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SOVIETU PROPAGANDA EXPO 67 MONTREALYJE
Šių. metų Pasaulinėje Parodo
je Montrealyje, Kanadoje, sovie
tai varo didelę propagandą.
Tai nenuostabu. Bet nuostabu,
kad jie Į tą komunizmo propa
gandą Įkinko ir savo pavergtuo
sius. Rusų paviljonas pilnas įvai
riomis karpomis propagandinės
literatūros, plakatų, plokštelių,
“suvenyrų ... Viskas taip suvelta
į viena, kad jokiu būdu neatskir
si, kur čia lietuviai, kur kalmu
kai, kur latviai, kur kirgizai...
Lietuviškoje spaudoje galėjai
rasti sieksninius straipsn.us apie
Tarybinės Lietuvos eksponatus
Montrealio parodoje: fabrikų ga
miniai, meno darbai — viskas
smulkiausiai išskaičiuota, pazalatintai išvardinta ir skaičiais pa
tvirtinta! Bet kai lankytojas ima
dairytis, kur čia yra toji Tarybinė
Lietuva, — niekur jos nė ženklo!
Kiek daugiau atskiroms tau
toms duota surengiant jų “die
nas”. Birželio 23 buvo surengta
tokios “lietuvių dienos” progra
ma. Į ją buvo atsiųsta keli mu
zikiniai vienetai, keli solistai, o
juos atlydėjo enkavedistai parei
gūnai, kaip Vilniaus “burmistras”
kruvinomis rankomis nuo veiklos
NKVD rūsiuose J. Vildžiūnas,
užsieno reikalų ministerė Diržinskaitė-Piliušenko ir kiti, kurių
vardus žino tik slaptoji LTSR tar
nyba, prižiūrima rusų čekistų.
Paviljono koncertų salėje telpa
tik apie 5-600 asmenų. Jie buvo
suleisti daugiausia pro šonines
duris; tai buvo specialiai kviesti
svečiai ir patikimieji. Prie , pa
grindinio įėjimo eilėse stovėju
sieji, laukę valandų valandas nuo
anksčiausio ryto, taip ir liko “už
durų”, kaip toje Miltinio Panevė
žy statytoje pjesėje. (ŠĮ faktą pa
sakojo iš Los Angeles nuvykę as
menys ir salėn nepatekę).
Koncertą rusiškieji kolonizato
riai surengė eksportinį — nieko
jame nei apie Lietuvos sukomunistinimą, nei apie matušką Rusi
ją, nei apie partiją pamotę.. Aša
roms išspausti padainuota Lietu
va brangi... Nenuostabu, kad po
tokių numerių iš sujaudintų krū
tinių spontaniškai išsiveržė Lie
tuva TėvvnČ mūsų — Nepriklau
somos Lietuvos himnas. Ne, šis
numeris programoje nebuvo nu

matytas, jis- “-buržūazMs”, dėlto
žmonėms šii ašaromis akyse dar
begiedant ‘Tėgu tavo vaikai eina
vien takais dorybės... ’ progra
mos vadovai šokę,prie orkestro ir
Įsakė užtraukti suktinį... Šis tak
tas perdaug aiškiai rodo, kiek
“Lietuvių dienos” rengėjams rū
pėjo Lietuva ir kiek propaganda
parodyti, kad, va, kokie mes ne
kalti avinėliai, kaip mes brangi
nau! Maironį/leisdami net tokioj
vietoj dainuoti jo žodžius.
Ne tik koncertai! atsilankiusie
ji lietuviai, bet ii“’kitataučiai iš
to incidento galėjo suprasti, ko
kie laisvi yra lietuviai Lietuvoje,
jei net Kanadoje negalima pagietoti brangios lietuviams giesmės.
Ši incidentą brooklyniškė “Vie
nybė” pavadino himno išnieki
nimu. Tačiau atspėkite, kas jų
nuomone ■ himną “išniekino”?
Duodu tūkstantį rublių — neatspėsite! Logiškai galvojant— bū
tų tie išniekinę,, kurie žmonėms
himną giedant Įsakė groti sukti
nį. Gi “vienybiškai” galvojant —
himną išniekino ne tie, kurie jį
trukdė giedoti, bet tie, kurie gie
dojo. Gal giedotojai nelabai su
tarė, gal giedojo be dirigento —
sunku pasakyti, bet ‘IVienybės”
korespondentas galvoja lygiai
taip pat, kaip ir sovietinė pro
gramos vadovybė: giedančius
nutildyti!
“Vienybė” ir kitose vietose su
taria su sovietiniais “lietuvių die
nos” rengėjais. Jai taip ten buvo
miela malonu, kad jos atstovai —
net trys bosai: pati Tysliavienė,
J. Valaitis ir S. Narkėliūnaitė —
kaip unguriai nardė po koncerto
salę ir po priėmimo baliuką Vy
tauto klube po koncerto, kad jau
tėsi kaip namie: nufotografavo
visus menininkų enkavedistus, —
su foto aparatu griebė kiekvieną
momentą, kada tik Tysliavienei
ar Valaičiui nusišypsojo laimė
pristoti ar prisėsti prie kokio ko
munistinio deržimordos.
Lyg save norėdama užtušuoti,
lyg pasiteisinti,’ kad, va, nes mes
vieni tokie, Salamutė su visa sa
vo išmone graibstė ir kitus vei
dus. čia Kardelį, čia Kardelienę
i vienybę traukdama ir paaiškin
dama, kad, girdi, dar toks ir toks
kunigas ten buvęs, toks ir anoks

Pirmininkui Leonardui Valiukui Rezoliucijoms Remti Komiteto nariai
linki laimingos kelionės, išvykstant i rytines valstybes. Iš kairės: E. Arbas, dr. P. Pamataitis, A. Skirius, L. Valiukas ir J. Kojelis.

Foto L. Kančauskas

Vietnamo fronte drąsa pasižymėjęs (gavo “Purple Heart” ir “Silver Star”
atžymėjimus-awards) Vytautas Mironas kalbasi su artistu Frank Sutton—
Gomer Pyle seržantu. — Birželio 17 d. Šv. Kazimiero bažnyčioje įvyko jo

jungtuvės su Ricbine Delaney.

valdininkas ir pn. O tas nenauda
Kardelis, grįžęs į savo redakcija,
ne Narseliūnaitės kardu užsimo
jo ir išpoškino visą tiesą ir apie
programą, ir apie programos da
lyvius; ir apie rusų prižiūrimus
okupuotos Lietuvos valdininkus,
kurie be savo globėjų nė išsižioti
negalėjo, o kai išsižiojo, tai tik
blagaslovijo savo pavergėjus ir
jiems už suteiktą nelaisvę rusiš
kai dėkojo.
Į sovietinį paviljoną, šalia kitų
pavergtų tautų, rusai privarė ne
mažai ir lietuvių aptarnautojų,
vadovų, vertėjų, o programos
metu — įvairių menininkų: šo
kėjų, dūdelininkų, dainininkų,
Apie jų išvaizdą ir nuotaiką labai
gražiai “Draugo” dienraštyje pa
rašė J. Aistis. Dėl jų blogos nuo
taikos — ne dyvas: atvežti jie čia
buvo ne džiaugsmui, bet komu
nistinei pareigai. Kad buržuazi
niame pasaulyje nenuklystų šun
keliais, buvo striukai prižiūrimi,
kad nesusižavėtų kapitalistinė
mis gerovėmis, buvo nukišti nak
vynei j blogiausią miesto rajoną.

Dienpinigių Į dieną tedavė jiems,
kaip skundėsi ne vienas, tik po
du dolerius (kai tuo tarpu iš mū
sų turistų Vilniuje lupa po $20
per dieną!). Tarnautojams už
draudė lankytis pas gimines ar
pažįstamus. Nė vienas progra
mos dalyvis neturėjo teisės kar
tu atsivežti vyrą, žmoną ar vaiką.
Kad to neleido programos meni
ninkams — dar nieko, bet, paste
bėkite, nė vienas iš “vyriausybės”
narių neatvažiavo (kaip Kosygi
nas daro) su dukra, ar žmona —
rusai komunistai žino, kiek jau
išvykusių iš jų kalėjimo pasiprašė
egzilio; todėl kiekvienas, kad ir
ištikimiausias, turi išvykdamas
palikti “užstatą”.
Tiek iš sovietinės lietuvių die
nos Montrealyje. Tikroji Lietuvių
Diena ten Įvyks rugsėjo pradžio
je. Pažiūrėsime, kiek “tarybininkai” leis joje savo žmonėms ap
silankyti, ir kiek Salomėja, įnir
tingai vykdydamas kultūrinio
bendradarbiavimo
programą,
Įdės to įvykio vaizdų i “Vieny
bę”. (S. K-kas).
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LAIŠKAI REDAKCIJAI4) vadų dalis yra užsikrėtę Ame
rikos universitetuose populiariu exVisuomenės informacijai malonė tVemistiniu bei prokomunistiniu li
kite paskelbti savo laikraštyje aukš beralizmu (kai tuo tarpu turistų
čiau pateiktą palreiškimą. Norime tvirtinimu —- okup. Lietuvoje ko
tikėti, kad atviros visuomenės spau munizmu užsikrėtusių tesą tik 15%);
da ras reikalo visuomenę objekty kokį gi galės padaryti įspūdi Lie
viai informuoti šiame reikale. Būsi tuvoje esančiam patriotiniam jau
nimui mūsų hippies ir extremistai
me dėkingi už parodytą paslaugą.
bei popieriniai marksistai?).
Su gilia pagarba,
Sukurstytieji jaunuoliai vykti į
Dr. Tomas Renieikis Lietuvą vėliau turės sunkumų įeiti
į valdžios darbus, nes karo pramo
PRANEŠIMAS SPAUDAI
nėje nepriima be “loyalty clearing”.
Gi visiems, kurie buvo į komunis
Santykiai su okupuotos Lietuvos tinius kraštus išvykę beveik neįma
žmonėmis yra priimtini tik su ne noma gauti “clearance”.
priklausomos Lietuvos siekimu. To
Šių faktų akivaizdoje turėtų dar
dėl nėra kalbos ir negalima koope
ruoti net ir santykių reikale su tais, kartą reikalą pergalvoti ir užsimoję
kurie gyvendami laisvame pasauly vykti, ir jų tėvai, ir tų suklaidintų
je, yra atsisakę nepriklausomybės vaikinų “koordinatoriai”, iki šiol
siekimo. Todėl ir Amerikos lietuvių reikalo nekoordinavę, bet jį painio
krepšininkų sportinės-turistinės iš ję ir jaunuolius desorientavę.
vykos į Lietuvą koordinatoriai ka
tegoriškai atsisako turėti bet ką
bendro su laikraščiu Vilnimi ir pa Katalikų Tautinės para
reiškia, kad Vilnies užtarimo ne pijos Los Angeles mieste
siekė ir nesiekia. Vilnyje atspaus
Pasirodo, kad dar esama katalikų
dinti pareiškimai apie išvyką yra
padaryti be koordinatorių žinios ir tautinių parapijų Los Angeles mies
pageidavimo. Tik tada, kada Vilnis te, ir dar ne viena. Gaila, kad mes,
pasisakys už Lietuvos nepriklauso lietuviai, į tą skaičių nebeįeiname.
The Official Catholic Directory
mybę, bus galima su ja skaitytis
(1967) išvardina šias parapijas kaip
kaip patriotine spauda.
tautines Los Angeles mieste:
Išvykos Rėmėjų koordinatoriai
Nativity of Blessed Virgin Mary
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TAUTINIS SOLIDARUMAS IR DRAUSMĖ
Gyvename labai kritiškame periode ir nenormaliose sąlygose:
esame “išvietinti”, atskirti nuo savo brolių lietuvių, kurie gyvena
už geležinės uždangos. Turime daug sunkių problemų ir vis atsi
randa naujų. Visų organizacijų, o taip pat pavienių asmenų veiksmai
turi būti derinami ir daroma tik tai, kas mūsų tėvynei naudinga; o
ypač reikia saugotis žalingų veiksmų, kurie gali pakenkti mūsų lais
vės bylai čia ir mūsų kovotojams tenai — Lietuvoje .
Esame išsisklaidę po pasaulį, tat solidarumas ir drausmė nelengva
įgyvendinti, nes neįmanoma bendrais potvarkiais visko reguliuoti.
Pagaliau dar ne visi sutariame, kas butų tas reguliuotojas; dėl jo
sutarus ir jį pripažinus, — kur toji įstatyminė galia, kuri priverstų
visus paklusti? Jos nėra. Reikia pasitenkinti visų gera valia. O tos
geros valios ne visada ir ne visi pakankamai turime.
Gerai suprantame, kad tik tokiose sąlygose asmenys, kurie kalba
ta pačia tėvų kalba, yra tos pačios kilmės arba rasės, yra iš to paties
krašto, turi palaikyti vienas kitą, pagelbėti vienas kitam ir kiek gali
ma sutelktomis jėgomis stengtis išsilaikyti vienoje bendruomenėje,
nesiskaldant. Priešingu atveju paremtume politiką Sovietų, kurie no
ri sumaišyti tautybes, rases ir visus tautinius papročius panaikinti,
tuo slaptai vykdydami “Matuškos Rusijos” kėslus — rusiškąjį impe
rializmą, visų užgrobtų tautų sukimšimą į didrusiškąjį katilą.
Visi vyresnieji jaučiame, kiek daug esame skolingi savajai tėvynei
ir stengiamės dirbti bendruomenėje ir pavieniui, žinodami, kad visi
veiksmai turi būti suderinti ir siekti vieno tikslo. Tam tikslui turime
išsirinkę vadus, kurie yra atsakingi už planingą veikimą. Turime eilę
organizacijų su gražiais tikslais, bet pastebime, kad trūksta solida
rumo ir drausmės. Vienas tokių nedrausmingumo veiksmų yra ir
paskutinysis “sportininkų žygis”, kuriuo duodama didelė politinė
propaganda okupantui. Tam tikslui ir kviečiami sportininkai, bet
pastarieji to, matyt, nesupranta ar (kai kas) nenori suprasti. Mūsų
politiniai, bendruomeniniai, sporto vadovybės veiksniai tarpi nepri
taria, nurodo priežastis ir motyvus. Bet atskilusių sportininkų vadai
užsispyrę to nė girdėte negirdi. Visa nelaimė prasideda tada, kai
pavieniai visuomenės nariai savo asmenines ambicijas stato aukš
čiau visos bendruomenės reikalų ir tautinės garbės. Jaunimas, tiesa,
mėgsta daryti greitus, staigius, nelauktus sprendimus. Bet čia pat
reiktų pastebėti, kad solidarumas lygiai teigia asmens prigimties vi
suomeniškumą ir drauge jo nelygstamą dorinę vertybę, vertesnę
už greitumą bei staigumą, už veiksmus, daromus be atodairos.
1967 m. sausio 22 d. ir 23 d. Clevelande sušauktoje veiksnių kon
ferencijoje (Vliko, Bendruomenės ir konsularinio korpuso) nutarė,
kad: “Tautinė drausmė reikalauja, kad tol, kol Sovietų Rusija laikys
Lietuvą okupuotą ir paverstą Sovietų Sąjungos dalimi, laisvieji lie
tuviai (su krašte gyvenančiais lietuviais
Red-) ribotųsi privačiu
bendravimu.”
Bendravimas su okupuotos Lietuvos organizaciniais vienetais (jie
visi yra Sovietų S-gos padaliniai) yra nepateisinamas ir laikomas
bendravimu su okupantu.
Man padarė gilų įspūdį vieno sportininko (korėjiečio) elgesys, ka
da jis laimėjo pirmą vietą bėgime ir atsisėdęs ant žemės ėmė aša
roti. Draugai nustebę paklausė, kodėl jis nesidžiaugia kartu su minia,
kuri audringai be pertraukos plojo. Jits ramiai atsakė: “Kokia man
garbė iš to laimėjimo, kad viešai buvo paskelbta, kad Japonija, o ne
Korėja šią pergalę laimėjo.” (Korėja, kaip ir Lietuva, tada buvo oku
puota).
...
V. K.
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(Ukrainian-Byzantine),

Redakcijos pastaba —

Šį laiškelį gavome ne iš Chicagos, kur Dr. T. Remeikis redaguo
ja “Lituanus” žurnalą, bet iš North
Hollywood. Calif. Taigi, manome,
kad čia tarp mūsų gyvena jo deši
nioji ranka ir propagandos “ministeris”.
Dėl šio pareiškimo turime pasa
kyti, kad visai nesvarbu, ar koordi
natorių vadas Dr. T. Remeikis pra
šė Chicagos komunistinės Vilnies
krepšininkus reklamuoti ir jiems au
kas rinkti, ar neprašė.
Lietuvių priežodis sako: “Toks
tokį pažino ir į kūmus pavadino”.
Tikrai yra įdomu ir lietuvių visuo
menei žinotina, kad “Vilnis” Chicagoje, “Laisvė” ir “Vienybė”
Brooklyne, probolševikinių idėjų
skleidėjai tarp lietuvių, tuoj supra
to. kam patarnaus krepšininkų iš
vyka, ir šoko jiems padėti, — tuo
tarpu kai mūsų filosofijos, psicho
logijos, didžitų bei kitų mokslų
daktarai dar ir dabar nenori to su
prasti.
Koordinatoriai tuoj turėjo savo
planų atsisakyti, kai padarė priešin
gus pareiškimus Sporto S-gos vado
vybė, Vlikas, Altas, Bendruomenės
vadovybė ir visa lietuviškoji spau
da (netarnaujanti komunistams).
LAV Redakcija mano, kad ten
nuvykęs iš JAV jaunimas nepada
rys gero įspūdžio, nes:
1) patys geriausieji krepšininkai
‘ nevyksta;
2) dalis vykstančio jaunimo yra
užsikrėtę hippies ir beatnikų dva
sia;
3) iš čia vykstą jaunuoliai labai
silpnai temoka lietuviškai (kai ku
rie nemoka net skaityti, rašyti ar
žmoniškai pakalbėti);

Our Lady Queen of Martyrs
(Armenian),

St. Anthony’s (Croatian),
St. Bridget's (Chinese) ir
St. Peter’s (Italian).
Mūsiškė pažymėta tik St. Casi
mir’s; skliausteliuose jokio pažymė
jimo, kad tai lietuvių (Lithuanian),
nėra.
Kodėl? Kas žino? Kas į tai ga
lėtų atsakyti?
Mes jau prieš keletą metų esame
sakę, kad suteritotinus, lietuvių pa
rapija nustojo lietuvių statuso. Ar
ne taip ir yra dabar?
Kad tai ne iš piršto išlaužtas tvir
tinimas, kiekvienas gali pasitikrinti:
žiūr. “The Official Catholic Direc
tory,” Anno Domini 1967, pusi.
134—136.
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LOS ANGELES LIETUVIŲ
DIENA
Š. m. rugsėjo men. 10 d. Culver
City, Veteranų salėje, Los Angeles
Lietuvių Bendruomenė rengia LIE
TUVIŲ DIENĄ.
Programai atlikti yra pažadėjęs
atvykti aktorius Vitalis Žukauskas
iš New Yorko; be to bus vietiniai
solistai, tautiniai šokiai ir sporto
žaidynės.
Detalizuota programa bus pra
nešta vėliau.
Maloniai kviečia visą lietuvišką
visuomenę dalyvauti Lietuvių Die
noje,
Los Angeles
Lietuvių Bendruomenės
Apylinkė
■IIIII0BIIIIIIIIHWIM
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LIETUVIS, TARPTAUTINIO MASTO PIANISTAS

;A. SMETONA KONCERTUOS LOS ANGELĖSE

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Praėję jaunimo metai duoda ge
rų rezultatų. Į jaunimo kongresą
buvo suvažiavę jaunų lietuvių iš vi
so pasaulio, užmezgė pažintis. Štai,
jaunuolis iš Sao Paulo, Brazilijos,
susipažįsta su mergaite iš Los An
geles ir gįražus romansas baigiasi
šauniomis vestuvėmis.
Rugpiūčio 5 d. Angela Gražina
Šulaitytė susituokė su inž. Gedimi
nu Jurgiu Mošinskiu. Jungtuvės
įvyko Šv. Kazimiero par. bažnyčio
je. Pakilią nuotaiką sudarė gražios
ceremonijos, Reginos Aukštkalnytės solo giesmės.
Vestuvių pokylyje vakare Tauti
niuose Namuose dalyvavo virš 120
asmenų. Vakarienę pradėjo malda
kun. dr. P. Celiešius. Vakarienės
metu linkėjimo žodžius pasakė: dė
dė Aleksandras Šulaitis, Algirdas
Mošinskas, Bronys Raila, J. Kari
butas, Čerepavičius .V kt.
Vestuvės pravestos su lietuviško
mis tradicijomis — jaunieji sutik
ti su duonos ir vandens ragavimu,

vainiko gaudymu, vualio nuėmimu
ir su pritaikintomis dainomis.
Pamergės ir pajauniai buvo: Ka
rina Kaziulytė, Virginija Lukaitė,
Irena Glambaitė. Romas Dovydai
tis, Laimutis Dovydaitis, Vytautas
Šulaitis ir Antanas Mošinskas.
Teko susipažinti su į vestuves
atvykusiais svečiais — jaunojo tė
vais inž. Algirdu ir Halina Mošinskais, Liuda ir jaunesniu sūnumi An
tanu, atvykusiais iš Sao Paulo; su
jaunojo dėde Vyt. Mošinsku ir Philadelphijos, ir bobune Celina Mošinskiene iš Philadelphijos, jauno
sios pusbroliu Leonu Šulu iš Chicagos .i," kitais giminėmis: Algirdu
ir Stanislava Didžiuliais iš Cicero,
Justinu ir Terese Glambais, jų duk
ra Irena ir sūnumi Algiu iš Chicagos, su jaunosios dėde Aleksandru
Sulaičiu iš Brooklyno.
Jaunosios tėvai Vladas ir Antani
na. Šulaičiai ir jaunieji jautėsi lai
mingi ir patenkinti.
Jaunieji apsigyvens Los Angeles.

Pianistas Antanas Smetona.

Pianistas Antanas Smetona,
po eilės pasisekusių koncertų
Europoje, lankysis Los Angelėse
ir duos koncertą-rečitalį rugpjū
čio 27 d., sekmadienį, 7 vai. 30
min. vakaro Santa Monica Bay
Woman’s Club salėje, 1210 4th
Street, Santa Monica.
Antanas Smetona, paskutiniojo
Lietuvos prezidento vaikaitis, gi
mė Paryžiuje 1939 metais. Mu
zikai palinkimą bei pradinį pa
ruošimą gavo iš savo motinos
Ęįrutės Nasvytytės - Smetonie
nės. Karo nublokšta šeima atsi
dūrė Amerikoje ir apsigyveno
Clevelande.
1950-56 m. gavo stipendiją
Cleveland Conservatorijoj. Bai
gęs cum Įaudė, persikėlė į New
Yorko Mannes College, kur gavo
B. S. laipsnį. Toliau sekė garsioji
Julliana School of Music stipen
dija; čia A. Sm. gavo Master
degree.
1963-64 m. gavo Fullbright
Fellow stipendiją ir tas davė ga
limybę specializuotis Europoje.
Tolimesnis A. Smetonos mokslo
kelias ėjo šiaip: 1965 — German
Academic Exchange Service; se
kančiais metais — Rockefeller
Award for Artistic Achievement.
1967-68 — University of Califor
nia — Berkley - Alfred Herz Me
morial Traveling School in
Music.
A. Smetona taip pat yia gavęs
eilę pasižymėjimų tarptautiniuo

se fortepiono koncertuose Genevoje, Vercelli ir Paryžiuje.
Jaunas pianistas yra davęs eilę
koncertų JAV-še. Vien Clevelan
de jis yra koncertavęs 3 kartus su
simfoniniu orkestru; dažnai buvo
girdimas per radiją bei televizi
ją. New Yorke atliko Brahmso
koncertą su “Symphony of the
Air”; taip pat davė rečitalį
Washingtone — National Gallery
of Arts.
Būdamas Europoje, davė eilę
koncertų Vokietijoje, Prancūz'joje, Šveicarijoje, Lenkijoje, Itali
joje bei Anglijoje, kur Londone
“Times” bei “The Da ly Telegraph '
gavo šiltus kritikų atsiliepimus.
Tiek programose, tiek koncertų
recenzijose pažymima, kad A.
Smetona yra lietuvis pianistas.
Šiam koncertui rengti susior
ganizavo komitetas, kurį sudaro:
J. Cinga — ALT; E. Tumienė
— poetė, State College profeso
rė; E. Kulikauskas — Akademikų
skautų; A. Latvėnas; G. Raibienė — Birutės dr-jos pirmininkė;
A. Markevičius; E. Gedgaudienė;
M. Lembertienė ir G. Gudaus
kienė (telef. 477-0940) — S. M.
Klubas ir Moterų Komitetas.
Bilietus galima gauti pas ko
miteto narius: A. Markevičius,
S. Monikoje, telef. 393-0615; G.
Raibienė — Los Angeles, telef.
WE 4-2123 (po 6 vai. v.); Orange
County — E. Kulikauskas, telef.
714-521-8694; o taip pat prie įėji
mo prieš koncertą.

Jaunavedžiai Angela Gražina ir inž. Gediminas J. Mošinskai.
Foto L. Kančauskas

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance
3002 Santa Monica Boulevard
Phone 393-0615

Santa Monica, Calif.

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 atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai,
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Aplankykite mus —
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.: sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.
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TIKIME LIETUVIŲ FONDO REIKALINGUMU
Prieš kelerius metus pradėtas
kurti lietuvybės išlaikymo reikalui
ekonominis pagrindas, pavadintas
Lietuvių Fondu, jau įkopė į ketvir
tą šimtą tūkstančių dolerių. Tai
geras ženklas. Niekam netenka aiš
kinti, kad pirmieji žingsniai visad
yra patys sunkiausi. Labai natūralu.
Ypač charakteringas neperspartus
pirmyn ėjimas visur ten, kur tik yra
pinigai. Jokia, net biznio, finansi
nė, tvirtovė neišauga per trumpą
laiką. Tad ką bekalbėti apie tokią
instituciją, kaip čia kalbama, kuri
priklauso nuo aukos ir kur dažniau
siai neaišku tūlam, kas, kaip ir kam
daroma. Ši lietuvių kultūrai ir lie
tuvybei išlaikyti statoma tvirtovė
auga, pasakyčiau, ne tik patenkina
mai, bet gerai.
Girdime balsų, nepatenkintų
Fondo augimo sparta. Vienas ar ki
tas mano, kad užsibrėžtas sukaupti
milionas dolerių jau turėjo būti
baigtas. Kai taip dar neįvyko, esa
me barami ir vadinami nerangiais.
Taip nėra, lietuviai visad buvo ir
yra jautrūs tiek tautiniams, tiek
valstybiniams dalykams. Mes visad
reaguojame: kur reikia reaguoti
greitai mes nesivėluojame, bet kur
nebūtinai greitai, tai galvotrūkčiais
nešokame. Ideali ypatybė.
Ką mes bedarytume, turime tikė
ti, kad gerai darome. Bendrai pa
ėmus, žmonės įtiki į dalykus ir
daiktus vieni greičiau, kiti lėčiau.
Tat pirmoje eilėje privalėjo lietuvis
išeivijoje įtikėti į Lietuvių Fondo
reikalingumą.
Kai kasdien Fondas artėja prie
pusės miliono dolerių, matome, kad
įtikėjusių skaičius didėja, o dar vis
neįtikėjusių eilė mažėja. Įtikėjusių
skaičių didina drūčiai iškalbus ir
vis geriau suprantamas veiksnys:
sukaupus milioną dolerių, kasmet
vien iš procentų (kapitalo visai ne
liečiant — jo ir negalima liesti)
lietuvių kultūriniams reikalams bus
galima skirti apie $50,000.
Fondo tikrojo nario įnašas tėra
vos 100 dolerių. Tačiau ši suma
gali būti įmokama dalimis, taigi be
jokio apsunkinimo. Toliau ir tik
riau, Lietuvių Fondas yra dėkingas
už bet kokį įnašą.

Tikintieji Lietuvių Fondo reika
lingumu nesiriboja vien įsigijimu
tikrojo nario vardo ir statuso. Jie
kiekvieną progą laiko gera įteikti
savo įnašą tokio didumo, kokį tuo
metu gali ar nori. O progą paremti
Fondą nsunku surasti: šeimyninės,
bažnytinės, tautinės, valstybinės ir
kitokios sukaktys bei šventės yra
geros progos atminti ir paremti tą
kalbamą lietuvybės išlaikymo tvir
tovę. Ypač įsidėmėtina, jog darant
paskutinės valios pareiškimą, rašant
testamentą, nepamirštinas ir Lietu
vių Fondas.

Šiuos kelis mano paprastus saki
nius aš noriu kreipti daugiau į tuos,
kurie dar nėra parodę savo įtikėji
mo į Lietuvių Fondo paskirties
svarbumą.
Petras Pamataitis

BRAZDŽIONIO POEZIJOS RINKTINEI LEISTI KOMITETAS
Komitetą sudaro: J. Andrius,'pir
mininkas, kun. dr. P. Celiešius, Br.
Raila — vicepirmininkai, Pr. Lembertas — iždininkas, Ign. Medžiu
kas, Algis Raulinaitis, Antanas Ski-

> , I-
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- i .

rius — iždo globėjai; ir nariai —
Rūta Kulikauskienė, J. Balčiūnasšvaistas, Alė Rūta, Juozas Tiltinis
ir dr. Elena Tumienė.

Komitetas siuntinėja tokio turinio laiškuš

BRANGUS KULTŪRININKE,

Balfo piniginis vajus
Malonūs Los Angeles ir jos apy
linkių lietuviai!

Taip jau yra įprasta gyvenime
sutikti, kad varge esančių žmonių
visad buvo ir bus. Dažnai jie ne
dėl savo kaltės ir apsileidimo yra
reikalingi gerų ir jautrių žmonių
paramos.
Gal jau esame jums perdaug
įgrisę, nes kiekvienais metais vis
drįstame į jus kreiptis ir prašyti
aukos, kad ir nedidelės, bet niiosirdžios ir su meile duotos tiems, ku
rie neturi laisvame pasaulyje arti
mų giminių bei pažįstamų p vietelių,
bet yra varge ir nepritekliuje. Jie
per mus prašo jus, malonūs tautie
čiai, jiems padėti- Leiskime ir jiems
retkarčiais pajusti džiaugsminges
nę gyvenimo dieną ir žinoti, kad
nėra visiškai pamiršti ir palikti vie
ni kartais žiauriame gyvenimo ke
lyje.

Los Angeles Balfas ir šiais metais
pradeda piniginį vajų anų 1941 me
tų baisiųjų birželinių įvykių ženkle.
Nuo tada prasidėjo ii- vis dar ne
sibaigia mūsų tautos kančios ir var
gas. Būkite malonūs bet kuriam
aukų rinkėjui, turinčiam Balfo val
dybos pasirašytą aukų lapą, arba
atsiųskite čekį iždininkui J. Motie
jūnui, 555 N. Beachwood Dr., Los
Angeles, Calif. 90004.
Balfo piniginis vajus tęsis iki lap
kričio mėn. pabaigos, kad'.visi lie
tuviai turėtų progos atlikti savo tau
tinę pareigą savo brolių atžvilgiu.
Visiems aukojamiems iš anksto
nuoširdus ačiū!
Lapkričio mėn. 4 d. Šv. Kazi
miero pairap. salėje įvyks Balfo va
karas, kurio metu pamatysime ir iš
girsime Johan Strauso operetę, ku
rios pastatymą atlieka “Moterų su
tartinė”, vadovaujama O. Metrikienės- Smulkesnės žinios bus suteik
tos vėliau, tačiau jau iš anksto vi
sus raginame šią dieną skirti ir re
zervuoti Balfui ir maloniai prašo
me atsilankyti.
1967 m. Balfo valdybą sudaro:
V. Pažiūra, pirm., A. Markevičius
ir A. Mitkevičius, vicepirm., S. Ša
kienė, sekr. J. Motiejūnas, ižd. ir
V. Šulaitis, narys.

Ačiū už dėmesį. Laukiame jūsų
aukų.
Balfo valdyba
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Ne eiliniu reikalu kreipiamės į Jus: malonėkite atidžiai perskaityti šį musų
raštą ir nuoširdžiai reaguoti. Ačiū už demesjAį” <■
"Man baisias kalėjimo dienas lengvino poeto Bernaruo brazužionio eiliuo
tas žodis. Jis skatino viltį, pauėjo ištverti. — 1 aip suko vienas ouvęs policinis
nacių kalinys, l'oeto sukurtus patriotinius posmus kartojo ir Sibiro tremtiniai.
Tie posmai ir šiuo melu gaudomi ir leidžiami per rankas okupuotoje Lietuvoje
ne tik senimo, bet taip pat ir jaunųjų. Kartais pro visus rusų draudimus pra
siveržia prašymas į laisvąjį pasaulį: atsiųskite nors vieną posmelį orazdZiomo
poezijosl 1 aip poetas yra musų pavergtų brolių mylimas ir geroiamas, lik, dejų,
tie to negali viešai parodyti. Ukūpantai gi, negalėdami jo sunaikinti, stengiasi
bent suniekinti. Pokario patriotinius partizanus vienas partinis poetas pavadino
'žudikais brazdžioniško rūbo”. Kitas partinis lenininis poetas E. M. išniekino
Brazdžionio gražųjį eilėraštį "Per pasaulį keliauja žmogus , parašydamas paro
diją "Per pasaulį keliauja šuva...”, tuo, žinoma, žemindamas tik save, o ne musų
garbingąjį poetą.
Šiemet mūsų žymusis poetas Bernardas Brazdžionis švenčia dvigubą sukaklį: 00 metų amžiaus ir 4u metų kūrybos. Iki šiol okupuotos Lietuvos spauda
ne žodeliu neprisiminė Brazdžionio sukakties. Žinoma, ir neprisimins, nes jiems
geriau, kad Brazdžionio ir jo poezijos visiškai nebūtų. Užtat mes, lietuviai lais
vajame pasaulyje, bendra talka privalome padaryti tai, kas neleidžiama mūsų
pavergtiems broliams tėvynėje.
Pagerbkime poetą ne banketais, gražiomis kalbomis, smilkalais ir laurais,
— jam jie nereikalingi. Paskleiskime kuo plačiausiai jo poezijos žodį — jo raštus.
Dalis jo raštų liko okupuotoje Lietuvoje ir okupantų sunaikinta. Nei Sakalo
premijuotų "Ženklų ir stebuklų ’, nei valstybine premija atžymėto "Kunigaikščių
miesto” niekur nebegalima gauti. Taip pat išsibaigusi ir jo nepilna rinktine
"Per pasaulį keliauja žmogus , išleista skurdžiomis sąlygomis Vokietijoje. Mes
manome, kad raštų rinktine reikšmingiau išleisti autoriui dar gyvam esant, ne
gu jam mirus. Nesant pajėgiu leidyklų, sunku tikėtis, kad kas rizikuotų įdėti
keletą tūkstančių dolerių, i mkamiausias kiekvieno poeto pagerbimas yra jo
raštų išleidimas į žmones, 'i am tikslui ir yra susidaręs Los angeles lietuvių ko
lonijoje komitetas, užsimojęs dar šiais urazdžionio sukaktuviniais metais me
cenatų lėšomis išleisti dideię — 6-700 puslapių, gražiai įrištą Brazdžionio poe
zijos rinktinę. Ji bus sudaryta iš daugiau kaip 1U jo knygų; suredaguoti sutiko
pats autorius.
Labai nuoširdžiai prašome Jus savo įnašu prisidėti prie šio patriotinio lie
tuviškos kultūros žygio — kviečiame Jus būti Brazdžionio poezijos rinktinės
Garbės Mecenatu ar Mecenatu.
Kas į Komiteto kasą įmokės 100 ar daugiau dolerių;Rtas bus laikomas
Garbės mecenatu ir gaus nuo kiekvienų 25 dol. po vieną egzempliorių, iš kurių
pirmasis bus su autoriaus įrašu; įmokėjęs 25 dol., bus laikomės Mecenatu ir
gaus vieną autografuotą egzempliorių. Be to, mecenatų ir garbės mecenatų
pavardės bus atžymėtos knygos gale.
Išspausdinta rinktinė nebus pardavinėjama per knygų platintojus.
Garb. Mecenatų ir Mecenatų įnašus prašome siųsti Komiteto iždininkui, če
kius išrašant “Brazdžionio Rinktinės” vardu, adresu: Mr. Pranas Lembertas,
927 Third Street, Santa Monica, Calif. 90403.
Iš anksto nuoširdžiai dėkojame Jums už palankumą šiam kultūriniam rei
kalui ir skubų, dosnų atsiliepimą.

Su gilia pagarba
Brazdžionio Poezijos Rinktinei Leisti
Komitetas
Savo Įnašus komitetui jau Įteikė:
•
Po $100.00 — J. ir O. Andriai, P. ir M. Lembertai, A. Skirius.t’B.
ir D. Mackialai.
<
Po $50.00 — A. Lukšienė.
Po $25.00 — Adolfas ir Jadvyga Damušiai, Rev. V. Dabušis, Jonas
Butkus, Donaldas Buračas, P. Baltakis, dr. Justinas Piktinas, Br. Raila.
Alė ir Edm. Arbai, Elena ir dr. A. Razmai, Viktorija Skrupskelytė,
Jonas Rimša, B. Plokštis, A. Badžius, M. G., J. ir G. Rukšėnas, B. ir
M. Gasparoniai, M. ir A. D., V. ir D. Lenibertai, prel. dr. A. Deksnys.
Jonas Černius, J. Belinis, Alg. Olšauskas, Vlada ir Vincas Abraičiai,
Dr. J. Jurgilas, kun. B. Sugintas, Prel. L. Mendelis, B. ir A. Grušai.
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You are cordially invited to attend
t

LITHUANIAN DAYS MAGAZINE

^tero xy kfievo.

>

ANNUAL PICNIC
which will take place
September 17, 1967, noon.
McCambridge
Park, 1515 N.— i.-wiMMCTMMimu*.
Glenoaks Blvd.|« I I>.<■■'!
Burbank
----- ••
II rI »■

Lithuanian Food & Refreshments will be served.

Sports, Lithuanian folk music, dances and
other entertainment.

• Everyone will have a chance to win
' 4 speed Phonograph, large oil painting (value $150)

"

and many other prizes.

F

„LIETUVIŲ DIE|NįJ
ĮKAS

'

šiemet įvyksta rugsėjo 17 diepų

Me CAMBRIDGE PARKE - 1515 N.

12:30 naujame moderniškame

Glenoaks Blvd.,

Burbank, Calif.

Šiame parke rasite moderniškiausius sporto ir žaidimų įrengimus:

I

1. Teniso aikštę

Vaikams žaidimų prietaisus

2. tinklinio aikštę (softball)

Šaudymo į taikinį salę

3. Pasagos (horseshoe) metimo aikštę

Gimnastikos prietaisus

4. Stalo tenisų

9. Maudymosi baseinų

5. Krepšinio aikštę

10. Šokiams salę ir daug kitų.

Veiks bufetas.

Lietuviška muzika, dainos.

LIETUVIŠKI PIETOS nuo 1 vai. p. p.

LAIMĖJIMŲ TRAUKIMAS įvyks 6 v. v.

Tai bus paskutinis šių metų piknikas.
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GABŪS LIETUVIAI JAUNUOLIAI
darbo vakarais lankė L. A. C. C.
ir už gerą mokymąsi buvo įrašytas"
į Dean’s Listą.
Atlikęs dviejų metų karinę tarny
bą, toliau studijavo matematiką Cahiornia State College. Mokėsi pa
vyzdingai ir baigė kolegiją gerais
pažymiais, įrašytas į Honor Dean’s
List. Baigęs mokslą, dirba savo sri
tyje.
Geros sėkmės darbe.

E. Spirauskas baigė aukšt. mokslą

Naujos valdybos
__ L. A. Dramos Sambūris, susirin
kęs:' E. ir V. Dovydaičių namuose,
aptarė įvairius savo veiklos reika
lus ir išsirinko naują valdybą, į ku- .
<
rią įėjo: ’V^ifev^daifis, j# Mackia^'V?—la, Gr. Raibienė, Fr. Prišmantas ir
“Barbaras rėkia“
V- Tamošaitis,. Keįjs^ pastaruosius
.
metus sambūriuiVS&So^kvS Tašyfe't'i ■ iZų.rnąlistas Bronys Raila, kaip
J. Gliaudą. Naujoji valdyba sekantį 8!'.c?e!,1’ ry0!ila sP.‘na?.' Barbaras
,
c
tekia antraja dali. (Šiuo skambiu
vadovą iss>rfa^j^av<wta porSam- ^.ju kny^ jis yra išleidęs Lietubūno režisiere DJ Mackialierie pra-j^ voje kultūrbolševikinio “Trečio
nešė, kad artimiausiu laiku numato- Fronto” laikais). Čia tilpsią visi jau
ma parodyti scenoje J. Gliaudos anksčiau spausdinti straipsniai apie
vaidinimą “Čiurlionis”, o kiek vė- prof. B. Sruogą, V. Krėvę-Mickeviliau Škėmos “ŽvakiBę’V^i "
' čšų. prel. M. Krupavičių, J. Brazai
tį, V. Sidzikauską, Lietuvos Atsto. .,į”:—Gegužės 14 d. buvo įlinkta- vą„ J. Kajecką, Aleną Devenienę,
nauja LRK Federšfčijos valdyba iš ras.'Jurgį J. Gliaudą, raš. Alę RūV. Kazlausko, J. Raulinaičio ir V. tą, Julių Smetoną, H. Tumą, J. KoTuskeHi»W-Ka
>'i-i fcjSK L. Šimutį. V. Trumpą ir kt.
Būtu geraij Racf sfyaia^gimtųsi
grožinės literatūros veikakobrdinuoti^diįfcc^^eife*“414
atspausdint. Trumpio sląpyvardžiu paskelbti straipsniai apie
ir parodytų daugiau iniciatyvos.
eilę m irusiųjų, k. a. dr. Ig. Skrups-

Edmundas S. Spirauskas š. m.
vasario mėn. pradžioje baigė Los
Lietuvos Vyčiu senienų .132
įr- P. Dielininkaitį ir daugelį
Angeles State College matematiką
kuopos valJylJą sudaro^pum. —
Bachelor of Science laipsniu.
d^r-ysią.,iš slaptųjų archyvų paskelb
E. S. gimė Kaune. Su tėvais Ol
Činga, J- Puikūnas ir Adelė Pcf-“'' ti laiškai, rašyti poetui Juozui Tysga ir Juozu Spirauskais karo metu
ras — vicepirm., sek. — V. Tus- liavai, kuriuose meniškai charakte
gyveno Vokietijoje ir 1949 m. atvy
kenis, ižd?— Ar A-r-nashus^ftn.'-sclwr. rizuojamas artimas žurnalisto B.
ko į Ameriką ir apsistojo Bostone.
A. Skirius. Rey^Jpmmaį/, ^ųd-. Railos bencVadarbis, buv. Lietuvių
Čia mokėsi šv. Petro parapijos mo
rius, B. Sktieriė ir Brone Starkieriė.’ Tautininkų Sąjungos generalinis se
kykloj iir Boston Tech. High School.
-z,
kretorius Vincas Rastenis.
Baigęs įstojo į Bostono universitetą
— Birutė M. Galdikaitė, baigusi
SLA 59 kuopa Yucaipoju
Knyga leidžiąs “Janulaičių klu
ir dvejus metus studijavo aeronau Kalif. unitą ba>kalauro laipsniu psi
bas”.
Pries
keletą
metų
susiorganizavu

tiką. Taip pat mokėsi ir baigė chologijos srityje su aukščiausiu pa
Aukštesnę Lituanistikos mokyklą. gyrimu, gavo 4 metams stipendiją si Yucaipoje-SLA-^9’ktTOpT'SėkrmnTysliavienė
n
Čia priklausė skautams ir tautinių magistro ir dr. laipsniams antropo gai veikia ir dabar turi apie 20 našokių grupei. Buvo narys Bostono logijos srityje, (to paties universi rių,. kurie Jie^eik v.isi^xa^pansinin.«--»...,. - Komunistų rankose"
Ok. Lietuvoje neseniai sulipdyta
Lietuvių Piliečių Klubo šachmatų teto Chancellers fellowship).
kai.
komandos, vadovaujamos K. Mer
Vasaros metu ji atliko praktiką.
Šiais metais valdybą sudaro: pir- ir išleista buv. “Vienybės” leidėjo
redaktoriaus J. Tysliavos poezijos
kio. 1955/56 Bostono tarptautinėse Arizonos universitete, gavusi Na
žaidynėse iškovojo pirmą vietą savo tional Science stipendiją, daryda- minįhkaš, #- Jgozasį^Gipius, fin. rinktinė, pavadinta vieno jo rin
klasėj (priešaky Boston colle ir k.) ma senovės indėnų ir gyvenviečių sekt Zenonas S.ogi&j^idėp.'s.StęlJą kinių vardu “Nemuno rankose”.
Kelpinskienė, ižd. — Kaz. Stashrs- Tas vardas keleriopai klaidinantis:
Šachmatininkų klubo dešimtmečio ir kapų tyrinėjimus.
viena, jis be reikalo pavadintas tre
proga buvo apdovanotas medaliu.
Universitete priklausė prie Phičiojo Tysliavos poezijos rinkinio
Dėl geresnio klimato su tėvais Beta-Kapa, nuo pat mokyklos laikų
vardu ir įneša painiavos autoriaus
persikėlė į Kalifornija ir dilrbo yra ateitininkų org. narė. UOLA Jaunieji Lietuvos Vyčiai
i knygų vardų sąrašan; antra, jei jau
State Civil Service braižytoju; jo lankė ir baigė lietuvių kalbos kursą.
Balandžio 9 d. žssal. p.'p. Prano’* norėta pasakyti, kad Tysliava yra
niiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii
Lubine-buteį' Glėndaile, Calif. įvyko kieno nors “rankose”, tai reikėjo
naujai susiorganizavusios jaunųjų aiškiai ir pasakyti: “Komunistų ranSOLISTO ANTANO PAVASARIO REČITALIS
Lietuvos Vyčių kuopos susirinki- koše”.
Tysliavienė keturius kartus labiau
mas. Į šią kuopą priimami ne ma
Los Angeles lietuvių parapijos tikros bravūros akcentu yra jo la žyčiai; bet jaunimas nųp. -lS įki ,25. ^-brangina Tysliavą, negu okupuotos
salėje balandžio 22 d. surengtas so biausiai nusisekęs dainavimo lau metų — tai studijuojąs jaunimas. ^Lietuvos leidykla jį įvertino. Tai,
listo Antano Pavasario vokalinis kas. Todėl operines arijas iš Bellini, Kuopai pirmininkauja Richavd Ok- žinoma, labai gražu iš jos pusės,
rečitalis praėjo su pasigėrėtinu pa Bizet, Verdi, Mozarto ir Halevy sąs. rLJSC studentas, o ^ękretoriauja 5.Tik negražu, kad amerikietis lietusisekimu. Programą sudarė lietuvių operų jis noriai įveda į savo reči Manan Lubih; Immaculate TWarf& vis**'fiorįs įsigyti Tysliavos ’’rinktikompozitorių kūriniai ir pasaulinių talio repertuarą ir atlieka ūpingai, kolegijos studentė. Šiai kuopai pri nę”, yra taip nuplėšiamas.
operų arijos. Pirmoje programos patraukliai ir vykusiai.”
klauso daugiausia jaunimas, kuris
Komunistinė leidykla knygos kai
Solistui akomponavo .pianistė dar nė kokiai kitai organizacijai nc- ną įvertino 57 kapeikom, gi KVienydalyje jautriai skambėjo B. Budriūno, J. Dambrausko, J. Žilevičiaus, Raimonda Apeikytė, Los Angeles prikl®lišė.--t:'‘
bė” JAV-se tą knygelę pardavinėja
J. Štarkos, O. Metrikienės ir S. Če- išgarsėjusi savo muzikiniais gabu
Po susirinkimo jaunimas buvo po $2.50. Kieno naudai eina skir
irienės sukomponuotos dainos. So mais. Auditorijai solistą pristatė pavaišintas žinomo krepšinio žaidi- tumas: paremti arabų fronte pra
listas jas interpretavo pagal turinį, teisininkas S. Paltus. (J. T.)
ko Prano Lubino, kurie apie Lietu laimėjusią USSR, ar naujo redakto
Red. pastaba. Solistą ir recenzen vą daug gražių atsiminimų papa riaus saliūno ir “Vienybės” vieny
parodydamas savo balso niuansais
tą atsiprašome, kad ši rezencija dėl sakojo.
visą jų grožį.
bę?
Raseinių Magdė
Antroje dalyje visas arijas solis techniškų kliūčių dedama pavėluoĮ
šį
susirinkimą
buvo
atėjęs'
pa

tas dainavo itališkai (išskyrus vie
Urkštei iš Augškuršių. Scribos
kviestas nepaprastas,, svečias»— tai
ną). Arijos buvo iš įvairių operų:
Broniu&bŠėŽįfiskffliK^iti-Eišy.prieš.f-te: skyriui jūsų rašinėlio “Viekšnios iš
Kun.
Antanas
Valiuška,
Arlesiana (Cilea), Romeo ir Julija
lerius metus, pasistatydinęs jachtą Berkeley” negalėsime spausdinti,
(Bellini), Perlų žvejotojai (Bizet),
Šv. Kazimiero parapijos vikaras, (37 pėdų ilgio) atplaukė iš Lenkijos nes nedavėte savo tikros pavardės,
Rigoletto (Verdi), Don Giovanni gavo iš vyskupijos vienerių metų
i Miami, Florida, ir iš čia į San nei adreso. Anonimiškai atsiųstos
(Mozartas), Tosca (Puccini), Žydė atostogas sveikatai pataisyti. Girdė Diego,
Jis papasakojo savo medžiagos LAV-se nespausdiname.
(Halevy). Šiose arijose solistas pa ti, kad jo vieton kviečiamas kun. kelionėsCalif.
įspūdžius
ir pažadėjo vieną „ų -—"•—
rodė visą savo balso spalvingumą Algirdas Olšauskas, kuris dabar dieną jaunimą pavėžinti
savo jach- ‘ 'Parduodami apartmcntiniai namai
ir gražumą. Auditoriją buvo suža darbuojasi meksikiečių parapijoj.
ta Pacifiko vandenyne.
Dėl išvykimo Europon palrduovėta. Kelis kartus iššaukė bisui.
Kun. A. Valiuška yra vienas iš
Jaunieji Lietuvos Vyčiai buvo su dami 5 metų naujumo — 6 butų
Klausytojams pageidaujant, dar bu ilgiausiai išsilaikiusių vikarų mūsų
organizuoti šių metų pradžioje apartmentai Silverlake apylinkėje.
vo sudainuotas ispaniškas romansas parapijoj.
Granada.
Užjaučiame susirgus ir linkime Seniorų Vyčių kuopos vicepirmi Kaina 55.000.00; pajamos po $549
XxJ1'-— x__ j’ ‘
i'•
J. Gliaudą, rašydamas “Darbi kuo greičiausiai pasveikti ir’ £.l.-įžti ninkės Adįės^et^s.Jnfciaty.v^ ,^er>mėnesį.
ninke (1967, geg. 12) taip apibū prie savo pareigų. Parapijiečiai ir
Kas norėtų baugiau informacijų,
Kreiptis į T. Mickevičienę, 626
dina solistą: “Pavasaris turi aukštą mokyklinis jaunimas jo labai pasi gali jai patelefonuoti: 842-5736.
N. Lafayette Park, Calif. Telefonas
tenorą, ir bei canto sfera su tam ges.
382-3427.
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Lietuviai prekybininkai-profesionalai
Apdrauda

"SWING’N DOOR” ALINĖ
Sav. Ant. Kašelionis

ALBINAS MARKEVIČIUS

13708 Inglewood Ave.
Hawthorne, Calif. 90250

Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 393-8680
A. F. SKIRIUS

Insurance Agent
4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029

Tel. 679-8322
PICO
INN
COCKTAILS — GAMES
Simas Kvečas, sav.

905 Pico Boulecard
Santa Monica, Calif. 90405
Phone 394-9952

Tel.: NO 4-2919

Automobilių

taisymas

GARAGE BON VOYAGE
1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
Vietinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
RED DEVIL LIQUOR STORE

Baldai
MAYTAG WASHERS
Authorized Repi ezentative
Aleksas Dieninis
1915 Lincoln Ave,,
Venice, Calif. 90291
Phone EX 6-4246

ALINĖ HOFBRAU

Buhalteriai,

Fotografai

DAISY MAE
Sav. Stasys ir Brone Nakvgsai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970
LEE’S BAR

Pete & Zelma Staniskis, sav.

4157

Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
326 So. Broadway
Los Angeles, Calif. 90013
Phone 689-9694
L. & G. Reivydai, sav.

“OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav.
13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif. 90638
Tel. 868-9098
PORT OF CALL
Sav. Rimas, Gwenn ir Vladas Gilys
Alus — Vynas — šampanas
Žaidimai.
1712 So. Catalina St.
Redondo Beach, Calif. 90277
Phone 375-9025

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005
DU 9-4161

Du 8-6011

FRANCHELL’S BEAUTY SALON
Valda Šerėnas, sav.
2403 Pacific Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Tel. 427-6962

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806
Phone: 424-4529
JONAS MATULAITIS
General Contractor
3305 Wood Terrace
Los Angeles, Calif. 90026
Tel. 662-8822
Darome priestatus, virtuves.
ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor
Alfonsas Budriūnas, sav.
P. O. Box 627,
Santa Monica, Calif. 90406
Phone — 393-6988

Dantistai

Kepyklos

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S'ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90036
Tel. WE 9-1448

GEORGIANA BAKERY
Sav. Goerge & Ann P. Victor
420 Castro Steet
San Francisco, Calif. 94114
Phone UNderhill 1-6223

BLAKI’S, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės)
2911 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Phone 394-0114 by appointment

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namu telefonas: GR 3-3628
3105 Pico Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D.
17427 Chatsworth
Granada Hills, Calif.
Valandos: 10—12 ir 3—7;
Office: EM 3-5909; Exch.

St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstetrics ^Genecology
1087 N. Park Ave.
Pomona, California 91767
622-6040
714 Area Code
M.

SCHORETZ,

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas
1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027
Phone HO 4-4154
NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas
11907 Firestone Blvd.
Norwalk, Calif. 90650
Phone 864-9227
MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-033 Highway 99,
Indio, Calif. 92201
Diamond 7-9415

Nuosavybių pardavėjai
JONAS KUTRA
Realtor
1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-3358
ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
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

Senelių namai
Ann Bobber’s Guest Home

L. KANČAUSKO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd.,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

Phone 221-6093

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

Revizoriai,

VLADAS NAVICKAS
Certified Public Accountant
3215 Clement St., San Francisco,
California 94121
Telefonas 387-4151

2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 90065

Sav. J. ir A. Spreinaitis

HELEN’S HOUSE OF BEAUTY
Helen Mockus - Motušis
5265 Fountain Avenue
Hollywood, Calif. 90029
Telephone: NOrmandy 5-3351

Painting, Decorating and Repairing

Petras ir Birute Pranis, sav.
13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif. 90242
Telef. Tu 2-6743

Alinės-užeigos

Grožio salionai

M.

D.

Physician & Surgeon
2517 Temple St.,
Los Angeles, Calif. 90026
Tel. 388-1889

Laidotuvininkai
ADOLPH CASPER,
Funeral Counselor
c/o Edward Brothers Colonial
Mortuary
1000 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif. 90015
Bus. RI 9-8281
284-6489

16801 Addison St.,
Encino, Calif. 91316
Tel. 789-4808

Skalbyklos
ART CLEANERS
Sav. Albert Klimas
6408 Yucca St.
Hollywood, Calif. 90028
Phone HO 9-3028
SAV-ON CLEANNERS
Sav. Alf. Jakubėnas
4343 Crenshaw Blvd,
(next to Peb Boys)
Los Angeles, Calif. 90008

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
HO 9-8500

Vaiky darželiai

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET
Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
15732 Hawthorne Blvd.
Lawndale, Calilif. 90260
Phone 676-9217

PRAIRIE PLAYLAND
137th & Prairie,
Hawthorne, Calif. 90250
Sav. Jonas ir Ona Žukas
Tel. OS 5-9051

Valgyklos

Moteliai
AMBER MOTEL
V. ir J. Dovydaičiai, sav.
490 Dolliver St.
Pismo Beach, Calif. 93449
Tel. 773-2725
BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

3020 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
EX 4-9144

ANGLER’S CAFE
Albert & Maria Boreišiai, sav.
141 Fisherman’s Wharf (Pier)
Redondo Beach, Calif. 90277
Phone: 372-7226

Veterinarijos klinikos
Dr. L. R. Garskis, sav.

17060 Ventura Blvd.,
Encino, Calif. 91316
Tel. State 4-7066
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PARENGIMŲ
KALENDORIUS
RUGPJŪČIO MĖN. —

13 d. — Lietuvių Namų piknikas
Arroyo Seco parke.
20 d. — Tautinių namų piknikas.
27 d. — Am. Liet. Piliečių klubo
piknikas Arroyo Seco parke.
27 d. - A. Smetonios piano rečitalis.

Return

TRUMPAI
Detroit,
Mich., grįždamas iš Vietnamo fron
to, buvo sustojęs L. A. ir aplankė
savo brolį Rimą Vyčą.
—

Arvydas

Vyčas,

— John Kairio iir Marijos Piličiauskaitės vestuvės įvyko š. m. lie

pos 22 d. Šv. Kazimiero par. baž
nyčioje. Linkime daug laimės!
— Fullerton kolegijos profesorė
RUGSĖJO MĖN. —
10 d. — JAV L. Bendruomenės Los dr. Elena "lumienė dalyvavo pirmo
Angeles Apylinkės LIETUVIŲ DIE je Pietinės Kalifornijos universiteto
NA, Culver City Veteranų salėj, suruoštoje š. m. liepos 6-8 dieno
Crenisahw-Venice Blvd.
mis lyginamosios literatūros konfe
17 d. — “Lietuvių Dienų” žurnalo rencijoje Los Angeles, kur ji skaitė
metinis piknikas McCambridge paskaitą apie neigiamą herojų 19parke, Burbanke.
tojo šimtmečio romane. Ji taip pat
SPALIO MĖN. —
aktyviai dalyvavo 19-tojo šimtme
Spalio 7 d. — Santa Monikos Lietu čio beletristikos simpoziume.
Dr. E. Tumienė buvo vienintelė
vių Klubo balius.
moteris šešiolikos prelegentų tarpe.
GRUODŽIO MĖN. —
Gruodžio 2d. — šv. Kazimiero Kiti buvo aukštųjų mokyklų profe
par. salėje Amerikos Lietuvių Ta soriai iš Berkeley, UCLA, Caltech,
rybos muzikinis vakaras. Progra UCR, URI ir kt.
Klausytojų daugumą sudarė li
mų ruošia muz. G. Gudauskienė.
teratūros profesoriai ir studentai.
PARDUODAMAS NAMAS

Kas nori turėti senatvėje sveiką,
gražią, kaimišką vietą, gali pigiai
piirkti namus 75 mylios į rytus nuo
Los Angeles.
Kreiptis — S. Karrol, Moreno,
Calif.
Parduodami 8 apartmentai

ant didelio sklypo ir du namai
ant vieno sklypo Inglewood mies
te, Calif. Žema kaina ir geros są
lygos. Skambinti P. Aras 393-5561
Palm Springs, Calif., prie pat mies

to centro ir mineralinių šaltinių gy
dyklos nebrangiai PARDUODAMI
NAMAI vieno didesnio buto iir
dviejų viengungiams butukų su
sklypu 50x100 pėdų dydžio.
Teirautis pas Oną Andriuvienę
telefonu 393-1855.

KRIKŠTAI
— G. Rukšėno dukra Aleksand

ra C. buvo pakrikštyta birželio 4 d.
— V. Koklio dukra Audlrė pa
krikštyta birželio 6 d.
— Jono Žmuidzino sūnus Petras
Julius buvo pakrikštytas birželio 24
— Kristjono ir Jovitos (Jurgilaitės) Mende, MD, dukra Martina pa

krikštyta liepos 9 d. Abu tėvai yra
ką tik baigę medicinos mokslus Vo
kietijoje ir dabar atlieka praktiką.

MARY H A M R O C K
PIERCE — HAMROCK
MORTUARN

921 Venice Blvd.
Los Angeles, Calif.
Phone:
C* ••• •••

Richmond 9-6091
••• *•**1* •••

— H. Didžiulytė - Mošinskienė,

iš Brazilijos yra atvežusi linkėjimų,
kurių asmeniškai negali perduoti,
neturėdama priemonių apvažinėti
Los Angeles platybėse gyvenančių
lietuvių. Keletą jų norėtų pei.duoti
bent per šį laikraštį: nuo H. ir J.
Valavičių, Sao Paulo, — Alf. Va
lavičiui; nuo kun. prel. P. Ragažinsko — V. Sakalauskui ir A. Sumantienei.

ATOSTOGOS
— Zigmantas ir Ona Skimanai,

Oakland, Calif., savo atostogas pra
leido Pietinėje Kalifornijoje pas ma
mytę Tillie Skiman, Canoga Park
Calif.
Taip pat Skimanai dalyvavo bro
lio Jono Skimano dukters Connie
vestuvėse, kurios įvyko liepos 1 d.Palos Verdes, Calif.
—- Vladas Navickas, LB Vakarų
Apygardos vicepirm., gyvenąs San
Francisco, Calif., liepos mėn. iš
skrenda atostogų Vokietijon.
—■ Vladas, Nijolė ir dukra Dovilė
Užubaliai, Chicago, III. atostogau
dami ir keliaudami per visą Ameri
ką, aplankė LAV leidyklą.
Nijolė Jankutė - Užubalienė yra
pasižymėjusi jaunosios kartos bele
triste, porą dalykų išleidusi jauni
mui ir taip pat spausdinanti suaugu
siems.
— Alfonsas Telyčėnas, L. A. LB

apyl. vald. narys, vasaros atostogas
praleido Europoje — Vokietijoj, Olandijoj, Prancūzijoj, Italijoj ir kt.
— aplankydamas savo draugus ir
savo seniau gyventas vietoves.
—Jonas Piliponis (Phillips), Nor
wood, Calif., atostogavo pas savo
brolį Juozą Piliponi, Baldwin Park,
Calif.

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ ALMANACHO REIKALU
Visiems lietuviams, kurių turime
adresus, esame pasiuntę po laiškelį
su iškarpa, kaip tilps almanache.
Jei adrese ar telefone yra klaida,
malonėkite tuoj mums pranešti,
dabar keičiate adresą, ar esate ne
seniai jį pakeitę, malpnėkįte pain
formuoti leidėją tel. NO 4-2919.
Profesionalai, prekybininkai, ma
lonėkite prisiųsti savo informacijas
dėl “classified listing” iki ž. m. rug
pjūčio 30 d. Reklamos patalpini
mas — $3.00 (jai puslapis ar pusė
puslapio — pagal susitarimą).
•
•£» •£♦ »j»«į» <•
»’• •••
ATOSTOGOS
—- Leonardas Valiukas, Rezoliu

Organizacijų valdybos, kurios dar
nesuteikė informacijų, prašomos
tuoj prisiųsti mums pirmininko ir
sekretoriaus adresus ir kitos valdy
bos sąstatą.
Šio aimanavo laida bus žymiai
patobulinta -=Lau Zip Code nume
riais, naujais telefonų skaičiais bei
Area Code. Jame tilps ir įdomesnių
turistams vietų adresai.
Jei nesate pasiuntę savo adreso
ar skelbimo, prašome iki rugp. 30
d. prisiųsti adresą — 4364 Sunset
Blvd., Los Angeles, Ca. 90029.
I

VIZITAI LIETUVON

— E r. Juozas Gudauskas su vy
cijoms Remti Komiteto pirminin rausiu sunum Gediminu liepos mė
kas, kongl.-esinių rezoliuejų re.ka- nesyje aplankė sergančią motiną
lais išvyko ilgesnei kelionei į rytines netoli Rietavo. Su valdžios palydo
lietuvių kolonijas. Lankysis Dayto- vais jis aplankė ligonines Rietave,
ne, Hartforde, Philadelph.j oje, New Kaune ir Klaipėdoj. Jis taip pat
Yorke, Detroite, Chicagoje, 'Wa dalyvavo gydytojų suvažiavime, ku
shingtone, kur yra pramatęs sūsit k- ris buvo pravestas rusų kalba.
ti su visa eile senatorių ir kongre ' — Liepos 12—30 dienomis 5
so narių. Į Los Angeles sugrįš rug moterys; Elzbieta Vasiliauskienė.
pjūčio pabaigoje. 0”
Bronė Pilipaitienė, Uršulė llgūnie— Juozas Kojelis rugjūčio 1 1 iš nė, Stasė Žukauskienė ir Liucija Poskrenda į Chičagą. Pakviestas Lie derytė (iš San Diego) aplankė savo
tuvių Fronto Bičiulių studijų savai gimines Lietuvoje. Vienos iš jų ga
tės moderatoriumi Dainavoje. Rug vo leidimą į tėviškę nuvykti, kitos
pjūčio 16 d. skaitys paskaitą tema negavo.
“Mūsų jėgų derinimas kovoje už
— Seserys Emilija Stirbjenė ir
Lietuvos laisvę”, Chicagoje matysis, Bronė Skirienė rugp. pradžioje gavo
su Alto centro irkifų centrinių "or leidimą nuvykti į Vilnių aplankyti
ganizacijų žmonėmis.
sergančią .plotiną.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
o
o
o
Komitetas (Vilkas) J. Kojelį pa
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kvietė informacijos tarnybos nariu.
— Kęstutis ir Petronėlė Levec— Romas Urbonas rugp. gale
ima atostogų ir savo lėktuvu skren kai su dukra Julija atvyko iš Pro
da į Kanadą. Rugsėjo mėn. pra vidence, Rd. pastoviai apsigyventi
džioje dalyvaus pasaulinėje parodo Los Angelėse. Duktė Julija baigusi
je Montrealyje rengiamoje Lietu biologijos, mokslus ir dirba savo sri
tyje, vių Dienoje.
: — Vilius Geležinis, Chicago, III.
— Prekybininkąi.'Jpiias Žukas ir lankėsi Santa Monicoje, — planuo
Stasys Daniulis vasaros atostogas ja čia įsikurti. Jis yra baigęs inži
praleido žvejodami Vancouverio nerijos mokslus „Vokietijoj.
kalnų upeliuose ir ežeruose Kana
— Gydytojas K. Jučas, Hos
doje.
Grįžo pailsėję ir žada dabar'iš Springs, Arkansas, pirmųjų metų i
leisti žmoneles atostogų. Jonas Žu praktiką atlieka Los Angeles mies
kas turi jaunų vaikų mokyklą — to ir apygardos (vadinamoj County
Prairie Playland,' Hawthorne, Calif., General Hospital) ligoninėj.
o Stasys Damulis turi nupirkęs Rū
ta Motel, Indio, Calif.
I
'. < 7
' '
- "
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— Pranas V. Raulinaitis, Kali f,
Prekybos Rūfhį pirmininkas, atos Ekskursija Į Hoover Dąpi.
togas praleido lankydamas gimines (ir Las Vegas
:
itr draugus Chicagoje, New Ydfkc
ir kt. Buvo užsukęs? į1 Mdntrealyji i Rugsėjo mėn. paskutinį savaitga
lį erganizuojama ekskursija į Hoo
vykstančią pasaulinę .p.arodą:
ver Dam ir Las Vegaš. Kelionė,
— Juozas Tinin&j LTV literatūros ,viešbutis ir maistas dviem dienom
redaktorius, EAV' bendradarbis, kainuos $35.
■ » >■. JI t; • ■
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UCLA lietuvių kalbos lektorius,
Registruotis -pas. Liet. Prekybos
rugpjūčio mėnesį leidžia' atostogau
damas įvairiose JAV vieovėse ir Rūmų pirm. P. V. Raulinaitį ;—
Kanadoje, kur aplankys Expo 67. ,telef. NO 2-5433 arba pas seįtr. A, į .
Grįždamas žada pervažiuoti skėrsai
visą Kanadą iki VanColtvėrio ir lai Skiriu — telef. NO 4-2919.
vu atplaukti iki Los Angeles.

