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Rugsėjo 8, Vytauto Didžiojo vai
nikavimo, diena yra švenčiama kaip 
Lietuvių Tautos šventė.

Lietuvių Bendruomenė visame 
pasaulyje tą šventę atžymi rengda
ma Lietuvių Dienas. Los Angelės 
lietuviai irgi eilę metų rugsėjo 8-tą 
šventė, surengdami Lietuvių Dieną. 
Ją rengdavo L. A. apylinkė — su 
pamaldomis, meno paroda, garbės 
svečiais, žinomais kalbėtojais, spor
to rungtynėmis ir koncertine dalimi. 
Koncertų programai atlikti pakvies
davo žymiuosius Amerikos lietuvių 
solistus.

Ir šiais metais rugsėjo 8-tą buvo 
surengta Lietuvių Diena. Tik ji bu
vo kiek kitokio pobūdžio — progra
ma sudaryta vien iš vietinių jėgų, 
be to. nebuvo nė vieno kalbėtojo.

Šventės programa vyko Įprastoje 
Veteranų salėje Culver City. Pra
džioje vyko tinklinio rungtynės su 
estais. Lietuvių komanda, vedama 
R. Žemaitaičio, šiais metais rung
tynes laimėjo ir perėmė laimėtojo 
taurę.

Pradedant meninę programą, kal
bėjo apylinkės pirm. A. Audronis: 

R. Dabšys pagiedojo JAV himną— 
tai ir visa oficialioji dalis. Nebuvo 
nei sveikinimų, nei pagrindinio kal
bėtojo. Kai kam tai buvo nauja ir 
originalų, gi kai kam atrodė keista 
ir nepateisinama. Lietuvių Diena iš
virtusi į paprastą koncertą, kokių 
per metus esti ne vienas.

Meninę programos dalį pildė 
naujai suorganizuotas ansamblis, 
pasivadinęs “Vakarų aidais”. Jam 
vadovauja muzikė O. Metrikienė. 
Ansamblis padainavo šias dainas: 
Lietuva brangi (J. Naujalio). Var
pai (O. Metrikienės). O. Tėvyne 
manoji (S. Čerienės). Solo dalį at
liko B. Dabšienė. Gražų įspūdį su
darė scenoje iliuminuota Gedimino 
pilis ir Lietuvos Karo Muziejaus 
vėliavos pakėlimo ceremonijų (var
pų ir orkestro palydimų) ceremoni
jų muzikinis atkūrimas.

Toliau Birutė Dabšienė gražiai 
padainavo O. Metrikienės dainą 
“Nemunėlis” (žodžiai J. Kmito). 
K. Dambrauskaitė ir L Mažeikaitė 
padainavo duetą — M. Petrausko 
Skambančios stygos (žodžiai Jova
ro).

Kino artistė Jūratė Nausėdaitė

Toliau vėl pasirodė “Vakarų ai
dai" ir atliko tris O. Metrikienės 
kompozicijas: Ten mano tėvynė. 
Gamta numylėjo (abiejų žodžiai 
Antimečio — A. Metrikio) ir Per
galė (žodžiai Brazdžionio).

Šventės svečiu solistu buvo teno
ras Antanas Pavasaris. Jis klausy
tojams gerai pažįstamas ir maloniai 
klausomas. Pavasaris padainavo 3 
dainas: Ten mano tėvynė (Q. Met
rikienės), Tušti paliktieji namai (J. 
Štarkos) ir Lietuvos laukai (S. Če
rienės). Akomponavo R. Apeikytė.

LB taut, šokių ansamblis, veda
mas O. Razutienės, pašoko Ketvir
tainį, Aštuonytį ir, rodos, Maišyti- 
nį. Kadangi scena buvo užimta su 
dekoracijomis, jaunimas šoko sa
lės priekyje prieš publiką, iir dauge
lis, ypač toliau sėdintieji tematė tik 
šokėjų galvas.

Antroje programos dalyje buvo 
Lietuvos rugiapiūtės pabaigtuvės 
— sceninis vaizdelis-montažas. Ja
me moterų choras padainavo “Ge
gute, kur tu?”, solo K. Dambraus
kaitė ir fleita palydėjo R. Drauge- 
lytė. (Ir vė dainos žodžiai A. Met
rikio. kompozicija O. Metrikienės). 
Toliau R. Aukštkalnytė, palydima 
moterų choro, padainavo B. Bud- 
riūno Rugiegėles (ž. B. Buivydai- 
tės). Vien motelrų choras padainavo 
E. Balsio “Dainą apie tiltą”.

Smagiai visus nuteikė humoris
tinė daina “Oi. berneli, iš kur tu?” 
(J. Stankūno), kurią duetu padai
navo llmara Mažeikaitė ir A. Poli- 
kaitis. Pabaigai visas ansamblis pa
dainavo “Piauti linksma” (A. Po
ciaus). Su daina į Tėvynę (J. Ber
tulio) ir Žaliojoj lankelėj (Tallat- 
Kelpšos), kurios dueto dalį atliko 
R. Dabšys ir A. Polikaitis.

Programa buvo baigta Lietuvos 
himnu ir pirm. A. Audronio padė
kos žodžiu.

Šią programą parengiant daug 
darbo ir energijos įdėjo muzikė O. 
Metrikienė ir J. Kaributas, kuris vi
są programą režisayo. Programą 
pravedė jauna kino artistė Jūratė 
Nausėdaitė, filmų pasaulyje vadi
nama Ann Julian. Tai buvo savo
tiška atrakcija. Jauna aktorė verta 
gero žodžio, kad, turėdama daug 
darbo savo profesijoje, neatsisakė 
dalyvauti lietuviškos bendruomenės 
parengime.

Ansamblio "Vakarų aidai” dalyviai: 
I eil. (iš k.): Ade'ė Narkevičiūtė, 
A Polikaitis, Ona Metrikienė, dir., 
R. Dabšys, llmara Mažeikaitė, D. 
Barauskaitė: II eil.: J. Kaributas, 
J. Bergenas, Inga Tumienė, Karolė 
Dambrauskaitė, Birutė Dabšienė, 
žemiau, centre — Rasa Draugelytė, 
Ona Deveikienė, J. Radvenienė, R. 
Aukštkalnytė, Onutė Orlovaitė, J. 
Butkus ir Bronius Seliukas.
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Nebus nei 'demokratų', nei 'respublikonų' 
Kalbėtojų!?

Los Angeles Liet. Bendruomenės Apylinkės valdyba, rengdama 
Kalifornijos Lietuviiį Dieną, reklamavosi ir “Drauge ' ir iš parapijos 
sakyklos, kad nebus pakviesta nei demokratų, nei respublikonų kal
bėtojų.

Tokia bloga, negatyvi reklama pakenkė “Lietuvių Dienos’’ pasise
kimui. Kai kurie lietuviai pamanė, kad bus pakviesta Carmichael ar 
kiti “Vietnikų” atstovai, ar gal Wallace - trečiosios partijos - repre
zentantai. Kodėl šiemet Bendruomenės apyl. valdyba išsigando pa
sikviesti pagrindini kalbėtoją iš miesto ar valstijos vadovybės atstovų 
ar JAV senato bei kongreso narių? Argi jie lietuviams nėra padėję, 
argi jau visai nesitikima iš jų nieko gero lietuviams ir lietuvių tautai? 
Neatrodo, kad vsa valdyba taip galvotų. Tai greičiausia vieno ar 
kelių asmenų nusistatymas. Ta nuomonė sutampa su vieno Čikagos 
dienraščio nuomone korespondento, kuris per keletą metų šmeižė 
Los Angeles lietuvius vadovaujančius asmenis, kuris rašė prieš pa
kviestus i šventę valdžios asmenis, žinomus politikus... Nesinori tikė
ti, kad valdyba būtų pasidavusi to paružavusio korespondento skel
biamoms mintims, kad mums nereikia jokių amerikiečių kalbėtojų, 
jokių politikų (Žinoma, jeigu tie politikai ne jo partijos žmonės!).

Kodėl nereikia? Jei kas negali valandos išsėdėti ir pasiklausyti, ką 
amerikiečiai apie mūsų reikalus galvoja, kokia tos ar kitos partijos 
nuomone Europos ir jos pavergtųjų tautų atžvilgiu, tas gali išeiti Į 
barą ar virtuvę. Gali ir visai neateiti į oficialiąją dalį. Bet kodėl ati
mama proga daugumai lietuvių, kurie to pageidauja?

Mes nesame vieni. Negyvename negyvenamoj saloj. Daug kas ir 
labai daug kas priklauso nuo mus supančių amerikiečių. Neatsitver
kime “kinų siena” nuo jų, ypač nuo tų, kurie gali ir padaro.

Kodėl užsidarome į 'getho'?
Mes šimtus kartų matome tuos pačius tautinius šokius, šimtus kar

tų girdime tas pačias daineles dainuojant; ir dar girdėsime šimtus 
kartų mūsų vaikučių pasirodymuose, šventėse parapijos salėje ir kie
me. Kodėl tokią pat programą turime duoti ir per didžiąją “Kalifor
nijos Lietuvių .Dieną”, per iškilmingą Tautos šventę — rugsėjo 8 d.? 
Kodėl mes negalime retkarčiais su savo gražiais šokiais ir dainomis 
pasirodyti ir amerkiečių tarpe? Kodėl mes turime vengti juos pasi
kviesti bent iškilmingais momentais? Dainuoti ir šokti tik savo kai
melyje, tik savo uždarame “getho”. Nesidarykime panašūs į ducha- 
borus sektantus. Bendraukime su aplinka, nebijodami jai parodyti, ką 
gražaus turime, kokius papročius puoselėjame, ką esame atsinešę ir 
kuo galime praturtinti amerikietiškąją kultūrą.

Kanados lietuviai tai Įrodė: jų lieti . tautinių šokių ansamblis Gy- 
vataras buvo pasiųstas į Prancūziją atstovauti “Kanados kultūrai”. 
O tai jau didelis laimėjimas.

DĖMESIO! DĖMESIO!
L. D. K. “Birutės” Dr-ja š. m. lapkričio mėn. viduryje rengia 

“LINKSMAVAKARĮ”
Šv. Kazimiero paraijos salėje.

Programoje: Madų paroda, kuriai vadovauja p. A. A u d r o n i e n ė.
Ponios ir panelės, suinteresuotos modeliavimu, prašome pranešti 

iki š. m. rugsėjo mėn. 30 d.:
A. Audronienei — telf. 662-7864; A. Balsienei — tel. NO4-6665;

A. Pažiūrienei - tel. (714) KE3-4284; M. Gauronskienei - tek 394-3877

Apie V. K. Lietuvių Dieną Van- 
couvery sužinojome birželio mėne
syje, kad L. A. Tautinių Šokių gru
pės gavo kvietimą atvykti ir įsi
jungti į jų programą. Kadangi L.A. 
Tautinių šokių šokėjai buvo IlI-sios 
Tautinių šokių šventės rengimosi 
įkaištyje, tai nedaug kas tegalvojo 
apie vykimą į Vancouverį.

Grįžus iš Čikagos, net keliolika 
pareiškė norą važiuoti į Vancuove- 
rį. Svarbiausias tikslas — užmegsti 
artimesnius santykius su ten gyve
nančiais lietuviais, ypač su jaunimu, 
priimti malonų jų kvietimą ir pa
matyti, kaip maža kolonija gali su
organizuoti net trijų dienų šventę.

Nuvykome penktadienio popietėj 
ir pamatėme, jog iš tiesų jų “Lietu
vių Diena” jau prasidėjusi. Tą die
ną jie nuvyko pas miesto burmistrą 
p. Lineli, kuris įteikė jiems “Lietu
vių Dienos” deklaraciją ir irugpiūčio 
mėn. 3-4 dienas paskelbė “Lietuvių 
Dienomis”. Ta proga prie Miesto 
Rotušės buvo iškeltos Lietuvos ir 
Kanados vėliavos. Lietuviai pasiro
dė televizijoj.

Šeštadieni 10 vai. ryto įvyko vė
liavų pakėlimas, kur dalyvavo jau
nimas tautiniais drabužiais. 12 vai. 
erdviose John Oliver mokyklos pa
talpose atidaryta meno paroda, ku
rios eksponatai buvo sunešti Van- 
couverio lietuvių. . Paroda darė 
gerą įspūdį.

Pamažu trinkosi žmonės, o jų bu
vo iš visur: iš Čikagos, Bostono, To
ronto, Montrealio, Vinnipego, Port- 
lando. Seattle, ir iš Los Angeles... 
Svečiai nustebę žiūrėjo vieni į ki
tus — jų atsirado net 15 asmenų 
(V. Mikaitis, Ž. Gimbutaitė, D. Ra- 
zutytė, V. Gedgaudas. Algis, A. D. 
Raulinaičiai. Dženkaičiai. Šulcas, 
šių žodžių autorė — O. Razutienė 
ir kt). O man atrodė, kad būsim tik 
penki...

Vancouverio lietuvių buvo apie 
300 asmenų.

Apie 2 vai. p. p. prasidėjo Lie
tuvių Dienos iškilmingoji dalis.

.Įnešamos vėliavos, susikaupimo 
minutė. Atidaromąją kalbą pasakė 
V. K. L. D komiteto pirm. Bronius 
Vileita. Himnai. Invokacija Ją su
kalbėjo vysk V. Brizgys. Toliau 
švente vedė K. L Bendruomenės 
Biiitų Kolumbijos Apylinkės pirm. 
Zita Kaulienė Sveikinimų nebuvo 
daug: B. C. f autinių grupių atsto
vė, I atvių atstovas, Los Angeles 
apylinkės atstovė it dar keletas ki
tų.

Pagrindinę kalbą pasakė Kana
dos LB pirm. A. Rinktinas, visus 
kviesdamas dirbti ir aukotis Lietu
vai.

Prie įėjimo gautose, meniškai pa
ruoštose programose (jas paruošė 
jauna menininkė Jurginą Viicitaitė; 
tarn ki'ko įra-vtr

“Mes skiriame šią ‘Lietuvių Die
ną’ prisiminti pavergtos Lietuvos 
žmonėms už jų nenuilstamą kovą 

už laisvę ir nepviklausomybę. Lais
vės liepsna vieną dieną užsidegs per 
visą Lietuvos žemę ir vėl sužibės 
sp.nduliuojančia šviesa”.

Po iškilmingos dalies išnešamos 
vėliavos, pradedama meninė dalis, 
kur.ą veda jauna tautinių šokių šo
kėja Jurginą Vileitaitė.

Koncertą pradėjo solistas Stasys 
Baras. Jis dainavo: Vai. kur nužėg- 
liuos, Oi, augin, augin, Oi, greičiau, 
greičiau. Toliau: A. Kačanausko 
Kur prapuolė tas kelelis ir Patekėk, 
rytų aušrine. Įsisiūbavęs traukė Jo
nušo dainą iš opeiros “Radvila Per
kūnas”, Liepė tėvelis (Tallat-Kelp- 
šos), Aš per naktį (Banaičio), ariją 
iš operos La Gioconda, ir iš operos 
“Žydė” Rachel, tave dangus...

Solistui akomponavo prof. A. 
Kučiūnas. Dainos ir operų arijos 
skambėjo taip gražiai, jog žmonės 
klausės, lyg užburti;, kėlė ovacijas, 
šaukė “bis”. Mielas solistas nesikėlė 
į puikybę — dar padainavo priedų.

II-joj programos dalyj pasirodė 
vietinės jėgos. Vancouverio Tauti
nių šokių grupė “Atžalynas”, vado
vaujamas p. p. Zitos Kaulienės iir 
Adelės Šmitienės, akordeonu prita
riant B. Vileitai. pašoko 5 šokius: 
Kalvelį, Kubilą, Lenciūgėlį. Jonke
lį, Malūną. Šoko gyvai, gražiai. 
Koks gražus jaunimas! Visi naujais 
tautiniais drabužiais. Atrodo, jie 
įtemptai pasidarbavo, nes grupė 
jauna, neseniai susiorganizavusi ir 
šokėjai gyvena išsisklaidę po visą 
platų miestą. Dvi vadovės neskaldė 
grupės, kaip Los Angelėj, bet jungė 
bendram gražiam darbui. Šią dali 
gerai suorganizavo, įjungiant į šo
kių tarpus dainas, kurias atliko so
listė A. Šmitienė iš Edmonstono. 
akomponuojant A. Baronui. Jos 
dainos skambėjo gražiai, kurias ji 
atliko inscenizuodama.

Iš Los Angeles LB Jaunimo An
samblio (vadovaujamo O. Razutie- 
nės), nuvykusios tik dvi poros rink
tinių šokėjų, pašoko stilizuotą suk
tinį.

Visa programa publikos buvo šil
tai sutikta. Plojimai įeinant, ploji
mai išeinant.

Šventė baigiama Lietuvos ir Ka
nados himnais bei programos daly
vių pagerbimu ir apdovanojimu gė
lėmis.

Vakare visi rinkosi jau baliniais 
rūbais pasipuošę iškilmingai vaka
rienei ir šokiams Vancouveirio gra
žiame viešbutyje. Čia ne tik ponios, 
bet ir jaunimas pasirodė baliniuose 
drabužiuose. Viskas gražu, iškil
minga. žmonių daug, dalis ir kita
taučių.

Čia gražų sveikinimo žodį tarė 
majoro padėjėja. Buvo ir daugiau 
sveikinimų. Visi pasidžiaugė Van
couverio lietuvių gražiu darbu, dar
niu susiklausymu, linkėjo tęsti pra
dėtas ruošti Lietuvių Dienas, puo
selėti savo tautini meną.

Nukelta i 4 psl.

? — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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Pas mūsų rašytojus

VIZITAS PAS JUOZĄ ŠVAISTĄ

Lietuvių Bendruomenės Santa 
Monikos apylinkės valdyba aplan
kė Lietuvių Rašytojų Draugijos 
1968 metų literatūros premijos lai
mėtoją rašytoją Juozą Šveistą, gy
venantį Ramiojo vandenyno pašo
nėje, Santa Monikos mieste.

Pasveikinę rašytoją su literatū
riniais laimėjimais ir pasidžiaugę 
nuostabiai gražiai kultivuojamu de
koratyvinių ir vaisinių medžių sodu, 
svečiai nufilmavo rašytojo gyven
vietę ir į juostelę įrašė pravestą pa
sikalbėjimą literatūrinėmis temo
mis.

J. švaistas

Rašytojas J. Švaistas-Baičiūnas 
papasakojo apie savo literatūrinės 
veiklos pradžią, pareiškė nuomonę 
apie dabartinius rašytojus išeivijoje 
ir pavergtoje Lietuvoje, padarė pa
stabų apie literatūros konkursus ir 
literatūros premijas.

Kaip patsai J. Švaistas pasakoja, 
pirmiausiai susipažinęs su rusų li
teratūra ir joje augęs ir brendęs. 
Pradžioje lietuviškai buvę sunku 
mintis dėstyti. Daręs vertimus iš 
rusų kaibos į lietuvių. Tik grįžęs iš 
Rusijos į Lietuvą, sususidūręs su 
Žemaitės, Šatrijos Raganos, Kudir
kos. Vienuolio raštais. Jie palikę 
pėdsakų ir jo literatūrinėje kūrybo
je

Savo pirmąją beletristikos knygą 
(Šilkinė suknelė” ir Kerpių ber
niūkštis”) labai ryškiai prisimenąs, 
nes jai pasirodžius, jam buvę pa
siūlyta išeiti iš kariuomenės. Taip 
reikalai susiklostę, kad kariuome
nėje pasilikęs. Vėlesnės knygos ne
bebuvo tokios šokiruojančios. Ne
priklausomoje Lietuvoje J. Švaistas 
išleido keletą novelių rinkinių, o 
išeivijoje perėjo į platesnį žanrą ir 
sukūrė keletą romanų, kurie susi
laukė gero įvertinimo. Vienas jų, 
romanas iš Vinco Kudirkos gyveni
mo (“Jo sužadėtinė”) laimėjo 
“Draugo” romano konkurso premi
ją. Lietuvių Rašytojų Draugijos 

premija J. Švaistui paskirta už be
letristinių atsiminimų knygą “Dan
gus debesyse”. Jo paties prisipaži- 
n.mu, toje knygoje tikrovės esą 
tik 25 procentai, — patys gyveni
miškieji faktai.

Apie dabartinę literatūrinę kūry
bą išeivijoje rašytojas Švaistas at
siliepė be entuziazmo. Ji esanti gan 
plokščia. “Perskaitai, ir pamiršti”, 
iš vyresniųjų neišsiskirią ir jaunes
nieji. kurią vadinamą avangardinę, 
modernią ar absurdinę literatūrą. 
Gerus eilėraščius rašąs J. Aistis, bet 
jam, kaip vyresniam, artimesnis 
Brazdžionis. Lietuvoje, anot jo, ku
riama gilesnė literatūra. Jis gerai 
vertinąs J. Avyžiaus romaną “Kai
mas kryžkelėj’’.

Paklaustas apie literatūrinius kon
kursus, Švaistas atsakė, kad jie nau
dingi daugiau pradedantiesiems. Iš 
vyresniųjų juose nedaug kas daly- 
jaująs. Be to, komisijoms kartais 
trūkstą objektyvumo: premijas pa
taiką saviesiems, nes nesunkiai at
pažįstami tikrieji autoriai. (Pats J. 
Švaistas, kaip jau minėta, laimėjo 
romano konkursą ir visai neseniai - 
jaunimo literatūros konkursą už 
beletristikos knygą “Šaunus penke
tukas”. Ar čia komisijos nariai bu
vę objektyvūs, ar jo neatpažinę. ra
šytojai nekomentavo...).

Pats/rašytojas Juozas Švaistas 
dėl silpnos sveikatos didesniam vei
kalui nebepajėgia susikaupti, bet 
tuo tarpu rašąs noveles.

Pabaigoje visiems rašytojams iš
reiškė linkėjimą likti tikrais žmonė
mis.

Šis pasikalbėjimas įrašytas į juos
telę; jį LB Santa Monikos apylinkės 
valdyba numačiusi parduoti Pasau
lio Lietuvių archyvui. Rašytoją J. 
Švaistą aplankė šie valdybos nariai: 
M. Kevalaitis, pirm., Edm. Arbas. 
vicepirm., St. Pautienienė. kultūri
nių reikalų vadovė, L. Zaikienė, 
sekr. ir Ad. Jocas, ižd.

L. B. Santa Monikos apyl. valdyba 
svečiuose pas Juozą švaistą ir jo 
žmoną. Sėdi: iš k.: J. švaistas Bal
čiūnas su žmona, pirm. M. Kevelai- 
tis; stovi iš k.: Ė. Arbas, S. Pautie
nienė, A. Jocas ir L. Zaikienė.

KETURIŲ "ŽODŽIO SAKYTOJŲ" VAKARAS,

kuriame dalyvauja keturi rašytojai 
ir poetai — Pulgis Andriušis, Ber
nardas Brazdžionis, Antanas Gus
taitis ir Stasys Santvaras, — įvyks
ta š. m. spalio 12 d., šeštadienį, 7 
vai. vakaro, Los Angeles Šv. Kazi
miero parap. salėje.

Gal jau kai kas ir užmiršo, kad 
šioji literatų trupė, susibūrusi Va
karų Vokietijoje, per keletą stovyk-

Pulgis Andriušis

linių metų aplankė beveik visas di
džiąsias lietuvių susibūrimo vieto
ves, surengdama daugelį literatūros 
vakarų. Po 1948 metų, visiems pa
sklidus po platųjį pasaulį, iširo ir 
šį dailiojo “žodžio sakytojų” trupė. 
Vienas jų, Pulgis Andriušis, nukly
do net į tolimą Australiją. Dabar, 
po 20 metų visi 4 trupės dalyviai 
vėl susitinka vienam dideliam lite
ratūriniam turui per didžiąsias JAV 
kolonijas.

Pirmasis keturių vakaras įvyko 
Bostone rugsėjo 8 dieną. Publikos 
prisirinko pilna Piliečių klubo salė. 
Programą klausytojai priėmė su en
tuziazmų. Nupirko daugiau kaip 
100 visų programos dalyvių knygų. 
Vėliau vakarai vyko New Yorke ir 
Philadelph'joje. Rugsėjo 28 ir 29 
d onose vakarai vyksta Detroite ir 
Čikagoje; spalio 5 ir 6 dienomis — 
Chvehnde T Toronte, o spalio 12 
dims, šeštadieni, 7 vai. vakaro — 
I os Angeles mieste.

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostlanetsky

2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026. Telef. 382-1568 
Siunčia dovanų siuntinius i Lietuvą ir kitus kraštus.

Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite didelį pasirinkimą, ir gana pigiai, 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp.

••• ••• ••• •?* ••• *•* *•* *•* *•* *•* *•* *** ••• ••• *•* *•* ••• ••• ••• *•* ••• ••• ••• ••• ••• *•* ••• ••• *•* *•* *•*

A. Gustaitis ir Stasys Santvaras jų 
poezijos plokštelės aplanke.

Kiekvienas šių keturių rašytojų 
yra savo žanro meisteriai — jie 
visi kartu apima labai plačią tema
tikos ir formos skalę, dėl to klau
sytojai turi progos išgirsti literatū
ros kūrinių nuo intymios lyrikos 
dalykų iki sultingos prozos ir pri
trenkiančios satyros bei humoro...

Zakarų ciklą organizuoja Liet. 
Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius, 
ką tik išleidęs P. Andriušio Rinkti
nių Raštų I-jį tomą, kuris gaunamas 
vakaruose, o vakarą Los Angelėse 
rengia LB L. A. apylinkė.

Jau dabar jaučiamas didelis va
karu susidomėjimas ir teiraujamasi, 
kur galima įsigyti bilietų, kad ne
pritrūktų. Bilietai bus parduodami 
vakaro dieną prie įėjimo visa va
landa anksčiau prieš programą. Vi
si nepavėlavusieji tikrai pateks į sa
lę, tat nevėluokite! (Kr.)

Bern. Brazdžionis
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Pradėjo mokslo metus

Rugsėjo 14 d. šv. Kazimiero li
tuanistinė šešt. mokykla pradėjo 20- 
sius mokslo metus. Užsiregistravo 
70 vaikų. Tačiau tikimasi, kad jų 
bus žymiai daugiau. Tą dieną įvyko 
tėvų susirinkimas, kuriam pirminin
kavo ir apie praėjusių metų tėvų 
komiteto darbus pranešė inž. Julius 
J odelė.

Tėvų komitetas iš 1967/68 moks
lo metų perėmė $240.42 likutį, su
rinko mokslapinigių $1560.00, gavo 
aukų ir pajamų iš parengimų 
352.00. Mokytojų atlyginimai ir 
švaros palaikymui išmokėta $1617, 
kitos išlaidoms — $117.36. Liko 
šiems metams $418.06.

Į susirinkimą atsilankęs mokyk
los globėjas šv. Kazimiero para, 
klebonas prel. J. Kučingis pažadėjo 
leisti, kaip ligšiol, naudotis reika
lingomis parapijos mokyklos patal
pomis ir teikti kitokią paramą. Mo
kyklos vedėjas I. Medžiukas kalbė
jo apie mokytojų studijų savaitę 
Dainavoje, kurioje jam teko šią va- 
satrą dalyvauti. Suminėjo spausdini
mui parengtus naujus vadovėlius.

Išrinktas naujas tėvų komitetas: 
pirm. — J. Jodelė, sekret. — Birutė 
Dabšienė, ižd. — V. Čekanauskas.

Jei bus reikalingas mokinių skai
čius, tai šiemet veiks ir aukštesnie
ji skyriai — IX ir X-tas. Mokykla

VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ DIENA / Atkelta iš 2 psl.

Balius tęsiamas šokiais, grojant 
geram orkestrui. O kai bešokantieji 
pavargo, sol. A. Smidtienė įsiterpė 
su labai nuotaikingomis dainomis, 
į kurias kartais ir publika įsitrauk
davo.

Dar ne viskas. Išaušo gražus 
sekmadienio rytas — rugpiūčio 4 
diena. Laiko išsimiegoti daug, nes 
Šv. Mišios Šv. Vardo bažnyčioje 
tik 1 vai. p. p. Jas laikė ir pamokslą 
pasakė J. E. vysk. V. Brizgys. Solo 
giedojo S. Baras, vargonais pritarė 
A. Kučiūnas. Kartais giedojo ir visi 
dalyviai.

Po pamaldų žmonės pamažu rin
kosi į paskutinę vietą — Lietuvių 
Dienos užbaigimą - gegužinę p. Ma
cijauskienė darže. O, kiek čia pri
gaminta gardaus maisto! Tai Van- 
couverio .ponių šeimininkių darbas. 
Netrūko ir gėrimų. Ir viskas už 
“ačiū”. Vieta puiki, daug medžių 
ir žalumynų, upelis. Gi šokiams 
įrengta didelė “scena”. Muzika ge
ra, pritaikyta jaunimui ir vyresnie
siems.

Buvo ir čia programos dalis, ku
rią vedė pati L. B-nės pirm, Z. 
Kaulienė. Pasipylė sveikinimai iš 
įvairių vietovių, susipažinimas, dai
nos.

Nors jau skambėjo “Saulelė rau
dona, vakaras netoli”, bet žmonės 
nė nemanė skirstytis. Šoko, ūžė iki 
12-tos nakties. 

turi patyrusius mokytojus, naudo
jasi šviesiomis parapijos mokyklos 
klasėmis. Visi tėvai turėtų pajusti 
tautinę pareigą ir šiais sukatuvi- 
niais metais pasiryžti savo vaiku
čius leisti į lietuvišką mokyklą, kuri 
yra stipriausias ateities lietuvybės 
ugdytoja.

Pamokos prasideda šeštadieniais 
9 vai. ryto. Čia mokyklos vedėjas 
1. Medžiukas teikia reikalingus pa
aiškinimus bei informaciją. Suinte
resuoti mokykla gali jam skambinti 
vakarais telef. 663-1819.

Pažymėtina, kad mokykloje mo
koma ne tik lituanistinių dalykų, 
bet ir tautinių šokių bei dainų; taip 
pat vaikai pratinami ir sceniniams 
pasirodymams. Jų sugebėjimus ir 
pažangą tėvai gali patirti per mo
kyklos rengiamus vakarus, šventes 
bei kitus pasirodymus. (M. I.)

Balfo valdybos nariai vėl renka 
aukas šalpai. Dar deugelis tautie
čių Lietuvoje, Lenkijoje, Sibire ir 
kitur yra reikalingi pagalbos. Neat
sisakykite ir šiemet parodyti savo 
dosnią širdį.

Kas nori, aukas gali pasiųsti ir 
paštu tiesiai iždininkui adresu: Mr. 
Albinas Mitkevičius, 5049% Frank
lin Ave., Los Angeles, Calif. 90027

J. Motiejūnas,

Taip praėjo trys prasmingai pra
leistos Kanados Vakarų Lietuvių 
Dienos Vancuovery.

Jų rengėjai nusipelno pagarbos ir 
pagyrimo. Tokiu pavyzdžiu turėtų 
pasekti ir didžiosios lietuvių kolo
nijos. Manau, galėtų, jei tik norėtų 
ir būtų vieningesni.

Išaušus pirmadienio rytui, Los 
Angeles jaunimas dar sumanė pa
žuvauti, paplaukyti ir apžiūrėti la
bai gražias apylinkes. Įkopus į 
Stanley parką, atsiveria nepapras
tai gražūs vaizdai.

Vakare vėl renkasi į gražią Ma
cijauskienės rezidenciją, pas vaišin
gus ir mielus jos vaikus. Los An
geles jaunimas pajuto vancouverie- 
čių lietuvių nuoširdumą ir draugiš
kumą. O Danguolė Razutytė buvo 
jaunimo ir L. B-nės valdybos pa
sveikinta ir apdovanota gimtadienio 
proga.

Gražus tolimų svečių priėmimas 
duoda vilčių tolimesniam bendra
darbiavimui. Mes labai dėkingi mie
liems Vancouverio lietuviams! O 
p askynę kelią, lauksime Jūsų pas 
mus atsilankant. Gražiam “Atžaly
nui” su jo mokytojomis linkime lai
kytis, džiuginti savuosius ir svetim
taučius. Sekančiais metais kviečia
me i Los Angeles su mumis pašok
ti (revanšui). O. R.

LOS ANGELES BALFAS ŽADA 
VĖL VISUS PRADŽIUGINTI

Visi prisimename praeitų metų 
Balfo rudens palrengimą, kurs pra
ėjo su didžiausiu parengimu. Buvo 
suvaidinta Johano Strauso operetė 
“Valsų karalius”. Muzikinę dalį 
paruošė Ona Metrikienė, o režisavo 
Algimantas Žemaitaitis. Ši operetė 
pblikai prašant buvo dar net du 
kartus pakartota.

Šį rudenį — lapkričio 9 ir 10 
dienomis Balfas vėl rengia jums vi
siems staigmeną. Ta pati miela mu
zikė O. Metrikienė, padedama savo 
vytro ir režisuojant A. žemaitaičiu., 
ruošia naują ir labai įdomią pro
gramą. Neapvylėme jūsų tada, ne- 
apvilsime ir dabar. Kviečiame visus 
šias dienas rezervuoti Baltui, pa
sirenkant, kuri iš jų jums bus tin
kamiausia.

Dalyvaudami parengime parem- 
site Balfo užmojus ir padėsite savo 
tautiečiams, esantiems varge, ku- 
šelpia Balfas.

Smulkesnę programą paskelbsime 
vėliau.

Balfo valdyba
Balfo L. A. sk. vald. vicep.

PARAPIJOS CHORAS 
pradėjo repeticijas rugsėjo 13 d. 
7 vai. 30 min. vakaro parapijos sa
lėj. Repeticijos ir toliau vyks penk
tadieniais, tuo pat metu.

Visi choristai prašome nepraleisti 
repeticijų. Taip pat kviečiami nau
ji dainininkai — ypač trūksta altų 
ir tenorų. Kviečiami į chorą įsijung
ti anksčiau dalyvavusieji choruose 
ir taip pat jaunimas. Prityrę chris- 
tai yra mūsų choro stiprybė, o jau
nimas — choro viltis ir ateitis.

Kviečia ir laukia choro dirigen
tas ir choro valdyba.

Medžiotojų ir meškeriotojų klubas
Rugp. 17 d. 7 vai. vak., penkta

dienį, 3675 Monon St., Los Ange
les, įvyko visuotinas susirinkimas, 
kuriame įsteigta Medžiotojų ir žve
jotoji! klubas ir išrinkta dviejų as
menų valdyba, kuri pareigomis pa
siskirstė taip: pirmininkas — Kazys 
Karuža, sekretorius — K. Liau- 
danskas.

PERKANTIEMS AUTOMOBILIUS ŽINOTINA, KAD

LOS ANGELES LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

už duodamas automobiliams pirkti paskolas ima tik 51% palūkanų mėnesiui 
nuo nesumokėto paskolos balanso. Pavyzdžiui, už 2000 dolerių paskolą 35 
mėnesiams Jūs mokėsite kas mėnesį tik $63.60, įskaitant ir palūkanas.

Pirkdami automobilį, palyginkite mūsų duodamas paskolas su kitų kre
dito institucijų duodamomis paskolomis.

Dėl smulkesnių informacijų skambinkite tel. 661-5276 darbo valando
mis: antradieniais ir ketvirtad. 6-8 vai. vak.; šeštad. 9-12 vai. priešpiet.

L. A. Lietuvių Kredito Kooperatyvas
3356 Glendale Blvd., Los Angeles

Rugsėjo 27 d. 7 vai. vakaro pa
kartotinai šaukiamas susirinkimas, 
kur bus išrinkta pastovi vieneriems 
metams valdyba ir plačiau aptarta 
medžiotojų ir žvejotoji! veikla. Su
interesuotieji kviečiami dalyvauti 
susirinkime, kuris įvyks pirmininko 
namuose — 3675 Monon St., Los 
Angeles, Villa Trakai svetainėje.

Šaulių gegužinė praėjo gerai

Liepos 21 d. Ariroyo Seco parke 
Juozo Daumanto Šaulių kuopa su
rengė gegužinę, kurion susirinko 
kuopos nariai ir nemažai apylinkės 
lietuvių. Buvo svečių ir iš toliau: 
kun. kleb. J. Burkus jž Texas?, Jo
nas ir Pranė Venckai, neseniai at
sikėlę iš Bostono ir kt.

Veikė suaukotų daiktų loterija. 
Dalyviams skanių valgių parengė 
p. Žadvydienė, o reikalingus kitus 
darbus atliko kuopos nariai, dau
giausia pasidarbavo kuopos vadas 
Žadvydas. Gegužinė praėjo gerai.

D. M.

■ ■' i J '

Nauja “aukso spūstis” Kalifornijoj

Neseniai Lockhead bendrovei 
pradėjus statyti didžiulį fabriką prie 
Palmdale aerodromo, kuriame dirbs 
5000 darbininkų — žemės kainos 
aplinkui bematant pakilo. O dabar 
Aerodromų Departamentui paskel
bus, kad šis aerodromas bus pada
rytas didžiausiu pasaulyje, — pra
sidėjo tikra žemės supirkimo karšt
ligė. Tik vienas stambus investuo
tojas šiuo metu per mūsų įstaigą su
perka apie 780 akrų beveik už 3 
mil'jonus dolerių!

Visoje Amerikoje aplink aedro- 
mus žemė nepaprastai pabrango, 
kadangi ten kuriasi įvairūs bizniai, 
keleivių aptarnavimui. Šiuo metu 
čia dar galima pirkti maždaug po 
10 tūkstančių akrų prie pat aerodro
mo. Šiame rajone tikimasi didžiau
sio žemės kainu iškilimo visoje A- 
merikos isterijoje.

Nekaltinkit manęs po 2-3-jų me
tų, kad laiku saviškių neįspėaju pa
sinaudoti šia auksine proga!

Mano telefonas: 479-3615.

Stasys Sula
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SANTA MONICOS LIETUVIŲ VEIKLA
Santa Monikos lietuvių žinios

Santa Monikos tradicines Ame
rikos Lietuvių Klubo balius įvyks 
gražioje Miramar viešbučio saleje 
į.fie Ramiojo vandenyno š. m. spa
lio 5 d. 7 vai. vak. Po vakarienes 
bus trumpa ir linksma programa. 
Po to — šokiai, smagiam orkestrui 
grojant, vėsioje saleje. Svečius gai
vins gėrimai ir grynas pajūrio oras.

Visus maloniai kviečiame i pu mą 
Rudens balių. Daugiau informacijų 
rasite šiame LAV nr. sapusdinama- 
me skelbime.

Jonas Mažulis ,Santa Monikos 
Lietuvių Mokyklos tėvų komiteto 
pirmininkas, praneša, kad mokslas 
prasidės š. m. rugsėjo 21 d. 9 vai. 
ryto — Lincoln Junior Highschool 
patalpose, 16th St. ir Vvashington 
Avė. [ėjimas iš Washington Ave., 
t. y. tose patalpose, kaip ir praėju
siais metais.

Paulius ir Rūta Arai atostogavo 
Čikagoje pas brolį Kazį Dargį, 
stambų kontraktorių ir statybinin
ką.

— Solistė A. Stempužienė, kon
certavusi San Diego mieste su dide
liu pasisekimu, buvo apsistojusi pas 
ponią B. Starkienę “Palangoje" 
Santa Monikoje. Viešnios galrbei, 
prieš jai išvykstant koncertuoti į P. 
Ameriką, ponai V. ir D. Lembertai 
surengė šaunų priėmimą, kuriame 
dalyvavo nemažas svečių būrelis.

— Ponia Alena Devenienė atos
togų metu visą mėnesį praleido pas 
savo dukterį ir žentą p. p. Bobelius 
Čikagoje.

— Dr. J. Gudauskas nusip'rko 
gražią rezidenciją Brentwoodo ra
jone r netrukus su šeima persikelia 
ten gyventi.

— Romas ir Giedrė Venekai įsi
gijo puikią rezidenciją 515th 15th 
Street. Santa Monica. Inž. Romas 
Venckus yra p. Kazio žentas, o sa
vo ruožtu K. Karuža yra poeto 
Petro Karužos brilos.

— Simas ir Jadvyga Kvečai įsi
gijo gražius 10 butų apartmentinius 
namus Santa Monikoje, — 1241 
9th St., tarpininkaujant brokeriui 
Albinui Markevičiui. Jie patys gy
vena kitame 10 butų apartm. name, 
pirktame anksčiau. Be to, jie yra 
PICO 1NN (Santa Monikoje) savi
ninkai.

— Vytautas I’lukas su šeima 
atostogavo Meksikoje, o Kazimie
ras Gricius su šeima atostogas pra
leido Miami, Florida.

—Jonas ir Adelė Geniai, buv. 
Čikagos gyventojai, persikėlė į San
ta Moniką sveikatos sumetimais, 
daktarų rekomenduojami. Jie nusi
pirko 6 butų aptrm. namus — 1127 
16th St., Santa Monica. Pirkimui 
tarpininkavo brokeris Albinas Mar
kevičius.

— La Mirados gyventojai inž. 
Emanuelis I: Lilė Jarašūnai nusi

pirko jau trečius 7 butų apartmen
tinius namus Santa Monikoje, bro
keriui A. Markevičiui tarpininkau
jant.

— Dr. K. Pautienis su žmona 
soliste Stase persikėlė į neseniai nu
sipirktą puikią rezidenciją — 841 
Stanford St., Santa Monica.

— Santa Monikos Moterų Ko
miteto sekretorė Elena Gedgaudienė 
savo dviejų savaičių atostogas liepos 
pradžioje praleido savo giminių ir 
labai artimų draugų (arpe Čikago
je. Porą dienų jai teko praleisti il
su savo buvusiu viršininku ir jo 
žmona, buv. Kauno miesto vice- 
burmistru Jonu Pečkaičiu. Ponai 
Pečkaičiai gyvena Gary, Indiana, 
gražiame rezidenciniame name. Ji 
taip pat aplankė Tautinių Šokių 
Festivalį ir turėjo progos pasigėrėti 
tokiu dideliu skaičiumi lietuviško 
jaunimo, gražiai išjungiančio į 
lietuviškąją veiklą, palaikant tauti
nius papročius. Iš festivalio ji par
sivežė malonius ir ilgai neišnyks
tančius prisiminimus.

S. M. Bendruomenės gegužinė
Gražiame Pacific Palisades par

ke LB Santa Monikos apyl. valdy
ba šios apylinkės lietuviams suorga
nizavo iškylą-gegužinę, kuri sutrau
kė apie 80 lietuviškos bendruome
nės narių. Trečdalį dalyvaujančių 
sudalrė jaunimas ir vaikai.

Tai pirmoji LB Santa Monikos 
apylinkės iškyla, kurią reikia laikyti 
visai pasisekusia. Buvo pabendrau
ta, pasikalbėta, susipažinta ir dau
giau suartėta. Jaunimas pažaidė. Pa
įvairinimui plunksnos žmogus Alf. 
Giedraitis, išleidęs porą eilėraščių 
rinkinių, suredagavo humoro laik
raštėlį. kurį kartu su pirmininku inž. 
M. Kevelaičiu susirinkusiems pa
skaitė.

Apylinkės prmininkas pranešė, 
kad Santa Monikos apylinkė ruoš 
Naujųjų Metų sutikimą. Salė jau 
paimta. Ieškoma salės, kur jauni
mas galėtų kartą savaitėje susitikti, 
pabendrauti, pašokti. Ten būtų 
pravedamos ir tautinių šokių pamo
kos. Taip pat galvoiama apie Va
sario 16 šventės organizavimą.

— Svečiai rašytojai viešės na; 
Santa Monikos lietuvius. — Kaip 
žinoma, spalio 12 d., šeštadienį, 7 
vai. vakaro Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos salėje įvyksta di
delis Literatūros vakaras, kuriame 
dalyvauja plačiai žinomieji mūsų 
rašytojai ir poetai: Pulgis Andriu
šis, atvykęs iš Australijos, Antanas 
Gustaitis ir Stasys Santvaras, abu iš 
Bostono, ir losangeliškis Bernardas 
Brazdžionis. Svečiai atvyksta savai
te anksčiau, kad tirėtų laiko susi
tikti su daugeliu savo artimų bičiu
lių ir pažįstamų ir pamatyti Los 
Angeles žymesnes kultūrines vietas

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS 
PRIE RAMIOJO VANDENYNO

Prieš 6 metus buvau nuvykęs į 
šiaurės Kanadą, Winnipega, kur ap
lankiau savo apžįstamus ir ten su
sipažinau su agr. J. Činga, jo ponia 
ir dviems dukrelėms. Tuo metu 
ponai Čingai buvo gerai įsikūrę 
Winnipege. Winnipego lietuvių ko
lonija lyg nykstanti, nes jų jauni
mas veda svetimšales, teka už ka
nadiečių. Ponai Čingai pabūgo dėl 
savo jaunimo praradimo, todėl sko
bomis paliko tolimą ir šaltą Winni
pega. Prieš penkerius metus persi
kėlė gyventi į Kaliforniją ir gerai 
įsikūrė su šeima prie Santa Moni
kos, Breantwoode, kur įsigijo stam
bią nuosavybę, apartmentus, o duk
ras leido į mokslą. Dukra Lina įsto
jo į UCLA universitetą, studijavo 
ir baigė bibliotekininkės mokslus 
B. S. laipsniu, o vėliau įsigijo ma
gistro diplomą. Dabar ji dirba savo 
specialybėje vienoje didelėje Santa 
Monikos bibliotekoje.

Prieš metus buvo suruoštas Santa 
Monikoje piano koncertas, kurį at
liko atvykęs iš Clevelando buvusio 
Lietuvos prezidento sūnaus sūnus 
pianistas Antanas Smetona. Šį kon
certą suorganizavo Santa Monikos 
lietuvių klubas ir Moterų Komite
tas. Rodos, koncertą pravedė muzi
kė p. G. Gudauskienė-Nasvytytė. 
Į minėtą koncertą atvyko nemažai 
lietuvių ir jų tarpe stud. Lina Čin- 
gaitė, kurią p. Gudauskienė supa
žindino su lietuviu mokytoju Ričar
du Dauku. Lina Čingaitė nuo ma
žens domėjosi muzika, ypač piano, 
net ėmė privačias pamokas, studi
jas.

bei apylinkes. Antanas Gustaitis bus 
J. ir O. Andrių svečiu; Stasys Sant
varas apsistos pas inž. ir S. Kudo- 
kus, o Pulgis Andriušis pas buvu
sius klaipėdiškius Emilį su žmona 
Sinkius. Svečiams vakarais numa
toma keletas priėmimų.

Keturių rašytojų literatūrinį tu
rą suorganizavo Liet. Enciklopedi
jos leidėjas J. Kapočius: jų vakarai 
buvo pradėti rugsėjo 7 d. Bostone. 
Vakaras turėjo milžinišką pasiseki
mą, kokio bostoniškiai neatsimena. 
Parduota apie 60 egz. naujos Pul- 
gio Andriušio knygos ir po kelias 
dešimtis Gustaičio ir Santvara po
ezijos rinkinių. Kadangi Brazdžio
nio rinktinė dar spaudoje, vakaro 
metu norintieji ja užsiprenumeravo.

Literatūros vakaras ir Pacifiko 
pakrantėje kelia didžiuli sus:domė- 
j!mą — tai bus reta, o gal ir vie
nintelė proga susitikti su šiais pa
garsėjusiais literatūros trubadūrais, 
gauti jų knygose autosrafus, pama
tyti ir išgirsti jų nuostabų poezijos 
ir prozos ansamblį.

Šį literatūros vakara Los Ange
lėse rengia Los Angeles LB apylin
kė, vadovaujama A. Audronio.

Ričardas Daukus, nuoširdus se
nos kartos lietuvių emigrantų sūnus.

gimęs, augęs ir aukštuosius mokslus 
baigęs Amerikoje. Jis atkreipė dė
mesį tuo metu į p-lę Liną Čingaitę 
ir su ja pradėjo savo gyvenimo ro
mantišką kelią, kuris po metų laiko 
baigėsi jungtuvėmis. Štai š. m. rug
pjūčio mėn. 10 d. II vai. ryto įvyko 
Los Angeles lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje žiedų sumai- 
nymas. Apsčiai prisirinko žmonių 
i bažnyčią. Bažnyčios taku jaunąją 
vedė prie altoriaus jos tėvelis ir 
perdavė jaunajam Ričardui Daukui. 
Jungtuvių metu vargonais grojo 
muzikas Br. Budrumas ir per šv. 
Mišias giedojo solistė Birutė Dab- 
šienė-Reivydaitė. Visi gėrėjosi Li
nos gyvenimo laime, kur Ričardo 
brolis kun. Bronius Daukus atlaikė 
šv. Mišias ir su Dievo palaima su
jungė gražią lietuvišką šeimą. Kun. 
Bronius Daukus yra Rockford, Ill. 
lietuvių parapijos klebonas. Į ves
tuves buvo atvykę lėktuvu iš Čika
gos jaunojo motina, sesuo Frences, 
brolis Pranas, kuris buvo ir pabro
liu su pamerge Milda Bacevičiūte. 
Linos sesutė Daiva buvo pirmoji 
pamergė.

Vakare įvyko puikios vaišės Del 
Rey Hotel jaukioje ir gražioje salė
je, kur Ramusis vandenynas plau
na Pacifiko pakrantę. Apsupta ap
linkui mažų vingiuotų uostų, kur 
plūduriuoja šimtai ar tūkstančiai 
būrinių ir motorinių sportinių lai
velių. Aplinkuma graži, žavėtina, 
naktis buvo tyli, o Marina Del Rey 
Hotelis su vaišių sale skendo mėly
name jūros horizonte ir miesto pa-

Nukelta Į 8 psl.
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You are cordially invited to attend 

LITHUANIAN DAYS MAGAZINEANNUAL PICNIC
which wiil take place

September 22, 1968, noon
McCambridge Park, 1515 N. Clenoaks Blvd. Burbank 

Lithuanian Pood & Refreshments will be served.

® Sports. Lithuanian jolk music. dances an I 
other entertainment.

• Everyone will have a chance to win 
RCA-Car Television Set,

large oil painting (Value $500) 
and many other prizes.„LIETUVIŲ DIENŲ"

PIKNIKAS
šiemet įvyksta rugsėjo 22 dieną, 12:30 naujame moderniškame

McCAMBRIDGE PARKE - 1515 N. Glenoaks Blvd., Burbank, Calif.

sporto ir žaidimą įrengimus:
6. Vaikams žaidimu prietaisus
7. Šaudymo į taikinį salę
8. Gimnastikos prietaisus
9. Maudymosi baseiną
10. Šokiams salę ir daug kitą.

Lietuviška muzika, dainos.
LAIMĖJIMŲ TRAUKIMAS įvyks 6 v. v.

Šiame parke rasite moderniškiausius
1. Teniso aikštę
2. Tinklinio aikštę (softball)
3. Pasagos (horseshoe) metimo aikštę
4. Stalo tenisą
5. Krepšinio aikštę

Veiks bufetas.
LIETUVIŠKI PIETŪS nuo 1 vai. p. p.

6 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Apdrcuda

ALBINAS MARKEVIČIUS
Insurance Agent

3002 Santa Monica Blvl.
Santa Monica, Calif. 90404

Phone 393-0615 Res. 393-8689 ■

A. F. SKIRIUS
Insurance Agent 

4364 Sunset Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90029

Tel.: NO 4-2919

Automobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772 
dietinių ir importuotų automobilių 

taisymas ir dažymas.

Alkoholiniai gėrimai
RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birutė Pranis, sav.

13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif. 90242

Telef. TO 2-6743

Alinės-užeigos
ALINĖ HOFBRAU
2011 No. Figueroa

Los Angeles, Calif. 90065 
Phone 221-6093

Sav. J. ir A. Spreinaitis

DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Nakvosai ir 

Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,

Long Beach, Calif. 90805
Tel.: 423-9970

JIMS PLAY PEN 
Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav. 

3154 W. Imperial Blvd. 
Inglewood, Calif. 90303

Tel. OR 3-9396

LEE’S BAR
Pete & Zelma Stan.skis, sav. 

4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90230 
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN 
326 So. Broadway 

Los Angeles, Calif. 90013 
Phone 6S9-9694 

L. & G. Reivydai, sav.

"OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav. 

13916 E. Imperial Hwy 
La Mirada, Calif. 90638

Tel. 868-9098

PICO INN 
COCKTAILS — GAMES 

Simas Kvečas, sav. 
905 Fico Boulecard 

Santa Monica, Calif. 90405 
Phone 394-9952

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Reprezentative
Aleksas Dieninis 

1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291

Phone EX 6-4246

Fotografai
LEONO KANTO FOTO STUDIJA 

“Flatte of Hollywood” 
6671 Hollywood Blvd., 
Hollywood, Calif. 90028

HO. 9-8097 Res. HO. 6-6084

Dantistai
BIRUTA BARVIKS, D. D. S.

Member L. A. County Dental S’ty 
5410 Wilshire Blvd., 

Los Angeles, Calif. 90036 
Tel. WE 9-1448

A. BLAKIS, D.D.S.
Dantistas (latvių kilmės) 

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403 

Phone 828-4613 by appointment

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D. 

Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos tel. GRanite 7-2730 
Namų telefonas: GR 3-3628 

3231 Pico Boulevard 
Santa Monica, Calif. 90405 

Valančios: 9:00 AM — 5:00 PM 
Treč. ir šešt. 10 — 12.

JONAS JURGILAS, M. D. 
17427 Chatsworth St.

Granada Hills, Calif. 91344 
Valandos: 10'—12 ir 3—7; šešt. 9—1 
Office: EM 3-5909; Exch. EM 3-8116

JONAS. S. NAUJOKAITIS, M. D.
Obstetrics &Genecology 

1087 N. Park Ave. 
Pomona, California 91767 
622-6040 714 Area Code

M. SCHORETZ, M. D.
Physician & Surgeon

2517 Temple St., 
Los Angeles. Calif. 90026 

Tel. 388-1889

Grožio salionai
HELEN’S HOUSE OF BEAUTY 

Helen Mockus - Motušis 
5265 Fountain Avenue 
Hollywood, Calif. 90029 

Telephone: NOrmandy 5-3351

ANN LAURINAITIS
Hair Stylist

c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.

Los Angeles, Calif. 90005
Du 8-6011 DU 9-4161

FRANCHELL’S BEAUTY SALON
Valda Šerėnas, sav.

2403 Pacific Ave., 
Long Beach, Calif. 90806

Tel. 427-6962

Kelionių biurai
ROBERT M. WALLAK (lietuvis) 

c/o Netzer Travel Service 
8951 Beverly Boulevard 
Los Angeles, Calif. 90048

Dėl bilietų traukiniais, lėktuvais, 
garlaiviais, dėl ekskursijų — 

teiefonuokit BR 2-0388 ir CR 6-6147

Kepyklos
GEORGIANA BAKERY

Sav. Goerge & Ann P. Victor
420 Castro Steet

San Fiancisco, Calif. 94114
i hone UNderhill 1-6223

Kirpyklos
TONY’S BARBER SHOP
(Latvių ki.mes savininaas)
1430 Santa Monica Blvd., 

Santa Monica, Calif.
Atdara šešias dienas 8 — 5:30 v. v.

Kaina $2.

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repą.ring
2543 Eucalyptus Ave., 

Long Beach, Calif. 10296 
Phone: 424-1529

JONAS MATULAITIS 
General Contractor 
3308 Wood Terrace 

Los Angeles, Calif. 90026 
1 el. 662-3522

Acoustic Ceilings, Plaster, 
Carpentry, Roofs, Heating, Cera
mic Tiles, Additions, Special Ex
terior Texture — 15 yrs. garantee.

ALF’S CONSTRUTION
General Building Contractor 

Alfonsas Budriūnas, sav.
P. O. Box 627, 

Santa Monica, Calif. 93436 
Phone — 393-6988

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
15732 Hawthorne Blvd.
Lawndale, Calilif. 90260

Phone 676-9217

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

BON AIR MOTEL 
Sav. Ignas ir Viktorija Gurdinąs 

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 

82-083 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-9874

Nuosavybiy 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

ANTANAS ir BRONĖ SK1RIAI
Real Estate Brokers 

4356 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA c/o Shirley R. E.
1717 N. Highland Ave., Room 914

Hollywood, Calif. 90028
Tel. 467-9708 (antrad); namu — 

479-3615.
Pirkite žemės Paldale, kur didžiau

sias augimas prasideda!

Skalbyklos
ART CLEANERS 

Sav. Albert Klimas
6408 Yucca St.

Hollywood, Calif. 90028
.lune Ho 9-3028

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION 

Fiank Keršis, sav. 
TV, Radio Sale & Repair 

5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027 

HO 9-8500

Vaiky darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

Sav. Jonas ir Ona Žukas 
Tel. OS 5-9051

Valgyklos
ANGLER’S CAFE 

Albert & Maria Borelšiai, sav. 
141 Fisherman’s Wharf (Pier) 

Redondo Beach, Calif. 90277 
Phone: 372-7226

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Adelė šatnerienė 

4415 Santa Monica Blvd., L. A. 
Tel. 666-4585; namų tel. 664-9712

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad. 
Galima užsakyti grupėms iš anksto.

’TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA'
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė 

3356 Glendale Blvd. 
Los Angeles, Calif. 90039 

Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: šešt. 2 v. p. p. - 
7 v. vak.; sekm. 11. v. ry-to-7 v. vak.

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

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

RUGSĖJO MĖN —
21 d. Fronto Bičiulių išvažiavimas 

ir jaučio kepimas.
22 d. — “Lietuvių Dienų” žurnalo 

piknikas McCambridge park, Bur- 
banke. (Atkeltas iš rugp. 25 d.) 
šis piknikas bus paskutinis šiais 
metais.

SPALIO MĖN. —
5 d. Santa Monica liet, klubo balius 

Miramar viešbutyje.
12 d. — Literatūros vakaras.' Daly

vauja: P. Andriušis, Bern. Braz
džionis, A Gustaitis ir St. Sant
varas. šv. Kazimiero par. salėj.

19-20 d. d. — šv. Kazimiero parapi
jos bazaras.

LAPKRIČIO MĖN —
9-10 d. d. — Balfo vakaras šv. Ka

zimiero par. salėj.
16 d — Birutininkių Madų paroda 

šv. Kazimiero -par. salėj.
23 d. — Inž. ir architektų balius 

Biltmore viešbutyje.
24 d — Lietuvos kariuomenės minė

jimas ir banketas šv. Kaz. par. s:
GRUODŽIO MĖN. —
14 d. — Liet. Fronto Bičiulių kon

certas ir literatūros vakaras šv. 
Kazimiero par. salėj.

31 d — L. Bendr. Los Angeles apyl. 
Naujų Metų sutikimo balius Uk
rainiečių salėj.

1969 M. SAUSIO MĖN. —
8-9 d.d. — Politinių studijų savait

galis Statler viešb. Dr. V. Vardys 
moderatorius.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Atkelta iš 5 psl. 

krantės žiburiuose. Prieš vaišes mal
dą sukalbėjo kun. Br. Daukus. Ves
tuvių programą pravedė Linutės 
pusbrolis Vytautas Miklinąs, kuris 
perskaitė keletą sveikinimų, telegra
mų, ir net iš okupuotos Lietuvos. 
Jaunavedžius vaišių metu sveikino 
jautriais žodžiais jaunosios tėvelis 
J. Činga, p. G. Gudauskienė jauna
vedžius pristatė svečiams lyg pirš
lys... Be to, jaunojo brolis kun. Br. 
Daukus tarė sveikinimo žodį, kalbė
damas į jaunuosius ir svečius gra
žiai lietuviškai. Jaunasis Ričardas 
Daukus dėkojo Linos tėveliams už 
gražiai užaugintą jam žmonelę ir 
svečiams už dalyvavimą vestuvėse. 
Buvo ir daugiau sveikinimų. Puo
tos metu buvo sugiedota jaunie
siems ilgiausių metų. Pakilo šampa
no taurės už jaunųjų sveikatą ir 
gražų ateities gyvenimą. Apie 11 
vai. vakaro jaunieji atsisveikino sa
vo tėvelius, brolius, sesutes, sve
čius ir iškeliavo namo. Svečiai dar 
ilgiau vaišinosi ir skirstėsi Į namus. 
Vestuvėse dalyvavo artimi p. p. 
Čingų bičiuliai, apie 120 žmonių. 
Puota praėjo geroje ir vaišingoje 
nuotaikoje. Kazys Šešupė

NAUJAKURIAI
— Liepos mėn. iš Bostono persi

kėlė gyventi Į Los Angeles Jonas ir 
Bronė Venckai ir jų sūnus inž. Juo
zas Venckus, kurie įsikūrė lietuvių 
kolonijos centre. Jau prieš 6 metus 
ponų Venckų du sūnūs atvyko į 
Los Angeles, kur gyvena su šeimo
mis Santa Monikoje.

Šį pavasarį atvyko į Kaliforniją 
Venckų dukra Danutė Venckutė, 
prieš dvejus metus baigusi Bostone 
Tafts University School of Dental

Dantų gydytoja Danutė Giedraitienė 

Medicine ir ten gavusi dantų gydy
tojos diplomą ir tuoj ištekėjusi už 
jauno ką tik baigusio dantų gydyto
jo mokslus Rolando Giedraičio. At
vykusi Danutė atliko ptraktiką USC 
klinikoje ir birželio mėn. išlaikė 
valstybinius egzaminus Kalifornijos 
valstybėje. Grįžo į rytus pas savo 
vyrą dr. R. Giedraitį, kur galvojo 
pasilikti iki kitų metų. Pasitarė su 
vyru ir pakeitė nuomonę — abu 
persikėlė į Los Angeles. Dabar čia 
ieško savo profesijoje pastovaus 
įsikūrimo. R. Giedraitis yra judrus 
ir reikia manyti, kad po Naujų Me
tų abudu ims dirbti savo profesijo
je. Reikia manyti, kad vėliau abu 
įsijungs ir į liet, kolonijos veiklą.

Su jais kartu iš rytinių valstybių 
atvyko ir Rolando mama ir sesuo 
Danutė Grajauskienė. Jos aplankė 
gimines ir pažįstamus. Viešnioms 
labai patiko Los Angeles aplinku
ma, ypač šiltas ilr gražus klimatas. 
Išvykdamos atgal, D. Grajauskienė 
priminė, kad planuos su savo vyru 
iš Hartfordo persikelti į Kaliforniją.

Graži nonų Venckų šeima jau 
galutinai įsikūrė Los Angeles lie
tuvių kolonijoj. Reikia manyti, kad 
iš Bostono ir daugiau draugų paseks 

jų pėdomis, ypač iš Hartfordo plati 
vucdraičių giminė.

Los Angeles lietuvių kolonija Vis 
gausėja naujais gyventojais. Čia 
jau anksčiau yra atvykusių ir gerai 
įsikūrusių medicinos daktarų, ku
rie plačiai patarnauja lietuvių kolo
nijos žmonėms. Daoar susilaukėme 
dviejų naujų gydytojų — Danutės 
ir Rolando Giedraičių. Sveikiname 
juos ir visą Venckų šeimą ir linki
me sėkmės saulėtoj Kalifornijoj.(k.)

— Antanas ir Bronė Skiriai, pra
leidę atostogų mėnesį Europoje, 
giązo ir pradėjo darbą.

SVEČIAI
— Rugp. 31d. redakcijoj ir lei

dykloj lankėsi svečiai iš Čikagos — 
ponia Vaičiūniene su mamyte; jas 
atlydėjo Danutė Žygaitė. Viešnios 
perdavė linkėjimus red. Brazdžio
niui ir leidėjui A. Skinui, kurie tuo 
metu atostogavo.

— Rugs. 12 d. leidyklą apianke 
prel. L. Tulaba iš Romos, lydimas 
kun. dr. A. Olšausko ir kun. Užda
vinio iš Čikagos. Prel. Tulaba, pa
stebėjęs Brazdžionio Rinktinės po
ezijos korektūras, įstojo į mecena
tų eiles, užsisakydamas du egz.

Prel. Tulaba sekmadienį šv. Ka
zimiero pair. bažnyčioje pasakė pui
kų pamokslą. O klebonas paskelbė, 
kad prel. Tulaba pažadėjęs parūpin
ti parapijai jauną kunigą padėjėju 
iš savo seminarijos Romoje auklėti
nių.

— Poetas Alf. Tyruolis — dr. A. 
Šcšplaukis, profesoriaująs South 
Bend, Ind., atostogas panaudoda
mas kelionei pažinti Ameriką, lan
kėsi Los Angeles mieste ir buvo 
užsukęs į mūsų leidyklą.

— Dr. J. Sakalauskas, buvęs 

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.

Real Estate — Insurance 
?002 Santa Monica Boulevard Santa Monica, Calif.

Phone 393-0615

Santa Monicos Amerikos LietuviŲ Klubas 
1968 metu spalio mėn, 5 d., šeštadieni, 7 vai. vakaro 

MIRAMAR HOTEL - SATELITE ROOM 
(Wilshire Blvd, pradžios ir Ocean Ave. sankryžoje) 

maloniai kviečia į
TRADICINĮ BALIŲ PRIE RAMIOJO VANDENYNO 

Vakariene Puiki Muzika Gėrimai
Bilietai $7.50 asmeniui, Įskaitant vakarienę ir dovanų laimėjimus. 

Automobiliams vieta aikštėje prie viešbučio
Bilietus iš anksto rezervuoti pas:

A. Žemaitaitienė — 467-9741 A. Markevičius — 393-0615
E. Jarašiūnas - (213) 943-1410 V. Lembertas - 399-4950

R. Aukštkalnvtė - 395-4570 V. Burokas - 473-7702

Klaipėdos Krašto gubernatūros pa
tarėjas, gyvenąs Miunchene, buvo 
atvykęs su žmona pas dukterį Gri
galiūnienę. Los Angelese aplanke 
kolegas teisininkus, susitiko su lira. 
P. V. Raulinaičiu ir LD redakcijos 
nariais, paskutiniu laiku daugiau 
domėdamasis poetine kūryba. Per
nai ir jis pats yra išleidęs einu rin
kinį, o šiuo metu rengia naują kny
gą. Ateityje žada duoti atsiminimų 
iš savo diplomatinės veiklos.

— Teisėjas John Zurls iš Čika
gos, lankydamasis Los Angelese 
ir vasaros atostogas praleisdamas 
pas brolį Viktorą Zurį, Northridge, 
užsuko i mūsų leidyklą iir kurį lai
ką praleido su redakcijos ir admi
nistracijos žmonėmis. P. Zuris yra 
aktyvus lietuvių veikėjas ir LD žur
nalo rėmėjas. •

— Atostogaudami ar pravažiuo
dami pro Kaliforniją, rado reikalo 
nemažai žmonių užsukti ir į LD bei 
LA V leidyką. Jų tarpe paminėtina 
A. Krausas, III-jo Pas. Lietuvių sei
mo atstovas iš Austiralijos; jis. be to, 
Šv. Kazimiero par. salėje turėjo pa
skaitą apie Vydūną.

Iš New Jersey lankėsi muzikė S. 
Čerienė-Mulks su vyru. Ji dalyvavo 
Lietuvių Dienoje rugsėjo 8 ir domė
josi muzikine programos dalimi, 
kur buvo įtraukta ir pora jos 
komponuotų dainų.

Juozas Ramonis į leidyklą užvedė 
savo sūnų su šeima iš Detroito. Šie 
domėjosi nuotraukomis iš Detroito, 
nors patys mūsų spaudos ir nepre- 
numeiruoja.
Klaidų pataisymas

Praėjusiame LAV nr. kun. dr. P. 
Celiešiaus naujame adrese įsivėlė 
klaida. Turi būti: Rev. P. Celiešius. 
St. Joseph’s Lithuanian Church, 
2123 Park Ave., St. Louis Mo. 63104
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