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Lietuviai krepšininkai, grįžę po laimėjimu Australijoje, vaišėse pas Los 
Angeles lietuvius. Kalba vadovas dr. R. Graška. Foto L. Kančauskas

Lietuviai sportininkai iš Sovietų

LIETUVIŲ KREPŠININKŲ LAIMĖJIMAI AUSTRALIJOJ

š. m. liepos 25 d. įvykusiose JAV 
ir SSSR sporto rungtynėse Los An
geles mieste dalyvavo ir trys lie
tuviai sportininkai: Kęstutis Oren- 
tas, Adolfas Varanauskas (bėgikai) 
ir Adolfas Aleksiejūnas (rutulio 
stūmikas). Iš jų tik K. Grentas lai
mėjo antrų vietų, kiti menkiau pa
sirodė.

Los Angeles lietuviai sportinin
kai ir jaunimas liepos 23 d. Lietu
vių Namų svetainėje turėjo susipa
žinimų su sportininkais iš Vilniaus. 
K. Orentas papasakojo apie sportų 
Lietuvoje ir atsakinėjo j paklausi
mus. Politinių klausimų neliesta, 
kad nesudarytų svečiams nepato
gumų. Kai kurie sportininkai pri
ėmė pakvietimus vakarienei ir pri
vačiuose namuose. Charakteringa, 
kad Rusijos sportininkams jų vado
vai nedavė net smulkioms išlaidoms 
pinigų, — neturėjo pinigų telefo
nui, autobusui ar taksi išlaidoms. 
Sakė, kai grįš į išvykimo vietų, ta
da Lik duos po $25.00. Matyt, bijojo, 
kad nenusipirktų suvenirų ar dra
bužių.

Pastebėta, kad ir kitų tautų da

lyvavę sportininkai stengėsi sueiti 
su savo tautos žmonėmis ir jiems 
padaryti gerų įspūdį. Tai nauja so
vietų propagandos taktika paveikti 
Amerikoje augusį jaunimų, kuris 
nieko nežino apie Sovietų žiaurumų 
ir dviveidiškų politikų.
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Lietuvių Diena Pasaulinėj Parodoj

Rugp. 23 d. New Yorke Pasauli
nės Parodos Singer Bowl stadijone 
įvyko Lietuvių Diena, kurios pro
gramų atliko iš JAV ir Kanados su
važiavę 1400 dailininkų ir 700 tau
tinių šokių šokėjų.

Iš Los Angeles organizuotai da
lyvavo Bendruomenės Apyl. Tauti
nių šokių grupė, vad. mok. O. Ra- 
zutienės. Dienos programų prave
dė iš Los Angeles nuskridusi artis
tė Rūta Lee-Kilmonytė.

Lietuvių Dienos komitetui vado
vavo prof. J J. Stukas.

Rugp. 22 d. komitetas surengė su
sipažinimo pobūvį su šventės pro
gramos atlikėjais. Kų tik grįžusi 
liet, krepšinio komanda pobūvio 
proga toj pat vietoj sužaidė su Ry
tų Apygardos lietuvių rinktine.

Komandos sudėtis
Nugalėtojais sugrįžo iš Australi

jos Amerikos Lietuvių Rinktinė 
Krepšinio Komanda (American 
Lithuanian All-Star Basketball 
Team). Komianda buvo sudaryta iš 
geriausių krepšininkų iš JAV-se 
veikiančių 26 sporto klubų. Joje ra
site ir naujai atvykusių lietuvių ir 
seniau atvykusių ir jau Amerikoje 
gimusių-augusių — net ketvirtos 
generacijos lietuvių.

šie žaidikai sudarė komandų: P. 
Čekanauskas (410; skliausteliuose 
pažymėti skaičiai reiškia, kiek kiek
vienas gavo taškų), A. Varnas 
(371), E. Modestavičius (230), E. 
šilingas (193), L. Jesevičius (143), 
W. Sedlickas (126), E. Slomčinskas 
(113), V. Adzima (98), V. Bazėnas 
(74), A. Jankauskas (50), A. Mo
tiejūnas (35). Tik pirmieji keturi 
dalyvavo 21 žaidime. Komandai va
dovavo V. Adamkavičius ir dr. Gaš
ka. žaidė Australijoje prieš tauti
nes, miestų 'australų komandas ir 
net prieš olimpinę australų krepši
nio komandų šiuose miestuose: Sid
ney, Newcastle, Canverra, Hobart, 
Melbourne, Gelong, Adelaide ir 
Perth.

Lietuvių prestižas pakeltas
Lietuvių krepšininkų laimėjimai 

žymiai pakėlė lietuvių prestižų 
Australijoje. Taip pat australams 
buvo gera pamoka, kad reikia dau
giau dėmesio kreipti į sportų. Aus
tralų spauda, radijas, TV buvo la
bai tendencingi. Pavyzdžiui, vienin
telį pralaimėtų žaidimų Melbourne 
jų radijas, TV ir spaudos atstovai 
plačiai aprašė, tačiau, kai prieš šių 

komandų buvo atsižaista ir kai lie
tuviai laimėjo, tai spaudos ir radijo 
žmonės nedalyvavo ir nieko nerašė. 
Teko asmeniškai patirti iš Melbour
ne lietuvių nuotaikas laike žaidimų. 
Pusė salės dalyvių buvo lietuvių, 
pusė australų. Vienųkart vieni kėlė 
ovacijas ir klykė iki užkimimo, ki
tų kartų — kiti. Lietuviams šau
kiant ir palaikant savuosius, austra
lai stebėjosi, ko čia taip džiaugia
masi ir pyko. Bet ir nenoromis aus
tralai turėjo pripažinti, kad lietu
viai geresni žaidikai.

Krepšininkų pagerbimas
Los Angeles mieste

Los Angeles mieste buvo sudary
tas specialus komitetas sportinin
kams išlydėti ir pasitikti ir taip 
pat aukų kelionės fondui parinkti. 
Komitetų sudarė: pirm. Liūtas Gri
nius, vicepirm. K. Liaudanskas,, 
ižd. Vi. Pažiūra, nariai — L. Valiu
kas, č. Gedgaudas, R. Kuzavinis.

Išvykstant į Australijų, liepos 7 
d. aerodrome buvo padarytas pasi
tikimas ir bendras suėjimas su Los 
Angeles jaunimu ir sportininkais, 
šiam pasitikimai vadovavo Česlo
vas Gedgaudas.

Krepšininkams sugrįžus, rugp. 14 
d., Tautiniuose Namuose buvo pa
daryta pagerbimo vakarienė. Nors 
dėl sportininkų užtrukimo Hava
juose teko pagerbimo pietus atidė
ti iš rugp. 13 į rugp. 14 d. ir visus 
dalyvius sukviesti telefonu, buvo 
salė pilnutėlė dalyvių. Puikiai or
ganizavimo darbų atliko K. Liau- 
danskas.

Krepšininkams gausingus pager
bimus padarė Chicagos, Clevelando 
ir kitų kolonijų lietuviai.

KILMONIU ŠEIMOS
4-

Juozas Kilmonis, Marija Kilmonienė, Liuda Kamandulienė, Kilmonienčs 
motina, ką tik atvykusi iš Lietuvos, aktorė Rūta Lee-Kilmonytė.

Foto L. Kančausko

— Liudmila Kamandulienė, Ma
rijos Kilmonienčs motina, rugp. 15 
d. atskrido iš Lietuvos į Hollywoo- 
dų pastoviam apsigyvenimui. Jos 
rūpinosi ir kovojo su raudonaisiais 
tironais aktorė Rūta Lee-Kilmo
nytė. Dėl išleidimo dokumentų su
tvarkymo ji net du kartus skrido 
į Lietuvų ir kelis kartus turėjo te-

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS

letonuoti Maskvon, ankstiems val
džios pareigūnams. M. Kilmonienčs 
sesuo nebuvo išleista atvykti Ame
rikon.

Juozas ir Marija Kilmoniai ir jų 
dukra Rūta džiaugiasi mamytės-bo- 
butčs atvykimu į Kalifornijų. Ka
mandulienė yra 86 metų amžiaus, 
bet laikosi dar gerai.
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TAUTOS ŠVENTĖ - BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ
JAV-se jau yra prigiję Vasario mėnesį laikyti Lietuvos laisvinimo 

mėnesiu, kai Vasario 16-tos, Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
proga Amerikos Lietuvių Taryba renka aukas Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Per Birželio mėnesį, kai minime liūdnųjų birželio įvykių 
sukaktį, daugelyje vietų renkamos aukos Baliui, šelpimui ištremtųjų 
ir pabėgusiųjų nuo žiauriojo komunizmo ir patekusių į sunkias 
gyvenimo sąlygas (dėl ligos, senatvės ir t. t.).

Lietuvių Bendruomenės apylinkės savo šventes, didžiuosius pa
rengimus jau keletas metų, kai pasirinkdavo daryti Rugsėjo 8-tos — 
Tautos šventės dieną. Todėl 1963 m. liepos mėn. sesijoje JAV LB 
Taryba nutarė: “... idėjiniams, organizaciniams, finansiniams ir ki
tiems reikalams Bendruomenė turi savo mėnesį. Bendruomenės 
mėnuo yra rugsėjis. Jo metu rengiama Bendruomenės šventė, su
sijusi su rugsėjo 8 diena, derinama prie atskirų sąlygų”. Šį Tarybos 
nutarimą už poros mėnesių įvykęs Toronte, Kanadoje, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Seimas patvirtino: “PLB Seimas nutaria 
kiekvienerių metų rugsėjo mėnesį skelbti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės mėnesiu.”

Jau penkti metai, kai Los Angeles Lietuvių Bendruomenės Apy
linkė rugsėjo1 mėn. rengia Kalifornijos Lietuvių Dieną, kartu švęs
dama ir Rugsėjo 8-ją — Tautos šventę. Pernai pirmą kartą padaryta 
vieša rinkliava Kultūros Fondo naudai. Bendruomenės Kultūros 
Fondas remia lietuvių švietimo reikalus: išlaiko lituanistines mo
kyklas, leidžia joms vadovėlius ir kitas mokslines knygas, rengia 
Dainų šventes, Tautinių šokių šventes ir 1.1. Reikėtų, kad Vakaruose 
veikiančios apylinkės kasmet padarytų finansinį vajų Kultūros Fon
dui. Iki šiol Lietuvių Fondas Kalifornijoje visuomenės yra lyg ir už
mirštas. Visuose Vakaruose turime tik vieną Emiliją Jasinskienę 
(Josen), Phoenix apylinkės pirmininkę, kuri pernai paaukojo Lie
tuvių Fondui tūkstantį dolerių. Los Angelėse tik apylinkės valdyba 
yra pasiryžusi ben J dalimis įmokėti tūkstantinę. Bet kur kitos or
ganizacijos, km lietuvių visuomenės paskiri asmenys, kurie galėtų 
bent po šimtinę įnešti į Lietuvių Fondą? Pinigų čia netrūksta. 
Jau beveik pusę milijono čia surinkome ir atidavėme airių reika
lams. O iš Lietuvių Fondo (užsibrėžto surinkti vieną milijoną dol.) 
nuošii mčių bus remiami ateities lietuvių švietimo ir kultūros rei
kalai.

Kol dar Kalifornijoje neturime atskiro Lietuvių Fondo komiteto, 
aukas galima įteikti ar prisiųsti bet kuriam Apygardos ar Apylinkės 
valdybos nariui, arba jų pirmininkams: K. Liaudanskui, Vakarų 
Apygardos pirm., 2216 Brier Ave,, Los Angeles, Calif. 90039; 
J. Čingai, LA Apylinkės pirm., 1000 Granville Ave., W. Los An
geles, Calif. 90049.

Tiesioginis Lietuvių Fondo adresas yra: Lithuanian Foundation, 
7243 South Albany Ave., Chicago 29, Illinois.
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Leonardas Valiukas, Rezoliucijų komiteto pirmininkas
Foto L.

KOVA UZ REZOLIUCIJŲ PRAVEDIMĄ

Rezoliucijy skaičius 
nuolat didėja

šiuo metu jau turime 69 rezoliu
cijas Lietuvos laisvinimo reikalu, 
kurios yra pieštos į JAV-bių kon
gresą. Naujausių rezoliucijų auto

riais yra: senatorius G. AHott (R.— 
Colo.) ir kongresmanai: E. J. Der- 
winski (R.—Ill.), D. D. Clancy 
(R. — Ohio), R. R. Barry /R. — 
N. Y.), G. R. Ford (R. — Mieli), G. 
E. Brown (D. — Calif.) ir R. Mc
Clory (R.—III.). Visais rezoliucijų 
pravedimo reikalais rašyti: Rezo
liucijoms Remti Komitetas, P. O. 
Box 77048, Los Angeles, Calif. 90007

Keltas Lietuvos bylos 
klausimas
Donald L. Jackson, buvęs kon- 

gresmanas, kiekvieną sekmadieni 
9 vai. 45 min. vakare turi savo te
levizijos programą (Capitol Report
er), kuri perduodama kanalu 13.. 
1964 m. rugp. mėn. 23: d. programo
je kalbėjo pavergtų tautų klausiniu 
ir JAV-bių vyriausybės nenoru nie
ko tuo reikalu daryti. Suminėjo Lie
tuvos ir kitų kraštų kančias sovie
tų vergijoje. Ateityje yra pažadė
jęs vieną iš savo parengimų skirti 
Pabaltijo kraštų reikalui. Jo adre
sas: Miramar Hotel, Santa Monica, 

California.

Rezoliucijoms Remti Komiteto 
pirm. Leonardas Valiukas rezoliuci
jų pravedimo reikalu buvo rugpiū- 
čio mėn. 10, 11 ir 12 dienomis nu
vykęs į Wa.shingtoną, kur tarėsi to 
žygio klausimu su eile senatorių ir 
kongresmanų. Rezoliucijų pravedi
mo reikalui ir toliau tebetrukdo da
bartinė krašto administracija ir 
Valstybės departamentas. Keli re
zoliucijų autoriai Senate pasiryžę 
imtis tam tikrų priemonių pralaužti 
prezidento Johnson ir Valstybės de
partamento pasipriešinimą rezoliu
cijų reikalu.

Būdamas Washingtone, L. Valiu
kas tarėsi rezoliucijų žygio reikalu 
su naujai susiorganizavusios LB 
apylinkės pirm. P. Zunde ir kitais 
lietuvių darbuotojais; lankėsi Lie
tuvos pasiuntinybėje ir turėjo pa
šnekesį Lietuvos laisvinimo reika
lais su ministeriu J. Kajecku; re
zoliucijų pravedimo reikalu tarėsi 
su JAV-bių latvių sąjungos centro. 
įstaigos vedėju Bruno Albats.

Vykdamas į Washingtoną, L. Va
liukas savaitgaliui buvo sustojęs 
Chicagoje, kur rezoliucijų pravedi
mo reikalu turėjo pasitarimus su 
vysk. V. Brizgiu, JAV-bių LB cent
ro valdybos pirm. J. Jasaičiu, dr. 
A. Razma, dr. K. Ambrozaičiu, dr.

P. Kisieliumi, E. Bartkumi, L. Pra
puoleniu ir kit.

Tą savaitgalį Chicagoje vyko Lie
tuvos Vyčių seimas, kuriame L. Va
liukas padarė pranešimą rezoliuci
jų žygio reikalu. Tame suvažiavime 
tarėsi tuo klausimu su žymesniais 
Vyčių darbuotojais: kun. kleb. J. 
Jutkevičiumi, prof. J. J. Stuku, J. 
Boley, Helen Shields ir kit.

Chicagoje L. Valiukas turėjo ilgą 
pasitarimą su East Chicago, Ind., 
rezoliucijų delegacija, kuriai vado
vavo dr. J. Paukštelis. Taip pat il
gą konferenciją turėjo su latvių 
vieneto vadovybe. Pora latvių vei
kėjų — V. Korsts ir d r. L. Streips— 
ta proga buvo paskirti Rezoliuci
joms Remti Komiteto pirmininko 
padėjėjais.

Grįždamas iš Washingtono, vie
nai dienai L. Valiukas buvo pasu
kęs Į New Yorką. Ten turėjo susi- 
sitikimą su rezoliucijų žygio dar
buotojais; padarė vizitus LLK-to 
pirm. V. Sidzikauskui, VLIK-o 
pirm. J. Audėnui ir “Darbininko” 
redakcijai. New Yorke rezoliucijų 
reikalo judintojais yra; dr. M. Žu
kauskienė, dr. B. Radzivanas, kun. 
L. Jankus, dr. J. Kazickas, J. Šle
petys ir kiti. (—cc.)
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LOS ANGELES LIETUVIU DIENA IR SPORTO ŠVENTĖ

JAV Lietuvių Bendruomenės Los 
Angeles Apylinkės rengiama LIE
TUVIŲ DIENA šiais metais įvyksta 
rugsėjo 12 ir 13 dienomis Culver 
City Veterans Memorial Auditorium 
4117 Overland Avenue, jos sankry
žoje su Culver Blvd. (žiūr. 5 psl. pla
nelį). L. Dienos programoje bus šie 
parengimai:
1. SPORTO ŠVENTĖ

Lietuviu Bendruomenes Los An
geles Apylinkės kviečiami mūsų 
sportininkai sutiko suruošti Los An
geles lietuvių Sporto šventę Lietu
vių Dienos proga. Mūsų jaunimas 
intensyviai ruošiasi tai šventei ir 
pasiryžęs kuo geriausiai pasirodyti 
net penkiose sporto šakose.

A. Tinklinis, žais keturios koman
dos — dvi Los Angeliškių ir po vie- 
iš Santa Monicos ir Downey. Po 
varžybų tarp savęs bus sudaryta 
rinktinė, kuri žais su estais. Varžy
bos vyks rugsėjo 12 d. 2 vai. p. p. 
šv. Kazimiero parap. aikštėje.

Dovanas laimėtojams skiria "Lie
tuvių Namai” ir Los Angeles lietu
viai respublikonai.

B. Stalo tenisas. Varžysis dvi gru
pės: pažengusiųjų su "B” grupe. 
Varžybos vyks taip pat šeštadienį, 
rugsėjo 12 d. 1 vai. 30 min. p. p. 
šv. Kazimimero par.salėje. Dovanų 
laimėtojams skiria J. Ramanauskas.

C. Lauko tenisas. Varžybos vyks 
šeštadienį, 8 vai. ryto Griffith Park 
teniso aikštelėse. Varžysis lietuvių 
dvejetukai tarp savęs ir lietuviai su 
estais. Dovanas laimėtojams skiria 
Demokratų klubas, "Lietuvių Die
nų” leidykla ir LB Apygarda.

D. Krepšinis. Parodomosios rung
tynės vyks sekmadienį, rugs. 13 d. 
1 vai. 15 min. p. p. .aikštėje prie Ve
teran Memorial Auditorium, kur 

vyks kiti Lietuvių Dienos parengi
mai. Dovanas laimėtojams skiria 
“Tautiniai Namai”ir LB Los An
geles Apyg. Dovanų įteikimas vyks 
įžanginėje Lietuvių Dienos iškilmių 
dalyje.

E. Oro sporto šventė yra Kali
fornijos Lietuvių Dienos programos 
dalis. LB Apyl. valdybai pakvietus, 
jų organizuoja Lietuvių Aero Klu
bas, vad. lakūno R. Urbono.

Klubo lėktuvas rugs. 1.2 d.(šešt.) 
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. p.p. bus 
laikomas Santa Monica aerodrome. 
Visi kviečiami lėktuvų apžiūrėti ir 
už abai mažų atlyginimų paskrai
dyti: suaug. $1, vaikams iki 10 
metų — 50 centų.

Įvažiavimas į aerodromų iš Centi- 
nella gt. tarp Venice ir Pico. Išsu
kus iš Centinello, čia pat yra auto 
pasatyti aikštelė. Prie Visitors Sky 
Peck budės Aero klubo nariai.
II. DAILĖS PARODA

Dailininkės Vlados Stančikaitės- 
Abraitienės, viešnios iš Clevelando, 
kūrinių paroda bus atidaryta rugs. 
13 d., sekmadienį, lygiai 1 vai. toje 
pačioje salėje, kurioje bus ir kon
certas. Parodoje bus išstatyta apie 
40 kūrinių tapybos, akvarelės ir 
grafikos. Pasibaigus Lietuvių Die
nai, paveikslai bus perkelti į Lie- 
tuvių Namų svetainę — 4415 Santa 
Monica Blvd., , L. A., Calif. Lanky
tojai parodų galės lankyti (ir pa
veikslų įsigyti) vakarais savaitės 
bėgyje.

III. KONCERTAS
Pradžia 2 vai. 30 min. p. p.
Dalyvauja viešnia iš Chicagos — 

sopranas Prudencija Bičkienė ir 

vietos dainininkas —bosas Rimtau
tas Dabšys. Visos šios dalies “Spi
ritus movens” yra komp. Bronius 
Budriūnas. Jis akomponuos R. Dap- 
šiui ir abiejų solistų duetui. P. Bič- 
kienei .akomponuos Raimonda Apei- 
kytė.

Solistai atliks lietuvių ir svetinių 
kompozitorių kūrinius. Išgirsime 
lietuvių liaudies dainų, mūsų kom
pozitorių kūrinių, lietuviškų, o taip 
pat svetimų operų arijų.

Antroje koncerto dalyje pamaty
sime mūsų tautinių šokių ansamb
lius (jaunesniųjų ir vyresniųjų gru
pes) išpildant mūsų tautinius šo
kius, vadovaujant mokyt. O. Razu- 
tienės ir išgirsime muz. Gražinos 
Gudauskienės sudaryto jaunųjų mu
zikantų orkestrų.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky

3216 Sunset Blvd., Los Angeles 26, Calif. Telef.: NO 5-9887 
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus. Be Jūsų atneštų 
prekių, čia rasite didelį pasirinkimą,, ir gana pigiai, tokių prekių, kurios 

turi geriausią vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 a. m. iki 7 p. m.; sekmad. nuo 10 a.m. iki 4 p. m.

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARY
921 Venice Blvd.

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

IV. ŠOKIAI
Pasibaigus koncertui, toje pat 

salėje šokiai vyks, grojant M. Kraf- 
to orkestrui. Ten pat esančiame 
restorane visi galės nebrangiai pa
valgyti ir atsigerti.

LB Apylinkės valdyba padėjo 
daug pastangų, nepagailėjo laiko ir 
darbo sudaryti tokiai turiningai ir 
turtingai programai.. Nuo mūsų vi
sų priklauso Lietuvių Dienos pasi
sekimas.

Dalyvaukim visi, atsiveskim sve
čių. Vienų kartų metuose užpildyki- 
me salę, atidėję į šalį visus kitus 
reikalus bei rūpesčius.

Įėjimo kaina į visų Lietuvių Die
nos programų tik $2.00. Studentams, 
bedarbiams ir vaikiams iki 12 metų 
— tik $1.00.

ANTHONY F. SKIRIUS
REAL ESTATE

Insurance & Tax Service
4366 Sunset Boulevard

Los Angeles 29, California

NO.’ 4-2919 ir NO.4-2910

Pirmieji įspūdžiai

DĖDĖS ŠAMO KRAŠTE IR KANADOJ

Po penkiolikos metų išgyvenimo tropikinėje 
Venecueloje, š. m. gegužės mėn. 4 d. Pan Ame
rican lėktuvu teko atsidanginti su visa šeima į 
Los Angeles ir vėl iš naujo pradėti naujakurio 
gyvenimų. Teisingai Ad. Mickevičius sako, jog 
"kas vienų kartų prarado savo tėvynę, — kitos 
nesuras.” 1944 m. palikęs Lietuvų, gyvenau tre
jus metus Vokietijoje, dvejus metus Anglijoje 
ir penkiolika — Venecueloje. Atvirai reikia pa
sakyti, jog nė vienas šių kraštų nepajėgė pa
keisti gimtojo krašto.

Būtų netiesa, jeigu peikčiau Venecuelų. Ve
necueloje visi lietuviai, kurie tik šiek tiek su
manesni, apsukresni ir darbštesni bei moka tau
pyti, yra daug geriau įsikūrę negu Jungtinėse 
Valstybėse. Venecueloje gana lengva susirasti 
gerai apmokamų darbų ir pradėti verstis sava
rankiškai. Ekonominės laisvės ir galimybės 
tikrai neribotos.

Tačiau paskutiniaisiais metais kraš’.e įvykusi 
visa eilė perversmų bei sukilimų, politinio ko
munistinio teroro įsigalėjmas ir netikra admi
nistracinė padėtis, paskubino daugelį lietuvių 
apleisti šių gana svetingų valstybę ir apsigy
venti JAV-se ar Kanadoje. Reikia pasakyti, jog 
tai sunkus apsisprendimas, nes visi žinojo, jog 
naujuose kraštuose gyvenimas yra sunkesnis, 
negu Venecueloje.

Daugelis, jų tarpe ir mūsų šeima, norėjo ap
sigyventi ten, kur daugiau lietuvių, kad galėtų 
aktyviau gyventi tarp savųjų ir išlaikyti vaikus 
susipratusiais lietuviais. Tat, ir beveik dvide
šimties metų gyvenimas išeivijoje dar nesuspė
jo mūsų pasitikėjimo lietuvybe palaužti.

Los Angeles ir vietos lietuvių kolonija
Kodėl pasirinkote Los Angeles įsikūrimui?— 

dažnai tenka atsakyti į šį klausimų. Reikia pri
sipažinti, jog pirmoje eilėje viliojo Kalifornijos 

subtropinis klimatas, nes, gyvendami tropikuo
se, buvome pripratę prie karščių. Tat ieškojo
me vėsesnio klimato, bet tik ne šalto. Antroje 
eilėje, jau iš spaudos ir bičiulių laiškų žinojo
me, kad čia vyksta gyvas lietuviškas judėji
mas, veikia tautinė mokykla, parapija, išeina 
pora periodini leidinių ir t.t.

Taip pat būtina priminti, jog netrūko ir to
kių, kurie nepatarė vykti į Los Angeles, nes, 
girdi, Los Angeles lietuviai nesu nuoširdūs, su
siskirstę į partijas partijėles, turį daugiau kaip 
keturiasdešimt organizacinių vienetų, bet nė 
vienos padoresnės salės susirinkimams, nežiū
rint, kad kolonija turi virš 5000 narių. Beveik 
visi patarė važiuoti į Chicagų, nes ten lietuviai 
esu nuoširdesni, lengviau gauti darbo ir įsi
kurti.

Nežiūrint to viso, vistiek mes atsiradome Los 
Angelėse. Ir, atvirai sakant, neapsirikome. Re
miantis pirmąja patirtimi,,. Los Angeles lietuviai 
taip pat nuoširdūs, kaip ir visi kitų kolonijų 
lietuviai, nes lietuviui atvirumas, vaišingumas 
ir nuoširdumas prigimti būtinumai. Per trumpų 
laikų čia pabuvojus teko patirti pilna to žodžio 
prasme, jog lietuviai yra lietuviais visur ir vi
suomet. Tiesa, palyginti nelabai gausi Los An
geles kolonija yra susiskirsčiusi į daugelį or
ganizacinių vienetų. Nėra nė vienos gausios na
riais organizacijos, išskyrus gal Lietuvių Bend
ruomenę. čia, mano nuomone, dėmesin imtinas 
reiškinys, jog Los Angeles kolonija, palyginus 
su kitomis, turi didžiausių proporcingai lietu
viškosios inteligentijos skaičių. Ir dauguma tos 
nteligentijos yra labai aktyvi, su organizacine 
patirtimi, mėgstanti diriguoti visuomeninę 
veiklų. Ateityje, nepaprastai sparčiai didėjant 
kolonijai, reikia tikėtis, didės ir tų organizacijų 
narių skaičius. Tuokart atsiras ir reprezentaci
niai lietuvių namai su erdvia ir puikia sale.

Gražų įspūdį daro lietuvių parapija, jos mo
kykla ir kiti pastatai. Sekmadieniais čia lai
komos kelios šv. Mišios ir jų beveik visuomet 
klauso pilnutėlė bažnyčia. Iš Venecuelos atvy
kusiam ypač už širdies griebia, kai darnus dau

giabalsis bažnytinis choras, vedamas komp. B. 
Budriūno, užtraukia “Pulkim ant kelių...” ir ki
tas mūsų tradicines giesmes. Parapijai suma
niai vadovauja jos klebonas kun. J. Kučingis, 
talkininkaujant kun. A. Valinskai.

Tiek Lietuvių Bendruomenės, tiek Lietuvių 
Tautiniai Namai- yra labai kuklios lietuviškos 
pastogės. Los Angeles lietuviai yra verti ir 
reikalingi didesnių patalpų, nes dabar, esant 
kokiam gausesniam subuvimui, yra priversti 
samdytis salę pas kitataučius. Venecuelos lie
tuvių kolonija yra dešimt kartų mažesnė už Los 
Angeles kolonijų, bet turi tikrai puikius dviejų 
aukštų mūrinius reprezentacinius namus su 
erdvia, sale ir scena, šioje srityje, tikėkime, Los 
Angeles lietuviai irgi netrukus pasistengs tin
kamai reprezentuotas, ypač, kad būtinumas to 
reikalauja.

Niekas taip didingai ir reikiamai neatstovau
ja Los Angeles lietuvių, kaip mėnesinis ’’Lie
tuvių Dienų” žurnalas, redag. poeto laureato 
Bern. Brazdžiono, talkininkaujant red. kolegi
jos nariams J. Tininiui, D. Cibui, M. Starkui,
D. Polikaitienei, ir leidžiamas Antano Skiriaus. 
"Lietuvių Dienos” tiek savo turiniu, tiek išvaiz
da yra virtusios viso pasaulio lietuviškos išei
vijos populiariu kultūriniu žurnalu, kurį ne gė
da ir svetimšaliui parodyti bei padovanoti, ypač 
kai žurnalas yra bilingvinis. Garbė ir padėka 
”L. D.” žurnalo redaktoriui, bendradarbiams ir 
leidėjai. Nenuostabu, jog iš bet kokio pasaulio 
krašto atvykęs lietuvis pirmoje eilėje Los An
geles mieste jaučia lyg ir pareigų aplankyti 
’’Lietuvių Dienų” būstinę. Ir iš čia ne vienas 
išeina, po apsilankymo dar labiau pasitikįs savo 
tautos kūrybingumu.

”L. D.” leidykla taip pat neseniai pradėjo 
leisti ir kitų periodinį leidinį — ’’Lietuviai A- 
merikos Vakaruose”, kuris su laiku galvojama 
paversti savaitraščiu. Tas leidinys dar nėra 
nusistovėjęs, susiformavęs. Tai dar besivystan
tis kūdikis. Linkėtina, jog jis tvirtai atsistotų 
ant kojų ir subręstų į rimtų savaitraštį, kuris 
tikrai Kalifornijos ir aplinkinių valstybių lietu
viams reikalingas. (Bus daugiau). J. K.
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KALIFORNIJOS LIETUVIU DIEN
rengiama JAV Lietuviy Bendruomenės Los Angeles Apylinkės, įvyksta 1964 m. rugsėjo m. 131 
(sekmadienį), Culver City Veterans Memorial Auditorium - 4117 Overland Ave., Culver City.

I. SPORTO ŠVENTE — Tinklinis, Stalo tenisas, Lauko tenisas
Krepšinis, Oro sportas.

II. DAILĖS PARODA — Dail. V. Stančikaitės-Abraitienės iš Cle
veland© kūriniai.

III. KONCERTAS — Sol. Prudencija Bičkienė, sopranas, ir
solistas Rimtautas Dabšys, bosas. 
Akomp. Br. Budriūnas ir R. Apeikytė.

IV. TAUTINIAI ŠOKIAI — Vyresniųjų ir jaunesn. grupės
Tautinių šokių ansamblio, vad. O. Razutienės.

V. MUZIKA — Giedrės Gudauskienės vad. Jaunųjų muzikantų
orkestras.

VI. ŠOKIAI - Groja M. Krafto orkestras.

KOMPOZITORIUS BRONIUS | 
BUDRIŪNAS, vienas iš geriau
sių šio meto lietuvių dirigentų, 
Los Angeles kolonijos lietuviš
kojo muzikos pasaulio spiritus 
movens, puikus choro dirigen
tas ir vietos muzikinių talentų 
ugdytojas.

SOL. PRUDENCIJA BIČKIENĖ 
Neddos rolėje “Pajacų” operoje, 
kurią statė Chicagos Lietuvių 
Opera. Bičkienė dalyvavo ir ki
tuose operos pastatymuose.

Pradėjusi studijuoti Lietuvoje, 
P. Bičkienė dainavimo mene lai
mėjimų pasiekia po 1949 m., at
vykusi i JAV-bes. 1957 m. Chi- 
cagoland festivalyje ji laimėjo 
pirmą vietą, kaip “geriausia In
dianos dainininkė”.

Priimta į American Opera Au
dition, netrukus (1958 m.) šios 
institucijos Bičkienė buvo pa
siųsta Italijon pasitobulinti. Ten 
studijuodama ir dalyvaudama 
operų pastatymuose, P. B. su
silaukė labai gerų kritikos balsų.

Grįžusi, solistė reiškėsi ame
rikiečių ir lietuvių dainos pasau
lyje, dainuodama operose ir kon
certuose, vertinama kaip subren
dusi dainininkė, turinti dainos 
talentą ir balso kultūrą.

Į Los Angeles solistė atvyksta 
beveik tiesiai iš Kolumbijos, kur 
jos koncertai praėjo su dideliu 
pasisekimu.



Prie Auditorijos yra RESTORANAS IR PATIO.

Valgių ir gėrimų kainos visiems prieinamos.

.1

ĖJIMO KAINA: — į dailės parodą ir koncertą — $2.00 

itudentams, bedarbiams ir vaikams iki 12 metų — $1

DAIL. VLADA STANČIKAITĖ- 
ABRAITIENĖ Meno Mokyklą 
baigė 1938 m. Kaune. Toliau to
bulinosi Paryžiuje. Nuo 1942 m. 
dalyvavo lietuviškojo meno pa
rodose Lietuvoje, Vokietijoje, 
Brazilijoje. JAV-se.

V. S. Abraitienė yra iliustra
vusi daugiau kaip 40 knygų.

Jos kūriniai — aliejus, tem
pera, akvarelė ar grafika — pa
traukia žiūrovą savo originalu
mu ir “pasakiškumu”; jie yra 
spalvingi, kupini fantazijos bei 
alegorijos. Jos lietuviškosios ma
donos ir tokie paveikslai, kaip 
“Vaidila” (L. D. žurnalo 1964 m. 
sausio nr. viršelis) yra giliai pa
triotiniai ir nukelia stebėtoją iš 
grubios realybės Į šviesų idėjų 
ir grožio pasauli.

Lietuvių Dienos proga Los An
geles lietuviai turės malonios 
progos arčiau susipažinti su šios 
iškilios menininkės kūryba ir su 
pačia kūrėja, kuri atvyksta iš 
Clevelando.

I
JOL. RIMTAUTAS DABŠYS, 
)osas, pradėjo dainuoti cho- 
'uose dar Vokietijoje gyven
amas. Pamėgo dainą. Los 
^gelės mieste, atsikėlus čia 
somp. B. Budriūnui, lankė jo 
studiją, šiuo metu yra labai 
populiarus mūsų kolonijos įv. 
parengimų solistas. Yra dai
navęs ir svetimtaučiams.

Plokštelėje “7 pask. Kris
taus žodžiai”,, kurią išleido 
Los Angeles Šv. Kazimiero p. 
choras, įdainavo baritono par
tiją; taip pat yra atlikęs ir 
kitų solo partijų.

RAIMONDA APEIKYTĖ, | 
auna pianistė, studijuojanti 
r jau pasireiškusi vietos lietu
kų bendruomenei, dažnai da- 
yvaudama koncertuose kaip 
tkompaniatorė.

Vlada Stančikaitė-Abraitienė SUGRĮŽIMAS, Aliejus. 40x28

CALIFORNIA LITHUANIAN DAY
The Lithuanian American Community, Inc. cordially invites you to 

attend the Lithuanian Day Festival to be held at the Veterans Memorial 
Auditorium, 4117 Overland Ave., Culver City, Calif. Sunday, September 
13, 1964. The program will start at 1:00 P. M. and will consist of Basket
ball game, Art exhibition by Mrs. Vlada Abraitis, CONCERT by a 
distinguished Lithuanian soloist Mrs. Prudencija Bičkienė, soprano and 
Rimtautas Dabšys, bass-baritone. Accompaniment by composer Bronius 
Budriūnas and Miss R. Apeikytė. Lithuanian Folk Dances, choreographed 
by Mrs. O. Razutis, music by youngsters orchestra conducting Mrs. Giedrė 
Gudauskas will follow.

After concert — dances to the Michael Kraft orchestra.
Admission — $2.00, children — $1.00.

Planas — kaip nuvykti Į Lietuvių Dienos vietą.



PLUNKSNOS IŠ PO

"Svarbus" susirinkimas
Neseniai skaitėme spaudoje, kaip 

viena susivienijimo kuopa visas sa
vo santaupas iš parengimų paskirs
tė Vlikui, Altui, Rezoliucijų Komi
tetui, šokėjų grupei, Kultūros Fon
dui ir jaunimo reikalams. Pelnas, 
gautas iš visuomenės, ir paskirsty
tas Lietuvos laisvinimo ir visuome
niniams reikalams.

Bet ne visos organizacijos ar klu
bai taip daro. Veikia čia. keletas 
tokių klubų ar politinių padalinių, 
kurie per piknikus ir gegužines su
renka po kelis šimtus dolerių ir 
sunaudoja tik savo reikalams, gry
nai tik savo gomurio patenkinimui.

■Patekau į vienų tokių klubų su
sirinkimų. Sėdžiu ir girdžiu:

"Drauges ir draugai, pradėsime 
susirinkimų, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti”, garsiai tarė 
pirmininkas prie pilnai apsėsto val
dybos narių stalo.

Paskaitė protokolų. Priėmė. Iž
dininkas daro pranešimus ir apy
skaitas. Praeitų metų Naujų Metų 
vaišės nariams davė nuostolių 
$150; praėjusio susirinkimo vaišės 
(gėrimai ir valgiai) kainavo $56.00; 
kasoje dar liko $1300.00.

Pranešimai ir apyskaitos su pasi
tenkinimu priimti vienbalsiai.

— “O dabar prašau praėjusio pik
niko gaspadorių ir gaspadinę išduo
ti raportus”.

Pranešimai padaryti greitai, bet 
po to ėjo pusvalandžio ginčai dėl 
■puodų valymo; nubalsavus mokėti 
puodų laikytojui penkis dolerius už 
kiekvienų parengimų, problema bu
vo išspręsta.

Paaiškėjo, kad iš svečių už deš
ras, gėrimus ir loterijas gauta pelno 
$180.00 Tada sekė pirmininko ilgos 
"dėkavonės” garspadoriams, gaspa- 
dinėms ir loterijos fantų rinkėjams.

— "O dabar turiu jums, draugai, 
kitų svarbų pranešimų,” su entuzi
azmu tarė pirmininkas. "Esame ga
vę iš miesto leidimų rudeniniam 
piknikui; turime vėl išrinkti nau
jus gaspadorius ir gaspadines.”

Tada pirmininkas kreipėsi beveik 
į visus 40 dalyvavusių narių, kol 
surinko 5 virėjas-gaspadines, 5 ba
ro vedėjus ir 3 loterijos tvarkyto
jus. Tos "problemos” išsprendimas 
■truko valandų laiko.

— "O dabar, draugės ir draugai, 
baigsime susirinkimų ir turiu links
mų naujienų — niekur neišsiskubin
kite, nes yra keli buteliai degtinės, 
kelios dėžės alaus ir mūsų gaspa- 
dinių gardžiai paruošti valgiai: ga
lime šioje salėje ilgiau pasisvečiuo
ti, pakortuoti.”

Vienas iš narių dar priminė, kad 
yra jaunimo piknikas ir reikėtų 
juos palaikyti.

"Nieko nežinau, nebuvo atsiuntę 
mums savo delegacijos su prane
šimu.”

Pasižiūrėjau į ant sienos kaban
tį didelį pikniko plakatų ir nusišyp
sojau.

Skaitytojau, nepagalvok, kad šis 
klubas yra koks prokomunistinis, 
— ne, visai ne. Jis turi apie šimtų 
narių, daugelį gerų Amerikos pilie
čių, pasiturinčiij lietuvių.

"Naujienos" mėgsta 
šmeižtus...

Pei* rugpiūčio mėnesį Chicagoje 
marksistų leidžiamos "Naujienos” 
talpino visų eilę straipsnių, korės-
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MANO PLUNKSNOS LITERATŪRINĖ JAUNIMO POPIETĖ TOPANGOJE
pondęcijų, aprašymų, šmeižiančių 
kultūrinėj ir politinėj srityje vei
kiančius asmenis. Mums žinant, kas 
rašo (vienas neseniai grįžęs iš ner
vų ligoninės, kitas kandidatas į 
ten), būtų nepatogu su jais ginčy
tis ir laikų ir vietų eikvoti.

E. Šulaitis sumaišė 
valstybes,
Edvardas šulaitis sumaišė valstybes 
rašydamas "Vienybėje” (1964 m. 
rugp. 19 d.) apie iš Sovietų Rusijos 
atvykusius lietuvius konkuruoti su 
JAV sportninkais, rašo:

“...sportininkai iš Lietuvos viešė
jo ir kai kur privačiai lietuvių šei
mose.” Galima susidaryti įspūdį, 
kad jų nesekiojo jokie politrukai ir 
nesiklausė, kų anie šneka.” — Tai
gi, Edvardai, Amerikoje nesiaučia 
politrukų diktatūra, jie turėjo lais
vę eiti, kur nori ir kalbėti, kų nori. 
Ar tų pačių laisvę turėtų lietuviai 
amerikiečiai sportininkai, nuvykę į 
Lietuvų?

Grigaitis tapo 
kuchelininku
Amerikiečių posakis sako: "It 

you can’t beat them, join them.” 
Pijus Grigaitis, "Naujienų” bosas, 
kurį laikų šiaušėsi prieš visų re
zoliucijų pravedimo darbų. Bet ma
tydamas, kad nieko negali padaryti, 
pats prisijungė prie to darbo. Laiš
kuose, pasirašytuose Grigaičio ir 
kitų, kurie buvo pasiųsti demokratų 
ir respublikonų šulams, reikalauja
ma Pabaltijo kraštų bylų kelti 
Jungtinėse Tautose... To paties sie
kia ir rezoliucijoms pravesti komi
tetai. Pijus Grigaitis, kad ir nuo 
kito galo, tapo vienu iš kuchelinin
ku rėmėjų.

Klauseikio auka 
rezoliucininkams
Pagaliau ir Klauseikis parėmė re- 

zoliucininkų darbų. Neseniai "Nau
jienose” buvo nupirkęs beveik visų 
puslapį rezoliucininkų reikalui, kur 
išlinksniavo rezoliucininkų pavar
des dešimtimis kartų. "Naujienos” 
kolkas vis dar šykštokos su vieta 
kuchelninkams. Reikalas, be abejo, 
gerės, įsijungus Pijušui į komitetų 
(žiūr. "Grigaitis tapo kuchelninku” 
Red. pastaba). Tas puslapis "Nau
jienose” Klauseikiui kainavo nema
ža doleriukų... Ar ne? Reikia many
ti, kad kuchelninkai neliks skolin
gi ir mėgins kuo nors atsi teisti .sa
vo naujam remeikiui bei gerbeikiui.

CLEMS MARKET
Clem Taberski, sav. 

also Imported Polish Beer, Wine. 
Ham, Candies, and Canned Goods 

3002 W. Florance, L. A.
PL 9-5058

7529 So. Normandie Ave., L. A.
PL 0-9676

Prof. Marija Gimbutienė jau ant
rų kartų surengė vaizdingoje savo 
Topangos kalnų rezidencijoje litera
tūrinę popietę, šį sykį (liepos 19 d.) 
popietėje dalyvavo arti trisdešimt 
jaunimo ir virš dešimt vyresniųjų. 
Buvo perskaityti du referatai. Apie 
Pulgio Andriušio kūrinį "Anoj pu
sėj ežero” skaitė ponia Avižienie- 
nė, trumpai aptardama kiekvienų 
tos knygos apysakaitę. Referatas 
buvo paįvairintas rinktinėmis tų 
apysakaičių ištraukomis, parodan
čiomis Andriušio stiliaus savybes. 
Tas ištraukas skaitė dr. Avižienis, 
Stadalnikaitė, Naujokaitis, Dabšys 
ir kt. Diskusijų metu apie Andriušį 
kaip žmogų labai vaizdžiai papasa
kojo Bronys Raila. Rašytojas švais
tas pareiškė savo asmeniškų nuo
monę apie Andriušio stilių ir kalbų. 
Prof. Gimbutienė atkreipė dėmesį 
į faktų, kad toji Andriušio atvaiz- 
tuotoji "Anoj pusėj ežero” kūriny 
tikrovė šiandien nebeegzistuoja.

Antrų referatų — apie M. Kati
liškio knygų "Miškais ateina ruduo” 
skaitė Margis Matulionis. Jis ver
tino šį kūrinį grynai subjektyvinių 
požiūriu, neanalizuodamas nei kū
rinio idėjos, nei charakterių, nei 
formos, nei stiliaus, bet vadovauda
masis tam tikromis aliuzijomis su 
žymiaisiais anglo saksų autoriais,

IŠ LIETUVIŲ VIENYBĖS SĄJŪDŽIO VEIKLOS
Los Angeles skyriaus nariai, su

sirinkę rugp. 26 d. Lietuvių Namų 
svetainėje apsvarstė “Birželio 22 
Komisijos” surašytų Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ap- 
sijungimo protokolų, taip pat susi
pažino su atsišaukimu "Visiems lie
tuviams” ir savo atstovo praplėsta
me VLIKo prezidiume pranešimu, 
nutarė minėtų protokolų aprobuoti, 
kad būtų įtrauktos vieningan lais
vinimo darban grupės, pareiškusios 
noro apsijungti VLIKe.

Tačiau susirinkusieji reiškė pa
geidavimų. kuriuos pavedė valdybai 
patiekti VLIKo seimui:

a) kad Pasaulio Lietuvių Bend

SOFIJA SLEZINGER AITĖ, 
prieš keletu metų atvažiavusi iš Ve- 
nezuelos, Pietų Amerikos, š. m. lie
pos mėn. 21 d. baigė gal. seserų 
mokslų ir gavo registruotos sesers 
(niursės, slaugės) laipsnį. Sofija 
slaugių mokslų buvo baigusi Valen- 
cijoje, Venezueloje. 

kaip pvz. su H. D. Lawrence ir kt. 
Diskusijose apie prelegento pasi
rinktų vertinimo metodų kritiškai 
pasisakė Br. Raila.

Popietei vadovavo pati rezidenci
jos šeimininkė prof. M. Gimbutienė, 
Tenka tik džiaugtis, kad ji randa 
laiko ir turi tiek neišblėsusio idea
lizmo supažindinti jaunimų su lie
tuvių autoriais, (jt).

Dailiyjy Menų Klubas
DMK susirinkimas įvyko liepos 

11 d. dail. J. Andrašūno rezidenci
joje. Dalyvavo beveik visi nariai ir 
keletas kviestinių svečių. Paskaitų 
apie mūsų jaunųjų inteligentų pa
žiūrų į lietuvių literatūrų skaitė 
M. Matulionis. Mūsų literatūroje 
prelegentas nerado rašytojų, kurie 
būtų galima lyginti su Dostojevskiu, 
Hemingvėjum, H. James, J. Joyce ir 
panašiais. Diskusijose labai kritiškai 
pasisakė dėl prelegento priėjimo 
prie lietuvių literatūros vertinimo 
metodo žurn. Br. Raila, J. Gliaudą, 
Audronis ir kt. Susirinkimui vado
vavo laikotarpio pirm. dr. E. Tu- 
mienė. Sekančio laikotarpio pirmi
ninko pareigas perėmė komp. Br. 
Budriūnas.

ruomenė įeitų į VLIKų kaip pilna
teisis jo narys, lygiai kaip kitos, ne- 
srovinės grupės — Mažosios Lietu
vos Rezistencinis Sųjūdis ar Ryty 
Lietuvos Rezistencinis Sųjūdis, sėk
mingai dirbančios VLIKe.

b) Pavesti "Lietuvos Laisvinimo 
Komitetui”, susitarus su jo nariais, 
eiti VLIKo valdybe pareigas.

c) Prašyti Diplomatinę Tarnybų 
skirti savo ryšininkų prie VLIKo.

Toliau buvo išrinkta nauja sky 
riaus valdyba: Antanas Skirius — 
pirm., Liudas Reivydas — vicepirm. 
ir Juozas Kukanauza — sekr. Susi 
rinkimui pirmininkavo Juozas And
rius.

NAUJOS PREKYBOS
— Juozas Kukanauza, iš Maracay, 

Venezuela, pastoviai apsigyveno 
Los Angeles mieste ir nusipirko 
alinę BLACK ORCHID — 318 So. 
La Brea, Los Angeles, Calif.
..— Jonas Švedas (John Swede) 
išleikė egzaminus gyvybei, gaisrui 
bei kitoms apdraudos šakoms. Jo 
įstaiga yra 1609 W. 9th St., Los 
Angeles 15, Calif. Tel. DU 5-9139 ir 
DU 5-9130.

Jonas Švedas tik grįžo iš Vokie
tijos, kur vedė Maria Francisca 
Schaefer.

Kostas Naudžius ir A. A. Bo- 
reišis nusipirko valgyklų — “Ang
lers Cafe”, Fishing Pier, Redondo 
Beach, Calif. Specializuojasi žuvų 
maistu.

MIRĖ
Petras Conrad, Long Beach, Calif, 

mirė 1964 m. liepos 15 d. Jis buvo 
vienas iš žinomų lietuvių fotografų 
Chicagoje. Reiškiame užuojautos 
žmonai Marijai ir dukroms.

Staiga mirė J. Stašaitis Chicagoje. 
Dukra Vida Stasaitytė-Sajuvienė ir 
Apolinaras Sajus, iš Santa Monicos 
buvo nuskridę į laidotuves.

Vidai ir Apolinarui reiškiame 
užuojautos.
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Advokatai __ _ a»t Baiaqk

SCOTT J. RAYMOND 
(Raymond Rimdžius) 

Attorney at Law 
8448 Katella Ave.. Stanton, Calif.

JAckson 7-7767

CENTRAL APPLIENCES 
šaldytuvai, krosnys, plaun. mašinos 

ir kit. 
Al. Dennis, owner

1915 Lincoln Blvd., Venice, Calif.
EXbrook 6-4246

BELMONT BEAUTY SHOP 
Nancy Speecher, sav.

128 S. Vermont Ave., Los Angeles
Tel. DU 82000

ADAMS MOTEL
Antanas Jasas, sav.

1000 Dolliver St. Pismo Beach, Calif.
PRospect 3-2065

HELEN'S HOUSE OF BEAUTY 
HELEN MOCKUS - MOTUŠIS 

5265 Fountain Avenue 
Hollywood,, California 

Telephone: NOrmandy 5-3351

AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav. 

490 Dolliver St. 
Pismo Beach, Calif.

Tel. 773-2725

LIDY & L1DY 
Attorneys at Law

11990 Skyline Blvd., Oakland, Calif*
AN 1-1412

Apdrauda
P. V. RAULINAITIS 

1972 N. Commonwealth Ave. 
Los Angeles, Calif, 90027 

NO 2-5433

A. F. SKIRIUS 
4364 Sunset Boulevard 

Los Angeles, Calif. 90029 
Tel.: NO 4-2919

Alkoholiniai gėrimai
AERO LIQUOR

Emil & Julia Budvilaičiai,, sav.
2527 Burbank Blvd., Burbank, Calif- 

Phone 846-1743

RED DEVIL LIQUOR STORE 
Petras ir Birute Pranis, sav. 

13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif.

Telef. TO 2-6743

MAYWOOD LIQUOR STORE 
Vincas ir Brone Chiras, sav. 

5625 Atlantic Blvd. 
Maywood, Calif. 
Tel. LU 2-8004

Alinės-užeigos
A. & J. INN — ALINĖ
14620 Hawthorne Ave., 

Lawndale, Calif.
Tel. OS 9-6955

Marčiuška ir Jonas Bučys, sav.

DIZZYLAND TAVERN 
718 E. 4th Street 
Santa Ana, Calif. 

Kazys Žukauskas, sav.

MIDWAY TAVERN 
7544 Laurel Canyon Ave. 
North Hollywood, Calif. 

Tel. PO 5-9184
Liudas ir Genė Reivydai, sav.

THE ORBIT
“Your friendly Neighborhood 

tavern".
K. O. Naudžius, sav. 

4404 Melrose Ave., Los Angeles 
Tel. NO 2-1412

PINK PONY
Cocktails — Dancing 

Jonas Žukas, sav.
831 W 7th St., Los Angeles, Calif. 

Tel. 483-9256

SILVER SPIGOT — ALINĖ 
647 So. Hawthorne, 

Hawthorne, Calif.
Tel. 676-0600

Julija ir Stasys Kripaitis, sav.

Fotografai
L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA 

“Flatte Hollywood"
6671 Hollywood Blvd., 

Hollywood 28, Calif.
HO 9-8097 Res. NO 2-5527

Dantistai
CHAS. A. KIRSNIS, D. D. S.

Dentist
21320 Hawthorne Ave., 

Torrance, Calif. 
FRontier 1-2551

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S’ty

5410 Wilshire Blvd., 
Los Angeles, Calif.

Tel. WE 9-1448

Dokumenty tvirtinimai
P. V. RAULINAITIS 

Notary Public & Translations 
1972 N. Commonwealth Ave.

Los Angeles 27, Calif.
NO 2-5433

Gydytojai
WILLIAM J. GRASSKA, M. D.

Obstetrics and Gynecology 
1048 Temple St., Los Angeles, 12 
Office MA 6-3281 or WE 8-6161 

4408 Santa Monica Blvd., L. A. 29 
NO 1-4748

J. GUDAUSKAS, M. D. 
Gydytojas ir chirurgas

Įstaigos tel.: GR 9-7755, TR 9-0011 
11660 Gateway Blvd., Los Angeles 
(prie Barrington)

Namu telefonas: GR 3-3628 
Valandos:

Pirm., ketv. 10—12; 3—7; antr., 
penkt. 10—12; 3—5. Treš. uždaryta.

ALEX. HAGENTORNAS, M. D.
Physician & Surgeon 

Valandos:
Antr., ketv., šešt. — 6—8 P. MĮ.

4655 Kingswell Ave., L. A. Suite 215 
c/o Alameda Med. Group—RI 7-7667 

Vakarais: NO 1-6260

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, California 
Valandos: 10—12 ir 3—7; šešt. 9—1 
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

"JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstretics & Gynecology 

1087 N. Park Ave. 
Pomona, Calif.

622-6040 714 Area Code

RICHARD A. MASON, MD 
& WILLIAM EVANGELAT1S, MD 

6753 Hollywood Blvd.
Hollywood 28, Calif 

HO 4-2179
6120 Seville Ave., Huntington Park 

Tel. LU 2-3221

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif.

Du 8-6011 DU 9-4161

Kilimy ir baldy valymas
CUSTOM SERVICE CLINIC 

Carpet, Rugs & Furniture Clening 
Al Gruzdis, sav.
277 Gardenglen, 

West Covina, Calif.
ED 9-6425

Kontraktoriai

PAUL ARAS
General Building Contractor 

577 N. Grevillea Ave., 
Hawthorne, Calif.

Tel. OS 5-6408

DATIS PAINTING CONTRACTOR
Vincas Datis, sav.

1307 N. Alexandria Ave.
Los Angeles, Calif. 90027

Tel. 663-6103

JONAS MATULAITIS 
3823 Evans St. 

Los Angeles, Calif. 
Tel. 662-8822

Laikrodininkai
YODELIS JEWELRY 

Savininkas Charles A. Yodelis 
120 South Brand Blvd. 

Glendale 4, Calif. 
Tel. Citrus 1-1750

Registered Jeweler — Certified 
Gemologist A. G. S.

ALFRED’S JEWELRY 
2713 W. Manchester Ave. 

Inglewood, Calif. 
Tel. PL 9-8037 

Sav. Alfredas Manovas

Laidotuvininkai
ADOLPH CASPER, 
Funeral Counselor 

c/o Edward Brothers Colonial 
Mortuary 

1000 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015

Bus. RI 9-8281 284-6489

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET 

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav. 
15732 Hawthorne Blvd. 

5732 So. Hawthorne Blvd. 
Lawndale, Calif.

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

3020 Wilshire Blvd., Santa Monica 
EX 4-2986

EL DORADO MOTEL
Al Samolis

1615 North Western Ave.
Hollywood, Calif.

HO 2-6945

MOTEL RŪTA 
Petras ir Rūta Sakas, sav. 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif.

Diamond 1-9415

SOLONA BEACH HOTEL 
J. Grybas, sav. 

101 Acacia Street 
Solona Beach, Calif. 

Tel. 755-9942

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA 

Real Estate Broker 
3020 Wilshire Blvd. 
Santa Monica, Calif.

Bus. EX 4-2986 Res. EX 5-3358

ALBINAS MARKEVIČIUS
Real Estate Broker

2113 Wilshire Blvd,, Santa Monica
Bus. EX 3-9801 Res. EX 4-1601

P. V. RAULINAITIS
R. E. Broker

1972 N. Commonwealth Ave.
Los Angeles 27, Calif.

NO 2-5433

A. F. SKIRIUS
Real Estate Broker 
4366 Sunset Blvd. 
Hollywood 29, Calif.

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

SPEECHER, FRANK P.
Real Estate Broker 
3720 Sunset Blvd.

Los Angeles 27, Calif.
Bus. NO 4-0100 Res. NO 5-4888

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Frank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood 27, Calif.

HO 9-8500

LIETUVIŲ NAMŲ SVETAINĖ
Baro ved. J. Ramanausas 

Valgyklos vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.

Tel. NO 666-9908



LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, California, 90029 

Telefonas: NO 4-2919

į
PZr i n t e d M a t L

KVZIKOS ZlM™ Re<1Ue!*e<' S 

160? s. U8-th et. j m i 
Ciceros 60650 ’ ’

KALENDORIUS
Susirinkimų, parengimų, vaidinimų, 

balių, koncertų, piknikų ir pn.

Rugpjūčio mėn. —
30 d., sekmadienį — Tėvynės Mylė

tojų D-jos ir Liet. Radijos valan
dėlės piknikai.

Rugsėjo mėn. —
12 d., sėst., — Bendr. sporto šventė.
13 d., sekmadienį, Kalifornijos Lie

tuvių Diena Culver City Memorial 
Auditorijoje.
Tų pačių dienų — dailininkės iš 
Clevelando VI. Standikaitės-Abrai- 
tienės meno paroda.

20 d., sekmadienį, Tautinių Namų 
piknikas.

Spalio mėn. —
3 d., šešt. — Los Angeles Lietuvių 

Kultūros klubo susirinkimas. 8 
vai. 30 min. vak. Lietuvių Namų 
salėje.

4 d., sekmadienį — Diskusijos jau
nimo klausimais. 12 vai. dienų šv. 
Kazimiero par. salėj. Ruošia LB 
Los Angeles Apylinkė.

Spalio 10 d. — žurnalistų balius.
17 d. — Tautinės S-gos mi

nėjimas.
31 d., šeštad., — Lietuvių Bendruo

menės Los Angeles Aylinkės val
dybos rengiamas pobūvis šv. Ka
zimiero parap. salėje.

PARDUODAMA VALGYKLA
Gerai veikianti valgykla Pasade- 

nos miesto (Calif.) centre bus par
duodama.

Kas domitės, dėl smulkesnių in
formacijų kreipkitės po 3 vai. p. p. 
telefonu SY 2-1538.

SAN FRANCISCO, CALIF
Bendruomenės piknikas

Birželio 28 d. L. Bendruomenės 
San Francisco apylinkė turėjo savo 
metinį piknikų San Mateo Memo
rial Parke. Atsilankė daug lietuvių, 
nes peninsuloje įsteigta daug fab
rikų, kur lietuviai dirba kaip inži
nieriai ir įvairūs specialistai.
Pavergtų Tautų Savaitė

Liepos 18 d. San Francisco, Calif. 
Pavergtų Tautų savaitę atžymėjo 
suruošdami dekoruotomis mašino
mis demonstracijas. Dalyvavo 11 
tautų — pabaltiečiai, lenkai, armė
nai, bulgarai, jugoslavai, ukrainie
čiai ir kt.

— Augustas Pranys, San Fran
cisco, Calif., Bendruomenės Apyl. 
pirm, liepos 25 d. dalyvavo JAV Va
karų Apygardos suvažiavime ir jau
nimo ansamblio vakare.
A, Pranys su žmona Marlice ir 
dviem dukrom ir sūnumi Los An
geles apylinkėse praleido savaitę 
atostogų.

NAUJAKURIAI
Antanas ir Sofija Brazauskai, iš 

Chicagos, po kelinto atvykimo į 
Kalifornijų, nutarė Čia įsikurti, ir 
jau nusipirko 14 vienetų apartmen- 
tus Hollywoode.
| Juozas Katilius, iš Waterbury, 

Conn., su šeima atvyko Į Los An
geles ir čia jau įsikūrė.
| J. Jocius Montreal, Canada, su 

broliais ir šeima atvyko dėl apsi
gyvenimo į Santa Monica, Calif.

^Monika ir Pranas Lembertai iš 
Bostono rugp. mėn. atvyko į Los 
Angeles įsikurti. Tuo tarpu apsisto
jo pas sūnų Vitalį su žmona Danute 
Lembertus Santa Monicoje. Pranas 
Lembertas Bostone vertėsi namų 
pirkimo pardavimo bizniu, žmona 
Monika turėjo plauki] šukavimo sa
loną; tuo pačiu ji ketina verstis ir 
čia. Bostoniškiai Lembertus išleis
dami iškėlė tikrų išleistuvių kon
certų — programų atliko keli meni
ninkai; buvo padainuota Pr. Lem- 
berto tekstais dainų, kurioms muzi
kų parašė J. Gaidelis. Pr. Lember
tas yra garsios dainos “Tau, sesu
te” autorius.

^Antanas ir Filomena Galdikai su 
Algiu, Vytautu, Birute ir Aldute at
vyko iš Kanados ir apsigyveno Los 
Angeles mieste.

— Pranas ir Jadvyga Baltuoniai 
atvyko iš Montrealio (Kanados) į 
Kalifornijų apsigyventi ir apsisto
jo pas Rukšėnus, Glendale, Calif.

| Emilis ir Julia Budvilaitis, iš 
Toronto, Canada, atvyko į Kalifor
nijų ir čia įsigijo alkoholinių gėri
mų krautuvę: Aero Liquor, 2527 
Burbank Blvd., Burbank, Calif.

} Algis ir Birute Parauskai,, New 
York, N. Y., persikėlė gyventi į 
Torrance, Calif.
| Antanina Grabauskienė ką tik 

atvyko iš Kauno pas dukterį Anta
niną Makarchuk Į Los Angeles. s.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ 
pakeitimai nuo spalio 4 d.:

— Vietoj 12 vai. 15 min. šv. Mi
šios bus 12 vai. 30 min.

— Parapijos mokykla pradeda as
tuonių skyrių mokslą rugsėjo 8 d.

— šeštadieninė Lituanistinė mo
kykla (prie šv. Kazimiero par.) pra
deda mokslą rugsėjo 12 d. 9 v. ryto.

— Seselė M. Alfreda, mokyklos 
viršininkė, be sės. M. Lurdos, dar 
parsivežė iš Chicagos tris naujas 
mokytojas: sės. M. Vincentų, sės. 
M. Ignacijų ir sės. M. Grasildą. Se
selių telefonas: 663-9001, mokyklos 
telef. 661-9200.

“Los Angeles šv. Kazimiero para
pijos “Lietuvių žiniose” (No. 15-16) 
buvo parašyta, kad kun. Simonas 
Barčaitis iš New Mexico valst. nuo 
rudens persikelia į L. A. mirusio 
kan. A. Steponaičio vietos užimti. 
Dabar LAV redakcijai teko patirti, 
kad kun. S. Barčaitis iš turėtų dvie
jų pasiūlymų naujai vietai pasirin
ko Kolumbijoje, Pietų Amerikoje, 
ir ten išvyko pastoracijos darbui.

VESTUVĖS
Sveikiname neseniai vedusius 

LAV skaitytojus — Stasį Adamoni 
su Stefanija Kazickaite.
— Rugpjūčio 29 d. įvyksta vestu
vės inž. Romo Venckaus su Giedre 
Karužaite. Kazys ir Jadvyga Karu
žos rengia šaunią vestuvių puotą 
Ukrainiečių Kultūros Centro salėj.

— Rugsėjo 19 d. įvyksta inž. Ri
mo Vyčiaus ir Loretos Papšytės 
jungtuvės.

— Vinco Tuskenio ir Sofijos Le
onavičienės sutuoktuvės įvyko rug- 
piūčio 22 d. šv. Kazimiero bažny
čioje.

Sofija yra aktinga Lietuvos Vy
čių seniorų kuopos valdybos narė.

Sveikiname ir linkime abiem 
daug laimės!

— Rytis Kuzavinis rugp. 15 d. 
vedė iš Argentinos atvykusią lietu
vaitę ispanų klb. mokytoją Gracie- 
lų Bukevičiūtę. Prieš keletą metų ji 
su savo tėveliais Čia praleido atos
togas.

Sveikiname jaunuosius ir linkime 
sėkmės!

KRIKŠTAI
— Sigitas ir Kristina Novickiai, 

San Francisco, Calif, liepos 30 d. 
susilaukė pirmagimės dukrelės Liu
dos. šia proga juos aplankė Kristi
nos mamytė Birutė Paprockienė, 
kuri gyvena Richmond Hill, N. Y. 
Birutė Piaprockienė buvo atvykusi 
į Los Angeles, kur ji turėjo progos 
Graikų teatre pamatyti operetę 
“Wiener Blut” ir prisiminti savo gy
ventus laikus Vienoje.

— Rugp. 16 d. buvo pakrikštyta 
Jono ir Eugenijos Černių sūnus Ro
bertas Mykolas. Krikšto tėvais bu
vo B. Čiurlionis ir J. Ugianskienė.

— Liepos 22 d. Jonas ir Rasa 
Vazbiai susilaukė dukros, kurią pa
krikštijo Galės Loretos vardais.

— Liepos 26 d. Kazys ir Donny 
Kairiai pakrikštijo dukrelę Cynthią 
Mariją.

— Liepos 1J d. buvo pakrikštyta 
Tado ir Giedrės Mickų dukra Kris
tinos Lydijos vardais. Krikšto tė
vais buvo Arūnas Tarabilda ir Gied
rė Kontvainytė.

— Liepos 12 d. pakrikštyta Bene
dikto ir Evelynos Kniuipių pirmasis 
sūnus Markaus Viktoro vardais. 
Krikšto tėvais buvo Juozas Materas 
ir Katherine Taylor.

Malonu pasveikinti visus su šei
mos ir kolonijos padidėjimu.

--- Dr. Agota Šidlauskaitė iš Ka
nados rugsėjo 4 d. atvyksta į Los 
Angeles dalyvauti tarptautiniame 
psichologų kongrese.

- ■ ■■ u * TRUMPĄ
— Dr. Jurgis KaminskasIb'ąigė 

USC universitete i^edicfnos šękjĮrių. 
Dabar specializuojasi p^chiat^inė- 
je medicinoje. Stu®j| rūkalais ši^ 
vasarą lankėsi ItaajGj, 0^nlū|ijoj 
ir Ispanijoj. “ t

— Juozas ir Paulma^Bričkai^sti- 
kėlė iš šv. Kazimiera $arapijos\>\ 
talpų į nuosavus nainus\3844 Tracy 
St., Los Angeles, Calif? Tel. 661-2761

— Balys ir Palmira Graužiniai W. 
Los Angeles apylinkėje nusipirko 
6 butų namą.

— • — I

B. Graužinis yrą L.R.K. S-moc42 
kuopos finansų sekretorius. Kas no
ri įstoti į LRKS-mą ar sumokėti 
mokesčius, prašome kreiptis šiuo 
adresu: 3414 Overland Ave., West 
Los Angeles, Calif. 90034. r

— Bronius ir Aurelija Polikaičiai 
iš Chicagos dabar atostogauja Los 
Augeles, apsistoję pas Antaną ir 
Dalilę Polikaičiųs.

— Matilda Barniškienė, Los An
geles, Calif, liepos mėn. turėjo daug 
svečių iš Chicago — jos sūnus Felix 
Arzeck (Arzijauskas) su žmona 
Elaine ir keturiais vaikais svečia
vosi ir atostogavo Los Angelėsę.

— Marija Banionienė, mainytė 
Mindaugo Banionio, Loa Angeles, 
Calif, ir sesutė Sofijos Puikūnienės, 
atvyko iš Chicagos, III. Ji tik prieš 
metus yra atvykusi iš Lietuvos.

— Felix ir Agnes Sangaila, iš Chi
cagos atostogavo Kalifornijoje ir 
tyrinėjo įsikūrimo galimybes Los 
mieste.

.i* •» , <
— Jonas' Yla, iš Chicagos, savo 

atostogas rugpiūčio mėn. praleido 
Hollywtfodef Kalifornijoje.

— Harriet May-Gubista, iš Chica
gos, atostogavo Hollywod,Calif.
Patikslinimas

"-"'Y &-IW JI 
Chicagos atostogavo “■Kalifornijoje. 
Jie čia aplankė Puškoriaus, Liū- 
džiuvienės, Rozenblato ir Grušo 
(S. F.) šeimas.

— Kun. K. Malakauskas, Crescent 
City, Calif, ir kun. Vincas Radvina 
(Radvinavičius), Eureka, Calif, lie
pos mėn. praleido atostogas Pieti
nėje Kalifornijoje. Abu kunigai da
lyvavo Liet. Bendruomenės Namų 
metiniame piknike, aplankė senus 
draugus Mitkus, Naujokaičius (Po- 
monoje), K. Karužą ir k.

Crescent City ir Eureka yra šiau
rinės Kalifornijos miestai ir nuo 
Los Angeles gana toli, beveik tūks
tantis mylių; ten gyvena vos kele
tas lietuvių šeimų.

PATAISYMAS
Nijolė Kukanauzaitė, o ne Jūratė, 

traukė Lietuvių Dienų piknike lai
mėjimus.

Siųskite ALV prenumeratą: 
metams $3.00
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