ir kitais amerikie
čiais. (G. A.)
Politinių studijų savaigalis

Buvęs Europos krepšinio čempionas Pranas Lubinas su žmona tarp Los
Angeles lietuvių veikėjų.
Foto L. Briedžio

Los Angeles Tautybių Respublikonų surengtame VIP restorane priėmime
Kobelinski (rugp. U d.), Small Business Adm., paskirtam Fordo. Prie gar
bės stalo: Mantykowski, V. Čekanauskas, adv. Kobelinski, B. Nurmsen,
pirm. Niek Medvid ir A. Skirius.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

(LITHUANIAN CREDIT UNION)
Tautiniuose Namuose — 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas: 661-5276. — Darbo valandos:
Antrad. ir ketvirt. — nuo 6 iki 8 vai. vak.; šeštad. — nuo 9 iki 12 v. d.
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Prano ir Algirdo Bražinskų
odisėjinės kelionės šiuo metu beigėsi New Yorke. Jie liepos 20 d.,
Balfo pirm. Marijos Rudienės ly
dimi, iš Turkijos atvyko Į Romą, o
po trijų savaičių nuskrido į Vene
zuela. Kurį laiką pasisvečiavę pas
vietinius lietuvius, Bražinskai atvy
ko į New Yorką. Juos į savo namus
priėmė p. p. Valiūnai.
Algirdas Bražinskas jau susituo
kė su Bernadeta Miliauskaite, gyv.
Worcesteryje, Mass. Tai jų ilgesnio
susirašinėjimo laiškais pasekmė, jos
tėvams pritariant. (Elta)

Žydai ieško nacių bendradarbių
Bostone leidžiamas dienraštis, The
Christian Science Monitor, savo
rugsėjo 16 d. laidoje rašė,‘kad JAV
numato pakviesti į šį kraštą 15 Iz
raelio piliečių liudininkais 14-kos
nacių, “buvusių Sovietų Sąjungos
piliečių”, bylose. Jie buvę nacių
bendradarbiais antrojo pasaulinio
karo metu. Tai liečia Latvijos, Lie
tuvos ir Ukrainos buv. gyventojus.
Nei kviečiamųjų liudininkų, nei kal
tinamųjų pavardės neskelbiamos.
Bylos būsiančios sprendžiamos JAV
teismuose. (Elta)
Pasitraukė iš Lietuvos ir jauna
aktorė Krištolaitytė, .
Ji gavo teisę išvykti iš Lietuvos,
ištekėjusi už prancūzo Jean Pierre
Hermano, kuris studijavo lietuvių
kalbą.
Viešnia jau dalyvavo rugp. 8 d.
pasibaigusioje Lietuvių savaitės me
ninėje programoje. Į vieną tos sa
vaitės parengimą atsilankė ir sol.
R. Daunoras.

PAS ARIZONOS LIETUVIUS
Rudens piknikas
Lietuvių Bendruomenė spalio m.
17 d. N. Mountain parke ruošia
savo rudens pikniką. Pikniko metu
bus duodami pietūs ir, kas norės,
galės atsigaivinti visokiais gėrimais.
Be to, veiks fantų lentyna.
Dėl informacijos kreiptis į LB
pirmininkę E. Josen, tel. 846-0572.
65-tas gimtadienis
Leonardas Strikauskas rugs. 20
turėjo savo gimtadienį. Tai yra ne
paprastas gimtadienis, nes su šiuo
gimtadieniu žmonės paprastai išeina
į pensiją. Rugsėjo 19 Sacred Heart
koplyčioje buvo atlaikytos padėkos
Mišios, kurias užprašė Leonardo
žmona B. Strikauskienė. Mišiose
dalyvavo beveik visi Phoenixo lie
tuviai. Mišių metu giedojo lietuvių
.choras, kurio nariu Leonardas yra
jau 8 metai. Komunijos laike solo
giedojo vietos solistė Akvilė Ancha
“Avė Maria”. Po Mišių visi buvo
pakviesti į Vokiečių klubą, kur buvo
gerai pavaišinti.
L. Strikauskas yra mėgiamas
Phoenixe. Niekam jis neatsisako
padėti. Nuolat sielojasi visais lietu
vių reikalais: padeda ir bažnyčiai
ir bendruomenei ir pavieniams as
menims. (Iš “Arizonos Lietuvio”

Washingtone prieš Sov. Sąjungos
kėslus
JAV atstovų rūmuose konrsm.
M. A. Russo (Dem., Ill.) birželio
15 d. pasakė kalbą, primindamas
trėmimus iš Baltijos kraštų į darbo
vergų stovyklas ir pabrėždamas,
kad Baltijos kraštų likimas tai gru
bus pavyzdys didžiosios valstybės
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGa
3004 Santa Monica Blvd., Suite A
SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Caiil. 9(>Uo9
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

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 dldelj pasirinkimą, 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.
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agresijos prie1® silpnesnį kaimyną,
kongsm. Russo pabrėžė, kad Sovie
tų Sąjunga ne tik žiauriai atėmė Bal
tijos kraštų nepriklausomybę, bet
ir siekia tų Kraštų gyventojus sulieti
su savo žmonėmis, naikindama jų
tautinį, kulturinį, religinį savitumą.
Kongremanas ragina amerikiečius
remti tautų laisvo apsisprendimo
principą. Tik tuo pagrindu gali būti
tautų ateitis teisingai sprendžiama,
Kalbėjo jis.
Amerikiečio padėka Altai
Laikraščio “The New World” re
daktorius Lloyd Anderson atsiuntė
Altos sekretoriui kun. A. Stasiui
raštą, dėkodamas už Altos informa
cijos, kun. J. Prunskio straipsnius
tam laikraščiui.
Vėl 25 tūkstančiai egzempliorių
leidinio Lithuania
Per keletą mėnesių A. L. Tarybos
išleisto informacinio leidinio Lith
uania pasklido tarp amerikiečių ir
kitų 25,000 egz. Dabar spausdina
ma antra laida tokiu pat tiražu, ise.s iš spaudos rugp. mėn.
Paskutiniu metu Ameikos lietu
viams paprašius, šio leidinio 300 eg.
nusiųsta , Miltord, Conn, organ.zuojamą mugę.
Taip pat susilaukė pareikalavimo
Altos parūpintas ispanų kalbon ver
timas vysk. Brizgio knygos apie re
liginę padėtį okup. Lietuvoje.
Nufilmavo lietuvius
Milwaukes Tarptautinio Institu
to ruošiamame Tautų festivalyje
liepos 3-4 programon buvo įtrauk
tas filmas, iš 45 tautų, dalyvaujan
čių parodoje, buvo nufilmuotos 4
tautos, jų tarpe ir lietuviai.
Pasitraukė Solisto Daunoras brolis
Spauda praneša, kad liepos 18
d. Paryžiuje, atsiskyręs nuo grįžtan
čios į Sovietų Sąjungą lietuvių me
nininkų grupės, paprašė azyliaus
teisės operos dainininkas bosas Ri
čardas Daunoras, pasižymėjusio so
listo Vaclovo Daunoras jauniausias
brolis.
Jis buvo priskirtas prie lietuvių
folkloristų grupės, kuri gastroliavo
pietų Prancūzijoje (bet nebuvo to
ansamblio nuolatinis narys).
Lauktina, kad Los Angeles “daunorininkai” surengtų ir Ričardui
Danorai koncertą. To koncerto nei
“vaduotojai” turbūt neboikotuotų.

Kas mums spiaudo Į akis?
Kas? Ogi dukart lankęsis Lietu
voje ir vis dar negana praregėjęs,
aklas, kaip dviejų dienų šunytis,
;tūlas L. Bielskis iš Vancouverio.
Iš kur jis visą “tiesą” apie sovietinę
Lietuvą žino? Iš “Gimtojo krašto”,
Tame laikraštpalaiky jis rašo “pade
kos” laiškelį, tarp kitko sakydamas,
kad spjaunąs “vaduotojams” į akis.
Nėra dyvo: sovietiniai pakalikai
daugiau nieko neišmano, kaip tik
spiaudytis. Tokia jų moralė, tokia
jų spaudos etika.

APIE DUONOS RIEKĘ...
“Valtiečių Laikraštyje” (š. m.
rugsėjo mėn.) S. Mockuvienė rašo
apie “duonos riekę”. Trumpai pa
sisakiusi, kad pasaulyje esama bado,
toliau rašo: “O kas dedasi pas mus?
Vežam iš parduotuvių duoną mai
šais, pasidėję ant dulkinų grindų,
apžergę kojomis. Perkam ne talkai,
ne vestuvėms. Iš to maišo tik vie
nas kepaliukas pakliūna ant stalo,
o kitus suės paršai, sules vištos, iš
mėtys vaikai. O juk duona — bran
gus produktas. Dar atsimename
tuos laikus, kai dėl jos riekės dir
bom nuo aušros iki sutemų, kai,
sudėję rankas, meldėmės: duok
mums duonos kasdieninės”.
Autorė toliau išvedžioja, kad dab?r sočiai gyvenama. Bet “Sovietskaja Litva” korespondentas V. Figurin š. m. rugpiūčio 31 d. dienraš
tyje rašo apie derliaus nuėmimą
Akmenės rajone, Žemaitės vardo
kolchoze. Jis dėsto, kad kol kas tenuimta tik pusė derliaus, nors, ro
dos, ir nėra jokių kliūčių tokiam
uždelsimui. “Duoną nuimti čia ne
siskubinama... Kolchoze vyrauja
nuomonė, kad skubėti nereikia.”
O jau esą priskaitoma, kad dirvose
500 centnerių grūdų prarasta. Ko
dėl. niekas nežino. Be to, kai ko
respondento ir kitų su juo buvusių
akivaizdoje pripiltas sunkvežimis
pasisisuko, didelė grūdų banga persipylė per jo kraštą. Toliau paskui
sunkvežimį driekėsi auksinių miežių
juostos visu 12 kilometrų kelio.
“The Christian Science Monitor”
Maskvos korespondentas David K.
Willis rugsėjo 8 d. to dienraščio
laidoje rašo apie Maskvos super
marketą. Į krautuvę atėjo Ivan Iva
novic su žmona, virvių krepšiais
rankose, maisto pirktis. Tai buvo
ankstyvo rudens diena. Jiems rūpė
jo rasti mėsos, pieno, pomidorų,
agurkų, obuolių. Bet tegavo duonos,
tuo tarpu kai kitais metais būdavo
ir pieno ir mėsos. (Elta)

VĖL GAUTA NAUJA SIUNTA
populiarios knygos iš New Yorko
Efraimo Sevelos
TRUTH IS FOR STRANGERS.
Teisybė gali būti pasakoma
tik svetimiesiems
Kur tik yra? Sovietuose. Visą
teisybę apie Lietuvos okupaciją,
trėmimus į Sibirą, partizanų kovas,
žemės kolektyvizaciją ir kitas ko
munistų vykdytas okupuotoje Lie
tuvoje išsako savo romane Truth is
for Strangers autorius E. Sevela.
Atsimenant, kad tai yra ne so
ciologinė ar istorinė studija, bet
fikcija, autoriui galima atleisti už
keletą netikslumų; šiaip jau jis ro
do labai didelį palankumą lietu
viams ir nepaprastą neapyk'tintą
rusams okupantams.
Knyga įdomi ne tik mums pasi
skaityti, bet ir svetimiesiems pado
vanoti.
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Grožio salionai

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

BEAUTY FAIR COIFFURES

Apdraudę)

Baldai

Sav. Elena Astravas

ALBINAS MARKEVIČIUS
insurance Agent

CENTRAL APPLIENCES
MAYTAG WASHERS
Authorized Rėpieze.itathe
Aleksas Dieninis
I9lo Lincoln Ave..
Venice, Calif. 9029:
Phone 821-2525

6087 Sunset Boulevard

4052 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Rhone: 828-7525

Res.: 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln BĮ., Santa Monica, CA
90405
Phone: 399-9238
A. F. SKIRIU?
Insurance Agent

4354 Sunset Boulevard
Los angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

Automobįliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE

181o Wilshire Blvd.,
Santa ivionica, Calif. 9u403
xel. 394-0 <72
latoymaa

ai

Telefonas

Moteliai

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
■ i-laite of Hollywood”

MOTEL tiuTrt & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, ea.

(714) 347-8315

Nuosavybę pardavėjai

BIRUTA BARVIKS, D. D. Š.
Member L. A. County Dental S'ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036

JONAS KUTRA
,_al -statė—iiuome Tax —Notary
Public

1911 Pacific Coast Hwy.
uomita, Calif, 90717
Telef. 325-3145

Alines-uxeiflos
THE BIG SHOT
Cocktails and Dancing
Jonas Spreinaitis, savininkas
14530 Lanark Street
Panorama City, Calif. 91402
Phone 727-9937
—'

LITTLE JOY "Jr."

Cocktails — Pools — Piano
Liudas Reivy das, sav.
1477 Sunset Bl., Los Angeles, Calif.
Telef.: MA 6-8373 .

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

Dokumenty tvirtinimai
ANTHONY SKIRIU8

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919

Res. prone TH 2-5344

A. Skirtus jau virš 20 metų dirba
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu
ry Dept., Internal Revenue Service
įstaigoje (San Francisco, Calif.) ke
letą metų.
Dėl laiko prašoma iš anksto su
sitarti telefonu Skambinti:
NO 4-2919

su spalvotomis V. Stančikaitės
Iliustracijomis.

Kaina $3.00

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

Tel. 451-3050

A. BLAKIS, D.D.6.

šią ir kitų knygų jaunimui galite
gauti “Lietuvių Dienų” leidykloje:
4364 Sunset Blvd., Hollywood, CA
90029

Mūsų knygyne taip pat galite gauti
lengvosios muzikos
šokių, maršų, chorų dainų,

Dantistas (latvių kilmes)
BODY and FRAME WORK
Auiamobuių taisymas
Vincas Viskantas, savin.

ANTANĄ SKIRIU — telefonu
NO 4-2919.

Meškiukas Rudnosiukas

Res. HO. 6-6084

Dantistai

Uttzyuiud.

patarnavimo reikalais kreipkitės j

Vytės Nemunėlio

Indio, Calif. 92201

Tel. WE 9-1448

(Income Tax)

82-033 Hignway 99,

6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097

466-1065

Residence 1 (714) 642-4878

Fotografai

UULUAUUDllA^

AX'

Hollywood, CaliTornia 9002b

PAJAMŲ MOKESČIŲ

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica , Calif. 90403
Phone 828-4613 by «^po<- meat

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Lsiaie Broker
ROQUE & MARK CO.

atskirų solistų
PLOKŠTELIŲ.

3002 Santa Monica Blvd.,
GIEDRAITIS, D.D.S.
ir
DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai
3151 Gleendale Boulevard

ROLANDAS

Jst. telef. 393-5544

LUIS M. ALBERT, M.D.
118 E. Glenoaks Blv.
Glendale, Calif. 91207
Phone 246-2456
.... I". . I --„.I -

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

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

Gydytojai

I-v-,, ■

Res. 395-0410

Henry J. PASCOE Realtors

Telef 660-1205

" ^„.1

828-7525

Real Estate Broker

LOS ANGELES, CA. 90039

——

Santa Monaca, Calif. 90404
Pohne:

—■—I——

namų 393-1381

ANTANAS Ir BRONĖ SKIRIAI

Estate Brokers
- — I-

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas
įstaigos telef. 826-3590
Namų telefonas 820-2867
3231 Pice Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405

Valandos: 9:00 AM — 5:90 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 9002s,
NO 4-2919

Res. TH 2-5394

TARBELL REALTORS
1584 W. Katella, Anaheim, Calif.

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

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth St.
Granada Hills, Calif. 9>344

Vyt. A. Lubert

Valandos: 10—12 ir 3—7; Sell. 9—'
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-811C

Vaiky darželiai
GLENDALE PRE-SCHOOL

ALGIDRAS M. DEVENIS, MD
Gynekologas ir chirurgas
1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA
90813

Telef. 432-2973,

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių,
gimtadienių ar kitomis progomis—
tai lietuviški tautiniai audiniai:
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.
Gražu dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.
Didelis dovanų pasirinkimas yra
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-jc:
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
Calif. 90029
Tel. 664-2910

resid. 597-4141

and KINDERGARTEN
Ona žukienž

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.
Teied.; 344-4517(1 vakare 241-0340

Dovanos angliškai skaitantiems
Viena iš gražiausių dovanų bus
Adomo Galdiko monografija “A
Color Odyssey”, iliustruota spalvo
tomis ir vienos spalvos iliutracijoms, 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.

Pirm. Juozas Mitkus
2610 Griffith Park Blvd., Los An
geles, Ca. 90039. Tel. 662-6591
Sekr. Litą Žilevičiūtė, tel. 244-6792

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7

8

LIETUVIŲ
PARENGIMŲ
KALENDORIUS

NAUJOS PREKYBOS
— Rimas Gurčinas pradėjo savo
kompaniją “Gurčinas Associates,
Consulting Electrical Engineers”,
1637 Pontius Ave., Los Angeles,
Calif. 90025. Telef. (213) 479-2395

SPALIO MĖN.

2d. —r Santa Monikos Liet, klubo
metinis balius Miramar viešbuty.
9 d. — Tautinės Sąjungos ir Tau
tinių Namų 15 metų sukakties
minėjimas savoje salėje.

Rimas Gurčinas yra Viktorijos ir
Igno Gurčinų sūnus, nesenai baigęs
mokslus ir vedęs lietuvaitę Safrončikaitę.
Tėvas Ignas Gurčinas irgi yra
elektros įvedimų specialistas.
Naujai kompanijai linkime ge
riausios sėkmės!

17 d., sekmad., — “Lietuvių Die
nų” žurnalo 25 metų sukakties
minėjimas Ambassador viešbu
tyje, Venetian salėje.

30 d., šeštad., — Baltic Heritage
Radio “Kaukių Balius” Women’s
Bay klubo salėje Santa Monikoj.
30 d. 7:30 PM — Lietuvių Radijo
Valandėlės Rudens Balius, Tauti
niuose Namuose.

ATOSTOGOS

LAPKRIČIO MĖN. —

— L. S. T. Korp Neo-Lithuania
Los Angeles metinė šventė ir balius
įvyksta š. m. lapkričio 6 d. 7 vai.
30 min. vakaro Tautiniuose Na
muose, 3356 Glendale Blvd.
20 d., šeštadienį, Šv. Kazimiero
parapijos atnaujintos salės atida
rymo banketas.
21 d. — Padėkos pamaldos ir salės
apžiūrėjimas (open house).
GRUODŽIO MĖN. —

11 d., šeštad. — R. Apeikytės
piano rečitalis Latvių salėje. Rengia
latviai.

TRUMPAI
— Žibutė Stroputė, buvusi išrink
ta Los Angeles lietuvių gražuole,
kuri vėliau ištekėjo už dr. Geručio
Kišonio Australijoje, buvo atvykusi
su visa šeima — trimis vaikučiais
ir vyru į brolio Kęstučio Stropaus
dukters krikštynas.
Gen. S. Raštikis jau 80 m. amžiaus
S. m. rugsėjo 13 d. gen. Stasiui
Raštikiui, gyvenančiam Los Ange

les, suėjo 80 metų amžiaus. Ta
proga jį aplankė artimieji draugai
ir jis- gavo daug sveikinimų laiškais.
Gen. S. Raštikis dėl silpnos svei
katos dabar mažai kur tesirodo lie
tuvių parengimuose.
Gimtadienio proga sveikiname
gen. Stasį Raštikį ir linkime dar il
gų ir sveikatingų metų.
— Jonas Salys iš Boring, Oregon,
vėl persikėlė gyventi į Kaliforniją.
Jo adresas yra toks: 203 E. Iris St.,
Oxnard, CA 93030. Telefonas:
(805) 483-7827.

ATITAISYMAS”

Praėjusiame LAV nr. įvyko klai
da: straipsnyje “Jaunuoliai į Litua
nistinius kursus” žymint aukotojus,
buvo parašyta, kad Lie. T. N. pa
aukojo $10.00, o turi būti $50.00.
Už klaidą atsiprašome.

Rašytojas Anatolijus Kairys.

Rašytojas Anatolijus Kairys

JAV ir LB Kultūros ir Švieti
mo reikalų tvarkytojas, rugsėjo 25
ir 26 dienomis dalyvavo Los An
geles Lietuvių Dienoje ir vaidinime
“Sidabrinė diena”, kurią pastatė L.
A. Dramos Sambūris.
A. Kairys yra parašęs daug dra
mų ir komedijų ir iškilęs į vyrau
jančius šio meto lietuvių išeivijos
dramaturgus. Jo vėliausias veikalas
yra “Sidabrinė diena”, parašytas
Chicagos Dainavos ansambliui ir
statytas Chicagoje (su B. Budriūno
muzika) bei kituose miestuose. Los
Angeles mieste šis veikalas pastaty
tas kaip komedija su keletu dainų
ir šokių montažu.

MIRTYS
— Juozas Matjošaitis mirė rugsė
jo 12 d. Long Beach ligoninėje. Pa
laidotas rugsėjo 16 d. Forest Lawn
kapinėse. Religinės apeigos atliktos
Šv. Kazimiero bažnyčioje.

J. Matjošaitis buvo aktyvus Long
Beach Lietuvių Klubo ir Liet. Ra
dijo valandėlės klubo narys. Jis
daug aukodavo lietuvių kultūri
niams ir laisvinimo reikalams, taip
pat rėmė lietuvių spaudą..
Reiškiame gilios užuojautos bro
liui ir visiems giminėms.
— Edvardas Jakubėnas, 24 me
tų amžiaus, tragiškai žuvęs Austra
lijoje, buvo parvežtas į Los Ange
les ir rugsėjo 25 d., šeštadienį, pa
laidotas Forest Lawn kapinėse. Ro
žančius ir laidotuvių mišios vyko
Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Edvardas buvo baigęs USC universiteą ir gavo darbą Australijoje
alyvos kompanijoje. Reiškiame gi
lios užuojautos tėvams Alfonsui ir
Jusefai Jakubėnams, seseriai Dianai
Šurkienei, pusseseriai Alenai But
kienei ir kitiems giminėms.

.— Genovaitė Straukienė iš Ade
laidės, Australijoje, lydima giminai
tės Rūtos Arienės, aplankė LAV ir
LD redakcijas ir įsigijo knygų ir
suvenirų.

G. Straukienė su dukra Giedre
šios vasaros atostogas praleido ke
liaudamos per Europos valstybes,
Kanadą ir JAV-bes.

Straukai turi gerą darbą Australi
joj. Jie užaugina ir išmokslino du
sūnus ir dukrą. Yra veiklūs Austra
lijos bendruomenės nariai.
— Eleonora Liseckienė, Glen
dale, Calif., šią vasarą atostogas
praleido Europoje ir a'p lankė gimi
nes Lietuvoje. Kelionė buvo įvairi
ir sėkminga.
-— Stasė Deveikienė ir sūnus Vy
tautas šią vasarą praleido atostogas
Europoje: Švedijoje, Vokietijoje,
Sovietų Rusijoje ir Lietuvoje. Sūnūs
sako, kad kelionė buvo įdomi, bet
turėjo “lots of trouble”.

Vestuvės
— Vaidilutės Bulvytės su Algi
mantu Mikuckiu sutuoktuvės įvyko

spal.o 2 d., šeštadienį, Šv. Kazimie
ro bažnyčioje.

Priėmimo vaišės buvo Nob Hill
Banquet Center salėje, Panorama
City, Calit.

Abu jaunieji buvo aktyvūs skau
tai ir Jaunimo Ansamblio šokių
grupės nariai. Jie yra baigę Šv. Ka
zimiero šeštadieninę lituanistinę mo
kyklą, o Vilija toje mokykloje jau
mokytojavo.

Sveikiname jaunavedžius ir linki
me saulėto vedybinio gyvenimo.
KRIKŠTAI
— Kęstučio ir Robertos Stropų

Sun Valley, Calif., rugsėjo 9 d. pa
krikštyta dukra Mildos Žibutės Eleonoros vardais. Krikšto tėvais bu
vo Žibutė ir dr. Gerutis Kišoniai,
atvykę iš Australijos.
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Tarptautinis Operos Ansamblis stato

Puccinio operą “Madame Butter
fly”. Operos muzikinis direktorius
— tarptautiniai žinomas buvusios
karališkos Budapešto operos direk
torius Dr. Nandor Domokos. Re
žisierius Algimantas Žemaitaitis; di
rigentas — Richard Lessing.
Opera pilnai inscenizuota: deko
racijos, kostiumai, šviesos ir pilnas
orkestras.

Pastatymai vyksta:
Spalio 15 ir 16 d., penktad. ir
šeštad., 8 vai. vakaro;
Spalio 17 d., sekmad., 3 v. p. p.
8val. vak.
Immaculate Heart College audi
torijoje, 2021 N. Western Ave.,
Los Angeles.

Rezervuotos vietos $6.40 ir
$4.50;
Pensininkams ir studentams $2.
Dėl bilietų kreiptis pas Alg. Že
maitaitį, telef. 473-0103.

GAUTOS NAUJOS KNYGOS
PAMINĖJIMUI
Lithuania Minor, — studijos apie
Mažosios Lietuvos istoriją ir etno
grafiją. Redagavo Martinas Brakas.
Išleido Lithuanian Research Insti
tute, Inc., New York. Knyga gražiai
išleista, iliustruota, su žemėlapiais,
kietais viršeliais. 304 p. Kaina $15.
Savanorio ir kontražvalgybininko
atsiminimai. Parašė ir išleido Jonas

Demereckis. 200 p. Kaina kiet. virš.
$5.00, minštais virš. $4.00.
Močiut's dovanėlė. Parašė Danu
tė Lipčiūtė-Augienė. Iliustravo dail.
Jadv. Paukštienė. Abėcėlė eilėmis
mažiems vaikams. 72 psl., didelio
formato, Įrišta kietais virš, kaina $4.

The Baltic Nations. Rimta studi
ja apie Pabaltijo valstybes. Parašė
prof. B. J. Kasias. Iliustruota ir su
žemėlapiais. Kaina $12.

JAV Liet. Bendruomenė išleido
naują knygą 100 žaidimų dideliems
ir mažiems. Kaina $2.
D" draugai, apysaka jaunimui,
parašyta V. Frankienės-Vaitkevičienės. Kaina $4.

• Mr. F. Valuskis, 1839 Deloz
Avė., L. A. CA 90027, parduoda
žemės didelį plotą, kur galima rasti
aukso ir b. ngakmeniu. 663-4424
° GOLD & turquoise near sur
face. One man can work it, 6
claims. $15,000 cash total price.
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