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UZ AMERIKOS DIDYBĘ IR LIETUVOS LAISVĘ!
Nixono pareiškimas lietuvių spaudai

Man malonu, kad laisvieji lietuviai $u Dievo ir jūsų pagalba mums pa
turi pasaulinio masto organizaciją siseks kryžiaus žygis .už Amerikos
— Pasaulio Lietuvių Bendruomene, didybę ir Lietuvos laisvę.
kuri neseniai, kaip man yra praneš-,
ta, turėjo New Vorke seimą. Nau
jai išrinktajai visa pasauli apiman Susitikimas su Rafferty
čios organizacijos valdybai priklau
Kalifornijos lietuvių respubliko
so visų laisvę mylinčių amerikiečių nų atstovai spalio 19 susitiko su
parama. Sveikinu PLB pirmininką respublikonų kandidatu i JAV se
p. Juozą J. Bačiūnų, Sodus, Mi natą dr. Max Rafferty. Dr. Rarchigan, ir kitus valdybos narius: ferty, vyriausias Kalifornijos vals
p. M. Lenkauskienę, p. St. Barz- tybės švietimo reikalų tvarkytojas,
duką, dr. H. Brazaiti, p. A. Rinkū- yra visame krašte žinomas pedago
ną, dr. A. Klimą, dr. A. Butkų, dr. gas, kelių knygų autorius (dvi jo
V. Majauską ir p. A. Gailiušį.
knygos yra buvę pedagoginės litelraLietuvių kilmės amerikiečiai yra
viena iš geriausiai organizuotų gru
pių mūsų krašte. JAV Lietuvių
Bendruomenės, Amerikos Lietuvių
Tarybos, Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, Lietuvos Lais
vės Komiteto, Bendro Amerikos
Lietuvių Šalpos Fondo ir kitų or
ganizacijų darbai man yra žinomi.
Vienus šių organizacijų vadus esu
asmeniškai sutikęs, apie kitus esu
girdėjęs iš savo bičiulių Amerikos
lietuvių; man žinomi p. Bronius
Nainys, p. Eugenijus A. Bartkus,
dr. Juozas Valiūnas, p. Vaclovas Si
dzikauskas ir kun. Vaclovas Martinkus.

Richard M. Nixon visą laiką turėjo kontaktą su lietuviais. Čia jį matome
su a.a. kun, Jankum, Balto vedėju New Yorke.

tūros “bestselleriai”), o taip pat ir
politikas.
Dr. Rafferty ryšius su lietuviais
jau iš seniau palaiko. Prieš kelerius
metus jis yra dalyvavęs Kaliforni
jos lietuvių dienoje ir taręs žodį, o
prieš trejus metus įstojo į Rezoliu
cijoms Remti Komitetą. Šiuokart
pasikalbėjus su juo, neliko jokių
abejonių, kad dr. Rafferty, jei bus

ištrinktas į JAV senatą, nepasiten
kins pasyviu lietuvių tautos teisių
į nepriklausomybę rėmimu, k. t.
okupacijos nepripažinimu, bet yra
pasiryžęs spausti JAV vyriausybę
Baltijos valstybių okupacijos klau
simą kelti Jungtinėse Tautose ir ki
tuose tarptautiniuose forumuose.
Antanas Skirius, Kalifornijos
Respublikonų Ansamblėjos lietuvių
vieneto pirmininkas, dr. Rafferty ir
žmona supažindino su visa lietuviu

delegacija, kurioje dalyvavo A. Ski
rius su žmona, L. Zaikienė, R. Bureikienė, E. St'irbienė, stud. R. Skiriutė, J. Raibys, J. Žukas, J. Koje
lis, B. Damulytė, I. Žukaitė ir L.
Kojelis.
Visi Kalifornijos lietuviai —
respublikonai, demokratai ir nepri
klausą jokiai politinei partijai, at
einančiuose rinkimuose savo bal
sus turėtų atiduoti už Lietuvos rei
kalų gynėją dr. Max Rafferty. (J.)

Lietuvių delegacija “Ethnic Groups
for Rafferty” priėmime: Iš kairės
A. Skirius, Rita Bureikienė, B. Ski-

rienė, Linas ir Juozas Kojelis, Mrs.
Rafferty, Rūta Skiriutė, Dr. Max
Ra.fer.y, Birutė Damulytė, Irena

.uiaiie, Liucija zaiKiene, Juozas
Raibys, Ema Stirbienė ir Jonas Žu
kas. Photo B Horesztes-Fisher, Jr.

Man labai malonu, kad mano
draugas iš Kalifornijos p. Leonar
das Valiukas suorganizavo Rezoliu
cijoms Remti Komitetą (Americans
for Congressional Action to Free
tile Baltic States). Aš esu šios visą
kraštą apimančios organzacijos na
rys. Man buvo miela, kad JAV
Kongresas pravedė H. Con. 416 re
zoliuciją, reikalaujančią laisvės Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai. Aš tvirtai
tikiu, kad kad šis galutinis tikslas
sėkmingai gali būti atsiektas.
Visame krašte Amerikos lietu
viai yra žinom; kaip religingi,
darbštūs ir lojalūs amerikiečiai. Ji?
yra daug kuo prisidėję prie mūsų
tautos didybės atsiekimo.
Mes visi norime, kad JAV rlikl ’
didžiausia pasaulio galybė ir t??i
pat viliamės, kad Lietuva atgaut•
laisvę ir nepriklausomybę. Aš ma
nau, kad jūs balsuosite už mane lap
kričio rinkimuose, kad darbas i
šiuos tikslus galėtų būti tęsiamas.
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RICHARD M. NIXON'O PAREIŠKIMAS LIETUVIAMS

• Neseniai Richard M.
NIXON padarė specialų
pareiškimą lietuviams
• Jo lietuvišką vertimą
skaitykite 1 psi.
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RINKIMAI IR LIETUVIŲ PROBLEMOS

® Žemiau duodamas tas
pareiškimas ištisai

Lapkričio 5 d. visi turėsime progos balsavimu pareikšti savo norą,
•kas mus?atstovautų administracinėje valdžios (prezidentas ir jo ka
binetas) ir Įstatymų leidžiamoje valdžioje (senatas ir kongresas).
Svarbu, kad visi balsuotume ir kad pasirinktume gerus kandidatus.
Esamoji valdžia privedė kraštą beveik prie anarchijos — viso
Richard M. Nixon'o pareiškimas (angly kalba)
kiems išsigimėliams ir agitatoriams duota per daug laisvės, o jų
pikti planai buvo finansuojami mūsų mokesčių surinktais pinigais.
1 have been informed of the convention of Free Lithuanians beta
Televizijai ir radijo programoms buvo leista viešai bjauriausiais žo recently in New Fork City, and am pleasea that tree Lithuanians
džiais kolioti mūsų prezidentą, gubernatorių, teisėjus ir policiją. have a worldwide organization — The World, Lithuanian commu
Prie to privedė legalizavimas komunistų partijos ir pataikavimas vie nity. The newly-elected Executive Committee of this worldwide
nai rasei.
group deserves support from all freedom-loving Americans. My best
Valdžios permaina yra būtinai reikalinga. H. H. Humphrey, de wishes to Mr. Joseph J. Bachunas of Sodus, Michigan, President of
mokratų kandidatas, būtų tęsinys esamos politikos. Jo politika — pa the World Lithuanian Community, and other officers: Mrs. M. Len
taikauti Sovietų Sąjungai. Baltijos kraštus jau nuo 1945 metų jis pri kauskas, Mr. St. Barzdukas, Dr. H. Brazaitis, Mr. A. Rinkunas, Dr.
pažino Rusijai. Siu rinkimų metu nėra davęs jokio viešo naujo pa A. Klimas, Dr. A. Butkus, Dr. V. Majauskas, and Mr. A. Gailintis.
reiškimo, taigi anų savo pažadų nėra atšaukęs. Baltijos valstybių
Americans of Lithuanian descent are among the best-organized
klausimu jo nuomonė tebėra “The inclusion of the Baltic States into groups in our nation. I am familiar with the work of the Lithuanianthe Soviet Union”. Kuris lietuvis su tuo sutiktų? Manome, kad nė American Community of the USA, Inc., the Lithuanian-American
Council, Inc., the Supreme Committee for Liberation of Lithuania,
vienas, išskyrus sovietams parsidavusius bimbininkus.
Richard M. Nixon, seniai žinomas lietuvių draugas, šių rinkimų the Committee for a Free Lithuania, the United Lithuanian Relief
proga yra padaręs specialiai lietuviams pareiškimą, iš kurio matyti Fund of America, Inc., and other organizations. I have met person
jo intencijos ir jo ateities planai Lietuvos ir lietuvių atžvilgiu — at ally or I have been told by my Lithuanian-American friends about
statyti Amerikos didybę ir prestižą ir padėti atgauti Lietuvai laisvę the present leadership of these organizations: Mr. Bronius Nainys,
ir nepriklausomybę. Jo pozicija Sovietų atžvilgiu kieta, tiesi ir ne Mr. Eugene A. Bartkus, Dr. Joseph K. Valiūnas, Mr. Vaclovas Si
svyruojanti. Taktikos sumetimais jis nesisvaido karingais šūkiais, bet dzikauskas and Rev. Vaclovas Martinkus.
I was happy to see that my friend from California, Mr. Leonard
tai ir gerai. Šūkiai tik erzina; nuosekliam darbui reikia nuoseklios
veiklos. Tam jis pasiruošęs. R. M. Nixonas turi gerus ryšius su Pa Valiukas, has organized the Americans for Congressional Action to
vergtų Tautų organizacijomis Amerikoje ir pažįstamas su jų vadais. Free the Baltic States. I am a member of this nationwide organiza
Kad lengviau būtų naujam prezidentui Įvykdyti savo planus, rei tion. I was also pleased to see the U.S. Congress pass H. Con. Res.
416, which calls for freedom for Estonia, Latvia and. Lithuania. I
kia išrinkti Į senatą ir kongresą jo remiamus asmenis.
Kai kam (ir iš lietuvių...) patinka trečio prezidentinio kandidato firmly believe that achieving this final goal can be successful.
The Lithuanian-Americans are known throughout America as re
griežtas nusistatymas ir kritika dabartinės betvarkės Amerikoje. Mū
sų nuomone, jis dar per anksti rinkti prezidentu, nes jo partija dar ligious, hard-working and loyal Americans. They have contributed
visai neturi užnugario nei senate, nei kongrese. O balsuoti vien ne significantly to the greatness of our nation.
All of us want the United States to remain the greatest country
pasitenkinimui, kritikai dabartinei valdžiai pareikšti būtų daugiau
nieko, kaip balso metimas į balą. Kai kas, žinoma, to ir laukia bei są in the world, and hope that Lithuania may also regain freedom and
moningai varo propagandą. Nė vienam kandidatui nesurinkus balsų independence. I hope that you will vote for me in the November
daugumos (370 electorial votes), prezidentą rinktų kongresas. O kon election, so that work toward that goal may continue. With God’s
gresas prezidentu išrinktų greičiausia vėl Johnsoną. (Labai abejoti and your help, we will be successful in our crusade for the greatness
na, ar demokratų daugumos kongresas rinktų ką kitą; kaip amerikie that is America and in your crusade for Lithuania’s freedom.
čių spauda spėlioja, viceprezidentu rinktų Muskie).
Tad negadinkime savo balso. Šiuo svarbiu momentu, kada pasau
lio, kaip ir mūsų tėvynės likimas, padėtas ant kortos — išlikti laisvam
ar patekti j komunizmo reples, pasirodykim esą sąmoningi, sąžiningi moksliniai turistai susitikdami su JAV lietuviais. Jie kviečia aplan
ir nežaiskime su rimtais dalykais. Padėkime, kad Amerikos valdžia kyti Lietuvą, “įsitikinti”, kaip ten viskas tautiška, patriotiška etc. Jų
pereitii i tvirtas rankas, taip būsime atlikę šventą pareigą ir Lietuvai. dainininkams leista padainuoti (užsieny!) net Maironio “Lietuva
brangi”. Tuo nekritiškas žuveles ir pagauna. Atsiranda vienas kitas
KUR VEDA “TAUTINIS KOMUNIZMAS”?
net ir iš “dypukų” tarpo, kurie užsikrečia tuo “patriotizmu” ir ima
Kadangi rusiškasis komunizmas yra ūkiškai subankrutavęs ir at jį net spaudoje propaguoti. Prieš kiek laiko teko skaityti “Dirvoje”
silikęs nuo Vakarų Europos ir Amerikos, komunizmui plėstis imtasi žinomo kolumnisto pasisakymą, esą, jei Lietuvoje būtų toks komu
naujo metodo — tautinio komunizmo. Pasidaryti rusais ar kokiais nizmas, kaip Gomulkos ar Tito, jis pirmas važiuotų ten gyventi. Ne
internacionalais daug kas nenori, bet pasilikti savos tautos gerada žinia, ar jis ir šiandieną tos pat nuomonės, bet jo mažesnieji sėbrai
riais — kiekvieną vilioja. Ne visas ir komunizmas blogas — yra jame m’eželiai, kavoliai, šalčiai, šulaičiai ir panašūs su šia idėja per jau
gerų dejų. Taip ir suklaidinama naivuoliai, kurie arba komunizmo nimo organizacijas (santaros, skautų akademikų ir net ateitininkų)
nepažįsta, arba galvoja, kad komunizmas gali pasikeisti.
mėgina užkrėsti lietuvišką studentiją ir net vyresniuosius.
“Tautinio komunizmo” siekėjai buvo ir Jugoslavijos Tito ir Čeko
Jeigu jie, bendradrabiavimo ir tautinio komunizmo propagatoriai
slovakijos Dubčekas. Kai čekoslovakai nuėjo tiek toli, kad ėmė ne ir po paskutiniu įvykių nepraregėjo, ką padarysi — tegu vaikšto akli,
beklausyti Maskvos, Kremliaus ponai pasakė “gana” ir įvedė savo bet tegu nemulkina jaunimo. Jau užsienio kai kurie komunistai pa
kariuomenę i kraštą. Ir visas savarankiškas, tautinis veikimas baig matė, kas yra Kremliaus komunizmas, nežiūrint, kokiais vardais jis
tas. Panašus likimas laukia ir kitų tuo tarpu nuo rusiško komunizmo vadintųsi, norėdamas pavilioti naivuolius. Tik mūsiškiai “idealistai”
atskilusiu valstybių, kaip Jugoslavija, Rumunija ir kt.
dar vis nepasiduoda. Vienintelis jiems vaistas išgyti — bendradarbia
“Tautinio komunizmo” idėją perša ir kai kurie iš Lietuvos atsiųsti vimo ir “tautinio komunizmo” vaisius patirti savu kailiu.
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KETURIŲ RAŠYTOJŲ LITERATŪRINĖ KELIONĖ
baigta puikiu vakaru Los Angeles kolonijoj

Gerų literatūros vakarų Los An lyg to nepastebėdami ir manydami,
geles lietuvių kolonijoj netrūksta— kad tai ne juos, o kitus liečia; St.
pakaktų tik paminėti paskutinieji Santvaras — graudus, besiskundžiąs
pamečiui Liet. Fronto Bičiulių su pasaulio neteisybe, o šalia to — ieš
rengti vakarai, pasikvietus po sve kąs meilės su išsvajota moterimi ir
čią iš toliau ir prie jų pridėjus po norįs pabėgti nuo viso pasaulio.
Gražiai išleista programa su au
keletą “savųjų”. Tokius vakarus
publika lanko ir juos vertina. Tad torių nuotraukomis ir apibūdini
lenuostabu, kad paskelbus ketur.ų mais padėjo klausytojui orientuotis
.-ašytcjų —- P. Andriušio, Bern. ir sulyginti savo nuomonę su rengė
Brazdžionio, A. Gustaičio ir St. jų duotomis charakteristikomis.
Per pertrauką ir po programos
Santvaro — vakarą, susidomėjimas
buvo didelis. Ir nereikėjo didelės prie rašytojų susidarė ilgos eilės,
reklamos vietoje, kad prigužėtų pil laukiančių autografų. Buvo galima
na salė dailiojo žodžio mėgėjų, no įsigyti P. Andriušio ką tik išleistas
rinčių susitikti su retais “paukš Raštų I tomas, Gustaičio “Varnas”
čiais”, ši rudeni apskridusiais (tik ir Santvaro rinktinė. (Brazdžionio
ra to žodžio prasme) Bostoną, New rinktinė dar spaudoje, tat čia kai
Yorką, Philadelphiją, Detroitą, Chi- kas dar įsigijo “Vidudienio sodus”).
Visur kartu su rašytojais keliavo
cagą, Clebelandą ir Torontą. Los
Angeles buvo paskutinė jų nutūpi šios kelionės organizatorius J. Ka
počius. Jis tarė baigiamąjį vakaro
mo vieta.
Los Angelėse vakaras Įvyko spa žodį. Vakarą Los Angelėse organi
lio 12 d. Prisirinko pilna salė kultū zavo L. Bendruomenės apylinkė,
ringos visuomenės, jų tarpe beveik kuriai vadovauja A. Audronis; jis
visi kolonijoj gyveną rašytojai ir programą pradėjo trumpu žodžiu,
kiti menininkai. Programa užtruko sveikindamas programos dalyvius,
daugiau kaip 2 valandas. Kiekvie susirinkusius ir ragindamas įsigyti
nas rašytojas išėjo po du kartus. rašytojų knygų. Po programos apyl.
Publika visus sutiko šiltai, klausė valdyba svečiams čia pat surengė
su dideliu dėmesiu ir kiekvieną skai kuklias vaišes. Rašytojai ir dal's
tytą dalyką palydėjo plojimais. Au publikos beveik iki dvyliktos prale:torių skaitymas —■ tai ne artisto de do vaišindamiesi ir dalindamiesi
klamacija. Tat labai įdomu, kaip įspūdžiais.
Trafaretiškai sakant, negalime
jie savo kūrinį išgyvena ir kaip tai
savo balsu perteikia klausytojui. vartoti linkėjimo “daugiau tokių va
Ir šie keturi buvo kiekvienas labai karų”, nes toli Vakaruose esančiai
skirtingi vienas nuo kito, savaip in kolonijai jokiu būdu neįmanoma at
terpretavo savo kūrinius, nė vienas, sikviesti kelis asmenis, kuriem ke
gal išskyrus Santvarą, nesileido į lionė kaštuoja beveik tūkstančiais.
deklamavimą. P. Andriušis pirma §i auksinė proga leido tai padaryti,
me savo prozos dalyke buvo rimtas, kadangi vienas buvo savas, antram
antrame — kandžiai pašaipus; Brn. kelionė apmokėta iš bendrų šio tu
Brazdžionis — patriotiškai griau- ro pajamų; reikėjo atsilyginti tik už
denantis i: vėl satyriškai piktas, vie kelionę dviem.
tomis bandąs nusišypsoti. A. Gus
Kultūrinės vertybės, sakoma, ne
taitis — šmaikščiai besišypsąs iš įkainojamos pinigais. Reikia džiaug
savęs ir kitų, — palietė daugiausia tis, kad rengėjai nepabijojo rizikos
kasdienybę, nedarnią ir ydingą, iš ir mums davė už daugiau, negu
kurios juokėsi net patys paliestieji, galima bilieto kaina atsilyginti. A. J.

Lietuvių Dienų” žurnalo piknike. Iš kairės sėdi: Tille Škėmienė, Anna
Skiman, Bronė Skirienė ir Zigmas Skiman (svečias iš Oakland, Calif.)
Stovi J. Ramonis, A. Skirius, A. Telyčėnas ir O. Razutienė,
Foto L Briedis

PAVYKĘS “LIETUVIŲ DIENŲ”
PIKNIKAS

Paskutinis šių metų vasaros pik
nikas Los Angelėse įvyko rugsėjo
22 d. Me Cambridge parke, Burbanko mieste. Piknikas surengtas
“Lietuvių Dienų” žurnalo naudai.
Diena buvo puiki, tad susirinko
veš 300 lietuvių iš visų Kalifornijos
miestų — nuo San Diego iki San
Francisco. Kaip kasmet, taip ir
šiemet iš San Francisco atvyko
Zigmas ir Ona Skimanai.
Metinį LD dovanų traukimą pra
vedė Modestas Kevalaitis ir Rymantė Barauskaitė. Pirmąsias dovanas
laimėjo: Pranas V. Raulinaitis iš
Los Angeles — J. Rimšos paveiks
lą; Dr. A. Laucis iš Olive, III. —
automobilio televiziją (paaukota
Prano Keršio, TV pardavėjo ii." tai
sytojo); ir J. Misevičius iš Ignace,
Ont., Canada, — laimėjo transist.
radijo aparatą.
Susirinkusių gerą nuotaiką pakė
lė lietuviškos dainos, muzika, kurią
iš juostelės perdavė Vyt. Zelenis.
Šeimininkės — A. Šatnerienė, E.
Stirbienė, Tillė Škėmienė, Bronė
Skirienė, E. Vasiliauskienė ir B.
Pilipaitienė buvo paruošusios gar
džius pietus, o Apolinaras Sajus ir
Alfonsas Telyčėnas visus gaivino
įvairiais gėrimais. Jiems ir šeiminin
kėms priklauso nuoširdi padėka už
pasisekusią gegužinę.

Lietuviy komitetas
NIXONA IŠRINKTI
Spalio mėn. susirinkę iniciatoriai
iš respublikonų, demokratų ir ne
priklausomų partijai sudarė bendrą
komitetą pravesti kompanijai už
Nixoną ir Raffertį.
Komitetą sudaro: pirm. J. And
rius, vicepirm. A. Markevičius, A.
Skirius, Rūta Lee-Kilmonytė, ižd.
E. Stirbienė, sekr. O. Žukienė. Ko
miteto nariais rėmėjais sutiko būti
apie 60 asmenų iš respublikonų, de
mokratų ir nepriklausomų.
Komiteto tikslas yra paraginti vi
sus lietuvius balsuoti už Nixon-Ag
new šių metų lapkričio 5 d. rinki
muose.

ANTHONY F. SKIRIUS
Insurance <Lr Tax Service
REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard
Los Angeles, California 90029
NO 4-2919

ir

No 4-2910

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

GLOBE PARCEL SERVICE
Sav. ukrainietis J. Trostianetsky
2841 Sunset Blvd., Los Angeles, Calif. 90026.
Telef. 382-1568
Siunčia dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus.
Be Jūsų atsineštų daiktų, čia rasite dideli pasirinkimą, ir pana pigia1,
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.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY
Keturi rašytojai, su vakarais aolankę 8 liet, kolonijas, tarp Los Angeles
lietuvių. Iš kairės: P. Andriušis, B. Budriūnas, E. Tumienė, St Santvaras,
Bern. Brazdžionis, Alė Rūta, J. Kapočius, vakarų organizatorius, B. Raila,
Gustaitis, A. Skirius, E. Budriūnienė ir A, Audronis, tvarkęs vakaro
reikalus Los Angelėse.
Foto L. -Kanto

ONIK ABRAHAMIAN
siunčia siuntinius į Lietuva iš atneštų prekių Ir parinktų jų Įstaigoje.
Labiausiai prityrę- siuntimo srityje
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004.

Phone DU 5-6550
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Santa Monicos Amerikos Lietuviu Klubas
— Santa Monikos Am. Lietuv.ų
klubo tradicinis balius spalio 5 d.
praėjo iškilioje nuotaikoje.
Baliaus garbės svečiais - globė
jais buvo Lietuvos Gen. konsulas
dr. J. Bielskis su ponia. Iš svečių
pažymėtini: buv. JAV ministeris
Lietuvai dr. Norem su ponia, Santa
Monikos miesto atstovas Council
man A. Dituri su ponia, solistė Vin
cė Jonuškaitė ir skulptorė Elena
Kepalaitė, abi iš New Yorko, rašytojas-žurnalistas Bronys Raila su
ponia ir daugelis kitų.
Buvo svečių specialiai i ši balių
atvykusių iš San Francisco, San
Diego ir Santa Barbaros.
Svečiai labai šiltai priėmė pro
gramą, kuri buvo smagi, nuotaikin
ga ir trumpa, skirtinga nuo praėju
siais metais programos, daugelio
svečių ir spaudos kritiškai priimtos.
— Izabelė Motekaitienė iš Chicagos lankėsi Santa Monikoje pas
dr. M. ir Aleną Devenius.
— Mykolas Zizas, iš Chicagos.
persikėlė į Kaliforniją ir apsigyveno
Santa Monikoje. Anksčiau M. Zi
zas gyveno Australijoje (Sydnėjuje
ir Melbourne).
— Skulptorė Elena Kepalaitė po
rą savaičių atostogavo Santa Moni
koje pas savo seserį ir švogerį Lilę
ir Vytautą Plukus.
— Dr. Meila Endreikaitė-Biskienė, su vyru atvykę iš Chicagos į

Veteranų ligoninę profesiniais rei

kalais, svečiavosi Santa Monikoje.
— Nastutė L'mbrazaitė iš New
Yorko lankėsi pas savo draugus Al
fonsą ir Ingą Tumus.
— Juozas Kapočius, literatūros
vakarų organizatorius ir kartu su
rašytojais čia atvykęs, aplankė Dan
guolę Variakojyt; ii; tarėsi bendra
darbiavimo klausimais ruošiamoje
anglų k. encikloped.joje. Danguolė
yra antropologė specialistė, baigian
ti ruošti tezę daktaro laipsniui.
— Albinas Markevičius, Santa
Monikos Am. Liet, klubo pilrmininkas, buvo išvykęs prekybos reika
lais ilgesnei kelionei į Kanadą. Ta
pačia proga jis aplankė daugelį
Clevelande, Toronte ir Monrealy
je gyvenančių draugų.
— Visi gražiai pasisekusiame Li
teratūros vakare dalyvavę rašytojai,
ir poetai, išskyrus losangeliškį poetą

Bernardą Brazdžionį, buvo apsisto
ję pas santamonikiečius ilr jų buvo
maloniai globojami: rašytojas Pul
gis Andriušis iš Australijos buvo p.
Sinkių svečias; poetas Antanas Gus
taitis su žmona buvo p. Lembertienės globojami; o poetas Stasys San
tvaras svečiavosi pas p. Kudokus.
PADĖKA

Santa Monikos Amerikos Lietu
vių Klubo tradicinis baJius praėjo
su dideliu pasisekimu.
Visiems prie šio baliaus rengimo
prisidėjusiems klubo vardu reiškiu
nuoširdžią padėką.
Ypatinga padėka priklauso Lietu-

Santa Monikos L. klubo baliuje. Iš kairės: A. Valaitienė, A. SKirius, V.
Gurčinienė, K ir Stasė Griciai, Alfonsas ir Barbora šimonėliai.
Foto A. Markevičiaus

vos gen. konsului dr. J. Bielskiui ir
poniai už baliaus globojimą ir buv.
j A. V minr^urmi Lietuvai dr. Norem
ir poniai už baliaus pagerbimą sa
vo apsilankymu.
Dėkoju menininkams, išpildžiusiems prog.amą: Danutei Lemberlienei už programos apipavidalini
mą, lež. A. žemaitaičiui už parengi
mą ir pravedimą, solistams Stasei
Pautienienei ir Reginai Aukštkalnytei, solistui Henrikui Paškevičiui,
panelei Rūtai Skiriutei ir jos šokė
joms ir poniai D. Alminaitei-žemaltaitienei.
alėka priklauso Santa Monikos
Lietuvių Mokyklos Tėvų Komiteto
pirmininkui Jonui Mažuliui ir ki
liems talkininkams platinusiems ba
liaus bilietus.
Dėkui Klubo valdybos nariams už
įdėtą darbą, o svečiams už apsilan
kymą.

gumos ir nebūna išrinktas preziden
tu. Jei nė v.enos partijos kandida
tas negauna savo partijos 270 balsų
daugumos, tada prezidentą skiria
kongresas (House of Representa
tives), turėdami tik po vieną balsą
nuo kiekvienos valstybės —- taigi
tik 50 asmenų išrinktų prezidentą.
Manau, kad steito (valstybės) lai
mėjusi partija paskiria, kuris kongresmanas balsuos.
Kas tie “Electoral voters”?

Kada mes juos renkame? Iš kur
jie atsiranda? Pastebėjau, kad apie
juos mažai kas težino, tad susido
mėjau ir tą klausimą patyrinėjau.
"Electoral voters’ ati partjos (dem.
ir resp.) turi po tą patį skaičių •—
Albinas Markevičius
po 538. Tas balsų skaičius nusta
Klubo pirmininkas
tomas taip: nuo kiekvieno kongreso
o
e
w
nario ir senatoriaus po vieną bal
PREZIDENTINIAI RINKIMAI
są. Tokiu būdu Kalifornijai tenka
IR “ELECTORAL VOTERS”
38 balsai nuo kongresmanų ir 2
Kandidatus į JAV prezidentus balsai nuo senatorių, viso 40 balsų.
parenka partijos suvažiavimas. į Daugiausia balsų gauna New Yor
suvažiavimą palrtijos siunčia atsto ko steitas — 43; Pennsylvania —
vus. 1968 m. demokratų buvo 2316 29; Illinois ir Ohio po 26 ir ma
atstovų (nominavimui reikėjo 1159 žiausia — po 3 — balsus turi Alas
balsų), o respublikonai turėjo 1345 ka. Nevada ir kt.
atstovus (kandidato nominavimui į
Kas juos paskiria? Mes piliečiai
prezidentus reikėjo 673 balsų).
už tuos “electorel voters" niekada
Kai partijos pasirenka kandida tiesioginiai už asmenis nebalsuoja
tus, tada prasideda politinė kompa me. Jie yra paskiriami. Pavyzdžiui,
nija gauti daugumą registruotų bal respublikonų “electoral voters” pa
suotojų balsų kiekvienoje valstybė skiria Republican Central Commit
je. Gavęs daugumą balsų kurioje tee, t. y. centrinis partijos komite
valstybėje, yra toje valstybėje lai tas, iš tam tikro skaičiaus nominuo
mėtojas ir tos valstybės jo partijos tų kandidatų. Tuos kandidatus įvai
paskirti “rinkiminiai balsai” (Elec rių distriktų jau esą respublikonai
toral votes) dalyvauja “Electoral kongresmanai paskiria po 6 kan
college”, ir šiame suvažiavime jie didatus, o dar nelaimėję - kandida
dar kartą slaptai balsuoja už prezi tai parinkti per pirmuosius (prima
dentą. Būti išrinktam prezidentu, ry) rinkimus, po mažiau — po 2
j.s turi gauti daugumą, tai yra vie ar 3 asmenis. Tad kandidatų skai
nu balsu daugiau, negu pusės visų čius yra nepastovus — tarp 129 ir
balsų. Visos partijos turi tą patį 150 asmenų. Tokia pat tvarka savo
daugumos skaičių, t. y. 270 balsų. “electoral voters” parenka ir de
Tad gali pasitaikyti, kad preziden mokratai. Tų asmenų niekur neretinis kandidatas gauna visos Ame klamucja, tu būt, bijomasi, kad su
rikos populiarių balsų daugumą, interesuoti asmenys jų nepapirktų.
bet negauna “Electoral votes” dau smed mo jiems. (A. S.)

ALBINAS MARKEVIČIUS
POQUE & MARK CO.
Santa Monikos Liet, klubo baliuje atlikusios programos dalį — baletą:
Iš kairės — Rita Tennes, Rūta Skiriutė ir Phyllis Gorby.

Photo Michael Middleton
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IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Kariuomenės šventės
minėjimas
Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ra
movė"’ Los Angeles skyrius ir Los
Angeles Šaulių Daumanto kuopa š.
m. lapkričio 24 d., sekmadienį, ren
gia iškilmingą Lietuvos ginkluotų
jėgų atkūrimo 5O-ties metų sukak
ties minėjimą.
Minėjimas Įvyks Šv. Kazimieroj
parapijos patalpose.
Programoje: 10 vai. 20 min. baž-j
nyčioje Ramovėnų ir Šaulių vėlia-'
vų šventinimas.
10 vai. 30 min. iškilmingos pa
maldos už žuvusius kovose dėl Lie
tuvos laisvės ir laisvės atgavimo in
tencija.
12 vai. parapijos salėje akademi
ja ir meninė dalis.
Po pertraukos, — 2 vai. p. p. —
BANKETAS ir meninė programa.
Visuomenė kviečiama kuo gau
siausiai dalyvauti. Buvę Lietuvos
kariuomenės kariai, nepriklausan
tieji LVS “Ramovei”, o taip pat ir
1941 metų sukilimo dalyviai be.
antrosios okupacijos laiku part.z.r
nai ir šauliai ir visos veikiančios or
ganizacijos yra kviečiami kuo gau
siausiai įsijungti į šias iškilmes.
Taip pat bus kviečiami mums
draugingų bei kaimyninių tautų kairių-veteranų ir jų organiaezijų at
stovai, k. a.: latvių, estų, ukrainečių, vengrų, čekoslovakų ir gudu,
nes gudų kuopos greta musų kovoj/
Lietuvos kariuomenės sudėtyje
prieš bolševikus.
Los Angeles lietuvių organizaci
jų prašome tą dieną jokių parengi
mų nedaryti, o gausiai dalyvauti
šiame minėjime.
Ramovėnų ir Šaulių
valdybos
AUKOS BALFUI

Los Angelse Balfo 13 skyriui 1953
metais iki šiol aukojusių asmenų
sąrašas Nr. 1

$55.00 — A. ir V. Pažiūrai.
$52.00 — J. Navickas.
$50.00 — M. Naujokaitis, P.
V. Raulinaitis.
$25.00 — K. Šakys. B. G. G
tautai, F. S. Palubinskai.
$24.00 — L Šimonis.
$20.00 — J. Stankus, B. Mackinla, E. Sabalis.
$15.00 — L. Grinius. B. P.
Graužiniai. V. Macys. J. I. Raulinaičiai.
$10.00 — V. Sakalauskas. A.
Ruigys, A. A. Mitkevičiai, K. Fl'išmantas, B. Kaminskas. T. T. Se
reikos, A. B. Šimkevičiai, V. Anelauskas, O. J. Motiejūnai, J. O.
Andriai, P. M. Grušai, A. Saba
liauskai, A. Markevičius, B. B.
Čiurlioniai, I. B. Medžiukai, P. A.
Litvinai, S. V. Tuskeniai.
$5.00 — K.. Dargis, H. M., L.
Niuniava. F. Masaitis, A. Ambra-

ziūnas, R. Stančikas. L. Medelis.
B. R. Žemaitaičiai, J. Rudzevičius.
R. Galiūnas, V. Gilys, V. Stadalnikas, V. I. Tamošaičiai, J. Ruokis,
A. L. Telyčėnai, J. Jusionis, B. Seliukas, K. Karuža, P. Gasparonis,
J. Žukas, P. Sušinskas, S. Sula, J.
Paškauskienė, A. Kontvis, V. Fledžinskas, W. Salinis, A. Glažė,
kun. A. Olšauskas, R. Vyčius, S.
Damulis, L. Oksas, B. Katauskas,
P. Visvydas, K. Motušis.
$3.00 — V. Malinauskas, V
Sirvydas, V. Saladžius, J. Babušis.
$2.00 — V. P. Valentinai, Po
cienė, D. Paškevičius, V. Saras, L
Briedis, L. Kantas, A. Gustaitis,
S. Dūda, J. Miliūnas, J. Dargis, J.
Varnas, K. Vilkas, E. Šepikas, R.
Urbonas, J. Tininis, .1. Lukoševi
čius, Adomonis.
Los Angeles Balfo 13-to skyriaus
valdyba nuoširdžiai dėkoja aukoto
jams už paramą šalpos ireikalingiems ir tikimės, kad ir kiti prie to
prisidės.
Aukas galima Įteikti asmeniškai
aukų rinkėjams: p. Pažiūrai, p. Ša
kienei, p. Motiejūnui, ‘-p. Litvinui
ar pasiunčiant paštu Balfo iždinin
kui A. Mitkevičiui adresu: 5049,/a
Franklin Ave., Los Angeles, Ca.
90027.
Balfo valdyba

Balfas kreipiasi į Jus
Spal.s ir lapkritis yra Los Ange
les Balfo aktyvūs piniginio vajaus
mėnesiai. Aukų rinkėjai kreipsis į
jus visus ir į Tave, skaitytojau, at
skirai ir prašys aukoti šalpos reika
lams. n.'ašome lengvai neatsisakyti
j r neatstumti prašančiųjų, nes jie
renka ne sau, bet tiems, kurie yra
Lietuvoje, Sibire, Vokietijoje, Len
kijoje ir yra reikalingi pagalbos.
Savęs daug nenuskriausime, tačiau
jiems sudarysime malonaus džiaugs
mo, nes sunkiame gyvenimo kelyje
bus atėjusi pagalba iš brolių lietu
vių, esančių laisvajame pasaulyje.
Sle Lietuvos Laisvės Kovos me
tai tebūna mums paskatinimu dar
dosniau aukoti tam kilniam artimo
meilės tikslui. Džiaukimės ir naudo
kimės tuo, kad galime duoti, nes
daug sunkiau būtų prašyti ar laukti
pagal'os.
Aukas galima pasiųsti ir paštu iž
dininkui A Mitkevičiui adresu:
5049% Franklin Ave., Los An
geles, Calif. 90027.

— Lapkričio 2 d. 7 vai. vakare,
šeštadienį, šaukiamas Kalifornijos
Lietuvių Filatelistų Dr-jos narių vi
suotinis susirinkimas — 3675 Mo
non St., Los Angeles, Calif.
Susirinkime bus svarstomi eina
mieji reikalai ir platesnis pašto
ženklų pasikeitimas. Prašau visus
narius dalyvauti ir atsivesti po vie
ną svečią.
K.

Inžinierių - architektų
balius
Malonumas — Jums, pelnas —
Lietuvių Fondui

- šauniausias šio sezonu cai<us
— architeKtų - mzniicr.ų sąjungų
Los Angeles skyriaus Oauus įvyks
ta lapkr. 23 d., šeštadienį, / vai.
vakaro, Biltmore viesoutyj, XVU11U1Osance salėj, 515 Olive Street, Los
Angeles, Calif.
Asmeniui įėjimas — $9, (į ta;
Įskaitant ir mašinų pastatymą).
Programą atliks specialiai iš Či
kagos atvykusi pagarsėjusi šokui
muzikos dainininke Vanda Stankienė, išleidusį šokiu plokštelių ir
šioje srity neturinti sau Konkurenci
jos.
išlietus galima Įsigyti iš anksto
— juos jau platina mž.-arch. valdyoos nifciai: Z. Brinkienė —
NO 5-45t>4; Al. Raulinaitis —
003-5179; J. Motiejūnas - 4649398; P. Butkys — 288-2403 ir
E. Arbas — 394-1250; ir pagalbi
nis ponių komitetas: B. Butkienė—
2db-240j; B. Dabšienė - 665-4303;
S. Jonynienė — 454-1689; L. Kulnienė — 332-0447; D. Polikaitienė — 666-2568; D. Sodeikienė —
325-6860; Vaičiūnienė - 670-6440:
ir H. Vidugirienė — 377-3192.
Bilietai įsigytina iki lapkr. 29. Iš
taiginga salė, puiki muzika, pirmos
rūšies vakarienė ir balinė progra
ma užtikrina kiekvienai porai ma
lonaus džiaugsmo ne tik tam vaka
rai, bet ir ilgai atsiminti.
ou gautuoju iš baliaus pelnu in
žinierių architektų L. A. skyrius nu
mato įstoti nariu į Lietuvių Fondą.
Pirmininkė Ž. Brinkienė yra Los
Angeles L. F. vajaus komiteto iž
dininkė.

TARĖSI RESPUBLIKONAI

Spalio 13 d. Lietuvių Bendruo
menės namuose įvyko Kalifornijos
.Respublikonų Asamblėjos Los An
geles lietuvių padalinio susirinki
mas. Buvo aptarti rinkiminės akci
jas ir lietuvių padalinio organizaci
niai reikalai. Susirinkimo dalyviai
buvo painformuoti apie lietuvių tautmio komiteto Nixon-Agnew kan
didatūroms remti veiklą. Taip pat
buvo nutarta spalio 19 susitikti su
Kalifornijos respublikonų kandida
tu į JAV senatą dr. Max Rafferty
ir su juo išsiaiškinti lietuviškomis
problemomis. Dr. Max Rafferty yra
Rezoliucijoms Remti Komiteto gar
bės natrys. Šiam komitetui taip pat
Taip pat pranešame, kad š. m. priklauso ir kandidatai į aukščiau
lapkričio mėn. 9 d. 7 vai. 30 min. sius postus — Nixon ir Agnew.
vakaro Šv. Kazimiero parapijos sa
Susirinkime buvo išrinkta ir nau
lėje įvyks BALFO VAKARAS, ku ja valdyba, kurion įėjo: Antanas
riame programą atliks “Vakarų ai Skirius — pirm., Juozas Andrius ir
dų” ansamblis, vadovaujant muzi Juozas Truškauskas — vicepirmi
kei O. Metrikienei ir režisuojant ninkai, Kostas Liaudanskas — se
A. Žemaitaičiui.
kretorius ir Ema Stirbienė — iždi
Maloniai kviečiame visus rezer ninkė.
vuoti šią dieną Balfui ir sausiai da
Susirinkimui pitrmininkavo J. Ko
lyvauti.
Balfo valdyba jelis.

LB Vakarų Apygardos suvažiavi
mas

LB Vakarų Apygardos suvažia
vimas šaukiamas gruodžio mėnesio
vidury. Tikslus laikas ir vieta bus
pranešta vėliau. Suvažiavimo dar
bovietėje organizaciniai reikalai. Apygardos valdybos ir kontrolės ko
misijos rinkimai. Tikimasi, kad i
susirinkimą atvyks ir centro valdy
bos atstovas. Apygardos suvažiavi
mą sudaro: Apygardos valdybos,
kontrolės komisijos ir tos apygardos
apylinkių išrinkti atstovai JAV LB
įstatų 24 str. tvarka.
Apylinkės dėl kurių nors priežas
čių negalinčios atsiųsti savo atsto
vų, patiekia suvažiavimui smulkius
savo veiklos pranešimus raštu.
LONG BEACH, CALIF.

Nepaprastas Long Beach Lietu
vių Klubo vakaras įvyks š. m. lap
kričio mėn. 23 d. 5 vai. vakaro,
šeštadienį, Machinist Hall 728 Elm
Ave., Long Beach, Calif. Gautas vi
sas pelnas skiriamas Balfui. Bus
įdomi programa, gardūs pietūs,
veiks bufetas, suaukotų daiktų lote
rija.
Be to, tame parengime bus
įteikta Lietuvių Fondui čekiai pa
didinti Liet. Fondo nario įnašas ir
naujai įstojusių narių į Liet. Fondą.
Padidins L. F. nario įnašą iki $300
senosios kartos lietuvis patriotas
Vincentas Archis, kuris yra Liet.
Fondo vajaus komiteto pirmininkas
ir Long Beach Lietuvių Klubo ka
sininkas.
Los Angeles, Santa Monica ir ki
tų apylinkių lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti ir paremti lietuvių
šalpos reikalą.
D. Mekišins

SAN FRANCISCO, CALIF.
Šiais metais kažkodėl S. F.
apylinkė praleido paminėjimus Bir
želio įvykių ir Pavergtų Tautų Sa
vaitės. Čekai ypač norėjo pade
monstruoti prieš sovietus. Lietu
viams būtų buvus labai gera proga
parodyti, kad ir jie, kaip čekai, bu
vo prievarta pavergti.
— S. F. Bendr. Apyl. gegužinė
įvyko rugp. 25 d. Juniper Parke.
San Bruno. Calif.
Šiais metais S. F. apylinkei p'rmininkauja A. V. Mačiulis, gyv.
Sunnyvale, Calif.
— J. irO. Bikulčių, 766 St. Ma
ry’s Sunny Vale, Calif., pirmo sū
naus krikštynos įvyko rugp. 18 d.
jų namuose. Krikšto apeigas atliko
kun. Manelis. Krikšto tėvais buvo
Narcizas Kreivėnas ir R. Stankienė.
—Vladas Jatulionis vasaros atos
togas praleido Vokietijoje.

LIETUVIAI
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Iš vasaros atostogų Europoje

ISPANUOS SOSTINĖJ IR APYLINKĖSE
Europos man neteko matyti nuo
1938 metų. Pasitaikius gerai progai,
rugpiūčio 6 d. tiesiog iš Long Beach
į Madridą per 10 vai. 30 min. pa
siekėme Ispaniją. Buvo ramus skri
dimas nauju DC-8, vėliausiu mo
deliu 63, kuriais skrendama tik to
limos distancijos be sustojimo.

keičia savo vardą — prasideda var
du Calle de la FYincesa, nuo mažo
parkelio jau vadinasi rue de Jose
Antonio, toliau nuo paminklo va
dinasi Calle de Alcala.
Ir pačiame miesto centre namų
apačioje yra įvairios krautuvės, gi
viršutiniuose aukštuose gyvenamie
ji apartamentai. Sako, kad ir Mad
TREJOPAS MADRIDAS
rido apylinkės ūkininkai bei darbi
ninkai negyvena ūkyje — atvyksta
Madridas — dviejų milijonų gy į miestą gyventi. Madride nemačiau
ventojų miestas (Vietiniai sako, kad nė vienos rezidencijos — visi ke
dabar esą jau 3 milijonai gyvento liolikos aukštų apartamentai.
jų). Pastatai aukšti — 8-15 aukštų,
Priemiesčiuose stato modernųjį,
suspausti su vienas kitu, mūriniai naujausią Madridą. Apairtmentiniai
arba cemento, stogai visi raudonų pastatai 10 — 15 aukštų, mūriniai
čerpių.
arba stucco, kiekvienas butas turi
Madridą būtų galima suskirstyti didelę verandą, kur gali net karš
į tris dalis: senamiestį, naujesnį tomis naktimis miegoti. Prie jų yra
miesto centrą ir naujausius prie maudynės (swimming pool) ir au
miesčio pastatus.
tomobiliams pastatyti vietos. Dau
Senamiestis yra niūrus. Gatvelės gelis tų apartamentų yra “condomivisaip išraizgytos, turi tik 6-8 pėdas niumai”. Atskirus apartamentus ga
pločio, vos pravažiuoja vienas ma lima įsigyti įmokant 35,000 p. (apie
žiausių automobilių FIAT (čia juos $5000), o paskui kas mėnuo mažo
vadina SEAT, jų pačių gamybos). mis sumomis mokama pastatui iš
Amerikietiškos mašinos negalėtų nė laikyti ir skolai numokėti. Darbi
nosies įkišti. Yra gatvelių, kur tik ninkų unijos gauna palengvinimų.
žmonės pėsti tegali praeiti. Pasta Reikia pastebėti, kad čia visos uni
tai moliniai ar plytiniai, 4-5 aukštų, jos yra valdžios rankose.
sulipdyti su vienas kitu. Apačioje
ISPANAI IR ISPANĖS
jų yra alinės (čia jų daugybė), val
gyklos, krautuvėlės, o viršuje gyve
Žmonės jl.a labai draugiški, ga
na žmonės. Pastatai aptrupėję, ap na gražūs ir vyrai ir moterys. Ang
griuvę, be kiemų, be priekinių ve lų kalbos mažai kas temoka, net
randų. Žmonės savo išskalbtus dra gelžkelių, autobusų stotyse, krau
bužius virš priekinių langų iškabinę tuvėse, valgyklose. Visi žmonės la
džiovina, nors kitas šalia ar priešais, bai nuoširdūs, nori padėti, atviri ir
platesnės gatvelės šone, turi įsiren gana sąžiningi. Visi vyrai turi dar
gęs valgyklėlę. Verda namo rūsyje, bus. Ispanijoje nėra bedarbių pro
o patarnauja gatvės šone, padaręs blemos. Valdžia ir unijos visus ap
palapinės pobūdžio stogą hr žalia- rūpina darbais. Netekėjusios mergi
tvorės šonus.
nos dirba įstaigose. Vedusios mote
Senukės, galvas iškišę per langus, rys, kurių vyrai dirba, sėdi namuo
gaudo šviežią orą ir stebi judėjimą. se. Vyrai, kurie turi geresnes tarny
Kiti sėdi ant priekinių laiptelių. To bas, pasamdo joms dar dvi ar tris
kiose akmenų bruko išgrįstose gat tarnaites: vieną virimui, kitą —
velėse nėra jokių šaligatvių.
kambarių tvarkymui, o ti.-ečią —
Ir neturtingi ispanai čia mėgsta vaikų saugojimui. Paklausite: Ką
išgerti ir pasilinksminti. Daugiausia veikia moterys? O, jos “darbo” su
geriamas vynas ir alus, kuris čia la siranda! Puošiasi. Su draugėmis ei
bai pigus — 10 pesetų (apie 14 am. na į krautuves ar lanko savo drau
centų)...
ges. Ispanai mėgsta draugautis, —
Toje miesto dalyje neįmanoma sakoma, kad jie turi po 50 ir kas
keliauti savo mašina arba pėsčiam dien svečiuojasi vis pas kitą. Du
ar autobusais nuvykti, nes tuoj pa mėnesiai praeina, kol tokia poniutė
klystum. O jei pasiklydai — geriau aplanko visas savo drauges.
sia išeitis paimti taksiuką, kuiris ta
Ispanai mėgsta muziką, šokius,
ve parveš namo. Taip pat į sena dainas... Vieną aviacijos kapitoną,
miesčio žymesnes valgyklas, krau kuris nusivedė mus pietų, o paskui
tuves geriausia važiuoti taksiuku, į naktinį klubą, paklausiau, kiek
kurių čia yra beveik tiek, kiek New Madride yra tokių klubų su pro
Yorke ir kainuoja tik centai (mi grama ir šokiais? Atsakė, kad apie
nimum už 175 metrus 10 peš., o tūkstantis. Didesnieji jų turi po du
paskui kiekv. 175 m. po 1 peš.). orkestrus, kurie be perstojo pasi
Už kelias mylias važiavimo kainuo keisdami groja nuo 11 vai. iki 4
ja tik 27 peš., t. y. apie 38 centai.
vai. ryto, kas valandą įterpdami
Naujasis miestas atrodo gražiau, programos dalykų: dainų, tautinių
turi kelias plačias alėjas, o į jas at — flamenco — šokių ir pan. Pas
siremia irgi gana siauros gatvės, — kutinė programos dalis būna tarp
čia vos dvi siauros mašinos gali tautinė — akrobatika, grupiniai
prasilenkti. Pati miesto centro di šokiai, merginos, humoras, įvaTydžiausioji gatvė — kas mylia vis bės. Kiekvienas klubas turi kelias6 — LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE

Žengiant į naują gyvenimą...

Rugsėjo mėn. 28 d. Los Angeles
Šv. Kazimiero bažnyčioje sumainė
aukso žiedus ciceriškis Alfredas
Sirgėdas ir losangelietė Aldona Niuniavaitė. Aldoną bažnyčios taku
vedė jos tėvelis p. L. Niuniava ir
perdavė jaunajam Alfredui, kur
gražus būrys jaunimo palydėjo pirie
altoriaus. Prie altoriaus jaunave
džius pasitiko prel. J. Kučingis, ku
ris jiems per šv. Mišias suteikė mo
terystės sakramentą ir pasakydamas
gražius įspūdingus linkėjimus jau
nai porai žengiant į naują gyveni
mą. Pabrėžė jis, savo kalboje, kad
jaunieji visuomet būtų arti savo
prigimtai religijai ir sektų savo tėvų
pėdomis ir daug dirbtų lietuviškoje
veikloje. Jungtuvių metu grojo var
gonais muzikas Br. Budriūnas ir
per šv. Mišias giedojo solistė Biru
tė Dabšienė-Reivydaitė.
Vaišės įvyko 6 vai. vakare; Ra
mada INN, Cape Cod Room, 6540
Rosemeand Blvd. Pico - Riviera,
California. Jaunieji, pagal lietuviš
kus papročius buvo sutikti duona,
druska ir vynu. Leono Niuniavos
pakviestas kleb. J. Kučingis malda
pradėjo vestuvines vaišes. Už stalų
matėsi jaunųjų giminės ir svečiai.
Jaunojo teta p. Briedienė, tėveliai
Verutė ir Povilas Sirgedai, jo du
j eini broliukai iš Cicero ir jaunosos tėveliai Niūniavai, jos dėdė p.
Niuniava ir kiti bičiuliai losangeI iečiai ir jų tarpe čikagiškis kun. B.
Uždavinys.
Vestuvių programą pravedė rašvtojts Andrius Mironas, kur skai
tė daug sveikinimų iš Amerikos ir
<k u puotos Lietuvos. Visus dalyvius
snjaud no ypač jaunuosius ir gimi
nes senelės močiutės sveikinimai iš
Lietuvos. Jauųosios mamos Stasės
Niuniavienės brolio dukros, Aldo
nos Kreivienienės iš Panevėžio.
Toks Jautrus jaunavedžiams svei
kinimas senelės buvo ilgas ir giliai
įaustas tėvynės meile ir artimie
siems giminės ryšiams. Gražiai svei
kino iš Lietuvos ponų L. ir St. Niuniavų ten likusi jų pirmoji dukra
Irena Niuniavaitė-Dauginienė ir jos
vyra Valis. Iš Chicagos sveikino
kan. F. kapočius. Iš Baltimolrės

Jaunavedžiai Aldona (Niuniavaitė)
ir Alfredas Sirgedai.

sveikino jaunojo krikšto tėvas buv.
Lietuvoje miškininkas ir Vilniaus uto docentas Vincas Leviskas ir jo
ponia. Iš Čikagos sveikino p.p. Kro
nai, Dailydės, Julija ir Antanas Varanauskai ir daug kitų.
Los Angeles Lietuvių Bendruo
menės vardu sveikino ir įteike do
vaną — Lietuvos Albumą, — o
Razutienė. L. A. liet, parap. chore
vardu žodžiu sveikino muz. B. Bud
riūnas ir raštu — choro pirm. p.
Dovydaitis.
Puotoje dalyvavo p.p. Niūniavę
artimi giminės, bičiuliai, kur galė
jo būti apie 130 žmonių.
Jaunavedžiai povestuvinei kelio
nei, rodos, pasuko į Las Vegas, o
iš ten grįžo į Čikagą, kur vėl Ali rė
dąs įsijungė į savo seną tarnybą —
United Parcel Service.
Aldona Niuniavaitė dvejus metus
lankė Cerritos kolegiją Norwolk,
Calif. Ji yra pavyzdinga Stasės ii;
Leono Niuniavų dukra ir mūsų lie
tuvių kolonijoje labai gerbiama, ku
ri visą jaunystės laiką bendravo su
lietuviškuoju jaunimu. Ponai Niū
niavai dar augina s;nų Rimą, kuris
jau turi 14 m. amžiaus ir lanko vi
durinę mokyklą. Ponai Niūniavai
yra gerai įsikūrę Los Angeles ryti
dešimt merginų, kurios būna suso- nėje dalyje, kur turi savo nuosavą
d ntns i “strategines” vietas ir prie biznį - skalbyklą. Aldona prieš tre
baro. Jei pavieniai vyrukai ateina, jus metus buvo nuvykusi į Čikagą
ta> juos tuoj užima ir neleidžia Dainų šventę su Los Angeles lietu
nuobodžiauti. Mes buvome trys — vių parapijos choru, kur ir susipa
viena moteris (mano žmona) ir du žino savo dabartinį vyrą Alfredą.
Tad linkime Alfredui ir Aldonai
vyrai. — taigi vienu vyru perdaug.
Tuoj klubo patarnautojas prišoko, Sirgėdams gražaus sugyvenimo ir
sakydamas, kad mūsų stalui trūks visuomet būti arti lietuviškos veik
Kazys Šešupė
ta vienos moters. Atsakėm, kad ne. los.
Nusistebėjo. Jam buvo neįprasta.
Klubu programos, reikia pasaky
ti, gana geros; orkestrai puikūs
Leisdamas savo vaikus i lituanis
(6-7 asmenų); kai kur grynai ame tinę mokyklą, pagerbi mūsų tautos
rikietiška muzika, kai kur Pietų kovotojus, kurie 40 metų spaudos
Amerikos naujieji šokiai, kai kur draudimo laikotarpy (1864-1904)
tipingi ispanų šokiai...
dėl lietuviškos knygos daug kentėjo
A. Skirius rusų kalėjimuose ir tremtyje.
Bus daugiau.

7
dirba jų kolega Lietuvių Dienų žur
nalo redaktorius Bernardas Birazdžionis. A. Gustaitis ir Brn. Braz
džionis, profesijos bendradarbiai,
humoristiškai prisiminė S. Stanevi
čiaus arklio ir meškos pasakėčios
posmą: “Man grandinė ant kaklo,
tau pančiai paliko...”, mat, Gustaitis
Bostone dirba Keleivio spaustuvėj;
P. Andriušis Australijoje yira pašto
tarnautojas, o St. Santvaras Bosto
ne — vienos ligoninės administra
cijos tarnautojas.
Spalio 16 d. leidykloje lankėsi

HUMPHREY ATIDAVĖ LIETUVA SOVIETAMS
Žemiau duodama ištrauka iš pa
sikalbėjimo, kurį pravedė 1968 m.
rugsėjo 8 d. Dean Manion (savo
radijo ir televizijos programoje) su
Allan H. Ryskind, Human Events
laikraščio redaktorium. Štai, ištrau
ka, kuri liečia Lietuvą:
Dean Manion: Let’s start with
foreign policy: Senatclr Robert
Taft used to say that foreign policy
t pon which all other policies de
pend. So, why do you think Mr.
Humphrey would make a poor Pre
sident in the field of foreign poli
cy?
Mr. Ryskind: I think his judg
ment in the past has been very
poor. For example, in my book,
here on page 52, called “The first
Rung” in “Hubert”, Mr. Humph
rey,, in 1945, comes out for the in
clusion of the Baltic States into the
Soviet Union.
Dean Manion: Let's get this
sllraight. The Baltic States — that’s
Latvia, Lithuania and Estonia. And
he recommended that these be
incorporated into the Soviet Union.

(Mūsų pabraukta. LAV).
Mr. Ryskind: That is correct. He
was sepaking before the men’s club

at Minneapolis’ First Congregation
al Church, on January 8, 1945.
Here is what Mr. Humphrey said,
according to the East Minneapolis
Argus: “1 would say that we have
to keep in mind what Russia wants
and needs. (Mūsų pabr. LAV) I

would list them in this manner: A
practical program of collective se
curity as outlined in the Dumbar
ton Oaks proposal... An outlet into
the Mediterranean. A rectification
of her boundaries with Poland and
Rumania. The inclusion of the Bal

Elena Kepalaitė, baleto šokėja ir
skulptorė iš New Yorko. Ji svečia
vosi pas seserį ir svainį Plukus San
ta Monikoje.

tic States into the Soviet Union.”

(Mūsų pabraukta. — LAV).
Dean Manion: That is pretty
large order. I imagine that some
of our listeners will be veiry sensi
tive about this disclosure.
Tiesą sako Dean Manion — tie
Humphrey pareiškimai tikrai gali
užgauti visų, ypač baltiečių, palies
tųjų širdį; tie pareiškimai iki šiol
neatšaukti; reiškia Humphrey pri
pažįsta Baltijos kraštų inkorporavi
mą į Sovietų Sąjungą. Lietuviai
negali to neatsiminti lapkričio bal
savimuose pasirenkant prezidentinį
kandidatą, (i. a.)

Viešnia iš New Yorko — dail. tlenj
Kepalaite LAV redakcijoje.
Red. foto

— Rugsėjo mėn. redakciją aplan
kė solistė Vincė Jonuškaitė (Zaunienė-Leskaitienė), kuri dabar gy
vena New Yorke ir yra pirmininkė
Lietuvių Moterų Federacijos, turin
čios skyrius visose valstybėse, kur
tik yra daugiau lietuvių.
Kartu su V. Jonuškaitė lankėsi
solistė J. Armonienė iš Chicagos.
J. Armonienė čia pagyveno kelias
savaites ir per lietuvių pamaldas šv.
Kazimiero bažnyčioje įsspūdingai
pagiedojo solo.

Svečiai LAV ir Lietuvių Dienų
žurnalo leidykloje

— Atvykę atlikti Liteiratūros va
karo programos rašytojai Pulgis
Andriušis iš Australijos, Antanas
Gustaitis su žmona Aleksandra iš
Bostono ir Stasys Santvaras, taip
pat iš Bostono, lankėsi LAV ir Lie
tuvių Dienų žurnalo leidykloje, su
sipažino su leidyklos spaustuve, kur

PERKANTIEMS AUTOMOBILIUS ŽINOTINA, KAD

Ar jūsų vaikai lanko
lietuvišką mokyklą?
Šeima yra tautos gyvybė, o mo
kykla — tautos dvasios židinys, sa
koma Lietuvių Chartoje. LB Švie
timo Tarybos pirmininko J. Kava
liūno žodžiais, mokydami lietuvių
kalbos, istorijos, geografijos iir ska
tindami mylėti bei branginti, kas
lietuviška, mes dirbame ir Lietuvos,
ir Amerikos, ir paties vaiko naudai.
Brangūs tėveliai, ar jūsų vaiku
čiai lanko lietuvišką mokyklą?

Tokių mokyklų Amerikos vaka
ruose turime tik tris:
1. Šv. Kazimiero parap.inokyklą

lankantieji vaikučiai gali lietuvių
kalbos mokytis kasdien. Mokytoja
Ona Razutienė.
2. Šv. Kazimiero lituanistinė šeš
tadieninė mokykla ir darželis para

pijos mokyklos patalpose (2716 St.
George St.. Los Angeles) tiems vai
kučiams, kurie gyvena toliau ir pa
rapinės mokyklos nelanko. Vedėjas
Ignas Medžiukas.
3. Santa Monica lituanistinė šešt.
mokykla, Lincoln Junior High

School patalpose (16th Street ir
Washington Ave., Santa Monica).
Vedėja Inga Tumienė.
Studentams lietuvių kalba ir li
teratūra dėstoma UCLA (University
of California). Lektorius Juozas Tininis. (I. M.)

BALSUOKITE YES UŽ #9
NO

už

1 A

Naudokitės proga, pirmą kartą po
30 metų, sumažinti namų mokes
čius (property taxes).
Balsavus YES (TAIP) už propo
ziciją 9, mokesčiai už nejudamą
turtą bus maždaug perpus sumažin
ti, t. y. mokesčiai bus nustatyti 1%
turto vtrtčs.
Balsavus TAIP už prop. 9, val
džia bus priversta surasti naujus
pajamų šaltinius valstybės reika
lams, pvz., uždedant mokesčius alie
jaus industrijai
(Oil severance),
trust deeds (kurių dauguma yra
bankų, Savings & Loan arba apdraudų kompanijų rankose) ir 1.1.
Pvz., Louisianos va,1st. 30.84% pa
jamų yra iš alyvos kompanijų (Oil
Severance tax), o Kalifornijos tik
tai .03%. Kodėl?
Nejudamas turtas Kalifornijoj su
daro tik 15%, o apdedamas mokes
čiais taip, kad iš to susidaro beveik
pusė valstybinių pajamų. Tai ne
teisinga. Balsuotojai dabar turi pro
gą tą reikalą pataisyti, balsuodami
už prop. 9 — TAIP.
Propozicija 1A mokesčių ribos
(limit) neuždeda ant nejudamo tur
to, grąžins tik $70 namų savininkui,
gyvenančiam savo name, ir, iš viso
tai galiotų tik vieneriems metams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii':iiiin'iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiM

Jei dar nesate atsilyginę

už “Lietuviai Amerikos Vakaruose”
padarykite tai tuojau:
siųskite $3 prenumeratos mokesti.

4364 Sunset Blvd., Los Angeles.
Calif. 90029

LOS ANGELES LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

už duodamas automobiliams pirkti paskolas ima tik %% palūkanų mėnesiui
nuo nesumokėto paskolos balanso. Pavyzdžiui, už 2000 dolerių paskolą 36
mėnesiams Jūs mokėsite kas mėnesį tik $63.60, įskaitant ir palūkanas.
Pirkdami automobili, 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

FRANK'S TELEVISION AND RADIO
Sales & Service
TV — Stereo — Hi-Fi —

HO 9-R500

5239 Hollywood Blvd., L. A.. 27
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GOING PLACES?

Europe-Orient-Hawaii-Mexico.
Planning to bring relatives or friends from
LITHUANIA - Russia - Poland? LOWEST FARES.
Call the expert - MAX HODDER - GOROCHOWSKI.
Evening and Weekend Appointments by Request.

mTE^OTg, LTD.
WORLD-WIDE TRAVEL CONSULTANTS
7920 SELMA AVENUE - SUITE 8, HOLLYWOOD, CALIF'
PHONE 876-9300
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ATOSTOGOS

MIRTYS

— Prof. Pranas V. Raulinaitis
— Jonas Jasutis, Fresno, Calif.,
rugsėjo
mėnesi
praleido
atosto

profesorės
dr. Kordelijos Jasutytės
LAPKRIČIO MĖN —
gaudamas Europoje — aplankė tėvas, mirė š. m. liepos 27 d. Duk
S) ' d.
— Balfo vakaras šv. Ka Vokietiją, Prancūziją, Ispaniją,
rai Kordelijai ir kitiems giminėms
zimiero par. salėj.
16 d — Birutininkių Madų paroda Šveicariją, kur susitiko su savo reiškiame užuojautą.
mokslo draugais ir domėjosi tų
šv. Kazimiero par. salėj.
— Rugsėjo 1 d. mirė Antanas
23 d. — Inž. ir architektų balius kraštų kultūriniu bei visuomeni
Balčiūnas.
Palaidotas Šv. Kryžiaus
Biltmore viešbutyje.
niu gyvenimu. Malonus buvo su
Lapkričio 23 d. — Long Beach Lie sitikimas su prof. J. Eretu, kuris kapinėse.
Reiškiame
užuojautą
tuvių klubo vakaras Balfo naudai
žmonai
Marijai,
sūnui
Domui
ir
Machinist Hall, 728 Elm St. Long šiuo metu rašo prof. K. Pakšto
Beach. Pradžia 5 vai. p. p.
monografiją. “Senų, gerų dienų” dukrai Marijai.
24 d —■ Lietuvos kariuomenės minė prisiminimas juodu nukėlė į be
— Rugsėjo 8 d. mirė Nikodemas
jimas ir banketas šv. Kaz. par. s: sikuriančią Lietuvą, kada abu Jasinevičius-Jasinis. Buvo palaido
GRUODŽIO MĖN. —
jauni ir pilni entuziazmo stojo Į tas Kalvarijos kapinių mauzolieju
14 d. — Liet. Fronto Bičiulių kon pirmųjų veikėjų gretas.
je šalia savo brolio Antano.
certas ir literatūros vakaras šv.
Kazimiero par. salėj.
31 d — L. Bendr. Los Angeles apyl.
Naujų Metų sutikimo balius Uk
rainiečių salėj.
Gruodžio 31 d. — Santa Monikos L.
Bendr. apylinkės Naujų Metų su
tikimo balius.
1969 M. SAUSIO MĖN. —

Sausio 19 d. ■—• Mažosios Lietuvos
atvadavimo sukakties minėjimas
Šv. Kazimiro par. salėj.
Sausio 25 - 26 dienomis — Politinių
Studijų savaitgalis, Statler Hlton
viešbutyj. Rengia L. F. B., mode
ratorius prof dr. V. Vardys.
Vasaro 15 d. — Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimas, ren
giamas Alto.
šiais metais parengimus regis
truoja nauja JAV LB Los Angeles
apylinkės sekretorė Litą Žilevičiū
tė. Telefonuoti vakarais 244-6792.

— Gavome sveikinimų iš Euro
pą vizitavusio A. Zarskaus.
Pastarasis rašo, kad jo kelionės
nuotaikas sugadino Čekoslovakijos
okupacija, nes visur peikė Ameri
kos “neutralų” laikymąsi ir patai
kavimą rusams.
— Algirdas ir Jūratė Avižieniai
vasaros atostogas praleido Vilniuje,
Lietuvoje. Dr. A. Avižienis skaitęs
paskaitą iš savo specialybės — ki
bernetikos.

Nikodemas buvo tylus, ramus
lietuvių bendruomenės narys, dos
nus organizacijų ir spaudos rėmė
jas. Laidotuvėse dalyvavo gražus
būrelis artimųjų; jaudrią kalbą pa
sakė p. S. J. Paltus. N. Jasiniui pa
likto palikimo tūkstantinę, žmona
Elena yra pažadėjusi perleisti Lie
tuvių Fondui.
Reiškiame užuojautą žmonai Elenai ir giminėms.

— Rugsėjo 28 d. nuo širdies
smūgio mirė Jurgis Peteris. Pvieš
Kaip žinoma, rusai dabar Įvažia keliolika metu jis, ieškodamas pa
vimą į Lietuvą yra suvaržę — lei galbos nuo artričio, čia atvyko iš
džia tik Vilniuje sustoti ir tik 5 die Cleveland, Ohio. Sustiprėjo, darba
nas (vietoj 19 dienų). Tačiau kai vosi ir jautėsi neblogai.
Lietuvoje J. Peteris buvo Klaipė
kam, matyt, savo draugams, daro
dos krašto gubernatūros vienas iš
išimtis ir leidžia ilgiau pabūti.
LAV
Parengimų
kalendoriuje
patarėjų. Jo žmona Janina yra ži
talpiname parengimų pranešimus
noma dramos sambūrio narė ir Los
NAUJAKURIAI
tik tų organizacijų kurios užsire
gistruoja Liet. Bendruomenės re— Vytautas ir Loreta Tamošai Angeles scenoje pasirodžiusi kaip
čiai, atvykę iš Brockton, Mass., ap talentinga charakteringų rolių vai
sigyveno Long Beach, ir čia nusi dintoja.
SVEČIAI
Reiškiame užuojautą žmonai Ja
pirko keturių šeimų namus. Abu
ninai,
sūnui Viktorui ir kt. gimi
— Kunigas Vladas Delininkaitis, patenkinti maloniu pajūrio klimatu
nėms, netekus gero vyro ir tėvo ir
Katalikų Mokslo Akademijos Ro ir puikiai jaučiasi.
malonaus žmogaus.
moje sekretorius, atostogas pralei
— Inž Vaidotas Baipšys su šeima
do Los Angeles mieste. Svečiavosi atsikėlė iš San Francisco i Pietinę
Spalio 11 d. Yucaipoje mirė Juo
pas pusseserę Eleną ir Joną Butkus. Kalifornija iir apsigyveno Balboa, zas Mileris, senosios lietuvių kartos
Aplankė LAV ir LD žurnalo lei Calif.
veikėjas. Jis Los Angelese padėjo
dyklą, domėjosi vietos religiniu bei
suorganizuoti Amerikos Lietuviu
Baigė mokslus
kultūriniu gyvenimu.
Piliečiu klubą, buvo vienu Alto sk.
—Ina Janušauskaitė, Jono ir Ire
Spalio 22 d. kun. V. Delininkai nos Janušauskų dukra, šiemet gavo pirmininku ir pastaruoju metu buvo
tis, aplankęs kun. T. Pali, Oakland, Sociologijos bakalaureato laipsni Lietuvos Vyčių Sr. kuopos narys.
Taip pat priklausė ir kitoms lietu
Calif., išvyko į Romą.
Los Angeles State kolegijoje. Ina vių organizacijoms, kaip SLA,
— Redakciją aplankė Steponas dabar dirba kaip Los Angeles LTS, Tautiškam klubui ilr kt.
ir Elena Pusvaikiai, Toronto akty County “Social worker”.
Velionis iš šv. Kazimiero bažny
vūs lietuviai. Atostogaudami Kali
čios spalio 16 d. palydėtas i Kalva
fornijoje, buvo sustoję pas Paulius,
Kalifornijos Lietuviu Almanacho
rijos kapines, kur atsisveikinimo
kurių duktė Aldona Pauliutė, pasi nauja laida jau spausdinama dal  kalbas pasakė prel. J. Kučingis, L.
vadinusi Marie Aldon, jba filmų ar inis. Kas vėl esate pakeitę ad Vvčm pirm. J. Činga. Amerikos L.
tistė. Ponia Pautienė yra Elenos resą ar telefoną, malonėkite praneš Piliečių klubo pirm. C. Kirilouckas.
Pusvaškienės sesuo.
ti telefonu NO 4-2910 E. Butkienei Tautiniu Namų salėje per šermenų
— Algis ir Stasė Aušrotos iš Ha ar A. Skiriui.
užkandžius dar kalbėjo Adomas
miltono, Kanadoje, su šeima pra
Kas norėtų pasiskelbti almanache Bėksza. M. Aftukienė. C. Werbicleido atostogas Kalifornijoje. Sve (Classified ar display skalbimuose), kas ir A. Skirius. Visi reiškė užuo
čiavosi pas broli Stasį Aušrotą Los kreipkitės į leidėją A. Skiriu tele’A- jauta žmonai Marijai ir dukrai Vik
Angelėse.
nu 664-2919.
torijai.
. '"'%:.

— Spalio mėn. 5 d. Inglewood
kapuose palaidotas Vincas Bakūnas.
Rastas vakare einant namo nugr.uvęs be sąmonės; nuvežtas Į ligoninę,
sąmonės nebeatgavo.

VESTUVES
— Rugpiūčio 24 d. įvyko vestu
vės Julijos Leveckaitės su inž. K.
Petrausku šv. Kazimiero par. baž
nyčioje.
— Spalio 5 d. įvyko Julijos Avižienytės su Jurgiu Fledžinsku su
tuoktuvės šv. Kazimiero par. baž
nyčioj.
Visus jaunavedžius sveikiname ir
linkime laimingo gyvenimo.

KRIKŠTAI
— Jono ir Aldonos Venckų duk
ra rugp. 18 d. pakrikštyta Dalios
Teresės vardais. Krikšto tėvais bu
vo Š. Karuža ir Jina Leškienė.
— Pauliaus ir Marie Marčiuškų
sūnus rugp. 25 d. pakrikštytas Ro
berto Pauliaus vardais.
— Algio ir Nijolės Mickūnaitės
Tonkūnų dukra rugp. 25 d. pa
krikštyta Audros Aleksandros var
dais. Krikšto tėvais buvo Genė
Dambrauskaitė ir Rimas Petraitis.

NAUJOS PREKYBOS
— Ponai Adamsonai naujai įkur

tame prekybos centre THE ALPI
NE VILLAGE, 833 W. Torrance
Blvd., Torrance, Ca. (du blokai nuo
Harbor Freeway) atidarė meno ir
rankdarbių krautuvę “Adamson’s
Scandinavian ARTS and CRAFTS”

Čia gaunami skandinavų meno ir
tautodailės išdiirbiniai ir taip pat
veltui duodamos pamokos garsie
siems skandinavų Rya kilimams
austi. Kilimų audimui nereikia jo
kių staklių. Gausus spalvingų raštų
pasirinkimas. Lietuviams instrukci
jos duodamos lietuvių kalba.
Iš vis labai įdomu Alpine Village
aplankyti. Iš visur dvelkia europiejiška nuotaika, gausu europiej'ško
stiliaus valgyklų ir restoranų.
— Antanas Galdikas, naujasis at
eivis, gyv. 3257 Ingedale Terr.. Los
Angeles, Ca., išlaikė dažymo kontraktoriaus egzaminus ir pradėjo
savarankišką dažytojo biznį. Nau
jasis veislininkas pasiryžęs lietu
viams patarnauti prieinamomis kai
nomis.
— Niuta ir Walter Dobrovokkiai nusipirko naują maisto krautu
vę “Walts Market”, šiuo adresu:
11602 So. Bullis Ave., Lynwood,
Ca. 90262. Tel. 676-9217.

