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’’Lietuvių Dienų” moliniai pik
nikai visada, jau daug metų, bu
vo sėkmingi, bet šių metų pikni
kas, įvykęs rugsėjo113 d., išsisky
rė tuo, kad pirmą kartą buvo su
rengtas naujoje vietoje ir po sto
gu — Šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Per eile pastarųjų metų LD 
piknikai būdavo rengiami Bur- 
banko miesto parke, kur, tiesa, 
susirinkdavo gausus LD skaityto
jų ir rėmėjų būrys, nežiūrint to
limo kelio ir kartais gana nepa
lankių oro sąlygų — karščio'.

Taupant laiką ir kai kurias 
techniško surengimo išlaidas, šį 
kartą buvo pamėginta pikniką 
rengti ”po stogu” — parapijos 
salėje. . , ...

Nebuvo apsirikta: svečių pri
važiavo nemažiau kaip ir anks
čiau, kaip būdavo- Uarke, pato
gumas buvo didesnis — visi ga
lėjo patogiai susėsti prie stalų ir 
ramiai papietauti. Publikos buvo 
daug ir įvairios — net iš tolimų 
vietų, nuo San Diego iki Santa 
Barbaros. Buvo svečiu net iš A- c*
rizonos, o pats tolimiausias ir žy
miausias svečias buvo inž. Liūtas

Grinius iš Washingtono-, DC., ku
ris tuo laiku buvo čia atvykęs 
tarnybos reikalais.

Piknike inž. L. Grinius (jis yra 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto — Vliko— vicepirmi
ninkas) pasveikino svečius, savo 
kalboje pastebėjęs kelius įdomius 
ir svarbius mūsų gyvenamo mo
mento klausimus, (vb)

Padėka LD pikniko talkininkams

Kiekvienas parengimas, ypač 
su valgiais ir gėrimais, reikalingas 
daug talkininkų. Už LD pikniko 
pasisekimą esame dėkingi šiems 
nuoširdiems talkininkams: O. ir 
J. Orlovams, J. Paškauskienei, 
S. Ketarauskienei, E. Stirbienei, 
L. ir A. Mažeikams, J. Dženkai- 
čiui, VI. Giliui, Pr. Mickūnų!, K. 
Prism amui, G. Prišmantui, M. 
Strupiui, A. Kiškiui.

Ypatinga padėka tenka prel. 
J. Kučingiui už leidimą naudotis C 4-
parapijos sale ir visais virtuvės 
įrengimais. Taip pat už paskel
bimus parapijos biuletenyje ir 
bažnyčioje.

Taip pat dėkingi esame Liet. 
Radijo Klubui už pranešimą ra
dijo bangomis.

LD laidyki':

I — Dalis dalyviu pietauja,
II — Prie laimėjimų dėžės sėdi Pr. Mickūnus ir Gintaras Prišmantas. 
Loterijos lapelius išrašo Marija Bonatienė ir Danyta Mockevičiūtė .
III — Iš kairės: Muzikos ir garsiakalbio vedėjas Vladas Gilys ir
baro patarnautojai A. Kiškis ir J. Orlovas. < Nuotraukoje trūksta A 
Mažeikos ir J. Dzenkaičio). Visos nuotraukos L. Kanto
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"LIETUVIŲ DIENŲ” ŽURNA
LO PIKNIKO TALKININKAI, 
SVEČIAI IR ŠEIMININKAI

Iš kairės LD pikniko talkininkai: 
Liucija Mažeikienė, Judita Paš- 
kauskienė, Marija Kantienė, Ona 
Orlovienė ir Stasė Ketarauskienė.

Nuotrauka L. Kanto
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TENDENCINGA INFORMACIJA

'"V '
Rugsėjo 5 d. per Los Angeles lieuvių raditją kalbėjo S. Damiu’šis 

apie demonstracijas Čikagoje dėl V. Skuodžio. Pagal Damušio kal
bą, tas demonstracijas suorganizavo Hannaford kompanijos atstovė 
L. Dutton; ji išsiuntinėjo tris tūkstančius laiškų, kas sutraukę 600 
demonstrantų.

Tą pačią mintį iškėlė A. B. Mažeika straipsnyje ’’Drauge'1. Jokio 
kredito neduoda keturiems lietuvių laikraščiams, trims radijos pro
gramoms, kurie visą tą reikalą reklamavo, ir 30-čiai liet, organizacijų 
komitetui, kuris tuo rūpinosi. Naujoji Pabaltiečių lyga nusiuntė pa
samdytą agentę, ir ji viską suorganizavo. Ir kam gi tos visos organi
zacijos reikalingos!

LKDS biuletenis rugsėjo mėn. numeryje teisingiau aprašo šias de
monstracijas:

’’Rugpiūčio mėn. 17 d. Čikagos miesto aikštėj, kur buvo minima 
Pavergtų Tautų Savaitė, buvo suorganizuotos demonstracijos tiksiu 
pagelbėti Čikagoj gimusiam pavergtos Lietuvos kovotojui V. Skuo
džiui. Sekančios dienos vakare demonstracijos tesėsi prie namo, ku
riame prieš 52 m. Skuodis buvo gimęs, ir baigėsi pamaldomis Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje. Pagal pranešimus ’’Draugė'’, demonstra
cijas organizuojant daug prisidėjo Los Angeles Baltų pasamdyta Han
naford bendrovė. Garsinimo niekad nėra perdaug, deja, panašios 
demenstracijos lietuviams jau seniai žinomos ir praktikuojamos virš 
40 metų. Vienas gražus momentas iškilo organizuojant šį parengimą, 
yra LB sutikimas dirbti kartu su kitomis organizacijomis, siekiant 
bendro tikslo, neakcentuojant savo išskirtinos padėties kalbėti už 
visus. Demonstracijų rengimo komitete dalyvavo virš 30 organizacijų. 
Tikėkim, kad PLB ir JAV LB valdybos pradeda suprasti, kad kiti 
susibūrimai turi gražių minčių, ir jie nori kalbėti savo pačių lūpomis. 
Taip yra susoirganizavę Amerikos lietuviai ir su tuo reikia skaitytis.”

A. A. ONUTE! RAČIENEI mirus

rilią užuojautą reiškiame vyrui Vladui, sūnui Algiui ir jo šeimai, 

giminėms ir visiems artimiesiems.

JADVYGA IR SIMAS
KVECAI

Saugi vieta taupyti yra LIETUVIŲ KRIUKIO UNJJA

3356 Glendale Blvd-, Los Angeles Calif. 90039
NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION 

indėliai yra apdrausti iki $100,000.
Be to, taupytojai kas trys mėnesiai gauna aukštus dividendus (8 % %) 

ir nemokamą gyvybės draudimą iki $2000.
Dėl informacijų kreiptis telef. 661-5276: antradieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 6 iki 8 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. dtaą.
Kitu laiku telef. 663-1819

Jei trūksta pinigų, čia paskolą gausi geresnėm sąlygom negu lor kita

NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — LUMINAL PAINTS — WALLPAPER 

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

Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nunmsii.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, dvedema auekuda.

' RŪTA, INC. Investavime Bemiravi

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404 
Telefonas: (213)828-7525

Valdyba: Jarašūnas, A- Markevičius, R. Nekas, L* Herseg
CU

CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE

JONAS PETRONIS
2472 GLENDALE BOULEVARD (213) 986-924/

- (213) 660-660U

LOS ANGELES, CA 90038 Home (113) 364-0791
f

ROQUE and MARK C0„ INC
REALTORS • INSURANCE O INCOME TAX • NOTARY PUMUC

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404
Phone: 828-7525 ----------Res.: 395-0411

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ir bendradarbiai

GLOBE PARCEL SERVICE
Savininkai Bronislava Viksman ir Sofija Ayzenberg

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

->e jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, Ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertą Lietuvėje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai- p. p Sekmadieniais uidaryta* 
Taip pat paruošiami kvietimai giminėms id Ldetaes.

HOLLYWOOD LOS FELIZ
VOKIEČIŲ MAISTO IR DELIKATESŲ KRAUTUVĖ

5126 Hollywood Blvd., Los Angeles, Calif, 90027
Puikios dešros - Fred Reich ir Vienuos skanumynai. Duona — 
German & Lithuanian Bakery. Alus, vynas, kosmetikos reikmenys, 
įvairūs dalykai dovanoms, kristalas. Šalti užkandžiai baliams k 

šeimos šventėms.
Visi gaus dovanų, kurie, atėję čia pirktis, parodys Šį skelbimą. ■

Atidaryta: Antrad.-Kevirt. nuo 9-6. Penkt. TaI 1L4LQ
9-7, Sėst. 9-5. Sekm. ir Pirm, uždaryta I Vis OOv"" ■/ ■ /
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Su svečiais Lb žurnalo piknike. 
Iš kairės: F. Masaitis, Liūtas Gri
nius (Vliko vicepirm.), A. Ski
rias, K. Prišmantas, V. Vidugiris 
ir V. Varnas.

Nuotrauka L. Kanto

MŪSŲ ARCHITEKTO LAIMĖJIMAS

Nepaprastai malonu, kai mūsų 
pilkoj kasdienybėj kartais blyks
teli šviesulys, įvertintas svetimųjų.

Kalifornijos gubernatoriaus ži
nioje esantis namų statyba ir jos 
vystymu besirūpinantis departa
mentas buvo paskelbęs patogių 
ir praktiškų namų konkursą, ku
riame, tarp 480 projektų buvo pa
teikęs savo projektą ir arch. Ed. 
Arbas. Darbams vertinti ir atrink
ti gubernatoriaus buvo sudaryta 
14 narių įvairių sričių ekspertų 
komisija kuri š. m. birželio mėn. 
naujų idėjų kategorijoje arch. Ed. 
mundo Albo projektą 'atrinko ir 
autorių apdovanojo grant premija 
ir gubernatoriaus pasirašytu dip
lomu.

Iš konkursui pateiktų projektų 
buvo reikalaujama, tarp kito ko, 
kad namų idėja būtų pagrįsta 
saulės energijos panaudojimu, 
energijos sunaudojimo taupumu, 
statybinių medžiagų ekonomija 
ir 1.1, ir kad namai būtų prieina
mi vidutiniškai uždirbančioms 
šeimoms.

Architektas E. Arbas suprojek
tavo tipinio namo projektą, Kurio 
statybai būtų naudojamos prifab- 
rikuotos plokštės. Naudojant to
kias izoliacinės plokštes be var
go per 6-7 dienas gali būti su
montuojamas pasirinkto tipo ele
gantiškas namas.

Tuo būdu galima statyti vienos 
šeimos, taip pat dupleksus, tir- 
pleksus, kvadrupleksus ir net 
’’townhouse” tipo namus.

Apie konkurso laimėtoją arch. 
E. Arba plačiau parašė Santa 
Monikos ’Evening Outlook” (tuo 
ir pasinaudojome). Paklaustas, 
kas jį paskatino konkurse daly
vauti, architetktas atsakė: ”Iš 
karto ir aš pats nedrįsau, galvo
damas, kad žūsiu nepastebėtas 
dalyvaujančių .. . masėje, per
skaitęs išsiuntinėtą architektūri
nėms įstaigoms konkursinę pro
gramą iš 90 puslapių, manyje ki
lo mintis kaip aš galėčiau būti 
naudingas kaip profesionalas dau
geliui neturtingųjų — jauniems 
žmonėms, pradedantiems gyveni
mą, kurių didžiausias troškimas 
turėti nuosavą gūžtą-namą ar

nuomoti butą priedu ma kainu”
Ar didelės kompanijos imsis 

tokio nebrangaus projekto įgy
vendinimo, kitas klausimas, bet 
mes kartu su laimėtoju galime pa
sidžiaugti, kad ir lietuvis architek
tas savo idėjomis gali prisidėti 
prie architektūros progreso, (br)

IŠ VLIKO VEIKLOS

Rugpjūčio 1 d. Washingtone 
įvykusiame posėdyje dalyvavo 
pirm. dr. K. Bobelis ir nariai dr. 
E. Armanienė, dr J. Balys, L. 
Grinius, dr. K. Jurgėla ir dr. J. 
Stukas. Taip pat dalyvavo Žmo
gaus teisių komisijos pirm. dr. D. 
Krivickas ir Vliko raštinės vedėja 
M. Samatienė.

Buvo svarstyta Vliko statuto 
projektas, kuris bus pristatytas 
svarstyti ir priimti Vliko seimui. 
Naujai perredaguotas statute pro
jektas jau yra priimtas Vliko Ta
rybos.

Sudaryta programa Vliko sei
mui, kuris įvyks lapkričio 7-8 
dienomis Clevelande, Ohio. Pa
skaitininkais nutarta kviesti dr. 
A. Geruti ir dr. D. Krivicką. 

G G

Pranešta, kas padaryta V. 
Skuodžio ir kitų sovietų nuteis
tųjų lietuvių laisvės kovotojų gel
bėjimui ir kokių žygių reikės da
ryti ateityje.

Svarstyta susidariusi padėtis 
dėl prieš lietuvius išeivius nu
kreiptą sovietų ir žydų aktyvistų 
veiklą, ir kas darytina atremiant 
jų nepamatuotus apkaltinimus.

Susitarta, kad Elta biuletenis 
ispanų kalba toliau bus leidžia
mas Caracas mieste, Venezuelo- 
je, ir ji redaguos Jūratė Statkutė 
de Rosales.

ALTOS METINIS SUVAŽIA
VIMAS

Amerikos Lietuvių Tarybos 
41-masis metinis suvažiavimas 
įvyks š. m. spalio 17 d., šeštadie
nį, 9 vai. ryto, Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 So. Kedzie 
Ave, Chicago, Illinois 60629.

Registracijos pradžia 8 vai. 30 
min. ryto.

Suvažiavimo išvakarėse, penk
tadienį, spalio 16 d. 7 vai. 30 
min. vakare įvyks suvažiavimo 
atstovų ir . svečių susipažinimo 
vakaras Altos būstinėje, 2606 W. 
63 rd St., Chicago, Ill.

O

Auksinė proga gauti reklamos 
per televiziją

Spalio 8 d. 1 vai. p. p. turėsi
me progos pasigėrėti mūsų gabia 
lietuvaite Jūrate Nausėdaite-Ann 
Jillian, kuri 5 tam kanale, pasi
puošus tautiniais rūbais, paruoš 
lietuviško maisto ir trumpai pa
minės Lietuvą. Mums tai bus ge
ras Lietuvos pagarsinimas, nes 
milijonai žmonių Amerikoje ste
bi tą programą, Hour Magazine, 
ir kai kurie gal pirmą kartą gy
venime išgirs apie Lietuvą.

Būtų gražu, kad po programos 
lietuviai parašytų televizijos sto
čiai, kad ir labai trumpą padėkos 
laiškelį, nes kuo daugiau atsilie
pimų, tuo daugiau padarysime 
progos ir ateityje sulaukti lietu
viškų programų per televiziją.

Buvo kalbama studijoje, kad 
būtų gerai dupti ir kalėdinių lie
tuviškų papročių. Taigi, nuo mū
sų gausaus reagavimo laiškais 
priklausys, ar ta programa bus 
įgyvendinta, ar ne. Čia yra tikrai 
auksinė proga veltui per televizi 
ją gauti, kad ir trumpą, bet lietu
višką programą.

Laiškus rašyti: Chanel 5, 5800 
Sunset Blvd., L. A. CA 90028.

Va-ja

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
INFORMACIJOS

NBC radijo laida WRC-AM 98 
pranešimas apie Lietuvą

NBC radijo laida WRC-AM 
98 šiemet trijų mėnesių laike 
davė informacijas apie kraštus, 
kurie Washingtone turi diploma
tines atstovybes, po aštuonis 
kartus į dieną, apie kiekvieną, 
valstybę. Toje informacijų seri

joje radijo stotis, gavusi medžia
gos iš Pasiuntinybės, informavo 
apie Lietuva aštuonis kartus š. 
m. rugsėjo 1 9d. Trumpai pami
nėjo Lietuvos istoriją nuo XII š., 
pranešė, kur Lietuva yra, kiek 
turi gyventojų ir kokia jos teri
torija bei dabartinė padėtis. Pa
brėžė, kad lietuviai nenusilenkia 
sovietiniam režimui ir kad Lie
tuvos diplomatinės ir konsulari- 
nės misijos veikia JAV-bėse ir 
kituose Vakarų kraštuose.

Trumpos informacijos buvo 
duodamos per tą pačią radijo 
laidą apie 129 kraštus, turinčius 
Washingtone diplomatines misi
jas ir toji informacijų serija buvo 
baigta š. m. spalio 4 d.

Baltijos valstybių diplomatiniai 
atstovai su žmonomis dalyvavo 
JA V viceprezidento ir ■ 
ponios Bush priėmime

Š. m. rugsėjo 24 d. JAV vice
prezidentas ir ponia Bush savo 
rezidencijoje surengė priėmimą 
diplomatinių misijų šefams ir jų 
žmonoms. Prieini man buvo pa
kviesti ir jame dalyvavo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atstovai 
su žmonomis. Kalbantis su ponia 
Bush p. p. Bučkiams, buvo> ma
lonu patirti, kad ji gerai supranta 
Lietuvos padėtį.

Baltijos valstybių diplomatinių 
atstovų pasitarimas

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atstovai JAV-se, S. A. Bačkis, 
An. Dinbergs ir E. Jaakson š. m. 
rugsėjo 24 d. buvo susirinkę pa
sitarti ir pasikeisti nuomonėmis 
bei informacijomis apie tarptau
tinę padėtį, šiandieninę jų kraštų 
situaciją bei naujų pareigūnų 
įtraukimo klausima. 
G G

Š. m. spalio 5 d. Lietuvos at
stovas dr. S. A. Bačkis dalyvavo 
’’ambasadorių apskrito stalo” po
būvyje, kur JAV Gynybos sekre
torius Casper W. Weinberger pa
darė ’’cfLthe ^record” pranešimą. 
Pobūvį rengė Užsienių Politikos 
Draugija.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE - 3



d LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA □ TAPkiME BALFO RĖMĖJAiS

Padėka Birutiečių pikniko talki
ninkams ir dalyviams

Vienas iš paskutinių šio sezonu 
piknikų buvo Biru trečių pnaukas 
p. p. Saikių sode, Santa Moniko
je, rugsėjo 6 dl. Jame uaiyyavo 
apie 200 svečių. Piknikas praėjo 
su didžiausiu pasisekimu, ir .x>i- 
rutietės dėkoja visiems' atsilan
kiusiems ir parėmusiems jų šalpos 
ir kultūrinį darbą, kurį jos per 
eilę metų ne mažina, bet plečia.

Didelė . Birutiečių padėka . ra- 
movėnams ir kitiems ’’riteriams”, 
atėjusiems į pagelbą sunkiuose 
pasiruošimuose ir pikniko eigos 
darbuose: A. Budriūnui, A. Di- 
čiui, A. Galdikui, J. Pažėrai ir 
VI. Pažiūrai. — sunešusiems sta
lus; H. Bajaliui ir VI. Giliui už 
garsiakalbių įvedimą; o mieliems 
Vytautui Apeikiui ir Antanui Bu
lotai — už ir šį kartą, kaip vi
suomet, puikiai aptarnautą barą.

Rengėjos dėkingos pulk. J. An- 
darašūnui, kuris visuomet paau
koja loterijai savo nutapytą pa
veikslą; Julijai Šlapelytei, kelin
ta karta dovanojusiai tautiniais c J
rūbais papuoštą lėlę ir L. Stadal- 
nikienei, numezgusiai puikią, 
puošnią skarą.

Dėkui ir visoms dosnioms bei 
darbščioms skyriaus narėms už 
pinigines aukas, kitas dovanas 
Loterijai, už 30 skanių saldžiųjų 
pyragų, už puikiai atliktus visus 
reikalingus gegužinės pasisekimui 
darbus ir įsipareigojimus. •

Didžiausia Birutiečių padėka 
tenka p. p. Julijai ir Smiliui Sin- 
kiams, kad ir šį kartą plačiai at
vėrė savo puošnaus sodo vartus ir 
lietuviškiems reikalams jautrias 
savo širdis, (rs)

Kalifornijos L. Radijo Klubo 
KAUKIŲ BALIUS

Spalio 31 d. 7 vai. 30 min. va
kare Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėje įvyks įdomus ra
dijo klubo kaukių balius.

Geriausios 3 kaukės bus pre
mijuojamos: I premija — $50, 
2 premija — $30 ir 3 premija — 
$20.

Kviečiame iš anksto ruoštis ir 
visi radijo klubo rudens baliuje 
dalyvauti.

Vietas ir stalus prašome iš 
anksto' užsisakyti pas Juozą 
Dzenkaiti tol. 243-9579 arba pas 
kitus radijo klubo valdybos na
rius.

.Įėjimo auka tik $10 asmeniui. 
Bus duodamas geras maistas, 
veiks ’’laimės stalas”, šokiams 
gros vokiečių orkestras.

Kaip visuomet radijo klubo 
parengimai yra visų mėgiami ir 
gausiai lankomi, taip ir šis kaukių 
balius, be abejo, patiks visiems 
seniems ir jauniems. Nepraleis
kite progos jame dalyvauti — 
tuo paremsite lietuvišką radijo 
programą, patarnaujančią vi
siems. (J. G.)

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
40 M. SUKAKTIES

MINĖJIMAS

Spalio 25 d., sekmadienį, ruo
šiamos parapijos 40 metų sukak
ties minėjimo pabaigtuvės. Šiai 
dienai yra numatyta tokia tvarka: 
1. 10:30 vai. Kryžiaus pašventi
nimas. Iškimingos padėkos Mi
šios su T. Bruno Markaičio pa
mokslu. Mišių metu gieda para
pijos ehoras ir solistai, vadovau
jant komp. B. Budriūnui.

2.. 1:00 vai. p. p. viršutinėje 
parapijos salėje pabaigtuvių pro
grama —banketas ir koncertas. 
Koncerte dalyvauja solistė Karen 
Vidžiūnienė ir pianistė Raimon
da Apeikytė. Įėjimas, įskaitant 
maista, gėrimus ir programa, as
meniui $12.50.

Klebonas džiaugiasi, kad visi 
sukaktuvinių metų projektai jau 
įvykdyti, įskaitant ir parapijos 
kiemo pergrindimą, kuris kašta
vo $47.140. Dar trūksta $5.000, 
todėl Šiai skolai padengti parengti 
laimės traukimai ir bilietėliai iš
siuntinėti parapijos nariams įsi
gyti ir platinti.

Savo1 laiške klebonas primena: 
’’...vykdami į pamaldas, mo
kyklą, parengimus bei susirinki
mus, visada naudojamės parapijos 
kiemu veltui, todėl visi prisidėki
me prie šios skolos išmokėjimo.”

)
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Prisidėkime ir prie savo para
pijos kultūrinių parengimų parė
mimo, kokiuo bus šis sukaktuvi
nis koncertas su nedažnai girdi
ma soliste.

A teitininkų Federacijos 
suvažiavime

buvo išrinkta Ateitininku Sen- c
draugių valdyba iš Los Angeles 
gyvenančių kandidatų. Ją suda
ro: pirm. Jonas Valukonis, vice- 
pirm. Saulė Palubinskienė, sekr. 
Dalil? Polikaitienė, ižd. E. Kun- 
gienė, narys — J. Motiejūnas.

Tai jau mūsų mieste kelinta 
centrinė valdvba. Sveikiname ir 
linkime sėkmės.

1944 m. buvo įsteigtas Balfas, 
kad būtų galima efektingai pagel
bėti lietuviams, pasitraukusiems 
iš Tėvynės, nuo artėjančio žiau
raus rusiško komunizmo. Per 
tuos 37 metus Balfas atliko milži
nišką artimo meilės patarnavimą. 
Tačiau šis darbas dar nebaigtas, 
nes tauta pavergta ir prašančiųjų 
pagelbos yra daug. Tad išgirski
me baisa ir aukokime visi, v

Spalio mėn. 11 d. pradedame 
kasmetinį piniginį vajų. Stengsi
mės paprašyti visų Los Angeles 
ir j O' plačiose apylinkėse gyvenan
čiu lietuviu auku tiems, kurie ne- 
gali atvykti ir patys prašyti. Bal
fas gali jiems pagelbėti tiek, kiek 
mes suaukojame.

Aukas rinks šie balfimnkai: 
J. Bužėnas, R. Bužėnas, J. Džen- 
kaitis, S. Kvečas, L. Mažeikienė, 
O. Mikuckienė, A. Mitkevičius, 
N. Mockuvienė, M. Naujokaitis, 
A. Nelsienė, V. Paplauskienė, A. 
Pažiūrienė, V. Pažiūra, V. Pin
kas, Dr. B. Raulinaitienė, J. Ruk-

GIMTADIENIAI • SUKAKTYS • MINĖJIMAI

Onos Mekisienės gimtadienis

Rugsėjo T! d. Los Angeles 
Tautinių Namų salėje Ona Meki- 
Šienė atšventė savo 76-tąjį gim
tadienį dideliame savo draugų 
būryje. O jų netrūko, susirinko 
netoli 90, iš visų apylinkių.

Buvo daug sveikinimų ir daug 
kalbų, kurios užtruko gana ilgai; 
daug ir ’’ilgiausių metų”, beveik 
iki užkimimo, bet nieko nepada
rysi, visi norėjo mielai jubiliatei 
padėkoti, pasveikinti ir palinkėti.

Prel. J. Kučingis vaišes pradė
jo malda, trumpai sustodamas 
prie švelnaus, malonaus Onos 
Mekisienės būdo.

Prie solenizantės stalo sėdėjo: 
prel. J. Kučingis, garbės konsulas 
V. Čekanauskas su žmona, kun. 
dr. J. Bartuška, kun. dr. A. OI 
šauskas, jos artimiausi bičiuliai 
Juodvalkiui su sūnum ir marčia; 
V. Juodvalkis Sr. specialiai atvy
ko iš Yucaipos.

Tiek daug kalbėtojų, kad sun
ku visus išvardinti, bet vienas iš 
jįj, B. MorkiS', kalbėjęs Long 
Beach lietuvių vardu, reikia pa
minėti — jis nusiskundė, kad 
losangeliečiai pasiviliojo iš jų tar
po tokią puikią, darbščią ir dos
nią narę, kuri niekad neatsisakė 
nei padėti padėti, nei paremti. 
Na, bet losangeliečiams prisivilio
jus Meikišieaę, Long Beach lietu
viams paliko Queen Ma y. ..

A. Variakojienės. lietuviško
mis gėlėmis meniškai papuošti

šėnienė, B. Seliukas, V. Zaunie- 
nė, L. Vai'taitis ir V. Velža.

Yra sakoma, kad duoti yra 
daug lengviau, negu prašyti. Mes 
prašome. Tačiau mes prašome ne 
sau, bet bėdoje esančiam tautie
čiui. Tai nelengvas ir nedėkingas 
darbas. Palengvinkite jį rinkėjams 
ir aukokite be didelių prašymų ir 
maldavimų.

Taip pat pranešame, kad tam 
pačiam kilniam tikslui lapkričio 
mėn. 14 d. parapijos salėje Bal
fas rengia, kaip' paprastai, labai 
puikų B ALUJ. Prašome iš anks
to' užsisakyti stalus. Graži pro
grama, kurią atliks jaunos solis
tės: V. Variakojytė, Šilkaitienė ir 
vyrų kvartetas. Daug jaunimo, 
gera nuotaika ir smagi muzika.

Stalus užsisakyti ir bilietus įsi
gyti galima pas visus aukų rin
kėjus.

Už jūsų nuoširdumą ir dosnu
mą iš anksto' dėkojame.

Balfo valdyba

stalai taip ir nukėlė į lietuviškas 
papieves, tiesiog sunku buvo at
pažinti salę. Prie tų visų meniškai 
išdėstytų gėlių, prie skoningai ir 
skaniai paruoštų vaišių visi ilgai 
ir maloniai linksminosi ir džiau
gėsi iki vėlyvo vakaro.

Mielai Onai Mekišienei visi 
linkime dar daug metų, daug gim 
tadienų atšvęsti. (Va-ja)

Kariuomenės šventės
minėjimo programos tvarka bus 
tokia: 10 vai. ryto vėliavų pakė
limas, 10:30 vai. Šv. Mišios ir 
12:30 vai. minėjimo akademija 
parapijos salėje.

RUOŠKITĖS VISI MUZIKOS 
IR ŽODŽIO KONCERTUI

Gražiabalsis solistas Antanas 
Pavasaris ir aktorius Algimantas 
Žemaitaitis atliks naują lietuvių 
ir tarptautinių dainų ir arijų bei 
dramos ištaraukų ir poezijos pro
gramą.

Koncertas įvyks lapkričio 7 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vakaro.

Programoje taip pat dalyvauja 
pianistė Raimonda Apeikytė ir 
akt. Sigutė Mikutaitvtė-Pe'tersori.

Lauksime visų muzikos, žo
džio meno ir šampano mėgėjų.

Rengėjai

— Losangeliečiai solistė Vida 
Polikaitytė ir poetas Bernardas 
Brazdžionis sėkmingai atliko me
ninę programą ’’Ateities” 70 me
tų sukakties banketo.
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iŠ ALTO VEIKLOS

Madrido delegacijos pirmininko 
ryšys su lietuviais

JAV delegacijos Madrido kon
ferencijoje pirm. Max M. Kam- 
pelman, ryžtingai ginąs Lietuvos 
reikalus, gavęs antrą ’"Draugo” 
vedamąjį, kuriame išryškinamos 
jo pastangos Madrido konferen
cijoje, ypač ginant lietuvius, ant
ru kartu atsiuntė į Altą straipsnio 
autoriui kun. J. Prunskiui, Aito 
informacijų direktoriui, padėkos 
laišką, pažymėdamas, kad jam 
buvo malonu išgirsti lietuvių at
siliepimą.

Vokiečiai taiso propagandinį 
filmą

Filmas ’The Unknown War’, 
kuris buvo susuktas panaudojant 
Sovietų Sąjungos šaltinius, dabar 
rodomas ir Vokietijoje, tik vo
kiečiai išmetė žymesnę Maskvos 
propagandą iš jo ir po- filmo ro
dymo televizijoje duoda 15 min. 
laiko atitaisyti Maskvos iškraipy
mus.

Amerikos Lietuvių Tary' n. į ” 
dveji metai kaip veikia prieš ne
kritiška šio filmo rodymą JAV c* J c
televizijos stotyse.

'"Tribūne'’ priminė Lietuva
Labai dideli tiraža turintis v c

dienraštis ’’Chicago Tribune” iš
spausdino kun. J. Prunskio laiš
ką ’’Oppression by Soviets in Li
thuania”, pridėdamas dar ir prie
spaudos iliustraciją. Laiške pri
menama opozicija prieš Pietų Af
rikos sportininkų komandą, atsi
lankiusią į JAV, pažymint, kad 
ne vien P. Afrikos vyriausybė 
neatstovauja gyventojų daugumai, 
bet tas pats ir Sovietų Sąjungoj, 
o ypač neatstovauja piliečiams 
Maskvos pastatytos vyriausybės 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Šiems kraštams neduodama nau
dotis laisvo apsisprendimo teise. 
Laišką spausdindamas ’’Tribune” 
pažymėjo, kad jis gautas iš Ame
rikos Lietuvių Tarybos.

Apie komunistų nusikaltimų 
investigacija

Sen. Charles H. Percy, gavęs 
nuoraša dr. K. Šidlausko laiško v
JAV Teisingumo departamentui 
dėl veiklos, vadinamos Specialių 
Investigacijų Įstaigos, atsiuntė 
dr. K. Šidlauskui raštą, kuriame 
reiškiamas pritarimas, kad turėtų 
būti invest! guojami taip pat ir So
vietų Sąjungos karo kriminalistai, 
jei jie yra JAV-bėse.

Veikli lietuvių fronte
Lietuvos vyčių ryšių komisijos 

narė Victoria T. Jacobson uoliai 
rašo laiškus i vairioms JAV insti- v

tucioms ir spaudai lietuviu reika
lais. Altas gavo kelias kopijas jos 
išsamių raštų kongresmenams, 
žurnalui ’’Newsweek”, tyrinėto
jui G. Rivieta, kur ji iškelia fak
tus apie Sovietų Sąjungos vykdo
mą ’’holocaust” Lietuvoje.

Politiniai pranešimai per radiją
Alto informacijos komisijos 

narys Antanas Adomėnas, dabar 
siekias doktorato Chioagos uni- 
versitete, pradėjo kas savaitę da
ryti politinius pranešimus per Ka
zės Brazdžionytės radijo (Lietu
vos Aidai) valandėlę, Chicagoje. 
taip pat A. Adomėnas redaguoja 
Sandaros laikraštyje ’’English 
Section”, kur pateikiama daug 
aktualiu žinių. 

L G

Pastangos išlaisvinti Skuodį
Dr. K. Šidlauskas, ALto pirm., 

kreipėsi į Valst. departamentą, 
prašydamas sustiprinti pastangas 
išlaisvinti JAV pilietį Vytautą 
Skuodį, laikomą Sovietų Sąjun
gos kalėjimuose. Valstybės sek
retoriaus pavaduotojas Dean E. 
Fischer, atsiliepdamas į dr. Šid- 
merikos Lietuvių Tarybą, kad 
Valstybės departamentas pakarto
tinai kreipėsi į Sovietų pareigūnus 
Skuodžio reikalu, buvo atnaujin
tas reikalavimas leisti JAV kon
sulato atstovams pasimatyti su 
Skuodžiu. Apgailestauja, kad ši
tokius dalykus Maskva laiko tik 
jų vidaus reikalu, tačiau reiškia 
viltį, kad kliūtys bus nugalėtos.

D r. K. Šidlauskas V. Skuodžio 
reikalu kreipėsi ir į kongreso na
rius, iš kurių, kaip pvz. iš kon
gresmeno H. C. Hollenbeck, su- 
</1 a ūkta \ i’tingų a tsaky mų.

Skuodžio išlaisvinimo reikalu 
buvo ir daugiau kreipimosi į 
JAV valdžios įstaigas: studentu, 
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kurie dirbo Jungtiniame Pabal- 
tiečių komitete, Liet. Kat. Mote
rų Sąjungos ir kt.

Dr. K. Eringis Alto suvažiavime
Metiniame Amerikos Lietuvių 

Tarybos suvažiavime į susirinku
sius dalyvius prabils neseniai iš 
Lietuvos pasitraukęs dr. Kazys 
Eringis.

Suvažiavimas įvyks spalio 17 
d. Lietuvių Tautiniuose Namuo- 
se, 6422 S. Kedzie, Chicagoje. 
Suvažiavimo dalyviai bus valdy
bos painformuoti apie praeitų 
metų darbus ,ir apie ateities veik
los gaires. Bus išrinkta nauja Al
to valdyba.

Amerikos Lietuvių Tarybą 
šiuo metu sudaro- šios centrinės 
organizacijos: Amerikos Lietu
vių R. Katalikų Federacija, Ame
rikos Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjunga, Amerikos Lietuvių Tau

tinė Sąjunga, Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje, Lietuvių Ka
talikų Susivienijimas Amerikoje, 
Amerikos Lietuvių R. Katalikių 
Moterų Sąjunga, Lietuvos Vyčiai, 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Stu- 
dentų sąjunga, Lietuvos /Atgimi
mo Sąjūdis, Vilniaus Krašto' Lie
tuvių Sąjunga, Amerikos Lietu
vių Respublikonų Federacija, A- 
merikos Lietuviu Demokratu Ly- 
ga.

Pirma k arta suvažiavime 
G G

sprendžiamuoju balsu dalyvaus ir 
Alto skyrių atstovai.

Pagerbė sukaktuvininką Simaitį
Savo- posėdyje spalio 2 d. Al

to taryba pasveikino ir pagerbė 
savo ilgameti darbuotoja dr. VIa- 
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da Simaiti, kuris šiemet sulaukė 
G G'

70 metų amžiaus.
Dr. V. Šimaitis yra Alto' val

dybos vicepirmininkas, žinomas 
visuomenininkas. Kilęs iš Taura- c
gės apskr., baigęs ’’Žiburio” gim
naziją Kražiuose 1931 m., Vy
tauto D. universitete 1936 m. ga- 
vo teisių diplomą, o 1947 m. 
Tiubingene — teisių daktaro 
laipsnį.

Lietuvoje dr. Šimaitis buvo no
taras ir prokuroro padėjėjas. 
1958-59 m. gilino nekilnojamo 
turto dr šeimos teisių studijas Lo
jolos universitete. Išlaikęs atitin
kamus egzaminus, Chicagoje ati
darė nekilnojamo turto pardavi
mo- įstaigą. Yra įsijungęs į darbą 
demokratuose, ALRK Susivieni
jime, ateitininkų sendraugiouse, 
Teisininkų draugijoje ir kitose 
lietuvių organizacijose. Alto va
dovybėje yra nuo 1955 m., buvo1 
gen. sekretoriumi ir nemažai pri
sidėjo prie Alto įstaigos plėtimo.

Dr. Valaitis — gydytoju 
pirmininkas

Alto vicepirmininkas dr. J. Va
laitis paskutiniame lietuvių gydy
tojų suvažiavime buvo išrinktas 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Są
jungos pirmininku.

Dr. J. Valaitis yra medicinos 
mokslininkas ir veiklus lietuvis 
patriotas. Medicinos studijas išė
jęs Kauno ir Tiubingeno univer
sitetuose, specializavosi patalcgi- 
joje ir dabar yra vyr. direktorius 
patalogijos laboratorijos Liutero
nų ligoninėje Park Ridge, Illinois. 
Taip pat jis yra Illinois universi
tete klinikinis patalogijos profe
sorius. Yra parašęs daug studiji
nių straipsnių JAV medicinos 
žurnaluose.

Dr. Valaitis Alte atstovauja 
socialdemokratams,.. ilgametis 
Santaros-Šviesos veikėjas, yra 
energingas Lietuvių Fondo vado
vybės narys.

STAivim jmRAMA 
LAISVINIMO DARBAMS

Alto vykdomus Lietuvos lais
vinimo darbus parėmė Pranas 
Sekmokas, testamentu palikda- 
masl0,000 dolerių. A. A. Pranas 
Sekmonkas buvo gimęs ir augęs 
Kauno apylinkėse. Dėl lėšų sto
kos negalėjo eiti mokslo, ypač, 
kad turėjo padėti jaunesniam bro
liui ir kitiems šeimos nariams. 
Norėdamas tarnauti kavalerijoje, 
įstojo savanoriu ir buvo paskirtas 
į ulonų pulką. Labai gerais pa
žymiais baigęs mokomąjį eskad
roną, iš karto- buvo pakeltas į jau- 
nosnioo puskarininkio laipsnį, o 
i atsargą išėjo vachmistro laips
niu. Gavo- 'tarnybą teisingumo mi
nisterijoje. Netrukus tapo šaulių 
tūrio vadu.

Artėjant antrai Sovietų okupa
cijai, pasitraukęs į Vakarus, apsi
gyveno Prancūzijoje, vėliau Bel
gijoje, čia dirbdamas sunkų fizinį 
darbą fabrike.

Persikėlęs į JAV, apsigyveno 
Chicagoje, Bridgeporte, ir dirbo 
fabrike. Buvo taupus ir kurį lai
ką turėjo įsigijęs- keletą namų. 
Pergyveno tris sunkias operacijas. 
Ir sunkiai sirgdamas, aukomis, 
net po tūkstantinę, rėmė Altą, 
Vasario 16 gimnaziją. Prieš mir
tį įpareigojo žmoną Ireną (kuri 
ne taip seniai irgi mirė) iš turimų 
santaupų paskirti po 10,000 dol. 
Altui ir Vlikui, ką našlė, vykdy
dama jo valią, įrašė į testamentą.

Alto inf.

SENATORIUS REMIA 
LIETUVOS REIKALUS

Naujai išrinktą Illinois 'senato
rių Alan J. Dixon (Dem. Ill.) ba
landžio 24 d. o naujoje įstaigoje 
Chicagoje aplankė ALT pirm. dr. 
K. Šidlauskas, dr. J. Valaitis ir 
St. Balzekas, Jr. ALT delegacija 
paprašė, kad senatorius Dixon 
visada tvirtai remtų Pabaltijo 
valstybių inkorporavimo nepripa
žinimo politiką, — kad stebėtų, 
jog tos. JAV politikos' laikytųsi 
Kongresas ir vyriausybės įstaigos, 
— kad būtų 'ginamos Lietuvos 
teisės į nepriklausomybę. Pabrė
žė reikalą dėti pastangas, kad So
vietų Sąjunga laikytųsi žmogaus 
teisių ir laisvo apsisprendimo 
nuostatų, priimtų Helsinkio kon
ferencijoje. ALT delegaciija taip 
pat išryškino reikalą stiprinti va
kariečių radijo informacijas, ski
riamas žmonėms už geležinės už
dangos. Sen. Dixon parodė prie
lankumą tuose reikaluose, pažy
mėdamas, kad jis pasiryžęs kiek 
galima padėti susijungti išskir
toms šeimoms, kuriu nariai turi 
sunkumų .atvykti iš už geležinės 
uždangos. (Alto inf.)
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Tarėsi Hannaford agentūros 
reikalais

JAV LB Inf. praneša, kad rug
sėjo 7 d. ’’JAV LB Krašto valdy
bos pirm. Vytautas Kutkus ir Vi
suomeninių Reikalų Tarybos pir
mininkas Algimantas Gečys daly
vavo PLB politinės komisuos po
sėdyje Chicago]e, i kurį taip pat 
atvvko Baltic American Free
dom League atstovai Antanas 
B. Mažeika, Danutė Barauskaitė, 
Leonardas Valiukas ir dr. Z. 
Brinkis iš Los Angeles. Posėdyje 
dalyvavo 20 asmenų. Daugiausia 
laiko paskyrė svarstant Los An
geles informacijos tarnybos ir 
Hanneford firmos reikalus.”

. A

Prieš porą mėnesių ’’Lygos” 
direktorius su sekretore ir L A. 
Times reporteriu skrido į Wa- 
hingtoną, kur įvyko kavutė su 
JAV kongreso nariais.

Kaip gerai naujiesiems politi
kieriams skraidyti, kai nesiskai
toma su pinigais.

A. Gečys LB vardu paprašė 
Jungtinio, Pabaltiečių komiteto. 
Washingtone, kad lietuviai su
keltų $47,000, latviai ir estai po 
$27.000. Dr. Genys pasakė, kad 
Altas atsisakė naujosios ’’Lygos” 
finansavimo, latvių atstovas Mei- 
erovics pranešė, kad latvių cent
rinės organizacijos tam reikalui 
neturi pinigų, o estų atstovas 
Maido Kari pasakė, kad dar ne
turi pranešimo iš centrinių orga
nizacijų dėl Hannaford finansa
vimo.

Taigi, gal ta sunki našta 
($100,000) teks pakelti vien JAV 
L. Bendruomenei. Dabar žinosi
me, kad skirtos Bendruomenei 
aukos eis amerikiečių agentūrai.

’’LIETUVIŠKAS LOBIS — 
JAUNIMO ŽVILGSNIS”

BalzekO' Lietuviu kultūros mu- c
ziejus Chicagoje gavo valdžios lė
šų planuoti dviejų metų projektą 
jaunimui, pavadintą ’’Lietuviškas 
lobis jaunimo žvilgsnis.” Paskir
damas lėšas, National Endow
ment for Humanities fondas davė 
tris mėnesius suplanuoti, kaip kuo 
daugiau lietuvių kilmės jaunimo 
galėtų dalyvauti planavime, kur
suose ir renginiuose, kurie vysty
tų lietuvių kultūros pažinimą ir 
svarbą jaunimui tarp 15 ir 21 m. 
amžiaus. Jeigu valdžia suteiks 

fondo išteklių ir pačiam projek
tui, pasirodys stambus leidinys 
apie lietuvių kultūrą lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Planavimo ir paties projekto 
vedėju Balzeko muziejus yra pa
kvietęs kun. Antaną Saulaiti, ku
riam talkins lietuvių kalbos ir li
teratūros profesorė Illinois uni
versitete Chicagoje Marija Stan- 
kus-Saulaitė, iŠ kurios studentų 
šio projekto sumanymas kilo. 
Projekto koordinatorė yra Eileen 
R. Maokiewich, WBEZ radijo ir 
muziejinės programos vedėja.

Kadangi būsimas leidinys bus 
paties jaunimo paruoštas ir re
daguotas, pradėta sudaryti pata
rėjų grupė, kuri padės jaunimui 
projektą vykdyti. Tarp tų patarė
jų, jau sutikusių padėti, yra dr. 
Rimvydas Šilbajoris, Kostas Os
trauskas, Elena Bradūnaitė, Ada- 
de Wheeler, prof. Victor Greene, 
kun. W. Volkovich-Valkevicius, 
kun. K. Pugevičius ir kt.

Planavimo metu projekto ve
dėjai užmegs ryšius su lietuvių 
jaunimo organizacijomis ir su 
spauda, nes viena uždavinio sąly
ga yra pasiekti kuo daugiau jau
nimo anketa, seminarais, pokal
biais.

PHOENIX, ARIZ.

LB rudens piknikas

LB valdyba praneša, kad jų 
ruošiamas rudens, piknikas, kuris 
turėjo įvykti spalių 11 d., nuke
liamas į spalių 18 d. Piknikas bus 
1 vai. p. p. No Mountain parke, 
ramada 5. Ten bus duodami pie
tūs, veiks baras ir loterija.

Nelauktas kvietimas

Phoenixo diecezijos radijo ir 
televizijos departamentas liepos 
mėn. Lietuvių Misijai buvo at
siuntusi kvietimą dalyvauti tele
vizijoje — ten jie norėjo pavaiz
duoti etninių grupių charakterį 
liturgijoj.

Gaila, kad buvo vasaros karš
čių metais, ir lietuvių dalyvavi
mas toje programoje nebuvo ga
limas.

70 metų sukaktis

Leonardas Strikauskas rugsėjo 
20 d. Paysone atšvenė savo bran
džią 70 metų sukaktį. Ta proga 
jo pasveikinti suvažiavo jo drau
gai iš Phoenixo, Sun City, Pina- 
wood ir kitur.
L. ir Bronė yra vieni iš seniausių 
Phoenixo liet, gyventojų, visi 4 
juos pažįsta, ir daugelis yra paty
rę jų paslaugos ir vaišingumo.

Nuo pat lietuvių choro įsis tei
gimo jis gieda chore, dalyvauja 
organizacijų veikime, yra LB ir 
Lietuvių Misijos nuolatinis rė
mėjas. Jo iniciatyva buvo pradė
tas ’’Arizonos Lietuvis’’, kuris 
dabar eina jau 13-tus metus. 
Pradžioje jis keletą metų nemo
kamai jį spausdino.

Sirikauskai vasaros metu gy
vena Paysone, Az., nes ten turi 
vasarvietę. Paysonas yra Arizo
nos kalnuose, 5000 pėdų aukšty
je, todėl vasaros metu ten yra 
daug vėsiau kaip Phoenixe.

Sukaktuvių vaišės užtruko visa 
diena.

SAN DIEGO, CA.

Rugsėjo 12 d. San Diego1 
House of Pacific Relations drau 
gija Balboa parke surengė pirmą 
šių metų rudens balių. Draugi
jai priklauso 26 tautybės,tarp jų 
ir Lietuvių San Diego klubas..

Parengime dalyvavo daugiau 
kaip 400' žmonių.

Su trumpom programom pasi
rodė lietuviai ir vengrai. Albina 
Gedminienė, kuri dainavima stu-

7 L

dijavo' Romoje ir dabar dažnai 
oasirodo amerikiečių tarpe, atli
ko lietuvių programos dalį — ji 
gražiai padainavo tris lietuvių 
liaudies dainas, kurios svetimtau
čių publikai labai patiko.

Vengrų programą atliko jų 
tautinių šokių grupė. (H. G.)

ESCONDIDO, CA.

Stefanija Reinienė-Daidynienė, 
62 m. amžiaus, vėžio ligos iškan
kinta, mirė rugsėjo 11 d. Ji buvo 
kilus iš Mosėdžio, Žemaitijos.

Velionė palaidota lietuviškai, 
nes iš vietos klebono tam reika
lui buvo gautas specialus leidi
mas.

Iš vakaro laidotuvių name bu
vo lietuviškas rožančius', o kita7 L 

AUTOtechnica
AUTOMOBIUŲ TAISYMAS
IMPORTUOTŲ-VIETINIŲ

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

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

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

rytą, rugs. 15 d/St. Mary’s baž
nyčioje lietuviškos Mišios, daly
vaujant gausiai grupei lietuvių iš 
■apyiinkinių miestelių, velionės 
giminių, draugų bei pažįstamų.

Mišias laikė ir pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. A. Valiuška. 
Per Mišias įspūdingai solo gie
dojo Albina Gedininienė. Ji pa
giedojo tris giesmes Avė Maria, 
Panis Augeliais ir Kai širdi tau 
skausmas. Ir lietuviškas žodis 
svetimoj vietoj, ir jautri galinga 
giesmė visiems susirinkusiems 
paliko gilų įspūdį.

Velionės vyrui A. Daidynui 
reiškiame gilią užuojautą.

Ariz. Liet.

Tautinių šokių mokytojas V. F. 
Beliajus ir jo ’’Viltis”

’’Viltis” — folkloro ir tautinių 
šokių žurnalo birželio - rugpiūčio 
numery plačiai rašoma apie To
ronto- tautinių šokių grupę ’’Gin
tarą”. Žurnalas papuoštas dauge
liu iliustracijų, tarp jų ir ’’Ginta
ro” grupės, O. Razutienės ir jos 
dukters Danguolės, ’’Spindulio’’ 
vadovių ir šokėjos Irenos Sližytės 
iš Toronto'.

Žurnalo leidėjas ir redaktorius 
V. F. Beliajus birželio 7 d. atvy
ko į ’’Spindulio” šventę ir buvo 
pagerbtas kartu su kitais ’’Spin
dulio” ir tautinių šokių vedėjais.

VINCENT JUODVALKIS
Certified. Public Accountant

Visi sąskaitybos darbai 
Valstybiniai ir kiti mokesčiai 

Dokumentų notarizavimas

Reid, Hughes&Webb, Inc
7327 Reseda Blvd.

RESEDA, CA 91335

Tel. 344-0283
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Advokatai

Law Offices of

NIDA ŽIBUTE BRINKIS 
17228 Crenshaw Blvd-, 
Torrance, CA 90504 

770-2000 — 538-4160

3440 Wilshire Blvd- 
Los Angeles, CA 90010

. BIRUTA BARVIKS, D.D.S.
■ Member American Dental Society

10900 Warner Ave., Suite 116 
Fountain Valley, CA 92708 
(Corner Warner & Euclid)

Tel. 1 (714) 968-5525

ARTHUR V. DOBLE
(Arturas Dobilas)

Attorney at Law
12301 Wilshire Blvd., Suite 512
Los Angeles, California 90025

Telefonas (213) 826-5505

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

2901 Wilshire Blvd.

Santa Monica, CA 99403

Phone 828-4613 by appointment

ROLANDAS GIEDRAITIS, D.D.S.
DANUTE GIEDRAITIS, D.M.D.

Ir
ALMA VILKAS-STOČKIENĖ, D.D.S.

Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard

Los Angeles. CA 90039
Tel. .160-1205

Apdrauda

M & R AMEttiCANA
Insurance Service, inc.

A. "Mark" MARKEVIČIUS

All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404 

452-1735 828-7525 ■

_ Escrow Companies

MARCELLA AUGUS 
President

CROWN ESCROW CORPORATION
2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026 

413-3370

A. F. SKIRIUS

INSURANCE AGENT !

4366 Sunset Boulevard ;

Los Angeles, CA 90029 ;

Tel.: 664-2919 i
Gydytojai

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D. 
Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas; 826-3090 
3231 Pico Boulevard 

Santa Monica, CA 90405

Valandos: 10-12 ir 3-7; šeštad. 9-1

Automobiliu taisymas

AUTOTECHNICA
Sav- Jonas Karalius

2849 Rowena Ave., Los Angeles I

fel. 660-5984 90039 '

ALGIRDAS M. DEVENIS, M.D.
Diplomate American Board of 

Obstetrics and Gynecology
1062 Atlantic Ave., Long Beach, CA 90813

Tel.: (213) 432-2973 Res.: 597-4141

Fotografai

WALLY & WAYNE 
PHOTOGRAPHY

Sav- Wally & Danutė Balchai
11985 E- Firestone, Norwalk, Ca

Telef. 2(13) 864-2063
ALBERT, LUIS M., M.D.

Physician & Surgeon

1500 So. Central Ave., Suite 125

, Glendale, CA 91204 

246-2456

830 S. Gage Ave.
Los Angeles, CA 90023

263-9847

LEONO KANTO FOTO STUDIJA

“Flatte of Hollywood”

6671 Hollywood Blvd.
Hollywood. CA 90028 !

469-8097 Res.: 466-6084

BRIAN T, McCORMACK, M-D.

Diplomate of the 

American Board of Internal Medicine

1701 So. Euclid Avenue 

Anaheim, Calif. 92802 

Phone 772-0584

ALDONA JANUS-HOYOS, M.D.

& JORGE HOYOS, M.D.

MEDICAL OFFICES

2642 Pasadena Avenue 
Los Angeles, CA 90049

Phone 222-0211

Nuosavybiy pardavėjai
WWXMMW «»i <■»*»■■■ 11.   i. I 1

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Real Estate Broker

ROQUE &. MARK CO.

2802 Santa Monica Blvd.,

Santa Monica, CA 90404

Phone: 828-7525 Res. 395-0410

HENRIKAS PAŠKEVIČIUS
ir

DANUTE PAŠKEVIČIENĖ
Real Estate Brokers

HENRY J. PASCOE, ReaiiOiv

1611 Montana, Suite G
banta Monica, CA 90403

lei. uCj. 6JU-.-XU

BRONĖ SKIRIENfc

Realtor
43j4 Sunset Boulevard

Los Angeles, CA 90029
664-2919 Res. 849-4192

Vincas Šiurius

R. E. Salesman 
(same address)

ROMAS JASIUKONIS
Realty World-American 

Commercial and Residential 
Van Nuys, Calif. 91405

6742 Van Nuys Blvd.

Bus. 873-1228; Home 731-7369

Vaiky darželiai
k* • •»»•«••• • »l— — .II1 I ■ — ■ — • — U..—.1

GLENDALE PRE-SCHOOL 

and KINDERGARTEN 

Ona Žukienė, savin.
225 S. Verdugo Rd,, Glendale, CA 

244-4567 vakare 241-0340

GENERAL CONTRACTORS

BEST WAY REMODELING

AND CONSTRUCTION

A- Pečiulis, Owner

338 E. 21st Street 

Long Beach, CA 90806 

Phone 591-0175 

^^^*****« « *** 

EVANGELINA KUNG1S 
Agent for Fox’s Whittier Travel 

Agency
6756 So. Greenleaf Ave.

Whittier, CA 90601 
Telef. 698-0496

VERTINGOS DOVANOS 
Vestuvių, sukaktuvių, vardadienių 
gimtadienių ar k'tomis progomis— 

tai lietuviški tautiniai audiniai: 
kaklaraiščiai, juostos, takeliai, pa* 
galvelės, rankšluosčiai ir staltiesės.

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

Didelis dovanų pasirinkimas yra 
Liet. Amerikos Vakaruose Adm-je; 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, C A 90029

Calif- 90029 Tcl. 664-2919

Vytės Nemunėlio

Meškiukas Rudnosiukas 
su spalvotomis V. Stančikaites 

iliustracijomis.
Kaina $4 00

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

90029
Phone: 664-2919

Mūsų knygyne taip pat galite gauti 
lengvosios muzikos 

šokių, maršų, chorų dainų, 
atskirų solistų 
PLOKŠTELIŲ.

KALIFORNIJOS LIET. RADIJAS
LITHUANIAN MELODIES

Stotis K.TYM, banga 1460 AM 
Šeštadieniais 12:30“1:00 p. p.

Programų Koordinatorius
VLADAS G1LYS 

3329’/n Atwater Avenue 
Los Angeles, CA 90039

Telef. 662-6906
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C PARENGIMU □ 
K A L E N D O R I U S

SPALIO MEN.

25 d. 1 vai. p. p. — Šv. Kazuirc- 
ro parapijos 40 -metų jubilie
jaus užbaigimas — umius ir 
koncertas.

17 d. 7:30 p.p. Tautinių Namų 
Balius Tautiniuose Namu ase.

18 d. skautų 30 metų sukakties 
šventė šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

30 d. 7:30 p. p. Kalifornijos Lie
tuvių Radijo Klubo Kaukių 
Balius šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO MEN.

1 d. 4 vai. p,p. Žurnalistų ren
giamas koncertas - vakaronė 
Latvių sialėje.

7 d. 7:70 vai. vak. sol. A. Pava
sario, A. .Žemaitaičio ir R. 
Apeikytės/ koncertas Šv. Kazi
miero par. salėe. •.

8 d. 2 vai, p. p.’ Santa Monikos 
Liet.. Bend, koncertas 7th ir

. California Ave., Santa Monikoj.

14 d 7:30 vai. vak. Ralfo balius 
Šv. Kazimiero parap. salėj.

22 d. tuoj po pamaldų Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji

mas Šv. Kazimiero par. salėj.

— TRUMPAI —
— Inž. Vytautas Vidugiris, 

Palos Verdes, Calif. JAV LB 
tarybos narys, iš 300 kandidatų 
Kalifornijos istorijos draugijos 
(California Historical Society) 
buvo palinktas ir paskelbtas ’’iš
kiliuoju Kalifornijs piliečiu”. Ši
tas pripažinimas jam buvo su
teiktas už jo ’’vadovaujančią ro
lę ir darbus visuomenėje”. Jo 
pavardė buvo įtraukta į žymiųjų 
kaliforniečių specialų leidinį.

Vytautas Vidugiris veikliai 
reiškiasi Lietuvių Bendruomenės, 
skautų, Amerikos legiono, LF Bi
čiulių, Lietuvos Vyčių ir kitose 
organizacijose.

Jis yra stropus ir nuolatinis 
’’Lietuvių Dienų” žurnalo skaity
tojas ir rėmėjas.

Monikoje suruošdami mirties me
tinių pietus. Daugelis draugų ir 
kaimynui atsilankė, pasimeldė už 
velionę ir išreiškė vyrui Alfonsui 
ir vc.icnės sesutei Gricienei užuo
jautą.

Ant Barboros Šimonėlienės ka
po yra pastatyta graži, arch. dr. 
St. kude-ko suprojektuota, lenta.

(A.R.)

Kvečas atšventė 60 metų sukaktį

Simas Kvečas Santa Monikoje 
russė o 5 d. atšventė savo 60 me
tų sukakti.

Ta proga žmona Jadvyga iškė
lė svečiams gražias vaišes.

Vladas Pažiūra dalyvių vardu 
pravedė sveikinimų programą. O 
sveikinimų netrūko. Tarp jų buvo 
Altus pirm. F. Masai tis, Santa 
Monikos lietuviu klubo pirm. dr. 
B. Raulinaitienė, Edv. Balceris 
— jis įteikė sudėtinę dovaną — 
gražų dail. A. Petrikonio pa
veikslą. i . .

Visi svečiai, pakeldami šampa
no taures, sudainavo Simai ir 
Jadvygai ’’Ilgiausių metų” ir ’’Va
lio, valio!”

LA V vardu, kaip spaudos rė
mėjui, linkime Simui laimingų ir 
sveikatingu metu! ’ C? G G

Maskoliūnų vedybinė sukaktis

Aleksandras ir Melanija Mas
koliūnai gražiame savo draugui ir 
kaimynų būry atšventė'savo 40 
metų vedybinę sukaktį. Jų duk
relių šeimos — Rimvydą ir Vai 
dotas Baip'šiai, Dalia ir Petras 
Grigaičiai, — Costa Mesa (Ca
lif.) Baipšių naruose suruošė tė
vams gražias vaišes. Pasakyta 
nuoširdžių kalbų, išreikšta pras
mingų linkėjimų.

Vilnietis Aleksas Maskoliūnas 
Nepriklausomos Lietuvos įstaigo
se ėjo atsakingas pareigas, o> Me
lanija, baigusi Kėdainių gimnazi
ją ir Klaipėdos Pedagoginio In
stituto pirmąją laidą, mokytojavo 
Vilniaus krašto mokyklose.

Dabar Maskoliūnai gyvena 
Santa Monikoje ir veikliai reiš
kiasi Lietuvių Bendruomenės. 
Santa Monikos Lietuviu klubo ir G
labdaros organizacijose; prisidM-- 
prie mūsų spaudos palaikymo r 
visų lietuvybės bei Lietuvos labui 
darbų.

Sukaktuvininkams iki ausiu ir
C* G

geriausių metų! (A. R.)

Albertas yra LD žurnalo skai
tytojas bei rėmėjas. Jis Ciceroje 
yra aktyvus parapijos choro na
rys, šaulių kuopoje ir kitose orga
nizacijose. Jis dainuoja solo ir 
vaidina statomuose veikaluose.

VEDYBOS

-- Virgutė [vilkytė, baigusi Šv. 
Kazimiero mokyklą ir lituanisti
nius kursus, Iki įstojimo į univer 
si teta buvusi veikli lietuviškame v
gyvenime (skautė, tautinių šokių 
šokėja) š. m. rugsėjo mėn. 20 d. 
susituokė .su Chris W. Purtell 
Jaunieji povestuvinei kelionei iš
skrido į Australiją.

Vestuvių puota vyko Castaway 
restorano salėje; vestuvių puotą 
sklandžiai pravedė R. Vizgirdas, 
ne kartą sugundęs daina ’’karti, 
degtinė karti...”
Vestuvių puotoje nebuvo' ilgų 

varginančių kalbų, pasikartojan
čių linkėjimu, tik jaunosios moti
na V. Bal tu šiene labai trumpai 
lietuviškai ir angliškai padėkojo 
visiems, už malonų atsilankymą ir 
pasidžiaugė, kad neprarado duk
ters, bet dar įsigijo 6 sūnus (jau
nasis turi 5 brolius...).

Vestuvės pasižymėjo gražiomis 
vaišėmis, gera nuotaika, serą mu- 
zika ir ypatingai A. Variakojie- 
nės meniškai papuoštais stalais ir 
pačia sale.

Vestuvių puotą iškėlė jaunosios 
motina ir patėvis — Valerija ir 
Leonardas Baltušiai.

Daug laimės jauniesiems nauja
me gyvenimo kely, (s.k.)

— Dr. Jono Skiriaus su Maria 
Fernanda Amarai Benevides 
jungtuvės įvyko rugs. 26 d. Christ 
the King bažnyčioj, L. A. Jauno
sios motina Elisa Irene do Ama
ral Benevides atvyko į vestuves 
iš Lisbon, Portugalijos. Jos du 
sūnūs ir trys dukros gyvena JAV.

Priėmimo pietūs įvyko Antano 
ir Bronės Skiriu rezidencijoje, 
Burbanke, Calif.
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CALIFORNIA LITHUANIAN CREDIT UNION
KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO S4JUNGA 

2802 Santa Monica Boulevard,
SANTA MONICA, CALIFORNIA 90404

Phone (213) 828-7095

MARCELLA AUGUS |
PRESIDENT I
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Rugsėjo 13 d. Clevelande mirė 
Stasys Barzdukas, sulaukęs 75 
metų amžiaus. Buvo gimęs 1906 
m. balandžio 23 d. Meškučių G 
km., Mariampolės apskr.

Lietuvoje S. Barzdukas buvo 
gimnazijos mokytojas. Vėliau ak
tyviai reiškėsi kaip praktiškas 
kalbininkas, rašė spaudoje kalbos 
klausimais, prisidėjo prie vado
vėlių parengimo, kartu su Pranu 
Skardžium ir J. M. Laurinaičiu 
paruošė Lietuvių kalbos vadovą.

Buvo aktyvus ateitininkas, da
lyvavo L. F. Bičiulių veikloje ir 
daug dirbo Lietuvių Bendruome
nėje, kur paskutiniaisiais metais 
įdėjo visą savo' triūsą, buvo iš
rinktas jos garbės pirmininku.

Mokykloms parašė ir išleido 
vimomeininį vadovėlį.

Gen. garbės konsulo V. Čeka
nausko pranešimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Los Angeles sk. valdybos prašo
mas, Lietuvos gen. garbės konsu 
las Vytautas Čekanauskas malo
niai sutiko' pasidalinti mintimis su 
Los Angeles lietuviais apie kon
sulato veikla bei kitais konsukita G G
liečiančiais klausimais.

Konsulo susitikimas su lietuvių 
visuomene įvykt spalio mėn. 11 
d., sekmadienį, 12 vai. 30 min. 
p. p. Šv. Kazimiero par. salėje.

Susitikimą su konsulu užbaigsi
me jaukiu pabendravimu. Malo
niai kviečiame visus lietuvius šia
me renginyje dalyvauti.

Altos Los Angeles s.
valdyba

— Alfonsas Šimonėlis ir Kazys 
Gricius su žmona rugsėjo 13 d. 
paminėjo Barboros Šimonėlienės 
mirties metines, užsakydami šv. 
Kazimiero bažnyčioje šventas 
Mišias ir Gricių namuose Santa

— Albertas Kvečas. Cicero, 
Illinois, rugsėjo' pradžioje atosto
gavo Kalifornijoje. Jis svečiavosi 
pas Jadvygą ir Simą Kvečus San
ta Monikoje.

2839 Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90026
413-3370
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