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NIXON IR AGNEW LAIMĖJO RINKIMUS Vancouverio miesto burmistre Mrs. M. Linnell priima lietuvių delegaciją 
ir įteikia Vakarų Kanados Lietuvių Dienos deklaraciją. — Iš kaires: 
B. Kaulytė, A. Baronienė, Z, Kaulienė, B-nės pirmininkė; B. Vileita, 
VKLD komiteto pirmininkas, A. Rinkūnas, Krašto valdybos pirm., V.Lapkričio 5 d. JAV prezidenti

niuose rinkimuose įvyko politinis 
lūžis — laimėjo respublikonų parti
jos kandidatai Richard M. Nixon 
į prezidentus ir Spiro T. Agnew i 
viceprezidentus. Rinkimai buvo 
karšti. Juodieji, daugelis žydų, uni
jų vadai ir kraštutiniai kairieji bal
savo ir ragino balsuoti už H. H.H. 
ir Muskie, kuris skelbta esąs len
kas, bet lenkai supyko, sužinoję, 
kad jo tėvas buvo tik Lenkijoje gi
męs žydas.

Rinkimus laimėjo Nixonas, gau
damas 302 rinkiminius balsus 
(electorial votes; reikia 270) ir 
30,446,028 žmonių balsus; Humph
rey gavo tik 191 rink- balsą (elect, 
votes) ir 30,122,715 žmonių bal
sų; trečiasis kandidatas —Wallace 
surinko 9,186,703 balsuotojų ir 45 
elect, balsus- Nors kai kas iš pra
laimėjusių bando guostis, sakydami, 
kad Nixonas esąs “mažumos prezi
dentas”, bet reikia atsiminti, kad 
1960 metais J. Kennedy prieš Nixo- 
ną laimėjo žymiai mažesne balsų 
persvara. (Panašiai labai maža per
varą laimėjo Trumanas prieš De
wey...).

Daug Nixono balsų “nunešė” 
Wallace. Bet ir dar viena priežastis 
padėjo Humphriui, tai Johnsono 
Vietnamo “strategija”, paskelbta 
prieš pat rinkimų dieną. Nors spau
da ir komentatoriai to nepavadino 
tikruoju vardu, bet tai buvo didžiu
lė apgavystė ir balsuojančių des- 
orientavimas: paskelbtas Š. Vietna
mo bombardavimo sustabdymas. 
Rinkiminiai agitatoriai tą reikalą 
taip išpūtė, jog naivūs žmogeliai 
ir patikėjo, kad “Vietnamo karas 
dabar jau baigtas". Jeigu “karas 
baigtas”, tai, vadinas, nebereikia 
kitos išeities ieškoti — gali ir to
liau kraštą valdyti ta pati partija..- 
Mažiausia mil'jonas balsuotojų tuo 
patikėjo ir atidavė balsus už H.H. 
H. Ir kas iš to išėjo? Nors JAV

TAUTINIŲ GRUPIŲ SPAUDOS KONFERENCIJA

Šiais metais respublikonų vado
vybė daug dėmesio kreipė į tauti
nių grupių spaudą. Išdiskutuoti res
publikonų platformai ir, tur būt, 
susipažinti su viceprezidentu Spiro 
T. Agnew, spalio 27 d. St. Francis 

aviacija nustojo Šiaurės Vietnamą 
bombarduoti, tačiau priešas JAV 
pozicijas tebepuola, taikos derybos 
dėl to nė iš vietos nepajudėjo. Tik 
nepalyginamai daugiau JAV karių 
tuo “nebombardavimo” metu buvo 
nukauta. Mūsų kareivėliai palikti 
“surištomis rankomis” ir atiduoti 
Įžūliam, su jokia etika nesiskaitan
čiam, priešui. Dabar jau visi mato, 
kad Johnsono “karo sustabdyrhas” 
buvo išdavikiškas, ir kad taikos de
rybos tik blefas. Gerai dar, kad 
buvo žmonių, kurie tam blefui ne
patikėjo.

Nixonui pirmuosius dvejus metus 
bus sunku, nes negavo daugumos 
kongrese, nei senate. Po dviejų me
tų Įvyks kongresiniai balsavimai, 
kuriuose gal didesnis respublikonų 
skaičius bus išrinktas į kongresą ir 
į senatą.

Kalifornijoje piliečiai turėjo pro
gos senatorium išrinkti gerą vyrą 
— Rafferty, kuris pavasarį pirmi
niuose rinkimuose nugalėjo T. Ku- 
chelį- Daugelis balsuotojų reikalo 
nesuprato ir išrinkto demokratą A. 
Scranton, miletantą, prokomunisti
nių idėjų kraštutinį kairųjį (kurį 
rekomendavo LAT komunistuoją 
redaktoriai, už kuirį pasisakė taip 
pat ir senojo liberalo respublikono 
T. E. Kuchel draugai.

Reikia pasidžiaugti, kad šiuose 
rinkimuose laimėjo R. Reagan — 
Kalifornijos valst. seimelyje dau
gumą gavo respublikonai, seimelio 
vadovas (Speaker) taip pat pasikei
tė — bus respublikonas. Taigi Ka
lifornijos opieji klausimai dabar ga
li praeiti taip, kaip pageidaus Rea- 
ganas — besiplečiąs chaosas, reikia 
tikėtis, bus sustabdytas, anarchisti
niai elementai suvaldyti, normalus 
mokslo įstaigų darbas grąžintas į 
rėmus. To tikimės ir iš Ameri
kos valdžios viršūnių — tam turime 
garantiją Nixono asmenyje, kuris 
jau iš pirmųjų dienų labai energin
gai pradeda savo darbą.

viešbutyje, San Francisco mieste 
buVo sušaukta visos Amerikos etni
nių grupių spaudos konferencija, 
kurią pravedė Arch McKinley; jis 
turėjo šešis tautybių patarėjus: Ro
ger Clark, Nixon-Agnew Tautinio

šmitaitė, J. Vileitaitė ir miesto burm. Mrs. M. Linnell.

Spiro Agnew, dabar išrinktas viceprezidentu, kalbasi su LAV red. A. Ski
riam San Francisco mieste įvykusioje taut, grupių spaudos konferencijoj.

komiteto pirmininką. Philip Guari
no, italą. Theodore P. Jakabowski. 
lenką, John Mike, vengrą. D. Leve 
Dobrinski, ukrainietį, ir John F. 
Burgess. Amerikoje gimusį lietuvį. 
Agnew sėdėjo su dviem Nixono pa
tarėjais Ilmar Heinaru (estas) ir 
Herbert G- Klein (vokiečių kilmės), 
kuris laikomas Nixono “megeni- 
mis”. ir dabar jis pakviestas Nixono 
asistentu.

1 šią konferenciją suvažiavo virš 
150 įvairių tautybių spaudos atsto
vų iš visos Amerikos. Visos atstovų 
išlaidos (lėktuvo bilietas, viešbutis, 
vakarienė ir kt.) buvo apmokėta.

Iš lietuvių spaudos dalyvavo 9 
atstovai: T. Kcrnelijus Bučmys — 
Darbininko red.. Aleksas Laikūnas 
— Dirvos red.. Vytautas Alseika— 
Draugo polit. red.. J. Gudelis — 
Naujienų adm.. J. Sonda — Kelei
vio red.. M. Vaidila — Sandaros 
red- A. Skirius — Lietuvių Dienų 
leidėjas ir Liet. Amerikos Vakaruo
se red.. V. Tysliavienė — Vienybės 
le dėja. Iš viso konferencijoje atsto
vauta 26 tautybės. Visi atstovai ga
lėjo klausti pirma raštu, vėliau žo
džiu. Raštu paklausimai buvo su

grupuoti. parinkti ir bendrai į juos 
atsakoma; žodžiu paklausimai buvo 
atsakomi individualiai. Buvo palies
ta svarbiausios tautybių problemos: 
Amerikos prestižo atstatymas užsie
nyje, ypač Europoje po Čekoslova
kijos įvykių, vidaus rasinių ir stu
dentų neramumų problemos, Viet
namo karas ir kt.

Agnew pasisakė už Baltijos tautų 
laisvę. Jis taip pat pasisakė už Iz
raelio nepriklausomybę ir paaiški
no, kodėl Nixon yra pažadėjęs Izra
eliui kariškai padėti, jei bus 
prašoma. Lenkas iš N. J. Grabows
ki paklausė, ar bus valdžion paskir
ta lenkų kilmės asmenų. Agnew pa
reiškė, kad mažumų spaudą ir į 
kvalifikuotus tarnybom mažumų 
žmones bus daugiau dėmesio krei
piama.

Konferencijoje buvo pasisakyta, 
kad prie Respublikonų Partijos 
centro bus sudaryti pastovūs Tau
tybių komitetai- Iki šiol tokie komi
tetai būdavo sudaromi tik preziden
to rinkimų metais.

Man atrodo, kad didesnio dėme
sio kreipimas į tautybių spaudą, ra
diją šiuose rinkimuose, ypač Illinois 
ir Kalif-je, Nixonui daug padėjo.
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STIPRINAMAS PATRIOTIŠKAI, AR SKALDOMES?

Sovietai per keletą pastarųjų metų perša Amerikai “kutūrinį bend
radarbiavimą”. Retkarčiais pasikeičia muzikų koncertais, chorais, 
sporto grupėmis ir t.t. lokį bendradarbiavimą mėgina pravesti ir 
tarp pavergtų tautų pabėgėlių, norėdami juos palenkti komunizmo 
naudai. Tarp vyresniųjų, pergyvenusių komunistų terorą Lietuvoje, 
toks bendradarbiavimas pritarimo neranda. Dabar pakrypta į jau
nesniuosius, kurie tada buvo dar vaikai, kai iš Lietuvos išvyko ir jau 
užsienyje užaugo. Čia jiems lengviau pagauti naivesnius asmenis, 
ypač universitetuose užkrėstus “liberalizmo” dvasia.

Štai, pernai sukurstė jaunuolius vykti į Lietuvą žaisti krepšinio. 
Jie ten buvo nugiryti ir blogai ne tik žaidė, bet ir savo elgesiu užsi
rekomendavo. Šiais metais suplanuota Vilniaus operos solisto V. No
reikos gastrolės į Kanadą ir į JAV. Po pasisekimo Montrealio paro
dos metu buvo manyta, kad solistui “dipukų” elgesys su juo pakenks. 
Priešingai. Parvykęs namo gavo medalį ir pagyrimą už gerai pra
vestą propagandą sovietų naudai. O šiais metais išleistas dar pla
tesniam turui. Kad nenuklystų, kartu vyksta ir žmona žydė, kuri 
akomponuoja.

Mes nieko neturime prieš jo dainavimą. Prieš jo talentą. Bet kad 
jis čia siunčiamas dainuoti Maironio “Lietuva Brangi”, ne užsienio 
lietuvių patriotiniam jausmui gaivinti, bet jį klaidinti, žmones skal
dyti, tai jau kiekvienam naivuoliui gali būt aišku. Tokiuose koncer
tuose giedamas pradžioje Kanados himnas, bet, kaip įprasta negie
damas Lietuvos himnas. Kodėl? Kad neužgautų solisto jausmų. Ka
ba salėje Kanados vėliava, užkulisiu nukišama Lietuvos vėliava. 
Kam? Kad pašalintų iš koncerto “politinį momentą”. Ar tai nėra 
pataikavimas komunistams, atsisakant savo tautinių ženklų ? Pasaky
kit, gerbiamieji, ar tai ne atsižadėjimas savo idealų ? Ar tai nepuoli
mas į glėbi sovietams, savo vėliavą nukišant į kampą ir savo tautos 
himno atsižadant dėl to, kad sovietų išleistas daininkas galėtų be 
nemalonumų ir toliau varyti ardymo darbą, dabar jau persikėlęs į 
JAV ir pirmą koncertą turėjęs Bostone? Pridėkit prie krūtinės ranką 
ir sakykit, kieno naudai visa tai darome mes savo triūsu, savo rūpes
čiu, savo pinigu, savo nervais, vieni kitus už tai kaltindami, vieni ki
tus dėl to vadindami fašistais, nebepatriotais, nusipolitikavusiais ir 
taip toliau. Ar neateina jums i galvą, kodėl tokių koncertų nerengia 
Lietuvoje išgarbinti “tikri lietuviai patriotai” — bimbininkai, laįsvį- 
nįnkaį ir panašūs? O pagaliau ir bendradarbiavimo propaguotoja 
“Vienybė”? Į komunistuojančių rengiamus koncertus mes dar, mat, 
neiname. Bet kai patys surengiame komunistų dainininkui Koncertą, 
tai reiškia, kad stipriname savo patriotizmą!

Tai štai, iki ko nriėjome! Nesakome, kad visi. Vienas kitas. O dau
gumas bėgame paskui juos, kaip avinų banda. Ir tai, vadinas, gaivi- 
narnės patriotiškai, ugdome tėvynės meilę. Tik pagalvokime!

'DRAUGO' REDAKTORIUS NESKAITO 'DRAUGO'
“Draugo” priedo Mokslas-Menas-Literatūra 1968 metų rugp. 31 

d., nr. 206, vedamajame “Išpirkti ir neišpirkti vekseliai” k. b. rašo:
“Ach, esame pripratą minėti rašytojų sukaktis... be jų veikalų. Be

ne 1964 m. iškilmingai pagerbėme Tolminkiemio (okupantai sakytų 
Cistije Prudy) kleboną K. Donelaiti, bet kažknai užmiršome jo raštus 
čia perspausdinti. Panašiai pasielgėme su Maironiu ir kitais. Gerai, 
kad tą mielą Kristijoną bent vokiečiai atsiminė ir Hermann Buden- 
sieg parūpino nania Donelaičio “Metų” vertimą.” “Ach, — toliau 
k. b. rašo, kad vokiečiai dar išleido lietuviu-vokiečių žodyną ir kad 
lenkai išleido dr. Terzy Ochamanski knvgą “Historia Litwy” ir t.t.

Tei k. b. turi miptvie. kad Čikagos lietuviai (ar leidyklos) užmiršo 
atžymėti rašytojo K. Donelaičio sukaktį, neišleisdami jo raštų, gal 

but jis teisus. Bet keista, kad literatūros redaktorius, kuris irgi turi 
inicialus K.. P. — K. braounas, pastebėjo, kas buvo išleista 1967 ir 
1968 m. Vokietijoje ir Lenkijoje (kai kurie leidiniai nieko bendro su 
Donelaičiu neturmteji...), bet nepastebėjo, kad 1967 m. Lietuvių 
Dienų leidykla išleido Donelaičio “Metų vertimą angliškai “The 
Seasons”. Taip pat nepastebėjo, kad Los Angeles lietuviai lt>67 m. 
gegužės 27 d. surengė specialų vakarą-koncertą “the Reasons ' iš
leidimo proga, kur dalyvavo ir vertėjas Nadas Rastenis.

Taip pat atrodo, kad k. b. niekur neskaitė, kad 1964 m. kovo 15 d. 
Lietuvių Rašytojų Draugija (kuriai tada pirmininkavo poetas Bern. 
Brazdžionis), Los Angeles mieste surengė K. Donelaičio sukakties 
minėjimą, kadi ir gimė mintis išleisti “Metus” angliškai. Išleistasis 
“The Seasons’ vertimas paminėtas “Drauge” ir daugely lietuvių 
laikraščių; poeto Nado Rastenio ir “The Seasons” įžangos autorės 
dr. E. Tumienės nuotraukos ir straipsniai tilpo “Drauge”, tačiau k.b., 
atrodo to neskaitė.

Perskaičius k. b. “Kertinėje paraštėje” apie “Neišpirktus vekselius, 
kad niekas K. Donelaičio neatsiminė, pagalvojau, kad tas redakto
rius tai daug rašo, bet mažai teskaito. O gal dar blogiau — kad pa
stebi tik tai, ką svetimieji ir jo geri draugai padaro, gi kitų, ne savo 
draugų, — nemato, neskaito ir nė nevertina. '

Ach, mes Donelaičio sukakties “vekselį” išpirkome, bet k. b. pa
leido čekius, t.y. teigimus ir kaltinimus, nepadengtus.

NEREIKALINGI 'KORESPONDENTAI'
—<*•....................- ■ —i-,—1 — ■ - - . *•

Atrodo, kad mūsų kolonijose yra bent po vieną judą, kurie ir be 
30-ties grašių renka ir siuntinėja sovietams reikalingas žimas. Nese 
niai pastebėjome, kad ir Los Angelėse tokį “korespondentą” turime: 
jo darbelis pasirodė paskutiniajame “G. krašto” numeryje.

Tokie vyrai, kurie užsimaskavę įlenda į mūsų organizacijas, ieško 
jose sovietams reikalingų faktų ir nuotaikų, kurie skaito mūsų snati 
dą, renka iškarpas ir jas siunčia okupantų leidžiamiems laikraščiams, 
ilgainiui paaiškės, ir jiems teks atsakyti už savo išdavikišką darbą.

Santa Monikos Lietuvių Bendruomenės

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
įvyks Bay Womens’ Club gražiose patalpose — 1210 4th Street Santa 

Monica, Calif.
Pradžia gruodžio 31 d. 8 vai. vakaro. Įėjimas asmeniui, 

Įskaitant vakarienę ir šampaną, 7,50- Vietų skaičius ribotas.
Informacijų reikalu skambinti inž. M. Kevalaičiui telef. EX 3-7170.

r***-*-************************-*-******-**************

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.

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

Phone 393-0615

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 daiktu, čia rasite didelį pasirinkimą, i: gana pigiai 
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašimj pastatymui. Aplankykite mus — 

atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.: sekmd. nuo 10 ryto ’ki 3 vai. pp

»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥ v I

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN

siunčia siuntinius j Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje. 
Labiausiai prityrę" siuntimo srityje

Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuva ir 
kitus kraštus. Taip pat sutvarkome giminių parsikvietimo į JAV ir 

taip pat vizitų į Lietuvą reikalingus dokumentus.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phont DU 5-6550

■*•■*■■*■■*•*■*■★*■*■★*■*•■*•*★★★+★■*■
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POPIETIS LIETUVIŠKOS KULTŪROS ŽENKLE

Advento, rimčiai atžymėti LFB 
Los Angeles sambūris gruodžio 14 
(šeštadienį): Sv„ Kazimiero parapijos 
salėj organizuoja kultūrini subatva- 
karį. Subatvakario programai atlik
ti kviečiami ir jau sutiko dalyvauti 
aukštų .kvalifikacijų Kalifornijos 
lietuviai kūrėjai, menininkai ir kul
tūrininkai.

Didžioji ir įdomioji šio subatva- 
kalrio atrakcija — Kalifornijos uni
versiteto (Berkeley) profesorius 
Raphael Sealey, kuris su savo žmo-

Poetė Danguolė Sadunaitė-Sealey

na poete Danguole Sadūnaite spe
cialiai atvyksta iš San Francisco. 
Profesorius R. Sealey — tai antra
sis profesorius Eretas, kurį Ap
vaizda sunkiose dienose padovano
jo lietuvių tautai. Šį kartų ta dovana 
atėjo ne iš kalnuotos Šveicarijos, 
bet iš Didžiosios Britanijos salų. 
Prof. Sealey — anglas, susidomė
jęs lietuvių kalba, jos istorija, kul
tūra, puikiausiai išmoko lietuvių 
(kalbėdamas lietuviškai neįvelia jo
kių anglicizmų), vedė lietuvaitę ir 
pilnai įsijungė į lietuviškos kultūros 

Profi Raphael Sealey

kūrybą ir jos pristatymą anglosaksų 
pasauliui. Jis į anglų kalbą yra iš-

Aktorė-režisorė D. Mackialienė

vertęs kelias lietuvių autorių kny
gas (jų tarpe ir rašytojo Jurgio 
Gliaudos), o šiuo metu visas savo 
jėgas yra sutelkęs Lietuvių Enciklo
pedijos anglų kalba paruošimui. 
Prof. Sealey subatvakaryje kalbės 
apie amerikiečiams skiriamą lietu
vių autorių kūrybą.

Trijų poezijos rinkinių lietuviškai 
ir vieno angliškai autorė poetė Dan
guolė Sadūnaite, gimusi Lietuvoje, 
subrendo ir išsimokslino už Lietu
vos ribų. Jos kūryba išaugo iš Va
karų Europos kultūrinių tradicijų ir 

Pianistė Raimonda Apeikytė

pas ją nedaug galima justi lietuvių 
autorių įtakų. Lietuvių literatūroje 
šiuo metu Danguolė Sadūnaite — 
tai savotiškas unikumas. Ji yra da
lyvavusi literatūros vakaruose Ang
lijoje, tačiau į lietuvišką sceną A- 
merikoje išeina, regis, pirmą kaną.

Dalį kūrinių poetė Sadūnaite 
skaitys pati, kitą dalį deklamuos 
aktorė Dalila Mackialienė. Jos kū- 
biško deklamavimo Los Angeles 
lietuviai jau yra girdėję ir visada 

entuziastiškai jį sutikę. Kaip reži- 
sorė D. Mackialienė yra iškilusi į 
pirmaujančių tarpą. Vien musų ko
lonijoje ji yra davusi eilę rimtų 
sceninių pastatymų, o š- m. lapkri
čio gale su savo trupe vyksta į te
atro restivalį Čikagoje su A. Kairio 
veikalu “Šviesa, kuri užsidegė”. 
Grįžus, šis veikalas bus parodytas 
ir Los Angeles scenoje.

Lietuviškos muzikos - dainos me
ną reprezentuos losangeliečiai me
nininkai: pianistė Raimonda Apei
kytė ir solistas Antanas Pavasaris, 
ligą laiką R. Apeikytė lietuviškuose 
koncertuose būdavo pristatoma 
kaip “garsėjanti”, “kylanti”, ar 
“daug vilčių teikianti” pianistė. 
Mat, ji šioje kolonijoje atsirado dar 
labai jauna (lankė lituanistinę mo
kyklą) ir čia pradėjo pianistės ke
lią. Dabar jau galima pasidžiaugti, 
kad į ją įdėtos viltys pasiteisino ir 
jos asmenyje turime iškilusią ir iš
garsėjusią menininkę. Muzikos stu
dijas baigusi bakalaureatu, dabar 
ruošiasi gauti magistro laipsnį. Tu
rėjo kelius piano rečitalius ameri
kiečiams, ir muzikos kritikų buvo 
labai palankiai įvertinta. Ypatingai 
gerai buvo sutiktas jos piano kon
certas Starlight Bowl amfiteatre su 
Burbanko simfoniniu orkestru š. 
m. rugsėjo 7 d.

Solistas Antanas Pavasaris Los 
Angeles lietuvių kolonijoje atsirado 
kaip subrendęs, Pietų Amerikos 
operų teatruose vardą sudaręs me
nininkas. Pirmais pasirodymais vie
tos lietuvių parengimų programose 
į save atkreipė klausytojų dėmesį. 
Vėliau jo vieno atlikti lietuviškų 
dainų ir operų arijų koncertai pra
ėjo su dideliu pasisekimu; kiekvie
ną kartą klausytojų būdavo pilna 
salė. Solistas A. Pavasaris yra kvie
čiamas atlikti programų ir į kitų lie

1022 SO. GRANO AVENUE, LOS ANGELES. CALUORHiA

TELEPHONE: 747-5191

Solistas Antanas Pavasaris
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tuvių kolonijų (pvz., Čikagos) di
džiuosius koncertus ir visada parsi
veža gerus kritikos įvertinimus.

Tikimasi, kad kultūrinis subat- 
vakaris Los Angeles lietuvių kultū
riniame gyvenime taps reikšmingu 
įnašu. (J. Kj.)

ANTHONY F. SKIRiUS
Insurance & Tax Service

REAL ESTATE
4366 Sunset Boulevard 

Los Angeles, California 90029 
NO 4-2919 ir No 4-2910

MARY HAM ROCK 
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARN 
921 Venice Blvd. 

Los Angeles, Calit.
Phone: Richmond 9-6091

Siūlomas atsitikninis darbas
Ieškomas pensinio ar priešpensi

nio amžiaus žmogus, galįs retkar
čiais pabudėti baldų krautuvėje 
naktimis, kai nuolatiniai budėtojai 
suserga ar išeina atostogų.

Skambinti telefonu (kalbėti lie
tuviškai): NO 4-1276.

Paieškoma namų ruošai moteris
Du pensininkai paieško moters 

apie 50 metų amžiaus namų ruošai. 
Ji čia galės gyventi su sūnum ar 
dukra, nes duodamas atskiras butas.

Dėl sąlygų telefonuoti: 569-5642

PHOTO ENGRAVING COMPANY
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IS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
Iš LB Los Angeles apylinkės 
valdybos veiklos

Susirinkimas radijo valandėlės 
atgaivinimui

Gruodžio 1 d. po sumos 12 vai. 
vėl šaukiamas radijo valandėlės at
gaivinimui susirinkimas. Į šį susirin
kimą visos organizacijos prašomos 
atsiųsti savo atstovus. Taip pat 
kviečiami visi lietuviai, kuriems rū
pi lietuviškoji radijo valandėlė-

Labai retas ir nepaprastas koncertas

Gruodžio 7 d. 7 vai. 30 min. va
kare parapijos salėje bus geriausio 
mūsų smuikininko-virtuozo Izido
riaus Vasyliūno ilr jo sūnaus Vyte
nio M. Vasyliūno smuiko ir forte
pijono koncertas. Pensininkams, 
studentams ir mokiniams įėjimo 
kainos papigintos.. Pasinaudokime 
proga ir atvykime į šį retą ir įdomų 
koncertą.
įdomi paskaita

Gruodžio 15 d. 6 vai. vakaro at
gaivintas Kultūros klubas ruošia su 
kavute ir diskusijomis įdomią pa
skaitą. Paskaitą skaitys prof. dlr. E. 
Tumienė “Karas ir moralė sakrali
nėje ir sekuliarinėje literatūroje". 
Paskaita buvo skaityta Glendalės 
miesto metodistų bažnyčioje- Ją 
ruošė Krikščioniškoji Ekumeninė 
Bažnyčių Taryba”. Kviečiami visi 
lietuviai atvykti ir išklausyti tos ne
paprastos paskaitos. Įėjimas laisvas.

Atgaivintas lietuvių studentų Los 
Angeles skyrius

Gruodžio 15 d. 3 vai. p.p. 1835 
N. Dillon St. (p. Audronių reziden
cijoje) kviečiamas studentų skyriui 
atgaivinti Susirinkimas - kavutė. 
Prašomi atvykti visi lietuviai stu
dentai: kolegijų ir universiteų, ne
žiūrint politinių, ideologinų ir pa
saulėžiūrinių nuomonių ar priklau
symo studentiškoms ideologinėms 
organizacijoms. Skyrius apims stu
dentų kultūrinius ir gyvenimiškus 
reikalus.

Bendros Kūčios

Šiais metais LB Los Angeles apy
linkės valdyba. talkininkaujant 
Skau-tų Ramiojo Vandenyno rajo
no vadijai, ruošia parapijos salėje 
bendiras Kūčias su visais lietuviškais 
papročiais ir išskirtina programa.

Prašome iš anksto registruotis 
iki gruodžio 8 d. pas K. Prišmantą 
tel. 665-2143 arba pas A. J. Aud
ronį tel. 662-7864.

Naujųjų Metų sutikimas
Šiais metais Los Angeles apyl. 

valdyba taip pat ruošia Naujų Me
tų sutikimą Ukrainiečių salėj. Pra
šome visus lietuvius: jaunimą ir se
nimą dalyvauti tame iškilmingame 
sutikime, nežiūrint išvažiavimo į 
kalnus ar mažesnių organizuojamų 
N. M. sutikimų.

Bus kitoks visuotinis susirinkimas
1969 m. sausio 12 d. po sumo 

parapijos salėje šaukiamas LB Los 
Angeles apylinkės visuotinis susi
rinkimas su išskirtina kultūrine pro
grama ir kitais netikėtumais.

Jame bus išrinkta ir nauja val
dyba.

Įdomus dramos vaidinimas
Šeštadienį, 1969 m- sausio 1 1 d., 

7 vai. 30 min. vakaro Šv. Kazimie
ro parap. salėj statoma A. Kairio 
drama “Šviesa, kuri užsidegė”. Tai 
)i;a naujas bandymas scenoje. Už 
šią dramą autorius laimėjo Skautų 
sąjungos skelbtame konkurse pre
miją.

Los Angeles Dramos sambūris 
šio veikalo premjerą stato Dramos 
Festivalyje Čikagoj Padėkos savait
galyje. Režisuoja D. Mackialienė.

Los Angeliečiams bus gera proga 
pamatyti vietoje, kuo mūsiškiai te
atralai pasirodė Čikagoje, su kuo 
stojo varžybosna su kitais lietuvių 
teatrais ir teisingai ar neteisingai 
varžybose laimėjo ar ne.

Būkite pasirengę visokiems gali
mumams ir sausio 12 d. patys atei
kite įsitikinti. Čia sprendėjai būsite 
jūs, kurie mūsų teatrines pastangas 
visuomet rėmėte morališkai ir ma
teriališkai. r

BALFO VAKARAS
Los Angeles parapijos salėje, lap

kričio 9 d., įvyko vietinio Balfo 
skyriaus vakaras, sutraukęs pasi
klausyti programos gana daug žmo
nių. Programą atliko muzikinis an
samblis “Vakarų aidai”, vadovau
jamas muz. O. Metrikienės. Pro
gramoje dalyvavo šie ansamblio na
rai: R. Aukštkalnytė, J. Čekanaus- 
kienė, B. Dabšienė, K. Dambraus
kaitė, I. Mažeikaitė, A. Narkevi
čiūtė, O. Orlovaitė, J. Radvenienė, 
1- Tumienė, J. Bergenas, J. Butkus, 
R. Dabšys, K. Dargis, A. Polikaitis, 
I. Scepanovic, A. Žemaitaitis. R. 
Žemaitaitis. Be to, pasirodė progra
moje ir tautinių šokių grupė, vado
vaujama Ingos Tumienės, suside
danti iš šių asmenų: B. Pinkutė, R. 
Narkevičiūtė, B. Safrončikaitė, A. 
Ivvanykaitė. K. Domkus, R. Gurči- 
nas, S. Pinkus, P. Skabara- “Vaka
rų aidų” ansamblis dainavo įvairių 
kompozitorių kūrinius: O. Metri
kienės, Mendelsohno, Pociaus. Va
nagaičio, Rombergo, Meyerbeero, 
Grodskio, Baumilo, Gruodžio. Sme- 
tanos. Taigi programa buvo labai 
įvairi ir kruopščiai parengta. Gra
žiai skambėjo arija iš “Hugenotų” 
operos, dainuota B. Dabšienės. 
Taip pat gerai buvo atlikta ir iš
trauka iš “Parduotosios nuotakos", 
dainuojama K. Dambrauskaitės ir 
Kv. Dargio. Reikia džiaugtis 
kad jaunimas tiek daug prisidėjo 
prie viso koncerto, lankydamas re

peticijas, o koncertu suteikdamas 
keletą linksmų valandėlių plačiajai 
publikai, kuri visus programos da
lyvius priėmė šiltai.

Išskirtina padėka priklauso muzi
kinei vadovei O. Metrikienei, kuri 
ne tik šią plačią programą parengė, 
bet ir palydėjo pianinu.

Režisavo A. Žemaitaitis, parodęs 
šradingumo, įdomių momentų, vi- 
ą atskirų dainų programą suvedęs 

tarsi į vieną vienetą. (Tr.)

Iš LB Jaunimo Ansamblio veiklos

Spalio 27 d. Šv. Kazimiero par. 
salėj įvyko gausus J. A- Tėvų susi- 
inkimas, kuriame stebėtojais da

lyvavo ir LB Apygardos bei apylin
kės pirmininkai — I. Medžiukas ir 
A. Audronis.

Padarytas pranešimas iš praeitų 
metų veiklos ir išrinktas naujas tė
vų komitetas: E. Vilkas, pirm., V. 
Irlikienė, sekr. J. Žukas, ižd.

Priimtas naujų dairbo metų pla
nas:

dalyvauti visų tautų Kalėdų Eg
lučių Festivaly Barnsdall parke 
gruodžio 22 d.;

Vasario mėn. 8 d. surengti Blynų 
bailų su kultūrine programa; ir

Birželio mėn. 29 d. surengti di
džiulę 20-ties metų sukakties Jau
nimo šventę — Tautinių šokių šven
tę su šauniu banketu išvakarėse.

Šioj šventėj dalyvauti pakviesti 
visas Vakarų apygardoj veikiau-

SANTA MONICOS
Lapkr- 4 d. staiga širdies liga mi

rė Roque H. Rodriguez, Roque & 
Mark Co. Inc. ilgametis dalininkas. 
Jis buvo darbštus ir sąžiningas Al
bino Markevičiaus bendradarbis, 
lietuvių draugas.

Mrs. Rodriguez savo ir vaikų 
vardu dėkoja visiems lietuviams, 
dalyvavusiems laidotuvėse bei pa- 
reiškusiems jų šeimai užuojautą.

— Juozas Mikalčius, Argenti
nos lietuvių savaitraščio “Laiko” 
redaktorius, lankėsi Santa Moniko
je, rinkdamas medžiagą apie lietu
vių kūrimąsi šiame mieste. Savo 
įspūdžius parašys “Laike”.

— Neseniai “Dirvoje” tilpo il
gokas straipsnis apie Santa Moni
kos Amerikos lietuvių tradicinį me
tinį balių T spartų lietuvių ekono
minį stiprėjimą šiame kurortiniame 
mieste.

Lyg ir pabrėždami to straipsnio 
tikslingumą, ponai Emilis ir Julija 
Sinkiai, vieni iš gabiausių biznie
rių nekilnojamo turto įsigijimo ir 
tvarkymo srityje, prie savo turimų 
nuosavybių grupės pridėjo dar vie
ną 14 butų namą, kuris jl;a bran
giame Santa Monikos miesto pre
kybos rajone prie Wilshitre Boule- 
vardo. 

člas taut, šokių grupes ir Vancou- 
verio “Atžalyną”.

Jaunimo ansamblio bendradar
biai, atskirų sričių specialistai, su
daro atskiras komisijas: programos 
-— mok. O. Razutienė, muzikinės 
dalies — G. Gudauskienė, spaudos 
— Alė Rūta-Airbienė. meno — 
dail. A. Žaliūnas. Komisijų pirmi
ninkai ir Tėvų komitetas sudaro 
šventei ruošti Komiteto branduolį. 
Be to, į tą komitetą nutarta pakvies
ti LB apygardos ir apylinkių vado
vai ir JAV LB Tarybos narys B. 
Brazdžionis.

Buvo pareikšta padėka prel. J. 
Kučingiui, L. B-nei, visoms orga
nizacijoms ir asmenims bei tėvams, 
jaunimo veiklą gražiai parėmu- 
siems; taip pat padėkota ilgamečiui 
Tėvų komiteto pirm- E. Stočkui ir 
kitiems — A. Č. Norkams, R. Bu- 
žėnui, M. Kevalaičiui, Griciui, ir 
J. Žukui.

Tėvai nuoširdžiai pritarė ateities 
planams ir sveikino Skautų židinio 
pastangas surengti jauniesiems pasi
linksminimo vakarų.

Tą pačią dieną. 5 vai. vakro įvy-. 
ko Jaunimo ir jaunių grupių repe
ticija ir susirinkimas, kuris ryšio 
palaikymui išsirinko iš savo tarpo 
3 seniūnus: Vitą Kevalaitytę, Algį 
Mikuckį ir Ritą Ringytę.

Grupės pradėjo intensyviai ruoš
tis savo šventei ir kitiems numaty
tiems pasirodymams.

Tad pirmyn, mielas jaunime! 
Jūsų darbas, jaunos jėgos — Lietu
vai Tėvynei! O. R.

LIETUVIŲ VEIKLA
—Edvinas ir Halina Balčeriai, 

neseniai iš Čikagos persikėlę į Kali
forniją, Albino Markevičiaus tar
pininkaujami, nusipirko puikius 8 
butų apartmentus, 1610 Barry Ave. 
West Los Angeles, Santa Monikos 
kaimynystėje.

Edvinas Balčeris yra kvalifikuo
tas Ik patyręs buhalteris ir jau pra
dėjo dirbti savo srityje.

— Milda Stanėnienė, iš Hamilto
no, Ontario, atvyko praleisti atos
togų pas savo tėvus John ir Adelę 
Genius, neseniai persikėlusius iš 
Čikagos ir apsigyvenusius Santa 
Monikoje.

— Juozas Gajauskas su žmona, 
gyvenę iki šiol San Fernando Val
ley, Canoga Park, persikėlė gyventi 
į gražią rezidenciją 928 22 St-, San
ta Monikoje. Jų sūnus Rimas Ga
jauskas dirba Carnation Co. svar
biose pareigose.

NAUJŲ METŲ BALIUS-
sutikinias, rengiamas Santa Mo

nikos Lietuvių Bendruomenės 
Apylinkės, įvyksta Bay Women’s 
Club patalpose — 1210 4th St., 
Santa Monica. Informacijų reikalų 
skambinkite inž. M. Kevalaičiui 
tel. EX 3-7170.
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PR. LEMBERTO MIRTIES METINES MININT NAUJAS KURORTAS CANYON LAKE

Ištrauka iš Prano Lemberto kny
gos, kuri pasirodys netrukus:

“Jo širdis buvo pavargus, nes, pa
gal Bern. Brazdžionio išreikštas 
mintis prie kapo, “Pranas Lember- 
tas nesaugojo ir netaupė savo šir
dies, visiems būdamas dosnus, visų 
išklausydamas, visus ge.b id.imas, 
visur lietuvių reikaluose suspėda- 
mas, kiekvienu atveju atiduodamas 
visą širdį...”

Lapkričio 29 d. jau bus metai, 
kaip neužmirštamas Pranas Lem- 
bertas atsiskyrė su šiuo pasauliu. Jo 
šeima užprašė visą eilę šventų Mišių 
tuo metu: penktadienį, lapkričio 29.
7 vai. ryto — Šv. Kazimiero baž

nyčioje ir Santa Monikos bažnyčio
je; šeštadienį, lapkr. 30, 8 vai. ryto 
— gedulingos mišios Šv. Kazimiero 
bažn. ir sekmadienį, gruodžio I d. 
12 vai- 30 min. — Šv. Kazimiero 
bažn. mišios, o 2 vai. po pietų — 
Šv. Kryžiaus kapuose bus pašven
tinta ant jo kapo paminklinė lenta.

P. Lemberto pomirtinė knyga 
“Palūžę dienos”, kurios išleidimui 
vietoj gėlių nemažą dalį pinigų su
aukojo velionies draugai ir pažįs
tami, irgi pasirodys mirties metinių 
proga. Jei kas dar norėtų prie kny
gos išleidimo prisidėti, aukas siųs
kite komiteto nariui E. Arbui: 306 
22nd St., Santa Monica, Ca. 90402.

MEKO YORTY GIMTADIENIS

"Citizens for Mayor Yorty” kas
met surengia mūsų merui Samuel 
Yorty gimtadienio balių. Šiemet 
balius vyko spalio I d. Palladium 
salėje. Įdomią programą iš dainų, 
šokių pravedė Art Linkleter.

Meras Yorty savo ir žmonos Bet
ty vardu padėkojo už dovanas ir 
dalyvavimą parengime.

Baliuje dalyvavo apie 1000 as
menų, iš jų virš 200 spaudos, radi
jo ir TV atstovai.

Iš lietuvių dalyvavo Antanas ir 
Bronė Skiriat ir palinkėjo merui 
ilgiausių metų.

L. A. mero gimtadienio proga — 
iš kairės: Eleanor C, Kirkby (S. 
Yorty sesuo), meras Yorty it Bronė 
Skirienė.

PRANAS LEMBERTAS

1897.IX.18 — 1967.XI.29

o o o

“Siunčiamas atėjau, 
šaukiamas išeinu.
Aš (buvau) 
Kosmoso dulkė. 
Meilės auka, 
žemės planeton 
Dievo siųsta.”

Pr. Lembertas

Visų aukojusių pavardės bus at
spaustos knygoje.

iKiiygą sudarys: Prano Lemberu. 
biografiniai bruožai, jo artimųjų ra
šytojų atsiliepimai apie žmogų ir 
autorių ir jo eilėraščiai: Saulėtekiai, 
Baltija šaukia (du spausdinti rinki
niai) ir eilėraščiai iš paliktų rank
raščių. Redagavo redakcinė kolegi
ja. pirmininkaujama Alės Rūtos.

IŠ LOS ANGELES
L1TUANIT1NĖS MOKYKLOS

— Muzikė Ona Metrikienė pa
kviesta Los Angeles Šv. Kazimiero 
lit. šešt. mokyklos dainavimo mo
kytoja ir choro vedėja.

— Ir šiais mokslo metais L- A. 
Šv. Kazimiero lit. šešt. mokykla 
dalyvaus Aukštesniosios lituanisti
nės mokyklos Chicagoje leidžiama
me metraštyje. Metraščiui bus pa
siųsti konkurso keliu atrinkti ge
riausi vyresniųjų skyrių mokinių ra
šinėliai.

— Ateinančių metų pradžioje 
Los Angeles mieste numatoma su
kviesti lietuvių mokytojų konferen
cija ir joje aptarti aktualiuosius 
švietimo reikalus. Į konferenciją 
žada atvykti LB Švietimo Tarybos 
atstovai.

— Padėkos dienos savaitės šeš
tadienį, lapklr. 30 d.. L. A. Šv. Ka
zimiero lit. šešt. mokykloje pamokų 
nebus- L M.

“Laisvės varpo” paminėjimas
Rugpjūčio 25 d. kun. O. J. C. 

Norem paminėjimui Lietuvos Lais
vės varpo 50 metų sukakčiai atlaikė 
specialias pamaldas First Lutheran 
Church, Los Angeles.

Buvęs JAV ministeris Lietuvai 
Norem įrašo: “lt is now 50 years 
since the Liberty Bell rang in 1918, 
1 thought a special service might 
be timely.” — O. J. C. Norem

Kalifornija yra turtinga poilsio 
bei sportavimo vietovėmis. Ji lai
minga turėdama 1100 mylių pajū
rio, 82 rezervuarus, 26.000 myuų 
žuvingų upių ir daugiau kaip 7000 
ežerų, lik visa bėda, kad daugiau
sia ežerų, upių bei vasarviečių yra 
šiaurinėje dalyje, kur mažiausia gy
ventojų. Todėl nereikia stebėti, kad 
kiekvieną sekmadienį esti didžiulis 
mašinų susikimšimas St. Bernardino 
greitkelyje begrįžtančių poilsiautojų 
bei iškylautojų iš Palm Springs, Sal- 
ton bei Arrowhead ežerų. Kadangi 
daugumas naujų Kalifornijos gy
ventojų buvo suvilioti gamtos bei 
klimato grožybių, todėl ir šioj vals
tijoj gamtinės atrakcijos yra labai 
gausiai išnaudojamos.

Gal lietuviai nėra tokie entuzias
tingi savaitgalių iškylautojai. Iš pri
gimties būdami daugiau sėslaus bū
do, mėgsta praleisti laisvalaikį savo 
darže ar besikaitindami prie basei
no. Tačiau mėgstančių plaukimą, 
žuvavimą, jojimą ar - kitokį sportą 
norėčiau atkreipti dėmesį į naują 
vasarvietę — Canyon Lake.

Tai vienintelis šios rūšies ežeras 
Pietų Kalifornijoj. Vienintelis, kad 
juo gali naudotis tik nuosavybių sa
vininkai. Prie vartų nuolatinis bu
dėtojas įleidžia tik čia įsigijusius 
nuosavybes bei jų svečius. Todėl 
3 pliažai, klubas, golfo ir teniso 
aikštės, didžiulis baseinas ir ežeras 
nebus tiek perpildyti, kad nustotum 
malonumo praleisti savaitgalį.

Canyon Lake yra Perris Valley 
slėny, tarp Elsinore ir Sun City. Pa
siekiamas važiuojant St. Bernardino 
ar Santa Anna, po to Corona greit
keliais ir plentu 71. (Anksčiau vadi
nosi Canyon Reservoir). Nuo š. m. 
balandžio mėnesio čia daromi ku
rortiniai įrengimo darbai ir per 6 
mėnesius tikimasi visus pagerinimus 
bei statybas užbaigti.

Pats ežeras 383 akrų dydžio, 
krantų ilgis apie 15 mylių. Ežeras 
susiformavo 1927 metais, kada bu
vo pastatytas pylimas per San Ja
cinto upę. Dabar ežeras vietomis gi
linamas ir plečiamas. Visa kulrorti- 
nė vietovė, jungiama vienu iš di
džiausių “causeway” (kelias, kertąs 
ežerą), kuris, manoma, pasidarys 
turistine atrakcija. Pats įvažiavimas 
irgi originalus: medinis tiltas ir van
duo, krentantis iš uolos.

J. Činga, Realmar Corp.
1 1635 Mayfield Ave.
Los Angeles, Ca. 90049
Telefonas: 826-1570

Prašau atsiųsti Canyon Lake žemėlapį, informacijų ir įvažiavimo 
leidimą šiuo adresu:

Vardas ik pavardė .................... ...................................

Adresas ..............................................................................

Zip Code ........................

Vandens sporto mylėtojai čia 
randa uosteh (marmą) su taiveuų 
laikymo įrengimais. Jie ežere gan 
plaukioti, slidinėti vandeniu, žuvau
ti. Privatus Canyon Lake yra sk.i- 
tingas nuo paprastų ežerų ar Ku
rortų, kaip diena ir naktis. Pav., 
vandens švarumas ežere visada bus 
griežtai prižiūrimas. Nuolat papildo
mos žuvys. Reguliuojamas laivekų 
naudojimas, plaukymas, žuvavima, 
ir slidinėjimas vandeniu (water sky
ing), kad visiems garantuotų uosta- 
vietės saugumą ir malonumą. Try.; 
pliažai duos progos užtenkamai kai
tintis saulėje ir pailsėti. Visą laiką 
bus užlaikoma švara, policijos prie
žiūra ir susisiekimo kontrolė. Taip 
pat bus tvarkoma klubas, golfo bei 
teniso aikštės, arklių jojimo patal
pos bei jojimo keliukai, parkai, pa
lapinių aikštė ir laivelių laikymas.

Elektros bei telefono laidai įren
giami po žeme, kad negadintų gam
tos grožio. Visi Canyon Lake įren
gimai kainuos apie 45 milijonus do
lerių.

Taip pat visi sklypai yra arba 
prie vandens ar visai netoli ežero, 
dažnai su nepaprasto grožio vaiz
dais. Sklypai pradėti pardavinėti 
balandžio mėnesyje. Iki šiol sklypų 
įsigijo jau apie 2500 asmenų. Dar 
parengiami 1500 sklypai, kurie bus 
galutinai išparduoti iki Naujų Me
tų. Numatoma, kad Canyon Lake 
turės ne daugiau kaip 4000 savinin
kų.

Canyon Lake yra apie 73 mylios 
nuo Los Angeles miesto centro. 
Pasiekiamas daug greičiau negu pa
našios vasarvietės Lake Tahoe ar 
Lake Arrowhead.

Dauguma galvoja statytis namus 
gyventi, tačiau yra įsigijančių nuo
savybes ir investavimo tikslais, nes 
jau dabar nuo balandžio mėnesio 
yra nuosavybių, pakilusių 30-40%.

Tad nereiktų stebėti, kad Cany
on Lake sekančiais metais bus tiek 
populiarus, kaip Lake Arrowhead 
ir Lake Tahoe, o vėliau gal ir šiuos 
pralenks.

Post scriptum. Norintieji gauti 
platesnių informacijų, įvažiavimo į 
Canyon Lake leidimą bei nemoka
mą paplaukymą laivu, prašom pa
siųsti žemiau dedamą kuponą.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 5

5



Iš vasaros atostogy Europoje

ISPANIJOS SOSTINĖJ IR APYLINKĖSE
AMERIKIEČIAI ISPANIJOJE
NATO susitarimu Ispanijoje dair 

tebėra kelios aviacijos ir laivyno 
bazės. Viena aviacijos bazė yra ne
toli Madrido. Prieš kelerius metus 
bazės tarnautojams ir jų šeimoms 
veikė specialus viešbutis su ameri
kiečių virtuve. Tačiau prasidėjus 
Prancūzijoje ir Ispanijoje prieš A- 
merikiečius priešingam nusistaty
mui, šį viešbutį Ispanijos valdžia 
uždairė. Taip pat Franco valdžia 
uždraudė kariams eiti į Madridą su 
Amerikos aviacijos uniforma, nuo 
automobilių liepė nuimti USA Air
force ženklus, o tik uždėjo sutartą 
numerį “200”. Franko ir ispanai 
nelabai nori, kad jų valstybėje būtų 
svetimų valstybių karinių pajėgų 
bazės, ir manoma, kad pasibaigus 
susitarimui, šių bazių daugiau nc- 
beišnuomos.

Amerikiečių kapitalo yra nema
žai investuota į viešbučius (Hilton), 
bankus ir kitus pastatus. Coca cola 
ir 7-Up čia turi savo fabrikus. Co
ca cola gana daug reklamuojama ir 
daug čia jos išgeriama. Stipriuosius 
gėrimus ispanai patys pasigamina ir 
jie yra tris kartus pigesni negu 
JAV-bėse.

Bronė Skirienė Escorial miestuke 
prie gen. Franco pastatyto pamink
lo žuvusiems civiliniame kare.

Amerikiečių turistų Ispanijoj šie
met žymiai padaugėjo. Jų teko su
tikti viešbučiuose, valgyklose, trau
kiniuose, ekskursijų autobusuose ir 
ant šaligatvio kėdžių. Amerikiečius 
tuiristus vietiniai tuoj pažįsta iš 
daugumos jų mėlynų akių, nes visi 
vietiniai yra rudakiai, iš jų batų ir 
apsirengimo, labai dažnai netvar
kingo ir neformalaus... Daug teko 
sutikti keliaujančių Amerikos stu-
dentų, ypač merginų. Užkalbinau 
vieną 19 metų vyruką, kuris, pasi
rodė, esąs vokiečių kilmės. [ Ame
riką baigti studijų nemanąs grįžti — 
ilgesnį laiką keliausiąs po Europą. 
Supratau, kad nori išvengti kairinės 
tarnybos Vietname.

MENO MUZIEJUOSE
Madridas yra labai turtingas me

no muziejais, — jų čia yra penki 
žinomesni: Prado, Lazaro Galdia- 
no„ Sorolla, San Fernando Akade
mijos muziejus ir Royal Palace.

Prado muziejus turi daugiausia 
originalių Goya, Velazguez, Ru
benso, Greco ir kt. dailininkų kūlri-' 
nių. Royal Palace (Karališkuose 
Kūmuose) daugybė didžiulių pa
veikslų kilimuose (flamandų iš 13- 
I 1 šimtmečio), paveikslai lubose ir 
ant sienų, marmuro stovylos, dro
žiniai duryse ir lempų sietynai (ži
randoliai). Gal niekur nėra tiek se
nojo meno, kaip Madrido muzie
juose.

BULIŲ ŽUDYNĖSE
Madride ir priemiesčiuose yra net 

tlrys bulių kautynių vietos. Tos kau
tynės, aš labiau pavadinčiau bulių 
kankinimais ar tiesiog žudynėmis, 
vy ksta kas sekmadienį. Buvom vie
nose iš jų.

Susirenka po 30,000 žiūrovų, 
tiek, kiek Amerikoje per futbolo 
rungtynes.

Per dvi valandas buvo nukankin
ti šeši buliai ir su arklių “troika” 
negarbingai pralaimėję, išvilkti iš 
arenos. Garbingajam matadorui — 
didžiausios publikos ovacijos. Man 
atrodė, kad laimėtojais buvo ne 
matadorai, bet tie budeliai ant šar
vuotų arklių ir su ilgomis ietimis, 
iš kelių kartų perdūrę buliaus nu
garą iki plaučių; ir tie miklūs vyru
kai, kurie vis pribėgę smeigė į bu
liaus kūną po dvi strėles. O kai jau 
buliui per šonus ir snukį nuteka vi
sas kraujas, kai jau jis vos paeina 
ar pats nuvirsta, mažas, man ati'o-' 
dė, mandrumas jam smeigti kardą 
į galvos smegenis...

Bežiūrint, man atrodė, kad bulius 
suprato, kad jo priešas ne tas žai
džiąs matadoras ar jo padėjėjai, bet 
tas šarvuotas arklys, todėl bulius ir 
bando tą arklį pamauti ant ragų ir 
išmesti iš arenos; tačiau miklus ieti- 
ninkas jam pelrveria nugarą, o tuo 
tarpu raudonskurliai bulių nuvilioja 
nuo arklio.

Žiūrėjau ir galvojau: tai iki ko 
prieina kultūringas žmogus! Ma
nau, kad žmonės turėtų tiek pat 
džiaugsmo, jei tas pats žaidimas bū
tų sušvelnintas: galėtų bulių paer
zinti, pažaisti ir jį atgal iš arenos 
išvilioti...

Bet taip jau, matyt, tas žaidimas 
įaugęs į ispanų kūną ir kraują, kad 
vargu čia kokios “reformos” įma
noma. Paryžiuje buvusį klausia: at
buvai įlipęs į Eifelio bokštą; Romo

PERKANTIEMS AUTOMOBILIUS ŽINOTINA, KAD
LOS ANGELES LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVĄ i 

už duodamas automobiliams pirkti paskolas ima tik '%% palūkanų mėnesiui 
nuo nesumokėto paskolos balanso. Pavyzdžiui, už 2000 dolerių paskolą 3 : 
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 va'ando 
mis: antradieniais ir ketvirtad. 6-8 vai. vak.; šeštad. 9-12 vai. priešpiet.

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

je lankantis būtinai reikia pamaty
ti popiežių (“buvai Romoj ir nema
tei popiežiaus!..), o Ispanijoje - pa
matyti bulių rungtynes. Pamatėm. 
Pakako. Daugiau nenorim, kad ir 
primokėtų.

EKSKURSIJOS UŽ MADRIDO
Madride yra keletas turistų kom

panijų, kurios organizuoja ekskur
sijas į įdomesnes vietas. Populia
riausios yra ekskursijos autobusais į 
EI Escorial, Toledo ir į Segovia, 
Avila, La Granja.

Escorial miestuke kalnuose, 30 
mylių nuo Madrido yra vienuoly
no rūmai, kur kakaliai praleisdavo 
vasaros atostogas. Rumus pastaty
dino karalius Fillipe 11. Čia taip pat 
yra įrengta karalių mauzoleumas, 
kur sienose, didžiuliuose karstuose 
guli kakalių kūnai; ant karstų užra
šyti jų vaidai, gimimo ir mirimo 
datos. Tiktai vienos karalienės kū
no neturi, nes ji mirė užsienyje, ir 
ten palaidota, ir nėra jauniausio 
paskutinio karaliaus sūnaus Don 
Juano, kuris dar tebegyvena Portu
galijoje. Daugybė karalių rūmų 
priėmimo kambarių visos sienos ir 
lubos dekoruotos žymiųjų dailinin
kų paveikslais arba sienos nukabinė
tos kilimais su meniškai išsiuvinė
tais vaizdais, asmenų portretais.

Žuvusių slėnis (Valley of the 
Fallen). Ispanijos komunistai, įsi
skverbę į respublikonų rojalistų 
partiją, norėjo nuversti valdžią. 
Jiems padėjo sovietų kariuomenė ir 
savanoriai, net ir Amerikos komu
nistuojančios grupės vyko “kovoti 
dėl Ispanijos laisvės” (Turime da- 
Čikagoje ir dar kaikur ir lietuvių 
to karo savanorių...). Kai kurie A- 
merikos žydų bankai padėjo ją ka
rą finansuoti. Ispanijos civilinis ka- 
i.as tęsėsi nuo 1936 iki 1939 m.

(Bus daugiau)

A. Skirius prie Alcazar pilies Sego
via mieste, Ispanijoj.

Susitikimas su rabinu iš Lietuvos

Lapkričio 10 d. Beverly Hilton 
viešbutyje, Beverly Hills, įvyko pa-. 
mmej mas Izraelio 25 metų nepri
klausomybės, kur kalbėtoju buvo 
Lietuvos rabinas Joseph Kąhare- 
man. Jis dabar gyvena Tel Avive, 
yra 82 metų amžiaus, bet dar va
žinėja po Ameriką, keldamas fondą 
netoli Tel Avivo (B’nai Brak mies-i 
telyje) įsteigti Israel Boys Town ir 
Lietuvos žydų muziejų su kankinių 
sac (Hall of Martyrs), kur degtų 
900 žvakučių, kaip Lietuvoje na
cių išnaikintų 900 žydų centrų ir 
Lietuvos žydų mokslo muziejus-

Į šj paminėjimą JAV Liet. Bendr. 
Los Angeles apylinkės valdyba pa
siunti savo delegatą Hermaną Tu
ma. kurio žydai tol neįsileido (nes, 
sako, visi b Tetai po $25 buvo iš
parduoti), kol Hermanas neįrodė, 
kad jis turi žydų pažymėjimą, gautą 
kacete, taip pat dar nusivežė žydiš
kai rašytą dokumentą, kad A. Te- 
lyčėnas yra išgelbėjęs vieną žydą iš 
mirties Lietuvoje- Tada H. Tumas, 
kaip Los Angeles lietuvių atstovas, 
būvi nuvestas pas rabiną Kahane- 
man ir supažindintas su juo. Rabi
nas prakalbėjo į H. Tumą lietuviš
kai, jį apkabino ir pabučiavo.

Rab. J. Kahaneman Lietuvoje 
gyveno Panevėžio mieste. Jis čia 
aplankė miesto merą, buvo paminė
tas, kad “paskutinis iš didžiųjų Lie
tuvos rabinų”

Latviai minėjo savo Nepriklauso

mybės paskelbimo šventę

Lapkr. 18 d. suėjo 50 metų nuo 
Latvijos nepriklausomybės paskelbi
mo. Los Angeles latvių komitetas, 
pirmininkaujant Alfons Reins, su- 
Iruošė jubiliejinę šventę.

Lapkr. 16, šeštadienį, įvyko Lat
vijos vėliavos prie miesto rotušės 
pakėlimo ceremonijos, kuriose da
lyvavo miesto meras Samuel Yorty, 
L. A- county supervisor Debs, mies
to tarybos atstovas Lamport, Lietu
vos konsulas dr. J. J. Bielskis ir 
apie 400 latvių. Meras Yorty tarė 
žodį, o Debs ir Lamport įteikė val
džios plroklamacijas.

Po ceremonijų meras Yorty savo 
įstaigoje visus pavaišino kavute ir 
pyragaičiais.

Lapkričio 17 d., sekmadieni, II 
vai. ryto Ambassador viešbutyje tu
rėjo meninę programą ir kalbėtojus 
latvių kalba, o 1 vai. 30 min. p. p. 
įvyko banketas su amerikiečiais 
svečiais ir kalbėtojais. Čia dalyvavo 
mero Yorty atstovas Kaplan, žur
nalistas ir iradijo programų vedėjas, 
kuris yra gimęs Rygoje, naujai iš
rinkto prezidento Nixon atstovas 
Lori, miesto tarybos atstovas Lam
port, L.A- apylinkės atstovas Dehs, 
žurnalistas G. Todt ir kt. Estų var
du sveikino Piirisild ir lietuvių var
du — A. Skirius. Banketo metu ne
buvo jokios programos. Dalyvavo 
250 latvių ir svečių, [domu buvo 
girdėti, kad Lamport ir jo žmona 
pasisakė abu esą lietuvių kilmės.
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LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Apd rauda

ALBINAS MARKEVIČIUS 
Insurance Agent

3002 Santa Monica Elvl.
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
VietiniŲ 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 Hwy.
Inglewood, Calif. 90303

Tel. OR 3-9396 i, . .

LEE’S BAR
Pete & Zelma Staniskis, sav.

4157 Redondo Beach Blvd.
Lawndale , Calif. 90260 
Phone: 371-9132

LITTLE JOY TAVERN
L. & G. Reivydai, sav.

326 So. Broadway
LoS Angeles, Calif. 90013 

Phone 689-9694

“OLDEN TIMES”
A. Paulauskas, sav.

13916 E. Imperial Hwy.
La Mirada, Calif. 90638 

Tel. 868-9098

PICO INN 
COCKTAILS — GAMES 

Simas Kvečas, sav. 
905 Pico Boulecard

Santa Monica, Calif. 90405 
Phone 394-9952

THE BIG SHOT 
Cocktails & Dancing 
J. Spreinaitis, sav.

14530 Lanark St., Panorama City, 
Calif. 91402 

Telef. 787-9837

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 STy 
5410 Wilshire Blvd..

Los Angeles, Calif. 90035 
Tel. WE 9-1448

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403

Phone 828-4613 by appointment

Dokumentu tvirtinimai
ANTHONY SKIRIUS 

Notary Public
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29

NO 4-2919 Res. prone TH 2-5344

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

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

3231 Pico Boulevard
Santa Monica, Calif. 90405 

Valandos: 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 aGenecology

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

Grožio saEonai
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 DŲ 9-4161

Kepyklos
G-ORGIANA BAKERY

Sav. Goeige & Ann P. Victor
420 Castro Steet 

San Francisco, Calif. 94114 
1 hone UNderhill 1-6223

Suveniry krautuvės
ADAMSON’S ART & CRAFT 

Bronė Adamson, sav.
c/o Alpine Village Shopping Center 

833 W. Torrance Blvd.
Torrance, Calif. 90502 Tel. 327-5540

Kontraktoriai
BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Rspa.iinj
2543 Eucalyptus Ave., 

Long Beach, Calif. 90303 
Phone: 424-4529

JONAS MATULAITIS
General Contractor
3308 Wood Terrace

Los Angeles, Calif. 90026 
'lei. 662-8822

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

ALF’S CONSTRUTION
General Building Ccntractrr

Alfonsas Budriūnas, sav.
P. O. Box £27,

Santa Monica, Calif. 90406
Phone — 393-6988

TONY’S PAINTING
Commercial & Residential

Antanas Galdikas, sav..........
Ingledale Terr., Los Angeles, Ca.
Tel. Telef. 666-2206 90039

Maisto krautuvės
FRANK’S MARKET

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

Phone 676-9217

Moteliai
AMBER MOTEL

V. Ir J. Dovydaičiai, sav. 
490 Dolliver St.

Pismo Beach, Calif. 9344)
Tel. 773-2.25

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

3020 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

EX 4-9144

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Vikto. ija Gurdinąs 

1727 N. Weste n Ave.
Hollywood, Calif. 90027 

Phone HO 4-4151

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Salas 

11907 Firestone Blvd. 
Norwalk, Calif. 90650

Phono 864-9227- '■

I MOTEL ROTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stase Da.nuliai, sav 

£2-0.3 H.ghway 99, 
Indio, Calif. 92201 

(714) 347-9874

Nuosavyb.y pardavėjai
JONAS KUTRA 

Realtor 
1543 — 3rd Street 

Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142 Res. 395-335}

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker 

3002 Santa Monica Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90404

Phone 393-0615 Res. 393 86SS

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers 

4366 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!

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 Boreišiai, 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. ryto-7 v. vak.

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

17060 Ventura Blvd., 
Encino, Calif. 91316
Tel. State 4-7066
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Loe Angeles, California, 90029
Telefonas: NO 4-2919

Return Requested

PARENGIMŲ 
KALENDORIUS

LAPKRIČIO MĖN —

23 d. — Inž. ir architektų balius 
Biltmore viešbutyje.

Lapkričio 23 d. — Long Beach Lie
tuvių klubo vakaras Balto naudai 
Machinist Hali, 728 Elm St. Long 
Beach. Pradžia 5 vai. p. p.

24 d — Lietuvos kariuomenės minė
jimas ir banketas šv. Kazimiero

parap. salėj.
GRUODŽIO MĖN. —

7 d., šeštadieni, — Smuikininko Iz. 
Vasyliūno koncertas šv Kazim, 
iparap. salėj.

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.

Gruodžio 31 d. — Santa Monikos L. 
Bendr. apylinkės Naujų Metų su
tikimo balius.

1969 M. SAUSIO MĖN. —
11 d. — Dramos Sambūrio vaidini

mas šv Kazimiero parap. salėj:
Sausio 19 d. — Mažosios Lietuvos 

atvadavimo sukakties minėjimas 
Šv. Kazimiro par. salėj.

25 d. — šv. Kazimiero parapijos 
choro vakaras.

Sausio 25 - 26 dienomis — Politinių 
Studijų savaitgalis, Statler Hlton 
vieštoutyj. Rengia L. F. B., mode
ratorius prof dr. V. Vardys.

VASARIO MĖN. —
Vasaro 15 d. — Lietuvos Nepriklau

somybės šventės minėjimas, ren
giamas Alto.
Dėl parengimų skelbimų kalendo

riuje prašoma susitarti su LAV ad
ministracija telefonu NO 4-2910.

Solistė Vanda Stankienė, kuri atvy
kus iš Čikagos šį šeštadienį dainuo
ja inžinierių baliuje.

ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ 
DĖMESIUI

LAV administracija už parengi
mų reklamas yra nustačiusi šias 
kainas:

1. Už patalpinimą “Parengimų ka
lendoriuje” — pirmą kartą — $2; 
už kiekvieną sekančio men. nume
ryje pakartojimą — po $1.

2. Už pranešimus (rengėjų para
šytus), kad bus ar įvyks vakaras, 
balius etc. — už 1 skilties 1 inč. 
pranešimą — $2 ir už sekančio inč. 
skelb. po $1; puslapio aukščio skil
tis — $10.

3. Už didelį skelbimą (display ad) 
2-jų skilčių pločio, 1 inč. aukščio— 
$5; ir už kiekvieną sekantį inčių — 
po $5.

4. Jei norima, kad redaktorius ar 
redakcijos narys atvyktų į parengi
mą ir apie jį parašytų (neįsiparei- 
gojant būtinai teigiamai), prašoma 
atsiųsti redakcijai 2 bilietus nemo
kamai (complimentary). Redakcijos 
nariai atsisako nusipirkti bilietą ir 
po vakaro dar gaišti valandą kitą 
aprašant įvykį.

5. Fotografijos. Maža kaštuoja $4 
(per vieną skiltį), didesnė (per dvi 
skiltis) — nuo $7 iki $10.

Tas sąlygas prašome atsiminti vi
sų organizacijų valdybas, taip pat 
ir atskirus asmenis.

Mūsų laikraštis iš niekur negauna 
jokios paramos, neturime brangių 
skelbimų; už viską turime užmokė
ti patys — leidėjai, skaitytojai ir 
suinteresuotieji, kurie nori, kad 
apie juos būtų parašyta, ar kad tilp
tų jų nuotrauka. LAV Adm.

Vancouver, B. C., Canada
Buvęs Vakarų Kanados Lietuvių 

Dienos Komitetas ir Lietuvių Bend
ruomenės valdyba dėkoja Los An
geles šokėjams, p. O. Razutienei ir 
visiems tautiečiams, kurie atvyko 
iš taip toli į mūsų pirmą kartą su
ruoštą Lietuvių Dieną-

Taip pat labai ačiū p. O. Razu
tienei už gražią korespondenciją, 
kuri buvo patalpinta paskutiniame 
LAV numeryje, ir p. A. Pinkui už 
gerą reklamą.

Ačiū už kvietimą ateinančiais 
metais į Los Angeles. Nors mes ke
letas ar keliolika asmenų jūsų ko
lonijai būsime tik jūroje lašas, bet 
pasistengsime ten būti.

Kadangi Lietuvių Diena praėjo 
su pasisekimu, tai mūsų tarpe kyla 
mintis už dvejų ar trejų metų su
rengti Dainų ir šokių šventę, tada 
vėl turėsim progos susitikti.

B. Veleita

SVEČIAI
— T. Kornelijus Bučmys, grįž

damas iš San Francisco mieste vy
kusios Respublikonų spaudos kon
ferencijos, aplankė LAV ir LD žur
nalo leidyklą ir pasidalino įspū
džiais iš konferencijos su S. Agnew. 
Taip pat buvo kalbėta lietuvių 
spaudoj pasireiškiančiomis negero
vėmis, ypač prosovietinių įtakų bro- 
vimusi į mažiau kritiškas ir labiau 
siekiančias “objektyvumo” redakci
jas.

Kun. K. Bučmys kuri laiką buvo 
Los Angeles Šv. Kazimiero bažny
čios vikaru ir parapiečių yra labai 
gerai atsimenamas iir mylimas. Da
bar jis yra vienas iš “Darbininko” 
redaktorių.

■—-LAV redakcijoj lankėsi jaunas 
vyras Walter Weitkowitz, iš Ham
burgo, ir atvežė linkėjimų iš kun. 
V. Šarkos.

W. Weitkowitz yra repatriavęs iš 
Klaipėdos į Vokietiją 1961 metais, 
gerai kalba lietuviškai ir daug pa
pasakojo apie padėtį Klaipėdoje 
iki 1961 metų bei repatrijantų lie
tuvių gyvenimą ir darbą Vokietijo
je. Jis dabar dirba telegrafistu vo
kiečių prekybos laivyne, Hamburge 
ir turi progos pavažinėti pasaulį, 
susitikti su lietuviais. Labai domė
josi lietuvių spauda. '

— Juozas Mikalčius, “Laiko” sa
vaitraščio redakterius iš Buenos Ai
res, Argentina, svečiavosi Los An
gelėse pas p. Steikūnus ir aplankė 
LAV ir LD leidyklą.

J. Mikalčius atstovavo Argenti
nos lietuviams Pas. Liet- B-nės sei
me ir po to dar nutarė pamatyti A- 
meriką ir aplankyti savo senus bi
čiulius. Santa Monikoje aplankė 
da:l. Joną Rimšą, foto reporterį L. 
Kantą, A. Dičių, anksčiau gyvenu
sius Argentinoje, Los Angelėse — 
K. Karužą ir kt.

PADĖKA
Mūsų mylimam vvrui ir tėvui 

A. A. JURGIUI PETERIUI mirus 
rugsėjo 28 d., 1968 m. Los Ange
lėje, Cal. negalėdami visiems asme
niškai padėkoti, o taip pat visus iš
vardinti, reiškiame gilią, širdingą 
padėką visiems, kurie bet kokiu bū
du prisidėjo velionį pagerbti bei 
mus mūsų skausmo valandoje pa
guosti. Ypatingą padėką reiškiame 
prel- klebonui J. Kučingiui ir dak
tarui J. Jurgilui.. Taip pat už gau
sias šventas mišias bei prisiųstas gė
les, už gausų apsilankymą koply
čioje ir kapinėse.

Nuliūdę žmona Janina ir 
sūnus Viktoras su šeima

NIXON-AGNEW RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 24 d., šeštadienį, 1 vai. 
šaukiamas Nixon-Agnew rėmėjų 
susirinkimas su užkandžiais — Lie
tuvių Namų salėj. 4415 Santa Mo
nica Blvd., L. A., Calif-

Visi, kurie prisidėjo prie rinki
minės propagandos už Nixon-Ag
new. kviečiami dalyvauti.

Komitetas

Linkėjimai iš Trinidado
Algis Glažė, kuris vadovauja tu

rizmo skyriui So. Calif. Automobile 
Club, siunčia sveikinimus ir linkė
jimus LAV skaitytojams iš Trinida
do, West India. Jis dabar aplankė 
Jamaica, Puerto Rico, TeBago, St. 
Croix ir St. Thomo vietas Vakarų 
Indijoje.

Algis Glažė savo tarnybiniais rei
kalais yra jau kelis kartus apvažia
vęs aplink pasaulį.

Vestuvės
— Alberto Tarvydo su Cynthia 

J. Sartain vestuvės įvyko liepos 13 
d- St. Francis de Sales katalikų baž
nyčioj, Riverside, Calif. Jaunosios 
tėvas daktaras Ctrl 
na Riverside mieste. Alberto moti
na Elzbieta Tarvydienė - Vasiliaus
kienė gyvena Los Angelėse ir vi
suomet nuošiirdžiai talkininkauja 
pašeimininkaudama Lietuvių Dienų 
žurnalo piknike.

Albertas dabar atlieka karinę 
prievolę Ft. Knox Kentucky.

Linkime jauniesiems sėkmės!

Jaunavedžiai Albertas ir Cynthia J. 
Tarvydai.
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