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REZOLIUCIJA PRAVESTA IR SENATE!
Didelis lietuvių, iatvių ir estų amerikiečių laimėjimas Pabaltijį kraštų
laisvinimo kovoje — Valstybės Departamentas uorėj i paskutiniu
metu rezoliucijos pravedimą sustabdyti

Jungtinių Amerikos Valstybių
Senatas vienbalsiai priėmė Lietuvos
laisvinimo reikalų rezoliuciją (H.
Con. Res. 416) 1966 metų spalio
mėn. 22 d., prieš pat baigdamas
sesiją.
Ši rezoliucija Atstovų Rūmuose
buvo priimta 1965 m. birželio m.
21 d.
Tai nepaprastos reikšmės laimė
jimas Pabaltijo kraštų laisvinimo
kovoje, kuri po ilgo ir intensyvaus
darbo atsiekė rezoliucijų žygio dar
buotojai, apjungę tūkstančius geros
valios lietuvių, latvių, estų ir kitų
amerikiečių. Rezoliucijų žygininkus
į laimėjimą išvedė Rezoliucijoms
Remti Komitetas, kurio vadovybę
sudaro grupė žinomesnių ir veik
lesnių Kalifornijos lietuvių, latvių
ir estų.
Kliūtys Rezoliuciją pravedant

vesti Senate dar šiais metais. Nebu
vo aplenktas ir pats sen. Mike
Mansfield, — i spaudimą ji tiesio
giai buvo Įjungti šimtai lietuvių,
latvių, estų ir kitų amerikiečių, užverčiant jį telegramomis. Visi įta
kingesnieji senatoriai buvo bom
barduojami telegramomis ar skam
binant jiems telefonu.
Senate derybas su senatorium
Mike Mansfield nuolat vedė šie se
natoriai: Thomas H. Kuchel (R. —
Calif.), ėjęs tuo metu mažumos va
do pareigas; Thomas J. Dodd (D.
- - Conn ): Frank J. Laushe (D.—
Ohio) ir Claiborne Pell (D. — R.
I. ). Senatorius Dodd suorganizavo
13 senatorių grupę, kurie raštu rei
kalavo senatorių Mike Mansfield
duoti eigą mūsų rezoliucijai: sena
torius Laushe ir sen. Kuchel viešai
sesjos mptu kvietė senatorių Mike
Mansfield perduoti rezoliucijos
svarstymą ir priėmimą visam Sennatui.
Viso to spaudimo iš senatorių ir
iš visų krašto kampų senatorius
Mike Mansfield neatlaikė, spalio
mėn 22 d. pilnai pakrypo mūsų pu
sėn, ir Senatas tą pačią dieną vien
balsiai mūsų rezoliuciją priėmė.

Rezoliucijos priėmimas Senate
buvo numatytas 1966 metų spalio
mėn. 14 d. Pačiu paskutiniu metu,
po Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministerio A. Gromyko pa
šnekesių Washingtone su Valsty
bės sekretorium Dean Rusk ir IAV-biu prezidentu Lyndon B. John
son, Valstybės Departamentas krei
pėsi i Senato daugumos vadą sena Paskutinio spaudimo vykdytojai’
torių Mike Mansfield ir pageidavo, bei organizatoriai
jei tik galima, mūsų rezoliucijos
Rezoliucijoms Remti Komiteto
pravedimą sustabdyti. Senatorius vadovybė kontaktavo telegramomis
Mike Mansfield tai bandė padirvį!: ar telefonu bevelk visus senatorius.
rezoliucijos priėmimas spalio mėn.
Labai daug prie paskutinio spau
14 d. buvo išimtas iš darbotvarkėskelias dienas nesileido jis tuo rū dimo prisidėjo latviai, estai ir kiti
kalų i kalbas nė su vienu kitu se amerikiečiai. Pavyzdžiui, vienas
Chicagos latvis poros dienų laiko
natorium.
tarpyje suorganizavo iš ten 60 te
Telegramos užplūsta Washingtona legramų bangą vien tik senatoriui
Vienas iš senatorių vienam iš Mike Mansfield.
| ši paskutini spaudimo į sena
Rezoliucijoms Remti Komiteto va
dovybės nariu kalbėjo: ’’Senato torius dJ.’ba telegramomis ir tele
rius Mansfield nesileidžia tuo klau fonu buvo įsijungęs didokas skai
simu į jokias kalbas, — rezoliuc - čius lietuvių; jie siuntė laiškus ir
jos pravedimą blokuoja; galimybės telegramas; organizavo telegramų
pravesti rezoliuciją šiais metais be bangas i VVashingtoną savo pažįsta
veik nebėra; jei rezoliuciją prave- mų tarpe; dalis jų siekė savo sena
torius telefonu. Paminėtini šie pas
sime — tai tik stebuklo atveju.”
Reikėjo veikti skubiai ir masi kutinio spaudimo vykdytojai bei
niai. Tuoj buvo užalarmuoti iš vi organizatoriai.
California: — E. Arbas, N. Brinsų krašto kampų įtakingesnieji se
natoriai, reikalaujant juos žūt-būt l. enė, dr. Z. Brinkis, J. Kojelis, dr.
laimėti senatorių Mike Mansfield J. Jurkūnas, dir. P. Pamataitis, A.
mūsų reikalui ir rezoliuciją pra Skilius.

REZOLIUCIJŲ PRADININKAS SU REZOLIUCIJŲ ŽYGININKAIS —
Senatorius Thomas H. Kuchel (R. — Calif.), pirmas iš kairės, pats pir
masis įnešęs i JAV-biu Senatą 1961 m. vasario mėn. pradžioje rezoliuciją
Lietuvos laisvinimo reikalu, su Rezoliucijoms Remti Komiteto darbuoto
jais, neseniai susitikęs Washingtone. Nuotraukoje iš k į d.: sen. Thomas
H. Kuchel, kun. C. Pugevičius (Baltimore, Md.)
Rezoliucijoms Remti
Komiteto pirm. L. Valiukas ir Br. Nainys (Chicago, IJI.).

Connecticut: - K. Bagdonas, V.
Bražėnas, A. Burneika, Z. J. Straz
das ir dr. P. Vileišis.
Illinois: — Kun. Pr. Garšva, dr.
Kisielius, Br. Nainys, dr. A. Raz
ma.
Indiana: — Dr. K. Ambrozaitis.
Iowa: — Kun. kleb. S. Morkū
nas.
Maryland: — Kun. C. Pugevi
čius.
Massachusetts: — Kunk kleb. J.
C. Jutkevičius, J. A. Starėnas.
Michigan: — Dr. V. Majauskas.
J. Urbonas.
Missouri: — Kun. kleb. Z. Ge
lažius.
New Jersey, —Dr. J. J. Stukas.
New York: — Kun. dr. C. Buč
inys, dr. J. Kazickas. A. B. Mažei
ka, J. Yurkus.
Ohio: — St. Barzdukas, dr. V.
J. Blebauskas, F. Gudelis, Pr. Jo

ga, V. Kamantas, S. Laniauskas, M.
Lenkauskienė, J. Mikonis. dr. A.
Nasvytis, VI. Palubinskas, dr. Z.
Prūsas.
Pennsylvania: — Alg. Gečys.
Rhode Island: — Kun. kleb. V.
Martinku.s. V. Rastonis.
Padėka žygio darbuotojams ir
senatoriams

Rezoliucijoms Remti Komitetas
dėkingas tūkstančiams geros valios
lietuvių, kurie nuo 1961 metų pra
džios prisidėjo prie rezoliucijos pravedimo Kongrese darbu ar pinigi
ne auka. Didelė dalis ištesėjo per
tuos beveik šešerius metus, kiti pa
vargo po metų ar kitų. Į pavargu
siųjų vietą stojo naujos jėgos.
Mūsų visų padėka priklauso vi
siems senatoriams, nes rezoliucijos
priėmimo dieną jau visi buvo palinNukelta j 3 psl.

ATVYKSTA RAŠYTOJAS ALOYZAS BARONAS
Vienas žymiųjų viduriniosios
kartos rašytojų, išaugęs po II pa
saulinio karo. Aloyzas Baronas,
šiuo metu Lietuvių Rašytojų Drau
gijos pirmininkas, gruodžio pra
džioje iš Čikagos atvyksta į Los
Angeles.

ir daug jame prirašo dr. S. Aliūnas
— tas pats Aloyzas Baronas.
Būdamas vabalninkietis, kaip ir
kiti jo kolegos rašytojai, Baronas
Nukelta į 2 psl.

Gruodžio 10 d., šeštadieni, jis
dalyvaus literatūros vakare ir kartu
su vietiniais rašytojais skaitys savo
kūrybos. Vakaras rengiamas Šv,

Kazimiero parapijos salėje.
Aloyzas Baronas yra vienas iš
spalvingiausių mūsų rašytojų, kū
rybingai besireiškiąs keliuose žan
ruose: jis yra parašęs ir išleidęs
eile romanu, apvsaku rinkiniu ir
eilėraštinės humoristikos; jis taip
pat stiprus publicistikoje, be to. ra
šo apysakų ir eilėraščių jaunie
siems skaitytojams. Romanuose i's
gaivališkas, novelėse problematiš
kas. poezijoje graudus, humoristikoje taiklus, bet nepiktas. Kas ne
žino dienraščio "Draugo” humoro
ir satyros skyriaus? Jį redaguoja

Rašytojas A. Baronas
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.Pietų Kalifornijos Universiteto -į ir Konsularinį korpą, nes, mat, čia
' Y trjjųx dienų tarptautinė konferenci- yra studentų beveik iš visų šiame
ją gvildeno eilę, klausimų tema ”Be- rajone atstovaujamų valstybių.
į- / ,v šikeįeiantis pasaulis’*. Vienu kartu
Gen- konsulas Bielskis su ponia
1 * v.nėt keliose vietose posėdžiauta, kur negalėdami ten dalyvauti, pakv.etė
,
buvo paliečiama įyairios mintys be Albiną- Markevičių toje sueigoje
LITHUANIANS in Western America
sikeičiančiam pasauliui - pagerinti, Gen. konsulą atstovauti.
4364 Sunset Blvd.
Los Angeles, Calif. 90029
Tel. NO 4-29W patobdlinti.- Preieg«ftais buvo įvaL
Spalio 10 d. Kinijos Gen. konsuRedaguoja: Redakcinis kolektyvas.
Leidžia: Antanas Skirias rių universitetų politinių mokslų las Tung-chua Chou su ponia pa
kvietė Lietuvos gen. konsulą su po
profesoriai specialistai.
Prenumerata — metams $3.00. Atskiras nr. — 30 c.
nia dalyvauti Kinijos Respublikos
Gen.
konsului
Bielskiui
su
ponia
Gauti straipsniai trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra
teko dalyvauti ..simpoziume, spalio 55 metų sukakties minėjime. Sve
JIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
mėn. 1 d., kur kalbėjo John S. W. čiams pavaišinti buvo paimtas vie
Maecela, Suvienytos Tanzania Res nas kinietiškas restoranas ”New
MŪSŲ PAREIGOS IR GARBĖS REIKALAS
publikos ambasadorius prie Jung Chinatown” rajone.
DUOKIME UCLA LIETUVIŲ KALBOS KURSUI STUDENTŲ
tinių Tautų. Jis taip pat yra Dvi
Yra dalykų, kurie nuo mūsų ne vieni kitiems plaukus už tai, ko ne dešimts Keturių Komiteto vicepir Atvyksta rašyt. Baronas
Atkelta iš 1 psl.
priklauso, bet mes dėl jų kovojame, padarėme dabar patys — neaprūpi mininkas; tam Jungtinių Tautų ko
liejame ašaras ar tulžį, nervuoja- nome UCLA lietuvių kalbos kurso mitetui pavesta rūpintis kolonija- tikti, susipažinti. Ta proga pakvietė
yra giliai lyriškas, bet prie to jis
mės, negailime laiko, nei lėšų, kad studentais. O padaryti tai reikia lizmo klausimais.
Ambasadorius kalbėjo tema ’’Be dar jis yra problemų išsprendimo
tik patenkintume savo ambicijas. nieko nelaukiant ir neatidėliojant.
Bet prie dalykų, kurie tik nuo mū Užsitrauktume gėdą ne tik prieš sivystančių naujų tautų vieta besi ieškotojas ir mėgstąs per gyvenimo
sų priklauso, kurie yira tik mūsų universitetą, ne tik prieš savo kolo vystančiame pasaulyje”. Jis pažy blogybes perbraukti satyros šuko
reikalas, pasididžiavimas ir parei niją, bet ir prieš visą lietuvių bend mėjo, kad Afrikos besivystančios mis.
Kūryboje jis yra susidaręs savo
ga, — mes nenorime pridėti nė ruomenę: turėjome auksinę progą tautos sutarė laikytis bešališkumo
ir jos neišnaudojome — buvo iško (non-alignement) santykiuose su ki stilių, ir Baroną, kaip sakoma, jau
piršto.
Vieną iš tokių reikalų ir pareigų votas lietuvių kalbos kursas — jį tomis tautomis. Žmogaus gairbė, iš karto kaip nuluptą pažinsi. Jo
čia ir norime iškelti — tai UCLA patys numarinome, mums lietuvių teisingumas ir lygybė sudaro tam veikalų skaičius sudaro jau ištisą
kalba nerūpėjo, nenorėjome, kad bešališkumui pagrindą. Afrikos tau knygų lentyną.
lietuvių kalbos kurso palaikymas.
Nors rašytojas Aloyzas Baronas
Lietuvių kalbos kursą prieš ke mūsų jaunimas įsigytų mokslinius tos griežtai nusistačiusios prieš koletą metų išrūpino dr. M. Gimbu lietuvių kalbos pagrindus, išleidome lonijalizmą. Jungtinės Tautos prieš į auksinius Vakarus atvyksta pirmą
tienė. Kadangi plradžioje, besior juos į svietą su skurdžia virtuvine keletą metų pasmerkė kolonijaliz- kartą, tačiau jo literatūrinis kelias
ganizuojant, jis laikinai buvo pri lietuvių kalba, su kuria ateity bus mą ir paskyrė Dvidešimts Keturių pro čia jau yra vingiavęs. 1961 me
glaustas prie slavų grupės, kai ku gėda sau patiems, bus gėda susiti Komitetą tam klausimui nagrinėti. tais Los Angeles sudaryta ’’Drau
rie patriotai pakėlė skandalą. Jie kus su lietuviškuoju jaunimu iš tė Kadangi ambasadorius kalbėjo tik go” romano konkurso jury komisi
apie Afrikos kolonijalizmą, pa ja premiją paskyrė autoriui už ro
atitiko visų norą, — kad lietuvių vynės.
Lietuvių kalbos kursas paliks klaustas, ar tas Dvidešimts Keturių maną ’’Lieptai ir bedugnės”; autokalba būtų atskirta nuo slavų,
nes ji nieko bendro neturi su sla Pennsylavnijos ir Yale universite Komitetas taip pat rūpinasi ir Eu torius pasirodė esąs A. Baronas.
vais ir tik klaidina studijuojančius. tuose, liet, literatūrą nagrinės latvis ropoj smarkiai besiplečiančiu nau Jau tada dr. E. Tumienė šiam ro
Taip ir įvyko — lietuvių kalba turi šalia latvių lit-ros; kursas bus įves juoju kolonijalizmu, jis atsakė, kad manui pramatė pasisekimą ameri
sau garbingą vietą indoeuropiečių tas University of Illinois (Urbanoj), tuo reikalu jis esąs ’’skirtingos nuo kiečių literatūros pasaulyje. Taip ir
Northwestern universitete, gal net monės”.
įvyko, kai ’’Lieptai ir bedugnės”
kalbų grupėje.
Kitas kalbėtojas tame simpoziu buvo išverstos ir išleistos angliškai.
Pradžioje daug energijos pareikš Ohio State, Columbus Ohio (kaip
ta ir studentus jai renkant: jaunimo rašo spalio 15 d. ’’Draugo” kultū me buvo Juan Felipe Yriart, Uru Nė viena kita knyga nesusilaukė
organizacijų asmenys, tiesiog į na riniam priede), o UCLA universi gvajaus ambasadorius Washingtone. tokio plataus atgarsio, kaip šis Ba
mus ėjo, kalbino, ragino, net gra tete lietuvių kalbos kursą būsime Jis taip pat kalbėjo apie besivys rono romanas — jį gerai recenzavo
tančių tautų vietą besikeičiančiame literatūros žurnalas ’’Saturday Re
sino! To pasėkoje susidarė graži palaidoję patys...
Australiečiai lietuviai, norėdami pasaulyje.
view”, apie jį ir autorių plačiai rašė
studijuojančių grupė. Galima buvo
Ambasadorius Yriart yra malo Čikagos dienraščio literatūros prie
išsikovoti lietuvių kalbos katedrą
tik džiaugtis.
Dr. M. Gimbutienei gavus kitą, naujai steigiamame Latrobe uni naus būdo, simpatingai pasisakė das ir kit.
Paskutiniuoju metu A. Barono
pagal savo specialybę (archeologiją) versitete, (rūpinasi, pluša jau keleri apie lietuvius. Daug jų jis pažįstąs
paskyrimą, kalbos lektorium pa metai — spauda deda rašinius tuo Urugvajuje. Palaikąs gerus santy literatūrinę karjerą papuošė dar
kviestas lingvistas ir literatas Juo reikalu, lietuvių šeimos atakuoja kius su Lietuvos Atstovu J. Kajec- vienas laimėjimas: jam paskirta
zas Tininis. Kalbos skyrius savo mos raštais; dirba organizacijos, ku Washingtone. Gerokai susipaži premija ’’Giedros” romano kon
programą numatė plėsti — įvesti parapijos, Lietuvių Bendruomenės nęs su dabartine Lietuvos padėtimi. kurse už romaną ’’Trečioji mote
lietuvių literatūros studijas. Rodos, padaliniai, studentų grupės; rengia Urugvajaus konsulas Chicagoje Fe ris”. Ši knyga literatūros vakare
ko daugiau ir bereikia! Kai iš uni mas stipendijų fondas, užjudinti ar lix Stungevičius esąs lietuvių kil bus galima įsigyti ir gauti parašą.
Šis A. Barono, dabartinio Lietu
versiteto pusės taip dosniai ir sklan chitektai, inžinieriai, gydytojai, ra mės.
Priešpiečių metu kalbėjo Tunisi- vių Rašytojų draugijos pirmininko,
džiai viskas ėjo, patys lietuviai ėmė movės, ir kiti junginiai. ’’Tautinė
šalti, studentų skaičius mažėti, — pareiga ir garbė šaukia... (juos) Į sijos Užsienių Reikalų ministras apsilankymas Los Angelėse bus
seniems išėjus kursą, naujų beveik lietuvių kalbos katedros įsteigimo Habib Bourguiba, Ir., tema ’’Tai lyg ir tam tikras vizitas senajai
žygį”, rašo A. Krausas, ALB kos ugdymas per žmogaus ugdymą Liet. Rašytojų Draugijos valdybai,
nebesiranda.
Plradžioje, įkarštyje, iš kitų uni Krašto Kultūros Tarybos Lituanis (promotion)”. Be žmogaus ugdy kurią sudarė Los Angeles rašyto
versitetų ateinantiems studentams tinės sekcijos vadovas. O kur mū mo, esą, taika yra neįmanoma. jai. Jis čia gruodžio 10 d. skaitys
klausyti lietuvių kalbos kurso buvo sų, losangeliškių, tautinė pareiga ir Kabėdamas apie Tunisijos atgautą savo prozos, poezijos ir hurnoiristiorganizuojamos ir skiriamos sti garbė, kai reikia lietuvių kalbos laisvę, pažymėjo, kad ’’mūsų socia kos kartu su kviestais Los An
pendijos. Dabar visuomenėje ir kursą UCLA tik palaikyti, kasmet lizmas paneigia prolearijato dikta geles ir apylinkėse gyvenančiais ra
ši mintis jau užgeso. Lietuvių kal duoti keletą ar keliolika studentų, tūrą ir visus prievartos (violent) šytojais.
Jau dabar jaučiamas tuo vakaru
bos kursas niekam, išskyrus uni surinkti keletą stipendijų (studijuo socialinius perversmus”. Taikos iš
versitetą ir jos dėstytoją, rodos, ne jantiems UCLA nieko nekaštuoja). laikymui visos tautos privalo su neeilinis publikos susidomėjimas. Po
berūpi. Jeigu taip ir toliau bus, ne Tai klausimai, į kuriuos reikia at prasti, kad tai yra jų visų gyvybi aktorių interpretuotų veikalų Bal
to vakare publika su įdomumu lau
laukime stebuklų, nesitikėkime stu sakyti neatidėliojant. Ir atsakyti ne nis reikalas.
To ministro tėvas Bourguiba yra kia pačių autorių pasirodymo, nori
dentų iš mėnulio, o kursas nebus filosofavimais, ne išvedžiojimais,
su jais akis į akį susitikti, išgirsti
dėstomas tuščioms sienoms. Bet ne pasiteisinimais ’’jeigu... taigi...”, Tunisijos prezidentas.
Pasadenos Rotary klubas spalio jų gyvą žodį, gauti turimoms ir nau
tada jau nebebus laikas kaltinti bet aktyvia veikla, pozityviu dar
universiteto vadovybę, ieškoti kal bu ir konkrečiais daviniais: duoti 8 d. vėl pakartojo metinį pobūvį, joms knygoms autografus. O ta
tininkų savo ar kitų tarpe, rauti UCLA lietuvių k. kursui studentų. taikomą užsienio studentams susi- proga jau nebetoli, (k. j.).
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Skaitytojų balsai

SVARBIAUSIA

SAVI REIKALAI

dėl tebūna visiems aišku, kad pa
rapijos administratorius savo nie
Los Angeles lietuvių greitai au kuo nepagrįstais pažadais pastatyti
gančios kolonijos vienas svaroiųjų lietuviams salę tik klaidina žmones.
re.kaių yra nuosavos salės įs.g.- Tą lietuviams svarbų reikalą jis pa
junas. suprantama. sava sale turcj naudoja skatinimui "šimtą tūkstan
būti erdvi, tinkama įvairiems sa čių skolai atmokėti". Kiekvienam
viems parengimams ir sueigoms. O. yra aišku, kad žadamoji parapijos
rodos, bene pats svarbiausias daly salė irgi būtų diacezijos nuosavybė,
kas, kad tokia sale butų gerame o lietuviai ten būtų tik kampinin
rajone, bent mūsiškių daugumai kai - nuomininkai, nors salė būtų
patogiai pasiekiama.
jų pinigais pastatyta, nuo statytojų
lenką patirti, kad salės reikaiu nulupant dvigubą kailį: sumokant
sus.iup.no kai kurios organizacijos 100.000 dol. skolos ir užsikraunant
ir daugelis lietuvybės ateitim besi- naują skolą. Visi žinome lietuvišką
liaudies posakį: kiauro maišo ne
rup.nancių pavienių asmenų.
pripilsi.
Jį Los Angeles parapijie
LAV-se” No. 7-8 š. m. lieposrugp. mėn. laidos vedamajame pa- čiai pilame jau 25 metai. Parapijos
j^d.ntas salės reikalo klausimas, administratorius siūlo tai daryti ir
i ai yra .imtas, aiškus ir sveikinti toliau. Niekas jam tai uždrausti ne
nas pasisakymas. Reikia tikėtis, gali. Bet visi Los Angeles lietuviai,
kad musų veiklieji visuomen.mnkai ne vien Šv. Kazimiero parapijos
taipgi rimtai tuo aktualiu reikalu nariai, pagalvokime, pasitarkime ir
pasisakys ir pagreitins praktiškas imkimės darbo sau ir savųjų at
priemones surasti lietuviams nuosa eičiai.
Geriau kalbėkime nuosavos sa
vą salę įsigyti.
lės reikalu. Pavieniai asmenys ir or
Apgailėtina, kad tas svarbus reganizacijos. kam tik tas klausimas
kalas kai kieno bandomas kitur
rūpi, turi sukviesti pasitarimą ir tų
nukreipti. Taip — kitur: lietuvių svajonių vykdymą pradėti.
nenaudai. Parapijos administrato
LAV skaitytojas
rius per savo leidžiamą biuletenį ir
gi "pasisakė" už patogesnės salės
reikalingumą. Pažadama didelę sa
Išleidžiamas naujas almanachas
lę statyti tada, kai "parapijos šimto
Jau baigiama paruošti Kaliforni
tūkstančių dolerių skola bus atmo
kėta". Toks "pasisakymas" yra ne jos Lietuvių Almanacho nauja lai
vietoje, jo siūlymas peiktinas ir ne da. Šis darbas gana ilgai užtruko,
priimtinas. Šis svarbus kolonijos nes reikėjo pakeisti telefonų nu
reikalas bandoma svetimųjų bizniui merius pagal naują skaičių siste
panaudoti. Toksai "pasisakymas" mą. be to, surasti visiems adresams
reiškia: pasiskubinkite šimtą tūks Zip Codo numerius.
tančių dolerių skolos apmokėti, ta
Dabar abėcėlės eile siuntinėjami
da pradėsime reikiamus salei kitus visiems adresai korektūrų patikri
šimtus tūkstančių rinkti ir tik tada nimui. Gavę ir patkrinę bei pataisę
salę statyti. Keistokas sąlyginis pa tuoj prašomi adresatai lapelius grą
žadas. Dar keistesnė kombinacija. žinti Almanacho redakcijai.
Tik pažiūrėkime, kam mokėsime ta
Už adreso ir telefono patalpini
"skolą" ir kieno bus naujoji salė. mą nieko nekaštuoja. Kas nori gau
Ar jis bus Los Angeles lietuvių?
ti naują almanacho laidą, prašomas
Parapijos reikalai visiškai skiria prisiųsti $3.00 spaudos ilr pašto bei
si nuo lietuvių nuosavos salės pa administracijos išlaidoms padengti.
statymo reikalo. Bandymas tuos
Kurie nori patalpinti almanache
reikalus suplakti į vieną yra, pa savo profesijos ar prekybos bei
prasčiausiai sakant, tik žmonių biznio adresus klasifikuotame sąra
klaidinimas. Jau įsigytoji (lietuvių še — kaštuoja po $3.00 už kiek
pinigais) parapijos nuosavybė pri vieną. Dėl didesnių skelbimų (pus
klauso ne lietuviams, bet diacezi- lapio, pusės psl. ir pan.), prašome
jai. Lietuviai į tas nuosavybes jokių telefonuoti laidėjui tel. NO 4-2919.
teisių neturi ir jokių pretenzijų ne
Orgaiznacijos, kurios nori patal
gali reikšti. Diacezijos skirtas da pinti savo valdybų sąstatus su adre
bartinis administratorius leidžia pa sais ir telefonais, prašomos pri
rapijos pastatais lietuviams naudo siųsti tekstus ir $5.00 mokesčio.
tis. Bet reikia žinoti, kad aplinky
Almanacho naujoji laida bus žy
bėms susidėjus, keičiami ir parapi miai pilnesnė ilr didesnė negu pir
jos administratoriai. Kitas adminis moji.
tratorius gali neleisti lietuviams pa
Visą medžiagą prašome siųsti:
statais (taigi, ir sale) naudotis. Lie
Kalifornijos Lietuvių Almanachas
tuviai neturėsime jokios teisės re:4364 Sunset Blvd.,
kalauti naudotis sale, kuri bus ne
Los Angeles, Calif. 90029.
lietuvių, bet diacezijos valdoma.
Pataisymus, adreso pakeitimus ir
Mums rūpi ne parapijos, bet lie kt. pranešti telefonais NO 4-2919
tuvių nuosavos salės reikalai. Lie arba 664-2910.
tuviams jau įkyrėjo būti diacezijos
Almanachą leidžia Kalifornijos
ar kitų patalpų nuomininkais. To- Lietuvių Prekybos Rūmai.
Kolonijos salės reikalu

IŠ LOS ANGELES KOLONIJOS MENO IR VISUOMENINĖS VEIKLOS:
I. — Meno ir foto oarodoje: iš kaires — LD red. Brazdžionis, kun. A.
Kezys, SJ, rašyt. Alė Rūta, pasakiusi parodos atidarymo kalbą, /r dail.
Petras Lukas.
II. šeštadieninės Lituanistinės mokyklos mokytojai. Sėdi: A. Balsienė,
D. Polikaitienė, kun. A. Valiuška, A. Puškorienė; stovi: D. Razutytė,
mokyklos vedėjas Ign. Medžiukas, I. Raulinaitienė ir J. Puškorius.
III. A. Kiršonio paskaitos metu Kalif. Liet. Prekybos Rūmu susirinkime.
Iš kailės — J. Gurcinas, A. Skirius, P. V. Raulinaitis ir A. Kiršonis.

Rezoliuciją priėmė Senatas...

Atkelta iš 1 f s’.

kę mūsų pusėn. Ypatinga padėka
priklauso visiems rezoliucijų auto
riams ar koautoriams, kurių eilėse
buvo 30 senatorių. Nepaprastos
iniciatyvos ir energijos rezoliucijai
pravesti parodė šie senatoriai: Eve
rett M. Dirksen, Thomas H.
Kuchel, Bourke B. Hickenlooper.
Karl E. Mundt, Frank J. Laushc,
Thomas J. Dodd, Claiborne Pell,
John O. Pastore, Robert P. Griffin,
Roman L. Hruska, Hugh Scott ir
kt. Neprastai daug laiko ir ener
gijos rezoliucijos Senate pravedimo
reikalui skyrė poros senatorių pa
dėjėjai: senatoriaus Kuchel padėjė
jas John E. Merriam (legislative
assistant) ir senatoriaus Dodd pa
dėjėjas David Martin (administra
tive assistant). Juos visus turėtu
1966 m. lapkričio men.

mėm prisiminti padėkos laiškučiais.
Padėkos laiškučiai adresuotini: The
Honorable (senatoriaus vardas ir
pavardė), Senate Office Building
Washington, D. C. 20510.
Darbas dar nebaigtas

Rezoliucijoms Remti Komitetas,
pravesdamas rezoliuciją JAV-bių
Kongrese, padarė tik savo užsibrėž
to tikslo gerą pradžią. Tolimesni
darbai ir žygiai: privertimas Ad
ministracijos ir Valstybės Departa
mento imtis priemonių pravestą re
zoliuciją įgyvendinti, perkeliant
Lietuvos bylą į Jungtines Tautas
ir kitus tarptautinius forumus ir ten
tinkamai ją apginant. (Pilniau tuo
klausimu bus pasisakyta atskirai).
Visais klausimais rašyti: Rezoliu
cijoms Remti Komitetas, Post Of
fice Box 77048, Los Angeles. Calif.
90007.
IT
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Los Angeles Technologai

šių (1966) metų spalio 29 d. 4
vai. p. p. inž. R. Kaminsko sody
boje, 482 Patrician Way, Monro
via, Calif., ruošia grandiozinį jau
čio kapimą su alučiu.

Programoje: naujos valdybos
rinkimai; L. A. Technologų susi
jungimo su ALIAS balsavimo re
zultatų pranešimas; diskusijos dėl
ateities veiklos; linksmoji dalis.
Br. Budgino atminimui

Tragiškai mirusio inž. Br. Bud
gino atminimui pagerbti ir įamžin
ti Los Angeles Technologai vietoje
gėlių prie karsto suaukojo $145.00
Lietuvių Fondui.
Aukojo: $20.00 — inž. dr. J.
Žmuidzinas, inž. V. Grakauskas.
$10.00: V. P. Vidugiriai, P. B.
Butkiai, G. Vitkus, L. N. Griniai,
V. Tamošaičiai, P. M. Gauronskai
ir V. R. Saliamonai.
$5.00: A. A. Kulniai, S. J. Shepečiai, A. D. Ratkeliai, T. Mickus,
B. B. Čiurlioniai, E .A. Arbai ir
R. Bureika.
Kiti kolegos velionį pagerbė gė
lėmis ir šv. Mišių užprašymu.
Kovojusių už Lietuvą minėjimas

Lietuvių Veteranų Sąjungos ’’Ra
movė” Los Angeles skyrius š. m.
lapkričio 13 d., sekmadienį, rengia
48 metų Nepriklausomos Lietuvos
Kariuomenės šventės minėjimą.
Minėjimas įvyks Šv. Kazimiero
parap. bažnyčioje 10 vai. 30 min.
pamaldomis už žuvusius kovose dėl
Lietuvos Nepriklausomybės karius,
šaulius, partizanus, o taip pat visus
piliečius lietuvius.
Po pamaldų parapijos salėje
įvyks akademija su paskaita ir me
nine dalimi.
Apie bendrą politinę situaciją
kalbės Vliko pirm. V. Sidzikauskas.
Meninę dalį atliks solistas A. Pa
vasaris, akomponuojant pianistei R.
Apeikytei, ir jaunimas — Šv. Kazi
miero Lituanistinių Mokyklų cho
ras, vedamas mokyt. O. Razutienės,
akomponuojant pianistei O. Ba
rauskienei, išpildys komp. Juozo
Bertulio kantatos ’’Mes išarsim auk
so skrynią” ištrauką: ’’Miško bro
liams kankiniams”, ir padainuos
keletą dainų.
V. Sidzikausko, grįžtančio iš Azi
jos sostinių, pranešimas bus labai
aktualus ir visiems įdomus. Todėl
visi lietuviai kviečiami gausiai da
lyvauti.
Kariuomenės šventės proga kiek
vienais metais prisimename Nepri
klausomybės kovų gyvuosius liudi
ninkus — karo invalidus; jų liko

jau maža saujelė — apie 16 asme
nų. Jų materialinė būklė dėl įvai
rių sužeidimų (dauguma nešioja
protezus) ir jų senyvo amžiaus yra
labai sunki. Būtų visų mūsų lietu
vių pareiga jų būklę palengvinti.
Tam reikalui kun. klebonui prita
riant ir leidžiant, prie bažnyčios bus

renkamos aukos. Bukime dosnūs ir
auKOKune visi, Kiek kas gali.
K. Liaudanskas

1ST RALKOS Iš ’’FAUSTO”
susivienijimo koncerte-vakare

lapkričio 12 d. 7 vai. 30 min.
vaKaro, Sv. Kazimiero par. salėj,
3o3Z Evans St, Los Angeles, bus
atlikta iš 'Fausto” operos ištrau
kos - arijos ir šokiai.
Programą atlieka moterų ’’Su
tartine”, solistai ir šokėjai.
’’Sutartinėje dainuoja: Regina
Aukštkalnytė (atliks solo partiją),
Adelė Bajalienė, Karolė Dam
brauskaitė (dainuos obligato), Ona
Mironienė, Janina Radvenienė,
Bronė Skirienė (dainuos keletą so
lo partijų) ir Žibutė Stroputė. Dai
nos parinktos labai įvairios: sutar
tinės repertuare bus dar negirdėtų
naujų dainų iš dabartinės Lietuvos,
O. Metrikienės (’’Sutartinės” vado
vės) naujų kompozicijų, mėgiamų
lietuvių kompozitorių dainų ir kele
tas populiarių svetimtaučių dainų.
’’Fauste” dainuos vieni iš geriau
siai pasireiškusių Los Angeles ir
apylinkės solistų: Z. Kalvaitienė, V.
Saras, H. Paškevičius, K. Dam
brauskaitė, A. Polikaitis ir V. Du
da. Jie atliks parinktas gražiausias
arijas iš ’’Fausto” operos. [ chorą,
šalia solistų, įeina ’’Sutartinė” ir
svečiai dainininkai — M. Prišmantas ir J. Bergen’as.
Visai muzikinei daliai vadovau
ja O. Mctrikienė, talkininkauja O.
Barauskienė; režisuoja O. Mironie
nė.
Su spalvingais kostiumais, nau
dojant bavarų šokių žingsnius, pa
šoks šie šokėjai, vadovaujami R.
Skiriūtės: D. Barauskaitė, R. Rozenblataitė, L. Stančikaitė, V. Du
da, M. Matulionis, S. Paplauskas,
V. Vilimas ir R. Skiriūtė.
Vakaro programos pranešėja
pakviesta Ž. Brinkienė. Žodį tars
J. Kojelis.
Scenos dekoracijos R. Kalvaičio;
šviesas tvarkys V. Gilys. Svečius
priims B. Kazlauskaitė ir D. Razutytė.
Po programos šokiams gros E.
Blažio jaunimo orkestras.
Bilietų kainos: $2.00, studen
tams ir pensininkams — $1.00.
Lietuvių liaudies menas UCLA

— UCLA profesorė dr. Marija
Gimbutienė organizuoja to univer
siteto patalpose didelę lietuvių
liaudies meno parodą. Atidarymas
įvyks lapkričio mėn. 20 d. 8 vai.
vakaro.
Ta proga gruodžio 4 d. Jaunimo
Ansamblio vyr. tautinių šokių gru
pė, papildyta UCLA studentaisėmis, buvusiais ilgamečiais tos gru
pės nariais, vadovaujama O. Ra
zutienės, pašoks lietuvių tautinių
šokių. Gros muz. G. Gudauskienės
vadovaujamas orkestras.
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Kalifornijos Lietuvių Prekybos
Rūmų susirinkimas

įvyko spalio mėn. 2 d. Lietuvių
Bendruomenės Namuose,
4423
Santa Monica Blvd., L. A. Susi
rinko gausus narių ir svečių būrys.
Aleksandras Kiršonis, Lietuvių
Kredito Kooperatyvo Los Angeles
pirmininkas, laikė paskaitą, kuri
buvo paruošta iš jo studijų ir paty
rimų profesiniam darbe. Po paskai
tos buvo daug paklausimų, liečian
čių kredito kooperatyvus ir jų biz
nį. Vietos Liet. Kredito Koop. yra
veiklus ir turi virš 400 narių, kurie
jame laiko savo santaupas ir rei
kale skolinasi pinigų biznio reika
lams prieinamomis sąlygomis.
Kredito kooperatyvai plinta JAV
ir šiuo kooperatyvu verta susidomė
ti kaip kredito institucija; ji yra ne
toli lietuvių bažnyčios — 3356
Glendale Blvd., tel. 661-5276. Kre
dito kooperatyvas be įprastinių san
taupų ir finansavimo patarnavimų
duoda savo nariams nemokamą gy
vybės draudimą iki 2000 dol. vertės

pagal padėto indėlio didumą ir tau
pytojo amžių; sveikatos patikrini
mas nedaromas; taupymo bendro
vės ir bankai šitokio draudimo ne
duoda.
Paskaitininkas nuodugniai supa
žindino klausytojus su kooperatyvo
veikla, nes jis pats yra tam rimtai
pasiruošęs: ekonominių mokslų stu
dijas baigė Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose, gilino Heidelberge, dir
bo ir dabar dirba ekonomikos ir fi
nansų srity; suorganizavo Toronte
(Kanadoje) Liet. Kredito Koope
ratyvą ir jį tvarkė; dabar yra Los
Angeles Lietuvių Kooperatyvo ve
dėjas ir pirmininkas.
Pasiruošusių profesionalų, paty
rusių asmenų paskaitos yra visada
naudingos ir pamokančios verslo
žmonėms. Prekybos Rūmai šioj
srity patarnauja savo nariams: tik
prisiminkime bent keletą svarbes
nių paskaitų, kaip va: vietinis bro
keris J. Conn kalbėjo apie Propo
sition 14, kuri domino ir dar domi
na visus nejudomo turto savinin
kus; inž. Br. Budginas laikė paskai
tas apie investavimą ir prekybą biz
nio akcijomis (Šerais); Rūmų pir
mininkas P. V. Raulinaitis — apie
Federalinius ir Kalifornijos valsty
bės pajamų mokesčius, jų apskai
čiavimą ir mokestinių pareiškimų
surašymą; J. Kukanauza — apie
prekybą ir santykius su klijentais
ir daug kitų verslo reikalų aiškini
mų. Numatoma paskaitos apie tur
to ir atsakomybės apdraudas. or
ganizavimą gamybinių įmonių ir tt.
Susirinkimas truko apie dvi valandi ir praėjo gyvu susidomėjimu.
Įsirašė keletas naujų narių (nario
mokestis metams $5.00).
Susirinkimai paprastai būna sek
madieniais 12 vai. 30 min. dienos
metu Bendruomenės Namuose ar
kitoj pas'rinktoj vietoj. Bendruo
menės Namuose šeimininkė A. Šatnerienė paruošia skanius pietus

($1.50 asmeniui).
I Kantorn.jos Lietuv(ų Prekybos
Rūmus rašosi nariais ir juose ak
tyviai dalyvauja vietiniai lietuviai
verslininkai iš visos Kalifornijos;
kuo daugiau bus nar.ų, tuo aktingumas pagyvės.
V.

NAUJOS KNYGOS
Atsiųsią paminėti
Vytė Nemunėlis, MEŠKIUKAS
RUDNOSIUKAS. Eilėmis parašy

ta pasaka mažiesiems. Spalvotas
iliustracijas piešė dail. V. Stančikaitė-Abraitienė.
Didelio formato,
įrišta kietais viršeliais. Išleido ’’Lie
tuvių Dienos”, 4364 Sunset Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90029. Kaina
$3.00. Gaunama leidykloje if pas
knygų platintojus.
Tai yra III-ji ’’Meškiuko Rudnosiuko” laida. Per eilę metų Meš
kiukas Rudnosiukas yra tapusi po
puliariausia ir mėgiamiausia mažų
jų knyga — ją vaikai labai lengvai
išmoksta atmintinai ’’skaityti”; ją
lituanistinių mokyklų mokytojai
naudoja kaip pirmųjų skaitinių
priemonę; Meškiukas Rudnosiu
kas yra choru dainuojamas jauni
mo stovyklose; taip pat jis yra bu
vęs daugelį kartų inscenizuotas ir
vaidintas scenoje bei radijo valan
dėlėse.
’’Meškiuką Rudnosiuką” labai
teigiamai yra vertinę mūsų pedago
gai, o tik jam pasirodžius — buvo
rekomenduotas geriausiu kandidatu
jaunimo literatūros premijai gauti.
Šią knygą iš kitų išskiria ne vien
puikiai parašytas tekstas, bet ir ne
paprasto gražumo daugelio spalvų
piešiniai, kur meškinų šeima pa
vaizduota vilkinti lietuvių tautiniais
drabužiais. Visai meškinų šeimai
yra duoti žmonių pavidalai ir vei
dai, kurie tokie malonūs ir simpa
tiški, kad negalima atsigrožėti.
Dar prieš knygai išeinant iš spau
dos, ją tiesiai iš leidyklos užsisakė
keli šimtai pavienių asmenų iir li
tuanistinių mokyklų. Šiuo metu ji
yra labiausiai einanti lietuviška
knyga — perka ją tėvai, seneliai,
mokytojai ir net patsai jaunimas.

Parapijos teisėms
atgauti komitetas
Atgaivinamas lietuvių parapijos
teisėms atgauti komitetas Los An
geles mieste, sudarant naują ir ak
tyvią to komiteto vadovybę. Į komi
tetą įsijungia visa eilė lietuvių ka
talikų darbuotojų Los Angeles mies
te. Naujai komiteto vadovybei savo
talką yra pažadėję keli žymūs ir
įtakingi lietuvių dvasiškiai Romoje
ir Vatikane.

SKAITYKITE
ir kitiems patarkite skaityti
’’Lietuviai Amerikos Vakaruose”.
1966 m. lapkričio mėn.
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MERAS S. YORTY LABIAU REMIA R. REAGAN,
NEGU GUB. BROWN
Kas mėnuo Los Angeles meras
turi bendrus pietus su spaudos, ra
dijo ir televizijos vadovybėmis. Čia

jis informuoja apie savo veiklą .f
atsakinėja į paklausimus.

LIETUVOS REIKALŲ GYNĖJAI KONGRESE — Kongresmanas Glenard
P. Lipscomb (viršutinėje nutraukoje) ir kongresmanas Alphonso Bell
(žemutinėje nuotr.) yra dideli Lietuvos reikalų gynėjai Kongreso Atstovų
Rūmuose. Jie abu labai daug prisidėjo prie rezoliucijos pravedimo ten
1965 metų birželio mėnesyje.
VIRŠUJ — Kongr. Glenard P. Lipscomb (R. — Calif.) kalba jo pagerbime
Los Anreles mieste. Nuotraukoje, be jo, dar matyti: S. J. Paltus, L. Va
liukas. O. Bielskienė, dr. J. J. Bielskis ir kt.
ŽEMAI — Kongr. Alphonso Bell viename Vasario 16-sios minėjime Los
Angeles mieste. Iš kairės dešinėn: J. Jodelė, Lietuvos ministeris JAV-se
J. Kajeckas, kongr. A. Bell ir Lietuvos gen. konsulas dr. J. J. Bielskis.

puikiu pristatymu. Drąsiai, galingai
skambėjo Čiulrlionio mazurka, švel
niai — preliudas, liūdnai — nokSpalio I cl. Immaculate Heairt turnas. Pianistė kiekvienam jų davė
auditorijoje Raimonda Apeikytė tu tinkamą išraišką, parodydama, koks
rėjo savo piano rečitalį, kurio pro subtilus yra genijalusis Čiurlionis.
gramoje buvo Schuberto, Bacho,
Labai įspūdingai nuskambėjo
Lizto, Čiurlionio, Jančio ir Budriū- komp. V. Jančiaus muzikos gaba
no kūriniai. Smulkiau neminint liukas Vizija. Paimtas žinomas mo
svetimųjų, atliktų pirmoje koncer tyvas ir išplėtotas į atskirą kūrinį,
to dalyje, norime pasidžiaugti lie sudarė malonų pasiklausyti atski
tuvių kompozitorių Įtraukimu ir jų rą dalyką.
Rečitalio programą R. Apeikytė
baigė komp. B. Budriūno sonata
’’Mano tėvynė”. Sonata turi 4 da
lis, bet pianistė skambino tik dvi—
Audringi debesys virš Kauno ir
Nemunas laužia ledus. Nors kai
kam ši sonata buvo jau anksčiau
gidėta, bet R. Apeikytės interpre
tuojama ji nuskambėjo nepaprastai
įspūdingai.
Po rečitalio studentų unijos pa
talpose svečiai buvo pavaišinti ka
vute. Vėliau įvyko vaišės pianistės
tėvų namuose, į kurias susirinko
apie keturiasdešimt kviestinių sve
čių. Jų tarpe buvo nemažai Los
Angeles lietuvių menininkų, Rai
mondos profesorius J. Ringgold ir
šių žodžių autorius. Vaišingų šeimi
ninkų globoje svečiai jautėsi išsi
nėrė iš kasdieninių rūpesčių ir gy
veno muzikos sukeltais įspūdžiais.
APEIKYTĖS PIANO
REČITALIS

R. Apeikytė

1966 m. lapkričio mėn.

Buvo įdomūs pastarieji du susi
rinkimai, kurių viename dalyvavo
gub. E. Brown ir kitame — kandi
datas į gubernatorius — Ronald
Reagan.
Rugsėjo 2 d. į susirinkimą atvy
ko gub. E. Brown, apspistas TV ir
radijo stočių reporterių. Užklaustas,
ar jis atėjo prašyti S. Yorty, kad
šis jį endorsuotų, jis atsakė, kad
taip. Bet Ycirty neatsakė, kad pa
rems Browna. Jis tik šypsojosi ir
pasakė, kad rinkimų metu visai ne
būsiąs Kalifornijoje, nes išvykstąs
į Japoniją, į svečius.
Tas mūsų gubernatorius tikrai
turi drąsias akis, kad neatsiprašęs
už visus koliojimus pirminių rinki
mų metu Yorty adresu, dabar atėjo
prašyti paramos. Birown mūsų me
rą yra išvadinęs paranoiku, blogu
miesto vadu ir pan. Yorty per TV
programą žurnalistams pareiškė,
kad Brown savo žodžių neatsiėmęs,
neatsiprašęs ir padėtis tebesanti to
kia. kokia buvo per pirminius bal
savimus. Tačiau Brown, užklaus
tas reporterių, per TV pareiškė, kad
Yorty manąs, jog už jį balsavęs mi
lijonas asmenų, dabar atiduosiąs
savo balsus už Brown’ą. Taip už
save agituoti gali tik nesiskaitąs su
žodžiais demagogas.
Spalio 7 d. į pietus buvo pakvies
tas Ronald Reagan. Jis savo žody
je pasakė, kad tikisi, jog dauguma
balsavusių už Yorty, dabar atiduos
balsus už jį. Tačiau Reagan nepra
šė, kad Yorty jį oficialiai endor••• ••• ••• ••• *•* •••

••• •••

••• •••

♦♦♦

Ronald Reagan

suotų, žinodamas, kad būdamas
oficialus asmuo jis to padaryti ne
gali takto sumetimais. Bet Yorty
simpatijos Reagan’ui buvo aiškiai
matyti.
Pasirodo, kad Yorty ir Reagan
yra geri draugai nuo seno: abu kar
tu yra tarnavę kariuomenėje, kartu
iš kariuomenės paleisti; abu yra
griežtai nusistatę prieš komunistuo
jančius CDC demokratus, prieš ko
munistuojančius teisėjus (paskirtus
gub. E. Brown’o).
Savo nusistatymu prieš komunis
tuojantį elementą, savo naujais su
manymais dėl pensininkų reikalų,
dėl taxų ir kitų, ir tvirtais princi
pais bei draugiškumu lietuviams yra
labiau remtinas R. Reagan.
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• *•*

•••

••• *5* ••• ••• ♦**
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IŠ JŪRŲ SKAUTŲ VEIKLOS
Laivo krikštas
Gegužės 29 d. įvyko taip ilgai
ruoštas ir lauktas jūrų skautų laivo
(įsigyto pereitais metais) krikštas
Long Beach uoste. Svečiams susi
rinkus krantinėje, prie kurios plū-

Juros skautų vaizdai —
1. Kun. P. Celiešius atlieka laivo
krikšto apeigas;
2. Jūrų skautų kruiserio "Baltija”
krikštynos; krikšto tėvai: G. Gu
dauskienė ir K. šakys;
3. Jūrų skautės stovykloje;
4. V. Jusionio būrinis laivas
“Daivutė II” prie Katalinos krantų.

MŪSŲ

STOVYKLA

duriavo jau iš anksto iš Marina del Rašo
Rey atplukdytas laivas, prasidėjo jūrų skautas Arimantas Arbas
iškilmės, kurias pravedė j. psk. A.
Raulinaitis.
Pabudom iš miego anksti, pasi
Kkikšto apeigas atliko kun. P. ruošę keliauti į savo stovyklą Ka
Celiešius, o krikšto tėvais buvo talinos saloje. Šį šeštadienio rytą į
G. Gudauskienė ir K. Šakys. Su stovyklą plaukė trys laivai: Stepo
daužius tradicinę šampano bonką, Makarevičiaus ’’Nida”, Vyto Jusio
laivui duotas vardas ’’Baltija”.
nio ’’Daivutė II” ir jūrų skautų
Po krikšto dalis svečių buvo pa kruiseris ’’Baltija”. Mes, kurie plau
vežiota laivu, o po to susirinkta kėme ’’Nidoje” ,tikėjomės būti pir
piknikui pas S. Makarevičių, kur mieji.
K. Šakys tuoj suorganizavo ska
Išplaukėme iš Alamitos Bay ir
nėstų kepimą lauko pečiukuose iš- keliavome per Catalinos kanalą.
alkusiems svečiams pastiprinti, o Mūsų kelionė buvo gan paprasta,
G. Gudauskienė vaišino originaliai matėme tik keletą ryklių, delfinų ir
pagamintu krikšto pyragu.
skrendančių žuvų.
Pingvinas
Stovyklavietėje, kur stovyklavo
me jau prieš dvejus metus, atsira
Jūrų skautų balius
dome pirmieji ir, iškrovę savo daik
tus, nuėjome maudytis. Vėliau, at
Spalio 1 d. budžių skoningai iš plaukė kruiceris, ir reikėjo krausty
puoštoje Šv. Kazimiero parapijos ti maistą, palapines ir kitus stovyk
salėj įvykęs jūrų skautų rudens ba los įrengimus. Apie vidurdienį at
lius vėl pasižymėjo originalia proplaukė ’’Daivutė II” su daugybe
prama, kurią paruošė muz. G. Gu
bagažo, — reikėjo samdyti sunk
dauskienė.
vežimį, kad viską nuvežtų nuo
Ft-ograma, pavadinta ’’Melodija uosto tilto iki mūsų stovyklavietės.
ir ritmas” šį kartą buvo sudaryta Kai viskas buvo jau vietoje, pra
iš lengvesnės džazo muzikos pavyz dėjome statyti palapines, valyti ra
džių, kuriuos atliko ’’Baltijos vėjų” joną ir tvarkyti virtuvę. Tą vakarą
orkestras ir jaunieji solistai: įima buvome labai pavargę ir po vaka
Mažeikaitė ir Vytenis Dūda. Tiek rienės nuėjome gulti.
dainininkai, tiek ir muzikantai savo
Sekmaiednio rytą man teko
uždavinį atliko gerai ir finalinis nu
plaukti su ’’Nida” atgal į Los An
meris, kuriame vokalinis pasirody
geles paimti likusių stovyklautojų.
mas buvo sujungtas su šokiu, susi
Kai grįžome iš Los Angeles, visa
laukė gyvo žiūrovų pritarimo.
Po programos prasidėjo šokiai, stovykla jau buvo susirinkusi, —
grojant ’’Baltijos vėjų” orkestrui, tada pasiskirstėme palapines ir bu
kurį vesti paskutiniu metu p. Gu vo iškilmingas stovyklos atidary
dauskienei padeda akordeonistas V. mas. Po to ėjome maudytis į jūrą,
Kazakevičius. Kai kurių šokių me kol atskrido kapelionas kun. P. Ce
lodijas, orkestrui palydint, atliko liešius ir teikėjo eiti į mišias.
Pirmadienio rytą prasidėjo nor
dainininkai I. Mažeikaitė ir V. Du
da, bet didžiausio pasisekimo ir il malūs stovyklos darbai ir užsiėmi
gų plojimų susilaukė A. Polikaitis, mai. Budžiai mokė jūrų skautus
padainavęs ”On the street...” ir patyrimo programų, o laisvalai
kiais eidavome maudytis arba nar
’’Jaunystę”...
Bendrai paėmus, vien tik savo dyti su ’’snorkeliais” jūroje, kui;
jėgomis rengtas vakaras praėjo matėm įvairių žuvų ir keistų auga
gerai ir, vdrtinant pasisekimą, ten lų. Kas norėjo, galėjo taip pat nau
ka iškelti pastangas tų, kurie prie doti canoe, aba būrinį laivelį
jo prisidėjo, taigi pirmoje eilėje ’’Pingviną”. Jūrų skautai mokė jū
muz. G. Gudauskienės, kuri suda rų skautes kaip reikia buriuoti ir
rė programą ir paruošė daininin irkluoti.
kus bei muzikantus.
Vidury savaitės gavome paslidi
Toliau padėka priklauso V. Ke- nėti vandens slidėm, kol sugedo
valaitienei už dainų tekstų verti ’’Nida”. Kitą dieną padarėm išky
mus ir B. Mackialai bei V. Giliui lą į salos kalnus. Penktadienį tu
už scenos apšvietimo efektus. Bai rėjome visokių varžybų ir lenkty
giant vertėtų iškelti taip pat jūrų nių. Plaukymo lenktynes laimėjo
skautų komiteto narių ir ypač pir R. Čiurlionis, antrą vietą užėmė A.
mininko K. Šakio nenuilstamas pa Arbas ir trečią — S. Gudauskas.
Buriavime plaukėme po du ir pir
stangas ir darbą vakarui surengti.
Jūrų skautai tikrai gali džiaug-, mą vietą laimėjo R. Čiurlionis ir
tis ir didžiuotis, turėdami tokią A. Arbas, o antrą — S. Gudaus
nuoširdžią ir efektingą tėvų bei kas ir A. Račius, kuris buvo budis,
rėmėjų paramą.
Pingvinas į Canoe irklavime taip pat laimėjo
t R. Čiurlionis ir A. Arbas, antrą
ii vietą paėmė T. Mažeiką ir J. Petjrauskas.
LAV skaitytojai palaiko biznieriusi j i* Maistas šioje stovykloje buvo la
kurie skelbiasi LAV-se.
| ibai geras. Ūkio vedėjas buvo J. KaTralius. Mes valgėme ne tik steikus,

_____________ l
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bet ir abalonės mums prigaudė
Kęstas Bulota.
Šeštadienį vakare buvo budžių
kandidatų įžodžio laikas. Visi bu
džiai išėjo į kalnus ir už valandos
grįžo su dviem naujais nariais.
Nieks nežino, ką su jais davė, nes
tai yra paslaptis.
Sekmadienį jau atėjo stovyklos
pabaiga ir reikėjo ją griauti. Aš
grįžau namo su ’’Daivutė II” ir, kai
plaukėme, aš jau galvojau apie ki
tą stovyklą.

TAPKIME
LIETUVIŲ FONDO NARIAIS

Malonūs Los Angeles lietuviai ir
lietuvės,

Kaip jūs tikriausiai jau žinote.
Lietuvių Fondas yra įsteigtas lie
tuviu švietimui, mokslui, kultūrai
remti, skatinti bei ugdyti iv lietu
vių globai.
Mūsų tautai tai yra labai svar
būs uždaviniai, kuriems atlikti ir
yra stengiamasi sutelkti vieną mili
joną dolerių.
Esu tikras, jog savo širdyje ir jūs
LF idėjai pritariate, tik kasdienio
gyvenimo reikalai vis vertė įstojimą
i LF atidėlioti ateičiai.
Gyvename dabar ar ne patį ge
riausią šio krašto ekonominį laiko
tarpį su dideliais uždarbiais. Atei
tis gal ir bus dar geresnė, bet tai
glūdi nežinioje. O ir mes patys ar
dar begyvensime?
Vykdydamas savo visuomeninę
pareigą, nuoširdžiausiai kviečiu jus
dar šiais metais paaukoti Lietuvių
Fondui bent 100 dolerių. Kiekvie
nas narys, paaukojęs 100 dol. turi
vieną balsą ir gali aktyviai dalyvauti
LF tvarkyme.
Neatidėliokite šio svarbaus rei
kalo tolimesnei ateičiai. Maloniai
prašau savo čekį išrašyti Lithuani
an Foundation valdu ir pasiųsti
man.
Paaukotą sumą auktojas gali nu
rašyti nuo savo pajamų valstybinių
mokesčių reikalui.
Tapdami LF nariais ar testamen
tu užrašydami Fondui savo paliki
mą ar jo dalį, atliksite didelį pa
triotinį darbą savo tautos labui.
Jonas Motiejūnas,
Los Angeles LF vajaus komiteto
pirmininkas

Perskaitykit

Maugham

romaną

DAŽYTAS VUALIS
kurj lietuviškai Išvertė Stp. Zobarskas. Pagal šį romaną yra susuktai
filmas. Knygą galima įsigyti LD
leidykloje arba pas V. Prižgintą.

S. Maugham, vienas iš garsiausių
pasaulio romanistų ir novelistų, ką
tik mirė Prancūzų Rivieroje, su
laukęs 91 metų amžiaus.
3QGOCOOCOOOQOOOOOOOOOMO

1966 m. lapkričio men.
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BALFO VAKARAS, SKIRTAS LITERATŪRAI
Spalio 15 d. Los Angeles Šv. Ka
zimiero parap. salėje Įvyko Balfo
surengtas literatūros vakaras, kurio
programą sudalė ištraukų iš lietu
vių rašytojų kūrinių skaitymas, de
klamavimas, vaidinimas ir keletas
solo dainų. Skaitymą bei deklama
vimą atliko vietinio Dramos sam
būrio nariai, Dalilos Mackialienės
režisuojami.
Skaityta, deklamuota ar vaidinta
šie dalykai: J. Gliaudos feljetonas
’’Literatūros vakaras”; Alės Rūtos
ištrauka iš ’’Žemės šauksmas” —
’’Kirevkos kapinėse”; Bern. Braz
džionio iš ’’Liudininkų” ciklo —
’’Sibiran ištremtojo (mirusio) liudi
jimas”; Pr. Lemberto du eilėraščiai
— Motulė ir Pasimelskim, okeane;
N. Mazalaitės ’’Legenda apie il
gesį”; B. Sruogos ’’Sapiegos mono
logas”; V. Alanto ištrauka iš roma
no ’’Šventaragis”; K. Binkio prolo
gas iš jo ’’Generalinės repeticijos”;
P. Andriušio ištrauka iš romano
’’Tipelis” — Konrado kavinė; E.
Tumienės eilėr. ’’Naktį didmiestis”,
’’Adonis ir Sibilė” ik" ’’Dialogue
patriotique”; Antano Gustaičio du
eilėraščiai — Bendrai ir Asmens
kulto maldelė; J. Švaisto ištrauka
iš ’’Šaunaus penketuko”; A. Vaičiu
laičio pasaka ’’Uodas”; E. Janulai
tis paskaitė keletą savo eilėraščių.
Minėtus rašytojų kūrinius skaitė
arba deklamavo Dramos sambūrio
nariai ir pati režisierė D. Mackelienė: Medelis, Šimonytė, Tuminaitė,
Janušauskas, Stroputė, Dovydaitie
nė, Gilys, Mat'čiuška, Dovydaitis,

Keselytė, Prišmantas, Šakys; kai
kurie jų pasirodė su keliais daly
kais. Buvo galima pasigrožėti kaikurių jaunųjų gera lietuvių kalba
ir tarimu. Ypač gerai skambėjo
Janušausko mintinai atliktas mono
logas ir ypatingai vaizdžiai suvai
dinti Tumienės eilėraščiai; įvairiai
imitavo kavinės personažus Dovy
daitis, pagirtina Tuminaitė už gerą
skaitymą, Keselytė už drąsą vaiz
duojant ”cha-cha-cha” momentus.
Visų pastangas publika įvertino, vi
sus pkiėmė šiltai.
Literatūrą paįvairino solo dainos,
kurias gyvai atliko nauja Los An
geles kolonijos narė St. KlimaitėPautienienė; ji padainavo keletą lie
tuviškų dalykų ir ištrauką iš ope
ros ’’Bohemos”. Programa baigta
trimis valsais, kuriuos padainavo
O. Deveikienė ir D. Mackialienė: iš
jų geriausiai nuskambėjo Gražiau
sia gėlė” ir Tu prisiminki”. Akomponavo O. MetVikienė.
Programos pranešinėtojas buvo
P. Lembertas; tam uždaviniui jis
labai tiko tiek savo išvaizda, tiek
puikiu balsu. Sulaužius tradiciją,
kad pranešėja turi būti tik mergai
tė, šį sykį vyriška ’’ranka” davė
programai cemento ir rimties.
Kaip režisierė, taip ir dramos
sambūrio nariai į šį vakarą įnešė
daug darbo ir talento ir už tai klausovai jiems galime būti tik dėkingi.
Nesakome, kad viskas buvo tobuly
bė, bet pagal amerikonišką posakį
— niekas nėra tobulas; mus džiu
gina darnios pastangos ir pasiekti
rezultatai, (j. s.).

RŪTA LEE-KILMONYTĖ

spalio 11—16 dienomis vaidino pa
grindinę rolę scenos pastatyme
’’Catch me if you can” Candlewood
teatre, New Fairfield, Conn. Rūta
dabar vis daugiau ir daugiau per
eina į scenos vaidybą (ne filmų).
Neseniai mes ją matėme sėkmingai
vaidinant pagrindinę rolę ’’The Pa
jama Game" veikale, Caroussel
teatre, Covina, Calif. Ateinančių
Kalėdų metu ji vaidins ’’Peter Pan”
veikale, Salt Lake City, Utah mies
te.
R. Skiriūtė televizijoj?

— Lapkričio 10 d., ketvirtadie
nio vakare, 7 vai. 30 min.. Rūta
Skiriūtė yra pakviesta dalyvauti
’’The Dating Game” programoje.
Šioje programoje anksčiau yra da
lyvavusi Rūta Lee - Kilmonytė;
Rūta Skiriūtė yra antroji lietuvaitė,
dalyvaujanti toje programoje.
Onutė Nausėdaitė-Ann Jillian

turėjo gerą rolę su Bob Hope sta
tomame veikale, kurį netrukus pa
matysime. Ji pasirodys ir kituose
filmuose TV ekrane, — pasekime
spaudos informacijas, kad nepraleistume progos pamatyti šią ky
lančią filmų žvaigždę.
— Irena Tamošaitienė, prieš ku
rį laiką įsigijusi magistro laipsnį,
nuo šio rudens pradėjo dėstyti vo
kiečių kalbą Kalifornijos universi
tete.

PAREMKIM KONGRESMANUS

Kongreso 22-e distrikte R. Cline,
praėjusį kartą tik dalimi nuošimčio
pralaimėjusį, vėl kandidatuojantį
prieš Gorman.
Cline buvo už prop. 14, o Kon
grese balsavo už baltųjų teises dis
ponuoti savo turtą, o Gorman —
buvo priešingas. Cline yra ir lietu
vių draugas.

“Aliutės sapno” lll-čio veiksmo repeticija. Vaidinimą rengia ateitininkai-

ištinka Aliutės žaisliukus miške,
kol pagaliau visi patenka į raganos
Lapkričio 27 d., sekmadienį, 12 trobelę. Kol Aliutė supranta savo
vai. 30 min. Šv. Kazimiero parap. klaidą, dar daug įdomybių nutinka.
salėje statoma Alės Sidabraitės sce
Palaikydamas veikų teatro {tradi
ninė pasaka ’’Aliutės sapnas”.
ciją, vaidinimą organizuoja ateiti
’’Aliutės sapnas” — puikus vai ninkų jaunimas. Scenoje pasirodys
kų literatūros kūrinys ir scenine ir 24 artistai. Vaidinimas trunka pus
fantazine prasme. Jaunieji vaidini antros valandos. Artistus ruošia D.
mo žiūrovai kaprizingos vyr. vei Polikaitienė, dekoracijas piešia mo
kėjos Aliutės charakteryje atpažins kyt. R. Bureikienė. Prieš vaidinimą
ir save. Juk visiems tenka susierzi parapijos apatinėje salėje bus duo
nimo minutėse nepaklausyti mamy dami pietūs. Organizaciniais reika
tės ar senelės ir žaisliukus išmėtyti lais rūpinasi moksleivių at-kų glo
po pakampius. Gausybė nuotykių bėjai — p. p. Jodelės. (K.).
’’ALIUTĖS SAPNAS”

J.966 m. lapkričio men.

Kongreso 26-me distrikte prieš
liberalą, CDC kandidatuotą George
E. Brown išėjo jaunas italas Bill
Orozco. George Brown (visai ne gi
minė gubernatoriui Brown) su ”vietnikais” ir ’’bytnikais” pernai pike
tavo net prezidentūrą. Lietuviams
toks kandidatas nepriimtinas, per
daug ’’progresyvus”.
PAIEŠKOJIMAS

Paieškau inž. Vanago, anksčiau
gyvenusio Australijoje ir KanadoMarija Žilinskienė,

2120 So. 50th Avė.,
Cicero, III 60650
SKAITYKITE
ir kitiems patarkite skaityti
’’Lietuviai Amerikos Vakaruose”.

VIRŠUJE: Rūta Kilmonytė, Marija
Kilmonienė ir Kamandulienė Kauno
ligoninėje prieš dvejus metus.
ŽEMAI:
Prie L. Kamandulienės
karsto — 1966 m. spalio 18 d. —
M. Kilmonienė, A. Staznickienė (ką
tik atvykusi iš Lietuvos), M. Vili
mienė, Rūta Kilmonytė, Lilija Vi
limaitė ir M. Vilimas.

Photo

L. Kančauskas

— Liudvika Kamandulienė, per

TV ir spaudą Rūtos Kilmonytės iš
garsinta kaip ’’mano bobutė”, mirė
š. m. spalio 10 d. nuo širdies smū
gio, bekepdama atvykstančiai iš
Lietuvos dukterei Antaninai Straznickienei pavaišinti. Deja, duktė
pavėlavo dvi valandas, ir mamytę
rado jau mirusią.
Spalio 18 d. L. Kamandulienė
buvo iškilmingai palaidota Šv. Kry
žiaus kapinėse iš Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios. Prie kapo žodį
tarė kun. dr. P. Celiešius. Po lai
dotuvių Kilmonių bute įvyko bend
ri užkandžiai, dalyvaujant apie 100
lietuvių, velionę palydėjusių į ka
pus.
Laidotuves tvarkė lietuvis laido
tuvininkas Adolfas Kasperas.
Reiškiame gilią užuojautą L. Ka
mandulienės likusiems giminėms:
Juozui ir Marijai Kilmoniams, Rū
tai Kilmonytei. Vincui ir Melvinai
Vilimams, Antaninai Stražnickienei, Mykolui ir Jievai Balukoniams
su dukra Lilija atvykusiems į lai
dotuves net iš Bostono, Mass,
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RONALD REAGAN

ROBERT H. FINCH

IVY BAKER PRIEST

SPENCER WILLIAMS

FRANK M. JORDAN

HOUSTON FLOURNOY

PASIŲSKIME Į SACRAMENTO ŽMONES, KURIE PAJĖGŪS GINTI LAISVĖS IDĖJĄ!
* Išrinkime į Kalifornijos vadovaujančius postus asmenis, kurie palaiko ryšius su mumis ir kurie
pasiryžę ginti mūšy reikalus.
• Patys balsuokime už žemiau išvardintus kandidatus; raginkime visus savo pažįstamus bei kaimy
nus atiduoti savo balsus už šiuos kandidatus lapkričio mėn. 8 dienos rinkimuose.

Mūšy rekomenduojami kandidatai:
RONALD REAGAN — į Kalifornijos gubernatoriaus
postą;
ROBERT H. FINCH — į gubernatoriaus padėjėjo (Lt.
Governor) postą;

MRS. IVY BAKER PRIEST — į Kalifornijos kasininko
(State Treasurer) postą;
SPENCER WILLIAMS — į Kalifornijos vyriausio pro
kuroro (Attorney General) postą;

FRANK M. JORDAN — į Kalifornijos steito sekreto
riaus (Secretary of State of Calif.) postą; ir
HOUSTON I. FLOURNOY - į Kalifornijos kontrolie
riaus (Controller) postą.

Balsuokime už lietuviu ir Lietuvos reikalų gynėjus

ir tikrus kovotojus prieš komnizmą!
SPECIALUS KOMITETAS ŠIŲ ASMENŲ KANDIDATŪROMS
REMTI:
Alė Rūta Arbicnė, Edmundas Arbas, Juozas Andrius, Bernardas
Brazdžionis, Nida Brinkienė, dr. Zigmas Brinkis, Bronius Budriūnas, Balys Čiurlionis, Aleksandras Dabšys, Julius Jodelė, dr. Juo
zas Jurkūnas, Vincas Kazlauskas, Juozas Kojelis, Kostas Liaudanskas, Albinas Markevičius, Antanas Mažeika, dr. Petras Pamataitis,
Vladas Pažiūra, Emilija Stirbienė, Antanas Skirius, Jonas Uždavi
nys, Leonardas Valiukas, Frank Valuskis.
iHiiiiiiniiiniiBiinwniiifflnmietNiiniMinnmiiiiiiiffiifliiiBiniiniiiimtwRiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiinmHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHiiiiiniHiimiiniiiiiiiiiiiniiiiiifliiiiHiiiiiiiiiiHimffliiifflm

MARY HAMROCK
PIERCE — HAMROCK
MORTUARV
921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.
Phone:
Richmond 9-6091

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance & Tax Service
REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029
NO 4-2919 ir
No 4-2910

H44*«*H*********M«**«

DR. MICHAEL HOLLINGER
Optometristas
329 W. Fifth St., Los Angeles, Calif.
Phone: MA 8-1056

Pasakykime jiems NE!
Kurie teisėjai, palankūs komunis
tams prašo mūsų balsų
Penki Kalifornijos vyriausiojo
teismo nariai š. m. lapkričio 8 d.
bus perrenkami 12-kos metų tarny
bai. Iš 5 vyr. teisėjų keturi yra pa
lankūs komunistų ir juodžių nacių
veiklai Amerikoje. Jie penki nu
sprendė, kad mūsų 5-kių milijonų
balsų dėl 14-tos propozicijos rei
kalavimas yra neteisingas ir panai
kino mūsų balsavimo rezultatus.
Dabar tikrai reikia pagalvoti, ar
verta už juos balsuoti ir juos per
rinkti, kai matome, kad jie dirba
ne mūsų ir ne visų 5-kių milijonų
balsuotojų, bet komunistų intere
sams.
Daugelis jų buvo ne rinkti, bet
politiniais sumetimais gubernato
riaus Brown paskirti. Kalifornijos

— LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

piliečiai dabar turi teisę pasisaky
ti, ar jie pritaria jų idėjoms, ar ne.
kad mūsų gražiąją Kaliforniją pa
verstų šiukšlynų, kad mūsų namų
šeimininkais padarytų komunistuo
jančius elementus!
Štai tie penki teisėjai už kuriuos
turime balsuoti NO: Paul Peek,
Rodger J. Traynor, Louis J. Bur
ke ir Stanley Mosk.
Savo pasakymu jiems NE turime
pašalinti juos iš tų aukštų ir atsa
kingų pozicijų, į kurias jie pateko
ne rinkimų keliu, bet politine kom
binacija ,ir kurioms jie netinka,
nes eina prieš gyventojų daugumos
valią.
Štai pavyzdėlis iš gyvenimo .ku
ris tiesiogiai liečia lietuvius.
Prieš keletą savaičių, kai buvo
atvykęs iš New Yorko Balfo direk
torius kun. L. Jankus ginti paliki
mo (kad dalis turto paliekama Balfui) bylos, pasakė, kad teisėjas, ku

ris reikalavo, kad Paul Atko Balfui
palikto turto dalis atitektų Sovietų
Rusijai, advokatas buvo Edward
Mosk, vyr. teisėjo Stanley Mosk
brolis. Abu Moskai pučia į vieną
komunistinę dūdą, o dabai: Stanley
Mosk nori, kad jį žmonės išrinktų
teisėju dar 12-kai metų! Tiems joškėms daugiau rūpi Rusijos komu
nistų, negu lietuvių ir amerikiečių
tautos reikalai. Tad kodėl mes tu
rėtume už juos balsuoti, dar 12-kai
metų duoti jiems teisę mūsų žmo
nių palikimus atiduoti sovietams,
o mūsų namus — juodiems na
ciams, kad jie vėl diktuotų prieš
mūsų interesus ir prieš mūsų valią!
Atsiminkime balsuoti NE už L.
J. Burke, Stanley Mosk, Paul Peek
ir R. J. Traynor!
Painformuokime ir savo drau
gus bei pažįstamus šiuo klausimu.
P. R-kas
1966 m. lapkričio mėn.
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SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA

DOVANOS ŠVENČIŲ PROGA

Vengtų prieš bolševikus sukilimo su Mariner IV-tuoju erdvėlaiviu,
dešimtmeti minint spalio 23 dieną praskrendant pro Marso planetą;
Santa Monicos auditorijoj lietuviai sėkmingi to eksperimento rezulta
gražiai ir gausiai atstovavo tauti tai davė pirmą tikslų Marso atmos
niais rubais pasipuošusios lietuvai- feros išmatavimą. Tyrimų rezulta
tesė Regina AuKštkalnytė, Berna tus dr. Kliorė aprašė įvairiuose
deta FaKalniškytė, Dalia Burčinai- moksliniuose žurnaluose ir prista
te, Birute Lembergaitė, Daiva Čin- tė visai eilei mokslinių suvažiavimų.
gaitė, Laima Tumaitė, Daina Koje- Tuo būdu galime sakyti, kad
lytė, Rūta Skiriutė ir Rūta Zaikyte. dr. Kliorės gabumų dėka, jau ir lie
Rimas Gurčinas, lydimas mergaičių, tuvių nuopelnai erdvių tyrinėjime
įnešė i sceną Lietuvos vėliavą. Vi yfa nemaži. Šiuo metu dr. Kliorė
sa programa buvo televizijos sto paskirtas pagrindiniu tyrinėtoju
ties filmuojama ir bus rodoma vi Veneros ir vėl Marso tolimesnių
soje Amerikoje.
tyrimų eksperimentuose. Be to, dr.
Kliorė aktyvus skautų, sporto ir ki
— Antanas ir Olga Remeikiai, tose lietuvių organizacijose.
948 — 18th St., S. M. Apt. C
Inž. Egidijus Radvenis, kilęs iš
persikėlė iš Oceanside, Calif., kur
Šiaulių miesto, elektros inžinierius
išgyveno ketverius metus. A. Re- mokslus baigęs Kalifornijos (UCLmeikis pradėjo dirbti kaip elektro A) universitete. Santa Monikos ba
nikas Pietinės Kalifornijos univer liuje, Lietuvių Klubo iniciatyva,
siteto laboratorijoje.
Jaunimo Metų proga, pagerbtas už
nenuilstamą veiklą lietuvybės idea
Santa Monikos baliaus
lams pasiekti. Nuo 1949 m. pri
darbuotojams ir dalyviams dėko klausė skautams, veiklus įvairiose
jant buvo praleista viso baliaus ve pareigose. Veda lietuvių tautinių
dėjo Vytauto Rimo Pluko pavardė, šokių grupę, yra ilgametis Šv. Ka
— už tai viešai labai atsiprašau — zimiero parapijos choro narys, su
maniai dirba Bendruomenėje, Jau
Albinas Markevičius nimo Metų intensyvios veiklos Los
Santa Monicos klubo pirm. Angelėse organizatorius ir vado
vas. Studijų metų aktyviai reiškėsi
lietuvių studentų organizacijose;
dabar yra Liet. Bendruomenės Jau
LOS ANGELES LIETUVIŲ
INŽINIERIŲ ATŽYMĖJIMAS IR nimo sekcijos pirmininku (Los
Angelėse).
PAGERBIMAS
Abu šie inžinieriai yra sukūrę
Rugsėjo 17 d. Santa Monikos ba
šeimas su lietuvaitėmis, kurios irgi
liuje ’’Mira Mar” viešbutyje, be
yra aktyvios lietuviškoje veikloje.
kelių žymesnių veikėjų, buvo pa
E. A.
gerbti ir du Los Angeles inžinie
riai, įteikiant jiems po puikų adresą
už jų nuopelnus mokslui ir lietu
VIETOJE GĖLIŲ
sių visuomenei.
Dr. Arvydas Kliorė atžymėtas už ir užuojautų spaudoje Los Ange
mokslinius laimėjimus. Kilimu jis les Technologai inž. Broniaus Budiš Kauno, pedagogų sūnus, moks gino atminimui pagerbti yra nuta
lus baigęs Amerikoje daktaro laips rę paaukoti Lietuvių Fondui.
niu. Dar gana jaunas amžiumi, jau
Aukas siųsti E. Arbo vardu,
spėjo pasižymėti ir iškilti erdvių 305 22nd Street, Santa Monica,
tyrinėj mo srity. 1965 metais vado Calif. 90402.
vavo vienam iš septynių mokslinių
Aukojusių pavardės bus paskelb
eksperimentų, kurie buvo vykdyti tos spaudoje.

Netrukus lietuviškas jaunimas pa
liks mokyklų suolus. Draugai ir gi
minės sveikindami juos turėtų pa
sirinkti dovanėlėm ką nors lietu
viško: knygą, albumą, plokštelę ar
lietuviškų drožinių, gintaro dirbi
nių ir pan.

Gerą šių dovanų pasirinkimą ra
site užsukę i “Lietuvių Dienų” kny
gyną (darbo valandomis kasdien,
4364 Sunset Blvd., Los Angeles)
arba pas Vaclovą Prižgintą sekma
dieniais nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p.
(namų telef. DU 3-0788).

Lietuviškos ilgo grojimo plokštelės
I. Šokių, lengvoji muzika
Sutemų garsai. — Vanda Stankus.
10 muzikos šokių.
Stereo — $6.00, Hi-Fi $5.00
Ar pameni — Vanda Stankus ir
trio. Šokių muzika ir dainos.
Stereo — $6.00, Hi-Fi $5.00
Rožės ir tylūs vakarai. — Vanda
Stankus. 11 lengvos muz. šokių.
$5.00
Lengvos muzikos šokių rinkinys.
X ir XI plokštelės. A. šabaniausko.
$5.00
Lietuvių Tautiniai šokiai. J. Stuko leidinys. 14 šokių.
$4.00
Lietuviškos dainos ir šokiai. Mo
nitor Co. leidinys. 16 dalykų. $4.50
Pavergtos Tėvynės dainos ir šo
kiai. I ir II plokšt. J. Stuko leid.
$4.00

II. Chorai, ansambliai
Težydi vėliai Lietuva. Chicagos
Vyčių choras.
$4.00
Dainos iš Lietuvos. L. Juodytė su
Rūtos ansambliu.
$4.00
Tėvynei aukojam. Dainavos an
samblio 14 dainų.
Stereo — $6.00, Hi-Fi $5.00
Mes padainuosim. Čiurlionio an
samblio 16 dainų.
Stereo — $7.50, Hi-Fi $6.50
Suk, suk ratelį. Vilniaus liet, cho
ro 14 liaudies dainų.
$4.00
Mes žengiame su daina. New Yorko Vyrų okteto 17 dainų.
$4.00
Dainuojame su Rūta. J. Stuko—
Rūtos ansamblio dainos.
$4.00
Varpas. Toronto choro 8 liet, dai
nos ir 6 operų ištraukos.
$5.00
Stereo $6.00
Mylėsi Lietuvą iš tolo. Il-sios Dai
nų šventės rinktinė. Jungtiniai ir
rinktiniai chorai, geriausi dirigen
tai.
$5.00

III. Solistų dainos
Lietuvos prisiminimai. L. Juody
tės 14 liaud. dainų, akomp. gitara.
$5.00
Dainos Lietuvai. S. Čerienės kompoz. įdain. 12 dainų.
$4.00
Ar žinai tą šalį. R. Mastienės 13

liet, ir kt. dainų.
$5.00
Lionė Juodytė. Controalto, Town
Hall koncertas. 14 dainų.
$6.00
Dainuojame su Lione. 16 lietu
viškų dainų.
$5.00
Dainų ir arijų rečitalis. Solistas
Jonas Vaznelis.
$5.00
“Pilėną,”. Lietuviška opera iš pa
vergtos Lietuvos. 3 plokštelės.
$11.00

IV. Giesmės, kantatos
Kalėdų giesmės. Dirigentas Br.
Budriūnas. 11 Kalėdų giesmių. $5.00
S. Barčus radijo dain. 10 kalėdinių
ir 10 liaudies dainų.
$5.00
Septyni Kristaus žodžiai. Los An
geles šv. Kazimiero par. choras ir
solistai. Dir. B. Budriūnas.
$5.00
Garbė Tau, Viešpatie, ’’Dainavos”
ansambl. relig. giesmės.
$5.00
Stereo $6.00
Liaudies giesmės. Tėviškės choro
11 giesmių ir dainų.
$5.00

V. Orkestrų ir kt. muzika
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių.
Vad. O. Mikulskienė
$4.00
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgr.
12 liet patriotinių maršų.
$7.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2
plekštelės. Smuiku įgrojo Iz. Vasyliūnas.
$6.00
40 liet, dainų muzika. Tautinio or
kestro leidinys.
$4.00

VI. Drama, poezija,
humoras...
Milžino
paunksmė.
Montrealio
liet, dyamos teatro 3 plokštelės.
Įkalbėta B. Sruogos drama. $15.00
Žirginėliai. Muzikinės deklamaci
jos vaikams. Vad. B. Pūkelevičiūtė.
$5.00
Linksmieji Broliai. Liet, teatro ar
tistų 12 kūrinių.
$5.00
Poezija. Savo kūrinius skaito A.
Gustaitis ir S. Santvaras.
$5.00
Liet, dainų—šokių melodijos. Žukausko-Vasiliausko juokai.
$4.00
Tr.jų metų Irutė. Ir. Geciutšs dai-

CALIFORNIA FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATION
FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
4705 Sunset Boulevard

Savings: NO 3-8221

Hollywood 27, California

Loans:

NO 5-3141

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Calif.
Leonas Kančauskas, savininkas.
HO 9-8097
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

ALBINAS MARKEVIČIUS

RADIO

Sales & Service

ROQUE & MARK CO.

TV — Stereo — Hi-Fi — Small Appliances

Real Estate Brokers

3002 Santa Monica Boulevard

FRANK'S TELEVISION AND

Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615

Automobile Radio Repaired While Waiting
5239 Hollywood Blvd., L. A., 27

HO 9-8500

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
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MANO PLUNKSNOS...

Pranės Lapienės norai

Nuvažiuoja dabar vienas kitas
į okupuotą Lietuvą, pasiilgęs savų
jų, aplanko juos, pamato, kaip ten
viskas yra, sužino iš savųjų kalbų
ar nutylėjimų iir grįžę atgal tyli.
Nes nėra ko pasakoti: pasakosi tei
sybę, pakenksi saviesiems... Ir gerai
daro, kad tyli. Bet ne iš tokių Pr.
Lapienė, "Vienybės” bendradarbė.
Nuvyko ji į okupuotą Lietuvą ir —
nematė jokios okupacijos. Tik iš
girdo žmones keikiant pabėgėlius,
tik pamatė, kiek kraujo išliejo ir
kiek sovietinių patriotų išžudė par
tizanai, tik rado progą pasisakyti,
kas ji buvo iš tikrųjų, nors ir vai
dino esanti tautininke. Berašyda
ma šios kelionės Įspūdžius, ji daž
nai sugrįžta į senesnius laikus. Vie
name epizode ji ir randa progos
pasisakyti, kad jau anais laikais bemokytojaudama ji dirbo su "jaunimeičių” kuopelėmis, su pažangiai
siais, kurie turėję ’’savyje revoliu
cinės dvasios ir kartais gana viešai
kalbėdavo, kad Lietuva turinti ki
taip tvarkytis... O aš su jais labai
darniai kartu veikdavau". Dabar
ji patyrusi, kad ’’anie du mano pa
žangieji kursantai turėjo progos pa
sidžiaugti šalyje perversmu ir šian
dien... esą reikšmingi kompartijos
nariai.” (’’Vienybė”, nr. 26, rugsėjo
30 d., 3 psl.).
Pamačiusi krašto pažangą, Pranė
Lapienė toliau (nr. 27) rašo:
’’Jei (už) tai reikia dėkoti socia
lizmui, tai jis nėra labai baisus ir
nėra mums ko bijoti, jei ir šioje
šalyje nejučiomis, bet tikrai prie
jo artinamės”.

Jeigu šiuos žodžius P. Lapienė
būtų parašiusi okupuotoje Lietuvo
je. ir jie būtų išspausdinti ’’Tieso
je”, galėtume manyti, kad tai pada
rė komunistų verčiama. Betgi ji
tai padarė laisvoje Amerikoje ir.
matyt, savo laisvu noru, besidžiaug
dama, kad jos du mokiniai sulaukė
’’perversmo” ir tapo ’’reikšmingais
kompartijos nariais”, besiūlydama
ir mums dėl to komunistinio socia
lizmo nenuogąstauti. Gal Lapienė,
įvykus Amerikoje perversmui ir
prasidėjus komunistinio socializmo
gadynei, prie ko "nejučiomis, bet
tikrai artinamės”, ir netaps reikš
mingu kompartijos nariu, bet ki
tos laimės ji tikrai sulauktų: visas
vyro ir jos uždirbtas vilas, vasarvie
tes nusavintų, o ją pačią ištremtų
jei ne į Sibirą, tai gal į šiaurės Alaską. Bet kuris gi idealistas nenu
kentėjo? Ir kodėl Amerikos komu
nizmo laukiantieji kvaileliai turė
tų būti išimtis
Prie Pacifiko krantų...

Gražu, kai žmonės kur apsilankę,
pamatę, patyrę, grįžę namo ir ki
tiems savo įspūdžius papasakoja.
Teko pakeliauti ir tokiai poniai E

milijai Čekienei, mėgstančiai rašyti.
Aplankė ji mūsų miestą ir per spa
lio mėnesį ’’Dirvoje” spausdino
savo įspūdžius. Kaip savo kampo
patlriotas, domiuosi viskuo, kas ra
šoma apie mūsų koloniją. Pasisko
linau iš bičiulio tą laikraštį ir pa
skaičiau. Ir juo daugiau skaičiau,
juo liūdniau darėsi, kad viskas ap
rašyta taip vienašališkai, viena
(savo partijos) akimi težiūrint. At
rodo, kad įspūdžių rašytoja viską
aplėkė ir pamatė iš ’’taxi cab” lan
go, pravažiuodama. Gal kai kur
sustojo ir išlipo, gal kai kur ir pa
viešėjo, bet neatrodo, kad ji būtų
užsukusi į ’’Lietuvių Dienų” ar °)
’’Lietuviai Amerikos Vakaruose”
leidyklą (nors laikydama save žur
naliste, galėjo tai padaryti); ji, at
rodo, taip pat nesiteikė nė į Bend
ruomenės Namus užeiti, Ji tepa
sako, kad Bendruomenės Namai
esą blogesnėje apylinkėje. Nežinia,
kokiu mastu ji apylinkes matuoja,
bet gi mes, losangeliečiai žinome,
kad toje pat apylinkėje ir Bendruo
menės namai, ir Liet. Dienų lei
dykla, ir... Šv. Kazimiero parapija.
(Tegu būt paklausus kleboną, ką
jis mano apie tą apylinkę!). Tauti
ninkų namai irgi ne ką toliau, tik
už tilto, bet užtat gerokai slėnyje.
Deja, deja, reikia sakyti, kad nė
viena iš minėtų lietuviškų įstaigų
neįstengė įsigyti nuosavybės nei
Beverly Hills, nei Brentwoodo. nei
Santa Monikos apylinkėse.
”Taxi cab” turistei visas L. A.
veikimas vykstąs tik Tautiniuose
Namuose”. Na, kažin, ar jau visiš
kai taip? Faktiškai visos centrinės
organizacijos savo posėdžius šau
kia Bendlruomenės Lietuvių namuo
se: Altas, Liet. Bendruomenė, Liet.(
Vyčiai, Prekybos Rūmai, Rezoliu
cijų Komitetas, Kat. Susivieniji
mas ir kt. Kultūros klubo susirin
kimai vyko tik Bendruomenės L.
Namuose. Dailės parodų taip pat
daugiausia vyko Lietuvių Namuo
se. Kad Tautiniuose Namuose ren
kasi tautininkų organizacijos, tai
dar nereiškia, kad "visas veikimas”.
Jei "taxi cab” turistė, vietoj klau
siusi bobelių pletkų, būtų pati vi
sas vietas aplankiusi, pasiteiravusi,
pamačiusi, gal ir jos įspūdžiai ne
būtų tokie vienašališki. Bet gal jai
objektyvia būti neleido jos tautininkiška sąžinė.
°' Red. pastaba. Tikrai nebuvo
užsukusi. Žinoma, bet juk tai ir ne
pareiga.

SFIBOS PRIEŠŲ MOTTO:

Kas nedirba, mielas vaike,
To ir pulti mums nereikia...
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IRGI ’’RĖMĖJAI”

Socialistinės "Naujienos” per ei
lę metų savo skaitytojams ’’plovė
smegenis ’, įrodinėdamas, kad kon
gresinės rezoliucijos esančios kenks
mingos Lietuvos reikalui, kad sen.
Kucnelis, pradėjęs šį sąjūdį, esąs
nenaudėlis, o "kuchelninkai” —
įvairaus plauko niekšeliai, kenkia
Naujienų’’ "patriotiniam bizniui”.
Neilgai teko laukti, kol V. Ras
tenis ’ Dirvoje” atėjo "Naujienoms "
į talką. Rastenis išeities tašku irgi
pasirinko patriotizmą. Reikalauti
Lietuvai laisvės per Amerikos vy
riausybę ir Jungtines Tautas jam
irgi atrodė nepatriotiška. ’’Naujie
nos” labai apsidžiaugė, susilauku
sios buv. tautininkų partijos gene
ralinio sekretoriaus talkos.
Bet rezoliucijų vežimo ratai vis
sukosi. Praėjusiais metais rezoliuci
ją priėmė Atstovų rūmai, o šiais
metais — ir Senatas. Grigaičiui ir
Rasteniui atėjo į pagalbą nauji rė
mėjai: Santaros-Šviesos veikėjas H.
Žemelis ir ta pati "Dirva”. Bet ir
šie veikėjai rezoliucijų rato sukimo
si sulaikyti neįstengė. Tada netikė
tai, kai jau rezoliucija pasiekė Se
natą, atsirado naujas "rėmėjas” —
sovietų Andriejus Gromyko. Jam
rezolicijos pravedimą pasisekė su
laikyti... vienai savaitei. Iš šalies,
kiek teko pastebėti vis kaišiojo bas
lį į ratus ir tūlas Pautienius iš Clevelando, norėdamas Valiuką nu
stumti į šalį ir pats visų laimėjimų
laurus nuskinti. Puiki Pautieniaus
"logika”: Valiukas ir jo komitetas,
sudarytas iš lietuvių, latvių ir estų,
veikė penkerius metus, palaikė kon
taktą su Atstovų rūmų ir Senato
nariais, informavo visuomenę, ra'gino laiškais ir telegramomis, važi
nėjo į Washingtoną ir palaikė as
meninį kontaktą, ir štai — nusilei
do "deus ex machina” tūlas Clevelando Alto skyriaus veikėjas ir ta
rė: Leonardai, tavo darbas daro
gėdą Altui, bet jeigu aš pasisakysiu
viso tavo darbo rezultatų laimėtoju,
tada ir Altui bus garbė ir man nuo
pelnai, o tau — iš to viso — pššš...
Nei "Naujienos”, nei Pautienius
šioje Senato sesijoje, deja, rezoliu
ciją praeisiant nesitikėjo, taigi ir
rašinėjo apie ją vis su tam tikrais
rezervais, kaip "geriems” politikams
ir tinka — neužsiangažuojant.
Kai "Draugas” iš Valiuko ir Kuchelio šaltinių apie rezoliucijos pra
ėjimą Senate pranešė spalio 24, pir
madienį, "Naujienų” "rezoliucininkai saldžiai snaudė, pasitikėdami
Pautieniaus autoritetu. Gi šiam irgi
"ant laurų" prisnūdus, "Naujienos”
tik kitą dieną pranešė žinią, kredi
tą atiduodamos Lietuvos Atstovybei
Washingtone.
Taip pasibaigė "aujienininkų ”
antivaliukinė akcija. Gražu iš jų
pusės, kad fakto. visai nenuneigė.
Kas tas S. M. klubas?

Neseniai "baliuje prie jūros”
gausiai buvo paskleista atsižymėji-

nio diplomų nusipelniusiems asme
nims. Diplomus išdavė Santa Mo
nikos lietuvių klubas. Bet kas yra
pats "Santa Monikos lietuvių klu
bas”?
Ekstremizmas

Los Angeles kolonijoje reiškiasi
grupė žmonių, kuri peikia viską,
kas vyksta ne Tautiniuose namuo
se. Kiekvienas ekstremizmas iššau
kia priešingą reakciją, populiariai
amerikiečių vadinamą ’’backlash”
— "atkilrtis”. Reikia laukti, kad ki
ta atsiras grupė, kuri ims peikti vis
ką kas vyksta Tautiniuose namuo
se.
BALIUS IR “AWARD’AI"

Rugsėjo mėn. 17 d. Santa Moni
kos Lietuvių Klubas surengė meti
nį balių. Klubo baliai pasidarė po
puliarūs, nes ruošiami gerose pa
talpose (šiemet Miramar kotelyje),
prie okeano, su menine atmosfera,
kuria parengia muz. G. Gudauskie
nė. žodžiu, nuotaika būna gera, pa
kili, iturtėjantiemis tautiečiams yra
progos pasirodyti ir pasilinksminti.
Ir šiais metais L. Larson kapela
davė gerą muziką, paįvairinamą vo
kaliniu pritarimu. Į balių atsilankė
konsulas J. Bielskis, Rūta Lee-Kilmonytė ir kt.
Jei programa kitais metais duo
davo apsčiai meninio pasigrožėji
mo, tai šiemet ji buvo suredukuota
tiktai į dvi dainas. Tiesa, jas A.
Polikaitis atliko nuotaikingai, (Dai
nų žodžiai naršyti n. Kevalaitienės,
muzika — G. Gudauskienės). Solis
tas turi sodrų, malonų balsą, dai
nuodamas išgyvena gražių žodžių
prasmę ir pagaunančią muziką
(akomponavo pati kompozitorė),
bet vienas solistas, tai dar ne
programa,taip, kaip Jakšto žodžiais
— vienas vyras — ne talka.
Kitas dalykas — daugeliui neko
kį įspūdį paliko dalinimas “awardų”, kuriuos gal turėtų moralinės
teisės skirti bendrinės ar kultūrinės
organizacijos, bet ne klubas, kurio
visa veikla yra labai ribota. Apla
mai, reiktų labai suabejoti pana
šių “atžymėjimų - apdovanojimų”
nauda, nes toks slaptai sugalvotas
“awardu” teikimas gal ir gerai nuo
amerikiečių institucijų nusižiūrė
tas, bet nevykusiai, grynai privačia
atsakomybe, pravestas. Gražu ba
liuje vieną ar kitą dalyvį pasvei
kinti vardinių ar panašia proga.
Bet “atžymėjimo” įteikimas reika
lingas komisijos, principų, pagrin
do, o ne vien gerų norų ir ambi
cingo mosto. Vargu ar tai būtų
paskatinimas, o gal tik tam tikro
kartėlio įnešimas?..-
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Jei dar nesate atsilyginę
už 1966 metų LAV prenumeratą,
malonėkite pasiųsti $3.00 čeki šiuo
adresu: 4364 Sunset Blvd., Los An
geles, Calif. 90029.

11)66 m. lapkričio men.
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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

Lietuviai prekybininkai-profesionalai Į
__________________________________________________________________ _ i

Apdrauda
. ..
VIC. Z. BUROKAS
Gyvybės ir svekatos apdrauda s'i
“Standard Ins. Co.”
1801 Avenue of Stars, Suite 635
Beverly Hills, Calif.
Bus. phone 277-0300 — Res. 756-3013
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif.
Phone 393-0615
Res. 393-8680
P. V. RAULINAITIS
Insurance Agent
1972 J/2 N. Commonwealth Ave.
Los Angeles, Calif. 90027
NO 2-5433

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

Automobilių

taisymas

GARAGE BON VOYAGE
106 So. Catalina St.
REDONDO BEACH, CALIF
Tel.: FR 4-6012
Vietinių ir importuoti; automobilių
taisymas ir dažymas.

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

LITTLE JOY TAVERN
326 So. Broadway
Los Angeles, California
Phone 689-9694
L. & G. Reivydai, sav.

NARDI’S
Your Friendly Tavern
Sav. O. ir K. Naudžius
665 E. Colorado Blvd.
Pasadena, Calif.
Phone 449-8059

THE HOUR GLASS
Cocktail Lounge
20033 Saticoy Street
(Winnetka) Canoga Park, Calif.
Pete & Betty Katiliavas, sav.
Tel. 341-4672

MAYTAG WASHERS
Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis

1915 Lincoln Ave., Venice, Calif.
Phone EX 6-4246
TREND UPHOLSTERY
Vincas

1966 m. lapkričio mėn.

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif.

Počas

Fotografai

FRANCHELL’S BEAUTY SALON
Valda Šerėnas, sav.
2403 Pacific Ave., Long Beach, CaiTel. 427-6962

BRUNO POŠIUS
Painting, Decorating and Repairing
2543 Eucalyptus Ave. Long Beach,
Calif.
Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS
General Contractor
20251/2 Talmadge Ave.
Los Angeles, Calif. 900 e
Tel. 662-8822
Darome priestatus, virtuves.
JOHN A. PETRAS
(PETRAUSKAS)
Painting-Decorating
337 N. Fairview St., Burbank, Cailif.
Phone THornwall 2-5736

Kepyklos

Dantistai
BIRUTA BARV1KS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif.
Tel. WE 9-1448

Dokumentų tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS
Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29
NO 4-2919
Res. prone TH 2-5344

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: GR 3-3628
J 105 Pico Blvd.. Santa Monica, Calif.
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd., Santa Monica
EX 4-9144
CLOVER MOTEL
Agnes & Cass Waranius, savin.
12429 Long Beach Blvd.
Lynwood, Calif. 90262
Tel. NEwark 2-3031

EL DORADO MOTEL
Al Samolis
1615 North Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027
HO 2-6945
MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-083 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai

DU 9-4161

Du 8-6011

Kontraktoriai

Baldai

Alinės-užeigos

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.
4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale, California
Phone: 371-9132

|

905 Pico Blvd., Santa Monica, Cal.
Phone 394-9952

L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood 28, Calif.
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, California
Tel.: 423-9970

HELEN’S HOUSE OF BEAUTY
HELEN MOCKUS - MOTUŠ1S
5265 Fountain Avenue
Hollywood, California
Telephone: NOrmandy 5-3351

WANDERBAR COCKTAILS
Simas Kvečas, sav.

Sav.

CHET’S TAP
oes. & Aleksandra Vilčinskai, sav.
166 E. Orange Grove Dr.
Burbank, Calif.
Phone 846-9710

Grožio salionai

“SWING’N DOOR” ALINĖ
Sav. Ant. Kašelionis
13708 Inglewood Ave.
Hawthorne, Calif.
Tel. 679-8322

4348 E. Florence Ave., Bell, Calif.
Phone LU 9-4482; Res. 434-3736

A. & J. INN — ALINĖ
14620 Hawthorne Ave.,
Lawndale, Calif.
Tel. OS 9-6955
A. Marčiuška ir Jonas Bučys, sav.

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon
2517 Temple St., Los Angeles, Calif.
Tel. 388-1889

“OLDEN TIMES”
13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif.
A. Paulauskas, sav.
Tel. 868-9098

STUDIO VILLAGE LIQUOR Store
Sav. Petras ir Rūta Sakai
10725 W. Jefferson Blvd.
Culver City, Calif. 90230
Tel. 839-8129

ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065
Phone 221-6093
Sav. J. ir A. Spreinaitis

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstetrics &Genecology
1087 N. Park Ave.
Pomona, Calif.
622-6040
714 Area Code

Moteliai_______
AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav.
490 Dolliver St.
pismo Beach, Calif.
Tel. 773-2725

. GEORGIANA BAKERY
Sav. Goerge & Ann P. Victor
420 Castro Str., San Francisco, Cal.
Phone UNderhill 1-6223

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.
Lawndale, Calif.
Phone 676-9217

Phone

JONAS KUTRA
Realtor
1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif.
395-6142
Res. 395-3358

ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif.
Phone 393-0615
Res. 393-8680

A. F. SKIRIUS
Real Estate Broker
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029
NO 4-2919
Res. TH 2-5394

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood 27, Calif.
HO 9-8500

Vaikų darželiai
PRAIRIE PLAYLAND
137th & Prairie, Hawthorne, Calif.
Sav. Jonas ir Ona Žukas
Tel. OS 5-9051

Valgyklos
ANGLER’S CAFE
141 Fisherman’s Wharf (Pier)
Redondo Beach, Calif.
Albert & Maria Boreišiai, sav.
Phone: 372-7226
THE TAVERN
Cocktails—Luncheon—Dinner
Banquet Room
Monica Dantienė, sav.
8924 Long Beach Blvd., South Gate
Tel. 569-8139

REVIZORIAI, BUHALTERIAI IR
PAJAMŲ MOKESČIŲ PATARĖJAI

VLADAS NAVICKAS
Certified Public Accountant
3408 Balboa Street
San Francisco, California 94121
Tel. 387-4151
Namų tel. — 751-0297
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MIRTYS

KALENDORIUS
Spalio 30 d. — Kristaus Karaliaus
minėjimas Šv. Kazimiero parap.
salėje.

Lapkr. 12 d. - L. K. Susivienijimo
koncertas — šv. Kazimiero par.
salėje.

Lapkričio 20 d. — Šv. Kazimiero
parapijos bazaras.
Lapkričio 26 d. — Dail. A. Rukšle
lės parodos atidarymas Tauti
niuose Namuose.
Lapkričio 27 d. — Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimas
Lapkričio 27 d. — Jaun. At-kų ru
dens vaikų šventė parap. salėj.
Lapkričio 26 d. — Dail. A. Rakšte
lės paroda.
Gruodžio 3 d., šeštad., — Parapijos
choro koncertas.
Gruodžio 4 d.— A. Rakštelės pa
rodos uždarymas.
Gruodžio 10 d., šeštadienį — Lite
ratūros vakaras. Rengia Fronto
Bičiuliai.
Gruodžio 31 d. — Liet. Bendruome
nės Naujų Metų sutikimas Ukrai
niečių salėj; Taut. Namų N. Me
tų sutikimas T. Namuose.

ATOSTOGOS

— Komp. Broniaus Budriūno
brolis Antanas Budriūnas mirė Lie
tuvoje. Jis buvo pasižymėjęs muzi
kas chorvedys ir kompozitorius.
Broniui Budriūnui reiškiame gi
lią užuojautą. Iš trijų muzikų Budriūnų, be Broniaus, gyvenančio
Los Angeles, yra dar Motiejus, gy
venantis ir besireiškiantis kaip di
rigentas Vokietijoje.
— Spalio 7 d. mirė Čikagoje Ka
rolina Dovalgienė. Sūnui Albinui
Dovalgai, Los Angelėse, reiškiame
gilią užuojautą.
— Frances Kučinskas-Nunez iš
San Francisco, Calif, mirė spalio
24 d., palaidota spalio 27. Sesuo
Adelė Kučinskas—Petras ir brolis
Albinas dalyvavo laidotuvėse. Liko
sūnus Mykolas ir vyras Mykolas,
kuriam prieš keletą savaičių dėl
gangrenos nupiovė koją iki riešo.
Reiškiame užuojautą.

— Rugsėjo 27 d. mirė Ona
gyvenusi Van Nuys.
Calif. Reiškiame užuojautą vyuri
Stasiui Stasiuliui ir dukroms.
Stasiuliai priklauso A. L. Piliečių
klubui.
Stasiulienė,

— Kun. Antanas Dranginis iš

Baltimorės, šių metų atostogas pra
leido Kalifornijoje; svečiavosi pas
savo jaunystės draugus Leonardą ;ir
Antaną Mikašauskus (Mitchell) ir
A. Skiriu. Kalifornija jam paliko
gražių įspūdžių.
Kun. Antanas Dranginis daug
veikė Baltimorės lietuvių kolonijoje
dar prieš išeidamas į kunigus; į ku
nigus jis išėjo vėlesniais metais, už
tat turi daug visuomeninio paty
rimo ir labai moka sugyventi su
parapijiečiais, ypač senesniosios
kartos žmonėmis, nors pats yra dar
gana jaunos dvasios, energingas L
veiklus.
— Stasys Janušonis. Niagara
Falls. Canada, su žmona rugsėjo
mėn. atostogavo Kalifornijoje ir
buvo sustojęs pas Petrą Pranį, Red
Devil Liquor store savininką. Sta
sys yra baigęs pirmą Prekybos Insti
tuto Klaipėdoje laidą.
Reiškiame gilią užuojautą
Kilmonių ir Vilimų šeimoms,
minis jų mamytei
LIUDVIKAI KAMANDULIENEl

Ramonio šeima

NAUJAKURIAI

Return Requested

KRIKŠTAI

VESTUVĖS

—1966 m. rugsėjo 17 d. inž. Ce
dukra
pakrikštyta Erikos Jūratės vardais.

—Lapkričio mėn. 5 d. 11 vai.
šv. Kazimiero bažnyčioje įvyks

zario ir Jūratės Ugianskų

— Rimtauto ir Birutės Dabšių

naujagimei dukrai duotas Audrės
Julijos vardai. Abu Dabšiai yra ži
nomi mūsų kolonijos solistai.
— Rugsėjo 25 d. pakrikštyta
Bronė Charlotte, Benedikto ir Eveiynos Kniuipų duktė

— Dr. Leono ir Nijolės Trečio
kų dukra pakrikštyta Inos Ingridos

Nijolės Mickūnaitės ir Algio Ton
kūno sutuoktuvės. Abu jaunuoliai

priklauso įvairiom jaunimo organi
zacijom ir yra veiklūs nariai.
1 — Julius Petrikas iš Santa Mo
nikos ir Nancy Grakauskaitė iš Cla
remont spalio 15 d. susituokė mies
to bažnyčioje, kuri pasirūpino jau
niesiems gauti šv. Tėvo palaimini
mą.

vardais spalio 1 d.šv. Kazimiero
parap. bažnyčioje.

— Lapkričio 19 d. įvyks Inos
Stadalninkaitės ir Mindaugo Petoko vestuvės. Ina yra veikli chore ir

NAUJOS PREKYBOS

skautų organizacijoje.
Visiems jauniesiems linkime daug
laimės šeimyniniame gyvenime.

Milijoninės kosmetikos kompani
jos urmininkas Leonas Kossel (Koselauskas) turi kelias vietas urmo
departamente. Rašykite: 1670 W.
Broadway, Anaheim, Calif. Telefo
nas (714) 774-8596.
Šios kompanijos skyrių yra vi
suose miestuose.
— Bronius Pošius, dažytojas ir
namų dekoratorius, persikėlė į nau
ją butą: 2543 Eucalyptus Avenue,
Long Beach, Calif. Naujas telefo
nas yra 424-4529.

— Adomas Marčiuška su Ale
Dargiene susižiedavo spalio mėn.

3 d. Lapkričio mėneysje juodu iš
vyksta Europon atostogų. Vestu
vės įvyks po Naujų Metų. Sveiki
name ir linkime sėkmės!

— Rugp. 24 3. įvyko sutuoktu
vės Z. Koronkevičiaus su Stase 'lamulaitiene. Linkime daug laimės.

BAIGTA MODERNIZUOTI
LIETUVIŲ NAMŲ SVETAINĖ

— L. ir N. Trečiokai, iš Chicagos atvyko apsigyventi Į Santa Mo
niką. N. Trečiokas yra medicinos
daktaras ir jau pradėjo dirbti Vete
ranų ligoninėje.
— A. ir J. Tumai iš Stanford,
Conn., su šeima atsikėlė gyventi Į
vakarinę Los Angeles dalį.
— Antanina Straznickienė, Rū
tos Lee-Kilmonytės teta, spalio 10
d. atvyko iš Lietuvos į Los Angeles
pastoviai apsigyventi pas Juozą ir
Mariją Kilmonius.

SVEČIAI
— Lapkričio mėn. 3 d. iš Wa
terbury. Conn, atvyksta p. Tonkū
nas su ponia dalyvauti savo sūnaus
Algio ir Nijolės Mickūnaitės ves
tuvėse, kurios įvyks lapkr. 5 d. p.
Tonkūnas yra geras pažįstamas lie
tuviams. buvęs Apskr. Žemės T-jas
buvusio Švietimo ministero brolis.
Kartu atvyksta ir jo žentas inž.
Rudaitis su ponia iš Chicagos.

Dėka naujos direktorių valdy
bos, ypač pirm. Br. Stančiko, jau
baigta modernizuoti Liet. Bendr.
Namu svetainė — baras ir valgyk
la. Daug darbo čia įdėjo V. Uldukis. Bronė ir Juozas Gajauskai.
Visi kviečiami atsilankyti svetai
nėn — šeštadieniais ir sekmadie
niais-duodami lietuviški pietūs nuo
12 vai. dienos. Adresas — 4412
Santa Monica Blvd., L. A.
NAUJAUSIA PLOKŠTELĖ

gauta LAV administracijoje —
Aurelijos Paukštelienės dainų rinki
nys AURELIA. Stcueo ir Mono,
kartu. Kaina $5.00
Plokštelė pramoginė, tinka šo
kiams.

Milda M. Skučaitė po sutuoktuvių
su G. A. Napjus Šv. Kazimiero
bažnyčioje.
Foto L. Briedis

Parduodamas akordeonas

Parduodamas vartotas akordeo
nas. Skambinti telefonu 241-1466.

