
'• -i

■ I 1E VII W 11 11LI 1 1A
AM E R IROS VARAI?uc1SE

• '
1 ■ • . _ • > ,

F J t

1976 m. Lapkričio mėn. Nr. 1 1

"LIETUVIŲ DIENŲ" ŽURNALO SUKAKTIS
1976 m. pradžioje suėjo 25 metai, 

kai Los Angeles mieste leidžiamas 
“Lietuvių Dienų” žurnalas. Tai su
kakčiai atžymėti spalio 17 d. su
rengtas minėjimas-banketas Am
bassador viešbučio Venetian salėje. 
Susirinko arti 200 LD skaitytojų bei 
rėmėjų.

Banketą pradėjo LD leidėjas A. 
Skirius ir pakvietė inž. Vytautą Če
kanauską programos vedėju.

Pietūs buvo pradėti prel. J. Ku- 
činsio invokacija, pritaikyta progai.

Pagrindiniai kalbėtojai buvo Ig
nas Medžiukas ir Bernardas Braz
džionis. L Medžiukas apžvelgė LD 
istoriją nuo pat įsikūrimo, plačiau 
paminėdamas buvusius redaktorius: 
Juozą Vitėną, Bernardą Brazdžionį, 
Dalilą Mackialienė ir kitus — ang- 
ėl k. redaktorius ir talkininkus.

Bern. Brazdžionis tarė žodį apie 
spaudos misiją laisvėje, kalbą paį
vairindamas nuotykiais iš savo 17 
metų redagavimo darbo ir redakci
nės kolegijos “virtuvės” rengiant 
naują žurnalo numerį. Vaizdžiai ir 
gyvai apibūdino kolegijos bendra
darbius, “atsiminimus” nuspalvinda
mas lenkva bičiuliška šypsena.

Sveikinimo žodžius pasakė prie 
garbės stalo sėdėjusieji — buvę re
daktorės Alė Rūta-Arbienė ir Da
ilia Mackialienė ir prel. J. Kučingis 
bei arch. Edm. Arbas. Taip pat 
Taip pat žurnalą ir leidėją sveikino 
įv. organizacijų pirmininkai. Raštu 
gauta eilė sveikinimų — iš Lietuvos 
Atstovybės Washingtone — Dr. S. 
Bačkio, pirmojo redaktoriaus J. Vi- 
tėno (kuris dabar dirba Amerikos 
Balse), taip pat iš konsulų JAV-se 
ir Kanadoje, be to, iš laikraščių — 
“Dirvos”, “Keleivio”, “Nepriklau
somos Lietuvos”, “Aidų” ir kt.

Skaitytojų vardu sveikino V. Kaz
lauskas, tardamas entuziastingą ir 
humoru pamargintą žodį.

Dėl laiko stokos daugiau sveikini
mų žodžiu nutraukta, ir prieita prie 
meninės programos, kurią atliko 
pianistė R. Apeikytė ir solistė Janina 
Čekanauskienė.

Sužinojus, kad žurnalo leidėjui, 
Antanui Skiriui, tik prieš porą dienų 
suėjo 65 metai, dalyviai sugiedojo 
komp. B. Budriūno sukurtą ilgiau
sių metų tekstą “Valio, valio!”

A. Skirius perskaitė apie 40 Ka
lifornijoje gyvenančių skaitytojų są
rašą, kurie LD prenumeruoja jau 
25 metus, ir jiems buvo įteikti at- 
žymėjimo diplomai.

Po trumpo padėkos žodžio leidė
jas Antanas Skirius baigė minėjimą.

“LIETUVIŲ DIENŲ” ŽURNALO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS
VIRŠUJ — Kairysis garbės stalo 
šonas (iš k.): sol. J. Čekanauskienė, 
pianistė R. Apeikytė, arch. Edni.

Arbas, rašytoja Alė Rūta, Aldona 
Brazdžionienė, poetas Bern. Braz
džionis, buv. vyr. redaktorius, Da
ilia Mackialienė, buv. vyr. red. ir 
programos vedėjas inž. V. Čeka
nauskas.

VIDURYJE — Dešinysis garbės 
stalo šonas (iš k.): A. Skirius, LD 
leidėjas, B. Skirienė, prel. J. Ku
čingis, L Medžiukas, Medziukienė, 
Milton Stark, buv. anglų . vyr. red., 
Bronė Starkienė (pirmoji Kalifoni- 
jos Lietuvio bendradarbė), Alf. A. 
Milukas, dabart. anglų dalies red.

ŽEMAI — Visas garbės stalas 
ir dalis minėjimo dalyvių.
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BRAŽINSKŲ ATSIŠAUKIMAS

• Mes, Lietuvos laisvės kovotojai Pranas ir Algirdas Bražinskai, savo 
prasiveržimo pro geležinę uždangą šešerių metų sukakties proga kreipia- 
mės į viso laisvojo pasaulio lietuvių visuomenę, į visas lietuviškas organi
zacijas ir į kiekvieną brolį bei sesę lietuvį paaiškindami savo dabartinę 
padėtį ir prašydami visokeriopos paramos.
. Mūsų prasiveržimas lėktuvu pro geležinę uždangą 1970 m. spalio 15 
d. buvo akivaizdus išreiškimas visos lietuvių tautos protesto prieš sovietų 
okupaciją, plačiai išgarsinęs Lietuvos vardą bei vargą Turkijoje, o taip 
pat ir visame pasaulyje. Sovietų imperija dėjo didžiausias pastangas mus 
susigrąžinti ir sunaikinti kaip pavergtų žmonių laisvės siekimo simbolį. 
Tačiau turkų patriotų ir laisvojo pasaulio lietuvių broliškos paramos dėka 
mums pavyko ištverti šešerių metų kovą Turkijoje ir š. m. rugpiūčio 24 d. 
pasiekti laisvus Amerikos krantus.

Mes esame pateikę JAV politinio prieglobščib prašymus, norėdami likti 
laisvoje Amerikoje, kol tėvynė Lietuva yra okupuota, ir kaip galima našiau 
bei prasmingiau prisidėti prie demokratijos gynimo, lietuvybės išlaikymo 
ir Lietuvos laisvinimo pastangų. Tačiau sovietiniai okupantai neatsisakė 
savo kėslų susigrąžinti ir sunaikinti du lietuvius politinius pabėgėlius. 
Maskva jau pateikė Vašingtonui kelis oficialius protestus ir vysto didžiulį 
spaudimą dėl mūsų ©kstradicijos.

Mes prašome visus lietuvius telegramomis ir laiškais kreiptis į prezi
dentą Fordą, Valstybės departamentą, kongresmanus ir senatorius, kad 
Bražinskams būtų suteiktas politinis prieglobstis Amerikoje. Lietuvių ak
cija gali būti labai efektinga. Mūsų padėtis dabar yra labai sunki — kan
kina netikrumas dėl savo ateities, kadangi Maskvos spaudimas yra labai 
didelis, o taip pat negalime niekur dirbti, kol Valstybės departamentas iš
spręs mūsų politinio prieglobsčio klausimą.

Prašome lietuvių visuomenę, įvertinant mūsų dabartinę keblią padėtį, 
paremti mus aukomis, kas padėtų mums sėkmingiau tęsti laisvės žygį ir 
vykdyti patriotinius įsipareigojimus lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos lais
vinimo darbuose. Aukos įgalintų mus artimiausiu laiku išleisdinti knygą 
apie lietuvių kovas prieš okupantus nuo 1941 m. iki 1970 m., koncla- 
gerius Sibire, pirmą pasaulio istorijoje sėkmingą sovietų lėktuvo nukrei
pimą ir šešerių metų odisėją Turkijoje. Knyga, išleista lietuvių ir anglų 
kalbomis, plačiai pasitarnautų Lietuvos laisvės siekimo garsinimui. Mes 
taipgi norime kaip galima greičiau aplankyti visas lietuvių kolonijas,'tiek 
daug padėjusias mums per tuos šešerius kovų ir išbandymų metus Turki
joje. Mes tvirtai tikime, kad su visų lietuvių pagalba bus laimėtas ir šis 
naujas kovos tarpsnis visos lietuvių tautos labui.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Pranas ir Algirdas BRAŽINSKAI

P. S. Aukas ir laiškus Bražinskams prašome siųsti šiuo adresu: P. A. 
Bražinskas, 54 Coral Street, Worcester, Mass. 01604

Dėl Sovietų dominavimo Rytuose

Ryšium su spalio 6 d. debatuose 
prezidento Fordo pareiškimu ne
pagrįstai paneigiančiu Sovietų Są
jungos dominavimą Rytų Europoje, 
rytojaus dieną Pavergtųjų Tautų 
Seimo atstovai televizijoje 4-tame 
kanale (New Yorke) turėjo pasi
kalbėjimą su NBC News korespon
dentu Jim Van Sickle. Pasikalbėji
me dalyvavo ir į korespondento 
klausimus atsakinėjo Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimo vicepirm. 
prof. dr. Bronius Nemickas, gen. 
sekr. Feliks Gadomski (lenkas) ir 
generalinio komiteto nariai: Imre 
Kovacs (vengras) ir Alfreds Ber
zins (latvis). Pasikalbėjimo metu 
atstovai išreiškė didelę nuostabą ir 
griežtą protestą dėl Prezidento For
do neteisingo pareiškimo, pabrėž
dami gyvą reikalą jį veikiai atšauk
ti. E.

Prezidentas Gerald Ford spalio 
12 d. rytą Baltuosiuose Rūmuose 
priėmė etninių grupių atstovus. 
Trumpame savo pasisakyme dėl Ry
tų Europos, prezidentas pabrėžęs 
kad: Rytų Europos pasaulis yra 
nelaisvas, nes jame Sovietų Sąjun
ga laiko 30 divizijų įvairiais gink
lais ginkluotos kariuomenės; jei ne 
ta kariuomenė, tai tos tautos būtų 
jau senai laisvos. JAV niekuomet 
nepripažino ir nepripažins toms 
tautoms sovietų dominavimo. Rytų 
Europos žmonės karštai trokšta 
laisvės. Nors jų kraštus sovietai 
valdo, bet jų dvasia nepalūžo ir nie
kuomet nebus palaužta — jie bus 
laisvi.

Apie Pabaltijo valstybes Prezi
dentas neužsiminė. Tačiau paklaus
tas jis pabrėžė, kad Amerikoje re
ziduoja tų kraštų diplomatinės mi
sijos ir jų neteisėto inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą JAV nepripažįs
ta ir nepripažins. E.

CONTINENTAL
MEAT AND SAUSAGE COMPANY

Gamina ir Clems rūšies lenkiškas dešras.
Importuoja lenkišką kumpį, alų ir vyną.

□aviniukas HANS E. HESS
Retail: 1001 N. Pacific Ave., Glendale, CA 91202

i Glendale, CA 91201 
Telef. - 246-5591

Siunčiame į bet kurią pasaulio valstybę.
Wholesale: 6406 San Fernando Rd., 

Telef. - 246-2571

RŪTA, INC. Investavimo Bendrovė
3002 Santa Monica Blvd., Santa Monica, Calif. 90404
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Lietuviškos duonos galite gauti
LITAS HOUSE OF PASTRIES

4348 Fountain Ave., Los Angeles, Calif. Telef. 660-5974 
Nauja savininkė — filipinietė Carmelita Icamen.

Duoną pristato A- Kazilionis. — Taip pat parduoda įvairius sumušti
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Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro 
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BRAŽINSKAI AMERIKOJE KALIFORNIEČIAI TALKINA BRAŽINSKAMS
Prano ir Algirdo Bražinskų su

kviesta lietuvių spaudos ir radijo 
darbuotojų konferencija įvyko 1976 
m. rugsėjo 22 d. dr. J. K. Valiūno 
namuose, New Rochelle, N.Y. Į 
konferenciją atvyko per 30 asmenų. 
Dalyvavo ir trys Bražinskai: Pranas 
ir Algirdas su jaunamarte, Bernade
ta Miliauskaite-Brazinskiene, ir jos 
tėvelis iš Worcester, Mass.

Dr. Valiūnas pasveikino susirin
kusius ir pakvietė Praną Bražinską 
tarti žodi. Jis perskaitė raštu pa
ruoštą 5-ių ir pusės psl. pranešimą, 
kuris paskui buvo išdalintas spau
dos žmonėms. Duotame pareiškime 
rašoma:

“Mes, Pranas ir Algirdas Bra
žinskai, prieš šešerius metus sėk
mingai prasiveržė pro geležinę už
dangą, sunkioje ir ilgoje kovoje, vi
so pasaulio lietuvių patriotų drau
giškos pagalbos dėka, nugalėję visas 
sovietų spendžiamas pinkles bei 
statomas kliūtis, pasiekėme laisvus 
Amerikos krantus ir esame laimingi, 
kad šiandien pirmą kartą turime 
galimybę tiesiogiai susitikti su 
laisvosios lietuvių spaudos ir radijo 
atstovais.

“Pirmiausia, mes norime perduoti 
pavergtos, bet nepasidavusios ir ko
vojančios Lietuvos broliškus sveiki
nimus patriotinei lietuvių išeivijai 
laisvajame pasaulyje ir prašymą 
dar vieningiau bei ryžtingiau visais 
įmanomais būdais paremti paverg
tus brolius ir seseris kovoje už lais
vę, nepriklausomybę ir pagrindines 
žmogaus teises. Lietuvių tautos ko
va už tautinį išlikimą, savo kalbos, 
kultūros, religijos ir aplamai lietu
viškos tapatybės išsaugojimą bei 
valstybinės nepriklausomybės atsta
tymą yra teisėta ir teisinga kova, 
kuri anksčiau ar vėliau apsivaini
kuos pergale.”

Toliau Pranas rašo, kad 1940 m., 
kuomet įvyko sovietų okupacija, jis 
buvęs 16 metų jaunuolis. Jau tada 
jam užviręs kraujas, ir jis prisiekė 
kovoti prieš okupantus. Jis toliau 
tęsia:

“Savo priesaikai aš likau ištiki
mas 1941 m. birželio sukilime, ku
riame buvau sužeistas. 1941-44 m. 
rezistencijoje prieš hitlerinius gro
bikus ir 1944-54 m. partizaniniame 
kare prieš rusiškus bolševikinius 
okupantus. Kovoje aš nebuvau vie
nas. Tų, kurie jautė ir galvojo pa
našiai kaip ir aš, ir davusių prie
saiką iki mirties kovoti už tėvų že-, 
mės laisvą rytojų, buvo dešimtys 
tūkstančių. Tai buvo daugiausia 
jauni vyrai ir moterys, pilni tikėji
mo ir ryžto. Ir kaip buvo skaudu 
matyti juos krintant didvyriškose 
kovose su žymiai didesnėmis pajė
gomis, apsupime susisprogdinant 
granata ar pasiliekant paskutinį šū
vį sau. Ir ką reikėjo pergyventi, kai

Pranas Bražinskas

Netikėtas pokalbis vakare
Pranui ir Algirdui Bražinskams 

pasiekus JAV-bes ir jiems padavus 
State Departmentui (Užsienio Rei
kalų Ministerijai) prašymą leisti 
pasilikti pastoviai, daugelis spėlio
jo, kaip jiems sekasi?

Netikėtai, 1876 m. spalio 23 d., 
lygiai 6 vai. vakaro iš Rytinės JAV 
dalies paskambino Pranas Bražins
kas. Papasakojo: jie labai dėkingi 
visiems geros valios lietuviams, ku
rie tiek daug jiems padėjo. (Padė
kas yra paskelbę spaudoje). Taip 
pat dėkoja ALTai už viešus ragini
mus jiems padėti rašytus laiškus 
JAV prezidentui, State Departmen
tui, senatoriams, Kongreso atsto
vams. Dėkojo kaliforniečiams, iš 
kurių gavo daug, įvairios paramos. 
Prašė pagyvinti telegramų, laiškų 
rašymus minėtiems asmenims ir 
įstaigoms. Į tuos pokalbius įsijungė 
ir Algirdas Bražinskas. Pasikalbė
jimas truko 14 minučių. Jie daug 
kartų dėkojo geros valios lietu
viams, prašė jų nepamiršti iki gaus 
oficialų JAV leidimą pastoviam 
apsigyvenimui.

Kaliforniečiai pritaria

Tuoj nuvykau pas kleboną prel. 
kun. J. Kučingį. Išdėsčius Bra
žinskų prašymą, klebonas sutiko, 
tardamas: “Gerai, jų reikalu pakal
bėsiu rytoj per pamaldas. Bet jūs 
gaukite jaunimo rinkti telegramas, 
rašyti laiškus tuoj po pamaldų pa
rapijos kieme”. Pažadėjau.

iš apsupimo išneštas sužeistas drau
gas miršta ir paskutiniai žodžiai 
sustingę jo lūpose yra — Tegyvuo
ja laisva Lietuva!........Visa tai pil
nai suprasti gali tik tas, kas pats 
patyrė viso to laikotarpio siaubą 
ir didvyriškumą.”

Toliau jis paminėjo, kad jo tė
vas, Stasys Bražinskas, 1949 m. žie
mą žuvęs kovose su enkavedistais, 
o jis pats 1947 m. buvęs sužeistas, 
suimtas ir ištremtas į Sibirą. Po to, 
jau Lietuvoje, buvęs suimtas 1955 
ir 1963 m., o 1967 m. buvo ištrem
tas į Kazakstaną be teisės sugrįžti 
į Lietuvą. Tad 1968 m. atsidūręs 
Uzbekistane. į čia slaptai atvykęs 
sūnus Algirdas. Dar 1969 m. bu
vęs suplanuotas pabėgimas ir 1970 
m. spalio 15 d. pasisekė sovietų lėk
tuvą nutupdyti Trabzono aerodro
me, Turkijoje.

Beveik šešerius metus pragyvenę 
Turkijoje valdžios priežiūroje, jie 
visą laiką svajojo gyventi Ameriko
je. Šių metų liepos 12 d. Balfo pir- 
mininkėsp. M. Rudienės globojami 
ir lydimi, jie išvyko į Italiją, o rug
pjūčio 5 d. iš ten į Venecuelą. Iš •' 
ten ruepiūčio 24 d. jie vieni du jau 
buvo New Yorke, kur juos priglau
dė p. p. Valiūnai savo namuose.

Už nelegalų sienos peržengimą 
jiems iškelta byla teisme. Abu buvo 
suimti, bet dr. Valiūnui davus po 
$5,000 už kiekvieną, Bražinskai 
paleisti iki teismo. Pasamdytas ad
vokatas bylai ginti.

Konferencijos dalyviai, nuošir
džiai paploję už įdomų pranešimą ir 
už šešerių metų varganą gyvenimą 
kalėjimuose ir pabėgėlių stovyklose.

Prasidėjo klausimai, kurių buvo 
įvairių ir daug. Bražinskai, daugiau
sia Algirdas, atsakinėjo sumaniai. 
Jis papasakojo ir apie Turkijoje 
praleistą laiką.

Tenka pabrėžti, kad abu Bra
žinskai gražiai kalba lietuviškai, o 
Algirdas gana gerai kalba ir anglų, 
turkų bei rusų kalbomis.

Linkime jiems laimingai įsikurti 
pastoviam gyvenimui laisvame pa
saulyje. (Elta)

Algirdas Bražinskas

Vakare vyko Los Angeles lietu
vių žurnalistų skyriaus susirinkimas. 
Prigužėjo apie 70 asmenų, daugelis 
svečių. Pirmininkui leidus, išdės
čiau Bražinskų reikalą, prašiau vi
sų dalyvių ir žurnalistų talkos.

Grįžęs namo, paskambinau L. A. 
skyriaus ALT pirm. V. Čekanaus
kui. Mielai pažadėjo talkinti.

Kitą rytą paskambinau veikliai 
lietuvaitei Irenai Žukaitei, prašyda
mas jaunimo talkos laiškams rašyti, 
telegramoms priimti. Mielai paža
dėjo. Perskaičiau siūlomų laiškų 
projektą. Pritarė.

Vykdamas į sekmadienio pamal
das, spalio 24 d., parapijos kieme 
pamačiau ALTo pirm. Čekanauską 
rašantį laiškus prezidentui ir ki- 
kitiems aukštiesiems pareigūnams. 
Perskaičiau. Puikiai parašyti, vie
nas už kitą geresni ir stipresni, negu 
mano švelniai sudėstyti.

Prieš Mišias klebonas praneši
muose labai gražiai, šiltai pakalbėjo 
apie Brazinskuh, trumpai nusakęs 
jų odisėjišką kelionę į laisvę ir pri
dėjo, kad jie neturi būti išduoti 
pražūčiai, bet reikia iš naujo paro
dyti lietuvių vieningumą ir kiek ga
lint daugiau telegramų, laiškų pa
siųsti didiesiems į Washingtona. 
Kieme visiems talkins jaunimas.

Tikrai, Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Los Angeles skyrius, visi drau
ge ir vieningai, su savo atsivežtomis 
rašomosiomis mašinėlėmis, apgulti 
kaliforniečių lietuvių, rašė laiškus. 
ALTos pirmininkas pagal turimą 
kartoteką priiminėjo telegramas. 
Pagrindiniai Jaunimo Sąjungos tal
kininkai buvo: pirmininkas Vytas 
Bandziulis, nariai: Vincas Skirius, 
Tomas Stančikas, Irena Žukaitė, 
Ilona Bužėnaitė, Asta Grakauskai- 
tė.

ALTos pirm, pasikvietė vykti į 
vengrų sukilimo 20 metų proga jų 
(vengrų) surengtą užsienio spaudai 
konferenciją. Jis gražiai apie Bra
žinskus pakalbėjo, spaudai buvo 
įteiktos informacijos. Viena kores
pondentė iš “Herald-Examiner” 
labai domėjosi Bražinskų sugebėji
mais ir tokiomis greitomis vedy
bomis.

Vykome į McArthur parke ren
giamą vengrų sukilimo 20 metų su
kakties paminėjimą. Daug žmonių, 
įvairių valstybių vėliavų. Lietuviš
ką vėliavą nešė Čekanauskaitė.

Kišenėje laikiau pasirašytą prašy
mą Bražinskų reikalu prezidentui 
Fordui. Jis buvo tuo metu Los An
geles eimste. Į minėjimą neatvyko. 
Vakare laišką pasiunčiau paštu, 
kaip ir kiek anksčiau Kissingeriui.

Ką ir kiek nuveikė kitos lietuvių 
vietovės Bražinskų gelbėjimui? Ir 
kiek Tu, “pilkasis” lietuvi, lietu
vaite? : Vienas dalyvių
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA

Los Angeles žurnalistų susirinkimas 

įvyko š. m. spalio 23 d., šeštadienį, 
7 vai. 30 min. Vila Trakai (3675 
Monon St., L. A.) salėje. Vakaro 
tema: “Gyvenimas dabar komunis
tų valdomoje Lietuvoje”. Kalbėjo 
Lietuvoje šiemet atsilankę inž. E. 
Jarašiūnas ir akt. J. Kaributas. (Bu
vo dar skelbtas E. Sinkys, bet jis 
neatvyko). Vienas kalbėjusių pasi
tenkino tik teatrų ir jų pastatymų 
aptarimų, o kito temą dominavo 
universitetas ir su tuo susiję įspū
džiai.

Po pranešimų buvo daug paklau
simų ir komentarų. Pabaigoje buvo 
dar parodyta skaidrių iš Lietuvos.

Susirinkime kalbėjo A. Gustaitis 
Prano ir Algirdo Bražinskų reika
lu.

LAS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRIS

po sėkmingai suvaidintos A. Kairio 
komedijos “Sidabrinė diena”, porą 
savaičių pasilsėjęs, vėl susirinko 
darbui. Pradėta ruošti Dramos 
Sambūrio skelbto konkurso pirmą 
premiją laimėjęs veikalas Birutės 
Pūkelevičiūtės “Palikimas”.

ši drama bus statoma Los Ange
les 1977 m. gegužės 7 d. Gegužės 
30 d. šis veikalas bus vaidinamas 
Toronte, Kanadoje, IV-tojo Teatro 
Festivalio metu.

Dramos “Palikimas” vaidintojų 
sudaro: Viltis Jatulienė, Inga Tu- 
mienė, Raisa Urbanienė, Vincas 
Dovydaitis, Saulius Matas, Riman
tas Žukas. Režisuoja Dalila Mac- 
kialienė, dekoracijos Algio Žaliū- 
no, rež. pad. Ema Dovydaitienė.

Los Angeles lietuviai prašomi 
1977 m. gegužės 7 d. nerengti jokių 

B. Pūkelevičiūtės “Palikimo” veikalo artistai (iš kairės): A. Žaliūnas,S. 
Matas, V. Dovydaitis, R. Žukas; ILje eilėje — E. Dovydaitienė, Raisa 
Urbanienė, L Tumienė, D. Mackialienė ir V. Jatulienė.

kitų parengimų, tuo sudarant gali
mybę visiems pamatyti šį puikų B. 
Pūkelevičiūtės veikalą. Veikalas 
bus statomas Thomas Starr King 
gimnaijos: auditorijoje, 4021 Foun
tain Ave., L. A.

BALTŲ KALBŲ 
IR KULTŪRŲ KURSAS,

Kalifornijos universitete pradėtas 
spalio 7 d., vyksta toliau. Jau buvo 
prof. M. Gimbutienės ir prof. J. 
Kuprionio paskaitos. Spalio 28 d. 
Skaito prof. V. Juodeika: “Tauty
bių santykiai Baltų kraštuose ir vi
soje Sovietų Sąjungoje”.

Lapkr. 4 d. bus Jules Levin’o 
paskaita; lapkr. 11 d. — M. Gim
butienės: “Baltų mitologija”. Lap
kričio 18 d. — prof. Meyer’o “Bal
tai ir slavai”. Gruodžio 2d. — 
apie lietuvių poeziją skaitys pa
skaitą poetas Pr. Visvydas, apie 
altvių poeziją — latvių poetas 
Stumbrs. Gruodžio 9 d. — apie lie- 
latvių poeziją — latvių poetas O. 
joris.

Į paskaitas įėjimas laisvas. Labai 
gera proga mūsų jaunimui, kuris 
netoks stiprus lietuvių kalboje. Pa
tariama paskaitomis pasinaudoti vi
siems.

DR. MYRON KUROPAS

prez. Fordo ypatingas patarėjas 
Amerikos Tautinių grupių reikalais 
Spalio 9 d. , šeštadienį, dalyvavo

• iškilmėse prie vengrų laisvės 
kovotojų paminklo McArthur Par
ke ir padėjo vainiką;

tą pačią dieną

• Korėjiečių restorane pietų me
tu susitiko su Los Angeles mieste

Kalifornijos Tautybių Respublikonų Taryba: B. Nurmsen, A. Kalm, N. 
Medvid (pirm.), prezidento atstovas Dr. M. Kuropas, V. Čekanauskas, 
sekr., ir A Skirius, ižd.

ŽEMAI — Lietuviai su prezidento paskirtu specialiu atstovu Dr. M. 
Kuropu. Iš kairės: Lietuvių Resp. pirm. V. Čekanauskas, Dr. Myron 
Kuropas, Bronė ir Antanas Skiriai.

esančių tautinių grupių Respubliko
nų vienetų vadais, išsikalbėdamas 
visiems rūpimais klausimais;

• vakare dalyvavo lenkų suruoš
tame bankete ir Santa Monica Lie
tuvių Klubo metiniame parengime 
Miramar viešbutyje, kur susirinku
sius trumpai pasveikino prez. Fordo 
vardu;
Spalio 10 d., sekmadienį, ukrainie
čiai savo Kultūros Centro namuose 
suruošė bendrus Los Angeles tau
tinių grupių vardu pietus-pagerbi- 
mą, kuriame dalyvavo apie 400 
asmenų;
Spalio 11 d., pirmadienį, Dr. Kuro
pas buvo priimtas Los Angeles 
miesto burmistro, kur ukrainiečiai 
jam padovanojo paveikslą Bicen
tennial komiteto vardu.

Dr. Myron Kuropas yra ukrainie
čių kilmės amerikietis, pirmas as
muo pasiekęs tokios aukštas parei
gas Baltuosiuose Rūmuose.

SANTA MONIKOS LIETUVIŲ 
KLUBO BALIUS

Santa Monikos Amerikos Lietu
vių Klubas šiais metais spalio 2 d. 
atšventė savo 14 metų gyvavimo 
sukaktį ir suruošė tradicinį balių, 
kuris, kaip visados, praėjo jaukiai 

ir su dideliu pasisekimu. Svečių su
sirinko virš 200. Balius ir vakarienė, 
kaip ir kitais metais, įvyko Miramar 
viešbučio didžiojoje Satellite salėje. 
Svečių atvyko iš Los Angeles, San
ta Monikos ir tolimesnių apylinkių. 
Laike pietų puikus “Kontinentali- 
nis” orkestras grojo prie dalyvavu
sių stalų įvairias melodijas pagal 
užsakymą. Tas sudarė labai gerą 
nuotaiką, lyg būtume kur nors 
puikiame Europos restorane.

Pietums pasibaigus, trumpą, bet 
malonią programą atliko visų mė
giama dainininkė J. Čekanauskienė, 
akomponuojant pianistei R. Apei- 
kytei. Soistė padainavo kelias gra
žias, baliui pritaikytas dainas, ir 
susirinkusiųjų buvo maloniai pa- 
pagerbta.

Po programos klubo pirm. A. 
Markevičius ir Kalilofrnijos ALTos 
pirm. V. Čekanauskas pristatė sve
čius - amerikiečius iš politinio pa
saulio, būtent: Rep. R. K. Dornan, 
kuris kandidatuoja į 27 distrikto 
kongresmanus per ateinančius rin
kimus, ir Dr. M. B. Korapą iš 
Wahsington, D.C., kuris yra Bal
tuosiuose Rūmuose specialus vals
tybės prezidento patarėjas etniniams 
reikalams. Abu svečiai pasveikino 
susirinkusius ir trumpai papasakojo, 
ką jie numato padaryti dėl Lietuvos
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ĮSPŪDŽIAI IŠ KOLUMBIJOS LIETUVIŲ KALBININKAMS VAKARAS LOYOLOJE
Pereitą vasarą aktyvus Los An

geles jaunimo veikėjas studentas 
Linas Kojelis buvo nuvykęs į Pietų 
Ameriką, aplankyti Kolumbijos 
lietuvių kolonijas ir ypač Kolumbi
jos lietuvių jaunimą. Tai jau antra 
Lino kelionė į Pietų Ameriką, nes 
pereitą žiemą jis kartu su A. Gra- 
kauskaite, L Žukaite ir V. Skirium 
atstovavo Los Angeles jaunimui 
Pietų Amerikoj suruoštame III-me 
Jaunimo Kongrese. Tuo metu jis 
Kolumbijoje nebuvo, bet gavęs 
kvietimą iš Medellino lietuvių pa
rapijos klebono kun. Tamošiūno, 
Kojelis su dideliu entuziazmu nu
keliavo į Kolumbiją.

Pirma Linas nuvyko į Medelliną 
(Tai antrasis Kolumbijos miestas). 
“Man Medellinas priminė Los An
geles”, sako Linas. “Visus metus 
oras šiltas ir sausas, lygiai kaip Pie
tų Kalifornijoj. Gatvės plačios ir 
švarios, ir namukai nėra taip bai
siai suspausti, kaip New Yorke arba 
kituose didžmiesčiuose. Medellino 
lietuvių kolonija maža, bet kaip ir 
Los Angeles kolonija, labai aktyvi, 
nors Bogotoje gyvena daugiau lietu
vių.”

Buvo Linas nuvykęs ir į Me
dellino priemiestį, La Ceja, kur vy
ko Kolumbijos jaunimo stovykla. 
Linas, aktyvus ateitininkas, palygi
no Kolumbijos jaunimo stovyklą su 
Los Angeles ateitininkų stovyklo
mis. “Stovyklavietė man labai pri
minė ateitininkų St. Raymond’s 
stovyklavietę Thousand Oaks. Oras 
šiltas, ir stovyklavietė apsupta gra
žiomis palmėmis. Kaip ir Los An
gelėje įprasta, jaunieji ir vyresnieji 
stovyklavo kartu. Be to, Stovykla 
buvo nedidelė, ir stovyklautojų skai
čius nesiekė nė 30. Bet turiu pripa
žinti, kad stovykla labai gražiai pa
sisekė. Buvo nepaprastai šilta nuo
taika, ir visi stovyklautojai entuzias
tiškai prisidėjo prie darbo.”

Stovyklai vadovavo Vacys Kęs
tutis Slotkus, dr. Antanas Mockus 
ir Gina Gaurišaitė.

laisvinimo. Visi dalyviai labai šiltai 
į tai reagavo. Taip pat klubo pirm. 
A. Markevičius pristatė garbingą 
viešnią p. Petokienę, kuri yra Up
land (Calif.) miesto tarybos narė. 
Tai vienintelė lietuvė, kuri yra iš
rinkta i tokią atsakingą vietą.

Toliau sekė šokiai ir, baliui įpu
sėjus, buvo traukiami laimėjimų bi
lietėliai; laimingieji išlošė po bonką 
šampano, kurio visą dėžę, kaip ir 
kiekvienais metais, padovanojo klu
bo pirmininkas A. Markevičius.

Balius linksmoje nuotaikoje tę
sėsi iki antros valandos ryto, (eg)

Kitą savaitę Linas praleido Bo
gotoje, kur jis susipažino su visais 
Bogotos veikėjais. Dienomis dr. ir 
p. Mockai Linui aprodė miestą, o 
vakarais Linas pravedė lietuvių kal
bos pamokėles. Nors kai kuris jau
nimas jau buvo dirbantis, visi pa
sistengė atvykti vakarais į pamokas, 
kurios tęsėsi kas vakarą daugiau 
kaip dvi valandas.

Trečią savaitę Linas praleidi p.p. 
Slotkų vištų ūkyje. Atvykęs po ka
ro į Kolumbiją, p. Slotkus nu
sprendė dirbti kaime. Taip ir pa
darė. Šiuo metu jis turi du ūkius. 
Pirmame ūkyje, Villa-vicenijo mies
telyje, p. Slotkus turi 40,000 vištų, 
kurios visai apylinkei parūpina 
kiaušinių. Antrame ūkyje, jau ne
toli Amazono, jis turi virš 1,000 
galvijų bei kitų gyvuliukų.

Ponai Slotkai labai šiltai priima 
visą lietuvišką jaunimą, nors jų 
ūkiai yra toli už Bogotos. Linas, 
važiuodamas į šiuos ūkius, pirmą 
kartą pamatė savo gyvenime tikras 
džiungles, kuriose lakstė beždžionės 
ir papūgos, vaikštinėjo tigrai ir liū
tai, o naktį šliaužiojo smaugliai.

“Kelionė labai pasisekė”, sako 
Linas, “aš manau, kad yra labai 
sveika jaunimui pakeliauti į kitas 
lietuvių kolonijas, kad jis galėtų pa
matyti, kokia plati ir įvairi yra mū
sų išeivijos bendruomenė.” (Kor.)

VIRŠUJ — Kolumbijos Jaunimo Sąjungos vyriausias ryšininkas, Kęstutis 
Slotkus (k.), praveda liaudies dainų pamoką Kolumbijos LJS stovykloje. 
Kartu dainuoja (iš k. Į d.) dr. A. Mockus, Nellie ir O. Vileikytė.
ŽEMAI — Kolumbijos jaunimas šoka “Bitute, pilkoji” per Kolumbijos 
LJS stovyklos programą. Šokių grupei akordeonu akomp. K. Slotkus

Foto L. Kojelio

Lietuvių kalbininkams skirtas vaka
ras Loyoloje

Jaunimo lituanistikos seminare 
Loyoloj lietuvių kalbai buvo skiria
ma bene daugiausia dėmesio. Mo
kyt. Stasys Barzdukas čia dėstė 
lietuvių kalbos linksnius, dr. Anta
nas Klimas — kirčiavimą ir žodžių 
darybą, kun. Juozas Vaišnys SJ — 
rašybos, skyrybos ir žodyno daly
kus. Visi dėstytojai taip pat reikala
vo rašomųjų darbų, tad ne tik dės
tymo metu auditorijose, bet ir stu
dentų darbo kambariuose nuolat 
buvo girdėti linksniuojant, kirčiuo
jant, rašybos, skyrybos, žodyno ir 
kitais kalbos rūpesčiais gyvenant.

Vienas vakaras buvo skirtas su
sipažinti ir su lietuvių kalbininkais, 
kurių mokslinis palikimas juk dės
tytas, svarstytas ir įsisavintas pačio
se pamokose. Vakarą rugpjūčio 20 
d. surengė linksnių mokslo dėsty
tojas Barzdukas su savo klausyto
jais.

Čia duodamoji santrauka rodo, 
kaip buvo Loyoloj susipažinta su 
mūsų kalbininkais. Studento užda
vinys buvo 2-5 minučių pranešimu 
pažvelgti į kalbininko gyvenimą ir 
darbą, Tokius pranešimus padarė 
Juozas Venckus ir Asta Grakaus- 
kaitė iš Los Angeles, Calif.

Darbas su tokiu jaunimu ne tik 
malonus, bet ir našus. (Ištraukos iš 
St. B. rašinio “Drauge, rugs. 4 d.)

Džiugu, kad iš mūsų vietovės da
lyvavo gražus jaunimas. Žemiau 
spausdiname dalyvavusių skaitytus 
referatus.

AUGUSTAS SCHEICHERIS

1852 metų gegužės mėnesį Pra
hoje lankėsi Austrijos-Vengrijos 
švietimo ministras grafas Tu-Ho- 
hensteinas. Su dideliu palydovų bū
riu šiam einant į puotų salę, kori
doriuje staiga kelią pastojo gra
žaus sportiško sudėjimo vyriškis. 
Ministras susinervino, palydoje su
mišimas — laikai juk neramūs. Vi
si atsikvėpė, kai nepažįstamasis pa
prašė ministro leisti jam vykti į Lie- 
tuvą tirti to krašto žmonių kalbos.

Tai buvo Augustas Scheicheris, 
gimęs 1821 ir miręs 1868, kuris bu
vo vienas iš žymiausių to laiko ly
ginamosios kalbotyros ir lietuvių 
kalbos tyrinėtojų. Jis lankė Prahos 
ir Jenos universitetus. 1865 metais 
Prahoje Schleicheris išleido “Lietu
vių kalbos gramatiką”, kurią suda
ro trys dalys: 1 — Gramatika; 2— 
jo paties užrašytos lietuviškos dai
nos ir pasakos ir 3 — tų dainų bei 
pasakų vertimas į vokiečių kalbą.

Sunku būtų pervertinti šios gra
matikos reikšmę mūsų kalbos moks
lo istorijoje. Schleicheris praleido 
kelis mėnesius rytų Prūsijos lietu
vių kaime mokydamas ir lietuvių 
kalbą. Grįžo į Prahą, surinktą me
džiagą panaudojo gramatikai. Net 
ir to laiko įvairių šalių mokslinin
kai šį veikalą sutiko kaip savotišką 
mokslo žygdarbį: Schleicheris pir
masis įrodė, kad gramatiką reikia 
rašyti ne iš laiko nublukintų teks
tų, o iš gyvų žmonių kalbos.

Asta Grakauskaitė

MIKALOJUS DAUKŠA

Mikalojus Daukša yra pirmas lie
tuvis, kuris yra žinomas kaip lie
tuvių kalbos brangintojas ir gynė
jas. Gimė jis apie 1527 metus Kė
dainių apskrityje. Tiksliai nežino
ma, ar mokslus ėjo Vilniaus Ka
tedros ar Švento Jono bažnyčios 
mokykloje. Buvo įšventintas kuni
gu ir paskirtas klebonu Krakių pa
rapijoje. Pakeltas Varnių kanau
ninku, persikėlė į Varnius, o mirus 
vyskupui, Daukša laikinai perėmė 
ir Žemaičių vyskupijos valdytojo 
pareigas.

Mikalojus Daukša 1595 m. Vil
niuje išspausdino iš lenkų kalbos iš
verstą “Katechismas Arba Mokslas 
kiekvienam krikszczioniui priva
lus” Tai yra pirmoji išlikusi lietuviš
ka knyga. 1599 m. Daukša išspaus
dino savo penkiolikos metų darbą:
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RUDVALIAI IR ORCHIDĖJOS

Veržlūs lietuviai sukūrė nuosavą 
orchidėjų verslovę

Siaurės San Diego apskrities te
lefono abonentų knygos orchidėjų 
augintojų poskyryje randame lie
tuvišką pavardę — Rudvalis J. A. 
Orchids, 6517 El Camino Real, 
Carlsbad, Calif. Jau anksčiau esu 
girdėjęs apie Rudvalius, jų verslo
vę ir jų pasiryžimą auginti orchi
dėjas, kurias tūkstančių tūkstančiais 
išvystė į stambią gėlininkystės fir
mą. Kiekvienas lietuvis, svetimoje 
žemėje savarankiškai prasimušęs į 
kurį nors siekiamą tikslą, mane vi
sada domino ir žavėjo, todėl jau 
seniai norėjau susipažinti su Rudva- 
liais. Tačiau tik dabar išsamiau te
ko išsikalbėti apie šių dviejų žmo
nių pastangas auginti orchidėjas. 
Turiu pripažinti, kad tai neleng
vas darbas, tai pasiryžėlių ir entu
ziastų kelias.

Juozas Rudvalis, orchidėjų šiltadaržių savininkas.

MIKALOJUS DAUKŠA
Vuiko lenkų kalba rašytą “Postilla 
Catholicka” lietuvišką vertimą. 
Knygoje buvo įdėta lenkų kalba 
parašyta Daukšos patriotinė lietuviš
ka nrakalba, kurioj jis tarp kitko 
sako:

“Ne žemės derlumu, ne drabu
žių skirtingumu, ne šalies gražumu, 
ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja 
tautos, bet daugiausia išlaikydamos 
ir vartodamos savo kalbą.”

M. Daukša mirė 1613 m. vasario 
mėn. 13 dieną.

J. Venckus

Aš pats nesu nei daržininkas, nei 
ūkininkas, nei domiuosi augalais, 
todėl suprasti tokią verslovę, kaip 
orchidėjų auginimas, man užėmė 
žymiai daugiau laiko, kaip sudai
nuoti “Orchids in the Moonlight” 
tango melodiją. Daugelis mūsų ma
tėme orchidėjas ir girdėjome gražių 
atsiliepimų apie šiuos žiedus. Kai 
kas atsimena ir ano tango žodžius:

Kai pražys orchidėjos,
Vėl aš lauksiu tavęs...
Bet šį kartą noriu pateikti skaity

tojams ne tango žodžius ir ne po
ezijos ar beletristikos forma orchi
dėjų liaupsinimą, o kiek plačiau 
apie tuos nuostabius ir labai įvairius 
augalus, o ypač apie šaunius žiedų 
augintojus — Juozą ir Zitą Rudva
lius. Jų istorija jaudinančiai papras
ta ir nuostabiai viliojanti, nors ke
lias į garsą buvo kietas ir rupus.

Juozas ir Zita Rudvaliai atvyko 

į Ameriką, kaip ir visi tremtiniai, 
1949 m. iš Kempteno stovyklos. Iš 
profesijos mokytojas, Juozas pra
dėjo dirbti Detroite Fordo auto
mobilių dirbtuvėse, sykiu mokyda
masis įrankių meisterio amato ir 
baigė keturių metų specialistų mo
kyklą. JAV pilietybę gavo 1955 m. 
ir, ieškodamas geresnio klimato, su 
šeima atvyko į Kaliforniją, kur po
rai savaičių sustojo pas draugus EI 
Monte. Ir iki šiol Rudvaliai palai
ko draugiškus ryšius su Vincu ir 
Janina Dovydaičiais, vėliau apsigy
venusiais netoliese, San Clemente 
mieste.

Netrukus Juozas gavo įrankių 
meisterio darbą San Diego mieste, 
Ryan Aaeronautical kompanijoje, 
bet po 5 metų perėjo į Gulf-Gen- 
eral Atomic kompaniją i dirbo ten 
kaip mašinų projektuotojas (de
signer), apsigyvendamas San Diego 
priemiestyje Claremont.
Kalifornijoje

Pirmą kartą savo gyvenime Rud
valiai pamatė orchidėjas vienos lie
tuvių kilmės pradžios mokyklos 
sekretorės bute, o besimokydama 
buhalterijos kolegijoje, Zita 1960 
metais gavo du mažus sėklinukus, 
parsinešė namo ir laikė namie, ban
dydama auginti. Juozas gavo biblio
tekoje literatūros apie orchidėjas ir 
jų auginimą, susidomėjo šiais auga
lais ir užsidegė jas pats auginti. Per 
San Diego Orchid Society susipaži
no daugiau augintoj, ėmė domėtis, 
tyrinėti ir pats vis daugiau atsiga
bendavo naujų daigų.

Reikia pažymėti, kad Juozas 
Rudvalis nepripažįsta dalinio susi
domėjimo kuriuo nors dalyku. Jis 
arba visiškai atsiduoda pasirinktam 
reikalui, arba visai nė neprasideda. 
Palengva jis sėmėsi daugiau žinių 

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.

CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGa

3004 Santa Monica Blvd., Suite A

SANTA MONICA, CALIFORNIA
Telefonas: (213) 828-7095

■■—Trr-'n Tn-iia i r ■nr-i-rr—-it—r n Trin»rn-niw u if u — u u — uxi

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER

8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Caln. 9WoV 
Telefonas: 652-7848

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurinsen.
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.

5e jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį 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.

BALTIC BAKERY
2331 Alma Street, SAN PEDRO, CALIFORNIA

Telefonas 547-4331 Savininkas Antanas Kazilionis
Atidaira nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet

Vėl atidaryta buvusi “Lithuanian Bakery, pakeitusi vardą Į
Išvežiojama duona per visas delikatesų ir kt. europėjiškas krautuves.

Gaunama ir Mayfair krautuvėje, Hyperian ir Griffith Park Blvd.

apie orchidėjų auginimą, ir augalai 
jo namuose ėmė žydėti, atsiskleis- 
dami gražiais žiedais.

Turėdami Claremonte normalų 
žemės sklypą prie įsigytojo namo, 
Rudvaliai ėmė auginti orchidėjas 
kaip mėgėjai, pastatydami vieną 
53 x 12 pėdų didumo šiltnamį. Jau 
1964 m. pradėjo svarstyti galimy
bes auginti orchidėjas rinkai. Tuo 
metu Rudvalis pradėjo investuoti 
santaupas į namus ir buvo nusipir
kę nuosavybių, tačiau orchidėjų au
ginimas reikalauja pilno laiko ir ne
įmanoma dirbti pašalinių darbų. 
Po nuodugnių svarstymų prieita 
bendro nutarimo laipsniškai pereiti 
grynai į orchidėjų auginimą. Tam 
reikėjo investuoti kapitalą į augalų 
supirkimą ir į pastatų statybą. Juk 
orchidėjų esama daugybė įvairiau
sių rūšių, o jas visas auginti mažame 
žemės sklype nebuvo vietos. “Po 
ilgų diskusijų, svarstymų ir ginčų 
laimėjo orchidėjos”, sako Juozas 
Rudvalis, ir jis su žmona ėmė ieš
koti pirkti žemės šių gėlių augini
mui.

Andrius Mironas
BUS DAUGIAU
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LIETUVIAI PREKYBININKAI PROFESIONALAI Grožio salionai

Apdrauda Baldai
BEAUTY FAIR COIFFURES

Sav. Elena Astravas

PAJAMŲ MOKESČIŲ
(Income Tax)

patarnavimo reikalais kreipkitės į

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

oo02 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 99404

Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln BĮ., Santa Monica, CA
10405 Phone: 399-9238

CENTRAL APPLIENCES 
MAYTAG WASHERS 

Authorized Representative 
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 9029: 

Phone 821-2525

6087 Sunset Boulevard

Hollywood, California 9002a

Telefonas 466-1065

Residence 1 (714) 642-4878

ANTANĄ SKIRIU 
NO 4-2919.

telefonu

fotografai Moteliai

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

t3b4 Sunset Boulevard 
los r.ngeles, Calif. 90029

LEONO KANTO FOTO STUDIJA 
"Flatte of Hollywood”

6671 Hollywood 
Hollywood, Calif.

Blvd., 

90028

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-083 Highway 99, 

Indio, Calif. 92201 

(714) 347-8315

A. Skirtus jau virš 20 metų dirba 
šioje srityje ir yra tarnavęs Treasu 
ry Dept., Interna) Revenue Service 
Įstaigoje (San Francisco, Calif.) ke
letą metų.

Dėl laiko prašoma iš anksto su
sitarti telefonu Skambinti:

NO 4-2919

Vytės Nemunėlio

1 el.: NO 4-2919 H O. 9-8097 Res. H O. 6-6084

Dantistai
Automobilių taisymas

Nuosavybių pardavėjai

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stančikaitės 

iliustracijomis.

GARAGE BON VOYAGE

1815 Wilshire B'vd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772

lėtinių ir importuotų automobilių 
taisymas ir dažymas.

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Denial S ty 

5410 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Oallf. 90036

Tel. WE 9-1448

JONAS KUTRA 
leal Estate—Income Tax —Notary 

Public

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

Kaina $3.00

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

90029

body and FRAME WORK 
Aiuomobilių taisymas 

vmcas Viskantas, savin. 

1911 Pacific Coast Hwy.
Lomita, Calif. 90717

Telef. 325-3145

A. BLAK18, D.D.S.

Dantistas (latvių kilmės) 

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monies , Calif. 90408

Phone 828-4618 by s^poir'jaeat

Tel. 451-3050

ALBINAS MARKEVIČIUS

Real Estate Broker 

ROQUE A MARK GO.

Ahnės-užeigos
THE BIG SHOT 

Cocktails and Dancing 
Jonas Spreinaltis, savininkas 

14530 Lanark Street 
Panorama City, Calif. 91402 

Phone 787-9837

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
ir 

DANUTĖ GIEDRAITIS, D.M.D. 
Lietuviai dantistai 

3151 Gleendale Boulevard 

LOS ANGELES, CA. 90039

3902 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif. 99404 

Poline: 828-7525 Res. 395-0410

Telef 660-1896

Gydytojai

LITTLE JOY “Jr."

Cocktails — Pools — Piano 
Liudas Reivydas, sav.

LUIS M. ALBERT, M.D.
118 E. Glenoaks Blv. 

Glendale, Calif. 91207
Phone 246-2466

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS

Real Estate Broker
Henry J. PASCOE Realtors

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

1st. telef. 393-5544 namų 393-1381

ANTANAS Ir BRONĖ SKIRIAI

Estate Brokers

.477 Sunset BĮ., Los Angeles, Callt.
Telef.: MA 5-8373

THE ROUND ROBIN 
Cocktails and Dancing 

įuozas ir Aldona Spreinaltis, sav 
615 South Brand Blvd. 

Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 

įstaigos telef. 826-8090 
Namų telefonas 920-2887 

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Callt. 90405

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

NO 4-2919

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029

Res. TH 2-5394

TARBELL REALTORS

1584 W. Katella, Anaheim, Calif.

Res: (714) 530-5389; Off.: 685-0070

Dokumentų tvirtinimai

JONAS JURGILA8, 
17427 Chatsworth

Granada Hills, Calif.

Valandos: 10—12 ir 3—7;
Office: EM 3-5909; Exch. I5M 8-8115

M. D. 
8t.
• 1844

Vyt. A. Lubert

Vaikų darželiai

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų,

atskirų solistų

PLOKŠTELIŲ.

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-je:
4364 Sunset Blvd., ios Angeles, 

Calif. 90029 Tel. 664-2910

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 
lo formato, kana $16,00.

Knyga gaunama LAV 
4364 Sunset Blvd., Los 
Calif. 90029.

psi., di-

adm-j ii- 
Angeles,

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

ANTHONY SKIR1US

Notary Public 

4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

ALGIDRAS M. DEVENIS, MD 
Gynekologas ir chirurgas

1052 Atlantic Ave., Long Beach, CA 
90813

Telef. 432-2973, resid. 597-4141

GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN

Ona žukienė 

225 S. Verdugo Rd., Glendale, Calif.

Telef.: 244-4567Ū vakare 241-0340

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
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P A R E N G I M Ų 
KALENDORIUS

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.

21d. — Padėkos pamaldos ir salės 
apžiūrėjimas (open house).

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

latviui.

TRUMPAI
— Dr. Jurgis Gimbutas iš Bosto

no spalio pabaigoje lankėsi Los An
geles, kur gyvena jo motina Elena, 
sesuo Aldona Činikienė ir dukterys.

— Vidmantas ir Aldona Variako- 
jai, Villa Park, Calif., lapkričio 
pradžioje išvyksta į Chicagą. Aldo
na Audronytė-Variakojienė ten tu
rės savo tapybos meno parodą nuo 
lapkr. 12 iik 21 d. Čiurlionio gale
rijoje, Jaunimo Centre.

Į Chicagą vyksta visa Variakojų 
šeima ir kartu vežasi 50 paveikslų. 
Parodą globoja Dzūkų draugija.

— Stasys ir Petronėlė Bernotai, 
anksčiau gyvenę Los Angeles, spa
lio pradžioje nusipirko naują rezi
dencinį namelį Vistos Nob Hill su
augusiems gyventi rajone. Buvusį 
savo namą perleido dukteriai Ire
nai, kuri turi dviejų vaikų šeimą.

Bernotai labai patenkinti ramiu 
kampeliu, nes Stasys šiais metais 
pasitraukė pensijon.

— Liudas Kronas, Frank Oechs- 
lin & Co. gėlininkystės viceprezi
dentas, buvo atvykęs Kalifornijon 
užpirkti įvairių gėlių, daugiausia 
kaktusų. Oechslin firma yra No. 
Riverside, Ill. ir specializuojasi gė
lių nuoduose pardavimu. Pastaruoju 
metu Illinois valstybėje smarkiai 
pakilo susidomėjimas kaktusiniais 
augalais, todėl L. Kronas lankėsi 
keliose kaktusų augintojų šiltna
miuose, kurių daugumas yra Viš
toje arba apylinkėse. Ta proga L. 
Kronas su žmona Ona aplankė šioje 
vietoje gyvenančius savo draugus.

— Rašytojas Andrius Norimas- 
Mironas su žmona Ona spalio 23 
d. išskrido į Kanadą, kur spalio 31 
d. Hamiltono “Aukuras” dramos 
sambūris stato jo 2 v. komediją 
“Klevų alėja”. Kartu statoma ir 
R. Spalio vienaveiksmė komedija 
“Batai”. Abu vaidinimai pakartoti 
lapkr. 7 d. Toronte, St. Lawrence 
Centre daugiatautei publikai per 
tautybių festivalį.

Pakeliui į Kanadą Mironai su
stojo Čikagoje, kur anksčiau yra 
gyvenę. Atgal į Carlsbadą grįžta 
lapgričio 8 d.

— Kazys Rakūnas, Santa Moni
ca, Calif., spalio 10 d. su svečiais 
iš Baltimorės, Md., Vytautu ir El
frida Treideriais aplankė LAV ir 
LD redakcijas.

—Ignas ir Janina Skirgaudai jau 
keleris metus gyvena San Diego 
apylinkėje, persikėlę iš Detroito. 
Šlaite esanti rezidencija su baseinu 
turi puikų vaizdą į San Diego įlanką 
ir pajūrio dangoraižius. Skirgaudų 
sūnus Jonas Skirgaudas yra gydyto
jas ir gyvena La Jolla, Calif.

— Vaičekauskas-Wak Edvardas, 
čiagimis lietuvis, gyvena Carlsbad, 
Calif, kartu su 85 metų amžiaus 
motina ir broliu Bronium Wake, 
kuris po širdies operacijos taisosi. 
E. Vaičekauskas persikėlė iš Detroi
to apylinkių ir vertėsi įvairiai. Da 
bartinį namą pats savo rankomis 
paistatė nuo pat pamatų. Name yra 
4 miegamieji ir visi įmanomi pato
gumai. Dabar visi trys ilsisi, džiaug
damiesi grynu oru ir pensininkų ra
mybe.

— Dr. L. Trečiokas, Santa Moni
ca, Calif., rugsėjo 25 d. pakviestas 
LB valdybos, skaitė paskaitą apie 
širdies ir kitas ligas.

Keista, kad S. M. Bendruomenės 
valdyba imasi konkurencijos su 
vietos lietuvių spauda, kuri tą die
ną turėjo savo metinį pikniką.

MIRTYS
A. A. Ignas Sakalas

1976 m. spalio 19 d. Chicagoje 
mirė buvęs ilgametis “Draugo” re
daktorius Ignas Sakalas. Jis yra dar 
redagavęs “Santaiką” (Clevelande, 
1915 m.), “Vytį”, “Muzikos žinias”. 
Jis paruošė Lietuvos Vyčių istoriją. 
I. Sakalas buvo L. V. veikėjas, gar
bės narys, daug dirbęs įvairiose pa
rapijų organizacijose. Jis buvo uo
lus pašto ženklų rinkėjas-filatelistas.

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Sofijai, dukrai Aldonai ir sūnui 
Ričardui.

— Elzbieta Ratkelienė mirė spa
lio 17 d., sulaukusi 75 metų amž. 
Palaidota spalio 21 d. Šv. Kryžiaus 
kapuose.

Reiškiame gilios užuojautos sūnui 
Algiui ir visiems giminėms.

NAUJAGIMIAI
— Dr. Arvydas ir Aldona Kudir

kai, San Jose, CA, rugsėjo 13 d. su
silaukė trečio sūnaus, kurį pavadino 
Romu Arvydu. Kudirkai jau turėjo 
du sūnus — Andrių ir Paulių.

Džiaugiasi anūku Arvydo mamy
tė M. Kudirkienė, gyvenanti Wa- 
etrbury, Ct., ir Aldonos tėveliai — 
Elena ir Pranas Sidzikauskai, gyve
ną San Jose, Calif.

SERGA
— Bronius Pošius, buvęs dažy

mo kontraktorius, sunkiai susirgo, 
apsinuodijęs konserviniu maistu. Jis 
gydosi Carson Harbor General 
Hospital. B. Pošius buvo paraly
žuotas, bet viską girdi ir turi pilną 
sąmonę.

Jo sesuo Birutė Daržinskienė iš 
Toronto buvo atvykusi ligonio ap
lankyti.

B. Pošiui linkime kuo greičiau at
gauti sveikatą.

KALIFORNIJOS LIETUVIU 
ALMANACHAS

JAU ATSPAUSDINTAS

Rugpjūčio mėn. pabaigoje at
spausdinta ir įrišta “Kalifornijos 
Lietuvių Almanacho” III-ji laida.

Tuojau bus pradėtas siuntinėti jį 
užsisakiusiems. Bet prieš tai gali
ma jį atsiimti LAV ir LD žurnalo 
leidykloje, 4364 Sunset Blvd., taip 
pat galima gauti pas knygų platin
toją V. Prižgintą sekmadieniais pa
rapijos kieme. Almanacho kaina 
$5.

Jei kas pastebėsite kokių klaidų 
telefonuose ar adresuose, malonė
kite pranešti redakcijai telefonu 
664-2919 arba laiškeliu, bus patai
syta su papildymų puslapiais.

Jei kieno nors pavardės alma
nache nėra, malonėkite prisiųsti 
kaip galint greičiau. Įdėsime į pa
pildymų puslapį.

Leidėjas

TAUTOS FONDAS

savo pavasario vajų vykdė tik Di
džiajame New Yorke ir jo apylin
kėse. Bet, kai 1976 m. VLIKo sa- 
mata siekia $70,000, tai jai su
kaupti lėšas reikia daug pastangų 
ir darbo. Todėl vėl skelbiamas pl-- 
tesnis vajus, kuris apima viso lais
vojo pasaulio lietuvius. Visi Tau
tos Fondo įgaliotiniai ir atstovybės 
kviečiami stoti į vajaus vykdymą

Dabartinę Tautos Fondo vadovv- 
bę sudaro Taryba ir Valdyba. Ta
rybai pirmininkauja prel. Jonas 
Balkūnas, vicep. Jurgis Valaitis, 
sekretorė Romualda Šidlauskienė 
ir direktoriai: Aleksandras Daunys, 
Ignas Gasiliūnas, Petras Minkūnas, 
Juozas Vaičeliūnas, Aleksandras 
Vakselis, Algis Vedeckas. Valdybą 
sudaro: I. Gasiliūnas — pirm., J. 
Vilgalys ir J. Vytuvienė — vicep., 
Pajauta Ivašauskienė — sekr., Jane 
Punputienė — fin. sekr., V. Kulpa
— ižd., kun. Kornelijus Bučmys
— narys inform, reikalams.

TF adresas: P. O. Box 21073, 
Woodhaven, NY 11421. (E.)

Los Angeles aukas galite įteikti 
T. F. atstovui A. Skiriui, 4364 Sun
set Blvd.

NAUJOS KNYGOS

Rašytojų Dr-jos literatūros premija 
už geriausią 1975 m. išleistą veikalą 
paskirta Albinui Baranauskui už jo 
romaną “Rudenys ir pavasariai arba 
Užplynių Pultinevičius namie ir 
svetur”. Jury komisiją Washingtone 
sudarė rašytojai: A. Vaičiulaitis, 
A. Nyka-Niliūnas ir J. Blekaitis ir 
Gražina Krivickienė ir dr. V. Veng
ris.

A. Baranauskas literatūroje ne 
naujokas. Jis sėkmingai pasirodė 
su novelių rinkiniu “Sniego platu
mos” už kurį gavo “Aidų” litera
tūros premiją, o su romanu “Kark- 
lupėnai” laimėjo “Draugo” romano 
premiją.

Liet. Rašytojų Dr-jos premijos 
dydis yra $1000, kurį jau kuris lai
kas skiria Lietuvių Fondas.

“Rudenys ir pavasariai” I ir II 
tomai parduodami po $5 LD kny
gyne — 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, CA 90029.

Čia pat galima gauti ir kitos li
teratūros naujienos.

Lithuanian Christian Democracy, 
by Algirdas J. Kasulaitis. Išleido 
Leono XIII Fondas. Spaudė “Drau
go” spaustuvė, 244 psl. Kaina $4.

Visos šios knygos ir daugiau gau
nama LD knygyne.

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.

Močiutės 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.

Du draugai, apysaka jaunimui, 
parašyta V. Frankienės-Vaitkevičie- 
nės. Kaina $4.

.b^^oooCOCCCOOOOOC

• Mr. F. Valuskis, 1839 Deloz 
Avė., L. A. CA 90027, parduoda 
žemės didelį plotą, kur galima rasti 
aukso ir b.ngakmenių. 663-4424

° GOLD & turquoise near sur
face. One man can work it, 6 
claims. $15,000 cash total price.
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