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LI ETUVIAI

AMERIKOS VAKARUOSE
1969 m.

Rugsėjo mėn.

Nr. 9

Speciali LAV laida "Kalifornijos Lietuviy Dienai

KALIFORNIJOS LIETUVIU DIENA

Tradicinė Kalifornijos Lietuvių
Diena, rengiama Lietuvių Bendruo
menės, šiais metais Įvyksta rugsėjo
t> d., šeštadienio, 6 vai. vakaro Cul
ver City Veteranų salėj.
Lietuvių Dienos programoje yra

rovus. Programoje taip pat pasiro
dys Vydūnas Tumas su deklamacija.
Koncerto programai vadovaus D.
Razutytė.

koncertas, jaunimo sporto varžybos
ir Meno paroda. Oficialioje dalyje

Jau esame įpratę matyti Lietu
vių Dienos progmoje vykstančią
kurio nors dailininko parodą. Dai
lininkai būdavo iš kitur. Šį kartą
dailininkas yra iš čia ir iš kitur —
po neilgo pabuvojimo Los Angelė
se, daii. P. Lukas vėl buvo išvykęs
į Indiją, kur vienoje meno mokyk
loje mokė piešimo ir pats kūrė.
Dabar jis vėl “grįžo” į skulptūrą,
nes ši meno šaka, yra jo tikrasis
kelias. Dail. P. Luko parodoje ir
matysime skulptūros, keramikos ir
medžio darbų. Bus neužmiršti ir
paveikslai. Paroda vyks dvi die
nas: rugsėjo 6, šeštadienį, ir 7 —
sekmadienį, Šv. Kazimiero parap.
salėj.

dalyvauti ir kalbėti yra pakviesti
svečiai amerikiečiai: Culver City
miesto burmistras ir Los Angeles
miesto burmistras, gub. Reagano
atstovas, Lietuvos generalinis kon
sulas, apylinkių pirmininkai, Lietu
vių Bendruomenės V-sios Tarybos
narys ir kiti.
Šią programos dalį praves Vaka
rų apyg. pirm. L Medžiukas.
Toliau seks
meninė dalis — KONCERTAS.

Šios dalies žvaigžde pakviesta iš
Čikagos garsėjanti solistė Roma
Mastienė. Puikiai pasirodžiusi pas
kutiniame Lietuvių Operos pastaty
me “Danoj”, R. Mastienė iškyla į
pirmaeiles mūsų dainininkes. Ji tu
ri malonų mezzosoprano balsą, ge
rai interpretuoja lietuviškų kompo
zitorių dainas, bet taip pat neatsi
lieka ir atlikdama pasaulinių kom
pozitorių kūrinius. Los Angelėse
Roma Mastienė pasirodys pirmą
kartą, ir tai kelia didelio susidomė
jimo kolonijos natrių tarpe. Jos dai
nų repertuarą sudaro 6 lietuvių
kompozitorių dainos, 3 — kitatau
čių ir 3 arijos iš operų.
Mūsų žvaigždė pianistė Raimon
da Apeikytė ne tik akomponuos
viešniai, bet atliks ir ištisą 10-ties
minučių kūrini pianinui, parašytą
Chopino. Be abejo, tai bus didelis
malonumas klausytojams: Raimon
da yra jau pasiekusi gerą pianistės
techniką ir įsigijusi savo interpre
taciją, kuri rodo pianistės talentą.
Programą paįvairins jaunimas,
pašokdamas tautinių šokių. Tai bus
ne paprasti, bet stilizuoti šokiai, ir
jų naujumas tikrai sudomins žiū

MENO PARODA

SOLISTĖ ROMA MAST1ENE,
viešnia iš Čikagos, atlieka didelę dainų koncerto programą Lie
tuvių Dienoje, rugsėjo 6 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro.
Solistė R. Mastienė — mezzosopranas — yra dainavusi įvai
riuose JAV miestuose ir Kanadoje — Toronte, Hamiltone bei
Montrealyje. Čikagoje ji dalyvavo Lietuvių Operos pastatymuose
ir dainavo Fauste, Carmen, Cavaleria Rusticana, Traviatoje ir
labai gerai pasirodė paskutiniame pastatyme Danoje. Savo gerai
išlavintu ir maloniai skambančiu balsu ji iškyla į pirmaeiles mū
sų solistes.

Parodoje išstatytas lietuviškas
kryžius, labai patogus, — sudeda
mas ir išardomas, — gal duos kam
idėją panašų kryžių užsakyti savo
sodybai. Pirmą kartą pamatysime
“batikus”, charakteringą indų tapy
bą.. kuri yra tūkstanties metų prieš
Kristų senumo, dabar pritaikyta
mūsų naujame mene.
JAUNIMO SPORTAS

Estų ir lietuvių jaunimo koman
dos rungsis dėl pereinamos taurės.
Dabar šią taurę turi lietuviai. Tau
rės perdavimo laimėtojui ceremo
nijos įvyks Lietuvių Dienos progra
mos metu. Sporto rungtynių reika
lais rūpinasi '. Žemaitaitis.
Renginio komitetas

Raimonda Apeikytė,

Lietuvių Dienos programoje skam
bins solo ir akomponuos solistei
Romai Mastienei.

Lietuvių Dieną praeityje rengda
vo vien Los Angeles apylinkė. Šiais
metais pirmą kartą Dieną rengia
Vakarų Apygarda; Yra sudarytas
bendras rengimo komitetas, į kurį
ieina Los Angeles ir Santa Moni
kos apylinkių valdybos ir Vakaru
apygardos valdybos nariai ir JAV

LB Tarybos narys. Tikimasi, kad
į šią šventę atvyks ir iš kitų vaka
rinių valstijų svečių: Phoenix’o, Oregono, Washingtono bendruome
nių, nekalbant jau artimuosius, kaip
Long Beach ar San Die.go.
Lietuvių Diena yra viena metuometais pirmą kartą dieną įrengia
bendruomenės nariams be politinių
ir pasaulėžiūriniu įsitikinimų skirtu
mo susirinkti, kartu pasidžiaugti
menine programa, pasisakyti savo
rūpesčius, pasidalinti mintimis ir
taip ugdyti bendruomeninę lietuvių
dvasią, jungiančią visus lietuvius į
vieną bendruomenę.
Po programos svečiai turės pro
gos pasivaišinti ir pasilinksminti.
Koncertas daromas šeštadienį,
tad niekam nereiks skubėti ar rūpin
tis anksčiau išvykti, nes rytojaus
diena ne pirmadienis, o sekmadie
nis.

Laukiama gausaus apylinkės lie
tuvių pritarimo ir apsilankymo. Bi
lietų kainos visiems prieinamos.
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KOMUNISTAI RUSAI BIJO LAISVOS SPAUDOS

Carinės priespaudos laikais lietuviai dainavo “Anei rašto, anei
druko mums turėt neduoda, tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi
ir juoda...", atsakydami "kad tu, gude, nesulauktum — nebus Kaip
tu nori... žus tavo priesakai nedori!" Ir žuvo. O lietuviškas raštas
augo ir bujojo.
Dabar Maskva “leidžia” lietuvišką spaudą. Tik griežtai prižiūri,
kad ji tarnautų komunistų partijai. To jie nesigina, tą jie visur pa
brėžia. Užtat iš užsienio negalima įvežti nė menkiausio spausdinto
raštelio. Kaip baisiausių bakterijų!.. Kaip nuodų. Pirmas klausimas
įvažiuojančiam į Lietuvą: “Ar turi užsieninės spaudos?” Jeigu
turi ir parodai, viską atima (išskyrus madų žurnalus), o jeigu nepa
sisakysi ir atras, gresia bauda ir, ko gero, dar neįsileis įvažiuoti.
Kodėl Maskva, tokia galnga, bijo tokių menkų “atplaišų” laisvos
spaudos? Jie nenori, kad pavergtieji išgirstų nors žodį teisybės.
Visai kitokia padėtis grįžtant iš Lietuvos — iš ten gali išsivežti
komunistinio šlamšto kiek tk nori. įvairūs pareigūnai, kad ir neno
rėtum brukte įbruka išvykstančiam knygų ir brošiūrų apie visokius
laimėjimus, apie padarytą pažangą, ap±e laimingą žmonių gyveni
mą sovietinėje tvarkoje, lokios spauuos daugybe siunčiama ir paš
tu, kai iš čia negali nieko spausdinto į Lietuvą nusiųsti.
Pasike.tmias spauda įeina į USA ir USSR kultūrinių mainų su
sitarimą. bet ko^s gi yra “mainas ’, jei tu jam nieko negali auoti,
o jis tau bruka visokį šlamštą? 'tuo reikalu reiktų kelti balsą per
savo senatorius ir atstovus.
LIETUVIAI RESPUBLIKONAI
Iki šiol per 12 metų Los Angelėse veikia Calif. Rep. Assembly—
CRA — Lietuvių vienetas ir nepriklausomas Kalifornijos Lietuvių
Respublikonų klubas.
Dabar L. Valiukas išsiuntinėjo lietuviams laiškų, kviečiančių
stoti į kitą respublikonų organizaciją — “Republican Associates”,
kurios pirmininku pasiskelbia pats, pasikvietęs savo partijos ger
bėjus valdybos nariais.
Kam gi čia dar šaukti susirinkimą, rinkti valdybas ir be reikalo
laiką gaišinti, kai viską galima padaryti laiškais! “Mail Order”
veikimas yra daug lengvesnis.
Kodėl Valiukas organizuoja naują respublikonų vienetą, kai esa
mus du beveik numarino? Aišku — nes dabartiniams respubliko
nų vienetams nepirmininkauja frontininkai. O kaip gi galima dirbti
su kitais, jei jiems negalima diktuoti?!.
Nesunkiai suprantami ir tolimesni jų keliai. Prie savo organi
zacinio komiteto dar prirašys kelis kviestinius asmenis iš Chicagos,
New Yorko, Clevelando ir pasiskelbs, kad jie atstovauja visiems
Amerikos lietuviams respublikonams, kaip kad padarė su “NixonAgnew” komitetu. (Juk nebuvo nė vienas veikiąs Los Angeles,
Chicagoj, Clevelande, New Yorke respublikonų vienetai atsiklausti,
o įtraukti i tą komitetą.).
Toks veikimas tik pažeidžia jau seniai veikiančias Amerikos lie
tuvių respublikonų organizacijas.
JAUNIMO STOVYKLOS
Šią vasarą teko aplankyti Los Angeles lietuvių jaunimo stovyk
las prie Arrowhead ir Big Bear ežerų, San Bernardino kalnuose,
7000 pėdų aukštyje.
Nereikia daug aiškinti, kaip jaunimui stovyklos naudingos ir
reikalingos. Jose jaunimas įsitraukia į saviškių veiklą, nutolsta nuo
miesto blogų įtakų ir pagundų. Čia jie ne tik išmoksta drausmės,
bendros grupinės veiklos, bet ir daugiau turi progos prasilavinti
lietuviškai, pramokti daugiau liaudies dainų, įsigyti liet, papročių.
Puikus įspūdis, kai sueina apie 100 jaunimo prie laužo ir visi
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Los Angeles, 1959 m. rugplūčio vienas iš valdybos narių iki pasku
men. 28 d. tinio momento kdų asmenų man
nenurodė. Ses.jos išvakarėse suži
Ponui Antanui Skirtui,
nojau, kad į Lhicagą rengiasi va
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
žiuoti L. Vauukas. jo paprašiau ir
Leidėjui ir Redaktoriui,
jis sut.ko. Mano supratimu, jis bu
4364 Sunset Blvd.,
vo kvalifikuotas tani pavedimui at
Los Angeles, California 90029
likti. Jis man sesijoj; atstovavo ir
Malonūs p. Skinau,
Būkite geras ir įdėkite sekančiam grįžęs padarė pranes.mą man ir vi
suomenei šv. Kazimiero parap. sa
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
numery šį mano patikslinimą. Ti lėj. Jo kelionei iš Apygardos Kasos
kiu, kad tai padarysite, todėl dėko nebuvo išmokėtas nė vienas centas.
Kelionės į Chicagą ir į kitas ry
ju iš anksto.
tinių valstybių vietoves nėra jau
Su geriausiais linkėjimais
I. Medžiukas taip lengvos: sugaištama nemaža
JAV LB Vakarų Apygardos laiko ir pareikalauja daug išlaidų.
Ieškodamas tinkamų atstovų niekad
Pirmininkas
nepagalvoju apie jų politinę pri
Nebuvo jokios politikos, nei suktos, klausomybę ar ideologinį nusista
tymą. Praeity panašiam reikalui esu
nei slaptos
(JAV LB Vakarų Apygardos Pirmi kalbinęs B. Gediminą ir VI. Bakūninkui padaryti priekaištai yra be ną. Ir vienas ir kitas yra atsisakę
vykti, todėl ir buvusioj Clevelando
pagrindo)
Inicialais S. A. pasirašęs ’asmuo sesijoj nebuvau atstovaujamas. As
str. “Slapta ir sukta politika”, kuris meniškai aš nesu nusistatęs prieš
buvo įdėtas Jūsų leidžiamame ir sveiką kritiką. Tačiau nepagrįstiems
redaguojamame laikrašty “Lietuviai kaltinimams ir priekaištams lietuvių
Amerikos Vakaruose” (1969 m. lie spaudoje neturėtų būti vietos. Tuo
pos - rugpiūčio mėn. Nr. 7-8) ap vadovaudamasis tikiu, kad ir šis
kaltina mane be pagrindo. Į tų ap mano pasiaiškinimas pasieks skai
kaltinimų detales nesileisdamas, tytoją.
Su geriausiais linkėjimais
noriu duoti patikslinimą bei paaiš
Ignas Medžiukas
kinimą, kaip iš tikrųjų buvo.
JAV LB Vakarų Apygardos
Reikalas liečia JAV LB V-sios
Pirmininkas
Tarybos trečiąją sesiją, įvykusią
balandžio mėn. Chicagoje. Aš pats
į ją negalėjau nuvykti. Man atsto Redakcijos prierašas:
vavo Leonardas Valiukas, RezoliuJeigu taip pirmininkas supranta
cjoms Remti Komiteto pirminin statutą, tai jam nereikia nė asmens
kas, kuris tą savaitgalį ten buvo nu siųsti iš Kaliforn jos, galėtų raštu
vykęs savo reikalais.
įgalioti savo partietį Chicago jo, ku
JAV Lietuvių Bendruomenės įs ris būtų pabalsavęs ne bendruome
tatų 34 s'r. sakoma, jog Taryboje nės interesų naudai, bet savo parti
sprendžiamuoju balsu dalyvauja: jos naudai. Atrodo, kad pirminin
LB Tarybos nariai, Centro valdybos kui renkantis, kas atstovautų jam,
nariai, apygardų pirmininkai arba visai nesvarbu, kad asmuo dirbtų
jų atstovai... Įstatai šiuo atveju bendruomenei arba pabalsuotų tos
apygardos pirmininko neįpareigoja bendruomenės naudai, o tik kad
atsiklausti vicepirmininkų (jais šiuo jam (t. y. pirmininkui) būt’ atsto
metu yra Jonas Činga ir Antanas vaujama. Jei tokie klausimai sta
Skirius) ar kitų valdybos narių. Bet tute kituose paragrafuose nėra pil
aš šio reikalo nenutylėjau, palikda nai išaiškinti, tai taisant, ji. turėtų
mas vien savo nuožiūrai. Apie tai ’-ūti išryškinta, kąs gali būti atsto
buvo kalbėta p.ūeš minėtą sesiją vas ir kad jis atstovautų visos apy
įvykusiame Apygardos valdybos po gardos daugumos nuomonei, o ne
sėdy ir visi valdybos nariai buvo at vien pirmininko.
siklausti, ar kuris iš jų nenorėtų at
L. Valiuko kelionė Chicagon astovauti pirmininkui ir dalyvauti nvgardai nekainavo nė cento, bet
Chicagos sesijoje. (Beje, II-sis vi Rezoliuc'joms Remti Komitetui
cepirmininkas A. Skirius šiame a- kainavo $300. tačiau R. R. Komi
pygardos posėdy nedalyvavo, bet tetui aukų neparvešė nė cento, nes
su juo apie svarstomus posėdy rei visas dienas praleido Chicagoje, pa
kalus buvo kalbėta). Nė vienas iš dėdamas frontininkams Bendruo
valdybos narių nepanorėjo vykti menės griovimo reikalams. Juk JAV
Chicagon. Tada visi valdybos na LB valdybos troškimas pakinkyti
riai buvo paprašyti paieškoti as prieš Alto ir prieš Vliko interesus
mens, kuris vykdamas tam savait vra tik Bendruomenės centro supogaliui Chicagon, galėtų taip pat at litikinimas ir puolamųjų veiksnių
stovauti apygardos piirmininkui. Nė silpninimas.

sutartinai dainuoja, vaidina.
Jaudinančiai atrodo šv. mišios atvirame ore, tarp ošiančių pušų;
čia, rodos, tinka ir gitarų pritarimas giedant “Marija, Marija”.
Ateitininkų, Jūros skautu ir kitų skautų stovyklos buvo sėkmin
gos ir gražiai pravestos. Reikia įvertinti vadų pastangas ir tėvų
talką.
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Iš Alto veiklos
Lietuvos konsulatui Los Angeles
mieste 30 metų
Šių metų rugsėjo mėnesyje su
eina 30 metų nuo Lietuvos konsu
lato pripažinimo Los Angelės mies
te. Kadangi nuo įsisteigimo iki da
bar tebėra tas pats konsulas dr. J.
J. Bielskis, tad mums teks švęsti
dvigubą sukaktį.
Amerikos Lietuvių Tarybos Los
Angeles skyrius savo posėdyje rug
pjūčio 24 d. nutarė šią sukaktį iš
kilmingai paminėti banketu Am
bassador viešbutyje š. m. spalio 26
dieną.
[ paminėjimą nutarta kviesti
draugingų Lietuvai valstybių kon
sulus, miesto valdžios atstovus ir
vietinės spaudos atstovus.
Tikimasi, kad visi Los Angeles
lietuviai šį svarbų įvykį įvertins ir
daugelis dalyvaus sukakties minėji
mo bankete.
Kur gauti pakvietimus į banketą,
pietų kaina ir kita bus piancšta \ėliau.
— Albinas Markevičius, ALT-tos
Los Angeles sk. vicepirmininkas,
buvo įgaliotas pasveikinti A! T-os
kongresą, vykstantį rugp. 30-31 iir
rugs. 1 dienomis Detroite. Taip pat
jis kongresui įteikė Los Angeles
Amerikos Lietuvių Tarybos skyriaus
skirtą auką $25.

Lietuvių Respublikonų susirinkimas
Metinis Lietuvių Respublikonų
(Calif. Rep. Assembly — Lithua
nian Unit) susirinkimas įvyks š. m.
rugsėjo 20 d. 7 vai. 30 min. vak.
Bendruomenes namų svetainėje,
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Dalyvaus svečias kalbėtojas, bus
metiniai pranešimai, apyskaitos bei
renkama nauja valdyba.
Visi lietuviai, kurie pritariate res
publikonų politinei linijai, kviečia
mi dalyvauti.
Valdyba
Pavergtos tautos protestuoja
Los Angeles čekoslovakai, minė
dami liūdną vienerių metų Sovietų
okupacijos sukaktį, padarė de
monstracijas, kurios atkreipė dau
gelio dėmesį. Dalyvavo apie 100
automobilių su laisvos Čekoslova
kijos vėliavomis ir šūkiais prieš So
vietus ir sovietinį komunizmą. Va
žiavo Los Angeles ir Hollywoodo
didžiosiomis gatvėmis, kur stebėjo
daug praeivių.
Sekmadienį,, rugsėjo 7 d., 1 vai.
30 min. lenkai turės gedulo pa
maldas, kuriose bus prisiminta len
kai, žuvusieji okupacijos metu. Pa
maldos vyks Šv. Bazilijaus naujai
pastatytoje bažnyčioje, Hobart and
Wilshire Blvd, susikirtime, Los An
geles.
Specialias pamaldas laikys kard.
James Francis McIntyre. Kviečiami
dalyvauti ir lietuviai.

PHOENIX, Arizona
Lietuvių klubo susirinkime rugp.
17 d. buvo nutaria nesiųsti į Alto
kongresą atstovo, nes tai perdaug

Rūpintojėlis ir vazos lietuviškais motyvais.

kainuotų, bet kongresą parėmė $100
auka.
Susirinkimui pirmininkavo klubo
pirm. Antanas Ignotas. Klubas turi
pasistatydinęs gražią salę.

LONG BEACH, Calif.
Long Beach Lietuvių klubo susi
rinkimas įvyko rugp. 15 d. Jį pra
dėjo klubo pirm. Br. Morkis. At
sistojimu pagerbta mirusi klubo vicepirm. Marija Aftukienė. Jos vyiras Juozas Aftukas klubui padėko
jo už gėles laidotuvėse.
Klubo sekr. St. Jasutis perskai
tė praėjusio susirinkimo protokolą.
Valdybos sąstatui papildyti nauju
vicepirmininku vienbalsiai išrink
tas veiklus klubo narys Jurgis Mi
kalonis.
Nutarta surengti klubo gegužinę
Tamošaičių gražioje sodyboje. Lai
ką parinks valdyba.
Aptarus klubo reikalus ir baigus
susirinkimą, klubo nariai dar paliko
pasivaišinti.
D, Mekišias
PORTLAND, Oregon
Nauja Liet. Bendr. valdyba
Šią vasarą apylinkės pirmininkei
Marijai Kuhlmanienei išvykus į
Formozą, buvo perrinkta apylinkės
valdyba: Juozas Pankus — pirm.,
Haris Hermanas — vicepirm., Jo
nas Mendeika — ižd., Koste Gairolienė — sekr., Jonas Kanius —
valdybos narys.
Apylinkės surengta gegužinė gra
žioje Silver Falls apylinkėje buvo
sėkminga.
H. Hermanas padare rinkliavą
Vasario 16-tos gimnazijai paremti
— buvo surinkta $50.
— St. Čaplikas su ekskursija Eu
ropon aplankė Angliją, Austriją,
Šveicariją, Ispaniją, Portugaliją, Ita
liją. Vokietiją.

PETRAS LUKAS

VIENO KONKURSO ISTORIJA
Kaip gal kas žino, pr.es kiek lai
ko Santa Monikoj įsisteigęs Atvan
gos klubas paskelbs ongmaių ieijetono konkursą. Paskui rinko pre
mijoms aukas. Paskum sudarė jury
komisiją. O, va, dabar neperseniau
siai ši komisija padare tokį prane
šimą:
Feljetono konkurso
Jury Komisijos spirendimas
Atvangos Klubo skelbto Feljeto
no Konkurso Jury Komisija, suda
ryta Clevelande iš Kęstučio Gaidžiūno, Viktoro Mariuno ir Petro
Maželio, savo 19o9 m. birželio mėn.
23 d. posėdy aptarė visus 26 į kon
kursą atsiųstus rašinius. Komisija
be nuomonių skirtumo priėjo išva
dos, kad visi 26 feljetonai ir savo
žanro prasme, ir literatūrine verte
yra neabejotinai silpni.
Todėl Jury Komisija pataria At
vangos Klubui niekam iš feljetono
konkurso dalyvių jokios premijos
neskirti ir spaudai nė vieno rašinio
nesiųsti.
Jury Komisija (parašai):
Kęstutis Gaidžiūnas
Viktoras Mariūnas
Petras Maželis
Autoriai prašomi atsiimti savo
fankraščius, prisiunčiant adresą:
Atvanga, 2712 — 3rd St., Santa
Monica, Cal. 90405
M. D. Atvanga
Po to spaudoje pasirodė praneši
mai, kad šis sprendimas paskelbtas
neatsakingų asmenų ir kad Atvan
ga, pasitelkusi du literatūros spe
cialistus, rankraščius peržiūrėjo ir
paskyrė premijas (Nurodoma už ką
ir koks slapyvardis). Laimėtojus
pKišo atsiliepti.

LAV redakcija šio pranešimo ne
turėjo progos atspausti, nes vasaros
numeris jau buvo išleistas.
Dabar redakcija gavo šitokį raš
tą:
Išstojus iš klubo valdybos Alfon
sui Giedraičiui, Atvanga nesiima at
sakomybės nei už jo veiksmus, nei
už rašinus.
Andrius Mironas,
M. D. Atvangos Pirm.

Taip pat gautas iš p. A. Mirono
ilgas pranešimas, kuriame aiškina
ma, kad buv. Atvangos sekr. A.
Giedraičio pranešimai spaudai ir jo
paties sudaryta kita “Jury komisi
ja” yra neteisėti bei premijų paskirs
tymai yra taip pat neteisėti, nes jis
tai darąs be klubo valdybos sutiki
mo.
Švėkšnos gimnazijos 50 metų
sukakties minėjime Chicagoje rug
pjūčio 31 d. dalyvavo prel. Jonas
Kučingis, laikęs pamaldas. Jis kar
tu nusivežė ir savo programos atli
kėjus: sol. Birutę ir Rimtautą Dabšius ir pianistę R. Apeikytę. Iš Los
Angeles į minėjimą dar buvo nuvy
kęs Kazys Motušis su žmona Stefa;
su jais kariu, proga pasinaudoda
mi Čikagą aplankė Kazys Karuža
ir Liudas Balvočius.
Veikli Švėkšnos gimnazijos su
kakties organizatorė A. Rūgytė,
buv. tos mokyklos direktorė, minė
jimą, o kartu ir švėkšniškius plačiai
išgarsino spaudoje. Beje, okupuoto
je Lietuvoje sukaktis irgi prisiminta:
“Gimtajame Krašte” atspaustas ra
šinėlis, kur kaip svarbiausią dalyką
sumini keletą švėkšniškių komunis
tėlių: apie buv. direktorę A. Rūgytę
ten nė puse lūpų neužsimena.
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DIENOS
LITHUANIAN DAYS

žurnalo skaitytojų, rėmėjų ir bičiulių iš arti ir iš toli

PIKNIKAS
šiemet įvyksta rugsėjo 14 dienų, nuo 12 vai. 30 min. p. p. iki vakaro
McCAMBRIDGE PARKE - 1515 N. Glenoaks Blvd.,

Burbank, Calif.

Šiame parke rasite moderniškiausius sporto ir žaidimų įrengimus:
1. Teniso aikštę

6. Vaikams žaidimų prietaisus

2. Tinklinio aikštę (softball)

7. Šaudymo į taikinį salę

3. Pasagos (horseshoe) metimo aikštę

8. Gimnastikos prietaisus

4. Stalo tenisą

9. Maudymosi baseiną

5. Krepšinio aikštę

10. Šokiams salę ir daug kitų.

• Lietuviška

• Dainos

muzika

• Dovanų traukimas

You are cordially invited to attend

LITHUANIAN DAYS MAGAZINE

ANNUAL PICNIC
which will take place
September 14, 1969, noon
McCambridge Park, 1515 N. Glenoaks Blvd. Burbank
Lithuanian Food & Refreshments will be served.
A
•

Sports, Lithuanian folk music, dances and
other entertainment.

■

PLANAS — Kaip surasti LD pikniko vietą. Pagrindinis kelias — Golden
State Freeway. Iš jo išvažiuoti Burbank Blvd, ir važiuoti iki San Fernando
Rd, kuriuo pasukti j vakarus — priešais m atyti didžiulė žalia aikštė —
McCambridge Park. Aplinkui daugybė vietos mašinoms pastatyti.

Veiks bufetas

•

Everyone will hove a chance to win

ZENITH 19 inch TV Set, large oil painting
and many other prizes.
—11 iiurvniini iniurwwnaM^a^«e—>
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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, ii gana pigiai
tokių prekių, kurios turi geriausią vertę Lietuvoje.
Daug vietos mašinų pastatymui. Aplankykite mus —
atdara kasdien, nuo 9 vai. ryto iki 6 p p.; sekmd. nuo 10 ryto iki 3 vai. pp

1969 metų tradicine Kalifornijos

LIETUVIU
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NURMSEN PAINT CO.
TREASURE TONES — DU PONT PAINT
8934 Santa Monica Blvd., West Hollywood, Calif. 90069
Telefonas: 652-7848
Krautuvės savininkas yra estas Bernard Nurmsen.
Lietuviams, perkantiems didesniais kiekiais, duodama nuolaida.

rengiama Lietuvių Bendruomenės,

įvyksta
rugsėjo mėn. 6 dieną, šeštadienį, 6 vai. vakaro

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY
ONIK ABRAHAMIAN
siunčia siuntinius į Lietuvą iš atneštų prekių ir parinktų jų įstaigoje.
Labiausiai prityrę’ siuntimo srityje
Mes parengiame individualines ir grupines ekskursijas į Lietuvą ir kitus
kraštus. — Agentūra ruošia ekskursiją į Lietuvą per Londoną ir Taliną.
Išvyks liepos 8 d., grįš liepos 29 d. 1969. Vilniuje leista pabūti 16 dienų.
Kaina ?885.
159 S. Vermont Ave., Los Angeles, Calif. 90004. Phone DU 5-6550.

SOOOCCCCOOCOOOCCCOr-^jooCOOCCOCOOSOOOOOCCOCOOOO&COOO

KOVAL'S ENTERPRISES
1706 Sunset Blvd., Los Angeles, California 90026
patarnaujame
kelionių grupėms ir pavieniai: lėktuvais, laivais, traukiniais ir autobusais
j Lietuvą, Sovietų Rusiją, visą Europą ir visą pasauli.
• Siuntiniai ir pinigai Į visus virš minėtus kraštus.
• Imigracinė pagalba ir
• Exportas ir Importas.

Dėl informacijų skambinti 388-1211 — 388-1212.
Įstaiga atdara: nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak., šeštad. iki 2 vai. p. p.
P.S.
Turime asmenų, kalbančių lietuviškai, lenkiškai, rusiškai, slovakiškai.

Veteranų Memorial Bldg, salėj
4117 Overland Ave., Culver City
(Važiuoti Santa Monica greitkeliu iki Overland Blvd., sukti į pietus)

PROGRAMOJE:

solistė Roma Mastienė, viešnia iš Čikagos;
pianistė Raimonda Apeikytė;
įaunimas-su sportu, tautiniais šokiais, deklamacija.
Po programos šokiai, grojant geram orkestrui.

Veiks užkandinė ir baras.
Be to, Petro Luko MENO PARODA Šv. Kazimiero par.
salėj — rugs. 6 ir 7 dienomis.

GOING PLACES?

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

mTER^^mtTD.

Kviečiame visus Los Angeles, Santa Monikos, Long Beach
ir plačiųjų apylinkių lietuvius dalyvauti ir kartu atšvęsti metinę
VISŲ LIETUVIŲ DIENĄ!

Laukiama svečių iš San Francisco, Ca., Phoenix, Arizona,
Portland, Wash, ir kitų Vakarų Amerikos vietų.
LB Vakarų apygarda ir apylinkes

WORLD-WIDE TRAVEL CONSULTANTS
7920 SELMA AVENUE - SUITE 8, HOLLYWOOD, CALIF'
PHONE 876-9300

ANTANO SKIRIAUS IŠTAIGOJE
4366 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif.
Telefonai: 664-2910

664-2919

Galima gauti šie patarnavimai:
APDRAUDIMAS:
automobilių, namų, baldų, atsakomybės (Liability).

NOTARO PATARNAVIMAI:
Patvirtinama Įvairūs dokumentai ir nuorašai (Public Notary)

PAJAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS
seocoo&QcecoaecoooeososccccocoQcooccooQCQQQQcccoec

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance

3002 Santa Monica Bouleverd

Santa Monica, California

Phone 393-0615

FOTO STUDIJA "FLATTE OF HOLLYWOOD"
LEONAS KANTAS (Kančauskas) , savininkas

6671 Hollywood Blvd., Hollywood, Ca. 90028

HO 9-8097

r**************************************Hr**********
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Apie vasarą, svečius,
bet taip pat ir knygas

J. Rajauskaitės-Šušienės
PIANO KONCERTAS

Pareigingieji Los Angeles lietu Los Angeles lietuvių kolonijai bus
viai daug dėmesio skiria gausiems š. m. -rugsėjo 27 d. 8 vai. vak. šv.
Kazimiero par. salėj.
svečiams, kurių nemaža prakeliau
Mūsų iškilioji pianistė gyvena
ja šį gražų didmiestį bei Kalifor
netoli New Yorko. Į Los Angeles
niją, ypač gražiuoju vasaros laiko ji atvyksta iš Čikagos, kur rugsėjo
tarpiu. Iš kur svečiai bebūtų, jie 20 vyksta jos koncertas Čikagos
losangeliečių dėka daug vertingo lietuviams.
gauna patirti. Prigijęs paprotys
J. Rajauskai-tė yra baigusi Kau 
svečiams šalia privačių viešnagių no konservatoriją ir apie tai pažy 
bei turistinių žygių apsilankyti ir mima jos amerikiečiams rengiamų
visuomeniškose įstaigose, kaip lie koncertų pranešimuose. Spaudos —
tuvių bažnyčia, Lietuvių Dienų lei amerikiečių, vokiečių ir k., atsilie
dykla, vieni ir kiti Lietuvių namai. pimai apie jos pasiekimus piano
Neužmirštinas ir radijo pusvalan muzikoje yra labai palankūs. Įdo
bus ir losangeliečiams šį kon
dis, kuris ta proga padaręs kad ir mu
certą išgirsti.
neilgą interviu praturtintų savo pro
gramą, o kartu ir į mūsų vietos gy
venimą į neštų naujo. Žvilgsnis iš
šalies, geras ar kritiškas žodis būtų
įdomu visiems išgirsti.
Tiesa, neteko patirti, kad Los
Angeles lietuviai, kurie mielai sve
čią nuveža į Huntington Library,
taip pat pasididžiuotų ir centrine
biblioteka. Vasarą daug kas linkęs
knygas užmiršti. Lietuviams tatai
nederėtų. Vien savąją leidyklą ap
lankę, jie patiria, kiek ten lobio
sukaupta. O prašmatnioji miesto
biblioteka vienoje iš gražiųjų pir
mojo aukšto salių turi išskyrusi lie
tuviškoms knygoms lentyną.
Kai dabar miesto meras rūpinasi
pastatydinti dar įmantresnę ir ke
leriopai didesnę už 28 milijonus do
lerių biblioteką šalia muzikinio
centro, tai lietuvių didesnis dėmesys
lietuviškąja lentyna tik pagerintų
jos reprezentacijos perspektyvas
Danguolė Razutytė,
naujuose būsimuose rūmuose.
Lietuvių Dienos koncerto pranešėja
Kaliforniečių dėmesys savo sve
čiams tiesiog pamokantis. Štai, pre
zidentas Nixonas, San Clamentėj Iš laiškų administracijai
įsitaisęs “baltuosius rūmus” vasarai,
1969 rugp. 25 d.
tiek persiima čionykščio šeiminin Gerb.
ko prievolėmis, kad vieną trečiadie “Amerikos Lietuviai Vakaruose”
nį pasikviečia buvusį prezidentą L. Administracijai
Johnsoną su žmona čia atšvęsti jo
Šiandien gavau Tamstų leidžia
(Johnsono) gimtadienio pokyli.
mą
laikraštį Nr. 7-8, man iš Los
Argi mes dabar irgi ne kaliforniečiai? Žinoma, kaliforniečiai lie Angeles išsiųstą š. m. rugp. 7 d.
tuviai. Tad rūpinkimės, kad ir mūsų Laikraštis kelionėje užtruko 18 pa
rų. Taigi, kad ir senovišku būdu —
reprezentacija būtų šeimininkiška.
arkliniu diližanu vežant, pilnai už
A. M.
tektų tai kelionei atlikti savaitės lai
ko... Šita bėda jau yra pasidariusi
nuolatinė. Suprantu, kad tai yra ne
Jūsų
kaltė, bet reikalas nemalonus
You meet the
ir atkreiptinas rimto dėmesio.
.
.
,
SAVINGS
nicest people at ■ ■ ■
Reiškiu pagarbą!
A. Kenstavičius

(on both sides of the counter)

• The nation's largest Federal
savings and loan association.

• The nation’s highest yield on
insured savings.

Main Office: 5670 Wilshire Blvd., Los Angeles

Boston Bar, B. C., Canada

•*♦ •*<
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SANTA MONIKOS AMERIKOS LIETUVIŲ KLUBAS
1969 metų spalių (October) mėnesio 4 dieną, šeštadieni, 7 vai. vak.

MIRAMAR HOTEL - SATELITE ROOM
(Wilshire Blvd, pradžios ir Ocean Avenue sankryžoje)
maloniai kviečia i

TRADICINI
BALIŲ PRIE RAMIOJO VANDENYNO
Vakarienė ir linksma programa.
Šokiams gros žymus Larry Larson orkestras.
Bilietai $8.00 asmeniui, studentams $6.00, Įskaitant vakarienę
ir dovanų laimėjimus.
Bilietus iš anksto rezervuoti pas:
A. Devenienę — 393-1914; E. Gedgaudienę — 399-1825;
A. Markevičių — 393-0615; E. Jarašiūną (213) 943-1410;
V. Lembertą — 399-4950; R. Aukštkalnytę — 395-4570;
A. Žemaitaitį — 467-9741.

FRANK'S TELEVISION AND

RADIO

Sales & Service

5239 Hollywood Boulevard

Los Angeles

Telefonas: 469-8500
Zenith Color T.V. & Radio— Stereo, Hi-Fi.
Pardavimas didelėmis nuolaidomis lietuviams.
Taisymas sąžiningas, pigus ir skubus.

Red. prierašas:

Ačiū už laišką, nekaltinantį dėl
pašto lėtumo administracijos. Mes
patys vargiai ką galėtume čia pa
daryti: spaudiniai yra vežami lėtai,
nors iš tikrųjų, kaip šiuo atveju,
perlėtai. Pamėginkite skųstis savo
paštui. Vietoje LAV laikraštį skai
tytojai gauna antrą ar trečią dieną
išsiuntus.
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Sutaupysite daug pinigų, mainydami seną televizorių į naują spalvotą.

BRONIUS POSIUS & CO.
HOUSE PAINTER — INSIDE i OUTSIDE
PAPERHANGEF

- CARPENTER — PLASTERER

2543 Eucaliptus Ave., Long Beach, Calif. 90806.

Phone 424-4529
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UHUVIA!

PREKYBININKAI - PiOESiOKIMAl

Suveniru krautuvės

Nuosavybiy pardavėjai

ADAMSON’S ART <2. CRAFT

JONAS ČINGA
Real Estate Broker
Kurortines nuosavybės ir žemės
investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049
Telef. 826-1570

Brone

Apdrcudci
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent

30C2 Santa Monica Elvl.
Santa Monica, Calif. 90404
'Hone 393-0615
Res. 393-8683
A. F. SKIRIUS
Insurance Agent

4364 Sunset Boulevard
Los Angeles, Calif. 90029
Tel.: NO 4-2919

ANTANAS KAŠELIONIS
Life & Sickness Insurance
25600 Reed Dr., Lomita, Ca. 90717
Telef. 326-3077

Automobily

taisymas

‘GARAGE BON VOYAGE '

1815 Wilshire Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90403
Tel. 394-0772
vietinių ir importuotų automobilių
taisymas ir dažymas.

THE BIG SHOT
Cocktails & Dancing
J. Spreinaitis, sav.
14530 Lanark St., Panorama City,
Calif. 91402
Telef. 787-9837
THE ROUND ROBIN
Cocktails and Dancing
Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

c/o Alpine Village Shoping Center
833 W. Torrance Blvd.
Torrance, Calif. 93502 Tel. 327-5540

Kontraktoriai
ALE’S

CONSTUCTION

General Building Contractor
<-.l;onsas Budriiinas, sav.
P. O. Box £27,
Santa Monica, Caiif. 93406
Phone — 393-6988

Baldai
MAYTAG WASHERS
Auilmrued Rep. cze-itailve
AleKsas Dieninis
1915 Lincoln Ave,,
Venice, Calif. 90291
. llvUe n.X 6-4246
ALLSTATE VACUUM & SEWING
MACHINES
Leonas Kossell. sav.
2413 W. Santa Barbara Ave.,
Los Angeles, Calif. 90008
Telef. 296-8644 arba 296-8677

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. garantee.

BRUNO POŠIUS

Painting, Decorating and Repa.ring

Phone:
LEONO KANTO FOTO STUDIJA
“Flatte of Hollywood”
6671 Hollywood Blvd-,
Hollywood, Calif. 90028
HO. 9-8097
Res. HO. 6-6084

424-4529

TONY’S PAINTING
Commercial & Residential
Antanas Galdikas, sav...........
3257 Ingledale Terr., Los Angeles,

Tel. 666-2206

Alinės-užeigos

Dantistai

ALINĖ HCFBRAU

BIRUTA BARVIKS, D. D. S.
Member L. A. County Dental S’ty
5410 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90033
Tel. WE 9-1448

2011 No. Figueroa
Los Angeles, Calif. 93065

Phone 221-6093
Sav. J. ir A. Spreinaitis

A.
DAISY MAE
Sav. Stasys ir Bronė Naxvosai ir
Richard Preikšaitis
1642 E. Artesia Blvd.,
Long Beach, Calif. 90805

ELAKIS, D.D.S.

Calif. 90039

Maisto krautuvės
WALT’S MARKET

Niuta ir Walter Dobrovolskiai, sav.
11602 So. Bullis Ave.,
Lynwood, Ca. 90262

Dantistas (latvių kilmės)
2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 93403
Phone 828-4613 by appointment

Phone 676-9217

Gydytojai

BEACON MOTOR HOTEL
A. Lukšienė, sav.

Zenonas ir Ona Tamošauskai, sav.

3154 W. Imperial Hwy.
Inglewood, Calif. 903C3
Tel. OR 3-9396

JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.
Gydytojas ir chirurgas
Įstaigos tel. GRanite 7-2730
Namų telefonas: GR 3-362s
3231 Pico Boulevard
Can.a Monica, Calif. 90405
Valandos: 9:00 AM — 5:00 PM
Treč. ir šešt. 10 — 12.

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

LEE’S BAR

Pete & Zelma Stan.skis, 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

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

M. D.
St.
91344
šešt. 9—1
EM 3-8116

Grožio salionai
ANN LAURINAITIS
Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON
3355 Wilshire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005

DU 8-6011

DU 9*4161

Real Estate Broker
3002 Santa Monica Blvd.,
Santa Monica, Calif. 90404
Phone 393-0615
Res. 393-8680

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers
4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029
N ) 4-2911)
Res. TH 2-5394

Pirkite žemę Palmdale, kur rengia
mas didžiausias pasauly aerodro
mas — iš savininkų — akrais,
ne sklypais!

ALFONSAS GIEDRAITIS
R. E. Salesman
c/o Joe Henry Co.
1620 Wilshire Blvd., S. M.
Tel. EX 3-0734
Namų: 828-3633

TV taisymas
FRANK’S TELEVISION
Frank Keršis, sav.
TV, Radio Sale & Repair
5239 Hollywood Blvd.
Hollywood, Calif. 90027
I1O 9-8500

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

Motaliai

Valgyklos

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurdinąs

1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

BENDRUOM. NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Adelė šatnerienė
4415 Santa Monica Blvd., L. A.
Tel. 666-4585; namų tel. G64-9712

Veikia tik šeštadieniais ir sekmad.
Galima užsakyti grupėms iš ankstų
THE ROUND ROBIN
Restaurant
Juozas ir Aldcna Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd.
Glendale, Ca. 91204
Telef. 246-1717

Phono 110 4-4154

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas
11907 Firestone Blvd.
Norwalk, Calif. 90650
Phone 864-9227

MOTEL RŪTA & DATE SHOP
Stasys ir Stasė Damuliai, sav
82-083 Highway 99,
Indio. Calif. 92201
(714) 347-8315

ALBINAS MARKEVIČIUS
ROQUE & MARK CO.

Vaiky darželiai

Tel.: 423-9970
JIMS PLAY PEN

JONAS KUTRA
Realtor
1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401
Phone 395-6142
Res. 395-3351

STASYS SULA
C/o International R. E.
Tel. (213) 479-3615 (West L. A.)

2543 Eucalyptus Ave.,
Long Beach, Calif. 90806

Fotografai

Alkoholiniai gėrimai
RED DEVIL LIQUOR STORE
Petras ir Birute Pranis, sav.
13113 S. Lakewood Blvd.
Downey, Calif. 90242
Telef. TO 2-6743

Adamson, sav.

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA
Vedėja Ona Micpovil-Gledienė
3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039
Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: penktad. nuo 5 v.
vak. iki 9 vai. vak.; šeštad. 2 v. pp
iki 9 vai. vak.; sekmd. 11 vai. ryto
iki 9 vai. vakaro.
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PARENGIMŲ
KALENDORIŲ S
RUGSĖJO MĖN. —

6 d., šeštadieni, 6 vai. va>k. Kalifor
nijos LIETUVIŲ DIENA — Ve
teranų salėj, 4117 Overland Ave.,
Culver City.
14 d., sekmadieni, nuo vidudienio—
LIETUVIŲ DIENŲ žurnalo pik
nikas McCambridge Parke, Bur
bank, 1515 N. G-lenoaks BĮ.
27 d., šeštadieni, 7 vai. 30 min. šv.
Kazimiero par. salėj pianistės
Rajauskaitės koncertas. Rengia
LB Los Angeles apylinkė.
SPALIO MĖN.

4 d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vak
Santa Monikos Lietuvių Klubo
balius.
26 d.ALT rengiamas Lietuvos Kon
sulato įsteigimo Los Angelėse
30 metų sukakties minėjimas
Ambassador viešbuty, L. A.
18 d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vak.
Liet.. Radijo valandėlės vakaras
parapijos salėj.
šiais metais parengimus regist
ruoja JAV Liet. Bendruomenės L.

A. apylinkės vald, vlcepirm. Ona
Razutienė, 3767 Aloha St., Los An
geles, Ca. Tel. 661-0041.
Dėl parengimų skelbimų kalendo
riuje prašoma susitarti su LAV ad
ministracija telefonu NO 4-2910.

ATOSTOGOS
— Ona Razutienė rugp. mėnesy
je, pasinaudodama atostogomis, ap
lankė savo sūnų Aloyzą, kuris da
bar gyvena Vancouver, Kanadoje.
— Antanas Šulcas rugpjūčio vi
duryje praleido atostogas šiaurinėj
Kanadoj. Čia jis su draugu Kentavičium žvejojo Boston Bar ežere.
— Violeta ir Mečys Butkevičiai,
povestuvinę kelionę praleido Euro
poje. Gavome sveikinimus ir linkė
jimus iš Atėnų, Graikijoje. Labiau
siai patikę Ispanijoje.
— Angelė Kazlauskaitė
baigė
UCLA univresitetą ir gavo B.A.
laipsnį. Rugsėjo 1 d. Giedrė Gu
dauskienė ta proga iškėlė puotą,
kurioje dalyvavo daug jaunimo ir
artimieji.
Dabar Kazlauskaitė išvyksta į
Europą trims mėnesiams atostogų.

KRIKŠTAI
— Raimondo ir Gertrūdos Babušių sūnus Algis Vincas buvo pa
krikštytas rugp. 9 d.
Krikšto tėvais buvo Danutė Babušienė ir Romas Bureika. Krikšto
apeigas atliko kun. Vyt. Palubins
kas, kuris yra atvykęs iš Argentinos
ir dabar vikarauja amerikiečių ka
talikų parapijoj.
— Liepos 19 d. buvo pakrikšty
ta Ingridos Onos vardais Raimondo
iir Loretos Vyčių dukra. Krikšto tė
vais buvo Valteris Adomkus ir Ire
na Kazlauskaitė iž Chicagos, III.

— Sandi ir Richardo Sondomowicz, Harbor City, Calif., liepos 18
d. susilaukė pirmosios dukters, ku
rią pakrikštijo Karin Ann vardais.

— Johanos ir Alberto Tarvydų
dukra Anna Elizabeth buvo pa
krikštyta rugp. 23 d. Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčioj. Krikšto tėvais
buvo Lucy Padoris ir C. K. Laba
nauskas.
Leitenantas Albertas Tarvydas
tuoj po krikštynų išvyko į Vietna
mą, kur atlieka karinę tarnybą.

SVEČIAI
— Rašytojas Jonas Dovydaitis iš
Vilniaus rugp. pradžioje aplankė
savo tetą Magdeleną Berkevičienę
ir pusseserę Nellie Skiman, kurios
gyvena Canoga Park, Calif.
J. Dovydaitis yra sūnus prof.
Prano Dovydaičio, kuris žuvo Si
biro ištrėmime. Sibiran buvo iš
tremtas ir Jonas D., bet vėliau grįžo
į Lietuvą ir vėl įsijungė į kultūrinį
gyvenimą. Daug rašo periodikoje ir
leidžia knygas. Vėliausios jo knygos
yra Nakties vartai, Pilies skersgat
vis, Aerodromo apysakos. Vienkar
tiniame leidinyje “Sparnai” jis yra
parašęs išsamų straipsni apie Da
riaus-Girėno tragediją. Daugelis
dabartinio jaunimo pirmą kartą su
žinojo apie Dariaus-Girėno žygį.
Rugp. 9 d. Bernardas ir Nelė
Škėmai (Skiman) iškėlė susipažini
mo vakarienę savo bute. Čia buvo
atvykus iš Čikagos ir prof. Prano
D. duktė Ona Malko su savo vyru
inžinierium Malko.

— Alfonsas Nakas, Detroit,
Mich., lydimas sesers Alės Nakaitės Arbienės, aplankė LD ir LAV
leidyklą. A. Nakas yra dažnas lie
tuviškos spaudos bendradarbis ko
respondentas. Jo korespondencijos
pasižymi ne vien faktų priminimu,
bet ir platesniais lietuviškos veiklos
komentarais, originaliomis sugesti
jomis, kritiškomis pastabomis bei
konkrečiais pasiūlymais.
— Lietuvos ministras Washing
tone Juozas Kajeckas, lydimas gen.
konsulo dr. J. Bielskio, lankėsi mū
sų leidykloje. Ministras buvo kvies
tas svečias astronautų pagerbimo iš
kilmėse Los Angeles mieste.
Spauda rašė, kad Sovietų amba
sadorius pagerbimo bankete neda
lyvavo. Kurgi! Būtų dvigubas nema
lonumas tokios “didelės ir galingos”
imperijos atstovui: vienas, — ne
Sovietai pirmieji įkėlė koją į mė
nulį, antras, — kurgi jam sėdėti
už vieno stalo (!) su pavergtų vals
tybių Estijos, Latvijos ir Lietuvos
laisvais atstovais! Būtų vargšas už
springęs, kaip užspringo su Vengri
ja ir Čekoslovakija.
— Kun. dr. Pr. Gaida, “Tėviškės
Žiburių” redaktorius, vasaros atos
togas praleido Kalifornijoje. Jis čia
sutiko daug Kanados “pabėgėlių”.
Lankydamas žymias vietas, neuž
miršo ir LAV bei LD leidyklos. Čia
su leidyklos ir redakcijos žmonėmis
praleido porą valandų, pasidalinda
mas mintimis apie spaudą.
Jo redaguojamas savaitraštis yra
vedamas katalikiškoje, bet į libera
linę pusę palinkusioje dvasioje. Čia
dažnai gauna vietos ir kontraversiniai rašiniai, keliantieji skaitytojų

dėmesį ir verčiantieji patiems susi
MIRTYS
mąstyti. Savaitraščio skiltyse nema
žai vietos skiriama Lietuvos kultūri
—Liepos 29 d. m.re Pauu.ia
nei kronikai. Platus Kanados lietu tautiene (cniestj. KeiSKiaiue užuo
vių veiklos korespondencijų skyrius. jautos sunums ir dukterims; Los
Gausi kronika. Pastabus žvilgsnis į Angelese gyvena sūnūs Juozas ir
aplinką. Visa tai daro laikraštį gy duktė Angelė.
vą ir įdomų.
Pats redaktorius yra filosofas,
— Stasys Grebiauskas nuo širdies
išleidęs porą veikalų, liečiančių ir smūgio mirė rugp. 20 d. Stasys j
žmogų, netekusį tėvynės.
Kaliforniją atsikėlė iš Chicagos. reko jį sutikti Lietuvos Vyčių gegu
Vancouver lietuviai
žinėje, iš kurios išvyko 2 vai. p.p.,
nepamiršta Los Angeles lietuvių. o 5 vai. p.p. jį ištiko mirtinas šir
Birželio mėn. į Jaunimo šventę bu dies smūgis.
vo atsilankę Jaut, šokių mokytoja
S. Grebiauskas buvo Lietuvos
Ada Šmitienė su sūnum ir Bronius kariuomenės kariūnas. Sulaukė 70
Vileita su dukra. O dabar į Kalifor metų amžiaus.
nijos Lietuvių Dieną rugsėjo 6 at
Reiškiame užuojautą žmonai Evyksta buv. LB Vancouverio apyl. lenai ir dukroms.
pirmininkė Zita Kaulienė. Ta proga
ji aplankys Los Angelėse savo drau
gus ir pažįstamus.
Laukiame svečių Lietuvių Die MARY H A M R O C K
PltRCE — HAMROCis
noje ir iš kitų Vakarų apygardos
MORTUAR'I
vietovių bei iš toliau.

Trumpai
—C. K. Labanauskas, profeso
rius biochemijos srityje, išvyksta į
Hanoverio universitetą Vokietijoje,
kur jis praleis 6 mėnesius ir specia
lizuosis augalų biochemijos srityje
pas profesorių Wehrmanną.
C. K. Labanauskas yra Riverside
universiteto profesorius.
— Dailininkas Petras Ilgūnas
mokytojas iš Vilniaus, buvo atvykęs
aplankyti savo brolį Stasį Ilgūną,
gyvenantį Los Angeles mieste.
— Gasparas Kazlauskas, ASTRO
-ARC kompanijos direktorius, šią
vasarą apvažiavo keletą Azijos ir
Europos valstybių, supažindindamas
su savo nauju elektroninio suliedinimo išradimu.
— Elzbieta Vasiliauskienė (Tar
vydienė) rugp. 27 d. atšventė savo
65 m. gimtadienį. Elzbieta lietuvių
organizacijoms ir “Lietuvių Die
noms” daug padeda, prisidėdama
prie šeimininkių darbo.
Linkime Elzbietai dar ilgų ir
sveikų metų!

921 Venice Blvu.
Los Augeles, Cam.
Phone: Richmond 9-6091

Lietuvis laimėjo
— Donald Yokaitis Pasadenoj
balandžio 24 d. rinkimuose laimėjo
9253 balsais prieš Crowhurs, gavusj
7493 belsus.
Advokatas Donald Yokaitis buvo
išrinktas į Pasadenos miesto direk
torių tarybą (5th District).

atnaujinkite
“LIETUVIAI AMERIKOS
VAKARUOSE”!
Siųskite metinę prenumeratą $3
adresu:
“Lietuviai Amerikos Vakaruose”
4364 Sunset Bld., Los Angeles,
90029.

Galima LAV užsisakyti ir patele

fonuojant — NO 4-2919.

Užsakykite LAV savo giminėms
bei draugams, gyvenantiems rytinė
— Vladas ir Marija Zabaraus- se ir vidurio Amerikos valstybėse,
kai, neseniai atvykę iš Lenkijos, ap tegu susipažįsta su mūsų veikla ir
sigyveno Los Angelėse. Jie yra iš gyvenimu.
buvę 10 metų Vorkutoje, Sibiro iš
trėmime.

NAUJAKURIAI

Jurgis ir Vanda Bieliūnai svečiuose Los Angelese. A. Skirius (kairėje)
užsirašo pokalbio mintis.

