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Kalifornijos lietuvių dienos šventei 
šiais metais buvo skirta rugsėjo 12 
lir 13. Įvykių buvo gausu, kurie 
lyg virtinė traukėsi vieni po kitų.

Rugsėjo 12-tos rytę oficialiu aktu 
buvo atidaryta Santa Monicos litu
anistinė mokykla — pirmas forma
lus organizuotos lietuvybės atspa
ros punktas Los Angeles vakaruo
se. Nuo 10 vai. ryto Santa Monicos 
aerodrome Lietuvių Aero Klubo na
riai sutikinėjo atsilankiusius sve- 
eiiusir už mažą, atlyginimų skraidino 
virš Santa Monicos ir vandenyno.

Tuo pačiu metu mokslo metus 
pradėjo ir šv. Kazimiero parapijo
je veikianti lituanistinė mokykla, 
o miesto centre vyko lietuvių jau
nimo suorganizuota sporto šventė.

Griffith parko aikštėje varžėsi 
lauko tenisininkai. Bangos klubo 
dvejeto rungtynes laimėjo G. Ged
gaudas ir A. Polikaiitis. Septyniuo
se susitikimuose su estais laimėtos 
penkios pergalės; laimėtojiai: A. 
Polikaitis, A. šėkas, Al. Razutis, Ch. 
Boss-Bosas; dvejetas — Jakutis ir 
Paplauskas. Geriausias lietuvis lau
ko tenisininkas V. Gedgaudas rung
tynėse nedalyvavo, nes nebuvo pa- 
kankamlai pajėgaus priešininko.

Stalo teniso varžybų laimėtojai: 
A klasėje — dr. A. Avižienis (I v.), 
dr. V. Zmuidzinas (II vieta); B kla
sėje — Al. Razutis (I v.), V. Ged
gaudus (Ų v.), šios rungtynės, vy
kusios šv. Kazimiero parapijos pa
talpose, sutraukė gražų būrį stalo 
tenisininkų.

Tinklinyje rungėsi keturios lietu- 
> yių komandos. Rungtynių laimėto

jas — Downey lietuvių komanda, 
vad. E. Jarašiūno. Komandoje žai
dė: E. Jarašiūnas, R. Vizgirda, A. 
šėkas, A. Kliorė, V. ir J. Kokliai, 
Al. Grigaliūnas ir J. Vazbys. Lietu
vių rinktinė apylygėje kovoje turė
jo nusileisti: estams (15:4,13:15,15: 
6,15:13) Lietuvių rinktinėje žaidė 
Vizgirda (kapįt.), A. Rinkevičius, A. 
šėkas, A. žemaitaitis, E. Radvenis, 
A. ir V. šeškai.

Krepšinio rungtynes tarp dviejų 
lietuvių komandų buvo sužaistos 
sekančių dienų (IX.13) Culver City 
miesto aikštėje. Vyresnysis jauni
mas, žaidęs be pakaitų, turėjo nusi
leisti jauniems santykiu 66:39. Taš
kų laimėjo jaunių komandoje — Al. 
Razutis 17, V. Bričkus 27, I. Brič
kas 4, A. Račius 2, A. Tarvydas 4, 
Zavanaitis 12, ir Prišmantas 0; vy
resniųjų komandoje — A. Karalius 
17, A. Rinkevičius 11, G. Tamulai- 
tis 7, A. šeškas 2, ir E. Radvenis 2.

Krepšininkai ir tinklininkai turi 
■labai gerų žaidėjų, tik, deja, ko
mandiniai dar nėra pasiekę aukš
tesnio lygio.

Meno paroda ir koncertas

Viešnios iš Clevelando dailinin
kės VI. Stančikaitės - Abraitienės 
meno paroda Culver City veteranų 
auditorijoje buvo atidaryta sekma
dienį (IX.13) gražiu “Lietuvių Die
nų” redaktoriaus poeto Bernardo 
Brazdžionio žodžiu. Trumpa padė
kos kalba atsakė pati dailininkė. 
Dailininkė išstatė 26 aliejaus kūri
nius, 5 — temperos, 4 — akvarelės 
ir 13 grafikos. Tarp smulkiųjų do
minavo puikūs spalvingi “Meškiuko 
Rudnosiuko” ir “Gintarėlės” pieši
niai. Visus žavėjo spalvotoji grafi
ka. Susidomėjmas dailės kūriniais 
buvo gyvas, ir tų pačių dienų spal
votos grafikos beveik neliko, taip 
pat eilė aliejinių paveikslų buvo 
parduota. (Vėliau paroda buvo sa
vaitei perkelta į šv. Kazimiero par. 
salę.). Paveikslų įsigijo šie. asme
nys: Budriūnas, A. Brazdžionienė, 
Bareikienė, Banionis, Birutė Butky- 
tė, dr. Brinkis, činga, Devenienė,
N. Grinienė, R. Kuzavinis, .Kuzavi- 
nienė, St. Paltus, Raibys, A. P. Rau- 
linaitis, Ruigienė, Radzevičius, Mo
tiejūnai, Stadalnikaitė, Steikūnas, 
Svainauskas.

Oficialioji šventės dalis toje pa
čioje salėje buvo pradėta LB apy
linkės pirm. J. čingos prasminga 
kalba. Trumpų žodį lietuvių ir ang
lų kalbomis tarė Lietuvos konsu
las dr. J. J. Bielskis, pasveikinda
mas amerikiečius svečius ir paryš
kindamas rugsėjo 8-sios šventės 
prasmę. Iš svečių amerikiečių trum
pesnes ar ilgesnes kalbas pasakė 
L. A. burmistro atstovas Cl. Mar
ker, kandidatas į JAV Kongresų Ro
bert Cline, Respublikonų seimo pir
mininkas Ch. Fabian, vyr. teismo 
teisėjas Ev. Younger ir filmų bei 
televizijos aktorius Robert Reagan. '

Pagaliau pasirodė viešnia iš Chi
cago solistė Prudencija ' Bičkienė. 
Dviem išėjimais padainavo lietuvių 
ir kitataučių kūrėjų dainų bei ope
rų arijų. Solistė" publikos buvo labai 
šiltai sutikta ir palydėta gausiais 
plojimais. Dainininkei akomponavo 
pianistė Raimonda Apeikytė. Ant
rasis koncerto dalyvis, losangelie- 
tis bosas Rimtautas Dabšys daina
vo, pasirodęs visoje savo aukštumo
je, akomponuojiant komp. B. Bud- 
riūnui.

Antroje koncerto dalyje pasirodė 
tautinių šokių grupė, vad. mokyt.
O. Razutienės ir jaunųjų orkestras, 
vad. muz. G. Gudauskienės.

Kaip paprastai, propramų šau
niai pravedė inž. žibutė Brinkienė.

Reporterio teisėmis norėtųsi pa
daryti šias pastabas:

LB apylinkės valdybai tik milži
niškų pastangų dėka pasisekė su
organizuoti tokios plačios apimties 
šventę, net gi imant nemažų finan
sinę rizikų. Pirmų kartų plačiu 
mastu į šventės programų Įtrauk-
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Stančikaitės-Abraitienės meno paroda. Priekyje sėdint matyti: (vidury) 
dail. Abraitienė, Devenis, A. Brazdžionienė, A. Devenienė, J. švaistas.

Vidury — Programos dalyviai (iš kairės): ž. Brinkienė, programos 
pranešėja, Raimonda Apeikytė, akompaniatorė, Prudencija Bičkienė, so- 
lijstė viešnia iš Chicagos, ir R. Dabšys, solistas. (Nuotraukoje nėra komp. 
Br. Budriūno, akompaniatoriaus).

Žemai — Dalis publikos (dalyvavo apie 1000 asmenų).
Foto L. Kančausko

tas lietuvių jaunimas — sportininkai 
ir Lietuvių Aero Klubas. Taip gi, 
■tur būt, pirmų kartų lietuviai dai
nininkai, atvykę į Los Angeles, dai
navo tinkamoje salėje. Klausyto
jas galėjo gėrėtis dainos menu, ne
žiūrint kurioje sules vietoje besėdė
tų.

Iš esmės pasisakant už reikalų 
tokiais atvejais turėti, amerikiečių 
kalbėtojų, reikia ''apgailestauti, kad 
šiuo kartu mūsų svečiai neįstengė 
susiorientuoti situacijoje ir savo 
kalbomis perdaug užtęsė numatytos 
programos eigų.

Programų perkrovimas yra tapęs 
chronišku mūsų programų negala
vimu. Taip buvo ir dabar. Abejoti
na ,ar saviškių programos atlikėjų 
gausumu verta užgožti pasikviestie
ji iš toliau menininkai.

šventė pradėta Amerikos himnu 
(sol. R. Dabšys), baigta, bendrai 
visų giedamu Lietuvos himnu. (Ar 
nereikėtų daryti atvirkščiai? Red.)

Programos metu kons. Bielskis, 
asistuojant sporto šventės vadovui 
č. Gedgaudui, įteikė trofėjus var
žybų laimėtojams. J. Vn.
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DIALOGAS SU JAUNIMU
“Kaip šauki, taip atsišaukia”, — sako senas priežodis. Ir niekada 

nesulauksi pokalbio, jei draugiškai neatsigręši ir tinkamai jo nepra
dėsi. — Ar mūsų nusiskundimai jaunimo apatija lietuviškai veiklai 
visada turi pagrindo?

Skundžiasi tik silpnuoliai, arba kurie patys kalti. Beveik visi gy
venimo reiškiniai turi teigiamų ir neigiamų pusių. Reikia jas svars
tyti, reikia teigiamybių persvarą padidinti. Gal nepavyks taip greit, 
taip pastebimai, bet reikia nuolatos stengtis.

Jaunimas iš esmės yra idealiau galvojantis už senimą. Jaunas žmo
gus nori veiklos, siekia naujų įspūdžių, naujų idealų grožio ir gėrio 
srityse. Jaunimas nori judesio, ne sustingimo. Jaunam žmogui nuo
bodžios senos formos; jis įieško naujos išraiškos, kad ir senuose, pa
stoviuose idealuose. Svarbu nurodyti jaunimui tikslą, bet kelius į 
tą tikslą pasirinkti — leisk jam pačiam.

Taip pat, jaunimas nemėgsta tuščių formų, be turinio. Nepaken
čia kalbų apie nieką, nenuoširdžių, formalinių veiklų, protokolinių, 
besielių, susirinkimų. Jaunimas klauso, skaito ir persiima tik tuos da
lykus, kur junta esmę. Parodyk jam apčiuopiamą, jam suprantamą, 
nuoširdžiai išreikštą ir nuoširdžiai vykdomų idealą, — juo domėsis 
ir seks.

Kartais pasiekiama gerų rezultatų priežiūra, disciplina, įpratini- 
mu, beveik dresūra. Laikinai džiaugiamės tokiais rezultatais, nes 
jie..efektyvūs. Bet ar ilgai tveria? — Dažniausiai — ne.

Kantrybe ir pedagogiška meile prakalbiname jaunimą ir jį palaiko
me prie savęs. Kartais laikinai, kartais ilgesniam. Prakalbiname tau
tiniu šokiu, prakalbiname choro daina, prisišaukiame spalvingu pa
silinksminimu. Džiaugiamės, kai jaunimas prie mūsų, kai su mumis.

Bet gilesniam dialogui su jaunimu, gilesniam ir pastovesniam, 
reikalinga vienas kitą suprasti. O kad suprasti — vienas kitą kantriai 
ir pastoviai mylėti. Kantriai — reiškia, atlęisti delsimą, atleisti klai
das ir klaideles; pastoviai — reiškia, niekados nepamesti vilties ir 
niekada nenustoti bandžius patraukti į savo idealus, kad ir jų ke
liais prie tų idealų artintis.

Yra žmogiškas noras — perduoti savo vaikams paties įsitikinimus, 
pasaulėžvalgą. Yra žmogiška norėti, kad mano jaunimas keliautų 
gyvenimu ta pačia kryptimi, gal būt, net tais pačiais darbais, kaip 
aš keliavau. Yra žmogiška norėti, bet nežmoniška versti, kartais net 
grubiai. Yra prievartų fizinių, psichologinių ir kitokių, — visos ne
geros. Jaunas žmogus linkęs pasekti, bet laisva valia. Seks tuo, kas 
jį domins, kas žavės. Bet purtysis to, kas jam brukama prievarta.

Tinkamo dialogo su jaunimu užvedimas yra mūsų — senesniųjų — 
pareiga ir atsakomybė. Tas dialogas turi būti daugiau pavyzdžiu ir 
tikru jausmu, negu žodžiais. Dialogas su jaunu žmogumi pradeda
mas šeimoj, tęsiamas mokykloj ir pratęsiamas lietuviškoj bendruo
menėj. Nuo to dialogo tinkamumo priklausys mūsų tautos išlikimas 
ir tęstinumas.

Nekaltinkime jaunimo, kad jis tyli. Paklauskime savęs, ar tinka
mai jį prakalbinome. Paklauskime savęs, ar patys tvirtai tikime tais 
likiminiais ir idealų šūksniais, kuriais svaidomės aplink. Kai lau
kiame pastangų iš kito, reikia ir pačiam pasistengti. (A. R.)

Masinis Pavergtą Tautą 
susirinkimas

Pavergtų tautų masinis susirin
kimas (rally) įvyks š. m.rugsėjo 
mėn. 30 d., trečiadienį, 7 vai. 30 
min. vakare Shrine auditorijoje, 655 
West Jefferson Bvd., Los Angeles 
mieste. Šį masinį susirinkimų orga
nizuoja Los Angeles Young Repub
licans. Pagrindiniu kalbėtoju bus 

knygos “None Dare Gall It Treason” 
autorius John Stormer.

Jame dalyvaus virš 50 pavergtų 
tautų atstovai su savo vėliavomis 
ir įvairiomis programomis. Iš lie
tuvių sutiko dalyvauti LB šokėjų 
grupė ir šv. Kazimiero parapijos 
choras. Meninė dalis bus transliuo
jama per televizijų ir filmuojama.

Visi lietuviai yna kviečiami da
lyvauti. Įėjimas vienas doleris.

Lapkričio 3 d. šių metų preziden
tinių rinkimų metu Kalifornijos pi
liečiai turės progos balsuoti YES 
už propozicijų 14, kuri yra viena iš 
svarbiausių ir labiausiai kontrover
sinė propozicijia. Balsuodami TAIP 
už propozicijų 14 panaikinsite Rum
ford įstatymų, kurį išleido guberna
toriaus Brown pasekėjai, valstijos 
atstovai, 1963 m. liepos 18 d. ir ku
ris pradėjo veikti 1963 m. rugsėjo 
20 d.

Rumford įstatymo (Assembly Bill 
No. 1240) 3-či'ame skyriuje, 35720 
paragrafo 1-8 padaliniuose sakoma, 
kad bus neteisėta namų savininkui 
atsisakyti parduoti, išnuomoti arba 
išnuomoti pagal sutartį (lease) as
meniui arba asmenims dėl rasės, 
spalvos, tautinės kilmės, religijos 
arba protėvių kilmės...

Toliau sakoma, kad net pasitei
ravimas arba pateikimas žinių apie 
rasę, religijų, tautinę kilmę yra 
prieš įstatymus, (“...to make or to 
clause to be made any written or 
oral inquiry concerning the race, 
color, religion, national origin or 
ancestry of a person seeking to 
purchase, rent or lease any publicly 
assisted housing accommodation...) 
Lygiai kaip ir savininkas, prieš 
Rumford įstatymų nusikalsta ir jau 
gyvenus apartmente nuomininkas, 
jei jis savininkui suteikia žinių apie 
kitų asmenį, norintį išnuomoti butų.

Kitame skyriuje 4 — paragrafe 
35738, punkte 3 — sakoma, kad nu-
kentėjusiam asmeniui privalo na
mų savininkas sumokėti pabaudos 
iki $500.00. Skundus sprendžia ir 
pabaudos sumų nustato ne koks 
teismas, bet politiniai asmenys, gu
bernatoriaus paskirti, iš 7 asmenų 
komisija, pavadinta “The State 
Fair Employment Practice Com
mission”.

Tas įstatymas labai platus, apima 
ne vien juodųjų rasę, bet visas ra
ses, religijas, tautybes, tad lengva 
iš pykčio, kad nuomos nenuleido, 
dėl politinių lar religinių ginčų imti 
ir apskųsti namų savininkų, o šis 
turės imti advokatų ir eiti į teis
mų dėl pasiteisinimo; tai kainuos 
virš tūkstančio dolerių, daug nervų 
ir daug laiko.

Nubausti gali “Komisija”, o iš-
siteisinti galėsi tik teisme. Laimė, rinkti. O jų garantuosime pasisaky-

Kalifornijos Lietuvių Aero Klubo lakūnų grupė prie lėktuvo (Luscombe
8A). Iš kairės: K. Stropus, K. Dargis, R. Urbonas, E. Petrušaitis ir C. 
Jurevičius, (šiuo lėktuvu paskraidintas mūsų korespondentas; žiūr. jo
rašinį “Kylame į orų”).
Kylame į orą...

šiurpas pagaugais per visų kūnų 
nueina, kai keturvietis Cessna lėk
tuvas, įgudusios lakūno Romo Ur
bono rankos vedamas, aštriu kampu 
plėšiasi į aukštį. Rankos instinkty
viai visom jėgom spaudžia turėk
lus, o lūpos vos vos sulaiko iš gi
lumos besiveržiantį riksmų. Aštrus

Tokios policinės priemonės visus 
sulyginti, priversti mylėti kitų ra
sę yra neteisinga. Meilė ne taip 
įgyjama.

Nuomininkas gali pereiti per dau
gybę butų, juos apžiūrėti ir atsisa
kyti nuomoti — taigi gali pasirink
ti namų ar butų, o savininkas 
tos pasirinkimo teisės neturi; pir
mas atėjęs girtuoklis ar bedarbis 
gali paimti butų, apartmentų, o kai 
nemokės nuomos, jį bus sunku iš
varyti; reikės eiti ir prašyti teis
mo pagalbos. Turėsi buto ir teismo 
nuostolių.

Įdomu, kad jau penkioliktoje vals
tybėje panašūs įstatymai buvo žmo
nių balsiavimu atšaukti, šiais me
tais balsuojama Kalifornijos ir Illi
nois valstijose. Reikia tikėtis, kad 
lapkričio 3 d. kialiforniečiai, balsuo
dami TAIP (YES), atšauks tų San 
Francisco juoduko Rumford įstaty
mų.

Jei piliečių daugumas pasisakys 
YES, Keturioliktoji Propozicija bū
tų pataisyta (papildyta) Kaliforni
jos Konstitucija, liečianti namų sa
vininkų teises (nekeičiant viešbu
čių ar valdžios pastatų), štai tos 
propozicijos tekstas:

“SALES AND RENTALS OF 
RESIDENTIAL REAL PROPERTY 
INITIATIVE CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT. Prohibits State, sub
division, or agency thereof from 
denying, limiting, or abridging right 
of any person to decline to sell, 
lease, or rent residential real pro- 
perty to any person as he chooses. 
Prohibition not applicable to pro
perty owned by State or its subdi
visions; property acquired by emi
nent domain; or transient lodging 
accommodations by hotels, motels, 
and similar public places.”

Teko pastebėti, kad prieš propozi
cijų 14 agituoja pasisakyti ‘no’ tie, 
kurie propaguoja demokratų kandi
datus. Atminkite, kad ši propozici
ja neturi nieko bendro nė su viena 
partija. Nebūkite akli partijos ver
gai. žiūrėkite savo reikalo. Neabe
jotina, kad partija eina pataikavi
mo keliu. Lietuviai turi būti sųmo- 
ningi balsuotojiai!

Demokratijoje neturi būti prie
vartos. Kaip nuomininkas turi tei
sę pasirinkti, taip ir savininkui ne
turi būti atimta ta pati teisė —pasi- 

kampas — tai specialus lakūno 
pokštas, kad atvykę paskraidyti 
Kalifornijos lietuvių dienos daly
viai pilnai pajustų skraidymo ma
lonumų,

O pakilus, kaip smagu! Jauni
mas užpakalinėje sėdynėje tiesiog 
krykštauja, Artėjame prie vande
nyno. Ten dešinėje, šiauriau — Lin-

Nukelta j 3 psl.
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’ Atkelta iš 2 psi. 
coin vidurinė mokykla, kur prieš 
porą valandų buvo giedamas Lie
tuvos himnas, lyg priesaikos ženk
las, kad savo vaikus stengsimės 
Išauginti gerais lietuviais; kairėje 
— garsusis POP (Pacific Ocean 
Park), netoli Santa Monicos prie
plaukos prisiglaudusi raudona p. B. 
Statkienės vila PALANGA, o pajū
ris pilnas besišildančių ir besimau
dančių.

Pastari dus kiek šiaurės kryptimi, 
lėktuvas pasvyra ant šono ir pa
keičia skridimo kryptį — skrenda
me į pietus. Visos vietos žemai pa
žįstamos ir atpažįstamos. Grįždami 
perskrendame ir virš Culver City

Kukanauzų šeima svečiuose pas 
Izidorių Abaką, Kapuskasing, Ont., 
Canada. Stovi iš kairės: Kukanau- 
zienė, duktė Jūratė, Iz. Abakas; 
sėdi: Rūtenis Kukanauza, Violeta 
ir Nijolė Kukanauzaitės. Foto J. K. 

veteranų auditorijos, kur sekančią 
dieną įvyks sol. Prudencijos Bičkie- 
nės ir Rimtauto Dabšio koncertas 
ir dailininkės VI. Stančikaitės- 
Abraitienės meno paroda.

Taip visą IX.12 dieną lėktuvas 
kilo ir leidosi, vėžindamas Los An
geles lietuvius.

— Ar losangeliečiai domisi Lie
tuvių Aero Klubo veikla — buvo 
■užklaustas klubo pirmininkas lakū
nas Romas Urbonas.

— Tik jaunimas. Daugelis nori 
išmokti skraidyti. Tik be galo ste
biuosi, kad nė mažiausio susidomė
jimo neparodė buv. Lietuvos karo 
ir civilinės aviacijos lakūnai. O ją 
čia gausu.

SANTA MONIKOS LIETUVIŲ 
KLUBAS

rengia BALIŲ PRIE JŪOS — spa
lių mėn. 24 d., šeštadienį, 7 vai. 
30 min. vakare, Club del Mar pa
talpose. Bus trumpa ir originali pro
grama. Valgių bufetas, smagi mu
zika šokiams, gėrimų baras, savai
me aišku, padarys vakarą malonų 
ir atsimintiną.

Pažymėtina, kad Club del Mar 
yra ant pat jūros kranto, paplūdy- 
myje, ir iš jo balkonų galima gir
dėti jūros ošimą žvaigždėtoje kali- 
forniškoje naktyje

Rengėjai prašo svečius pasipuošti 
vakariniais drabužiais. Prie pat klu
bo patalpų yra didžiulės aikštės ma
šinoms pastatyti, todėl rengėjai pa
brėžia, kad ilgų distancijų baliniuo
se rūbuose vaikščioti nereikės. Va
žiuoti į Club del Mar tik Pico Bul
varu iki pat pajūrio.

Vietas jau dabar galima rezervu- 
ti ir bilietus užsisakyti pas Audronę 
Alminaitę — telef. 393-8160 arba pas 
Albiną Markevičių — tel. EX 3-9801 
arba EX 4-1601.

Bilietų kaina, po 5 dolerius asme
niui, įskaitant vakarienę. VRP

e IS LIETUVOS KONSULATO VEIKLOS •

Mūšy konsulas 
dalyvauja Los Angeles 
miesto ""gimtadienyje"

— Rugsėjo 4 d. Los Angeles mies 
tas minėjo savo 83 -čią gimtadienį 
Minėjimą surengė pirmųjų gyvento 
jų ainiai per savo organizaciją. Pra 
dėta mišiomis seniiausioje bažnyčio 
je (Old Plaza Mission Church) 
vai. vakaro. Po pamaldų dalyvia 
vaišinosi bažnyčios kieme, kur da 
lyviavo ir vysk. Manning. Konsulą 
rinio korpo vardu buvo įteiktas 
miesto Mayorui Samuel Yorty puoš 
nūs “gimtadienio” tortas. Prie tor 
to įteikimo iškilmių dalyvavo ke 
liolika merginų, pasipuošusių tauti 
niais drabužiais. Lietuvius atstova
vo Ilmara Mažeikaitė. Ją palydėjo 
jos tėvas Antanas Mažeika.

Po vakarienės .iškilmių dalyviai 
susirinko aikštėje (Plaza), kur Ma- 
yoras Yorty prakalbėjo, pristatyta 
dalyvaujantieji konsulai ir atlikta 
meninė programos dalis.

Los Angeles miesto pradžią su
darė 1781 m. rugsėjo mėn. 4 d. iš 
Meksikos atvykę 44 gyventojai ir 
4 kareiviai, Ispanijos kolonistai. 
Jie čiia vakarinėje Porcinkula (ar
ba. Los Angeles) upės pakrantėje 
sudarė kaimelį, pavadindami jį — 
“El Pueblo De Nuestra Senora La 
reina De Los Angeles De Porcincu- 
la”.

Mayoras Yorty savo kalboje pa
aiškino šio miesto antspaudo reikš
mę, būtent: antspaude matyti liū
tas ir pilis — tai primena, kad šis 
rajonas buvo Ispanijos valdžioje 
1542-1821 metų laikotarpyje; erelis 
su gyvate snape primena Meksikos 
valdymo laikotarpį 1822-1846 m.; 

vėliava su lokiu pasako, kad čia bu
vo “Kalifornijos Respublika” 1846 
metais; o antspaude esanti dabar
tinė JAV vėliava pasiako dabartinę 
miesto padėtį.

— Rugsėjo 5 d. konsulas dr. J. 
Bielskis su ponia dalyvavo Luksem- 
burgo Tautinėje šventėje, kurią su
rengė konsulas Paul Pitz su ponia 
savo rezidencijoje.

Prieš savaitę ponai Bielskiai sa
vo name kalnuose vaišino Islandijos 
konsulą Stanley T. Olafson su po
nia. Kiek anksčiau jų svečiais kal
nuose buvo Anglijos, Šveicarijos ir 
kitų valstybių generaliniai konsu
lai su poniomis.

— Konsulas su ponia pakviesti 
dalyvauti Los Angeles miesto May- 
oro Yorty 54-to gimtadienio sukaktį 
iškilmingai atžymėti. Tą minėjimą 
rengia “Patarėjų Taryba” ir “Ko- 
misijonierių Klubas” spalio 2 d. In
ternational Hotel patalpose.

Gauta “Nigerijos Studentų 
Draugijos Pietų Kalifornijoje” kvie
timas spalio 3 d. dalyvauti iškilmin
game Nigerijos Nepriklausomybės 
ketvirtų metų sukakties minėjime 
Statler viešbutyje. Dalyvaus to 
krašto ambasadorius J. M. Udochi. 
Pažymėtinia, kad bilietų kainos bus 
po $20.00 porai ir $15.00 vienam as
meniui..

Tuo pačiu laiku įvyksta Tarptau
tinio Instituto rengiamas metinis 
“All Nations Ball” pobūvis. čia 
konsulas irgi kviečiamas dalyvauti.

Spalio 3 d. konsulas kviečiamas 
dalyvauti “Rbtiary Club” tarptau
tinių studentų susipažinimo pobū
vyje Pasadena mieste.

Pirmieji įspūdžiai

DĖDĖS ŠAMO KRAŠTE IR KANADOJ

Keliaujam į Kanadą

Pagyvenę apie 3 savaites Los Angeles, nusi
perkam naują Fordą ir išsirengiam kelionei į 
Kanadą. Mat, dar gyvendamas Venecueloje, bu
vau savo dėdei — mamos broliui Izidoriui Aba- 
kui (nuo 1928 m. Kanadoj) pažadėjęs jį su vi
sa šeima aplankyti Gegužės 24 d. — sekmadie
nio vakare apleidžiam Los Angeles ir pradedam 
7400 mylių išvyką, kurios metu aplankėme 14 
šiaurės Amerikos valstybes ir 3 Kanados pro
vincijas.

Prieš išvažiuojant buvau gerokai prigąsdintas 
gerųjų tautiečių, jog Amerikos freeways ir 
highways labai pavojinga automobiliu važiuoti, 
ypač kaip man, dar visiškam grinoriui — ne
pažįstančiam gerai judėjimo tvarkos ir taisyk
lių. Tat, nenuostabu, jog dalis mus išlydėjusiu 
prietelių ir ne vieną ašarą išspaudė, nes tikė
josi, jog tokioje ilgoje kelionėje gali mus kokia 
nors nelaimė ištikti.

Aš pats, reikia prisipažinti, amerikoniškais 
freeways niekuomet nebuvau važiavęs. Todėl 
buvau labai patenkintas, kad pradžioje drauge 
su mumis savo automobiliu važiavo iki Barstow 
miesto dvi losangelietės ponios —L. Zaikienė 
ir E Stirbienė. Iki šio miesto man neliko nieko 
kito daryti, kaip tik jų automobilį sekti ir ne
pasimesti. Kai jos nuo Barstow pasuko Chica- 
gos link, o aš — Las Vegas, jau jaučiausi su
sipažinęs šiek tiek su vietinėmis važiavimo tai
syklėmis, ir staiga visa baime pradingo.

Reikia pabrėžti, jog Amerikoje daug lengviau 
vairuoti automobilį, nes čia dauguma važiuo
tojų stengiasi laikytis judėjimo ženklų ir tai

syklių. Venecueloje — kiek kitaip. Ten beveik 
kiekvienas šoferis, sėsdamas prie vairo persi 
žegnoja, nes nežino, ar sveikas pasieks kelio 
nes tikslą. Venecuelos keliai nė kiek neblogesn 
už Amerikos. Yra taip pat ir freeways. Tai ve 
necuelietiškos autopistos (autostados). Važia 
vimo greitis maždaug tas pats. Tik visa bėda 
kad niekas nesilaiko judėjimo taisyklių ir, be 
to, nemaža dalis važiuotojų dar mėgsta po ke 
liūs ar kieliolika stiklelių stipriosios ar tropinio 
romo ištuštinti pakęlių karčiamėlėse, kurių čia 
daugiau kaip Dėdės Šamo krašte.

Nuo Barstow įvažiuojame . į Mojave dykumą. 
Nors jau gerokai ir po vidurnakčio, bet nepa
prastai karšta. Dykumos vėjas cypia ir kaukia, 
lyg kokia vilkų gauja. Savotiškai nejauku daro
si. Mašina pradeda, truputį įkaisti. Los Angeles 
buvau nusipirkęs specialų water bag. Tačiau, 
dėl nepatyrimo stokos, tą vandens maišą įside
dame mašinos viduje. Kiek pavažiavus, pajunta
me, kad iš jo pradeda taškėti vanduo, ir mums 
sušlampa kojos. Tai tau ir vandens atsarga ke
lionei per dykumą!

Apie 3 vai. ryto pasiekiame Las Vegas. Mies
tas turi nepaprastai gražų naktinį apšvietimą: 
Atrodo, lyg koks pasakų miestas. Ne be reikalo 
Las Vegas dėl savo kazinų, pasilinksminimo 
vietų, naktinių klubų ir puikios naktinės iliumi
nacijos laikomas pasaulio liuksusinio pasilinks
minimo sostine, čia ne vienas Amerikos ir pa
saulio piniguočių praranda nemažai savo leng
vai pelnyto pinigo. Las Vegas tik ir gyvena iš 
turistų, kazinų ir night clubs.

Pravažiavus Las Vegas, toliau irgi važiuoja
me visą laiką dykumomis ir pusdykumėmis Pa
kelėje matytis tik smėlynai, kaktusai ii- reti 
krūmokšniai. Vaizdai tie patys ir gana mono
toniški. Pravažiuojame Cedar City. Apie 3 vai. 
p. p. pasirodo ir Salt Lake City. Saulė negai
lestingai kepina. Atidarome visus mašinos lan
gus. Išgeriame beveik paskutines vandens ai 

sargas. Salt Lake City pataikome į labai didelį 
mašinų judėjimo laikotarpį Trunkame virš tri
jų valandos ketvirčių, kol jį pravažiuojame. 
Miestas gana didelis, bet niekuo nesiskiria nuo 
kitų Amerikos miestų.

Mus, Venecueloje išgyvenusius penkiolika 
metų, nepaprastai stebina didžiulės laisvės šia
me krašte. Jau padarėme apie 800 mylių kelio, 
ir niekur nebuvo jokio policinio patikrinimo bei 
niekas nesulaikė mūsų mašinos, nežiūrint, jog 
važiuoju tik su laikina Kalifornijos dealer’s 
license, nes normalaus leidimo, dėl skubėjimo 
į kelionę neturėjome laiko sulaukti. Venecue
loje buvome įpratę, jog automobiliai ir kelei
viai turi sustoti beveik prieš kiekvieną didesnį 
miestelį ir praeiti taip vadinamą mašinos nuo
savybės ir keleivių tapatybės patikrinimą. Kar
tais dėl tų patikrinimų susidarydavo kilometri
nės automobilių virtinės ir gerokai užkaisdavo 
motorai.

Netrukus atsiduriame ii- Ogden mieste, kurį 
visuomet prisiminsiu, nes čia Amerikoje pirmą 
kratą buvau sulaikytas dėl judėjimo taisyklių 
sulaužymo. Mat, pasukau į kairę pusę, neparo- 
dęs signalo ir. be to, ne iš centrinio kanalo. 
Tuoj pat prisistatė ir judėjimo angelas sargas. 
Tačiau, jis buvo toks malonus, kad patyręs, jog 
aš dar esu visai grinorius ir turiu tik laikiną 
šoferio pažymėjimą, pasitenkino tik patarimu 
būti atidesniam ir neišrašė jokio bilietėlio ke
liolikai dolerių. Kažin, ar Los Angeles susisie
kimo policija tokia maloni ir draugiška?

Po Ogden keliai pradeda siaurėti ir darosi 
blogesni Atsiranda nepaprastai daug posūkių. 
Tik kartas nuo karto tepasirodo freeway, pa
ženklintas 15 numeriu. Nežiūrint to, važiuoja
me gana greitai — apie 65-70 mylių greičiu, 
nes Venecueloje jau esam pripratę prie nepa
prastai kalnuotų ir vingiuotų kelių. Panašius 
kelius ir sutinkame per visas Utah, Idaho ir 
Montana valstybių teritorijas. (B. d.) J. K.
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Iš Skautu veiklos
X

Rugsėjo 18-20 dienomis Los An
geles skautų vienetus aplanke ..S.B. 
Vyriausias Skautininkas j. s. Br. 
Juodelis su žmona. Buvo apsistojęs 
pas Rajono vadų s. J. Pažėrų. Nors 
ir trumpam buvo atvykęs, tačiau 
spėjo susipažinti su pačiu Los An
geles miestu bei jo įdomybėmis.

šeštadienio vakare dalyvavo sktn. 
Ramoves sueigoje, kur turėjo pro
gos suspažinti iš arčiau su skautiš- 
kųja veikla vietoje bei padaryti pra
nešimų iš Brolijos veiklos.

Sekmadienio diena praėjo tikroje 
rugiapjūtės nuotaikoje. Tuoj po pa
maldų Brolijos vyr. sktn. draugė su 
čia atostogaujančiu Skautų S-gos 
dvasios vadu kun. J. Vaišniu, S.J., 
lydimi Rajono vado, aplankė skau
čių sueigų. Iš čia greitai vyko j 
skautų vienetų sueigų Liet. Taut. 
Namuose. Priėmus Vyr. Sktn. rapor
tų, vienetų vadovai su savo vie
netais jam buvo pristatyti.

Ta pat proga buvo sudaryta, gali
mybė pačiam vyr. sktn. prisegti or- 
denų Už Nuopelnus skautų vyčių 
skyriaus vedėjui dr. A. Avižieniui, 
kuris buvo juo apdovanotas Vasario 
16-sios proga. Po trumpų vyr. sktn. 
ir Skautų S-gos dvasios vado žo
džių, sueigos oficialioji dalis buvo 
baigta ir sekė vaišės, dalyvaujant 
visiems skautams, tėvams, A.S.S. ir 
skiaučių vadovams-ėms. Vaišių me
tu vyr. sktn. jo vizito prisiminimui 
įteikė keistai vadovų įvairių šakų 
s-gos ženklelius.

Po vaišių vyr. sktn. turėjo pasi
šnekėjimų su vienetų vadovais.

Atsisveikinimui su vyr. sktn. sek
madienio vakare įvyko pobūvis Ra
jono vado namuose. Nuotaikinga
me rate, dalyvaujant gražiam būriui 
■skautų veikėjų su poniomis, buvo 
praleista keletas valandų. (J. P.)

Jš kair:s: Šarūnas Karuža, Giedrė ir Romas Venckai (jaunavedžiai) ir 
Danutė Venckutė prie vestuvių stalo 1964 m. rugp. 29 d.

L. Kančausko foto.

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 pasirinkimų, ir gana pigiai, tokių prekių, kurios 

turi geriausių vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus —

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

Pasisekusi stovykla
Moksleivių ateitininkų stovykla 

Lake Arrowhead kalnuose baigėsi 
rugp. 16. Stovyklautojai grįžo namo, 
praturtinę savo dvasių naujom in
telektualinėm vertybėm, sustiprinę 
lituanistines žinias, visokeriopai 
padidinę savo patirties bagažus.

Stovyklos programų paruošė ir 
jai vadovavo mokytoja Dalilė Poli- 
kaitienė. Programai sudaryti vado
vė panaudojo visus savo organiza
cinius gabumus, patirtį ir rūpes- 
tingumų.D'alį pasikalbėjimų paruoš
ti talkino eilė patyrusių lituanistų 
ir pedagogų. Gaila, nesulaukta tal
kos iš religinės srities specialistų.

Kasdieninės programos susidėjo 
iš paskaitėlių, pasikalbėjimų, pačių 
stovyklautojų paruoštų referatėlių, 
įvairių varžybų, maudymosi, išvykų 
į miškų, vakaro programų, laužų. 
Visas dienos laikas sumaniai pa
skirstytas ir programos dalys logiš
kai išbalansuotos. Sųžiningai laiky
tasi lietuvių kalbos vartojimo rei
kalavimo.

Stovyklos sėkmingumų liudija ir 
toks faktas, kad, pav., po įspūdingo 
partizano minėjimo keli stovyklau
tojai pareiškė norų perskaityti J. 
Daumanto “Partizanus”.

Stovyklautojai buvo 'apgyvendin
ti kalnų pušyno vilose, po dvi va
landas kasdien naudojosi tik sto
vyklautojams rezervuoto maudymo
si baseinu. Stovyklos virtuvei va
dovavo p.p. Jodelės ir R. Korsakai
tė. Stovyklos baigimo programai 
vadovavo moksleivių globėjas M. 
Matulionis.

Kad ir negausūs Los Angeles 
moksleiviai at-kai, tačiau kelių jau
nesnių sendraugių pasiaukojimu yra 
įsitraukę į prasmingų tautinio-reli- 
ginio ugdymosi darbų. Pastangos 
paprastai atneša rezultatus. O tai 
ir yra šviesiosios viltys vis tamsė
jančioje jaunimo “viabalomanijos” 
naktyje.

Muzikės Giedrės Gudauskienės vedamas instrumentalistų kvartetas “Bal
tijos vėjai”, dažnai pasirodųs lietuviškuose parengimuose. Iš kairės: — 
R. Čiurlionis, G. Gudauskas S. Gudauskas ir A. Arbas.

KANDIDATAI APIE SAVE 
pohnsonas liberališkesnis už 
E. Rooseveltienę

* “Jūs sakote, jog aš nesu libera
lias. Tai aš jums pasakysiu, jog aš 
esu liberališkesnis už Eleonorų 
Rooseveltienę ir aš jums įrodysiu 
tai. Franklinas D. Rooseveltas buvo 
mano didvyris — jis man davė pra
džių”. — Prez. L. B. Johnson, New 
York Herald Tribune, 1963 m. gruo
džio 1 d.

(O lietuvių tautai FDR buvo ir 
paliks istorijoj kaip krašto išdavi
kas komunistinei Rusijai. LAV).
Komunistams įsakyta remti 
Johnsonų

* Komunistų laikraštis “Worker” 
savo vedamajame straipsnyje rašo: 
Komunistai ir visi kairieji turi 
jungtis ir vienytis LBJ vadovybėje, 
kad nugalėtų Golwaterį.

Foto L. Kančausko

(Kaip tai suprasti, kad rugsėjo 13 
d. iš Bendruomenės rengtos Kali
fornijos Lietuvių Dienos programos, 
kalbant pakviestiems amerikiečiams 
svečiams prieš komunistinę įtakų, 
JAV-se, atsirado pora, matyt, FDR 
mylėtojų, kurie “demonstratyviai” 
išėjo iš salės?)
Milijonierius Johnsonas mus 
visus sulygins...

* “Mes mėginsime atimti visus 
pinigus iš juos ‘turinčių’, nes mū
sų nuomone, jie juos išleidžia nerei
kalingiems dalykams, ir atiduosime 
juos ‘neturintiems”, kurie jų taip 
reikalingi.” — Iš prez. Johnson kal
bos, pasakytos 1964 m. sausio 15 d. 
Baltuosiuose Rūmuose.

(Ar nebūtų gražus tos kalbos pa
tvirtinimas, kad LBJ ir tie 75 mili
jonieriai, kurie pasirašė remiu LBJ 
kandidatūrų, išdalintų savo pinigus 
‘neturintiems”?).

SANTA MONIKOS LIETUVIŲ KLUBAS
1964 metų spalių 24 dieną, šeštadienį, 7 vai. 30 min. vakare 

maloniai kviečia jus atvykti į

BALIŲ PRIE JŪROS
‘'Club del Mar” patalpose, Santa Monica, prie pat smėlio ir bangų.
Važiuoti Pico Blv. iki pat jūros. Daug vietos automobiliams (veltui).

VALGIŲ BUFETAS * ŠOKIAI * GĖRIMAI
ORIGINALŲ SKLANDI PROGRAMA

Vietas rezervuoja — bilietus parduoda:
Audronė Alminaitė, Tel. 393-8160
Albinas Markevičius, Tel. EX 3-9801 arba EX 4-1601
Bilietai po 5 dolerius vienam — įskaitant valgį (studentams nuolaida).

Pageidaujami vakariniai drabužiai.
**4***¥**¥¥4******¥¥4¥44¥*4¥¥*¥¥**¥¥¥*¥¥¥*¥¥*¥*¥*.
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SANTA MONICOS LITUAN. MOKYKLA JAU VEIKIA
Santa Monicos lituanistinė mo

kykla mokslo metus pradėjo rugsė
jo 12 d. Pirmą dieną užsiregistravo 
netoli 40 vaikų. Santa Monicos vie
šųjų mokyklų distrikto vadovybei 
maloniai leidus, naudojamasi Lin
coln vidurinės mokyklos patalpo
mis.

Mokslo metai pradėti pamaldomis 
šv. Monikos bažnyčioje, o po to 
vyko registracija mokyklos patal
pose. Oficialiąją dalį pravedė mo
kyklos vedėja Alė Rūta-Arbienė. 
Be vedėjos, sveikinimo žodžius tarė 
LB apylinkės valdybos pirm. J. 
činga ir mokyklos mokinių tėvų ko
miteto pirm. P. Pakalniškis. Buvo 
pasidžiaugta šiuo lietuviškosios kul
tūros laimėjimu ir pasiryžta mokyk
lą ne tik išlaikyti, bet ją visais ga-

Politinis komentatorius
Donlald L. Jackson rugp. 23 d. te

levizijos programoje kalbėjo paverg
tųjų tautų klausimu. Tiesiog kreip
damasis j JAV prezidentą, komenta
torius klausė, kodėl pavergtųjų 
tautų savaitės proklamacijoje prezi
dentas nepaminėjo nei pavergėjo, 
nei pavergtųjų. Jis citavo Kongreso 
priimtą ir prezidentą įpareigojan
čią rezoliuciją, kur aiškiai Įvardin
tas laisvės priešas ir laisvės netekę 
kraštai. Jackson kaltino preziden
tą, prasilenkimu su Kongreso rezo
liucijos raide ir dvasia.

— Ir Tamsta, pone Prezidente, 
— kalbėjo komentatorius, — atei
nančiuose rinkimuose norėsi balsų 
is tų, kurių artimuosius, siekdamas 
susiderinimo su Chruščiovu, ramia 
širdimi palieki vergianti.

Losangeliečiai kviečiami šiam 
drąsiam vyrui padėkoti. Rašyti: Mr. 
Donald L. Jackson, Miramar Hotel, 
Santa. Monicia, Calif.

Kai kurie Los Angeles lietuviai 
su šiuo komentatoriumi yra suėję į 
kontaktą ir gavę patikinimą, kad 
jis neužmirš specialių Pabaltijo 
krikštų problemų.

Los Angeles lietuviai kviečiami 
jo programas sekti. Sekmadieninės 
programos vadinasi Capitol Repor
ter ir matomos 9 vai. 45 min. 13-je 
stotyje. (Vii.)
eceeeeeeeeceeeceeeeeeeee 
MARY HAMROCK

PIERCE — HAMROCK 
MORTUARY 

921 Venice Blvd. 
Los Angeles, Calif.

Phone: Richmond 9-6091

limais būdais stiprinti ir ugdyti.
Mokinių atstovas į tėvelius krei

pėsi tokiais žodžiais:
Tėveliai mūsų brangūs,
Dabar Jums taip patogu:
Atvežkit mus mokyklon
Po šiuo svetingu stogu.

Išmoksim čia dainuoti,
Rašyt ir skaitinėti, 
Save ir Jus suprasti, 
Tėvynę pamylėti.

Prašė, kad nepraleistų nė vie
no šeštadienio, nes “kiekvienas rei
kalingas”, o atvežti taip patogu, 
kadangi “čia neslidus kelias, nei 
šąla ir nei sninga.”

Mokyklos misija lietuviškai išei
vijai yra be galo didelė. Ją įvykdy
sime, jei mums, tėvams, nepritrūks 
lietuviško entuziazmo ir ištvermės.

Narkotikai mūšy 

jaunimo tarpe
Šią vasarą pastebėta, kad mūsų 

jaunimo tarpe yra keletas bemin
ki] ir mergaičių, vartojančių, rū
kančių narkotines meksikietiškas 
cigaretes. Tai išdava perdaug lais
vo gengėmis lakstymo ir vis tai 
patriotinės veiklos sąskaitom Išvy
kos vienų (be vadų) jaunuolių į 
kalnus, į Meksiką, orgijos be tėvų 
priežiūros privačiuose namuose da
vė progų mūsų jaunimui paragauti 
“for kick, for fun” tų pavojingų nar
kotikų. Organizacijų vadai turėtų, 
be abejojimo, tuos asmenis išskirti 
iš grupių, o tėvai, kad ir nesmagu, 
bet tokius ligonius perduoti valsty
binėms ar privatinėms sanatori
joms, kol dar nevėlu.

Narkotikų vartojimas yra baises
nis ir pavojingesnis už vėžio ligą. 
Vėžys nėra užkrečiama liga, o nar
kotikų vartojimas, ypač tik “good 
time” siekiantį jaunimą greit pa
gauna. Narkotikų vartojimas yra 
labai sunkiai pagydoma liga. Už- 
kirskime jai kelią, kol nevėlu.

ANTHONY F. SKIRIUS
REAL ESTATE

Insurance & Tax Service

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles 29, California

NOV 4-2919 ir NO.4-2910

Naujai suorganizuotos Santa Moni
ca šešt. lituanistinės mokyklos mo
kiniai, mokytojai ir tėvai mokyklos 
atidarymo dieną — 1964 m. rugsėjo 
12 d. Lincoln mokykloje.

V. Pluko foto

Persiorganizavo 

tautiniy šokiy grupė

Los Angeles Bendruomenės Tauti
nių šokių grupės šokėjų tėvų susi
rinkime, įvykusiame rugs. 20 d. šv. 
Kazimiero par. patalpose, buvo iš
rinkta nauja valdyba iš pirm. — 
Br. Stančiko, vicep. — Br. Skirie- 
nės, sekr. — Jono Janušausko, ižd. 
— Anatolijaus Dičiaus ir narės — 
Vai. Kazlauskienės. Revizijon įėjo 
Renius Pažemėnas ir Juozas Pap
lauskas.

Tėvų komitetas nutarė vadovei 
O. Razutienei talkininkauti pakvies
ti padėjėjus; jau vienas yra suti
kęs būti šokių mokytoju — tai Egi
dijus Radvenis, kuris universitete 
yra ėmęs specialų tautinių šokių 
kursą. Taip pat nutarta, kad jaunų
jų ir vyresniųjų grupės galės išsi
rinkti iš savo tarpo vadovus tech
niškiems grupės reikalams tvarkyti. 
Priimta, kad pasirodymų programą 
nustatomu mokytojo, padėjėjo ir 
vadovų bendru sutarimu. Kol visos 
detalės buvo išnagrinėtos, susirin
kimas truko 3 valandas.

Taip paminėtas Maironis Argentinoje. Iš kairės: Pijus Gudelevičius., “Lai
ko” adm., kun. Augustinas Steigvila, “Laiko” red., L. Petravičienė, R. 
Kairelytė, Balčiūnaitė, Z. Vanagaitė, Antanas Balčiūnas, A. L. B. Buenos 
Aires Apyl. pirm. Vidury Maironio paveikslas su Lietuvos vaizdų fonu.

Svarbios diskusijos

šeštadienį, spalių 10 d., 7 vai. 30 
min. vakaro įvyks paskaita apie 
Rumford įstatymą ir “pasiūlymą 
14” (Proposition 14) dėl atšaukimo 
to neteisėto, pažeidžiančio namų 
savininkų teises įstatymo. Yna pa
kviestas svečias kalbėtojas, kuris 
paaiškins apie tą įstatymą ir atsa
kys į paklausimus.

Kviečiame visus namų, apartmen- 
tų savininkus, kuriuos tiesiogiai 
liečia “Prop. 14” ir visus tuos, ku
riems dar neaišku, kad “Rumford 
Act” yra neteisingas ir vienas iš 
didelių žingsnių prie komunizmo 
idėjos prievarta susiaurinti ir vė
liau visai atimti .iš piliečių privačios 
nuosavybės teises.

Diskusijas rengia Lietuvių Preky
bos Rūmai — Los Angeles skyrius 
(Lithuanian Chamber of Com
merce).

Kviečiame jungtis į 
Respublikonus

Los Angeles mieste veikia lietu
vių respublikonų vienetas — Lith
uanian-American Republican As
sembly. Tai visą Kalifornijos steitą 
apimančios organizacijos (Califor
nia Republican Assembly) dalinys. 
Kviečiami visi lietuviai respubliko
nai jungti į tą vienetą. Nario mo
kestis metams: vienam — $7.00; 
vedusiai porai — $10.00. Visais rei
kalais rašyti ar skambinti vieneto 
kasininkei: Mrs. E. Stirbys, 4366 
Sunset Blvd., Los Angeles, Calif., 
90029. Telef. NO. 4-2919. Naujai 
įstojantieji turi duoti savo pilną 
vardą, pavardę ir adresą. Vieneto 
vadovybę sudaro: pirm. L. Valiu
kas, vicepirmininkai: Br. Budriū- 
na.s, E. Arbas, dr. J. Varnas, sekr. 
Ann Laurinaitis.
Didelių pastangų geri rezultatai

A. Skirius, J. Andrius, S. Kungys, 
P. Butkys, dr. Gr. Valančius ir kiti 
arti poros metų spaudė kongresma- 
ną G. E. Brown, Jr., ragindami jį 
įnešti rezoliuciją Lietuvos laisvini
mo reikalu. Pagaliau galų gale pa
vyko šiems užsispyrusiems lietu
viams tą legislatorių palenkti. Kon- 
gresmanas Brown (D.—Calif.) re
zoliuciją (H. Con. Res. 345) įnešė.
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Iki kol toleruotinas 
"arkliškas humoras"?

Kaip jau buvo rašyta praeitoje 
LAV laidoje, per rugpiūčio menesį 
“Naujienos” savo skiltyse pyle 
šmeižtus prieš Los Angeles lietu
vius, kitokio, negu “Naujienų” šta
bo, nusistatymo. O jau rugsėjo mė
nesyje jų “korespondentai” (tikriau 
šmeižikai, prisidengę įvairiomis 
slapyvardėmis) taip įsisiūbavo, kad 
pradėjo niekinti visa, kas tik atėjo 
į jų perkaitusias galvas. Jiems nie
ko nebėra verto tolerancijos, pagar
bos ar mažiausio respekto ne tik 
gyviems, bet ir įnirusiems.

Ateitininkas jiems keiksmažodis, 
asmenys, veikių kultūrinėje ar poli
tinėje srityje — vagys, sukčiai, 'ap
gavikai. Visos mūsų tautos gerbia
mas poetas — be ceremonijų siun
čiamas į pragarų, kitiems — prana
šauja greitų mirtį ir detaliai apraši
nėja jų laidotuves. Jie nesidrovi ty
čiotis iš išpažinties, Dievo stalo, 
Komunijos ir iš tų, kurie eina išpa
žinties ir Komunijos. Ypač kliūva 
buv. Neprikl. Lietuvos savanoriams- 
kūrėjams, karininkams. Jų kariniai 
laipsniai su pasigardžiavimu išjuo
kiami ir niekinami, jie vadinami 
Smetonos batlaižiais ir t.t. ir t.t.

Stebiesi žmogus, iš kur tiek pyk
čio ir pagiežos. Argi gali lietuvis 
tiek suniekšėti? Ne, tik bepročiai 
gali vaizduotis tokias hlaliucinacijas. 
Tokiems, kaip sakoma, atleisk, 
Viešpatie, nes jie nežino kų daro.

Bet visai kita kalba turi būti su 
tais, kurie spausdina ir platina tas 
bepročių haliucinacijas. Jie tai tik
rai žino-, kų daro. Juk ten sėdi už
kietėję marksistai, kuriems ateisti
nė propaganda yra duona kasdieni
nė, šmeižtai, skaldymas, drabsty- 
mas purvais vienas kito, tai jų prie
monės, o Lietuvos kariuomenės, 
karininkų niekinimas, purvinimas 
be galo prie širdies nuo teisingumo 
išsprukusiam kapitono Gudyno žu
dikui, siavanoriui kovotojui prieš 
Franko ispanų komunistų eilėse, 
dabar jaukiai įsitaisiusiam Chicagos 
dienraščio “štabe”.

Abejotinos teisybės 
ieškotojai

Prieš kurį laikų rašytojas savano
ris kūrėjas, Lietuvos patriotas Sta
sys Santvaras “Dirvos” skiltyse 
stengėsi pateisinti bolševikų dainių 
Liudų Girų, o laikraštis buvo pasi
puošęs net tos komunistinės bež
džionės portretu. Susilaukta labai 
aštrios reakcijos tos pačios “Dir
vos” skiltyse. Ir po to jiau Giros 
niekas nebegynė.

Dabar antras taip pat be prie
kaištų Lietuvos didis patriotas pre
latas M. Krupavičius per kelius 
“Draugo” numerius teisino antrų 
Stalino ir jo budelių garbintojų Sa
lom ėjų Nerį. Jam į pagalbų šoko 
G. Valančius, neperseniausiai neži
nia kieno protekcija apvažinėjęs 
Rusi jų ir jos satelitų kraštus ir 
grįžęs iš ten gerokai pasikeitęs. Pil
nam ,šių dienų politinės Salomėjos 
apgynimui logiška laukti dar apolo
gijos iš tokių šulų kaip E. šulaitis, 
J. Gobis, “Vienybės” Salomėja, dip
lomuotas žurnalistas Zalatorius ir 
kiti komunistinės tiesos žalatinin- 
kai.

Ar bereiks stebėtis, jei atsirastų 
netrukus ir daugiau gerų Lietuvos 
patriotų, kurie ims teisinti Paleckį, 
Gedvilų, Sniečkų ir jiems panašius, 
kurie irgi buvo komunistų “išprie-

MANO PLUNKSNOS
vartanti”. O po to jau laisvai galė
sime pulti ir kaltinti visus išvež
tuosius į Sibiru, nukankintus kalė
jimuose, nužudytus Rainių miškely, 
Červenėje, Praveniškiuos, Panevėžy 
ir kitur; taip pat ir Lietuvos miško 
brolius-partizanus, kam jie norėjo 
sukliudyti ar kliudė naikinti mūsų 
tautų, drumsti ramų ir patogų Ne
ries, Giros, Cvirkos, Venclovos ir 
kitų panašių mūsų tautos išdavikų 
bei trubadūrų gyvenimų.

“Draugui”, žinoma, nepatogu bu
vo garbingo asmens raštų atmesti, 
bet jį įdėjęs, jis tuojau ir “parecen- 
zavo”. štai toji recenzija, parašyta 
šmaikščiu “nerišku” stilium:

SALIUTAS SALIUTE!

Daug meilių žodelių 
Mums Prelatas bėre, 
Vedė jis j dangų 
Salomėja Nerį.

Vai, greičiau sukruskim 
Jų altoriun dėti. 
Kad, lyg žvakė, imtų 
Raudonai spindėti.

Na tai kas, kad himnus 
Stalinui ji rašė, 
Kad raudoną saulę 
Į tėvynę nešė.

Leninui ji meldės, 
Kaipgi — be altorių! 
Tai ir aš, Prelate, 
Miniai šūktelt noriu:

— Pro Pilėnų Margi, 
Pro Krėvės Šarūną, 
Neškime Saliutei 
šventojo karūną!

Adrija Niurnytė

Raudona buiza
Vienas tautietis, neseniai grįžęs 

iš vizito į Lietuvą (Vilnių), tuoj 
nubėgo į komunistų dienraščio Chi- 
cagoje “Vilnies” piknikų ir ten 
išdrožė kalbų, kaip puikiai dabar 
tvarkosi Paleckis Lietuvoje. Už tų 
žygį “Naujienos” jį, kaip savo ben
dradarbį, pabarė. Dabar šis vyras 
laksto po lietuvių namus neva pla
tindamas “Naujienas”, bet visur 
girdamas Kapočiaus-Paleckio val
džių. Atrodo, kad “draugui K.G.U.” 
Paleckis įdėjo “gastinčiaus” par
vežti Amerikos lietuviams — kelis 
puodus “raudonos buizos”, kurių jis 
dabar, virtų ir nevirtų, visur pilsto. 
Blogiausia, kad jis, susiradęs porų 
senesnių pusraudonių lietuvių, mė
gina ta. buiza vaišinti ir vieno, a a. 
K. Lukšio įsteigto, klubo narius.

**4****¥¥444*444*4*¥^^M
— Prof. dr. Marijos Gimbutienės 

rūpesčiu Kalifornijos universitetas 
Los Angeles mieste (UCLA) papil
domai įsigijo nemažų kiekį lietuviš
kų knygų. Taigi dabar Universite
to biblioteka jau turi apie tūkstantį 
lituanistikos veikalų.

LB LOS ANGELES APYLINKĖS 
VALDYBA DĖKOJA

Lietuvių Dienos programos daly
viams bei kitiems asmenims, prisi- 
dėjusiem prie Lietuvių Dienos Los 
z\ngelese pasisekimo.

Nuoširdi padėka viešnioms — iš 
Chicagos solistei Prudencijai Bič- 
kienei ir dailininkei Vladai Stanči- 
kaitei-Abraitienei iš Clevelando, 
komp. Bronui Budrumui, solistui 
Rimtautui Dabšiui, akomp. Raimon
dai Apeikytei, muz. Giedrei Gudaus
kienei ir jos ansambliui, mokyt. O. 
Razutienei ir jos ansambliui, o taip 
pat ansamblio pianistei Onai Ba
rauskienei, akordionistams R. Pa- 
žemėnui ir A. Kazakevičiui, prane
šėjai inž. žibutei Brinkienei, svetim
taučių globėjui Leonardui Valiukui, 
poetui Bernardui Brazdžioniui, An
tanui Skiriui su ponia, Juozui Rai
biui su ponia, sporto vadovui Česlo
vui Gedgaudui ir visiems sporto 
šventėje dalyvavusiems sportinin
kams ir trofėjų aukotojams — “Lie
tuvių Dienų” leidyklai, Lietuvių Na
mų valdybai, Tautinių Namų valdy
bai, Liet Demokratų klubui, Liet. 
Respublikonų vieneto valdybai, A. 
Markevičiui ir J. Ramanauskui. 
Emilijai Stirbienei, Juozui Tini n i ui, 
dail. J. Andrašiūnui, V. Kazlauskui, 
ir kitiems čia nepaminėtiems, nes 
iš tikrųjų visus talkininkavusius 
sunku būtų išskaičiuoti.
Ačiū Juozui Kojeliui iš anksto re
klamavusiam spaudoje Kalifornijos 
Lietuvių Dienų. Nuoširdus ačiū vi
siems Kalifornijos lietuviams, atvy
kusioms gausiai i šių šventę.

LB Los Angeles Apyl. valdyba

Lietuvių Bendruomenės L. A. A- 
pylinkei šiais metais vadovauja ši 
valdyba: J. činga—pirm., A. Balsie
nė—sekr., S. Kungys—-ižd., O. Ra- 
zutienė—jaunimo reikalų vad., J. 
Andrius—kultūros ir švietimo reik, 
vad., B. Graužinis ir K. Prišmantas 
— vicepirmininkai.

ATVYKO

— Teresė žemaitaitienė atvyko iš 
Lenkijos ir apsigyveno pas sūnų 
Albinų žemaitaitį, Los Angelese.

— Jonas Trasky, Boston, Mass, at
vyko su dukra Marija apsigyventi 
Los Angeles mieste.

— Henrikas ir Dana Paškevičiai, 
.... iš Melbourne, Australia, neseniai 

persikėlė gyventi į Los Angeles, Ca
lifornia.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!

Visi lietuviai, namu ar apartmentę savininkai 
prekybininkai ir tie, kurie nori daugiau sužinot 
apie Propoziciją 14 ir Rumford Act, esate kviečiam 
dalyvauti viešoje paskaitoje, kuri įvyks 

spalio 10 d. 7 vai. 30 min. vak. Liet. Namuose, 
4423 Santa Monica Blvd., L. A.

Kalbės UCLA baigęs jaunas vyras JAMES CONN, š 
klausimą gerai išstudijavęs; po paskaitos jis kiek 
Vienam atsakys į paklausimus.

Paskaitą ruošia Los Angeles Lietuviu Prekybos Rū 
mai, kuny vienetui pirmininkauja P. V. Raulinaitis

KRONIKA

— Gruodžio 5 d. Tautinių Nainy 
salėje, Glendale Blvd., įvyksta Lite
ratūros vakaras, kuriame dalyvaus 
iš Chicagos atvykęs poetas Algi
mantas Mackus.

KRISTAUS KARALIAUS
AKADEMIJA

Kristaus Karaliaus šventės aka
demija, kurių ruošia ALRK Federa
cijos Los Angeles skyrius, įvyks 
spalių 25 d. tuojau po pamaldų šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Programoje bus rašytojo Juozo 
Tininio paskaita ir meninė dalis

NAUJOS PREKYBOS
— Gasparas Kazlauskas, Encino, 

pradėjo naujų prekybų — Astro 
Arc Co. Tai elektriniu būdu auto
matiškas metalinių dalių suvirini
mas (automatic welding) ir patari
mai inžinerijoj ir produkcijoj. Astro 
Arc. Co. adresas: 4804 Gaviota Av., 
Encino, Calif. Tel. 213-784-7827.

Les Angeles sporto klubo “Banga” 
krepšininkų komandai uniformoms 
įsigyti LB Los Angeles valdyba pa
aukojo $50.00
.MinilKIIIIII^.. llllilllllillllllBffillllim

DISGUSTED WITH

L. B. J. Foreign Policy?
VOTE FOR

G 0 L D W A T E I
AMERICAN INTERESTS

HOME AND ABROAD

Los Angeles County Republican 
All Nationality Council

LACRANC

— Petrė Petroškienė ir Kazys f 
žemėnas neseniai atvykę į Kalif 
nijų, įsigijo namus: 202-4 W. 131 
St., Hawthorn, Calif.

Kazys Pažemėnas yra piano te* 
nikas ir derintojas. Dėl patarnavii 
prašoma skambinti telef. 675-35

— Pijus Gudelevičius, MIC, ' 
nos Aires, Argentina, “Laiko ai 
nistratorius ir spaustuvės vedė 
rugp. mėn. aplankė LAV redak 
ir iš Los Angeles nuvyko dalyv 
Lietuvių Dienoje Pasaulinėje r 
d oje New Yorke.
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Advokatai
SCOTT J. RAYMOND
(Raymond Rimdžius)

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

JAckson 7-7767

LIDY & LIDY
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

JOHN SWEDE 
1609 W. 9th St. 

Los Angeles 15, Calif.
Tel. DU 5-9139; DU 5-9130

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

A. 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.
1831 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.

Baldai
CENTRAL APPLIENCES 

šaldytuvai, krosnys, plaun. mašinos 
ir kit.

Al. Dennis, owner
1915 Lincoln Blvd., Venice, Calif.

EXbrook 6-4246

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

Namų 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. M.

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 EVANGELATIS, MD 

6753 Hollywood Blvd. 
Hollywood 28, Calif 

HO 4-2179 
6120 Seville Ave., Huntington Park 

Tel. LU 2-3221

BELMONT BEAUTY SHOP 
Nancy Speecher, sav.

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

HELEN’S HOUSE OF BEAUTY 
HELEN MOCKUS - MOTUŠIS 

5265 Fountain Avenue 
Hollywood, California 

Telephone: NOrmandy 5-3351

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 3-6425

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.

Laidotuvininkai

c/o Edward Brothers Colonial 
Mortuary

1000 Venice 'Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015

Bus. RI 9-8281 284-6489

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

Sav. Goerge & Ann P. Victor 
420 Castro Str., San Francisco, Cal.

Phone UNderhill 1-6223

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET 

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav. 
15732 Hawthorne Blvd. 

5732 So. Hawthorne Blvd. 
Lawndale, Calif.

ADAMS MOTEL
Antanas Jasas, sav.

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

AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav.

490 Dolliver St.
Pismo Beach, Calif.

Tel. 773-2725

BARBARA MOTEL 
&av. A. J. Rimavičiai 

214 W. Buckeye Rd. 
Tel. ELpine 602-43895 

Phoenix, Arizona

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

Nuosavybiy 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
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LIETUVIAI
AMERIKOS VAKARUOSE

4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, Caiforaia, 90029 

Telefonas: NO 4-2919

MUZIKOS ŽINIOS 
160? S. Ct.
Cicero,Illinois 60650

Printed Matter
Return Requested

KALENDORIUS Iš LB Los Angeles Apylinkės veiklos TRUMPAI
Susirinkimų, parengimų, vaidinimų, 

balių, koncertų, piknikų ir pn.

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

Kultūros Klubo susirinkimas 7 v.
15 min. vak. Lietuvių Namų 
salėje.

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

10 d., šešt., Diskusijos “Proposition 
14” klausimu. Rengia Lietuvių 
Prekybos Butas Lietuvių Namuo
se — 4423 S. Monica Blvd.

17 d., sekrnd., Tautinės S-gos mi
nėjimas Tautiniuose Namuose.

24 d., šešt., Santa Monica Lietuvių 
Klubo Balius Dl Mar viešbutyje, 
Santa Monica, Calif.

31 d., šeštad., — Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles Aylinkės val
dybos rengiamas pobūvis šv. Ka
zimiero parap. salėje.

Lapkričio mėn. —
7 d., šešt., Birutininkių Balius, St. 

Nicholas salėje.

14 d., šešt., BALFo koncertas šv. 
Kazimiero par. salėje.

—Spalių mėn. 4 d., sekmadienį, 
tuoj po sumos parapijos sialėje 
rengiamos jaunimo diskusijos jau
nimo organizuotumo klausimui 
svarstyti. Diskusinio, ratelio nariais 
pakviesti veiklesnieji studentai ir 
jaunosios kartos akademikai: R. 
Dabšys, V. Jusionis, A. Karalius, 
M. Matulionis (baigęs humanitari
nius mokslus), I. Mažeikaitė ir inž. 
J. Raulinaitis. Diskusijas moderuos 
JAV LB Tarybos narė rašytoja Alė 
Rūtla-Ar.bienė..

Diskusijų pasiklausyti kviečiama 
.viąa Los Angeles ir apylinkių bend
ruomenė, ypač jaunimas.

— šių metų spalių 31 d. viakare 
šv. Kazimiero par. salėje Lietuvių 
Bendruomenės Los Angeles skyrius 
rengia pobūvį su madų paroda. Me
niškai madii parodai paruošti su
organizuotas ponių komitetas, ku
riam vadovauja p. A. Audronienė; 
jai talkininkauja, p. S. Tamulaitie- 
nė. Modeliuotojas iš lietuvių pa
rinks ir paruoš tos srities specialis
tė P. Variakojienė.

— Kultūros Klubo susirinkimas 
įvyks spalių 3 d., šeštadienį, 7 vai. 
15 min. vak. Lietuvių Bendruomenės 
Centro salėje — 4423 Santa Monica 
Blvd.

Programoje viešos diskusijos 
(panel) tema: Antrosios kartos var
du. Svarstymų grupėje dalyvauja 
inž. Liūtas Grinius, dr. Algirdas 
Avižienius, ekonomistas Romas Kal
vaitis, mokytoja redaktorė Dalilė 
Polikaitienė.

Moderatorius Jurgis Gliaudą.
Lietuviškos knygos ir plokštelės 

laimėjimų mecenatas V. Prižgintas.
Po programos tradicinė kavutė.
Visi susidomėję maloniai kviečia

mi dalyvauti.

PATIKSLINIMAS
LB LA ap. valdyba praneša, kad 

visi parengimai ir toliau registruo
jami pas švietimo ir Kultūros rei
kalų vedėją J. Andrių — 4364 Sun
set Blvd., L. A. Calif. 90029, Telef. 
NO 4-2910.

J. Klauseikio iš piršto išlaužta 
žinutė, paskelbta čikaglškėse “Nau
jienose” nr. 214, rugsėjo 10 d., kad 
parengimus rigistruoja p. A. Bal
sienė, yra neteisinga.

— Dail. VI. Stančikaitės-Ab.raitie- 
nės dovanotas LB Los Angeles sky
riaus valdybai paveikslas rugs. 13 
d. buvo išleistas loterijom Laimėjo 
■nr. 88. Laimėtojui per dvi savaites 
neatsiėmus, jis grįžta L. Bendruo
menės nuosavybėn.

— Julius ir Jūra Jodelės vedybi
nio gyveninio dešimtmečio proga 
rugsėjo 20 buvo pagerbti giminių ir 
bičiulių. Inž. Jodelė dirba erdvių 
tyrimo srityje garsiosios Jet Pro
pulsion laboratorijose, . Pasadena, 
C'ilif. Reikšmingu įnašu mūsų inži
nierius prisidėjo prie Ranger 7 sėk
mingos misijos į mėnulį. Jodelė 
veikliai reiškiasi ir lietuviškame 
gyvenime. Jūra Jodelienė biologijos 
mokslus dėsto vienoje L. A. aukš
tesniojoje mokykloje.
Mažeikaite dalyvavo Respublikonų 
suvažiavime

įima Mažeikaitė, studentė ir ak
tyvi Los Angeles lietuvių bendruo
menės narė, dalyvavo Respublikonų 
Partijos suvažiavime San Francisco 
mieste. Los Angeles Times dienraš
čio liepos 16 d. nr. įdėta jos nuo
trauka. su Barry Goldwater sūnumi 
Barry, Goldwater, Jr., jam švenčiant 
26 metų amžiaus sukaktį. • J

— Los Angeles Lietuvių Techno
logų Klubo valdybą sudaro: pirm, 
la-rcii. Edm. Arbas, nariai: inž. ž. 
Brinkienė, mokyt. J. Jodelienė, inž. 
A. Kazakevičius ir inž. S. Kungys.

VAIDINIMAS VAIKAMS
— Užburtus vaikus, D. Augienės 

3 veiksmų pjesę vaikų scenai, ruo
šiasi pastatyti moksleiviai (ateitinin
kai. Pastatymui vadovauja D. Po
likaitienė ir M. Matulionis.

29 d., sekrnd., Liet. Kariuomenės 
minėjimas. Rengia Liet. Kar. Ra
movė.

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.
JAV LB San Francisco apylinkė 

spalių 17 d. ruošia koncertą ir šo
kius. Programai atlikti žiądą pasi
kviesti svečių iš Los Angeles.

Apylinkei pirmininkauja Aug. 
Pranys.

— Rugsėjo 24 d. LAV redakcijoje 
lankėsi George ir Anna Viktorai, ži
nomi čia gimusios kartos lietuvių 
veikėjai Chicagoje, o dabar San 
Francisco mieste, kur turi gražią, 
kepyklą ir krautuvę. G. Victor čia 
įsigijo lietuviškų knygų ir plokš
telių už 50 dol. Abu Vietotai talki
ninkauja S. F. Bendruomenės apy
linkės veikloje.

— Joe ir Mariann Zichwic, Suny- 
vale, Calif., buvo atvykę į Los An
geles, į Loretos Papšytės su R. 
Vyčiam vestuves.

Joe Zichwic buvo Lietuvos Vyčių 
L. A. kuopos pirmininkas, jo žmo
ni! May Ann Slenytė buvo kuopos 
sekretorė.

Lietuvos Vyčiy seimas 
Los Angeles mieste

Lietuvos Vyčių 1965 metų visuo
tinis suvažiavimas (52-sis) įvyks 
1965 m. rugp. mėn. 6, 7 ir 8 die
nomis Los Angeles mieste, Statler 
Hilton viešbutyje. Seimo rengėjais 
yra Lietuvos Vyčių 133-ji kuopa, 
kurios vadovybę sudaro: pirm. L. 
Valiukas, vicepirmininkai — E. 
Bartkus ir B. Katauskas, seki*. L.- 
Rupšytė (Papsy.s) ir kasim Ann 
Laurinaitis. - Seimo rengėjams pil
ną talką yra pažadėję vyčiai senio- 
rai, kurių kuopai vadovauja J.

; Kiškis.

NAUJOS KNYGOS
“Lietuvių Dienų” Leidykla šią 

vasarą išleido dvi naujas knygas:
Dr. J. Prunskio

Mokslas ir Religija
142 psl., Kaina $2.

ir jaunos poetės Neri mos Narutės 
pirma poezijos rinkinį 
RELIKVIJOS

71 psl., Kaina $2.
Viršelio aplanką piešė P. Jurkus.

Abi knygos gaunamos Los Ange
les mieste pas plaintoją V. Prižgin- 
tą — prie šv. Kazimiero par. salės 
kas sekmadienį nuo 10 vai. iki 1 
vai. p.p. — ir LD lediykloje —

4364 Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif.

LD leidyklos knygyne galima gau
ti ir daug kitų leidyklų knygų bei 
lietuviškų plokštelių.

Dėmesio! Dėmesio!
š. m. lapkr. mėn. 14 d. įvyks 

BALF’o parengimas - vakaras šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Programą išpildys L. A. Lietuvių 
Dramos Samburys. Tai bus visiš
kai naujas - niekur nematytas ir 
negirdėtas dalykas. Liet. Dramos 
Samburys mus visada žavi savo pa
sirodymu scenoje. Todėl tinkamai 
įvertinkime jų gražias pastangas ir 
ateikime pamatyti. Iš anksto pra
šome-tą dieną nedaryti jokių viešų 
ir asmeninių parengimų. Visi esate 
jnaloniai kviečiami į BALF’o vaka
rą.

Rugsėjo mėn. 13 d. pradėjome š. 
m. piniginį vajų, žadame visus ap
lankyti asmeniškai arba per paštą. 
Prašome neatsisakyti ir kiekvie
nas pagal pajėgumą ir norą padėti 
varge esančiam tautiečiui paaukoti. 
Visi gerai žinome, kad prašyti 
daug sunkiau negu duoti. Valdybos 
pareiga prašyti, o visų aukoti.

Iš anksto ačiū visiems.
Valdyba

MIRTYS
— 1964 m. rugsėjo 6 d. mirė Bar

bora Rimdžiuvienė. Palaidota rugs. 
10 d. iš šv. Antano bažnyčios, Cice
ro, III. Ji paliko Los Angelėse du 
sūnus — Ray ir Arthur ir daug gi
minių Chicagos apylinkėje. Arti
miesiems reiškiame užuojautą.

— Rugp. 25 d. mirė Ona Waice- 
kauskienė, gyvenusi North Holly
wood, Calif.

Nauja soliste
— Lillian Mernikaitė, solistė iš 

New Yorko, turėjo savo-' debiutą 
Lindy Opera House, Wilshire ir La 
Brea Avė., Los Angeles mieste š. 
m. rugsėjo 14 Gražiu kontr-altu 
ji padainavo k sinių ir populiariu 
'dainų anglų, \ tafečių ir lietuvių 
kalbomis. Lietu-riškai padainavo . 
Visur tylu, Mane rožė, Kur bakūžė^ 
samanota. L. A. panda recenzayo.; 
gerai.
Koncerte lietuvių dalyvavo vos keli, 
nes lietuvių spauda nebuvo painfor
muota ir niekas nežinojo.

« tt

VESTUVES
— Laimis Venckus ir Aldona Bik- 

naitė vedė birželio 20 d. Boston, 
Mass., ir persikėlė gyventi į Los 
Angeles, Calif.

— Sigito Babušio su Danute Gri
ciūte vestuvės įvyko rugp. 29 d. šv. 
Kazimiero par. bažnyčioje.

Po vestuvių Sigitas Babušis išvy
ko toliau tęsti medicinos studijų 
Chicagoje.

— Kun. Mažrimas, Chicago, Ill., 
dėdė R. Vyžiaus, rūgs. 19 d. daly
vavo. Lorettos Papšytės su R. Vy
čium sutuoktuvėse. Jis laikė šv. 
Mišias, atliko sutuoktuvių akt, ir 
pasakė gražų pamokslą.

Siųskite ALV prenumeratą: 
metams $3.00


	1964-Nr.10-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0001
	1964-Nr.10-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0002
	1964-Nr.10-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0003
	1964-Nr.10-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0004
	1964-Nr.10-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0005
	1964-Nr.10-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0006
	1964-Nr.10-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0007
	1964-Nr.10-LIETUVIAI-AMERIKOS VAKARUOSE_0008

