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MŪSŲ JAUNIMAS LINKSMINO EUROPĄ
Jaunimo ansamblis, dabar pasi

vadinęs “Spinduliu”, globojamas 
Los Angeles Bendruomenės apylin
kės, gal daugiau Sv- Kazimiero pa
rapijos, šiais metais suplanavo ke
lionę su programa per visą Europą-

Los Angeles Jaunimo Ansamblis 
Europon išvyko liepos 17 d.- Pirma 
nuskrido Į Angliją ir ten traukiniu- 
keltuvu per kanalą nusikėlė i Am
sterdamą, Olandijoje- Iš Amsterda- 
traukiniu vyko į Kelną, tada plaukė 
Reino upe ir nuvyko i Vasario 16 
gimnaziją, kur turėjo pirmą pasi
rodymą-

Aplankė Miuncheną, kur Griniu- 
vienei talkinant turėjo pasirodymą 
“International Haus” patalpose.

Toliau -visi traukiniais važiavo Į 
Florenciją ir Romą. Italijoje ir iš 

Romos i Milaną ir Ziurichą, Šveica
rijoje.. Paskui aplankė Paryžių, 
Prancūzijoje, ir paskutinę savaitę 
praleido Londone, Anglijoje, daly
vaudami Studijų Savaitės progra
moje- Iš minėtų miestų, kai kuriuo
se miestuose turėjo šokių ir dainų 
pasirodymus- Rugpjūčio 8 (dėl 
streiko vieną dieną pavėlavę), grįžo 
į Los Angeles.

Įdomu, kokia programa mūsų 
jaunimas linksmino Europos lietu
vius? Štai sąrašas dainų, giesmių ir 
šokių:
Dainos-Giesmės:

Mūsų žemė Lietuva — ž- Bern- 
Brazdžionio, muz- B. Budriūno;

Šiandien mūsų šventė — ž- Vytės 
Nemunėlio, muz. B. Budriūno;

Ei, jaunyste (maršas) — B. Bud

riūno; Komunija — ž- kun- S- Ylos, 
muz. B- Budriūno;

Marija — ž- Maironio, muz. M- 
Sasnausko;
O, Kristau — ž- Bern. Brazdžionio, 
muz. K. Kavecko;
Tėvynės maršas — ž- Girginaitės, 
muz- G- Gudauskienės; Norėčiau 
skristi — ž- V. Kevalaitienės, muz- 
G. Gudauskienės; Kalifornijos 
skautų daina ■— ž- V. Kevalaitienės, 
muz- M. Gudauskienės; Gegutė 
(prie šokio) — ž. J- Minelgos, muz- 
G- Gudauskienės;

Siūbiau, lingau paukštelis, liau
dies daina — harm- J. Zdaniaus;

Kurteliai sulojo, liaudies daina,— 
harm. B. Jonušo, Eisim girion — 
liaudies daina, harm- B. Jonušo, 
Namo, broliukai, liaudies daina, 
harm- B- Jonušo;

Pamylėjau vakar, liaud- daina, 
harm. S- Pociaus; ir kitos liaudies 
dainos.

Miškų gėlė, Klaipėdos gimnazijos 
daina; Havajų daina (prie laužo), 
Valio — muz- B. Budriūno.

Dirigavo O. Razutienė, akompo- 
navo O- Barauskienė-
Tautiniai šokiai;

Margaičių, vyrų ir bendri šokiai
Audėjėlė, Abrūsėlis, Blezdingėlė, 

Sadutė, Oželis, Aštuonytis, Gyvata- 
ras, Rugučiai, Malūnas, Landytinis, 
Kubilas, Sukčius, Subatėlė, Suktutė, 
Vėdaras, Ūsauninkas, Žekelis, Len
ciūgėlis, Aušrelė, Bernelis mūsų, 
Apgavikai, Suk ratelį, Klumpakojis, 

Suktinis, Gegutė (baletas, R- Zele- 
nytė su daina)-

Tėvynei Lietuvai” — Bernardo 
Brazdžionio eilėraščius deklamavo 
D- Barauskaitė, I. Bužėnaitė, R. 
Stančikaitė ir D. Razutytė.

Jaunimo Ansamblį įkūrė Ona 
Razutienė 1947 metais Šv- Kazi
miero Lituanistinėj mokykloj. 1957 
m- šokėjai įsijungė į Lietuvių 
Bendruomenės apylinkę Jaunimo 
Ansamblio vardu-

1963, 1968, 1972 ir 1976 m- 
Ansamblis dalyvavo Tautinių šokių 
šventėse Chicagoje. 1964 m. J- A. 
dalyvavo Pasaulinėje Parodoje New 
Yorke. 1974 m- surengė 25 metų 
sukakties paminėjimą Hollywood 
Palladium puošnioje salėje- 1974 m. 
taip pat dalyvavo Expo-74 parodoj 
Spokane, Washington State- 1975 
m- surengė Pabaltiečių Dainų ir 
Tautinių šokių šventę, JAV 200 m- 
nepriklausomybės proga (Holly
wood Palladium salėje)-

1977 m. birželio 4 d- Ansamblis 
surengė savo šventę Glendale audi
torijoje. Čia Jaunimo Ansamblis 
pakrikštytas “Spindulio” vardu.

Mes turime įvartinti jaunimo pa
stangas ir pasiaukojimą ir jų tėvelių 
pasišventimą, kurie nesigailėjo iš
leisti kiekvienam vaikui po tūks
tantį dolerių- Dalis to jaunimo pra
rado vasaros uždarbio po 300-400 
dolerių- Taip pat turime įvertinti 
ir vadovų pastangas, kurie pašventė 
daug laiko i darbo paruošiant jau
nimą.

Los Angeles Jaunimo Ansamblis “Spindulys” pasirengęs išvykai Į Europą.
Kairėj pusėj stovi V- Šimoliūnas, LA Bendruomenės apyl- pirmininkas- 

Dešinėje stovi Br. Seliukas, grupės palydovas-
įsamblio nariai iš kairės Į dešinę, I eilėj: D- Čekanauskaitė, D. Augutė, 
B- Stančikaitė, seniūnė I. Bužėnaitė, O. Šepikaitė, L- Prasauskaitė ir L 
Augutė- II eilėje: I. Leškytė, D- Kazakevičiūtė, pianistė O- Barauskienė,

vadovės — O- Razutienė ir D. Razutytė, šokių mokytoja D- Barauskaitė, 
R. Zelenytė ir Z- Nicholaitė. III eilėje: D. Sakalauskaitė, D- Gudauskaitė, 
A- Kazakevičiūtė, A- Klorytė, R. Seliukaitė, D- Pretkutė, R- Klorytė, R. 
Pakalniškytė, R- Bartkutė ir L- Sturonaitė. IV eilėje: V. Narbutas, V- 
Skirius, seniūnas V. Vilkas, K. Uldukis, V- Štokas, J- Žukas, T. Stančikas 
ir G- Prišmantas- — Nuotraukoje nėra V. Barausko, K. Kanto ir palydovo 
J- Ruokio. Nuotrauka P. Jasiukonio
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PAGARBA TIEMS. KURIE 
NEPASIMETE PRINCIPUOSE

Pesimistinės mintys siaubia skaitant Dirvoje (VI. 16), kad New 
Yorke Giedrės Kaukaitės koncertą suruošti puolėsi jaunosios kar
tos atstovėsrVirginija Paulytė-Sirusienė, Vida Jankauskienė, akty
vioji šaulė, Aldona Marijošienė, skaučių veikėja, Audronė Butvy- 
daitė ir akompaniatorius muz. A. Prižgintas. Koncertą garsino lie
tuvių radijos ir Darbininkas. Spaudos pranešimu, toks komitetas 
buvo suorganizuotas iš mūsų neeilinių žmonelių, tos pačios Kau
kai tės-Žebriūnienės koncertui suruošti ir Los Angelėje.

Dar skaudžiau skaitaint “Tėviškės Žiburius” (VI. 9) J. Kuprionio 
“reportažą” apie iš Vilniaus atvykusios atsieit Giedrės Kąukaitės-Že- 
briūnienės koncertą. Reik tikrai stebėtis, kodėl jam šovė j galvą 
mintis ją išeivijos spaudoje garsinti? Jis ją pristato “Tėviškės Žibu
rių” skaitytojams su patosu iškeldamas jos meninius sugebėjimus. 
Lyg jie nežinotų, kad mūsų tauta turi daug iškilių dainininkų men
ininkų rašytojų. Jų turime gal pemenkesnio lygio ir išeivijoje ir tai 
ne vieną. Bet jei jau kartą jis ėmėsi rašyti apie Kaukaitę tai kam 
nutylėti, kad ji nėra laisva, o okupanto vergė, kurią naudoja kaip 
priemonę išeivijai mulkinti. Juk ji išvykdama užsienin turėjo palikti 
savo vaikus, kaip garantija, kad ir vėl sugrįš Į vergiją. -Kodėl neat
skleisti, kad okupantas rengiamais koncertais siekia išeivija nuteikti, 
kad užmirštų tautos pavergimą ir jos genocidinį naikinimą. Kodėl 
neatskleisti ir to fakto, kad jos koncerto repertuaras yra griežtai 
okupanto tarnų išcenzūruotas.

Be šių atskleidimo faktų J. Kuprionio “recenzija” yra neobjek
tyvi—klaidinanti. Tat, teisingai Dirvoje buvo rašyta tos pačios Gied
rės Kaukaitės New Yorke, jos koncerto proga, kad nuo Lietuvos 
priešo pabėgę, savo akimis metę tėvų, brolių ir kūdikių žudynes, 
pradedame su politrukais bičiuliautis.

J. Kuprionis rašo, kad ji gastroliavo Suomijoj, Norvegijoj, Ceko- 
slavakijoj. Lenkijoj, Vengrijoj, JAV Los Angeles mieste. Bet noriu 
jį paklausti ar ją okupantas bent vieną kartą buvo pasiuntęs Sibi
ran kur dar ir šiandien tūkstančiai ir tūkstančiai ištremtųjų lietuvių 
kenčia vergiją, kad savo dainomis, kurių melodija drebina širdį— 
kaip jis rašo—ir tų dainų žodžiuose jis matė tautos dejones, girdėjo 
jos šauksmą. Man rodos, kad kaip tik tai labiausiai pritiktų jas iš
girsti Sibiro lietuviams tremtiniams. Deja, okupantas jos ten ne
pasiuntė.

J. Kuprionis savo “recenzijoje” Kaukaitę išeivijai pristato taip, kad 
atrodo ji būtų laisva. Atrodo, kad užteko los angeliečiams jai ranka 
pamuoti, ir atvyko, juos palinksmino ir išvyko, kurią palydėjo gau
siu rankų plojimu.

Sunku būtų tikėti, kad jau visi losangeliečiai būtų tokio nusiteiki
mo, kaip JK. Nemanau, kad visi būtų tos pačios nuomonės, kaip 
JK ją pakviesti. Juk jei ją kvietė, tai tik tie, kurie visokiomis išga
lėmis jau kuris metas stato “tiltus” bendradarbiauti su okupantu, 
kurie ten nuvykę džiūgauja išugdyta Maskvos dėka kultūra, tie ku
rie ja nesako ir neberašo, kad Lietuva yra okupuota.

Reikia tikrai stebėtis, kad mūsų jau kaikurių ir žilos galvos yra 
pasimetusios. Kurie jau reiškia lyg ir apgailestavimą, kad šitoks 
Kaukaitės-Žebriūnienės koncertas vyko kuklioje aplinkoje ir sutiktas 
dar kuklesne reklama. Tat, reikia sveikinti tuos los angeliečius, ku
rie nepasimetė pricipuose, kurie žino ko okupantas siekia siųsda
mas koncertuoti dainininkus. Pagarba jiems!

(A. Svilonis, “Naujienos”, June 27, 1977)

Red. pastaba: Dėl principų mes visai kitos nuomonės girdėjome 
per birželio 5 d. Tėvo Markaičio pamokslą. Jis mano, kad principai 
yra kaip arkliui ant akių gaubtuvai, kad jis nesibaidytų. Į pasaulį rei
kia plačiau žiūrėti. . .

Dėl Lietuvos laisvinimo jis mano kad bereikalo mes tiek dirba
me, nes “mūsų tėvynė bus Sv. Kryžiaus kapinėse.” Jis tai ir sekantį 
sekmadienį pakartojo. Tai jau per didelis įžūlumas lietuvius patrio
tus gąsdinti kapinėmis. Tėv. B. Markaitis užmiršta, kad mes augi
name patriotiėje dvasioje savo vaikus, anūkus.

Taigi, bus kam rūpintis Lietuvos laisvinimo reikalais ir vėliau.
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Visi Los Angeles ir apylinkių LD žurnalo skaitytojai ir bičiuliai

atsilankykite į metinį "Lietuvių Dienų" žurnalo

PIKNIKĄ - SUSITIKIMĄ GAMTOJE,
McCambridge Park, 1515 N. Glenoaks Blvd., Burbank.

Didelė aikštė, apaugusi gražia žole, platu, erdvu, daug vietos privatiemi 
susibūrimams; pikniko centre pakankamai stalų, suolų ir medžių pavėsio

Piknikas Įvyksta rugsėjo ]g d., sekmadienį, 12:30 p. p.

ROQUE and MARK CO.. INC 
-iEALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC 

300P Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404 

Phone: 828-7525 -----------Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS •

ir bendradarbiai

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, Calif. 90069
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, 

de 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 niro 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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A- A. BRIGADOS GENEROLAS JONAS ČERNIUS
Brigados generolas Jonas Černius, kūrėjas savanoris, baigęs Karo Mo
kyklos pirmąją laidą, nepriklausomybės kovų dalyvis, ilgus metus Vyr. 
štabo viršininkas ir 1939 m- “vieningo darbo” vyriausybės ministras 
pirmininkas-

MIRĖ GEN. JONAS ČERNIUS
Liepos 3 mirė gen- J. Černius, 

buvęs neprikl. Lietuvos ministras 
pirmininkas- Paskutiniu metu gyve
no netoli Los Angeles miesto, Cal-

Velionis buvo gimęs 1898.1-6 
Kupiškyje. Gimnaziją baigė Panevė
žyje- Aukštąjį inžinerijos mokslą iš
ėjo Briuselyje, Belgijoje, 1929 m., 
o 1932 m- Paryžiuje baigė Karo 
akademiją-

1919 kovo 4 įstojo savanoriu Lie
tuvos kariuomenėn ir 1919 liepos 
6 baigė I-ją Karo mokyklos laidą. 
Dalyvavo nepriklausomybės kovose. 
Kovoms pasibaigus, Lietuvos ka
riuomenėje ėjo įvairias aukštas pa
reigas- Buvo karo technikos štabo 

viršininkas, aukštųjų karininkų kur
sų lektorius, generalinio štabo ope
racijų skyriaus viršininkas, Karo 
mokyklos viršininkas, 1937 pakel
tas brigados generolu-

1939 m. buvo Lietuvos vyriau
sybės pirmininkas, sudaręs vieningo 
darbo vyriausybę”-

Grįžęs į kariuomenę, paskirtas I 
divizijos vadu; 1944 pasitraukė Vo
kietijon, 1947 išvyko Anglijon, o 
1948 emigravo į JAV. Dirbo inži
nierium Flint General Motors Co- 
Detroite. n',

Reiškėsi lietuviškoj veikloj, ypač 
B alfe-

Daugiau apie gen. Černių bus 
LD rugsėjo numeryje-

MIRĖ VLADAS MINGĖLA

1977 m- balandžio 29 Detroite 
mirė žinomas lietuvis, žurnalistas 
Vladas Mingėla, sulaukęs 71 m. am
žiaus.

Vienas iš jo žurnalistinės veiklos 
bruožų — pristatyti iškilesnes as
menybes- Tokių pristatymų jis savo 
laiku buvo paskelbęs Lietuvoje ir 
dar daugiau išeivijoje- Apie Ameri
kos lietuvių veikėją kun- Antaną 
Miluką jis parašė plačią monogra
fiją.

Šalia žurnalistikos VI- Mingėla 
reiškėsi ir kaip beletristas, išspaus
dinęs eilę pasakojimų periodikoje ir 
išleidęs beletristinių pasakojimų rin
kinį “Medinis dievas” ir kt.

VI- Mingėla buvo LD žurnalo 
bendradarbis- Reiškiame gilios 
užšuojautos jo šeimai-

Vladas Mingėla, žurnalistas.

Lietuviai su Sen. Bob Dole. Sėdi: J- Oksienė, B- Skirienė, L- Mažeikienė, 
A. Pažiūrienė, V- Pažiūra, M. Vaičienė- Stovi: V. Čekanauskas, L- Oksas, 
A- Skirius, Sen- Bob Dole, A- Mažeika, M. Pašker, B. Stančikas ir S- 
Kvečas. Nuotraukoje nėra pranešime buvusių A- Markevičiaus, dr. J- 
Žmuidzino ir Bajalių.

Kun. dr- Viktoro Pavalkio sukaktis

Šv- Jono Krikštytojo parapijos 
komitetas, Milpitas, Calif, birželio 
5 d. atžymėjo klebono kun- dr- Vik
toro Pavalkio 45 metų kunigystės 
sukaktį-

Kun. V- Pavalkis į šią parapiją 
buvo paskirtas klebonu 1968 m. 
Bažnyčia buvo sena, tad jis gavo 
leidimą ją nugriauti ir pastatydinti 
naują- Statybos metu pamaldos bu
vo laikomos salėje- Dabar parapijie
čiai turi naują, gražiai išdekoruotą 
bažnyčią.

Kun- dr. V- Pavalkis yra buvęs 
keletą metų San Francisco Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės pirminin
ku- Jis yra nuoširdus lietuviškos 
spaudos rėmėjas.

Sukakties proga linkime kun- dr- 
V. Pavalkiui geriausios sveikatos ir 
sėkmės pastoracijos darbe.

SEN. DOLE PRANEŠIMAS

Sen- Robert Dole, grįžęs iš Bel
grado, kur jis vadovavo JAV Senato 
Žmogaus Teisių komitetui, pirmą 
viešą pranešimą padarė Los Ange
les Tautybių pietuose, liepos 16 d- 
Sportsman’s Lodge, Studio City.

Pietuose dalyvavo 17 lietuvių; iš 
visų tautų dalyvavo 50 asmenų-

Senatorius pranešė, kad pirmame 
susitikime per savaitę buvo tik nu
statyta programa. Posėdžius, disku
sijas pradės spalio mėn-

Sen- R- Dole visiems atsakinėjo į 
paklausimus. Buvo pastebėta, kad 
ne vien reikia žmogaus teisių, bet 
svarbiau yra valstybių teisės laisvai 
apsispręsti dėl savo ekzistencijos- 
Senatorius Dole tą pačią dieną per 
TV 4 kanalą turėjo pasikalbėjimą 
Belgrado konferencijos temomis.

CONTINENTAL
MEAT AND SAUSAGE COMPANY

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

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

Telef. - 246-5591
Siunčiame į bet kurią pasaulio valstybę.

Wholesale: 6406 San Fernando Rd..
Telef. - 246-2571
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
įsteigta Kalifornijos lietuvių 
advokatų sąjunga

Liepos 10 d- Los Angeles mieste 
įsteigta Kalifornijos lietuvių advo
katų sąjunga: [ sąjungą įeina visi 
lietuvių kilmės advokatai, kurie pri
klauso Kalifornijos advokatų sąjun
gai-

Steigiamasis susirinkimas buvo 
adv. C. Kairio rezidencijoje- Adv. 
C- Kairys suruošė susirinkimo da
lyviams vakarienę- Susirinkimas 
praėjo malonioje nuotaikoje. Tarp 
dalyvių buvo adv- Nijolė Trečiokie
nė, adv- Tomas Mažeika, adv- Jur
gis Gliaudys Jr.

Advokatai, kurie negalėjo stei
giamajame susirinkime dalyvauti, 
bet pritarė sąjungos steigimui, yra: 
Alex B- Yakutis (San Francisco), Al 
J- Tarvyd (San Diego), K. C. Pet
rulis (Centry City) Alfons Puishes 
(San Francisco), Jack Alex (West 
Covina) ir Nida Brinkienė (To- 
rance)-

Susirinkime buvo aptarti einamie
ji profesiniai reikalai- Buvo nutar-a 
visais būdais padėti lietuviškai vi
suomenei ir paskiriems asmenims 
teisiškais klausimais. Adv- C- Kairys 
iškėlė atkreiptiną dėmesį į testa
mentų surašymą ir mirusiųjų turto 
apsaugą nuo sovietinių agentų-

Nutarta reguliariai rengti pasita
rimus, tartis bėgamaisiais visuome
niškais ir profesiniais reikalais.

Sąjungos pirmininko pareigas 
eina adv- J. Gliaudys Jr.

GARBINGO ŽMOGAUS JUBI
LIEJINĖ DIENA

Vietoje reportažo iš Dailiųjų Merų 
klubo susirinkimo

Ne visi, ne visur jubiliejus šven
čia sukaktuvininkus pasikvietę tūks
tančius mylių- Bet Dailiųjų Menų 
Klubo pirmininkė poetė Danutė 
Mitkienė įstengė suvilioti, paprastai 
moterims nebūtinai ištikimą, poetą 
Antaną Gustaitį t iš Bostono į Los 
Angeles-

Trumpomis rankovėmis, nors su 
dryžu kaklaryšiu, nutaisęs balsą 
trumpų juodo varno krunkštelėji- 
mu (atsiminkime: Ir atskrido juodas 
vardas-..) ir tiesiai atsistojęs prie 
stiklų ir tinklu aptrauktų prienamio 
į sodelį.durų, paskaitė savo feljeto
ną “Garbingo žmogaus jubiliejinė 
diena”. Feljetonas užkrėtė juoku vi
sus, net rimčiausius klausovus, kar
tais iki garsaus nusikvatoj'mo ir net 
iki ašaras traukiančio juoko- Pekl'š- 
ka autoriaus šypsena vis dar nepri- 
gesus, žodžio aštrumas ir šmaikštu
mas neturįs lygaus mūsų humorist1- 
koje. Plakdamas tariamų visuome
ninių veikėjų ydas ir kvailąsias pu
ses, Gustaitis neužgauna klausytoju, 
nors jų tarpe ir galėtų pasitaikyti 
vienas kitas, turįs tą pajuokiamą 
charakterio ypatybę- Be to, Gustai
tis paskaitė dar keletą savo humoris
tinių eilėraščių- .

Antanas Gustaitis gimė 1907 m. 
kovo mėn- 12 d- Marijampolės ap
skrityje, taigi tikroje Lietuvoje- Jo 
70 metų amžius ar jaunystė, buvo 
paminėta Dailiųjų Menų Klube Ka
lifornijoje, kaip sakėme, pirminin
kės žodžiu ir susirinkusiųjų pritari
mu bei budriūnišku “Valio, ilgiausių 
metų!”

D. M- Klubas Antaną gerbia ir 
myli ir dėl to, kad beveik kiekviena 
į Kaliforniją atsilankymo proga jis 
stabtelia klubo susirinkimus vis kuo 
nors pradžiugindamas, kai kitų ra
šytojų negalima prisiprašyti net ke
purę nusiėmus. Taip pat reikia pasi
džiaugti ir jo žmona Aleksandra, 
ištikima kelionės palydove, lietuviš
kojo teatro asmenybe- Ir ji klube 
vis ką nors gražaus su meniniu api
pavidalinimu paskaito. Šįkart girdė
jom ištrauką iš J- Kralikausko ro
mano “Vaišvilko”, rūpestingai pa
ruoštą, su teatriniu patyrimu per
skaitytą, “publikos” šiltai priimtą-

Po programinės dalies dar ilgai 
dalintasi margomis temomis: apie 
lietuvių muziką, poeziją, prozą, dai
lę, neliečiant politikos. Šeimininkai 
maloniai visus vaišino- Atsilankiusių 
tarpe buvo keletas svečių, tarp kurių 
kompozitorius B- Markaitis, SJ- Vie
nas svečių, neseniai grįžęs iš kelio
nės į okupuotą Lietuvą, Lenkiją 
ir Čekoslovakiją, Kai jis Vilniuje 
buvo paprašytas įkalbėti į juostą 
radijui, paklausė, ar galės pasakyti 
ką nori, pavyzdžiui, — kad jūs gy- 
nate-Lietuvoje, bet bet neturite lais
vės, mes gyvename su laisve, tik be 
tėvynės, ir dar po kelių tolygių min
čių, įkalbėjimo sumanymas dingo.

D- M. Klubo susirinkimas įvyko 
liepos 31 d. Juozo ir Danutės Mit
kų namuose, Los Angeles- Abu šei
mininkai veiklūs lietuviškoje dirvo
je. Juozas dabar yra L- A- lietuviš
kos radijo programos pirmininkas.

Danutė trumpai suminėjo kai 
kurių DMK narių vėlyvesniąją veik
lą, , pagerbė mirusius klubo narius 
susikaupimo minute-

Sekanti iš eilės DL klubo pirmi
ninkė yra Dalila Mackialienė.

Dailiųjų Menų Klubas Los An
gelėje veikia jau 21 metai-

met.-“d”.

JONU PAGERBIMAS
Birželio 26 d. Los Angeles ramo- 

vėnai, šauliai ir birutininkės Tau
tiniuose Namuose (3356 Glendale 
Blvd.) suruošė Jonams balių- Pro
gramos vedėjas VI. Šimoliūnas, pa
sakęs įžanginę kalbą, pakvietė sve
čius pietų ir pranešė, kad progra
ma bus tęsiama po pietų.

Jonų baliui pietus organizuotai 
ruošė birutininkės ir šauliai: su pa
siaukojimu dirbo: Dudienė ir Paš- 
kauskienė kepė kumpius, Uksienė 
— kalakutus, Paplauskienė prinešė 
pyragų, Radvenienė — duonos ir 
berods, pyragų, Orlovienė parūpino 

varškėčių ir kitų skanumynų prie 
maisto. Vienu žodžiu — jos visos 
stengėsi, kad Jonai būtų privaišinti-

Popiet buvo tęsiama progprama- 
V- šimoliūnas supažindino su "Ka
rio” spaudos reiKŠme ir jo finan
siniu stoviu, primindamas, kad laik
raštis negali išsilaikyti be paramos- 
aukos ir todėl šio baliaus pajamos 
yra numatytos skirti "Kariui” pa
remti, ir paragino, kas nėra užsi
prenumeravęs "Karį”, tai padaryti.

Jonus pagerbiant buvo sugiedota 
"Ilgiausių metų” ir jiems-joms pa
linkėta daug laimės- Taip pat buvo 
pagerbti Vladai, Petrai ir Povilai, 
nes ir jų vardinės jau čia pat, už 
kelių dienų-

Ta proga organizacijų pirminin
kai irgi tarė žodį: K. Karuža — 
šaulių kuopos vardu; Dudienė — 
birutiečių pirmininkės (kuri neat
vyko) vardu — Ramovės sk- pir
mininkas V- Šimoliūnas abiejų or
ganizacijų vardu, linkėdamas, kad 
šių organizacijų veikla ateityje stip
rėtų bendrame darbe.

Meninę programos dalį atliko V. 
Irlikienė ir O. Deveikienė, padai- 
nuodamos liaudies dainų- Įsiterp
damas į programą, “Justinas Apo
linaras”, grįžęs iš “tėvynės”, papa
sakojo, ką matė ir patyrė “tėvynė
je”- Tą jo pasakojimą publika paly
dėjo gausiais plojimais-

Po pertraukos tos pačios daini
ninkės padainavo dar keletą dainų, 
tinkančių nuotaikai, ir buvo palydė
tos karštais plojimais. Joms akom- 
ponavo O- Metrikienė- O baliaus 
muzikinę programą atliko V. Gilys- 
J- Janušauskas padeklamavo humo
ristinį eilėraštį “Gyvenimo eleksy
ras”

Buvo ir “laimės” traukimas. Lai
mingųjų eilėje buvo D. Kaškelienė, 
kuri laimėjo tortą “napoleoną”, kurį 
padovanojo p. Venckienė- Visų nu
stebimui (ir pasitenkinimui!) p- Kaš
kelienė savo laimikį paaukojo vi
siems baliaus dalyviams- Už tai 
abiem poniom — Venckienei ir 
Kaškelienei — Jonai-Jonės ir sve
čiai tarėme didelį ačiū.

V- Šimoliūnas, užbaigdamas pro
gramą, padėkojo visiems ir visoms 
už prisidėjimą prie šio baliaus pa
rengimo ir svečiams už atsilankymą 
ir dar priminė, kad nesiskubintų iš
siskirstyti, nes Jonų šampanas dar 
neatkimštas- (Dalyvis)

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

Telefonas: (213)828-7525
Valdyba: E. Jarašūnas, A- Markevičius, R. Nelsas.

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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Santa Monikos Amerikos Lietuvių 

Klubo gegužinė

Jau Ketvirtą vasarą klubas ruošia 
linKsmą gegužinę ponios M. Vaičie
nės gražiame sode Santa Monikoje 
[šiemet — birželio 26 d ) •

Oras pasitaikė ir vėl skaidrus, 
saulėtas ir šiltas- Klubo narių su jų 
svečiais oei jaunesniais susirinko 
„p,c uu. Maistas, kaip visuomet, 
buvo skaniai paruostas;; ponios pri
kepė daug skanių pyragų. KieKvie- 
iiain buvo paKanKamai ir skanu, už
genant Kavute- Ueguzmes metu r- 
jasiukoms riimavo įvairias grupes, 
pavienius asmenis ir bendrus suou- 
vimo veiksmus- Visus svečius išju
dino ir pralinksmino K. Dargis, su
maniai pravesdamas loteriją, kuri 
turėjo daug įdomių dalykų. Vertin- 
giausį loterijai fantą, visą dėžę šam
pano, kaip visuomet, paaukojo klu
bo pirmininkas A- Markevičius. Lo
terijos užbaigai buvo siurprizas — 
iš varžytinių paleistas p- Rauktienės 
iškeptas ir puikiai papuoštas riešuti
nis tortas- Gan ilgokai pasivaržius, 
kainai pakilus iki $35, tortas atite
ko Č- Gedgaudui.

Gegužinei įpusėjus, atsilankė iš 
Kanados viešnia, įžymioji lietuvių 
solistė Gina Čapkauskienė, lydima 
G. Kazlausko- Buvo malonu turėti 
ją savo tarpe-

P- Jasiukonis linksmino svečius 
savo užrašytomis gražiomis melodi
jomis.

Svečiai ilgokai pabuvo gražioje 
Santa Monikos gamtoje. Vaikai pa
žaidė, tėvai pabendravo su pažįsta
mais bei draugais.

Klubo valdyba nuoširdžiai dėko
ja P- Jasiukoniui už filmavimą ir 
muziką; ponioms, prisidėjusioms 
prie maisto pagaminimo bei skanės
tų kepimo, gėrimų vedėjui S- Kve- 
čui, klubo nariams, padėjusioms 
tvarkyti ir vežioti baldus, o to dar
bo buvo nemaža- Ypatinga padėka 
tenka sodo šeimininkei M. Vaičie
nei, kuri leido pasinaudoti jos gra
žia sodyba- Taip pat dėkojame ir 
visiems svečiams-

Dalyvavusieji, besiskirstydami bu
vo labai patenkinti tuo lietuvišku 
pobūviu ir sakė: “Iki pasimatymo 
kitą vasarą” (eg)

— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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NĖ VIENO LIETUVIUKO BE LIETUVIŠKOS

MOKYKLOS!
Mieli lietuviai,

Malonios vasaros atostogos Cum 
į pabaigą. Jaučiu pareigą kreiptis į 
visus mokyklinio amžiaus vaikų tė
vus ir priminti labai svarbius musų 
tautos ateitį liečiančius reikalus-

1- Ar jūsų vaikai kalba, skaito ir 
rašo lietuviškai?

2- Ar jie lanko Šv- Kazimiero 
parapijos kasdieninę bei šeštadieni
nę mokyklą?

Jei į šiuos klausimus atsakymas 
yra neigiamas, tai ar ne laikas rimtai 
susirūpinti savo vaikų lietuvišku li
kimu? Nenoriu jus griaudenti ir įro
dinėti to reikalo svarbumą, nes jūs 
visi turite lietuvišką širdį ir kraują, 
bet ar jūsų sąžinė dėl to yra rami 
ir abejinga visam tam, kas dedasi 
pavergtoje Lietuvoje ir lietuviškose 
kolonijose laisvame pasaulyje? Yra 
sakoma, kad suklysti — žmoniška, 
tačiau klaidoje gyventi yra jau ne
žmoniška, nelietuviška. Kviečiu visą 
jaunimą įsijungti į Šeštadieninę Li
tuanistinę Mokyklą, kuri šiais me
tais mokslo metus pradeda rugsėjo 
mėn- 10 d. 9 vai. ryto. Neatidėkite 
atvykimą kitam šeštadieniui, nes tą 
dieną bus jau pilnos 4 pamokos ir 
kiti svarbūs pranešimai-

Mokykloje veikia: Vaikų darželis, 
10 skyrių ir 2-jų metų mokytojų 
kursai- Yra mokoma lietuviškai 
skaityti, rašyti, lietuvių k- gramati
ka, Lietuvos geografija, Lietuvos is
torija, lietuvių literatūra, religija, 
dainavimas ir tautiniai šokiai- Be to, 
mokytojų kursuose yra dar pedago
giniai dalykai- Mokyklos patalpos 
yra geros, erdvios ir patogios-

Mieli tėvai, neteisinkite savo ap
sileidimo dėl vienų ar kitų priežas

Vidury: Dana (Araitė) ir Jurgis Ja
nulaičiai, sumainę aukso žiedus- 
Iš kairės: Rūta Jodeikytė, Vilomina 
Buerden, Rasa Dargytė, Ramunė

Virbšckaitė, Audra Virbickaitė, Ed 
Sakai, Gintaras Janulaitis, Florvi- 
nĖus Janulaitis, Algis Aras.

Foto nuotrauka L. Kanto

čių bei nepatogumų, bet pasekite 
tuos, kurie jau keli metai kiekvieną 
šeštadienį veža savo vaikus ar anū
kus iš San Diego, Vistos, Uplando, 
Mission Viejo, Costa Mesa, West
lake Village, Fullertono ir daugel 
kitų vietų. Reikia tik ryžto ir noro. 
Sužadinkime šias dorybes savo šir
dyse, ir tenelieka nė vieno lietuviu
ko be lietuviškos mokyklos.

Naujiena! Tie mokiniai, kurie 
lanko kasdieninę parapijos mokyklą 
ir norėtų dar lankyti šeštadieninę, 
mes juos priimsime, O Tėvų Komi
tetas už mokslą paskaitys tik pusę 
kainos.

Pranešu visiems mokytojams, kad 
posėdis mokyklos reikalais įvyks 
rugsėjo 9 d- 7 vai- vakare mokyklos 
patalpose- Prašau dalyvauti-

Visiems linkiu laimingai užbaigti 
likusias atostogas ir sakau iki pasi
matymo-

Vladas Pažiūra 
Direktorius

Taikos ir laisvės kaina

Kalifornijos kongresmanas Robert 
K. Dornan birželio 26 d- kalbėjo 
Solžentsyno organizacijos Taikai ir 
Laisvei susirinkime Santa Monica, 
Calif- Jo kalba nuostabiai gyva, ge
rai dokumentuota. Davė ne tik bau
ginančių, bet ir padrąsinančių duo
menų.

Po to rodytas garsinis, spalvotas 
filmas “Taikos ir laisvės kaina”, 
parengtas Amerikos saugumo mo
komojo vieneto. Parodyta moder
niausių Sovietų Rusijos ginklų ir jų 
karinis potencialas lyginant su JAV.

Gausiame susirinkime dalyvavo 
,įr keletas lietuvių- (ag)

Jaunavedžiai Dana (Araitė) ir Jurgis Janulaičiai- Foto L. Kanto

Janulaičio-Araitės vestuvės
Liepos 23 d-, šeštadienį, Šv- Ka

zimiero bažnyčioje įvyko Danos 
Araitės su Jurgiu Janulaičiu jungtu
vės- Kun- Vytautas Palubinskas lai
kė šventas mišias, pasakė gražų pa
mokslą ir suteikė jungtuvių apeigas. 
Visas apeigas paįvairino J- Čeka- 
nauskienės ir L. Mažeikienės solo 
giesmės, akomponuojant R. Apeiky- 
tei.

Vestuvių vaišės vyko Mirramar 
viešbutyje, Santa Monica. Čia pro
gramą tvarkė Kv- Dargis- P- Aras 
perskaitė Šv- Tėvo palaiminimą jau
niesiems ir sveikinimus iš Lietuvos, 
Kanados, Australijos- Bronys Raila 
perskaitė patriotinius sveikinimus iš 
giminių Lietuvoje.

Vaišėse dalyvavo virš 400 asmenų-
HAVAJIETIŠKAS VAKARAS
Los Angeles skautų-čių stovykla

vietės komitetas rugsėjo 17 d- 8 v- 
vak- Šv- Kazimiero par. salėje ruo
šia Havajietišką vakarą.

Programoje — autentiški hava- 
jiečių šokiai, muzika ir vėliau šo
kiams gros havajiečių orkestras. 
Prieš kelis metus rengtas pirmasis 
tos rūšies vakaras praėjo su nepa
prastai dideliu pasisekimu ne vien 
tik publikos gausumo atžvilgiu, bet 
ir nuotaikos-

Bilietus iš anksto įsigyti pas: S- 
Abelkienę, tel- (714) 523-2066; B 
Dabšienę — tel- 665-4303; D- Na
vickienę — tel- 464-4790; R. Mu- 
lokienę — tel. 368-2032; A. Priš- 
mantienę — 353-2829; J- Ugians- 
kienę — tel- 789-1347; G. Venckie
ne — tel. 451-2479; E- Vidugirienę 
— tel- 377-3192.
Abelkienę tel. !714) 523-2066; B.

Kun. M. Preikšaičio sukaktis

Vienintelis Kalifornijoje reziduo
jąs lietuvių evangelikų dvasininkas 
— kun- M- Preikšaitis šio mėn- 22 
d- mini savo kunigavimo 40 metų 
sukaktį.

M. P- gimė 1908 m. Lietuvoje- 
1928 m- baigė Tauragės komercijos 
mokyklą, o 1935 m. — VDU te
ologijos fakultetą. 1936 m- buvo 
paskirtas Sudargo parapijos vikaru, 
o 1937 m- rugpiūčio 22 d- ordinuo- 
tas kunigu- Kunigavo Sudarge, Ba
takiuose ir Žem. Naumiestyje-

1944 m- pasitraukė į Vokietiją- 
Tremtyje organizavo evangelikų pa
maldas, chorus ir mokyklėles. Bu
vo Ev-Liuteronų Tarybos narys. 
1949 m- atvyko į JAV, į Chicagą, 
o 1951 m. persikėlė į Los Angeles- 
Čia kun- M- Preikšaitis aptarnauja 
vietinę lietuvių evangelikų parapiją, 
redaguoja ir leidžia tikybinį laikr- 
“Širdis Aukštyn”.

Lietuvoje buvo pasilikę du jo 
broliai — Jonas ir Mikas — abu 
kunigai.

Palinkėkime kun. M. Preikšaičiui 
geros sveikatos ir ilgų metų!

L- Protestantų gegužinė
Lietuvių Protestantų Sąjunga vi

sus kviečia atvykti į šio mėnesio 28 
dieną, sekmadienį, rengiamą geguži
nę — St. Andrews Lutheran Church 
kiemelyje , 11555 National Blvd., 
L- A- (ties Federal Ave-). Pradžia 
2 vai- 30 min. p. p-

Šalti užkandžiai, loterija ir kiti 
įvairumai- Įėjimas — 1 dol- auka.

Valdyba

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE —J
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Los Angeles Dramos Sambūrio gruoė, dalyvavusi IV Teatro Festivalyje, 
Toronte. — Iš kairės: E. Dovydaitienė, D- Mackialienė, B- Mackiala, 
I. Tumienė, S. Matas, R Zelenytė, V. Jatulienė, V- Dovydaitis, A- Zaliū- 
nas, banketo pranešėja S- Leparskienė ir R- Žukas. Foto St. Dabkaus

Teatro Festivalyje laimėjusieji premijas: D- Mackialienė — už režisūrą; 
A- Biškevičienė — už antraeilį moters vaidmenį; S. Matas -— už.geriausią 
vyro vaidmenį; E- Kalvaitienė — už geriausią moters vaidmenį; A. Ža- 
liūnas — už meniškiausias dekoracijas-

IŠ DRAMOS SAMBŪRIO 
VEIKLOS

Dramos sambūris, susirinkęs lie
pos 10 d. metiniam susirinkimui, 
išsirinko naują valdybą, kurios pir
mininke yra Ema Dovydaitienė ir 
valdybos nariai: V. Mikienė, R. Žu
kas, B- Mackiala, J- Raibys-

Pirmininko pareigas ėjusiam Al
fai Tumui sambūris nuoširdžiai dė
koja. Taip pat buvusiam pirminin
kui priklauso sambūrio padėka ir už 
“pirmininko atsisveikinimo” proga 
surengtas vaišes dramos smbūrio na
riams ir svečiams- Dramos sambū
rio riežisiere ir toliau pasiliko D. 
Mackialienė, o dailininkas — Algis 
Žaliūnas-

Šiam sezonui dramos sambūris 
yra numatęs pastatyti linksmą ko
mediją-

Sambūrio gastrolės Čikagoje su 
B. Pūkelevičiūtės drama “Paliki
mas” įvyks spalio 23 d. Jaunimo 
Centre. Bus duota du spektakliai, 
kad Čikagos lietuviai turėtų progos 
pamatyti šį kelias premijas laimėjusį 
veikalą-

“Palikimas” bus kartojamas ir

Los Angeles mieste, nes liko daug 
lietuvių, nepamačiusių šio veikalo- 
Tikimasi, kad daugelis ateis ir antrą 
kartą- Po vaidinimo bus surengtos 
jaunųjų menininkų parodos. Tiksli 
data bus pranešta vėliau, kai bus 
galutinai susitarta dėl salės- (v. ir )

Algirdo Bražinsko nederpotuos

Clevelando The Plain Dealer š. 
m- liepos 24 d- pranešė, kad iš 
Valst- Departamento gauta žinia, 
kad Algirdo Bražinsko deportacijos 
byla suspenduojama dėl politinės 
padėties Lietuvoje-

Prano Bražinsko byla tuo tarpu 
atidėta iki spalio 17 d.

— Tamara-Marija. inž- Antano 
ir Janinos Mačiulių duktė, birželio 
16 d. aukščiausiais pažymiais baigė 
Aukštesniąją Lynbook vardo mo
kyklą San Jose, Calif-

Tamara-Marija priimta į Califor- 
nijos universiteto Los Angeles pa
dalinį studijuoti politinių socialinių 
mokslų-

★ ★ ★

NAUJA MADA
ir kultūrinis gyvybingumas

Mūsų savybinėje veikloje prade
da įsigalėti naujas paprotys — mo
kėjimas sutarto honoraro už darbą 
musų jauniems žmonėms; kaip pa
vyzdžiui, už pilstymą kavos baliaus 
metu, už užsiėmimą su vaikais sto
vyklose ir pn. Ir tai visa daroma 
lietuvybės vardan. Tvirtinama, kad 
tai reikalauja mūsų kultūrinis gyvy
bingumas. Ar tikrai taip? Aš abe
joju, nes esu įsitikinus, kad žmogiš
kasis kultūrinis pasireiškimas yra 
išdava kažkodaugiau, nei honorarai. 
Jei tokia praktika įsigalės mūsų tar
pe, tai už kiek laiko turėsime mokė
ti ir visiems mūsų visuomenės vei
kėjams, paskaitininkams ir t. t. ir 
t. t. Pagaliau pritruksime lėšų išsi
laikyti lietuviais.

Tuo tarpu mes tėvai auginame 
vaikus, tikėdami juos išlavinti do
rais žmonėmis, sąmoningais tau
tiečiais. Daug jų auga mūsų tarpe 
ir tikisi priklausyti prie tvarkingtos 
bei kultūringos lietuviškos bendruo
menės. Visi norime savo vaikus iš
auginti gero charakterio individais. 
Bet geras charakteris formuojasi tik 
tokiose sąlygose, kurios reikalauja 
gero elgesio, dorų papročių, vertin
gų tarpusavio bendravimo formų, 
kiekvieną patenkinančių ir atpildan- 
čių. Žinoma, šitai labai sunku at
siekti sprendžiant autentiškos lietu
vybės išlaikymą, nes gyvename ne 
savame krašte. Bet neturime pasi
duoti paviršutiniškumui ir užmiršti, 
kad lietuvybė turi būti idėja, kaip 
gyventi prasmingai, dorai ir kartu 
įdomiai, o ne sustingusiai, imituo
jant praėjusio gyvenimo formą.

Amerikietiškame pasaulyje yra 
labai skatinama privati iniciatyva 
savybinei veiklai. Čia žmonės sava
noriškai įsijungia įvairiems dar
bams, siekdami geresnės bei įdomes
nės bendruomenės. Jie aukoja savo 
laiką pasirinktoje srityje, tikėdami 
aukštesniam tikslui. Mes lietuviai 
sudarome irgi savo bendruomenę, 
tikėdami savo aukštesniems tiks

LIETUVIŲ BENDRUOMENES ŠVENTĖ LOS ANGELES
1977 metų rugsėjo 

I- B MARKAIČIO MUZIKOS 
KONCERTAS “PILNATIS” 
Šeštadienį, rugs. 24 d- 8 vai. vak- 
(Šv. Kazimiero par. salėje)

Muziką, pagal Bern. Brazdžionio 
poeziją, atlieka pianistė R- Apeiky- 
tė; solistai J- Čekanauskienė, S- 
Pautienienė, B- Dabšienė, R- Dab- 
šys, A. Pavasaris, akomponuojami 
profesinio instrumentinio ansamb
lio. Taip pat dalyvauja aktoriai D- 
Mackialienė ir A. Žemaitaitis.
II. Bendruomenės 25 metų sukakties 
minėjimas — sekmadienį, rugs- 25 
Šv. Kazimiero parap. salėje.

Kalbės dr. P- Vileišis, 12 vai- d.
Čia pat vyks sporto laimėtojų pa

gerbimas — trofėjų įteikimas- 

lams. Reikia pasakyti, kad daug 
mūsų jaunimo prieauglio įsijungia 
į bendrą reikalą, tik jie, paaugę ir 
apsidairę, greit nubyra. O likusiems 
pradedama kaišioti "honorarai”, kad 
tik ir tie nepabėgtų. Gėda mums, 
nes kažko nesugebame suprasti. O 
gal laikas pasiklausyti mūsų vyres
nių vaikų, kurie jau mokslus išėję, 
daugiau žino? Gal jie pamokytų 
mus, kas jauno žmogaus gyvenime 
svarbiausia?

Išaugę ir išgyvenę savo jaunystę 
išeivijoje, mūsų naujieji inteligentai 
turėtų padėti irgi rūpintis mūsų 
bendruomenės kultūriniu gyvybin
gumu. Pas mus politinės veiklos 
daug, bet jai paremti, reikia, kad 
ir visa bendruomenė būtų visokerio
pai gyvastinga. Būtų tikrai labai pa
geidautina susilaukti nuoširdžių 
nuomonių, sugebančių drąsiai pa
žvelgti į akis blogiui, kuris mus 
baigia paraližuoti.

Galvojanti Motina

TAUTA — GYVA, BET 
VALSTYBĖS NĖR

Vytautas Sirvydas, senas “Vieny
bės” kolumnistas rašo: “Šiaip ar 
taip, šiandien tebėra gyva lietuvių 
valstybė ir lietuvių tauta” (“V.”, lie
pos mėn. 8 d., 1977)-

Atrodo, kad Sirvydas neskiria 
tautos nuo valstybės, arba nori mus, 
ir gal save, įtikinti, kad Lietuva te
bėra laisva, nes turi savo “gyvą vals
tybę” ar pateisina rusišką LTSR, 
t- y- Lietuvių Tarybinę Socialistinę 
Respubliką- Tarybinė Lietuvos Res
publika (valstybė) “gyva”, nėra ko 
ginčytis, bet ar ji Lietuvių tautos 
valstybė? Ji sovietinės Rusijos dalis. 
Lietuvos valstybę sužlugdžius, pir
mais metais Liudas Gira uždainavo: 
“Senosios Lietuvos nebėr”, “tegy
vuoja LTSR”! Kad lietuvių tauta 
gyva — ačiū jos patriotams, bet kad 
LTSR gyva, tai rusų okupantų nuo
pelnas. O tai ir “dabartinei Lietu
vai”, ir mums, o gal Sirvydui nege
rai. Neabejojame, kad tautai esant 
gyvai, koks nors ateities Gira uždai
nuos: “LTSR — nebėr!”

mėnesio 24 ir 25 d- d-
III- RIČARDO DAUNORO 
DAINŲ REČITALIS

Sekmadienį, rugs- 25 d- vakare 
Wilshire Ebell salėje.
Akomp- muz- A. Draugelis.

IV. ZITOS SODEIKIENĖS 
TAPYBOS PARODA

Paroda atidaroma apat. Šv- Ka
zimiero par- salėje, 
šeštad-,, rugs- 24 d. 7 vai. vakaro.

Paroda bus atdara ir sekmadienį-
V- SPORTO ŠVENTĖ
Rugs. 23, 24 ir 25 dienomis-

Numatyta stalo ir lauko tenisas, 
vyrų ir moterų tinklinis.

Dėl dalyvavimo kreiptis į dr- J- 
Žmuidziną arba A. Šėką.

t — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI

Apdrauda

M & R AMERICANA 
Insurance Service, hue.
A. "Mark" MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

393-9801 828-7525

A. F. SKIRIUS
INSURANCE AGENT

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

Tel.: NO 4-2919
Tel.: 664-2919

Automobiliu taisymas

BODY and FRAME WORK 
Automobiliu taisymas

Vincas Viskantas, sav.

1911 Pacific Coast Hy.
Lomita, CA 90717

Tel.: 325-3145

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT
COCKTAILS and DANCING

Jonas Spreinaitis, savininkas 
14530 Lanark Street 

Panorama City, CA 91402

Rhone 787-9387

LITTLE JOY “JR.”
Cocktails — Pool — Piano

Liudas Reivydas, sav.

' Sunset Bl., Los Angeles, CA 90026 

Tel.: 625-8373

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.

Glendale, CA 91204

Tel.: 246-1717

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
NOTARY PUBLIC

4366 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90029

664-2919 Res. Phone 842-5344

Badai
CENTRAL APPLIANCES

MAYTAG WASHEBS 
Authorized Representative 

Aleksas Dieninis 
1915 JLniuoin avc. 
Venice, UA 9o29jl 

Phone: 821-2525

Fotografai

LEONO KANTO FOTO STUDIJA
‘ Flatte of Hollywood” 
66 fl Hollywood Blv<*. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: -466-6084

Dantistai
BiRUTA BARVIKS, D.D.S.

Member L.A. County Dental Society

5410 Wilshire Blvd.

Los Angeles, CA 90036 
Tel. 939-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latviu kilmes)

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 98403 
L'ho.ie 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S. 
Ir 

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D. 
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

Tel. 660-1205

Gydytojai

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

Glendale, CA 91207 
Phone 246-2456

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
Gydytojas ir chirurgas 
•.Stulgos telef. 826-3090

Hj.'hU tcloJonas: 820-2867

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116
Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344 

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-i 

Office: 633-5909—Exch. 633-8116

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Gynekologas ir chirurgas 

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 90813

Tel.: 432-2973 Res. 597-4141

Grožio salionai

BEAUTY FAIR COIFFURES
Sav. Elena Astravas

6087 Sunset Boulevard 
Hollywood, CA 90028

Tel.: 466-1066

Res. 1 (714) 642-4878

HOUSE OF BEAUTY

Helen Mockus, Owner

5265 Fountain Ave., Hollywood,CA 
90029

Tel. 665-4381

Nuosavybių pardavėjai

JONAS KUTRA 
Real Estate — Income Tax

Notary Public

1011—19th St.
Santa Monica, CA 90403

Tel. 451-3L50

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK CO.

3002 Santa Monica Blvd.

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 904C5 Ph.: 399-9238

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS 
ir

DANUTE PAŠKEVIČIENĖ

Real Estate Brokers
HENRY J. PASCOE, Realtor#-

401 Wiishire Blvd., Suite 420 
3a.Ha Monica, CA 90401

Tel. 313-5-4-1 Res. 393-.381

ANTANAS IR BRONE SKIRIA1
Real Estate Brokers

4366 Sunset Blvd.
Hollywood. CA 90029

664-2919 Res. 842-5394

Vaikų darželiai
GLENDALt PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN
Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

DĖL KAL. LIET. ALMANACHO

Prašome pataisyti pastebėtas klai
das Kalif. Liet. Almanache, taip 
pat papildyti naujais adresais savo 
pažįstamų ir giminių. Jei kas pradė
jote naują prekybą, prisiųskite savo 
vizitinę kortelę. Jei persikėlėte kitur 
gyventi, irgi praneškite K. L. A.

— 4364 Sunset Blvd., L. A., CA

90029. _  Leidėjas

THE BALTIC SEA LOUNGE

11253 Washington Blvd.,

Culver City, CA 90230

Help wanted for Restaurant & Bar
Call Herbert Carlson 391-9227 or 

391-4760

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stančikaites 

Iliustracijomis.

Kaina $3.00

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

99029
Phone: 664-2919

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, lietuviškoj 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je: 
4364 Sunset Blvd., ^os Angeles, 

Calif. 90029 Tel. 664-2910

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
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P A R E N G I M Ų 
KALENDORIUS

RUGSĖJO MĖN.

17 d- — Havajietiškas balius-
18 d. “Lietuvių Dienų” žurnalo me

tinis piknikas McCambridge par
ke, 1515 N. Glenoaks Bid., 
Burbank, CA.

24-25 d. d- — Bend- Vakarų Apy
gardos LIETUVIŲ DIENA — 
Šv. Kazimiero par. salėje-

SPALIO MĖN- —
1 d- — Šaulių Daumanto kuopos 

balius, Šv. Kazimiero par- salėj.
8 d- — Santa Monikos Liet- Klubo 

tradicinis balius Miramar viešbu
tyje.
29 d. — Birutiečių balius — Šv- 

Kazimiero par. salėje.
LAPKRIČIO MĖN. —

20 d., sekmadienį, Lietuvos kariuo
menės šventės ir jos atkūrimo 59 
metinių minėjimas. Šv. Kazimie
ro parap. salėj, tuoj po pamaldų, 
12 vai. 30 min. Rengia: ramovė- 
nąi, birutietės ir šauliai.

TRUMPAI
Solistė Birutė Dabšienė
ya pakviesta lapkričio 5 d. Lietuvių 
Fondo baliuje Chicagoje programai 
atlikti-

Banketas įvyks Jaunimo Centro 
salėje-

— Petras P. Raubertas, sūnus 
dailininko S- Rauberto, šiemet bai
gė California College of Arts and 
Crafts, Oakland, Calif, su atžymė- 
jimais ir gavo darbą San Francisco 
meno galerijoje.

— Alfredas Paltus atsiuntė svei
kinimus LAV skaitytojams iš Lie
tuvos, kur žada atostogauti 2 mė
nesius- Atvirutėje matome tiltą per 
Nemuną ir Kauno senamiesti su ka
tedra, jėzuitų bažnyčia, Vytauto 
bažnyčia, miesto rotušės pastatu-
Dail- Vytautas K. Jonynas,
iš New York, N- Y., su dukra ir 
žentu liepos mėnesyje atostogas pra
leido Kalifornijoje. Jiems puikias 
priėmimo veišes iškėlė Ema ir Vin
cas Dovydaičiai, seni dailininko bi
čiuliai-

Dail- V- K- Jonynui šiais metais 
suėjo 70 metų amžiaus, ir jis gal
voja išėjęs į pensiją apsigyventi Ka
lifornijoje.

— Poetas Antanas Gustaitis su 
žmona aktore Aleksandra iš Bosto
no šių metų atostogoms liepos mėn. 
gale ir rugpjūčio pradžioje buvo at
vykę į Kaliforniją ir apsistoję sū
naus Algio šeimoje Camarillo. Ap
lankė bičiulius Santa Monikoje, Los 
Angeles ir Vištoje. Buvo nuvykę į 
Las Vegas, San Diego, Lawrence 
Welk sodybą ir kt-

G. Gudauskienės muzikinė sukaktis

— Birželio 25 d. komp- Giedra 
Gudauskienė atšventė savo 25 metų 
muzikinės veiklos sukaktį- Ta pro
ga suėjo daug jos'draugų į Gudaus
kų gražią rezidenciją Santa Moni
koje-

Solistė G- Čapkauskienė, akom- 
ponuojant R. Apeikytei, padainavo 
keletą progai pritaikytų dainų.

— Antanas Kalvaitis, Santa Ana, 
Calif, išvyksta gyventi į Hot 
Springs, Akansas, kur iš Kaliforni
jos jau yra nuvykęs V- Tamošaitis, 
Sako, kad ten namai ir žemė yra 
žymiai pigesni, klimatas esąs daug 
sveikesnis negu kur kitur-

— Juozas ir Elena Pažėrai liepos 
mėn- atostogavo Europoje, lankyda
mi įvairių valstybių įdomesnes vie
toves.

— Jadvyga Gauba su dukra ir 
seserimi lankė gimines Lietuvoje. Ji 
papasakojo daug kelionės įspūdžių-

— Vytautas Vidugiris ir Jonas 
Činga atstovavo Los Angeles lietu
viams LB Tarybos suvažiavime bir
želio 18-19 dienomis Clevelande.

Gaila, kad nė vienas iš išrinktųjų 
Vakarų apygardos tarybos narių 
negalėjo nuvykti į suvažiavimą. Gal 
į tarybą reiktų rinkti vyresnius as
menis, kurie turi daugiau laiko ir 
priemonių nuvykti į suvažiavimus-

SVEČIAI - VIEŠNIOS
Poetė Aldona Prižgintaitė iš Syd

ney, Australijos, per liepos mėnesį 
ir pradžią rugpiūčio, atostogavo A- 
merikoje, sustojusi pas brolį ir bro
lienę Vacių ir Nelę Prižgintus Los 
Angeles mieste- Iš čia ji aplankė 
Hollywooda, Disneyland, kitas įdo
mesnes vietas ir New Yorką, kur 
susitiko su antru savo broliu, jo 
šeima ir pažįstamais-

Poetė A. Prižgintaitė yra “Lietu
vių Dienų” žurnalo bendradarbė, 
rengia spaudai savo poezijos rinkinį. 
Ji lankėsi LAV ir LD redakcijoje 
ir pasidalino kelionės įspūdžiais.

— Pranas Šulas, Sūduvos leidyk
los savininkas, Chicago, Ill-, lydi
mas brolio A- Šulaičio, lankėsi LAV 
redakcijoje- ■'T’ll

Prano sūnus dr. Leonas Šulas ir 
žmona Dalia planuoja įsikurti Ka
lifornijoje-

— Šarūnas Karuža šių metų sau
sio 17 d. besilankydamas Brazilijo
je susipažino su Sandra M- Kindu- 
ryte ir ją tenai vedė- Truko keletas 
mėnesių, kol ji gavo leidimą imig
ruoti į JAV-

Rugpiūčio 6 d- Karužai pas Venc
kus Santa Monikoje surengė jaunų
jų priėmimo puotą.

Valentinas ir Birutė Varnai rug
piūčio mėnesį praleido atostogas 
Švedijoje ir kitose Europos valsty
bėse.

Vestuvės
— Linas Baškauskas birželio 3 d- 

Šv. Kazimiero bažnyčioje vedė 
Theresa Ann Carey, artisto Mc’Do- 
nald Carey dukterį. Į vestuves buvo 
atvykę iš Brocktono, Mass-, Lino 
tėvai Juozas ir Albina Baškauskai. 
Juozas Baškauskas yra Brocktono 
Šv. Kazimiero parapijos choro pir
mininkas-

Linas Baškauskas buvo L- A- 
Jaunimo Ansamblio akordeonistas-

— Birutės Čiurlionienės ir Valen
tino Varno jungtuvės įvyko liepos 
23 d- Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
Los Angeles, Calif.

Jaunavedžius sveikiname ir linki
me geriausios laimės-

— Patricijos L- Kiškytės su Ri
čardu Joču jungtuvės įvyks rugsėjo 
10 d- 4 vai. p- p. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, o priėmimo vaišės pa
rapijos salėje.

MIRTYS
— James Grinis, San Diego, Cal- 

mirė birželio 26 d- Veteranų ligoni
nėje- Mirė sulaukęs 86 m- amžiaus-

Grinis pirma gyveno Culver City, 
Calif, ir dažnai ateidavo į parengi
mus, nes mėgo šokti. Jis buvo ne
vedęs ir sutaupė daug pinigų- Jei 
kas žinote jo giminių ar gerų drau
gų, kuriems galėjo palikti testamen
tą, prašome informuoti: Mr- Hunt, 
American Research Bureau, 846 
Sunset Blvd., Los Angeles, CA 
90012- Telef. 628-7221-

— Kotryna Jankauskienė, Her
mosa Beach, Calif., mirė liepos 1, 
sulaukusi 90 m. amžiaus- Liepos 6 
d. buvo palaidota Šv- Kryžiaus ka
pinėse. K- Jankauskienė buvo viena 
iš pirmųjų Los Angeles lietuvių gy
ventojų.

— Ona Skiman (Daugirdaitė) 
Oakland, Calif- mirė liepos 13 d- 
Ji su vyru Sigmundu buvo aktyvūs 
ALT-os sk- nariai ir vėliau talkinin
kavo Bendruomenės apylinkei.

Laudotuvėmis rūpintis padėjo iš 
Burbanko nuvykę Bernardas Ski
man ir jo žmona Nellie.

Reiškiame gilios užuojautos vyrui 
Sigmundui, jo broliams Jonui, Ber
nardui ir Eugenijui ir Tillie Škė
mienei (Skiman), keturių sūnų ma
mytei-

Law Offices of 
NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

3440 Wilshire Blvd- 
LOS ANGELES, C A 90010 
770-2000 • 385-2837

17228 Crenshaw Blvd- 
TORRANCE, CALIF 90504 

538-4160

— Al Aras (Vasiliauskas) mirė 
rugpiūčio 3 d. ir palaidotas rugp. 
8 d- Šv- Kryžiaus kapuose-

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Anelei ir šeimai.

Laidotuvių reikalais rūpinosi VI- 
Gilys.

Staiga mirė dr- Zigmas Kungys
Bespausdindami šį LAV numerį, 

gavome žinią, kad staiga nuo širdies 
priepuolio rugp- 10 d. mirė dr- Z. 
Kungys-

Žmona Regina su trim vaikučiais 
tuo metu buvo išvykusi pas tėvus; 
pas dr. Z- Rungi buvo į svečius

Reiškiame gilios užuojautos žmo
nai Reginai, vaikučiams, broliams 
ir seserims.

NUOMININKŲ DĖMESIUI
Kalifornijos valstybė išmoka 

nuomininkams, sulaukusiems 62 
metų amžiaus, kurių praeitų metų 
pajamos (Soc- See., pensija, santau
pų nuošimčiai) nesiekė daugiau kaip 
$5 000, vienkartinę nuomos pašalpą 
ligi $211.00, apskaičiuojamą pagal 
turėtas preitų metų pajamas.

Šiuo reikalu reikia kreiptis į 
Franchise Tax Board, 3200 Wilshi
re Blvd., L. A-, gauti “California 
Senior Citizen Rents Assistance” 
formą (galima užsakyti ir telefonu 
736-2918)- Atsakius į klausimus, 
reikia prijungti Medicare kortelės 
ar kt- dokumento nuorašą, kuris pa
rodytų prašytojo amžių, ir pasiųsti į 
Sacramento pareiškime nurodytu 
adresu (J- K )
Redakcijos pastaba — LAV redak- 
cj'oje turime šias formas (9000R) ir 
galime padėti jas užpildyti. Rent 
Assistant Claim formos turi būti 
išsiųstos i Sacramento prieš rugpiū
čio 31 d-

ATOSTOGOS

— Antanas ir Bronė Bazikai iš 
Worcester, Mass, atostogavo Kali
fornijoje- A- Bazikas yra Marytės 
Riškienės brolis- Svečiai, lydimi M. 
Vyšniausko (Wisneski) ir M- Riš
kienės, aplankė LAV redakciją.

.Lietuvių Fondas pelno paskirsty
mo posėdyje š. m- birželio 9 d- pa
skyrė $1000 Los Angeles jaunimo 
kelionei į Europą-
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