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Gen. ikons. Dr. Bielskis su žmona ir J. Rajeckas, Lieuvos. Atstovas 
Waistiingtoiiie, Los Angeles mieste surengtam diplomatu priėmime.LIETUVOS VALSTYBES REPREZENTACIJA

30 mėty Lietuvos Konsulatui Los Angeles mieste

Dr. Julius Jonas ir Ona Bielskiai.

Losangeliečiai galime džiaugtis, 
kad turime laisvos Lietuvos konsu
latą. Ne visos lietuvių kolonijos tai 
turi. Los Angeles mieste konsulato 
įsteigėjas yra dr. J. J. Bielskis. Jis,
būdamas gana judrus, Lietuvai 
daug kur atstovauja, jos laisvės in
teresus propaguoja, gina. Jis kas 
savaitę turi po kelis kvietimus į 
įvairių valstybių tautines šventes, 
įvairius valstybių dignitorių pager
bimus bei priėmimus, į JAV val
džios pareigūnų sutikimus ir pager
bimus. Los Angeles apylinkės ir 
miesto vadovybės jį gerai pažįsta, 
tad, kai mums reikia išgauti dekla
racijų, “Lietuvos Dienos” paskel
bimų, vis prašome savo garbės kon
sulo tarpininkavimo.

Amerikos Lietuvių Tarybos Los 
Angeles skyrius, su konsulo talka, 
per eilę metų išgauna iš mero S. 
Yorty Lietuvos vėliavos prie mies
to rotušės iškėlimo ceremonijas ir 
atžymėjimus miesto ir county ta
rybos mūsų Nepriklausomybės su
kakties. i

Nepriklausomos Lietuvos ir lie
tuvių tautos reprezentavimas tarn 
amerikiečių yra labai svarbu, ir 
mes visi tai turime suprasti ir įver
tinti. Šį mėnesį, konsulatui švenčiant 

30 metų sukaktį, turime progos jam 
atsidėkoti už tiek daug laiko pa
šventimą be jokio atlyginimo.

Julius Jonas Bielskis
Julius Jonas Bielskis gimė 1891 

m. sausio 6 d. Tytuvėnuose, Rasei
nių apskr., Lietuvoje. Amerikon at
vyko baigęs pradžios mokyklą ir 
tik pradėjęs gimnaziją. 1908 m. ir 
toliau tęsė mokslą. 1915 m. baigė 
B turner Naturopathic College, Hart
forde, Conn., su N. D. laipsniu. 
1917-19 m. George Washington un. 
klausė bendrosios ir tarptautinės 
teisės paskaitų. Vėliau New Yorko 
universitete studijavo ekonomiką ir 
finansus, o Georgetown umte kon- 
sularinę tarnybą ir tarptautinius 
santykius. 1932 m. baigė teisę A- 
merican University Kalifornijoje, 
gaudamas L. L. B. laipsnį.

Nuo pat atvykimo į Ameriką J. 
Bielskis įsitraukė į visuomeninę liet, 
veiklą, — dirbo Lietuvos Vyčių or
ganizacijoje, 1916 m. buvo Ameri

VASARIO 16-TAJĄ L. A. MERUI PASKELBUS LIETUVIŲ DIENA. 
Lietuvių delegacija pas Los Angeles merą Yorty. Iš kairės: J. J. Bielskis 
Lietuvos gen. konsulas Los Angelėse, Vanda Mažeikienė, G. Dambraus
kaitė, meras S. Yorty, L. Stančikaitė, A. Skirius, E. Radvenis.

(Delegacija. įteikė merui lietuvišką dovanėlę.).

kos Lietuvių Tarybos įgaliotiniu 
Lietuvoje ir dalyvavo Pavergtų 
Tautų kongrese Lozanoje, lankė ko
lonijas ir rinko aukas nukentėju- 
siems nuo karo Lietuvoje.

1917 m. gegužės mėn. įsteigė 
lietuvių informacinį biurą Washing
tone ir jam vadovavo iki 1919 m. 
Taip pat ėjo Amerikos Lietuvių 
Tautos Fondo pirmininko pareigas; 
1918 m. buvo išrinktas Lietuvos 
Vyčių centro pirmininku. 1919-20 
m. suorganizavo Lietuvos Sargų bri
gadą ir ėjo brigados generalinio 
sekretoriaus pareigas; taip pat buvo 
paskirtas Lietuvos karinės misijos 
nariu J. A. Valstybėse.

1921 m. buvo paskirtas Lietuvos 
finansiniu įgaliotiniu JAV-se. 1923 
m. konsularinis agentas suorgani
zuoti pirmąjį Lietuvos konsulatą 
Amerikoje.

Lietuvos konsulu New Yorke iš
buvo nuo 1924 m. iki 1926 metų 
lapkričio mėn.

1939 m. buvo paskirtas Lietuvos 
garbės konsulu Los Angeles mieste, 

o neseniai buvo paaukštintas į Lie
tuvos generalinį garbės konsulą. Šias 
pareigas ir dabar tebeina.

Los Angeles mieste J. Bielskis 
turėjo aukštą tarnybą Prudential 
Life Insurance kompanijoje. Jau 
kuris laikas yra išėjęs į pensiją.

Dr. J. J. Bielskis yra vedęs Oną 
Ackerytę iš Homestead, Penn. Už
augino dukrą Rūtą, kuri yra ištekė
jusi už Hagman, ir sūnų Alfredą, 
kuris dirba amerikiečių bendrovėje 
kaip ankštas pareigūnas.

Dr. J. J. B. mėgsta rašyti, daug 
bendradarbiavo lietuvių ir amerikie
čių spaudoje, pasirašydamas J. Bal
čiaus ir kt. slapyvardžiais ir pavar
de. Yra išleista keletas jo brošiūrų: 
Delegatų kelionė Lietuvon (1916), 
Raktas sveikaton ir laimėn (1918), 
Do You Feel the Draft. Paskiausiu 
laiku išvertė anglų kalbon istorinę 
apysaką “Žalgirio mūšis”, kurią 
Lietuvių Dienų leidykla 1963 m. iš
leido “The Battle of Grunwald” 
vardu. Knygos įžangoje davė pla
čią istorinę apžvalgą apie kryžiuo
čius ir apie istorinius Lietuvos 
svarbesnius įvykius. Savo gimine jis 
veda iš Bielskiu, kurie minimi jo 
verstame “Žalgirio mūšio” veikale.



AMERIKOS VAKARUOSE
• LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA#

*364 Sunset Blvd. Los Angeles, Calif. 90029 Tel. NO 4-2910
Redaguoja: Redakcinis kolektyvas. Leidžia; Amanas Skirias

Prenumerata — metams $3.00. Atskiras nr. — 30 c.
Spausdinami straipsniai 'trumpinami ir taisomi redakcijos nuož.ūra.

Illillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .̂.....

UCLA - KOMUNISTŲ LIZDAS?
Universiteto Taryba (Board of Regents) rugsėjo mėn. pabaigoje 

nubalsavo Angelą Davis, UCLA filosoiijos proiesoriaus Donald Aa- 
lislti asistentę, išmesti iš pareigų dėl jos priklausymo komunistų par
tijai ir dėl pareiškimo, kad ji nori Ameriką išlaisvinti iš kapitalizmo 
vergijos.

Ją užstojo jos viršininkas prof. D. Kalish, ir spalio 1 d. UCLA 
universiteo fakulteto nariai, susirinkę nubalsavo 551 prieš 4, kad 
Univ. Taryba neturi teisės išmesti komunistų partijos nario iš mo
kymo tarnybos.

Kitą panašią rezoliuciją priėmė teisių fakulteto profesoriai 539 
prieš 12, kad Davis išmetimas yra “moraliai ir legaliai neteisingas”.

UCLA rektorius Charles E. Young tiems nutarimams pritaria.
Univ. Tarybos narys Canaday sako, kad univ. Tarybos autoritetas 

yra pažeistas, ir toliau reikalauja panelę Davis laikyti pašalinta.
Mokesčių mokėtojams šis įvykis yra įsidėmėtinas: tatai reiškia, 

mes savo taksų mokesčiais turime išlaikyti milijonus kainuojančius 
komunizmo lizdus, susispietusius į UCLA ir Berkeley universitetus. 
Mūsų jaunimas žūsta kariaudamas prieš komunizmą Vietname ir Ko
rėjoje, o čia, namuose, mūsų universitetuose leidžiame siautėti pro
komunistiniams gaivalams, “akademinės laisvės” ir mokslo vardu 
piršti komunistines idėjas, plauti mūsų vaikų smegenis, į jas prikem- 
šant marksizmo, leninizmo, anarchizmo ir panašių bacilų.

Tuo reikalu mes turėtume griežtai reaguoti, prašant laiškus gu
bernatoriui Reganui, Universiteto Tarybai (Board of Regents), reiš
kiant pritarimą jų nutarimams, o taip pat pasipiktinimo laiškus R. 
Kalisllui, Charles Young’ui, Univ. prezidentui Charles Hitch’ui.

Atsimename, kaip prieš porą metų “peacenikų” ir “beatnikti” de
monstracijose prieš prez. Johnsoną prie Plaza viešbučio vienu iš 
riaušininkų kalbėtojų ir gynėjų buvo profesorius R. Kalish. Jeigu po
nas Kalish panašiai būtų paprotestavęs Maskvoje, šiandieną jis sėdė 
tų kurioje nors Sibiro stovykloje, kaip Daniel ar kiti; čia gi jis ne 
tik pats toliau šiltai sėdi universitete, bet dar draugę Davis įtupdė. 
Kada Amerika pasakys “gana” tokiems “akademikams”? Reiktų rei
kalauti, kad ne tik Davis, bet ir jos protektorius Kalish būtų išmestas 
už mokslo įstaigos durų.

... . . .. v/

VYRIAUSIO JAV TEISMO PROBLEMOS
Prezidentas D. Eisenhoveris padarė didžiausią klaidą, paskirda

mas vyriausiu teisėju Kalifornijos buvusį gubernatorių Warren. Per 
jo 16 metų vadovavimo vyriausias teismas pravedė šiuos negarbin
gus nutarimus: 1. panaikino valdžios tarnautojų ištikimybės prie
saiką; 2. išmetė iš mokyklų maldų invokaciją; 3. palengvino porno
grafinės spaudos platinimą; 4. suvaržė policijos teises tyrinėjant kri
minalistus; 5. panaikino komunistų registraciją, komunistams leido 
dūbti mokyklose ir valdžios tarnybose, leido platinti ir paštu siunti
nėti neužsakytus komunistinius laikraščius. ”

Warren’o vyr. teisme buvo 5 militantai ir 4 konservatoriai, todėl 
jie lengvai savo nutarimus pravesdavo, kartais net 5 balsų nereikda
vo, užtekdavo ir dviejų balsų pravesti nutarimus; kai kiti du teisėjai 
laikydavosi kiekvienas savo nuomonės, tai du sudarė persvarą.

Dabar vyr. teisme yra 5 konservatoriai ir tik 4 prokomunistai. Ta
čiau padaryti pakeitimus truks daug, laiko, nes kol tokios bylos nu
eina iki vyr. teismo, ilgai Runka, be to, kas tas ilgas bylas finansuos! 
Juk Civil Liberty Union — advokatai gina bylas tik komunizmui pa
lankias. Jau dauguma advokatų yra užsikrėtę komunizmu, didelė 
dalis ir teisėjų yra gana palankūs komunizmui — jie toleruoja stu
dentų riaušes, narkotikų vartojimą, pornografiją ir 1.1.

Ignas Medžiukas (dešinėje), LB Vakaru Apygardos pirmininkas, dėkoja 
Lietuvių Dienos programos dalyvėms ir talkininkėms — iŠ kairės: solistei 
R. Mastienei, akmp. pianistei R. Apeikytei, D. Razutytei — programos pra- 
nešinėtojai, O. Razutienei — šokių grupės vadovei ir mokytojai.

“NEIK SU VELNIU OBUOLIAUTI...”
Nesuprantama, kaip Amerikos inteligentija vis dar galvoja apie 

kapitalizmo su komunizmu koegzistenciją, kai net Stalino duktė 
Svetlana Aleliujeva neseniai spaudos konferencijoje pasakė, kad to
kia koegzistencija yra neįmanoma. Paklausta, kaip ji žiūri į Amerikos 
linkimą į komunizmą, atsakė, kad žmonės yra apakinti, kaip kad 
buvo apakinta Rusija. Jai patinkanti Amerikos sistema ir laisvė, to
dėl ji nutarusi gauti Amerikos pilietybę ir negrįžti į Sovietų Rusiją.

Liūdna matant, kad dalis ir mūsų lietuvių “mokslinčių” jau yra 
apakinti komunizmo propagandos ir vis dar galvoja apie “kultūrinį 
bendradarbiavimą”. “Neik su velniu obuoliauti,” sako mūsų liaudis, 
“neteksi nei krepšio, nei obuolių”. O mūsų kai kurie “kultūrininkai ’ 
jau neteko galvų. Liūdna.
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ALBINAS MARKEVIČIUS

ROQUE & MARK CO.
Real Estate — Insurance

3002 Santa Monica Bouleverd Santa Monica, California
Phone 393-0615
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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 didelį pasirinkimą, ir gana pjgjaį 
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. pjj

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.

PACKAGE EXPORT & TRAVEL AGENCY 
ONIK ABRAHAMIAN

siunčia siuntinius į Lietuva 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 i 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.
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DONELAITIS — Į PASAULINĘ LITERATŪROS STRATOSFERĄ 

Viena dr. E. Tumienės gyvenimo diena

Skaitytojų nuomonės

Dr. E. Tumienės nenuilstama 
veikla lietuvių kultūrą, o ypač li
teratūrą, josios mokslinių studijų 
objektą — puoselėjant, skleidžiant 
net tarp kitataučių, dalykas* visiems 
greit suvokiamas ir neblogai žino
mas. Dėsto universitete, rašo studi
jas, važinėja po kraštą su paskaito
mis amerikiečių universitetuose bei 
specialistų suvažiavimuose ir dar 
aktyviai dalyvauja losangeliečių lie- i 
tuvių gyvenime, jų parengimuose.

Pirmadienį, rugsėjo 29 dieną, 
daktarės Tumienės kvietimu ap
lankėme — rašytojas laureatas J. 
Gliaudą ir “Lietuvių Dienų” leidyk
los bendradarbis A. Milukas, — ją 

. namuose. Būsianti proga susipažin
ti su universitetu Fullettone, kur 
dr. Tumienė profesoriauja. Nors 
rytas ankstokas, bet profesorė jau 

. išvykusi. Tat triese, su ponu Tumu, 
keliaujame iš paskos.

Fullertono universitetinis mies
telis didžiulis. Gausu erdvių aikščių, 
teritorija plati, puošni, atskirų fa
kultetų daugiaaukščiai rūmai stilin
gi. Įdomiausia, kad studentai minio
mis skubėdami tarp rūmų ir juose, 
ytra dailiai apsirengę, tvarkingi, 
mandagūs ir rimtai susikaupę.

Profesorę randame jos kabinete 
šešetame aukšte baigiančią ruoštis 
eilinei paskaitai — apie renesanso 
literatūrą ir meną. Nejučiomis su 
jaunaisiais studentais godžiai nu- 
nugrimstame į Dantės, Petrarkos, 
Da Vinci ir dar romantiškesnius 
pasaulius, besiklausydami paskai
tos.

Trumpas atsigaivinimas prašmat
niuose Elegant Elephant poilsio rū
muose, kuiliuos pasiekiam gerą pusę 
mylios pėsčiom pražygiavę per 
campus’ą.

Po to paskaita apie klasikinę XIX 
a. rusų literatūrą ir apie pasakėčias: 
Ezopą, La Fonteną, Kfilovą. Po 
šios paskaitos dėstytoja pristato stu
dentams daugkartinį lietuvių litera
tūros laureatą Jurgį Gliaudą. Turiu 
ir aš progos apie valandą laiko su 
studentais padiskutuoti šiandieninės 
sovietų literatūros aktualijas, ypač 
emigracijoje pasirodančius veikalus 
bei gyvenimą anapus geležinės už
dangos.

Laikas pergreit bėga, nėra kada 
nė universiteto apvaikščioti. Susi
randam dr. fumieae, kur pasiruo
šusi pasaulinės literatūros semina
rui. Seminaro dalyviai jau vyresnio 
amžiaus klausytojai, angliškųjų mo
kyklų mokytojai, praktikai. Viena 
net profesorė, taip pat literatūros 
dėstytoja. Skirtoji patalpa net per
pildyta: nejauku svečiams, išgirdus, 
kad suėjome daugiau nei į ją leis
tina.

Balzakas ir jo kūryba nagrinėja
ma kruopščiai išstudijuotai, dideliu 
rimtumu. Ir štai dr. Tumienės siur
prizas: į pasaulinės literatuos isto
rijos kursą įvedamas Kristijonas 
Donelaitis su -jo; “Metais”. Jau įva
dinio pasakojimo metu seminaro

dalyviai atgyja; o kai išgirsta pro
fesorės teigimus apie lietuvių rašy
toją, kuris dar kartą po tiek amžių 
blykstelėjo klasikiniu epu, atgaivi
nančiu Virgilijaus “Bukolikų” tra
dicijas; apie rašytoją, kurį pamėgo 
Goethe, Mickevičius ir kiti ano me
to literatūros korifėjai, tačiau, kuris 
tik šiandien galės galutinai patirti 
deramą pripažinimą...

Susidomėjimas augte auga. Vie
nas po kito studijozai pradeda pa
tys daklamuoti ištraukas iš “The 
Seasons” (suanglintus N ado Raste- 
nio, praėjusių metų Nobelio Taikos 
premijos kandidato, su kuriuo pro
fesorė studentus taip pat supažindi
na,. Augantis entuziazmas pasiekia 
kulminaciją.

Naw, parsnips, carrots, squash, dill 
pickles, radishes, 

Beets, rutabagas, cole, beet tops, 
peas, sauerkraut, 

And lima beans, when cooked with 
proper seasoning — 

Well-balanced buckwheat hash and 
tasty barley groats, 

As well as oatmeal pap, when boled 
in a clean pot;

Potatoes, too, when cooked in many 
different styles, 

With mushrooms, fish, and spice, 
as added flavoring — 

Indeed make tempting food, as well 
as healthful meals...

Neteko matyti tokios metamorfo
zės auditorijoje, kokia ištiko ame
rikiečius, susipažinusius su būrais, 
jų papročiais, vaišėmis, su ponų 
kontrastais.

Vėliau, perėjimas prie kitų vaka
rietiškų korifėjų — Stendalio ir ki
tų, — tą pačią auditoriją parodė 
lyg padangos nuleidimą pergyvenu
sią.

Donelaitis buvo sėkmingai išves
tas į pasaulinę literatūros stratosfe
ra, u

tolimesnieji įvykiai blankoki at
rodė ir svečiams. O gal. kad mums 
Europos literatūros didžiūnai seniai 
girdėti, šimtus kartus girdėti, o Kris
tijonas toks naujas, toks jaunas, 
toks egzotiškas, klausantis angliš
kai, prabilęs Tennysono, Šekspyro, 
Bernardo Shaw kalba...

Dar lankėmės pietų. Ir kaip da
bar pasigedome Donelaitiškai lietu
viškų pietų, kad būtų galima pasa
kyti:
Potatoes, too, when cooked in many 

different styles, 
With mushrooms, fish, and spice, 

as added flavoring— 
Indeed, make tempting food...

Apylninkiniai 
bendruomenės rūpesčiai

Taip palaimintai pernai išgarsė
jęs, ar išgarsintas, LB LA apylinkes 
judrusis veikimas šiemet del Kai ku
rių, greičiausiai — ik tam tikrų, 
priežasčių sulėtėjo. Jei neskaitysime 
dviejų žymesnių renginių — LB 
Jaunimo Ansamblio ZO-cio jubilie
jinės šventės ir Tautos dienos kon
certo, kurie buvo irgi ne vien apy- 
linkiniai, o ir apygardmiai, — mu
sų apylinkės veikimo nebematyti. 
Tad ir kyla klausimas, kokios gale- 
tų būti to nebeveiklumo priežastys. 
Iš pašalio žvilgterėjus, atrodo, kad 
čia kalta apylinkes valdyba, kurios 
priekyje šiemet lemta stovėti L. 
Balvociui, losangeiiškio korespon
dento VI. Bakuno "Naujienose” 
priskaitytam prie garų lietuvių, iš
mintingų ir tolerantingų vyrų (!), 
stovinčių čia apygardos bei apylin
kių vadovybėse. Bet, tur but, tiK 
"stovinčių’ . Nereiktų betgi pamirš
ti, kad tos, kai kieno beveik visos 
bendruomenės bastionu laikomos, 
apylinkes valdyba šiemet net netai
syklingai, arba ne pagal įstatus, iš
rinkta. Pavartota nelemtoji (kartais 
išganinga ir reikalinga) aklamacija, 
kuri turi ypač neigiamos įtakos vai
dybos pasiskirstymui pareigomis, 
nes neaišku, kuris narys turi didesni 
bendruomenės pasitikėjimą, iš ku
rio išplaukia ir jo didesnis atsakin
gumas, o ne vien tik “stovėjimas”, 
vadovavimo darbe.

Šiuo metu, dargi, kaip tenka pa
tirti, valdyba beturi tik 5 narius, 
dviem š jos pastraukus: Milda Gru
šaitė išvyko į Rytus (šiapus Atlan
to), o Juozas fruškauskas dėl darbo 
pagausėjimo jo bendrovėje atsista
tydino. Nors visuotinis susirinki
mas ir yra davęs valdybai, kaip ne
turinčiai kandidatų, tam tikrą tei
sę —kooptavimo teisę, bet kai rei
kia rasti kooptuojamųjų, iš prakti
kos žinome, kad tai nėra taip jau 
lengva. Visa tai nedidina valdybos 
energijos, nei veiklumo. Tai viena.

Žvelgiame toliau. Jau antri metai, 
kai apylinkės pajamos eina toli at
silikusios nuo išlaidų. Beveik visi 
jos parengimai nuostolingi. Tą pa
dėtį galėtų išgelbėti gausesnis ir 
stropesnis tautinio solidarumo įnašų 
rinkimas. Bet ir iš tų įplaukų nekaž- 
koks pelnas apylinkei. 50% tų įnašų 
eina JAV LB Centro valdybai, kuri 
yra įsivėlusi į tam tikrą “finansų 
(aukų rinkimo laisvinimo reikalams) 
karą”. Toks centro valdybos elge
sys ne skatina, o stabdo našesnes 
apylinkių pastangas.

25% įnašų atitenka Apygardos 
valdybai, kuri pagal čia įsigalintį 
įprotį jau yra įsibrovusi į apylinkės 
veiklos ribas. Taigi, apylinkei be
lieka tik 25% įnašų, o kadangi jie 
(tie solidarumo įnašai) iš viso kuk
lūs, tai apylinkės iždas, atidavus 
duokles, kaip ir nieko nebegauna 
savo reikalams. (Pavyzdžiui, valdy
ba surenka sol. įnašo 200 dol., LB 
centrui eina 100, apygardai — 50, 
o pačiai apylinkei lieka 50. Tokios 
sumos vargiai pakanka raštinės, 

—spaudos ir pan. reikalams)

Po to žiūrėjome kultūrinių mai
nų su rusais filmą “Šinelį” (pagal 
Gogolį, gerai, kad ne pagal Gorkį 
ar Šolochovą, būtume paspringę, 
kaip tomis sausomis “mašpoteito- 
mis”...).

Tik prieš vidurnaktį grįžome na
mo. A. Milukas

• BINS 
rOl'EKA, I .. ..... rrr- «

Tai antra.
Kaip tatai prieiti prie apylinkės 

veiklos ir finansų reikalų pagerini
mo? Klausimas nelengvas, ir kokių 
nors tiKrų receptų čia niekas negali 
pasakyti. Nepasakysiu nė aš jų. Tik 
šiuo Kartu turėčiau mažą užuomi
ną. Čia ir vėl mano dėmesys kryps
ta į centro valdybą. 1969 m. sausio 
zu d. bendraraštyje c. v. paskelbė 
nelemtą kairą dei Vasario 16 aukų; 
ten įrašyta, kad aukotojai gali Va
sario lo-tos proga aukas įrašyti 
pagal savo norą: Bendruomenei, Al
tui ar Vlikui. Toji kliauzulė kai- 
kicno laikoma demokratijos dei
mančiuku. Kažin? Nuosekliai gal
vojant, tokia kliauzulė nebūtų nau
dinga nė pačios Bendruomenės vi
duje, jeigu, sakysim, įnašų aukoto
jai pareikštų savo pageidavimą, 
kaip paskivstyti jų įnašą. Atsitiktų 
ir taip, kad ne vienas vietos patrio
tas pasiūlytų visą įnašą palikti apy
linkės ižde, nes vietos apylinkė tie
siogiai tarnauja ir kultūros reikalų 
tenkinimui, kartais ir svetimųjų in
formacijai ir pn. Toks “nuoseklu
mas”, aišku, privestų prie Bendruo
menės struktūros pakeitimo. Kaip? 
Nugi, taip. Sakysim, Los Angeles 
LB apylinkė ima ir subordinuojasi 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
centrui tiesiogiai arba tampa Pietų 
Kalifornijos Lietuvių Bendruomene. 
Atrodo, keista? Visai ne. Ir tai jau 
nebe naujiena. Štai turiu po ranka 
vieną įdomią pernykščio koncerto 
programą, kurioje rengėjas įrašytas 
taip: “Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Los Angeles Apylinkės Val
dyba”. Skamba impozantiškai. Ir 
sutampa su kai kurių mūsiškių 
ankstesnėmis pastangomis ALT-os 
Los Angeles skyrių paversti Pietų 
Kalifornijos A. Lietuvių Taryba.

Pagunda tapti “savarankiu” vi
liojanti. Ir mes manome, kad LB 
Los Angeles apylinkė, atsiskyrusi 
nuo JAV LB centro, pradžioje gal 
net susilauktų daugiau moralinės 
paramos iš mūsų apylinkės savaip 
galvojančių bendruomenininkų, o 
kartais gal ir materialinės naudos. 
O juk visokie mandatai ir visokie 
principai, susitarimai, pagal dabar
tinius centro valdybos ideologus, 
lengvai nubloškiami į šalį. Bet prieš 
tai darant, ar nereikėtų atsiklausti 
vietos bendruomenės kokiame tam 
reikalui sušauktame diskusiniame 
susirinkime ir, žinoma, kiek anks
čiau nei įvyks vėl koks studijų sa
vaitgalis.

Kokie būtų to pliusai? Sunku iš 
anksto pasakyti, bet viena aišku, 
kad, LB Los Angeles apylinkę iškė
lus į tokias aukštumas, į jos darbą 
arba jai vadovauti, gal stotų tie, 
kurie, turėdami nepaprastai daug 
energijos, tai energijai išlieti ilr savo 
ambicijoms patenkinti dažnai grū
dasi į Chicagos centrus su savo pa
tarimais, o nerečiau ir su intrigo- 
m’s. Anas A-nis

Redakcijos prierašas. Dedame šį 
kiek ironizuojantį rašinį bendruo
menės apylinkės reikalais, manyda
mi, kad jis iššauks diskusijas, ku

riose gal bus iškelta daugiau min
čių, kaip pegerinti, pagyvinti ir pra
turtinti mūsų JAV LB apylinkę.

Laukiame, dutrys visiems atviros.
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JAUNIMO VASAROS STOVYKLOS

Pasisekusi skauty 
stovykla

Los Angeles skautų-čių stovykla, 
vykusi nuo rugp. 16 d. iki rugp. 31 
d., praėjo su nelauktai dideliu pa
sisekimu. Tas dvi savaites stovyk
lavo 84 skautai ir skautės; įvairiau
sio amžiaus, pradedant mažaisiais, 
vilkiukais ir paukštytėm, ir baigiant 
vyresnėmis skautėmis ir skautais 
vyčiais. Oras buvo puikus.

Šios stovyklos pasisekimo prie
žastis — tai puikus pasiruošimas 
stovyklos programos ir ūkinių dal- 
lykų. Visos stovyklos viršininkas 
s. L. Grinius ruošėsi šiai stovyklai 
virš šešių mėnesių, užtai ir rezul
tatai geri: Iš amerikiečių gauta 
daug maisto: konservų, sriubų, 
sviesto, ryžių ir kt. Tas daug padė
jo stovyklos biudžetui, nes žinome, 
kad maistas krautuvėse pabrango, 
tuo tarpu stovyklos mokestis buvo 
paliktas toks pat, kaip ir pernai.

Mergaičių stovyklos viršininkė 
ps. N. Grinienė kartu su vyru ruo
šėsi ir planavo šiai stovyklai, ir dar 
labiau dirbo pirmąją stovyklos sa
vaitę, nes ne vien tik organizaciniai 
darbai, bet ir maisto virimas krito 
ant jos pečių. Jai labai daug padėjo 
J. Avižienienė. Berniukų stovyklos 
viršininkas s. P. Pakalniškis irgi ne
atsiliko savo darbu nuo kitų. Savo 
atostogų laiką paaukojo J. Šermukš
nis, kad ir nedamiegojęs, bet visuo
met linksmas, visuomet pasiruošęs 
padėti; E. Radvenis taip pat savo 
atostogas paaukojo skautų labui,

Iš Jūrų skautų stovyklos: 1. Burlai
vis “Vaiva”; 2. Pamoka. Foto S. M.

kaip ir A. Kazakevičius, kuris mokė 
dainų ir egzaminavo morzės signa
lizavimo. Sesės I. Vilkienė, B. Juo
dikienė, V. Radvenienė prisidėjo 
apskritai darbu, o A. Palukaitienė 
rūpinosi sveikatos reikalais.

Savo giedria nuotaika ir jaunat
višku entuziazmu prie stovyklos ge- 
gos nuotaikos prisidėjo ir stovyklos 
kapelionas kun. R. Kasponis. Iš vi
so, vadų sugyvenimas, ir tarp savęs, 
ir su stovyklaujančiais, buvo tikrai 
pavyzdingas vyravo broliška skau
tiška dvasia.

Skautai ir skautės buvo tiek 
pagauti stovyklos susigyvenimo ir 
draugiškos nuotaikos, kad nenoro
mis skirstėsi namo.

Mūsų stovyklą aplankė ameri
kiečių skautai, vengrai, su kuriais 
užsimezgė nuoširdus bendradarbia
vimas, ir mūsų jūros skautai, sto
vyklavę netoliese.

Šios stovyklos pasisekimui prisi
dėjo ir tie skautai bei tėvai, kurie 
savo laisvalaikiais atliko įrengimų 
darbus pagal valdžios reikalavimus, 
kitaip nebūtume gavę leidimo sto
vyklauti. Ypatingai daug darbo 
įdėjo dr. A. Avižienis, kuris ne tik 
tvarkė visus teisinius reikalus, lan
džiojo po įstaigas visokiems leidi
mams gauti, bet ir gana daug pinigo 
paskolino. Paskola prisidėjo ir G. 
Kvedaras.

Iš skautų daug dirbo stovyklos 
tvarkymui: R. Dabšys, J. Matulai
tis, J. Navickas, G. Leškys, R. Viz
girda, R. Bužėnas, V. Sviderskas, 
A. Kazakevičius, K. Prišmantas, E. 
Vilkas, P. Abelkis, Šėkas, G. Kve

daras.
Šie net ne skautai, ir ne skautų 

tėvai: R. Petraitis, P. Sušinskas, 
Matjošaitis, R. Kvedaras, P. Miro
nas.

Iš tėvų:J. Nefas ir V. Uldukis.
Įdomus faktas, kad tie tėvai, ku

rie niekuo neprisidėjo prie stovyklos 
įrengimo, tuojau po stovyklos su 
mikroskopais pradėjo šniukštinėti 
ir ieškoti priekabių... V. Iri.

Stovykla prie Didžiosios 
Meškos ežero

Apie 100 mylių nuo Los Ange
les, San Bernardino kalnuose guli 
melsvas ir 7000 pėdų aukštumoje, 
nuo saulės spindulių tviskantis “Di
džiosios Meškos” (Big Bear) ežeras. 
Prie to ežero, pušų ir maumedžių 
pavėsyje įsikūrė Los Angeles jūrų 
skautų stovykla.

Ankstyvą rugpiūčio 23 dienos ry
tą Los Angeles j. s. laivo “Nemu
nas” budžiai, jūrų skautų bei “beb 
rų” padedami, iki pusdienio pastatė 
kelias eiles palapinių, įleido į van
denį būrinę valtį “Vaivą” ir ant 
aliumininio stiebo, pagal jūrininkiš- 
ką tradiciją, iškėlė Lietuvių Jūrų 
Skautijos vimpilą.

Oficialus stovyklos atidarymas 
įvyko ir per dešimtį sekančių dienų 
būrys entuziastingo jaunimo mokėsi

skautiškų įstatų, jūreiviškų gudry
bių ir lietuviškų dainų. Visą tą jud
rų, gyvą, saulėje nudegusį būrį su 
nepaprastu pasiaukojimu maitino ir 
nepaprastu pasiaukojimu maitino 
ponia A. Raulinaitienė, sukeldama 
dieną vis įvairesniais ir skanesniais 
patiekalais. Stovyklai vadovavo bud. 
valt. A. Kašelionis, padedamas vi
sos eilės padėjėjų, kuriais buvo: 
bud. kand. R. Čiurlionis, bud. kand. 
S. Gudauskas ir bud. kand. T. Ma
žeika. Savaitės vidury A. Kašelionį 
pavadavo bud. V. Dūda.

Darbingiausias ir, atrodo, įdo
miausias stovyklautojams buvo il
gasis “Darbo Dienos” savaitgalis, 
kada buvo pagaliau atitemptas taip 
nekantriai lauktas motorlaivis “Ni
da”, ir atvyko visas būrys svečių 
bei skautų tėvelių, kurie įsitaisė ne
toli esančiose medinėse kabinose. 
Kai vieni skautukai mazgus rišo ir 
programų mokėsi, tai kiti, slides 
prisitaisę, skriejo paskui “Nidą” 
banguojančio vandens paviršiumi, 
grakščiais posūkiais sukeldami žiop
sančių vasarotojų pavydą ir savo 
tėvų pasigėrėjimą.

Deja, ne vien tik malonumais 
tegyvenama stovykloje ir, štai, vir
šininko dešinioji ranka, Raimundas 
Čiurlionis, šaukia pavardes, egza
minus turinčių laikyti, skautukų. 
Su pasišiaususiais plaukais, siaubu 
akyse ir baime sieloj, artinosi pa
šauktieji prie medžio pavėsyje įsi
taisiusio, visas jūrines gudrybes ži
nančio j. psk. A. Raulinaičio. 
Tuščiai baimintasi! Egzaminus iš
laikė visi bebrai ir vakare, nusilei
džiančiai saulei glostant baltai mė
lyną vimpilą, aštuoni “bebrai” da
vė jaunesnio jūrų skauto įžodį, pa
sižadėdami tarnauti Dievui, tėvynei 
ir artimui bei mylėti jūrą...

Vienu iš iškilesnių momentų sto
vykloje buvo bendras laužas ir, sek
madienį, nuotaikingos šv. Mišios 
sesių ir brolių skautų stovykloje, į 
kurią juru skautus buvo pakvietęs 
tos stovyklos viršininkas, sktn. L- 
Grinius. Padėka ir pagarba sktn. 
L. Griniui ir visiems tiems, kurie 
dar prisimena, kad “ ...skautas yra 
draugas artimui ir brolis kitam 
skautui”.

Atgaivinti švaraus kalnų oro, iš
bučiuoti auksinių saulės spindulių, 
grižo jauni bebrai, skautukai Jr bu
džiai namo, parsiveždami malonius 
atsiminimus iš įvairios ir įdomios 
jūrų skautų stovyklos prie Didžio
sios Meškos ežero. P.

Ateitininky stovykla
Šią vasarą Los Angeles ateitinin

kų stovykla vyko rugp. 17-24 die
nomis San Bernardino kalnų vasar
vietėje — Twin Peaks miestelyje. 
Stovyklai vadovavo studentas sve
čias iš Cleveland©, Ohio, Kazys 
Razgaitis ir studentė iš Toronto — 
Laima Gustainytė. Dvasios vadu 
buvo kun. Romanas Kasponis. Va
dovams talkininkavo Rima Kojely- 
tė ir Vidūnas Tumas. Ūkinius rei
kalus tvarkė Jūra ir Julius Juodelės. 
Stovykloje dalyvavo 24 studentai.

Iškilmingi pietūs
Konsulato sukakčiai atžymėti 1;

Šių metų rugpiūčio mėn. 7 d. su
ėjo 30 metų nuo Lietuvos Konsula
to įsteigimo Los Angeles mieste. 
Šiai sukakčiai paminėti vietinis 
ALT’o skyrius, bendradarbiauda
mas su Gen. Konsulu Dr. Julium J. 
Bielskiu, ruošia iškilmingus pietus 
spalio 26 d., sekmadienį, 1 vai. p.p. 
Ambassador viešbučio Embassy sa
lėje.

Į šiuos pietus yra pakviesti ir jau 
sutiko dalyvauti aukštieji Los An
geles miesto pareigūnai, draugingų 
valstybių diplomatai ir spaudos at
stovai.

Ši sukaktis mums yra tuo reikš
minga, kad ja yra prisimenama ir 
pagerbiama vienintelė Kalifornijoje 
Nepriklausomos Lietuvos įkurta r 
jAV-bių vyriausybės iki šiol pripa
žinta įstaiga — Konsulatas, liudi
janti Lietuvos valstybės tęstinumą. 
Mūsų diplomatų darbo sąlygos yra 
labai sunkios. Dažnai ne vienas iš 
mūsų nusikundžiame, kad nemato
me jų darbo vaisių. Tačiau pats fak
tas, kad šios mūsų įstaigos dar vei
kia, mūsų diplomatai dar yra pri
pažįstami, rodo, kad yra dirbama, 
ir tas darbas yra vertingas Lietuvos 
laisvės kovoje.

Los Angeles lietuvių visuomenė 
turi retą progą parodyti savo padė
ką gen. kons. dr. J. J. Bielskiui, šio 
konsulato įsteigėjui, už nenuilsta
mą 30 metų darbą Lietuvos vals- 
tyvės tarnyboje. Tik gausus visų 
lietuvių dalyvavimas parodys, ką 
mes tikrai jaučiame šiai įstaigai, jos 
įkūrėjui ir laisvės kovos tęstinumui.

Yra žinoma, jog panašios rūšies 
parengimai stokoja dalyvių. Daug 
kam šokiai ir žaidimai yra labiau 
prieinami. Tegu. Viskas savu laiku 
ir savo vietoje. Tačiau nepamirški
me, kad ieškodami draugų ir pagal
bos tolimesnėm mūsų pastangom, 
turime pasirodyti vieningi ir gau
sūs. Todėl visi Los Angeles ir arti
mųjų apylinkių lietuviai yra prašo
mi šiuose pietuose - minėjime daly
vauti. : '

Kalifornijos Lietuvių Radijo va
landėlės Parengimas - Balius
Kal rofn ps Lietuvių Radijo Klu

bas praneša, kad spalio 25 d., šeš
tadienį, 6 vai. 30 min. vakaro, lie
tuvių parapios salėje (2718 St. Ge
orge St, Los Angeles) rengiamas 
linksmas įdomus Vakaras - Balius 

menine dalimi, vaišėmis ir šo
kiais.

Programoje dainuos solistai Bi
rutė ir Rimtautas Dabšys, jiems 
akomponuos Raimonda Apeikytė.

Svečiai bus skaniai pavaišinti. Šo
kiams pros geras orkestras.

Kviečiami visi lietuviai su savo 
draugais atvvkti ir paremti savąją 
radijo valandėlę.

Kalifornijos Lietuvių Kultūrinė 
Radijo Programa girdima ! kiekvie
ną sekmadieni nuo 5 vai. iki 5:30 
p. n. per KTYM radijo stotį AM 
1460 bangomis.
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SANTA MONICOS
Vykdydamas užsibrėžtą “kultūri

nių penktadienių” programą, klubas 
š. m. rugsėjo 26 d. (SM. Women’s 
Clubo patalpose) surengė prof. dr. 
Marijos Alseikaitės - Gimbutienės 
paskaitą apie vėliausius archeologi
nius kasinėjimus Lietuvoje.

Kasinėjimai pradėti 1965 m. ir 
tebetęsiami. Užtikta nemažai gerai 
išlikusių daiktų iš akmens amžiaus, 
t. y. laikotarpio 2-3 tūkstančiai me
tų prieš Kliš ų. Kasinėjimų vieta 
randasi pajūry, į pietus nuo Švento
sios, tarp plento i Palangą? ir pajū
rio kopų. Viršutinis sluoksnis — 
vietomis ariamas durpynas, vieto
mis pelkė, po juo rudasis molis, o 
dar giliau — žalsvojo molio sluoks
nis. Vietiniai gyventojai čia dažnai 
rasdavo, kartais ir nemažų gabalų 
gintaro dirbinių, siekiančių akmens 
amžiaus gadynę.

1965 metais, vykdant melioraci
jos darbus, kasant griovius nusau-

LIETUVIŲ VEIKLA
sinimo vamzdžiams sudėti, aptikta 
daug Įvairių iš medžio padarytų 
daiktų, nuostabiai gerai išlikusių. 
Buvo pradėti kasinėjimai. Nuėmus 
viršutinį ariamą žemes sluoksnį, ras
ta buvusi gyvenvietė, gyvenusių 
prieš mūsų protėvius baltus. Čia 
rasta liekanos gardo užtvaros, daug 
gyvulių kaulų, kas rodo, kad laiky
ta naminiai gyvuliai. Rastas žemei 
dirbti kaplys ir kaplių galvos. Lie
kanos tinklų, megztų iš virvelių, nu
pintų iš liepos karnų, rodo, kad gy
ventojai vertėsi žvejyba. Kitaip ir 
negalėjo būti: juk jie buvo pajūrio 
gyventojai. Taip pat užtikta daug 
sudužusių puodų šukių, sulaužytų 
irklų, medinių geldų, šaukštų; pa
sitaikė rasti net iš karnų virvučių 
pintas patiesalas - kilimėlis. Jis vos 
laikosi, ir kasinėtojams reikia būti 
labai atsargiems. Be to, labai grei
tai reikia užfiksuoti tam tikru skie
diniu, kad nesubyrėtų į dulkes. Ša

lia to, rasta dirbinių iš titnago, iŠ 
rago ir taip pat gintaro. Retesnis 
radinys — akmeninis kirvukas.

Visi radiniai- rūpestingai tvarko
mi, nufotografuojami, padaromi jų 

"braižiniai, ir atiduodami Į muziejų.
Įdomiausias dalykas, kad rasta 

ir medinis “dievukas”, pirmas mū
sų proistorėj. Iki šiol jokių “stabų” 
nesame turėję, esame buvę tikri 
dvasių garbintojai. Šis radinys yra 
naujiena. Jis rūpestingai tyrinėja
mas, ir ne už ilgo gal išgirsime su
darytą naują musų proistorės mito
loginį lapą. (Kiek tai tikra, žinoma, 
niekas negali pasakyti, ir vienas 
rastas “stabukas” dar negali repre
zentuoti visos religijos).

Paskaita buvo iliustruota skaid
rėmis, darytomis Lietuvoje. Gaila, 
kad dalį jų kelionėje prarado. Šis 
trūkumas buvo papildytas gintaro 
dirbinių skaidrėmis; tatai irgi buvo 
įdomiu pamatyti ir išgirsti, kiexk 
plačiai ir kaip toli šis “šiaurės auk
sas” anais laikais nukeliavo. Pasiro
do, kad Vakarų Europoje gintaro 

dirbinių liekanų galima rasti dau
giau, negu pačioje Lietuvoje — ta 
prekė buvo eksportuojama ir pa
tiems gamintojams maža kas tepa
liko.

Po paskaitos susirinkusieji turėjo 
progos kelti klausimus. Be to, ge
riant kavutę ir vaišinantis, buvo ga
lima apžiūrėti nemažas skaičius P. 
Luko dailės darbų.

Sekančiuose “kultūriniuose penk
tadieniuose” numatyta dr. Almino 
ir Juozo Andriaus (apie senus ir 
naujus žemėlapius) paskaitos. (K.)

Pastaba. Paskaitos pradedamos 7 
vai. vakaro. Darbo dieną atvykti iš 
Los Angeles ar kitų tolimesnių vie
tų yra labai nelengva, kai kam ten
ka važiuoti tiesiai iš darbo. Iš pub
likos klubas reikalauja perdidelio 
pasiaukojimo. Susirinkimus prade
dant pusvalandžiu vėliau, rodos, nie
kas nenukentėtų, o tik būtų sudary
tos sąlygos didesniam visuomenės 
skaičiui pasinaudoti šiomis kultūri
nėmis programomis.

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS PROBLEMOS

Santrauka Alenos Devenienės kalbos, pasakytos 
Amerikos Lietuvių Tarybos Kongrese, 1969 m. 
rugp. 30 d. Detroite.

Tauta turi savo etnografinę ir geografinę vie
tą, rubežius, kalbą; ji valstybė visokiose savo 
formose. Lietuva mums, ten prie Baltijos, am
žių amžiais buvusi ir būsianti, o mes išeiviai 
apie ją kalbame, lyg ji būtų perkelta, kaip ir 
mes patys.

Deja, keistas tas dvidešimtas amžius. Kartu 
su progresu eina regresas, kartu su išsilaisvini
mu — vergija, karai, persekiojimai, Sibirai ir 
tam net naujas žodis — genocidas. To amžiaus 
pradžioje atsirado gražiausios viltys. Didis 
džiaugsmas mums buvo atgavus nepriklausomy
bę. Pasididžiavimas ir pasiaukojimas ją ginant, 
kuriant, ir skaudus, kruvinas smūgis ją mums 
išplėšus, ir mus pavertus to “civilizuoto” am
žiaus vergais.

Tauta pavergta be teisių, be balso, be jos 
net tikro vardo. Kada % tautos žmonių išblaš
kyti po pasaulį tapo išeiviais, toks pasakymas 
yra suprantamas jau ne nuo šių dienų.

Visi mes išeiviai. Ne laikas, o priežastys mus 
tokiais padarė. Ujami ir persekiojami tautiniai, 
politiniai ar ekonominiai, turėjome palikti savo 
kraštą, kad galėtume gyventi patys ir kovoti už 
jį svetur. Ar carti žandarai ir kazokai, ar enka
vedistai ir čekistai, visi jie mus išvarė į tremtį, 
vienus anksčiau, kitus vėliau ir net vėliausiai 
padarė mus išeiviais.

Mūsų išeivija nėra lygi kitoms išeivių ma
sėms, nes mūsų išvykimo priežastys nebuvo pa
likti tėvynę, ieškoti naujos ir kurtis joje tik ieš
kant geresnio ir lengvesnio gyvenimo. Ne! Mū
sų išeivija yra priverstinė, siekianti, kovojanti. 
Ji yra idėjinė. Tuo mes ir skiriamės nuo dauee- 
lio kitų emigrantų. Mes nešiojame skaudančią 
žaizdą, ilgesį ir pareigą. Mes mylime Ameriką 
už laisvę ir suteiktas mums galimybes, bet tėvų 
kraštas, kaip tėvų namai, visada savas, neišsiža
dėtas, dar labiau mylimas.

Apie kitų kraštų išeivius nekalbėsiu. Altą 
■ yra Amerikos lietuvių politinė organizacija, to

dėl paliesiu išeivijos politinius aspektus.
Tėvynėje uždrausta būti pilnu lietuviu. Už

drausta laisva: kalba, malda, raštas — spauda, 
organizacijos. Todėl laisvas lietuvis visu atsi
davimu, visu idealizmu, jausdamasis nevisai su
prastas ir šiame krašte, stvėrėsi kurti tai, kas 

jam uždrausta, nepasiekiama Tėvynėje. Ir su
kūrė daug. Padėjo pamatus savo kaip ir atei
ties veiklai. Kad tik mokėtume išlaikyti ir pa
naudoti kas sukurta.

Štai mūsų išeivių darbai: virš 150 bažnyčių, 
100 su viršum mokyklų, arti 1000 salių-klubų, 
netoli 100 periodinės ir neperiodinės spaudos, 
tūkstančiai draugijų, teatrai, chorai, o kiek kny
gų. Net mirę norėjo būti lietuviais ir didesnėse 
kolonijose įsteigė savo kapines. O kur lietuvy
bės ir savišalpos tvirtovės — susivienijimai su 
savo milijonais. Visa tai yra sunkus darbas. Pa
siaukojimo, paprastų rankų ir atviros širdies su
kurtas, jis siekia ne milijonus, bet bilijonus. Tai 
turtas ne vien materialinis, bet svarbiau. Jis yra 
ir moralinis mūsų turtas. Tai to kovojančio at
eivio lietuvybė, ar kaip dabar sakome — lietu
vybės išlaikymas.

Joks medelis nežaliuos ir neduos vaisių, kada 
jo šaknys bus pažeistos. O mūsų šaknys — tai 
senoji emigracija, tie 350,000 lietuvių, kurie 
dar 1952 metais tokiais užsiregistravo ir figū
ruoja šio krašto statistikoje. Tie žmonės ir vi
sas tas konkretus darbas yra turtas, kuriuo mes 
naudojamės ir šiandien.

Toji kovojanti išeivija daug padėjo Lietuvai 
atgauti laisvę ir ją atgavus padėjo ekonomiškai 
kurtis. Ta pati išeivija nepasimetė ir Lietuvos 
laisvės sutemose. Jie visi suėjo ir sukūrė Ame
rikos Lietuvių Tarybą taip, kaip jų sąlygose 
jiems atrodė geriausiai. ALT pradėjo nuo to, 
kam ji susiorganizavo, o ne kaip ji susiorgani
zavo. Juk laikas bėga ir keičiasi. Keičiasi žmo
nės ir Alt-je, kaip ir ją sudarančiose organiza
cijose. Tik tikslas — Lietuvai laisvės atgavimas 
nesikeičia. Veiklos planai, būdai, viskas gali 
keistis. Tas nėra amžina. Bet griežtai pabrėžiu: 
Galime keisti, jungti, derinti, bet ne versti, ne 
griauti. Viskas turi eiti evoliucijos keliu, tvar
kingai, garbingai, apgalvotai. Revoliucijos Alt- 
je laukia tik mūsų priešai. Jiems Altą kliūva: 
jiems bile mus suskaldyti, susilpninti ir nutil
dyti.

Po 1940 m. Lietuvos tragedijos išeiviai buvo 
tik viena organizacijų organizacija — Ameri
kos Lietuvių Taryba. Ji buvo tuo didžiuoju au
toritetu ne tik išeiviams čia, bet ir visame pa
saulyje. Ji ir dabar yra autoritetas ir viltis pa
vergto lietuvio, nes pavergti kraštai visi skai
čiuoja savo jėgas ir žiūri Amerikos politikos. 
Ji buvo visų viltis ir tremtinių, ir Vliko, ir mūsų 
atstovybių, nes ji buvo mūsų visu čia Amer- 
koje sutartinos veiklos atstovybė, kuri kalbėjo 
ir galėjo kalbėti visų mūsų vardu, šio krašto, 
tada viso pasaulio sostinėje — Washingtone. Ji 
ne tik kalbėjo, bet buvo ir išklausyta.

Laiko perspektyvoje gal kaip kas atrodo ki
taip, ar galėjo būti geriau ar blogiau. Taip vi
sada buvo ir bus. Daug kas šiandien jau pavar
gęs ar nekantrus sako — pažadai, pažadai ir 
kas iš jų? Laisvės Lietuvai kaip nėra, taip nėra. 
Tas tiesa. Bet gerai, kad dar yra pažadai, ir tas 
y r a^ daug, ir tas dar yra viltis. Viltis sustiprina 
ir išlaiko, kad ir sunkiausiose padėtyse. Ar kas 
mano, kad geriau būtų be pažadų, be vilčių, 
be to pasitikėjimo Amerika ir jos pastangomis 
išlaikyti pasaulį laisvą.

^Ar mes nematom, ar nepatyrėm, kaip milršta 
už tuos pačius, idealus Amerikos jaunimas. Va
kar už Atlanto, šiandien už Pacifiko, bet prie
šas tas pat komunistas, nežiūrint iš kurios vie
tos ar pusės. Ar nematom ir nejaučiam komu
nistų agentų, kaip jie drumsčia kraštą. Išeitis 
mūsų mažytės Lietuvos ir didelės stiprios Ame
rikos tik viena ir ta pati —- sunaikinti komu
nizmą, tą žmonijos ir tautų pavergėją.

Todėl natūlrali išeivių pareiga yra dalyvauti 
šio krašto politikoje ir palaikyti vyriausybę jos 
sunkioje kovoje, panaudoti visą savo skaudų 
žinojimą ir patirtį, apšviesti jau ne tiek krašto 
viršūnes, bet ir mases, į kurias šiandien yra įsi
maišę komunistų, kurie klaidina ne tik politi
kus, bet apsvaigina ir jaunimą. Ateivių vaikai, 
kaip ir patys ateiviai, yra pirmieji tų agentų 
taikiniai. Mes turime tą mūsų jaunimą iš anks- 

- to išauklėti taip, kaip savo mažuosius auklėjom, 
tik ne pavėluotai po klaidų smerkti, pulti. Ko
munistai sunkiai ir gudriai kovoja, kad jaunimą 
paglrobtų — atimtų mūsų ateitį. Mūsiį išeivija 
tegu nieko neatiduoda lengvai. Gal kas kur ne- 
taip palinkęs, gal pavargęs, bet mes pirma pa- 
dėkim jam, pakovokim už jį ir tik gerai palau
kę, padarykime išvadas.
v< Išeivija natūraliai turi ir to jaunimo, kurs 
čia gimęs, kurs ne dėl savo kaltės nekalba lie
tuviškai. Bet ir pas juos yra gerų norų ir atsa
komybės jausmo. Kartais pavėluotai susipran
ta, kartais net nebuvo kas jam pasako — kur ir 
kokia jo protėvių žemė buvo. Kartais jie ne
supranta Amerikos pavojų, tai kur jiems su
prasti Lietuvos. Tas jaučiasi daugiau senų atei
vių tarpe. Bet yra tokių reiškinių ir naujujii at
eivių jaunime.

Jaunimas, kuris sakosi esąs amerikonas, bet 
lietuviškas amerikonas, duoda daug vilties ir 
pagrindo, kad jis gali gražiai ir gerai pasitairnau- 
ti Lietuvai, tik jis reikalinga tikslios vadovybės. 
Jo dirva plati ir gali būti naši, nes mes dau
giausia dirbam tarp savųjų, o jo darbas būtų 
tarp amerikiečių kaip spaudoj, taip ir visuome
nėj. (Tęsinys ir pabaiga kitame nr.)
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SPAUDOS ŽODŽIO BYLA AUSTRALIJOJE IŠ LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS

“Europos Lietuvis” š. m. birželio 
17 d. nr. 25 paskelbė tokią sensa
ciją:

BŪNA IR PASITAIKO
Australijos lietuvių laikraštyje 

“Mūsų Pastebėję” išspausdintas di
desnis aiškinamasis laiškas, kuria
me, be kita ko, rašoma:

“S. m. kovo mėn. 31 d. “Mūsų 
Pastogėje” Nr. 12 (1037) Balandi
niame tilpo parafrazuotas “Anykš
čių Šilelis Adelaidėje”, kuriame iš
dainuoti lietuvių vargai ir džiaugs
mai Adelaidėje.

“Š. m. balandžio mėn. 17 d. A- 
delaidės Lietuvių Sąjungos Valdyba 
savo rašte p. VI. Dumčiui rašo: 
“Turėdama galvoje minėtą (t. y. 
Anykščių Šilelis Adelaidėje) Sąjun
gos Valdyba savo š. m. balandžio 
mėn. 2 d. posėdyje nutarė, kaip 
perspėjamąją priemonę atsisakyti 
leisti Tamstai naudotis baro patar
navimais. Bare budintiems Valdy
bos nariams pavesta Tamstos neap
tarnauti.”

Štai tau ir honoraras! O dar kai 
kas iš literatų yra mėginę verkšlenti, 
kad jų kūrybos niekas neskaito, kad 
nemokami honorarai etc. Jei (net 
aukšti valdybos pareigūnai, o ne 
kokie ten eiliniai nareliai) poezijos 

ANYKŠČIŲ ŠILELIS ADELAIDĖJE

(Iš lietuvių kalbos vėrė VI. Dumčius)

Sprandai lašiniuoti, pakaušiai nuplikę, 
Kas jūsų praeičiai senobinei tiki? 
Kur ta mandrybė mūsų pasidėjo? 
Kur tie idealai, nupūsti pavėjui? 
Būdavo nueini į Lietuvių Namus, 
Tai net širdį sopuliais tik veria. 
Kur tik pasisuksi, visi tiktai pluša, kasa 
Ir purenamon dirvon vienybės sėklą beria. 
Kur tik pasižiūri — visi naujan darban kimba, 
Prakaitas nuo kupros net čiurkšlėmis drimba. 
Dabar ateini į Lietuvių Barą, 
Tai net širdis sąla, akį veria — 
Visi apgulę stalus keikiasi ir geria.

Kas ten tarška? Tarytum kartuves kelia 
Ir laso kilpą riebiai jau muiluoja? 
Tai ramovėnai pentinais ugnį skelia, 
Į kovą trenksmingai maršu atžygiuoja. 
— Šoblėm sukaposim, tiesim ant lentų 
Visus tuos, kur juokias iš daiktų šventų!

Kur tik uostai, visur kugelis nosį trina, 
Šypsosi močiutės su gražiausia mina.
Kas ten trinksi? — E, Naginis peša Lopšio kuodą, 
Kam mūsiškį Vilnių pusdykiai parduoda. 
Kas gi ten grūmoja? — E gi Perkūnas 
Pastogei *) kelia smertelniausią bylą, 
Kam karžygių garbė joje ne kyla, o dyla. 
Kur tik pasiklausai — siautimas vis plūsta, 
Vis sukamos naujos politinės gūžtos. 
Kas ten virtuvėje vis riejas ir niršta? 
Tai galingų sąjūdžių budavonės irsta;
Partinio ragaišio mielės sunkiai rūgsta, 
Pyragas nekyla, ir tešla jau pūsta. 
Ir priėję puikią vieningumo ribą 
Šaukiasi Kudirkos kurt Kultūros Tarybą.

Pastogė — Mūsų Pastogė, Australijoje leidžiamas savaitraštis, 
radaguojamas V. Kazoko; ten išspausdinta ir ši parodija.

neskaitytų, tai iš kur žinotų, apie 
ką ten rašoma? Pasirodo, skaito, ir 
dale kaip! Iššifruoja net po simbo
liais paslėptą mintį! Tik “honoraro” 
forma mums atrodo, netinkama. 
Apgailestaudamas dėl taikomų to
kių negirdėtai žiaurių sankcijų (bol
ševikai drąsesnius savo rašytojus į 
Sibirą tremia, na, tiek to, bet kad 
atsisakytų juos bare ar restorane 
aptarnauti, tai jokia spaudos agen
tūra dar nėra pranešusi!) . Sdriba, 
kaip laisvo spausdinto žodžio ado
ratorius, reiškia Anykščių Šilelio A- 
delaidėje autoriui gilią užuojautą ir 
užtikrina, kad jam atvykus į Los 
Angeles, jis mielai bus įleistas į vi
sus lietuviškus barus, visur kuogra- 
žiausiai bus aptarnaujamas; o Scri- 
ba iš savo pusės jam, kaip nukentė
jusiam kultūrininkui, “freedom of 
Speach” kankiniui, pastatys ne vie
ną, o dvi kleboniškas.

Kad skaitytojams būtų aišku apie 
ką čia kalbama, paduodame “A- 
nykščių Šilelio Adelaidėje” ištrau
ką, išrašę iš “Mūsų Pastogės”.
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Alena Deveniene.

Pasisekęs balius
Tradicinis metinis Santa Moni

kos Lietuvių klubo balius spalio 4 
d. Miramar viešbutyje praėjo sėk
mingai. Jame dalyvavo virš 250 
žmonių, kurių tarpe matėsi S. M. 
miesto atstovas, miesto tarybos na
rys Dituri, Šventos Monikos pa
rapijos klebonas Msgir. O’Flaherty, 
Šv. Kazimiero par. klebonas Msgr. 
J. Kučingis, kons. Bielskis su žmo
na, B. Raila su žmona ir kt.

Vakarą pradėjo sveikinimu klu
bo pirm. A. Devenienė, programą 
pravedė Algis Žemaitaitis, pristaty
damas garbės svečius (kalbų nė 
vienas nesakė).

Meninę programos dalį atliko 
solistai Stasė Pautienienė ir Henri
kas Paškevičius. Dainos buvo 
lengvo pobūdžio ir tinkančios ba
liaus nuotaikai; H. Paškevičius ir 
šokių metu dainavo lietuviškus šla
gerius, grojant orkestrui. Baliaus 
dalyvių ir rengėjų nuotaika buvo 
puiki. Šiuo balium, galima sakyti, 
pradėtas balių sezonas mūsų kono- 
nijoje.

Dėl neįvykusio piano koncerto,
kurio losangeliečiai tikėjosi rug

sėjo 27 d., pianistė Julija Rajauskai- 
tė-Šušienė savo laiške LB LA apy
linkės pirmininkui rugsėjo 19 d. 
štai ką rašo: “Labai gaila, kad taip 
susidėjo sąlygos, kad šių metų nu
matytų atostogų, kur anksčiau pla
navau, negalėsiu paimti. Tikiuosi 
atvykti į Jūsų pusę netolimoj atei
tyje, ir gal galėsime ką nors tada 
padaryti.”

— Stasys Dūda, buvęs jau kelio
se JAV LB LA apylinkės valdybose, 
sutiko įeiti į šios kandencijos valdy
bą, kuri yra netekusi dviejų savo 
narių. S. Dūdos žinioje ir toliau 
lieka bendruomeninės bibliotekos 
tvarkymas. Kas norėtų pasinaudoti 
knygomis, tesikreipia į p. S. Dūdą.

— LB Jaunimo Ansamblio jau
nimo tautinių šokių grupė pradėjo 
darbo sezoną. Repeticijos Šv. Kazi
miero parap. salėj vyksta sekmadie
niais nuo 5 vai. p. p. iki 7 vai. va
karo.

Po sėkmingo pasirodymo Kalifor
nijos Lietuvių Dienos programoje, 
grupė rengiasi dalyvauti Europos ir 
Amerikos Klubo, “Octoberfest”, ku
ri įvyksta Studio City (Universal 
Studios, 12229 Ventura Blvd, ir 
Lankershim kampas).

Lietuvių programa bus sekmadie
nį, spalio 5 d. 6 vai. vak. •

Vadovauja O. Razutiėnė, akorde
onu groja Algis Kazakevičius, pra
nešėja Danguolė Ražūtytė.
..Nauja šeštadieninės lituanistikos, 

mokyklos vadovybė
Šv. Kazimiero parap. šeštadieni

nės lietuvių mokyklos vedėju pa
kviestas kun. Romanas Kasponis. 
Buvęs 11 metų mokyklos vedėju 
Ignas Medžiukas dėl susidėjusių 
darbų atsistatydino.

1969 m. rugsėjo 13 d. mokinių 
tėvų sustinkime buvo išrinkta nau
jas tėvų komitetas. Komiteto pirmi
ninku šiemet yra inž. Vyt. Čeka
nauskas.

Į šeštadienio mokyklą įsirašė virš 
100 vaikų — rekordinis skaičius.

LONG BEACH, CALIF.
Rudens geužinė

— Rugsėjo 20 d. kasdieniniam 
monotoniškumui paįvairinti Long 
Beach Lietuvių Klubo valdybos ini
ciatyva surengta šauni šios vasaros 
užbaigimo gegužinė V. ir L. Tamo
šaičių gražioje sodyboje.

Svečių atvyko iš Los Angeles, 
Santa Monikos, Huntington park ir 
kitų vietų. Padedant kelioms klubo 
narėms, darbščioji šeimininkė Da- 
sey Rudokienė su Loreta Tamošai
tiene pavaišino svečius skaniais lie
tuviškais valgiais, o svečių trošku
liui numalšinti dvi ponios rūpinosi, 
kad nepritrūktų šaltų bei linksmi
nančių gėrimų. Įsisiūbavusi nuotai
ka tesėsi iki vėlaus vakaro.

Rengėjai dėkingi sodybos savi
ninkams, šeimininkei, svečiams ir 
klubo nariams bet kuo prisidėju- 
siems prie šios gegužinės parengi
mo. A. M.

SAN FRANCISCO, CALIF.
Rudens Balius

San Francisco Lietuvių Bendruo
menė ruošia tradicinį Rudens Balių 
lapkr. 1 d. 7 vai. 30 min. vakaro 
gražioje San Mateo Sohol salėje, 
847 No. San Mateo Drive, San 
Mateo, Calif. Veiks turtingas bu
fetas, baras ir loterija; gros šaunus 
čigonų orkestras.

Visa vietos ir apylinkių visuome
nė kviečiama gausiai dalyvauti.

Dėl informacijų skambinti 526-
4169 Bendruomenės Valdyba

Lituanistikos šeštadien. mokykla
Lietuvių San Francisco Bendruo

menės apylinkė praneša, kad veikia 
Lituanistikos šeštadieninė mokykla: 
šeštadieniais 2 vai. p. p., Cabrilio 
Junior High School (kampas San 
Thomas Expressway ir Cabrilio 
Avenue, Santa Clara, Calif.) Veikia 
trys klasės. Vaikai priimami nuo 
5 metų amžiaus.

Skambinti 244-7427.
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LIETUVIAI PREKYBININKAS - PROFESIONALAI

Apdrauda
ALBINAS MARKEVIČIUS

Insurance Agent
3002 Santa Monica Blvl.

Santa Monica, Calif. 90404
?lwne 393-0615 Res. 393-8680

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

Automobiliy taisymas
GARAGE BON VOYAGE 

1815 Wilshire Blvd., 
Santa Monica, Calif. 90403 

Tel. 394-0772
vietinių ir importuotų automobilių 

taisymas .r 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 
fiav. 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

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

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

Baldai
MAYTAG WASHERS

Authorized Reprezentative 
KieKt.as Dieninis

1915 Lincoln Ave., 
Venice, Calif. 90291 

rhone EX 6-4246

ALLSTATE VACUUM & SEWING 
MACHINES

Leonas Kossell. sav.
2413 W. Santa Barbara Ave., 

Los Angeles, Calit. 90008
Telef. 296-8644 arba 296-8677

Fotografai
-------------------------------------------------- '
LEONO KANTO FOTO STUDIJA

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

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

Dantistai
B1RUTA BARVIKS, D. D. S.

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

Los Angeles, Calif. 90036
Tei. WE 9-i44o

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

2901 Wilshire Blvd.
Santa Monica, Calif. 90403

Phone 828-4613 by appointment

Gydytojai
JOSEPH GUDAUSKAS, M. D.

Gydytojas ir chirurgas 
Įstaigos tel. GRanite 7-2730 
E amų telefonas; GK 3-3628 

3231 Pico Boulevard 
Santa Monica, Calit. 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

Gydymas Terapija 
(Physical Therapy)

Astor’s Physical Therapy
Miss Isabelle Astašauskas, Owner 
2518 Hyperion Av., Los Angeles, Ca.

90027 
Home Phone 661-9650; Bus. Phone 
666-4969; Hours: 6-9 PM weekdays, 
10:00 AM — 4:00 PM Saturdays 

(Care of private insurance and me
dic/, e case's at home and clinic).

Grožio salionai
ANN LAURINAITIS

Hair Stylist
c/o GAYLORD BEAUTY SALON

33o5 Wiishire Blvd.
Los Angeles, Calif. 90005

DU 8-6011 DU 9*4161

Suveniry krautuvės
ADAMSON’S ART & CRAFT

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

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

Kontraktoriai
ALF’S CONSTUCTION

General Building contractor 
Aiionsas Budriūnas, sav.

P. O. Box 627, 
Santa Monica, Calif. 90406 

Phone — 393-6988

JJ..A3 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 Repairing 

2543 Eucalyptus Ave., 
Long Beach, Calif. 90806 

Phone: 424-4529

TONY'S PAINTING
Commercial & Residential

Antanas Galdikas, sav........
3257 Ingledale Terr., Los Angeles,
Tel. 666-2206 Calif. 90039

Maisto krautuvės
WALT'S MARKET

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

Phone 676-9217

Moteliai
BEACON MOTOR HOTEL 

A. Lukšienė, sav.
3020 Wilshire Blvd., 

Santa Monica, Calif. 90403
EX 4-9144

BON AIR MOTEL
Sav. Ignas ir Viktorija Gurčinas

1727 N. Western Ave.
Hollywood, Calif. 90027

Phone HO 4-4154

NORWALK MOTEL
Sav. Petras ir Rūta Sakas 

11907 Firestone Blvd. 
Norwalk, Calif. 90650

Phone 864-9227

MOTEL RŪTA & DATE SHOP 
Stasys ir Stasė Damuliai, sav 

82-023 Highway 99, 
Indio, Calif. 92201 
(714) 347-8315

Nuosavybiy pardavėjai
JONAS ČINGA 

Real Estate Broker
Kurortinės nuosavybės ir žemės 

investacijos.
11635 Mayfield Ave., L. A. Ca, 90049

Telef. 826-1570

JONAS KUTRA 
Realtor 

1543 — 3rd Street
Santa Monica, Calif. 90401 

Phone 395-6142 Res. 395-335J

ALBINAS MARKEVIČIUS 
ROQUE & MARK CO.
Real Estate Broker 

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

Phone 393-0615 Res. 393-8680

ANTANAS ir BRONĖ SKIRIAI
Real Estate Brokers 

4366 Sunset Blvd.
Hollywood, Calif. 90029

NO 4-2919 Res. TH 2-5394

STASYS SULA
c/o Intercontinental R. E.

Tel. (213) 479-3615 (West L. A.)
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 

HO 9-8500

Vaiky darželiai
PRAIRIE PLAYLAND 

137th & Prairie, 
Hawthorne, Calif. 90250 

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

Valgyklos
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 anksta

THE ROUND ROBIN 
Restaurant

Juozas ir Aldona Spreinaitis, sav.
615 South Brand Blvd. 

Glendale, Ca. 91204 
Telef. 246-1717

TAUTINIŲ NAMŲ VALGYKLA 
Vedėja Ona Micpovil-Giedienė 

3356 Glendale Blvd.
Los Angeles, Calif. 90039

Telefonas 662-2669
Valgykla atdara: p enk tad. nuo 5 v. 
vak. iki 9 vai. vak.; šeštad. 2 v. pm 
iki 9 vai. vak.; sekmd. 11 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

LIETUVIAI AMERIKOS VAKARUOSE — 7
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4 d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vak 
Santa Monikos Lietuvių Klubo 
balius.

25 d., -šeštadienį, 7 vai. 30 min. vak. 
Liet. Radijo valandėlės vakaras 
parapijos salėj.

26 d.ALT rengiamas Lietuvos Kon
sulato įsteigimo Los Angelėse 
30 metų sukakties minėjimas 
Ambassador viešbuty, L. A.

LAPKRIČIO MĖN. —
15 d. Liet. Taut. Sąjungos 20 metų 

sukaktis Taut. Islamuose.
22 d., šeštad., Balto vakaras-balius 

su vaidinimu šv. Kazimiero par. 
salėj.

23 d., sekmad., Kariuomenės, šventė. 
Rengia Ramovenai ir Sauliai sv.

Kazimiero par. salėj.
GRUODŽIO MĖN. —
6 d., šeštadienį, Prano Lemberto pa

minėjimo akademija ir knygos 
pristatymas sv. Kazimiero parap. 
salėj.

14 d. Birutininkių madų paroda šv. 
Kazimiero par. salėj.

21 d. — Kalėdų eglutė šv. Kazimie
ro par. ir šeštad. mokyklos.

31 d. — Naujų Metų sutikimo ba
lius, įrengia JAV LB Los Angeles 

apylinkė.

šiais metais parengimus regist
ruoja JAV Liet. Bendruomenės L. 
A. apylinkės vald, vicepirm. Ona 
Razutiene, 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.

NEMOKAMAI BUTAS 
pensininkei, kuri apsigyvens mano 
rezidenciniame bute Los Angeles 
mieste.

Teirautis: telefonu 483-3217 va
karais nuo 4 vai. p. p.

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
se ir vidurio Amerikos valstybėse, 
tegu susipažįsta su mūsų veikla ir 
gyvenimu. I

MARYHAMROCK
PIERCE — HAMROCK 

MORTUARY 
921 Venice Blvd. 

Los Angeles, Calif.
Phone: Richmond 9-6091

-SVEČIAI ...
— Zita Kaulienė, buvusi Van

couver, Canada, Liet. Bendruo
menės apylinkes pirmininke, ir Rū
ta JBugainškytė, viešnios iš Kana- 
uos, dalyvavo Kahtornijos Lietuvių 
Dienoje ir čia pasveikino Vancou- 
veriecų lietuvių vardu. Z. Kaulienė 
savo pasveikinimo žodyje įterpe ke
letą eilučių iš savo poezijos; ji dar 
Vokietijoje pradėjo reikštis kaip po
ete ir su savo eilėraščiais dalyvavo 
Kemptene išleistoj antologijoj "Ver
petai. Viena gyvendama, išauginu
si ir išmokslinusi vaikus, ji dabar, 
turėdama daugiau laiko, vėl mano 
grįžti prie poezijos rašymo.

— Emilija Josen, Phoenix, Ariz. 
Bendruomenės pirmininkė, dalyva
vo Vakarų Apygardos surengtoje 
Lietuvių Dienoje ir čia pasakė svei
kinimo žodį.

— Česlovas Grincevičius, grįžda
mas iš Tahiti salų, kur praleido 
atostogas, aplankė Lietuvių Dienų 
ir Lietuviai Amerikos Vakaruose 
leidyklą. Čia susitiko su leidyklos 
ir redakcijos nariais, kurie yra ko
legos iš Lietuvos Universiteto laikų.

Č. Grincevičius yra rašytojas be
letristas, išleidęs apysakų rinkinį 
“Vidurnakčio vargonai.” Kaune dir
bo univ. bibliotekoj, o čia taip pat 
neretai reiškiasi kaip bibliografas.

Cicero mieste kurį laiką buvo li
tuanistinės mokyklos vedėju; prisi
dėjo prie ne vieno jaunų literatūros 
talentų išauginimo, kaip Mirga Pa
kalniškytė, Pautieniutė, A. Zails- 
kaitė ir kt.

Jis kasmet, pasinaudodamas atos
togomis, lankosi įvairiose valstybė
se bei turistinėse vietovėse, domėda- 
sis tų kraštų kultūra bei gyvenimu.

NAUJAKURIAI
— Povilas ir Emilija Balinskai, 

Bridgeport, Conn., įsikūrė Los An
gelėse. Jų du sūnūs, — Algis 21 m. 
ir Ramonis 17 m. — čia pradėjo 
lankyti mokyklas. Balinskai anks
čiau yra gyvenę Venecueloje.

j KRIKŠTAI
—Rugsėjo 14 d. pakrikštyta Kęs

tučio ir Idalijos Gedgaudų sūnus 
pakrikštytas Aro Eduardo vardais.

— Rugsėjo 21 d. pakrikštytas 
Giedrės ir Rimtauto Peraičių sūnus 
Tolando Antano vardais. Krikšto 
tėvais buvo Lylija Kvedaraitė ir 
Rimantas Dūda.

o o •

— Kalifornijos Lietuvių Gydyto
jų Draugija spalių 12 d. Dr. Juozo 
sir Giedrės Gudauskų rezidencioje, 

1030 Gretna Green Way, Brent
wood, Calif. 90049, ruošia susirin
kimą, į kurį maloniai kviečia šį kar
tą atsilankyti ne tik savo narius, 
bet ir kolegas inžinierius.

Programoje bus įdomi dr. M. 
Šabano, biotechnikos instruktoriaus 
Berkeley Universitete, paskaita te
ma “Biotechniniai aspektai erdvės 
ir praktikos medicinoje”.

Trumpai
PRANO LEMBERTO AKADEMIJA 

IR KNYGOS PRISTATYMAS
— Šių metų gale sueina dveji 

metai nuo teisininko ir poeto Prano 
Lemberto mirties. Jo šeima ir spe
cialus komitetas išleido Lemberto 
pomirtinę knygą, kurioje telpa visi 
jo poezijos raštai, biogralija, daug 
foto nuotraukų ir kitos medžiagos. 
Paminėjimo akademija ir knygos 
pristatymas įvyks š. m. gruodžio 
6 d. šv. Kazimiero par. salėj. Ruo
šia Santa Monikos LB apylinkė, 
bendradarbiaujant Los Angeles a- 
pylinkei ir knygos redakcinei kėlė
jai.

— Milda Grušaitė, aktyvi lietu
vių organizacijų narė, “Draugo” ko
respondentė, išsikėlė gyventi į New 
Jersey valst., kur jos tėveliai dėl 
darbo jau prieš pusmetį yra išsikėlę. 
Jų naujas adresas yra: P. A. Gru
šas, 34 Holly Drive, Moirris Plains, 
N. J. 07950.

Linkime sėkmės naujoje vietoje!

—Ramūnė Motiejūnaitė, Onos ir 
Jono Motiejūnų duktė, ruošiasi 
vykti į Paryžių studijuoti meną.

Ramunė yra veikli narė chore, 
ateitininkuose, vyčiuose.

— Rugsėjo 22 d. Antanas ir 
Bronė Skiriai dalyvavo mūsų mies
to prokuroro (District Attorney) 
Guille Younger pagerbime.

Sekančiais, 1970, metais G. 
Younger kandidatuoja į Kaliforni
jos Attorney General poziciją.

— J. Balčiūnas-Švaistas nusipirko 
patogius namus geroje gatvėje: 1626 
Carmelina Ave., W. L. A., prie pat 
Šv. Monikos kurortvietės.

Šią gražią rezidenciją, pagal pir
kėjo pageidavimus, surado turtpa- 
dys Alfonsas Giedraitis, JOE HEN
RY Co, Inc. Alf. Giedraitis nese
niai išlaikė namų pirkimo-pardavi
mo agento egzaminus ir yra linkęs 
padėti savo tautiečiams Šventosios 
Monikos mieste įsikurti.

— Spalio 3 d. spaudos atstovai 
— J. Andrius, B. Brazdžionis ir A. 
Skirius — buvo pakviesti į L. A. 
mero rengiamą “News media” kon- 
ferenciją-pietus, kur tenka susitik
ti su TV, Radijo ir amerikiečių 
spaudos atstovais.

Šį kartą mero svečiu buvo sen. 
Murphy; jis atsakinėjo į dalyvių iš
keltus klausimus. Vėliau kalbėjo 
pats meras Yorty (spalio pradžioje 
atšventęs 60 metų sukaktį, dalyvių 
pasveikintas plojimais); meras iškė
lė eilę L. A. miesto problemų ir 
pranašumų prieš kitus JAV mies
tus. Ir šį kartą, kaip ir visuomet, jis 
parodė tvirtą savo anti-sovietinį nu
sistatymą. Užsiminė apie daromas 
pastangas 1970 m. čia turėti Olim
piadą.

Išnuomojamas atskiras butas 
iš 2-jų kambarių ir vonios su bal
dais arba be baldų, pagal susitari
mą. Pageidaujama vienas asmuo 
arba pora. Nuoma $70.

Skambinti 483-3217 kasdien nuo 
4 vai. p. p.
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sekmir 
skaityt 
toliau. t iviv^diiioncige parko tradi
cinę vietą jau nuo 12 vai. plaukė 
lietuviai — pavieniai ir su šeimo
mis, tikėdamiesi atsigaivinti po va
saros karščių. Taip ir buvo. įdomi, 
i va n muzika, gen pietus, vėsinan
tieji geismai, laanejimų traukimai 
sus.rmkusius išlaikė iki vėlaus va
karo. Dalyvių nuomone, tai buvo 
d.džiausiąs ir labiausiai nusisekęs 
šių metų piknikas.
Bendruomenės dienos koncertas
Šiais metais Kalifornijos Lietuvių 

Diena vyko rugsėjo 6 d., žežtadieni. 
Ją renge Vakarų apygarda. Po neil
gos oficialiosios dalies su kons. J. 
Bielskio LB Tarybos nario Braz
džionio kalbomis ir kaimyninių bei 
tolesnių apylinkių sveikinimais, 
įvykęs koncertas didžiąja dalimi 
buvo atliktas viešnios iš Chicagos 
sol. R. Mastienės. Solistė dainavo 
mūsų ir svetimų kompozitorių dai
nas bei operų ištraukas. Pasiirodė 
gerai, publika priėmė šiltai, negailė
dama plojimų. Jai akomponavo R. 
Apeikytė, taip pat pasirodžiusi su 
nemažu piano solo gabalu. Stili
zuoti tautiniai jaunimo šokiai irgi 
patraukė žiūrovų dėmesį. Jaunas 
deklamatorius Vydūnas Tumas su 
eilėraščiu “Taikos dvasia” pataikė 
į širdį ir jaunimui ir senimui.

Sumanymas koncertą rengti ne 
sekmadienį, bet šeštadienį, atsilan
kiusių buvo palankiai įvertintas — 
jauna kūnu ir nesena dvasia publi
ka šoki iki vėlumos, nenuogąstau
dama dėl to, kad neišsimiegojus teks 
vykti į darbą.

Adv. La Follette paskaita apie 
Amerikos Vyr. Teismą

įvyksta spalio 12 d., sekmadienį, 
12 vai. 30 min. Bendruomenės Na
mų salėj, 4415 Santa Monica Blv., 
Los Angeles. Paskaita nušvies, kaip 
JAV priėjo iki šių dienų betvarkės.

Adv. J. La Follette numatomas 
kandidatu į JAV kongresą 1970 m. 
rinkimuose.

Paskaitą rengia Lietuvių Respub
likonų CRA vienetas; ą pačią dieną 
įvyks ir vieneto susirinkimas. Kvie
čiami dalyvauti visi, kas domisi tais 
klausimais.

Nauja liet, valgykla ir svetainė
— J. ir A. Spreinaičiai neseniai 

įsigytą valgyklą Glendadėje, 615 S. 
Brand Blvd., gražiai atnaujino ir 
įrengė kambarį klubų, grupių ir pn. 
susirinkimams bei pokyliams, kur 
telpa iki 80 žmonių. Svečius priima 
(hostess) pati savininkė.

Valgykloje duodami priešpiečiai 
(lunch) ir pietūs; vakarais muzika, 
ir šokiai, (sekmadieniais nuo 4 v. 
p. p.) . Visą laiką veikia baras.

Skambinti 246-1717.
Illllllllillilllllllllllllllllllfilllllllllllllllllllio

ANTANAS F. SKIRIUS
REAL ESTATE — TAX SERVICE 

INSURANCE
Jei reikia apdrausti 

namus, automobili, gyvybe ir pn. 
pirkti ar parduoti nuosavybę.

Telefonuokite NO 1-2919
arba apsilankykite jsiaimv

4366 Sunset Blvd., Los Angeles. 
California 90029.

iilllilllllillllillllllllllllllllllllllllllllll^
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