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Pasisekusi “Lietuvių Dienų” žur
nalo gegužinė

Metinė “Lietuvių Dienų” žurna
lo gegužinė (piknikas) įvyko rugsėjo 
17 d. gražiajame McCambridge 
parke, Burbank, Calif.

Ši gegužinė buvo ypatingomis są
lygomis rengiama. Iš ryto, nuo 7 
vai- iki 10 vai- Burbanke lynojo, 
buvo šaltokas oras- Teko tris va
landas laukti ir nieko neveikti, nes 
lyjant negalima stalų nuvalyti ir 
popierinėm staltiesėm apdengti. Kai 
parko prižiūrėtojas atvyko apžiūrė
ti ir paklausė, kiek dalyvaus žmo
nių, pasakėme, kad apie 300, ir kad 
ar lis ar snigs, gegužinė visvien 
įvyks.

Pasirodo, kad nei Los Angeles, 
nei priemiesčiuose nelijo ir į gegu
žinę atvyko daugiau negu bet kada 
(daugiau kaip 300 žmonių). Oras 
buvo šaltokas, ir jau 4 vai- daug kas 
norėjo važiuoti namo, tad ir loteri
jos traukimas buvo padarytas anks
čiau-

K- Prišmantas praneša laiminguo 
sius bilietus LD žurnalo piknike.

Foto L. Briedžio 
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Nuo 12 iki 3 vai- p. p. visas mais
tas buvo išparduotas — atsiprašo
me kad vėliau atvykusioms nebeli
ko lietuviškų dešrų.

Dauguma Los Angeles ir apylin
kių lietuvių organizacijų remia sa
vo spaudą. Štai liet- organizacijų 
pirmininkai, kurie dalyvavo: Biru- 
tiečių — Rūta Šakienė, Liet. Bend
ruomenės apygardos — inž. V- Vi
dugiris, Lietuvos Vyčių — Julius 
Kiškis, Šaulių — Kazys Karuža, 
Skautų— V. Sviderskas, K- Priš
mantas, Santa Monikos Liet- klubo
— A. Markevičius, Parapijos komi
teto — Frank Speecher, Piliečių 
klubo—Pr- Žukauskas, Tautinių 
Namų — Jonas Petronis, Tautinės 
Sąjungos c. valdybos pirm- — A. 
Mažeika, Liet- Radijo klubo — J. 
Mitkus, parapijos choro vad- — B. 
Budriūnas, Dramos smbūrio — D- 
ir B. Mackialai, Jaunimo ansamblio
— O. Razutienė ir daug kitų-

“Lietuvių Dienos” džiaugiasi tu
rėdamos tiek daug rėmėjų.

Dalyvavo Lietuvos konsulas Vy
tautas Čekanauskas su šeima, kun- 
A- Olšauskas ir kun. V- Šiliauskas. 
Atvyko net ir iš toli: solistė Laima 
Stepaiticnė su vyru inž. Algirdu Ste- 
paičiu iš Encinitas, Calif-, detekty
vas Bronius Žemaitis iš Santa Ma
ria, Jonas ir Ona Bajorai iš Hemet, 
Calif.,Aldona ir Bernardas Braz- 
džioniai su dukraitėmis iš Vistos, 
A- Žitkienė iš Seattle, Wash., Van
da Šateikienė, Ona Milerytė iš Tus
tin, Calif- ir daug kitų.

Dėl pasisekusios gegužinės “Lie
tuvių Dienos” yra dėkingos visiems 
talkininkams: Liucijai ir Antanui 
Mažeikams, Bronei Skirienei, Emai 
Stirbienei, Onai Orlovienei ir jos 
vyrui, V- Dūdorienei, K. Prišman- 
tui, Vaciui Prišgintui, Vincui Ski
riu!, Leokadijai ir Benediktui Vili
mams, Nelei Skiman, Elenai Mar- 
kienei ir foto reporteriui Leonui 
Briedžiui, kuris kasmet atvyksta ir 
“įamžina” dirbančius ir dalyvius.

Ypatinga padėka priklauso Šv- 
Kazimiero par. klebonui orei- Jonui 
Kučingiui, kuris per pamokslą ir 
per savo biuletenį “Lietuvių žinias”

LD žurnalo loterijos laimingų bilietų traukimo metu: R- Petronis, V. Priž- 
gintas, užpakalyje — K- Prišmantas, A. Skirtus, S- Kvečas, Pranas ir Ona 
Dovydaičiai. Foto L. Briedis

Prie bilietų stalo. Iš kairės: V. Prižgintas, R. Šakienė, L. ir A. Ma
žeikai. Stovi iš k.: A. Skirius, V. Čekanauskaitė, Lietuvos kons. V. 
Čekanauskas, E. Vidugirienė, J. Čekanauskienė ir V. Vidugiris.

pareklamavo gegužinę; taip pat lei
do pasinaudoti salės virtuve-

“Liet. Dienos” yra dėkingos vi
siems skaitytojams, kurie remia lo
teriją ir kasmet atvyksta į metinę 
gegužinę ir tuo prisideda prie pa
ramos tęsti ganą išlaidingą spaudos 
darbą-

Dovanų laimėtojų sąrašą skaity
kite kitoje skiltyje-

LD adm. ir redakcija

Žurnalo “Lietuvių Dienos” piknike 
dovanas laimėjo:

Pirmąją dovaną — sidabro ser
vizą — laimėjo Jos J. Tomlin, Phi
ladelphia, Pa.

Dvi dovanas — 1- dail. J- Paukš
tienės paveikslą — laimėjo Mrs- L 
O'Brien, Rockville, MD.

2- dail. S- Rauberto paveikslą — 
laimėjo R. Vadopalas, Huntington 
Beach, CA-

L. Briedžio nuotr.

Keturias dovanas—po 3 knygas:
1- J. Tinimo “Laiškai Androma- 

chai”, 2. Dr- J. Prunskio “Mokslas 
ir religija” ir 3- I. Šeiniaus “Vysku
pas ir velnias” — laimėjo:

Z- Smilga, Middletown, CT.,
J- Mockus, Yucaipa, CA.,
M. M- Rutkauskas, Cambridge, 

MA.
Tris dovanas—} po 2 knygas ang

lų kalba: “Battle of Grunwald” ir 
“Forest of Anykščiai” — laimėjo:

Regina Tragus, Allentown, PA-, 
Kazys Merkis So Boston, MA., 
A- Čerškus, Chicago, IL-
Tris dovanas — po tris knygas 

vaikams — “Meškiukas Rudnosiu- 
kas”, Keturkojis ugniagesys” ir 
“Žaižaras” laimėjo:

W. Taparauskas, Worcester, 
MA.,

Nukelta i psl. ’
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“BUSINIMAS”

Nuo šio rudens, rugsėjo 11 d., Los Angeles Board of Education pra
dėjo moksleivius, nuo 4-to skyriaus, vežioti iš baltųjų rajono (San Fernan
do Valley miestelių) i juodųjų rajoną (Watts area), o juodukus į baltųjų 
rajoną-

Juodžių organizacija (NACP) jau 10 metų kovoja už priverstiną 
mokinių vežiojimą. Jiems pritaria militantų advokatų organizacija ACLU 
(American Civil Liberties Union).

Baltieji San Fernando slėnio gyventojai turi susiorganizavę “STOP 
BUSING” ir per vietinius teismus jie laimėdavo- Pagaliau byla pasiekė 
Kalifornijos vyriausią teismą ir čia militantai advokatai ir juodžiai laimėjoe 
Penki vyriausi teisėjai balsavo už priverstiną vaikų vežiojimą ir tik du 
balsavo prieš. Tie penki teisėjai yra: Rose Elizebeth Bird, Staley Mosk, 
Mathew^.Tobriner, Wiley W- Manuel (juodis), Frank C. Newman yra 
gubernatoriaus Brown paskirti- Du, kurie balsavo prieš: Frank Richard
son ir Wm- P.- Clark yra buv. gub- R- Reagan paskirti:

Įsidėmėkite, kad trys iš tų paskirtų teisėjų bus perrenkami lapkričio 
mėn- Štai jie: Rose E. Bird, Wiley W- Manuel ir Frank C- Newman. 
Jie prašys balsų ir visaip gerinsis balsuotojams. Ir kas galėtų balsuoti už 
tuos, kurie paneigia pagrindines šeimos teises, kurie prievarta paima 
vaikus ir veža po 30-40 mylių. Kiek vaikams sugaišinama laiko, kiek 
kelionės vargo, kiek rizikos ir kiek tėvams rūpesčių bei ekstra darbo*

Los Angeles Times Book Review kolumnistė ir paklausė, ar mes norėtume 
spausdinti jos parašytą recenziją apie Kudirkos “For Those Still At Sea” 
Los Angeles Times redaktoriai atsisakė tą recenziją spausdinti- Spalio 
mėn- LD numeryje ta recenzija bus atspausta-

Pamokslininkas pasigenda New Yorke per 15 metų leistų Lith-in- 
formation Center angliškai leistų biuletenių. Kas atsitiko? Marytė Kižytė, 
kurią ALT-ba buvo- nusamdžius, re? . tU o jjs..; tet biuletenis, berods, 
dėl kitų priežasčių sustojo ėjęs- Bet biuletenių turime: vėliau Vlikas išleido 
ir dabar leidžia Eltą anglų kalba, kuri daug plačiau išsiuntinėjama; yra 
Lituanus; Bridges- Taigi, tik naudokimės.

Washington© vyriausybė susirūpi
nusi Petkum

Prezidento Carterio vardu Vals
tybės departamento pasekretorius 
Hodding Cater III atsiuntė Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmininkui 
dr* Kaziui Bobeliui raštą, kuriame 
praneša apie gilų susirūpinimą Vik
toro Petkaus ir kitų nuteisimu. Pa
žymi, kad tuo Sovietų Sąjunga vei
kia prieš Helsinkio susitarimą ir 
prieš tarptautinius žmogaus teisių 
dėsnius- JAV vyriausybė diplomati
niu keliu ir kitais būdais tą savo 
pažiūrą pareiškė įvairioms Sovietų 
Sąjungos institucijoms. “Mes aiš
kiai davėme suprasti Sovietų parei
gūnams, kad didėjantis žmonių var
ginimas, areštai, teismai neišven
giamai paveiks mūsų santykių kli
matą”, rašoma tame Valstybės de
partamento laiške- Pažymima, kad 
dėl to atšauktos kai kurių ameri
kiečių pareigūnų kelionės į Sovietų

Sąjungą. Laiške užtikrina, kad 
JAV vyriausybė ir toliau kels rei
kalą gerbti žmogaus teises Sovietų 
Sąjungoje ir kitur-

Užtikrino, kad nepamirš V. Petkaus

Bendras Pab altiečių Amerikiečių 
komitetas Washingtone kreipėsi į 
Prezidento pavaduotoją JAV sau
gumo reikalams dr. Z- Brzezinskį, 
prašydamas, kad, dedant pastangų 
išlaisvinti A. Ginzburgą ir A- Scha- 
ranski, būtų taip pat rūpinamasi ir 
V. Petkaus išlaisvinimu iš Sov- Są
jungos kalėjimų. Į Pabaltiečių ko
miteto raštą atsiliepė Valstybės sek
retoriaus Sovietų Sąjungos skyriaus 
direktorius Sherrod McCall, kuris 
užtikrino, kad Valstybės departa
mentas nepamirš Viktoro Petkaus. 
Rašte taip pat pažymi, kad Valsty
bės departamentas nori užmegsti 
artimesnius ryšius su Bendru Pabal
tiečių Amerikiečių komitetu-
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO S4JUNGA 
3004 Santa Monica Blvd., Suite A

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

PAMOKSLININKO PATARIMAI

Tautos šventės proga mūsų vienas pamokslininkas pasakė patriotinį 
pamokslą: paskaitė Sibiro laišką, paskui prašė didžiuotis mūsų pasižymė
jusiais įvairiose srityse lietuviais ir juos reklamuoti tarp amerikiečių. Tai 
viskas gražu.

Paskui jis davė keletą naujų pasiūlymų, bent jis taip manė, kad 
“nauji”- Pirmiausia patarė lietuviškajai spaudai įvesti anglų kalba skyrius- 
Nepasakė kuriai, bet nemažai t okių skyrių jau yra: Lietuvių Dienos, 
Vytis, Moterų Dirva, Vienybė, Tėvynė, Garsas-

Kitas pasiūlymas buvo, kad liet, radijo programos įvestų bent 10 
minučių anglų kalba žinių skyrių. Tai nuomonei pritariant reikia atsiminti, 
kas tai transluoja, kas finansuoja ir kas tų programų daugiausia klauso* 
Atimti 10 min- iš pusvalandžio savaitinės programos būtų neįmanoma-

Jokūbas Stukas ir R. Kezys New Yorke turi specialias radijo progra
mas tik anglų kalba. Buvo ir pas mus Pabaltiečių radijo programa anglu 
kalba, bet ji sustojo- Reikėtų kreiptis pas buvusius vedėjus, kas atsitiko-

Pamokslininkas ragino rašyti lietuvių klausimais į amerikiečių spaiu- 
dą- Lengva pasakyti bet ne taip lengva padaryti; dar sunkiau gauti viet( 
amerikiečių spaudoje. Štai pavyzdys. Vieną popietę įėjo į LD redakcijją

AUTOtechnica
AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ-VIETINIŲ

• ALYVOS KEITIMAS IR PATEPIMAS
• MOTORŲ SUREGULIAVIMAS IR PERSTATYMAS
• STABDŽIAI IR KITI SUTVARKYMAI
• SULENKIMŲ TAISYMAS IR DAŽYMAS

ARTI SV. KAZIMIERO PARAPIJOS - TARP 
GLENDALE BLVD. IR HYPERION AVE.

2849 ROWENA AVE., LOS ANGELES, CA 90039 
SAV. - JONAS KARALIUS TEL - 660-5984

ROQUE and MARK CO., INC.
REALTORS • INSURANCE • INCOME TAX • NOTARY PUBLIC 

3002 Santa Monica Blvd., SANTA MONICA, CA 90404 

Phone: 828-7525 ---------- Res.: 395-0410
ALBINAS MARKEVIČIUS 
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A f A Rašyt. J- Balčiūnas-Švaistas

MIRĖ RAŠYTOJAS ŠVAISTAS

Iš gyvųjų tarpo pasitraukė rugsė
jo 21 d. vakare rašytojas Juozas 
Švaistas-Balčiūnas, gyvenęs West 
Los Angeles, visai prie Santa Moni
kos. Palaidotas Šv- Kryžiaus kapuo
se rugs- 25 d- Rožinis už mirusio 
sielą buvo sekmadienį, rūgs. 24, 
kur su velioniu atsisveikindami kal
bas pasakė prel. J- Kučingis, Rašy
tojų draugijos vardu Alė Rūta, D. 
Menų klubo vardu A- Gustaitis, 
karių veteranų ir kt. pirmininkai-

J- Balčiūnas buvo gimęs 1891 
m. kovo 18 Rokišky. Lietuvos atsi
kūrimo metais dirbo administracinį 
darbą o vėliau ilgą laiką tarnavo 
kariuomenėje, buvo “Kario” red- 
Į atsargą išėjo pulikjninko laipsniu.

Rašyti pradėjęs 1912 m-, rašė iki 
gilios senatvės- Rašė apysakas, ro
manus, dramas, apsakymus jauni
mui. Už romaną “Jo sužadėtinė” 
“Draugo” romano konkurse laimė
jo premiją, o už beletristinių atsi
minimų knygą “Dangus debesyse” 
jam paskirta L. Rašytojų dr-jos pre
mija- Jaunimo skaitinių konkurse 
premija atžymėtas jo “Šaunus pen
ketukas”. Be daugelio beletristikos 
knygų, jis yra parašęs ir išleidęs 
monografiją “Liudviko Adomo Ju
cevičiaus asmuo ir reikšmė”

Rašytojas buvo neretas “Lietu
viu Dienu” žurnalo bendradarbis-

Reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai Aleksandrai ir giminėms-

Ruošiantis Altos suvažiavimui

Amerikos Lietuvių Tarybos val
dyba rugsėjo 13 d- savoj būstinėj 
Chicagoje turėjo posėdį- Pirminin
kas dr. Kazys Bobelis, pravesdamas 
posėdį, painformavo apie dalyvavi
mą rugsėjo 9 d- Washingtone sim
poziume, liečiančiame žmogaus tei
sių laužymą. Simpoziumą surengė 
Washingtono lietuvių organizacijų 
centras ir pravedė kun. Kazimieras 
Pugevičius-

Būdamas Washingtone dr- Bobe
lis turėjo progos aplankyti Lietu
vos atstovą dr. S- Bačkį ir išsikalbė
ti įvairiais reikalais.

Kun. Adolfas Stasys pranešė 
apie artėjančio Altos suvažiavimo 
paruošiamuosius darbus- Buvo nu
statyta suvažiavimo darbotvarkė-

Suvažiavimas įvyks spalio 21d- 
Lietuvių Taut. Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicagoje- Suvažiavi
mo registracijos pradžia 8:30 ryto- 
Suvažiavimo pradžia 9 vai- ryto. 
Suvažiavimo metu bus bendri pie
tūs ir po suvažiavimo, 8 vai. vaka
re, • tuose pačiuose Tautiniuose 
Namuose, ruošiamas banketas — 
dr- Kazį Bobelį pagerbti.

Bankietui bilietai užsakomi iš 
anksto Altos centre, 2606 West 
63rd St-, Chicago, Ill. 60629- Kai
na $12.50 asmeniui. Bilietus prašo
ma kuo greičiau užsisakyti, nes gali 
pritrūkti salėje vietos-

Be minėtų, posėdyje taip pat da
lyvavo: T- Blinstrubas, dr. L- Kriau- 
čeliūnas, dr. Kazys Šidlauskas, dr. 
V- Šimaitis, dr- J. Valaitis, J- Sko- 
rubskas, Gr. Lazauskas, S. Balze- 
kas, Jr, p- Bučas, J. Pakalka, J- Ta- 
landis, E- Vilimaitė ir I. Blinstru- 
bienė.

IŠ SPAUDOS

“Nuo Amerikos lietuvių turės 
atskilti visi tie, kurie norės bendra
darbiauti su okupantu ir jo sklei
džiamose apysakose įžiūrės tikrus 
dokumentus. Juo greičiau tas at
skilimas įvyks, tuo lietuviams bus 
geriau- Bendradarbiautojai skaitys 
Laisvę, taps “darbininkų susivie
nijimo nariais”, naudosis Petronio 
teikiamom lengvatom- Tuo tarpu 
už Lietuvos laisvę kovojantieji lie
tuviai dar stipriau susivienys- Ame
rikos socialistai pirmieji pergyveno 
tokį skilimą. Visi džiaugėsi, kai at
siskyrė. Visos Amerikos lietuvių 
politinės partijos turės išgyventi 
tuos pačius nemalonumus, kuriuos 
skilimai atneša. Bet darbas bus na
šesnis, kai visi bendradarbiautojai 
su rusų primesta okupacine valdžia 
eis savo keliais ir nekliudys lietu
viams dirbti kraštui naudingo lais
vinimo darbo”. (“N-”)

Srns- Vytenis Vilkas — “Mūsų 
Vytis”, Nr- 1, 1978, rašo:

“Aktyvios organizacijos yra ir 
bus būtinas veiksnys kolonijų gyvy
bei išlaikyti, nes jos suteikia progą 
bendravimui ir vieningumui tauti- 
nėja dvasioje.

Nuo senų laikų lietuviai yra re
ligingi žmonės. Religija suvaidino 
labai svarbų vaidmenį lietuvybės iš
laikyme oa'rų okupacijos metu- 
Taip ir dabar daugumas lietuvių 
išeivijoje yra jungiami katalikų ti
kybos. Taigi nenuostabu, kad mū
sų kolonijų centrai dažniausiai yra 
lietuvių parapijos- Čia, Losangele 
mums labai aišku, kad parapija yra 
mūsų daugumos veiklos centras-

-PHOENIX, ARIZONA

Misijos metraštis jau paruoštas

Misijos dešimčiai metų paminėti 
metraštis jau paruoštas spaudai ir 
pradėtas spausdinti- Metraštyje bus 
atžymėta visa Phoenixo lietuvių 
veikla ir leidinio rėmėjų foto nuo
traukomis-

Metraščiui įžangą parašė Petras 
Maldeikis, kuris gerai pažįsta lietu
vių gyvenimą Phoenixe, paskutiniu 
laiku išsikėlęs į Hot Springs, Ark.

Ateityje mūsų parapijoms gresia di
delis pavojus. Lietuvių kunigų skai
čius kas metai mažėja. Šiuo metu 
ta problema yra labai aiški: daugu
mas mūsų kunigų yra gimę Lietu
voje ir yra vyresnio amžiaus, gi tuo 
tarpu jaunesnių kunigų yra vos ke
letas, o pašaukimų neatsiranda- Kas 
bus ateityje dar nėra, lengva pasa
kyti, bet viena aišku: jeigu lietuvių 
parapijos subyrės — mūsų koloni
jos dramatiškai susilpnės.

Norėčiau baigti šį svarstymą sa
vo asmeniška perspektyva- Mūsų 
kolonijos dabar yra kritiškoj pasi
keitimo fazėj- Tik neseniai lietuviš
kas jaunimas, gimęs Amerikoje, 
pradeda perimti vadovaujamas ro
les mūsų bendruomenės veikioje. 
Jie dabar pradeda imti iniciatyvą 
tęsti lietuvišką veiklą. Didelė dalis 
lietuviško jaunimo dabar baigia 
aukštuosius mokslus ir jie yra ne 
tik gerai pasiruošę tinkamai gyventi 
šiame krašte, bet ir yra užaugę są
moningi lietuviai, kurie supranta ir 
nori išlaikyti lietuvybę- Lietuvių 
jaunimas nori bernauti savo tarpe: 
skautai, tautinių šokių grupės ir ki
tos organizacijos gausiai veikia mū
sų kolonijose. Svarbiausia, man at
rodo, yra tautinės dvasios jausmas, 
tai yra jausti, kad yra svarbu būti 
lietuviu- Man buvo labai įspūdinga 
šią vasarą dalyvauti Tautinių Šokių 
Šventėje ir būti dalimi tokios ma
sės lietuviško jaunimo! Man atrodė, 
kad visi jautė tokį jausmą, kad nors 
tu kito ir nepažįsti asmeniškai, bet 
turi jau iš karto daug bendro, nes 
esi lietuvis-

Aš tikiu, kad visos mūsų kolonijų 
ateities problemos nėra neišspren
džiamos ir kad šis kraštas suteikia 
mums geriausias priemones pasauly 
su jomis kovoti. Amerika yra 
“melting pot” tik tiems, kurie ne
jaučia ir nep'ripažįsta kilmės svar
bos ir pasiduoda. Kol Lietuva bus 
pavergta, lietuvius Amerikoje visa
da jungs tikslas skelbti pasauliui ir 
kovoti už tautos teises turėti nepri
klausomą valstybę ir išlaikyti lietu
vybę laisvame pasaulyje-”

Red. pastaba: V- Vilkas yra Los 
Angeles skautų veiklus narys- Jį 
matome kas sekmadienį Šv. Kazi
miero par. bažnyčioje su tėvais-

Sėkminga konvencijos užbaiga

Birželio 3-9 dienomis Phoenixe 
vyko didelė Moterų Federacijos 
konvencija, kurioje dalyvavo ir 8 
Phoenixo moterys. Pagrindinė lie
tuvių moterų atstovė buvo Marga
rita S. Samatienė iš New Jersey-

Suvažiavime buvo priimta įvai
rių rezoliucijų- Savo sumanumu ir 
asmeninių kontaktų pagalba Mar
garita Samatienė, nušvietusi sunkią 
pavergtųjų tautų padėtį, pravedė 
rezoliuciją, kad būtų sudarytas spe
cialus komitetas žmonių teisėms pa
vergtose tautose ginti- Tai buvo di
delis patriots lietuvės laimėjimas...

Nuomonės

Gerb- Redakcija,

LAV 7-8 numeryje, po antrašte 
“Spaudoje”, rašoma, kad “Jonas 
Kuprionis skaitė paskaitas Vilniuje 
Lietuvos okupantams apie Ameri
kos miškus”.

Norėčiau paklausti šios triuški
nančios prielaidos autorių — ar jis 
iš tiesų yra tikras, kad prof- Kup
rionis, miškininkuos žinovas, skaitė 
paskaitas Lietuvos okupantams, tai 
yra sovietams ar rusams, kaip mes 
juos bevadintume?

Kiek žinau, profesorius skaitė 
paskaitas lietuviams, kurie dabar 
rūpinasi Lietuvos gražiųjų girių iš
likimu- Tai yra faktas — tie žmo
nės tvarko ne okupanto, bet Lietu
vos girias. Ir kas čia blogo, jei iš
eivis lietuvis profesorius juos su
pažindina su Amerikos miškų būk
le-

Pravardžiuoti savo tautiečius o- 
kupiantais yra negarbinga ir nelo
giška užgaida. Juk dar niekas isto
rijoje nėra vadinęs okupuoto kraš
to gyventojų okupantais. Mes išei
viai turime didelę gyvenimo patirtį 
ir turėtume suprasti, kas yra tikras 
okupantas ir kas yra tenykštis lietu
vis, tegu ir aukštesnio rango parei
gūnas, kuriam lemta gyventi po so
vietų letena dirbti, auginti šeimą ir 
sielotis Lietuvos ateitimi- Įdomu, 
kaip atrodytame mes likę Lietuvoj? 
Irgi būtume okupantais?

Reikia tik džiaugtis, kad mūsų 
broliai ir sesės Lietuvoje su pagar
ba pasitinka išeivijos žilaplaukį pro
fesorių, klausosi jo žodžių, dargi 
pavėžina automobiliu- Tuo jie tik 
parodo savo paslaugų nuoširdumą.

Losangeliečiams lietuviams J- 
Kuprionis yra brangi asmenybė. 
Jis tiek darbo įdėjo į bendruomenės 
kultūrinį ir šurnalistinį gyvenimą. 
Argi už tą visą triūsą jis tari būti 
įžeidinėjamas?

Pr* Visvydas

Laikrašti reikia ne tik skaityti, 
bet ir prenumeratą atsilyginti*
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tos ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
ŠAULIŲ BALIUS

Juozo Daumanto šaulių kuopa 
rengia metinį tradicinį rudens 
koncertą - balių su programa, kuris 
įvyks 1978 m- rugsėjo 30 d. 7 vai- 
30 min. vakare, šeštadienį, Šv. Ka
zimiero parapijos didžiojoje salėje-

Meninę programą atliks solistas 
Antanas Pavasaris ir pianistė Rai
monda Apeikytė- Šokiams gros 
puikus Viktor Wagner orkestras, 
šaulės sesės pavaišins svečius ska
niais valgiais ir pyragais, veiks ba
ras ir “laimės šulinys”, bus įteiktos 
premijos pasižymėjusiems šaudy
me.

Galima užsisakyti stalus ir bilie
tus pas š- V. Paplauskienę, telef. 
389-8670; š- Reginą Jurkūnienę, 
tel- 326-3077 ir K. Karužą, telef. 
664-6857.

Įėjimas suaugusiems $8, moks
leiviams $5-

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 
visus šaulius-les, jaunimą ir atsives
ti kuo daugiausia svečių ir tuo pa
remti organizaciją, kuri dirba kul
tūrini ir šalnos daba-

Tad iki malonaus pasimatymo 
šaulių baliuje. Valdyba

BALFO PINIGINIS VAJUS IR
BALIUS

Mūsų mieli tautiečiai, esantieji 
bėdoje, vėl kreipiasi i mus prašyda
mi pagelbėti jiems. Todėl BALFas 
ir šiais metais nuo spalio mėn. 15 
d- iki gruodžio 15d. rinks aukas 
tam labai svarbiam tikslui- Kiekvie
nas atlikime savo tautišką ir krikš- 
šionišką pareigą-

Aukas prašome įteikti bet ku
riam valdybos nariui: pirm. — V. 
Pažiūra; vicepirm. — R- Molokas; 
B- Seliukas, J- Dženkaitis, G. Leš- 
kys, R. Bužėnas; sekr- — A. Nei šie
ne; ižd. — A- Mitkevičius; nariai: 
J- Rukšėnienė ir J. Bužėnas-

Įgaliotiniai: Santa Monica — dr. 
V- Raulinaitienė: Orange Countv— 
A. Pažiūrienė; Inglewood — L- Ma
žeikienė; Palm Springs — S Kve- 
čas; Santa Barbara — V- Zaunie- 
nė; San Diego — H. Gorodeckas-

Lapkričio mėn- 4 d. 7:30 vai. v- 
naram’jos salėje i vyks BALFO BA
LIUS- Programoje: 1. Solistė J- Če- 
kanauskienė ir pianistė R. Apeiky
tė.

2- Puiki šilta vakarienė su vynu 
ir patarnavimu-

3. Smagūs šokiai, grojant geram 
orkestrui-

Įėjimo auka $12.50, pensinin
kams ir mokiniams $7.00-

Piniginio vajaus metu paaukoję 
ne mažiau $100.00 gauna du bilie
tus nemokamai-

Stalus prašome užsisakvfi iš anks
to pas: dr. V- Raulinaitienę, telef- 
393-5833: A- Mitkevičiu, telef. 
662-6413 ir V- Pažiūrą telefonas 
714/533-4284. " Valdyba

“BANGOS” LAIMĖJIMAI

Los Angeles sporto klubas “Ban
ga”, nors tik prieš metus įsikūrė, 
bet jau spėjo gana gerai pasireikšti 
Toronte, Pasaulio Lietuvių sporto 
žaidynėse — laimėta net keli auk
so, sidabro ir bronos medaliai-

Ypatingai gerai pasirodė mūsų 
jaunieji plaukikai: laimėjo — J. 
Kuprėnas — 1 aukso, du sidabro 
ir 1 bronzos medalį; M. Kuprėnas 
— 2 aukso, 2 sidabro ir 1 bron
zos; J- Lileikis — 4 aukso, 1 sidab
ro- Golfo — J. Sprainaitis — bron
zos medalį- Lengvos atletikos — 
V. Vilkas — sidabro medalį.

Klubas turi labai gerų lauko te
niso žaidėjų: I- .R. Ilgūną, V- Ged
gaudą, P- Grigaitį ir A. Juodikį.

Neblogai pasirodė ir tinklininkės, 
tik jas lydėjo nesėkmė -— pralošė 
toms, prieš kurias buvo anksčiau 
laimėjusios-

Tinklinio komandai vadovauja 
ir treniruoja D. Grigaitienė- Žai
džia: L. Basiulytė, V. Butkytė, 
Dehr, G- Dovydaitytė, V- Karalie
nė, D- Prasauskaitė ir komandos 
kapitonė D. Grigaitienė.

Pirmą kartą mūsų klube pasirodė 
golfininkai. Golfas Toronte yra la
bai populiarus visų lietuvių tarpe 
sportas- Mūsų golfininkams atsto
vavo Kiršonis, E- Mattis, J. Petkus, 
J. Sprainaitis ir V. Vidugiris-

Mūsų pats jauniausias klubo at
stovas A Kulikauskas (13 metų) 
neblogai pasirodė šachmatų žaidy
nėse; atrodo, tai bus naujas šach
matininkas. (V- Iri-)

Santa Monikos A. L- Klubo balius

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet, jau 16-tą kartą, Santa Mo
nikos A. Lietuvių Klubas ruošia 
savo tradicini balių, kuris įvyks š- 
m- spalio 7 d., šeštadienį, 7 vai- v. 
Miramar viešb., Satellite Room, 
Wilshire Blvd- ir Ocean Ave., San
ta Monikoje-

Salė pagrindinai atnaujinta, gra
žiai dekoruota, jauki atmosfera.

Bus gera vakarienė, gėrimai- 
Gros labai geras ’Continental’ or
kestras; taip pat bus trumpa, įdomi 
programa ir laimėjimai. Prasidės 
punktualiai 7 vai. vakaro-

Įėjimais asmeniui $12-50.
Prašome bilietus iš anksto užsi

sakyti pas valdybos narius-
Balius žada būti įdomus ir jau

kus, lauksime visų! Rengėjai

Trečia “Lithuania” laida

Apie Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Tarybos išleistos Juozo Prunskio 
knygutės “Lithuania” po įvairins 
kraštus jau pasklido daugiau kaip 
53,000 egzempliorių. Dabar spaus
dinama trečia papildyta laida-

BIRUTIETĖS RUOŠIASI BALIUI

Pasibaigus nerūpestingai vasarai, 
prasideda pilnas rūpesčių balių se
zonas. Organizacijų valdybos suka 
galvas, kaip viską ir geriau atlikti, 
kaip be honoraro gauti gerą pro
gramą, kur supirkti pigiau maistą, 
kaip geriau jį pagaminti ir t-1. Ei
liniai kolonijos gyventojai taip pat 
ne be rūpesčių, — reikia gi gerai 
pagalvoti, katras organizacijas pa
laikyti, į kuriuos balius eiti ir nuo 
kurių mandagiai atsisakyt. Ponios 
turi suplanuoti, kiek ir kokių naujų 
suknių nusipirkti- Ir taip visu min
tys sukasi apie balius ir jų reikalus- 
Turint tiek daug organizacijų ir be
veik tiek pat balių, tie rūpesčiai 
susidaro tikrai nemaži.

Mes, birutietės, dėka labai agre
syvios šių metų valdybos, esame la
bai laimingos, gavusios pas mus 
dar niekad negirdėtą, labai puikią 
solistę sopraną Laimą Stepaitienę, 
gyvenančią Encinitas miestely. 
Pietų Kalifornijoje. Ji ir mums ge
rai žinoma pianistė Raimonda A- 
peikytė atliks mūsų metinio šalpos 
koncerto-baliauis programą spalių 
14 d- 7 vai. 30 min, vakaro Šv- 
Kazimiero parapijos salėje-

Solistė Laima Stepaitienė savo 
gražiu balsu viešumon išėjo būdama 
vos šešerių metukų, konkurso keliu 
pakliuvusi į Kauno valst. operos 
vaikų chorą- Išeivijoj dainavimo 
studijas tęsė Chicagoj pas J. Butė
ną, Frankfurto konservai- ir Mi
lane, Italijoj, pas garsų profesorių 
V- Badialį- Solistė, yra koncertavus 
Vokietijoj, Šveicarijoje ir Chicago- 
je lietuviams, estams bei amerikie
čiams. Chicagoje davė du sėkmin
gus rečitalius, kurie kritikų buvo 
puikiai įvertinti-

Tikimės, kad nė vienas, be dide
lės priežasties, n epr ateisite progos 

Prie Šv. Kazimiero mokyklos- Iš kairės: A. Audronis, prel- J- Kučingis, 
solistė Laima Stepaitienė, pianistė R- Apeikytė, Lietuvos gen- Konsulas 
V. Čekanauskas, solistė J- Čekanauskienė ir Algirdas Stepaitis.

Laima Stepaitienė ir R- Apeikytė atliks programą birutiečių baliuje-
Foto L. Briedis

išgirsti šį aukšto lygio koncertą ir 
pabuvoti rūpestingoj birutiečių glo
boj, kuri žada jaukią atmosferą, 
įdomiai gardų maistą, puikų barą, 
turtingą loteriją ir gerą orkestrą.

Stalus galima užsisakyti pas Di- 
rutietes: A. Audronienę, telefonu 
243-b850 ir pas E- Dovydaitienę, 
telef- 666-26o4.

Visiems atsilankiusiems užtikri- 
nam dvigubą malonumą; praleisti 
puikiai vakarą ir tuo- pačiu padėsit 
savo artimui. (N. Ap.)

LB SPINDULYS
Š. m. rugsėjo 15 d- Respublikonų 

konvencijoj, Biltmore Hotel, greta 
kitų tautybių, pasirodė ir LB Spin
dulio vyresnioji grupė- Pašoko 4 
tautinius šokius: Rugučiai, Vėda
ras, Kubilas ir Suktinis- Šokėjų bu
vo tik 4 poros: Vytas Bandziulis, 
Elena Bandziulytė, Ramona Alsei- 
kaitė, Jonas Bužėnas, Audronė Bu- 
žėnaitė, Dana Augutė, Rimas Poli- 
kaitis, Daiva Sakalauskaitė ir Vin
cas Skirius. Vadovės: Ona Razutie- 
nė ir Danguolė Razutytė- Muzika 
— iš įrekorduotos juostelės. Atliko 
gerai, nors ir maža grupė. Lenkai, 
estai, ukrainiečiai pasirodė su di
desnėm grupėm- Mūsų jaunimas 
šią vasarą atostogas “pratęsė”- Bet 
pagaliau jau atostogos baigėsi Spa
lio mėn. 1 d- 6 vai, vakaro Šv. Ka
zimiero par- salėj susirenka Spindu
lys sezono: atidarymui- Ateinantieji 
metai — 3-mečio sukaktuviniai me
tai. Todėl reikės pajudėti ir palikti 
“pėdsakus”.

Savo darbo metų plane numa
tome:

1979- II. 24 — tradicinis “Bly
nų balius” su kultūrine programa;

daugiau pasirodymų savųjų ir 
svetimtaučių publikai

gerai paruošti keletą dainų ir už- 
rekorduoti plokštelę;
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Visų metų vainikas bus 30-čio 
jubiliejinė šventė, kuri įvyks 1979 
m- birželio mėn- 24 d. Hollywood 
Palladium. Dalyvaus visas jauni
mas, net ir “veteranai”. Ta proga 
bus P- Jasiukonio užbaigtas Spin
dulio veiklos filmas; filmas — 
spalvotas, garsinis

Šiais metais bus ruošiami nauji 
šokiai, tie, kurie bus šokami 1980 
metais VI-tojoje Tautinių šokių 
šventėje Chicago j e. Taigi, darbų 
daug ir visus reikia atlikti- Bus 
daug ir išlaidų- Bet mes tikime vi
suomenės rėmėjų ir organizacijų 
parama.

Šiuo metu nedidelė grupė ruošia
si dalyvauti operetės “Kūlgrinda” 
pastatyme spalio 28-29 dienomis.

Tad iki malonaus pasimatymo 
š- m. spalio 1 d-, sekmadienį, 6. y- 
vakaro Spindulio sezono atidaryme!

O. R.

Nauja Tautos Fondo valdyba

Naujoji taryba tuoj pat sudarė 
Tautos Fondo valdybą: pirminin
kas — Juozas Giedraitis, vicepirm- 
— atstovybių ir įgaliotinių reika
lams — Margarita Samatienė, vi
cepirm. vajaus reikalams — Jadvy
ga Vytuvienė, sekretorė — Marija 
Noreikienė, iždininkas — Vytautas 
Kulpa, finansų sekretorės: Aldona 
Katinienė ir Jonė Pumputienė, na
rys informacijos reikalams — Rev- 
dr. Kornelijus Bučmys, narys fun
dacijoms (bus vėliau paskirtas). 
Teisinei Tarnybai vadovauja Dr- 
Elena Armanienė-

Juozas Giedraitis, naujasis Tau
tos Fondo valdybos pirmininkas, 
yra buvęs Lietuvos kariuomenės ka
rininkas, aktyvus konkrečiois veik
los visuomenininkas ir politikas. 
Vliko taryboje jis atstovauja Lietu
vos Ūkininkų Sąjungai- Buvusiojoj 
Tautos Fondo valdyboj buvo vice
pirmininkais atstovybių ir įgaliotinių 
reikalams. Tautos Fondo reikalais 
aplankė Los Angeles, Detroitą ir 
kitas vietoves. < .

Jo adresas: Mr- J- Giedraitis, 10 
Barry Drive, East Nortport, N.Y- 
11731, USA. Telef. 516-757-0055-

mėjęs Toronte už sportą 3 medal
ius.

Foto L. Briedis

Studentas Jonas Šepikas 
mėgsta sportą nuo gimnazijos laikų. 
L’ž gerą žaidimą yra laimėjęs kele
tą trofėjų- Jis dabar studijuoja ma
tematiką ir fiziką Kalifornipos uni
versitete, Northridge, Calif.

J- Šepikas priklauso Pasaulio 
Lietuvių Sporto Sąjungai, kuri jį 
pakvietė žaisti su Chicagos Lituani- 
cos komanda 1978 m- liepos 1 d. 
Pasaulio Lietuvių Sporto šventėje 
Toronte, Kanadoje- Ten jis laimė
jo tris medalius: aukso medalį už 
šokimą į aukštį, sidabro- — už 
krepšinį ir bronzos — už estafetinį 
bėgimą.

Sveikiname Joną ir linkime to
liau aktyviai dalyvauti sporte-

“Lietuvių Dienos” 
yra vienintelis išeivijoje kultūros ir 
visuomeninio gyvenimo iliustruotas 
žurnalas lietuvių ir anglų kalbomis- 
....Užsisakykite sau ar giminėms....

dovanų-

DĖMESIO “BRIDGES” PRENUMERATORIAMS

Persikėlus Apylinkės iždininkui Jonui Jankui į naują nuolatinę 
gyvenvietę, naujasis “Bridges” žiniaraščio administracijos adresas yra:

BRIDGES - Lithuanian American Newsletter 
c/o J- Jankus 
84-55 86th Avė.
Woodhaven, N-Y. 11421

Prašome prenumeratos mokesčius siųsti tiktai šiuo adresu, ne 
anksčiau spaudoje skelbtu adresu- Jei kam yra grįžę laiškai, siųsti senu 
adresu, prašome juos siųsti naujuoju adresu. Prenumerata metams $3-00.

JAV LB NY Pirmoji Apylinkė 
BRIDGES Administratorė

ERNIE'S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE,
8400 — 8th Ave., Inglewood, telef- 752-1002

gaunama viskas, kas reikalinga švenčių ar kitokių progų statei:
* vietiniai ir importuoti mėsos produktai * saldumynai * gėrimai, net 

importuotas alus * rūkyta žuvis, net unguriai * taip pat konservai.
Labai daug produktų, importuotų iš Europos, taip pat nemažai ir iš kitų 
pasaulio kraštų- • Ten pat gaunama lietuviška duona, • o neseniai 
pradėta pardavinėti ir šviežios bei rūkytos dešros, žinomos “Clem’s polish 
iu^age” vardu-

* iš Europos importuotos plokštelės ★ radijo aparatai ir kitoki mu* 
zikos reikmenys sudaro įvairų pasirinkimą

ERNIE’S DELIKATESŲ KRAUTUVĖJE, 
Inglewoode, 8400 — 8th Avenue-

Krautuvė atidara kiekvieną dieną, taip pat ir sekmadieniais*

NURMSEN PAINT CO.
IKEasuKl 1ONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

oy.w bailia Monica Blvd., West Hollywood, Calii. 90009 
leleronas: 652-7848

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

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

Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R- Nelsas, L- Herzog

"GENEROLAS POVILAS PLECHAVIČIUS"
Š. m. birželio mėn- iš spaudos išeina monografija

Knyga 300 psl-, gausiai iliustruota, kietais viršeliais su aplanku.
Užsakymus siųsti “Karys” 341 Highland Blvd., Broodlyn, NY 11207 

Kaina $9-00-

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkas ukrainietis J. Trostianetsky

^841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 413-0177
Siunčia dovanų siuntinius j Lietuvą ir kitus kraštus, 

ae jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pasitatymui. Aplankykite anus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p- Sekmadieniais uždaryta- 
Sekmadieniais uždaryta.

Taip pat paruošiami kvietimai giminėms iš Lietuvos.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
(LITHUANIAN CREDIT UNION)

1 autiniuose 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. 4

Duoda II-jį morgičių iki $20,000-00 šeimai.

Literatūros plokštelė
Poezijos, satyros - humoro ir prozos kurtinius skaito keturi mūsų rašytojai 

PULGIS ANDRIUŠIS, BERNARDAS BRAZDŽIONIS, 
ANTANAS GUSTAITIS ir STASYS SANTVARAS

Plokštelė ilgo grojimo, H. F. Kaina $5.0$
Galima gauti leidykloje ir pas platintojus.

4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029
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B. GAJAUSKO SUTUOKTUVĖS KONCENTRACIJOS 

STOVYKLOJE

£ema nepaprastam kino filmui

Š. m- balandžio 14 d- okupantų 
surežisuotas teismas Vilniuje nutei
sė bolševikų suimtą politinį kalinį 
Balį Gajauską 10-čiai metų kalėji
mo ir 5 metams ištrėmimo bausme- 
Teismas prasidėjo balandžio 11. d. 
ir vyko prie uždarų durų- Jo eigos 
pasiklausyti leido tiktai motinai ir 
sužadėtinei-

Politinis kalinys Sovietų kalėjime 
anksčiau jau buvo atsėdėjęs 25 me
tus. Taigi, iš viso kalėjime jis turės 
išbūti 40 metų-

“Draugo” redakcija šiomis dieno
mis gavo daugiau žinių apie Balio 
Gajausko, likimą, su kuriuo supa
žindinsime ir LAV skaitytojus.

.... Iš pranešimo aiškėja, kad nu
teistasis B- Gajauskas ir jo sužadėti
nė pareiškė norą susituokti- Tuo 
reikalu 1978.VI-8 buvo taip vadi
namam Spec skyriui įteikti reikiami 
dokumentai. Sužadėtinei buvo atsa
kyta, kad santuoka bus registruoja
ma 1978-VII- 27 ir kad ji turi at
vykti su dviem liudininkais- Kai su
žadėtinė su palydovais nuvyko į 
koncentracijos stovyklą, jai buvo 
pasakyta, kad liudininkai nebus 
įleisti į santuokos registravimo kam
barį, nes šis kambarys randasi la
gerio teritorijoje, o ten pašaliniams 
asmenims įeiti draudžiama.

Atkakli sužadėtinė nenusileido 
ir, apsirengusi vestuviniais drabu
žiais, kantriai laukė prie lagerio 
tvoros. Iš lagerio pusės sargybiniai 
svaidė į ją patyčios žodžius bei 
keiksmus- Pagaliau jai buvo pasa
kyta, kad asmeniškai pasimatyti su 
sužadėtiniu negalėsianti dėl to, 
kad “Spec” lageryje pasimatyti per 
metus leidžiama tiktai du kartus, 
pokalbius registruojant rekordavi- 
mo aparatais. Vienas toks pasima
tymas buvęs neseniai —birželio 
mėnesį, kai B- Gajauską aplankė jo 
77 metų senutė, ligota motina ir mi
nėta sužadėtinė. Žadėjo p’asimaty- 
ma skirti tik no vienerių metu. Su
žadėtinei nenusileidžiant, lagerio 
viršininkas pareiškė, kad “pažiūrė
sime rytoj”-

Rytojaus dieną pasimatymas bu
vo leistas. Pirmiausia i tam tikrą 
kambarį buvo įleista sužadėtinė, o 
kiek vėliau sargybiniai įvedė Balį 
Gajauską- Jis atėjo pasikeitęs, labai 
suvargęs, sublogęs, matyt, nuo sun
kaus darbo, blogų lagerio sąlygų 
ir labai menko maisto-

Jų santuokos procedūra truko 15 
minučių. Buvo sukeisti žiedai: su
žadėtinė Balio žiedą įsidėjo į ran
kinuką, ir jiedu sargybos buvo iš
skirti. Neleido nei viens kitą pasvei
kinti, nei atsisveikinti, kad tiktai 
pasimatymas būtų trumpesnis-

Rytojaus dieną Balio Gajausko 
žmona nuvažiavo į tos srities lage
rių valdybą ir buvo priimta valdy
bos viršininko pavaduotojo Noriko- 
vo. Priėmime ir kalbėjosi labai ne
noriai- Aiškino, kad pasimatymai 
leidžiami tik kartą metuose- Kai 
žmona paklausė, ar nedaromos iš
imtys, jai buvo atsakyta, kad “šio
je įstaigoje išimčių nebūna.”

Pagaliau žmona buvo priimta 
spec, lagerių viršininko Nekrasovo, 
kuris jai pasakė, kad pasimatymo 
reikalu dar reikią “pagalvoti, pasi
tarti”- (Matyt, turėjo atsiklausti 
Maskvos). Liepė ateiti po pietų prie 
lagerio vartų- Pasimatymas—dviem 
valandom — buvo duotas- Įsakyta 
kalbėti tiktai rusiškai, nes lagerio 
prižiūrėtojai lietuviškai nemoką, o 
vertėją vargiai surastų per savaitę. 
Išeities nebuvo. Teko sutikti-

Pokalbio metu vyrą ir žmoną 
skyrė 2,5 metro tarpas. Kai žmona 
pasidėjo ant staliuko savo rankinu
ką, sargybinis jį paėmė ir išnešė į 
kitą kambarį.

Į pasimatymo kambarį B- Ga
jauskas atėjo labai išvargęs išbalęs, 
bet su šypsena lūpose. Sakė, kad 
turįs sunkiai dirbti lagerio teritori
joje, o po darbo suvaro į kameras 
ir užrakina duris-

Pasimatymo metu dviejų prižiū
rėtojų nebeužteko: kas kartą atei
davo nauji žmonės ir vėl išeidavo. 
Atrodė, kad jų tikslas yra trukdyti 
pokalbį.

Kai pasimatymo’ laikas baigėsi, 
Baliui nedavė nė rankos paspausti 
ir atsisveikinti- Jį tuojau išstūmė 
pro duris-

Abudu sutuoktiniai yra katalikai. 
Jiedu pareikalavo, kad jiem būtų 
leista katalikišku būdu susituokti- Iš 
to prašymo ir iš religijos buvo tik
tai pasityčiota.

Taip pat nebuvo leista įteikti B. 
Gajauskui jam nuvežto maisto, nes 
jo galima atsiųsti tik kartą per me
tus ir tik 5 kg- svorio- Taigi žmo
na savo vyrui nuvežtą maistą turėjo 
1500 km- parsivežti atgal.

Lageryje politinis kalinys B- Ga
jauskas yra laikomas nuo š. m. ge
gužės mėnesio- Nors pagal įstaty
mus jis turi teisę išsiųsti per mėnesį 
vieną laišką, o žmona jam rašė kas 
dvi savaitės, bet iš viso juodu vie
nas nuo kito gavo tiktai po vieną 
laišką. Kai žmona paklausė, kur 
dingsta jų laiškai, jai buvo' atsakyta, 
gal cenzorius nepraleidžia- Sakė, 
kad reikia rašyti laiškus rusų kalba- 
(Sutuoktiniai, būdami abu lietuviai, 
vienas antram rašė lietuviškai.).

(“Dr.”, nr. 210)

Balys Gajauskas, Sibiro tremtinys-

Okupantų kalinamųjų kartoteka

Amerikos Lietuvių Tarybos In
formacija užvedė okupantų kalina
mų Lietuvos žmonių kartoteką- Ta 
kartoteka pasinaudojant duotos in
formacijos plačiai buvo paskelbtos 
lietuvių spaudoje. Pasiųstos infor
macijos ir amerikiečių spaudai- Su
žinojusieji apie naujus kalini
mus ar apie paleistus iš kalėjimo, 
prašomi tuojau pranešti Altos cent
rui, 2606 W. 63rd Street, Chicago, 
Illinois 60629-

o o •

Kongrese rezoliucija dėl Petkaus

JAV Senatas (VII. 11) ir Atstovų 
rūmai (VII. 12) priėmė bendrą re
zoliuciją, kurioje pabrėžia, kad 
teisimas Viktoro Petkaus, A- Šča- 
ranskio ir A- Ginzburgo, kurie gy
nė Helsinkio susitarimus, kelia gilų 
JAV žmonių susirūpinimą; tai truk
do ugdyti pasitikėjimą ir bendradar
biavimą tarp JAV ir USSR- Kon
gresas ragina Sov. Sąjungą parodyti 
žmoniškumą šių reikalų sprendime.

Žurnalo “Lietuvių Dienos” piknike 
dovanas laimėjo:

Atkelta iš 1 psl- 
D- & J. de Fort, Santa Ana, CA-, 
Baly’s Radio & TV, Chicago, IL- 
Penkias dovanas — po dvi lietu

viškas plokšteles: “Keturi autoriai” 
ir “S. Pautienienės dainos” laimėjo:

A. Degutis, Burbank, CA-,
P. Gruodis, Chicago, IL-,
E- ir J. Sinkiai, St- Monica, CA., 
M- Barauskienė, Los Angeles, 

CA.,
M.Bonatienė, Los Angeles, CA-

S- KUDIRKOS ATSIMINIMAI

For Those Still at Sea” (Tiems, 
kurie dar jūroje). Simo Kudirkos 
atsiminimų knyga- Išleido The Dial 
Press, 226 psl., 6 puslapiai iliustra
cijų- Kaina $7.95-

Knyga paruošta kartu su žurna
listu Larry Eichel, Philadelphia In
quirer laikraščio sporto korespon
dentu. Pagrindą sudaro jo pasikal
bėjimai su S- Kudirka, ir paties L. 
Eichelio surinkta medžiaga, duo
danti tragiškųjų įvykių “Vigilant” 
laive foną.

Lietuviu pastangas išlaisvinti S- 
Kudirkai korespondentui nušvietė 
dr. K. Bobelis, A- Gečys, Gražina 
Paegle, Aušra Zerr- L. Eichel taip 
pat turėjo pasikalbėjimą su Simonu 
Grillium, kuris buvo kalintas kartu 
su S- Kudirka ir dabar yra išleistas 
Izraeliu-

Savo atsiminimuose S. Kudirka 
pasakoja apie grąžinimą Klaipėdon, 
ten vykusią bylą, kančias Potmos ir 
Permės vergų darbo stovyklose, 
Vladimiro kalėjime. Į jo pasakoji
mus įpinti ir kiti lietuviai — nužu
dytas partizanas Vytautas Šulskis, 
kaliniai Antanas Jastrauskas, Jonas 
Šilinskas, Jonas Kadžionis ir jau 
minėtas Lietuvos žydas Simonas 
Grillius.

Leidykla knygą propaguoja S- 
Kudirkos apsilankymo metu įvai
riuose JAV miestuose.

Užeikite į mūsų knygyną 
pasirinkti naujausių lietuviškų ir 

angliškų knygų lietuviškomis 
temomis.

LAV prenumeratoriai prašomi 
atsilyginti už laikraštį.
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LIETUVIAI PREKYBININKAS PROFESIONALAI Grožio salionai
4*****¥****4***¥**¥**¥AM

WALLY & WAYNE

Advokatai

Law Offices of
NIDA ŽIBUTĖ BRINKIS

3440 Wilshire Blvd-
Los Angeles, CA 90010 

770-2000 — 538-4160 

17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504

Apdrauda

M & R AMERICANA
Insurance Service, inc

Baldai
CENTRAL APPLIANCES

MAYTAG WASHERS
Authorized Representative 

Aleksas Dieninis 
1J15 Lincoin rivu. 
Venice, CA 90291
Phone: 821-2525

Fotografai

LEONO KANTO FOTO Si’UDIJA
‘•Flatte of Hollywood’ 
(xi/l Hollywood Blva. 
Hollywood, CA 90028

469-8097 Res.: 466-6084

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, Qa 90403

Tel. 451-3050

PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai

11985 E- Firestone, Norwalk, Ca.

Telef- 2(13) 864-2063

BRONE SKIRIENE
oficiali aukštesniojo teismo vertėjų 
daro dokumentų vertimus iš lietu 
vių kalbos j anglų kalbą su atitinka
mais patvirtinimais ir notarizavi-

Taip pat padeda parengti iškvie
timus giminėms iš Lietuvos vizitui 
ar nuolatiniam apsigyvenimui Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse.

A. "Mark" MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

Dantistai Prašome skambinti telefonu:

2113 Wilshire Blvd.
Santa Monica, CA 90403

393-9801 828-7525

BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
Member L.A. County Dental Society 

10900 Warner Ave-, Suite 116
FOUNATIN VALLEY, CA 92708 

(Corner Warner & Euclid) 
Tele. 1 (714) 968-5525

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

ROQUE & MARK

3002 Santa Monica

CO.

Blvd.

90404

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT

■3u6 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90029

A. BLAKiS, D.D.S.
Dantistas (latviu kilme:)

Tel.: 664-2919

2901 Wilshire Blvd

Santa Monica, CA 90403 
Phone 828-4613 by appointment

Z6lWfr8

Vytės Nemunėlio

Automobilių taisymas

BODY and FRAME WORK
Automobiliu taisymas

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
Ir

DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.
Lietuviai dantistai

Santa Monica, CA

Pitone: 828-7525 Res. 395-0410

Branch Office:
2953 Lincoln Blvd.

Santa Monica CA 90405 Ph.: 399-9238

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stančikaitės 

iliustracijomis. 

Kaina $3.00

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
ir

DANUTĖ PAŠKEVIČIUM:

Real Estate Brokers

šią k kitų knygų jaunimui galite 
gauti 
4364

“Lietuvių Dienų” leidykloje: 
Sunset Blvd., Hollywood, 04 

90023 
Phone: 664-2919

Mūsų

Vincas Viskantas, sav.
1911 Pacific Coast Hy.

Lomita, CA 90717

Tel.: 325-3146

3151 Glendale Boulevard 
Los Angeles, CA 90039 

‘Tel. 660-1205

HENRY J. PASCOE, Realtor*

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

knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

Tel. 393-5344 Res. 393-j -^1

Alinės-užeigos

THE BIG SHOT
COCKTAILS and DANCING

savininkas

Gydytojai

LUIS M. ALBERT, M.D.
1337 W- Glenoaks Blvd- 
GLENDALE, CA 91201 

Phone 246-2456

ANTANAS
Real

IR BRONE SKIRIAI
Estate Brokers

4366
Hollywood. CA 90029

664-2919

Sunset Blvd.

VERTINGOS DOVANOS
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių, 
gimtadienių ar kitomis progomis^— 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa
galvėlės, rankšluoščiai ir staltiesės.

Jonas Soreinaitis,

14530 Lanark
Panorama City, CA 91402

Phone 787-9387

Street
JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.

Gydytojas ir chirurgas 
Ištaisos telef. 826-3090

Namu telefonas: 820-2867
Vaiky darželiai

Gražu dovanų duoti yra
ir autentiškos koplytėlės, lietuviškos 
lėlės, ar liet, plokštelės bei knygos.

Didelis dovanų pasirinkimas yra

THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing

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

Glendale, CA 91204

Tel.: 246-1717

Pico Boulevard
Monica, C A 90405

balandos: 10-12 ir 3-7; šeštad- 9-1

3231
Santa

GLENDALE PRE-SCHOOL 
and KINDERGARTEN

Ona Zukiene

225 S. Verdugo Rd., Glendale, CA

Dokumentų tvirtinimai

ANTHONY SKIRIUS
'NOTARY PUBLIC

♦336 Sansef Blvd'.,' Hollywood, CA 90029

664-2919 Res. .Phone 842-5344

Liet. Amerikos Vakaruose Adm-jet
4364 Sunset Blvd., Los Angeles,

Calif. 90029 Tėl. 664-2910

JONAS JURGILAS, M.D.
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, CA 91344

Valandos: 10-12 ir 3-7 — Sėst. 9-1

Office: 363-5909 - Exch. 633-8116

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

1052 Atlantic Avenue 
Long Beach, CA 9C813

TeJ.: 432-2973 Res. 597-4141

Tel. 244-4567 vakare 241-0340

AUTOTECHNICA

Sav- Jonas Karalius

2849 Rowena Ave., Los Angeles

Tel. 660-5984

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 A»
90039 ' gėlės, Ca. 90039. Tel. 662-6591
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P A R E N G I M Ų 
KALENDORIUS

RUGSĖJO MĖN.

vL d., šeštad- — Šaulių balius Šv 
Kazimiero par. salėj.

SPALIO MĖN.

7 d- — Santa Monikos Liet. Klubo 
balius, Miramar viešbutyje, St. 
M.

8 d., sekm., Skaučių “Gražinos” 
šventė-

14 d- — Birutės dr-jos balius Šv. 
Kazimiero parapijos salėj.

15 d-, sekm-, — A. Smetonos pia
no koncertas Wilshire Ebell te
atre- Rengia L. A. Jaun. S-ga-

21 d- — Tautinių Namų balius, šo
voje salėje-

22 d- Šv. Kazimiero parapijos ba- 
zaras-

28 d. —Liet. Radijo klubo balius 
Šv- Kazimiero par- salėj.

28 ir 29 d. Lietuvių operetės pasta
tymai Immaculate Heart kolegi
jos salėj.

Visas programas registruoja Ona 
Razutienė; pranešti tel. 661-0041-

TRUMPAI
Vytautas K- Pinkas, Kalifor

nijos istorikas, išrinktas į Santa 
Monikos miesto Istorinių Pamink
lų Komisiją keturių metų kadenci
jai. Jis yra Security Pacific Banko 
istorikas- specialistas ir veiklus 
Santa Menkos Amerikos Lietuvių 
Klubo narys-

— Vytautas Vidugiris, JAV LB 
Vakarų apygardos pirmininkas ir 
V-jo PLB seimo Toronte prezidiu
mo narys, buvo paprašytas atsto
vauti naujai PLB valdybai ir jos 
vardu aplankyti Lietuvos garbės 
konsulą Vytautą Čekanauską Los 
Angeles mieste, ji pasveikinti ir pa
informuoti apie PLB seimo nutari
mus bei PLB valdybos planus.

— Vincas Kazlauskas, Los An
geles, Calif., atsiliepdamas į JAV 
ambasadoriaus Jungtinėse Tautose 
Andrew Young pareiškimą, “He
rald Examiner” rugp- 5 d- rašo, 
kad “politiniais kaliniais” Ameriko
je galima laikyti tik prievarta vežio
jamuosius mokyklų mokinius-... 
“Jei Young pateiks sąrašus savo 
vadinamų “politinių kalinių”, tai 
aš paskelbsiu savuosius”, laišką bai
gia V. Kazlauskas-

— Rasa Gustaitytė, viena iš Pa
cific eNws Service redaktorių, San 
Francisco, Calif., Chicagoj aplankė 
lietuviškas Įstaigas bei kultūrinin
kus rinkdama medžiagą didesniam 

rašiniui apie Marquette Parko lie
tuvius ir jų darbus. Chicagoje gy
vena jos mama, mirusio gen- A- 
Gustaičio našlė-

— Žurnalistui Vladui Bakūnui 
rugsėjo 13 d. Daniel Freeman ligo
ninėje padaryta širdies arterijų ope
racija, kuri gerai pavyko ir ligonis 
pastoviai taisosi-

Mūsų bendradarbiui Vladui lin
kime greit pasveikti ir vėl įsijungti 
į lietuvišką veiklą.

— Stasiui JasuČiui buvo padary
ta sunki operacija Torrance ligoni
nėje. Linkime Stasiui žmonos prie
žiūroje greit pasveikti.

— Algis Kasperavičius, Austra
lijos skautų veikėjas, grįždamas iš 
Pasaulio Lietuvių skautų stovyklos 
Bostone (Mass-) svečiavosi pas V- 
Vidugirį ir aplankė lietuvių įstaigas 
Los Angeles mieste-

— A- ir S. Kontviai sveikina 
LAV skaitytojus iš Kalapana, Ha
waii ir rašo: “Čia beveik kas die
ną palyja ir todėl viskas čia nepa
prastai žaliuoja ir bujoja.”

Dr- Al- Kontvis yra Long Beach 
Lietuvių klubo pirmininkas.

— Adelė Nausėdienė, Amerikos 
kariuomenės veteranė, pasižymjusi 
Los Angeles visuomenės veikėja, iš
tikta sunkaus paralyžiaus, paguldy
ta Westwood Veteranų ligoninėje- 
Linkime Adelei greitai pasveikti-

MIRTYS
Mirė dr- Petras Mačiulis

Dr. Petraas Mačiulis mirė rugp. 
20 Los Altos, Calif., sulaukęs 83 
m. amž. Velionis buvo teisinin
kas ir diplomatas, katalikiško tu
rinio knygų vertėjas ir daugelio 
laikraščių bendradarbis.

1929-35 m. Sao Paulo, Argenti
noje, būdamas konsulu, suorgani
zavo lietuviukas mokyklas, kur mo
kėsi per 500 lietuvių vaikų- Be to, 
pastatydino trims mokykloms pa
status su salėmis ir butais mokyto
jams.

1940 m. birželio mėn- 6 d- dr. 
Petras Mačiulis lydėjo ministrą pir
mininką Antaną Merkį į lemtingus 
pasitarimus Maskvoje, kur Sovietų 
Sąjunga melais ir klasta jau ruošėsi 
okupuoti Lietuvą-

Dr. P. Mačiulis parašė dokumen
tinę knygą “Trys ultimatumai”, ku
rią išleido “Darbininkas”- Jis buvo 
trijų ultimatumų liudinnkas-

Užsimušė Albertas J. Bakūnas
Rugsėjo 20 d- A- J. Bakūnas, 

nušokdamas nuo statomo dangorai
žio 323 pėdų aukščio, mirtinai su
sižeidė plaučius ir kojas-

Jis buvo profesionalas nuo aukš
čio šokėjas, ir jis norėjo sumušti 
savo vėlesni šokimą 230 pėdų, nes 
jo konkurentas nušoko 255 pėdas.

A. J- Bakūnas buvo 27 m- amž. 
ir jau buvo padaręs 2500 šokimų- 
Jis buvo' suplanavęs oro pagalvėles, 
kurios atšokdavo palietus žemę; bet 
ši kartą neatlaikė ir sprogo-

A- J. B'akūnas šoko dėl sukamos 
filmos “Steel”, nusamdytas filmos 
gamintojo Lee Majors- Prieš šok
damas jis spaudos atstovams pasa
kė:

“I’m a professional stuntman..- 
I’ve got pride in what I do. There 
was always one thing in my life 
I wanted to be the best in- For me, 
it was the high fall, I want my re
cord back”-

— Liepos 26 d- Vilniuje, sulau
kusi 82 metų, mirė Sofija Motuzie
nė, Birutės Steikūnienės motina- Ji 
prieš kelerius metus buvo aplan
kiusi Los Angeles gyvenančius duk
rą ir žentą.

Rugsėjoo 17 d- Šv. Kazimiero 
bažnyčioje už velionies sielą bus at
laikytos pamaldos-

B- Steikūnienei ir jos šeimai reiš
kiame gilią užuojautą.

— Pranas Gasparonis, mūsų pa
sižymėjęs menininkas, tūgsėjo mė
nesyje išvyko į rytines JAV vieto
ves, kur didesniuose miestuose lan
ko muziejus: buvo Bostone, New 
Yorke ir kt. Ta proga aplankė gi
mines Cape Code ir pavasarojo-

Trijų mėnesių laikotarpyje Pra
nas Gasparonis Lietuvoje neteko 
dviejų brangių asmenų — motinos 
ir brolio, kuris buvo tik 57 metų 
amžiaus. Dėl šeimos artimųjų ne
tekimo reiškiame Pranui gilios 
užuojautos.

INDREIKŲ ŠEIMA IŠ ČIKAGOS 
PERSIKELIA Į KALIFORNIJĄ

Rugpiūčio 26 d. Čikagos Jauni
mo centre suruoštos gražios iš
leistuvės ekonomistui Petrui In- 
dreikai ir jo žmonai Antaninai. 
Jie išsikelia i Pacifica miestą, c. '

SANTA MONIKOS AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBAS 

maloniai kviečia i c

Tradicinį BALIŲ,
kuris įvyks 1978 m. spalio (Oct.) mėn. 7 d. 7 vai. vak. punktualiai

MIRAMAR HOTEL — SATELLITE ROOM 
(Wilshire Blvd, it Ocean Ave., Santa Monica)

Vakarienė * Geras orkestras

@ Įdomi trumpa programa

Bilietai $12.50 asmeniui

* Gėrimai

Bus laimėjimai

Prašoma bilietus iš anksto rezervuoti pas:

A. Markevičių—tel. 828-7525 A. Milaknį—tel. 395-5764
S. KveČą—tel. 393-3367 V. Raulinaitienę—tel. 393-5833

ALp(LKA)1763 < 
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quette parko visuomenininkas, ir 
spaudos bendradarbis.- Keletą kartų 
buvo perrinktas E. Chicagos ir vė
liau Marquette Parko LB pirminin
ku- Dalyvavo L. Fondo veikloje ir 
Liet- Katalikų religinės šalpos orga
nizacijoj-

Sveikinam naujus Kalifornijos 
gyventojus ir linkini ir čia įsijungti 
į lietuvių veiklą.

Vestuvės
Alvydas Tuminas
rugsėjo 17 d- Šv. Antano bažnyčio
je, Cicero, III., vedė Vidą Nauja
lytę. Jos tėveliai parapijos salėje 
iškėlė sutuoktuvių vaišes, kuriose 
dalyvavo apie 400 lietuvių-

Rugsėjo 23 d- pas Skirmantus 
buvo surengtas jaunavedžių priėmi
mas Kalifornijoje. Alvydo sesutė 
Dana ir tėvai Vladislava ir Česlo
vas Tuminai sukvietė daug jaunojo 
draugų ir juois supažindino su sū
naus žmona Vida-

Nuo rugsėjo 25 d. Alvydas vėl 
tęs studijas geologijos srityje Davis, 
Calif.

Linkime daug laimės jaunave
džiams-

Katalikų religinei Šalpai
šiais metais Los Angeles lietuviai 
per Šv- Kazimiero parapiją suau
kojo $6034.50-

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas

Metinis Am. Lietuvių Tarybos 
Tarybos suvažiavimas šaukiamas 
spalio 21 d- Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Suvažiavime bus aptarta 
1979 m. šauksimo lietuvių kongre
so reikalai, bus renkama nauja Al
tos valdyba-
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